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 پيشگفتار
  توسط اين مهندسين مشـاور در زمينـه        مختلفي است كه   بخشي از مطالعات و تجارب       ،مجموعه حاضر 

اهميت و ارزش زيست محيطي اين منـابع    كمبود منابع فارسي،     توجه به  با   .گردآوري شده است  جنگلهاي مانگرو   
 در مقابل تخريـب ايـن منـابع    ايجاد حساسيتنياز مبرم به تالش براي بوجود آوردن شناخت عمومي و جنگلي و  
منـابع ارائـه شـده عمـدتاً در      .  منتشر نمـاييم   هاي مانگرو   جنگلرا در قالب     كه مجموعه زير     يمبر آن شد  زيستي،  

 .باشد رابطه با جنگلهاي تخريب شده و احياي آنها مي
 



 

بدين آگاهي رسيده كه شناخت اين مهندسين مشاور با تجربه چندين ساله در امر طراحي فضاهاي سبز 
اي   طراحي سطوح گسـترده   . باشد  ضروري مي )  طبيعي محيط( و مكان رشد آن     ) هاي گياهي   گونه( از مصالح كار    

عمـدتاً بخشـي از    و  بصورت زير مجموعه طرحهاي ديگـر     فضاي سبز،   همچون انواع پاركها و يا      از فضاهاي سبز    
 ايـن فضـاها   طراحـي   . انجـام پذيرفتـه اسـت      در نقاط مختلـف كشـور        صنعتيهاي شهرسازي و يا مناطق        پروژه

هاي موجود در محدوده و حواشي       برمي به مطالعات دقيق در زمينه اكوسيستم      مخصوصاً در سطوح گسترده نياز م     
هاي بومي منطقه دارد بنـابراين شـناخت از محـيط طبيعـي               هاي گياهي و گونه     طرح و شناخت كافي از مجموعه     

بـق  و منط  طراحي مناسبتر    باشد،اين مطالعات هر چه دقيقتر      . دهد  اي از مطالعات اوليه را تشكيل مي        بخش عمده 
توسعه فضاي سبز بصورت آگاهانه و منطبق بـا اقلـيم و سـازگار بـا               تنها اگر   پذيرد زيرا     انجام مي با شرايط محيط    

 . خواهد بودآميز  موفقيت نتيجه حاصله ،محيط طبيعي باشد
 

هـاي ناپايـدار     فضاهاي سبز بدون مطالعه و بر اسـاس روشـهاي سـنتي و متكـي بـه جـذابيت                 طراحي
هاي گزاف در اجرا و نگهداري خواهد بود و هرگز نتيجه قابل قبولي بدست نخواهـد                  زينه باعث صرف ه   ،محيطي

خليج فارس انجام شده است  كه يكي از اين پروژه ها توسعه  جنگـل هـاي   حـرا                   در سواحل     چندين پروژه . داد
 و احيـاي  جنگلهـاي       مي باشد كه در راستاي توسعه، حفظ و حراست اين اكوسيستم كم نظيـر برنامـه مـديريت                 

 .مانگرو  تهيه و پيشنهاد گرديد و در فرآيند مطالعات، اطالعات وسيعي در زمينه اين جنگلها استخراج گرديد
 

 كـه در    كننـد   رشـد مـي    و مـدي     زرجي است كه در آبهاي       گياهان  مختلف هاي  ه عمومي گون  ناممانگرو  
 ا، چنـدل نيـز در بعضـي از قسـمتها در ميـان آنهـا                 آنها عمدتاً حرا است وليكن عالوه بر حـر          عنصر اصلي  ،يرانا

 .شود يافت مي
 

ايـن  .  وجود دارنـد ...،و منطقه الفت ،بند ، خليج ناي در جزيره قشمدر سواحل جنوبي كشور  درختان حرا   
. دهند، ولي متأسفانه روند نابودي آنهـا سـريع اسـت     هزار هكتار را پوشش مي     بيستوصديكجوامع گياهي بيش از   

هـاي گيـاهي كـه در        مجموعـه . انـد   ق بدليل فعاليتهاي انساني شديداً در معرض خطـر قـرار گرفتـه            جنگلهاي فو 
اند و بمنظـور حفـظ و    اند به سهولت در حال تخريب و نابودي قرار گرفته    ترين شرايط محيطي توسعه يافته      سخت

 . باشد حراست آنها نياز به مطالعات عملكردي در اين زمينه مي
 

باشـد لـذا      هـاي تخريـب شـده ضـروري مـي           ور كاهش تخريب و بازسازي محدوده     اين مطالعات بمنظ  

عالوه بـر   . كاري نموده   بايست در جهت تكميل تجديد حيات طبيعي و غني سازي، جنگل            جنگلهاي موجود را مي   
توان جنگلكاري در محدوده هاي عاري از پوشش گياهي را با اسـتفاده از ايـن اكوسيسـتم سـازگار و پـر                         اين مي 



 

 توان از تجارب گسترده بسياري از كشورها در اين زمينه         ت در بسياري از قسمتها انجام داد و بدين منظور مي          قدر
 .استفاده نمود
 

نيـاز بـود كـه از       در منطقه ويژه اقتصادي انـرژي پـارس         بند   ناي  در طرح توسعه جنگلهاي حرا در خليج      
اليلي كه در ابتدا بدان اشاره شـد بـر آن شـديم كـه          تجارب كشورهاي مختلف در اين زمينه استفاده گردد،  به د          

قسمتي از اين مطالعات را در مجلد حاضر ارائه نماييم به اين اميد كه مورد استفاده قرار گرفته و شايد تـأثيري در             

 .روند تخريب اين مجموعه گياهي داشته باشد
 

 

 

 

                                سعيد شهيدي                                                           
                                                                                   مدير بخش تحقيق و توسعه

 
 
 

 
 
 
 

 

 مقــدمــه
تـرين منـاطق    جنگلهاي دريائي مانگرو، محيط طبيعي زيبا و استثنايي براي جهـان و يكـي از حسـاس               

يك و زيست محيطي نواحي ساحلي به عنوان زيستگاه و مأمن پرندگان مهاجر و آبزياني است كه بخشـي                   اكولوژ
 .گذرانند از سال را در آن مي

 

در كشور هاي طبيعي با ارزشي هستند كه در بعضي از نقاط جهان و از جمله   موهبتمانگرو يها  جنگل
توان به افـزايش جمعيـت انسـاني و در            وهاي ساحلي مي   از داليل فشارهاي روزافزون روي مانگر      .وجود دارند ما  

 



 

 افزايش فرسايش ساحلي، افزايش خسارات ناشي از طوفـان، كـاهش تنـوع              ،نتيجه كاهش نواحي جنگلي مانگرو    
 موجودات آبزي اشاره كرد كه بايد بخاطر نسل     توليد مثل  ماهي و در بلند مدت كاهش        توليد مثل زيستي، كاهش   

 . قرار گيرندحاضر و آتي تحت مديريت
 

باتوجه به اهميت فضاي سبز در بهبود شرايط زندگي بشر و رابطه تنگاتنگ انسان با طبيعت و با تأكيد                   
هـاي   و با توجه به اينكه جنگلجنوبي كشور سواحل ك و گرم و مرطوب ش مهم در مناطق گرم و خ    بر اين بيشتر  

يقي گسترده راجع بـه حفاظـت، توسـعه و احيـاء     شايسته است تحقباشند،   مانگرو جزء الينفك اين اكوسيستم مي     
جنگلهاي مانگرو صورت گيرد كه اين مهندسين مشاور باتوجه به درگير بودن با اين مقوله و نيز عدم وجود منابع                    

  .مقاالت و تجربيات علمي كشورهاي پيشرو در اين زمينه نموده استو انتشار فارسي كافي اقدام به ترجمه 
 

  كـه در ايـن نشـريه    با عنايت بـه چنـين هـدفي صـورت گرفتـه        است   وي شما اي كه پيش ر     مجموعه
ها در كشورهاي شرق آفريقا، امارات عربـي متحـده و شـبه قـاره       اين جنگل به صورت اجمالي بخشي از وضعيت  

، ، اساتيد نظرانودهاي ارزشمند صاحبنم و رهكه نظراتو شكي نيست    هندوستان مورد بررسي قرار گرفته است       
  قـبالً از نگـاه انتقـادي و    .ايم ياري خواهـد كـرد   يان و محققين، ما را در پيمودن راهي كه در پيش گرفته دانشجو

 . نمائيم  صميمانه تشكر و قدرداني مياظهار نظرهاي شما
 

 
 
 
 

 
 

روند كه معموالً به صورت       اي از گياهان دوران كرتاسه و انوسن به شمار مي           جنگلهاي مانگرو مجموعه  
هاي گـرم ديـده    تچه در قطعات پراكنده شامل نوار باريكي در طول سواحل جزاير، درياها و اقيانوس            درخت و درخ  

انـواع مخصـوص از     .  مانگروها درخت يا درختچه هايي هستند كه به صورت جنگـل نيـز وجـود دارنـد                 .شوند  مي
ـ   توانند روي مرز سواحل در محل تقاطع جنگل        درختان گرمسيري كه مي    هـا رشـد و نمـو     انوسهاي باراني بـا اقي

هاي بـاتالقي بـين خشـكي و دريـا            ها، در زمين    نمايند، آنها روي خطوط ساحلي حفاظت شده، دلتاي رودخانه          مي

 .نمايند يعني جائي كه گياهان ديگر امكان رشد و نمو ندارند، رشد مي
 



 

هـا،   رختچـه شـامل درختـان، د  ( مانگرو اسم عمومي براي چند گونه متعلق به خانواده مختلف گياهـان   
 متر ارتفاع از سـطح  ۵/۱با شيب ماليم و با  جزر و مدي   مي باشد كه در نواحي بين     ) درخت نخل و سرخس زميني    

مانگروها خاص مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري هسـتند و هـر جـا كـه ميـانگين                  . نمايند  دريا رشد و نمو مي    
 .يد مي توانند رشد نمايند درجه سانتيگراد نيا۲۰ تر از  حداقل درجه حرارت هرگز پايين

 
كل جنگلهاي دريائي مانگرو كه در آبهاي گرم اقيانوسهاي گرمسيري در تمام نقاط دنيا وجـود دارد در                   

  ميليون هكتـار يـا   ۵ كه بيشتر از  .شود  تخمين زده مي  )  مربع كيلومتر هزار   ۸۰بيش از   ( ميليون هكتار    ۹/۱۵حدود  
اي از  هاي مانگرو در ناحيه رسد كه اولين گونه   به نظر مي  .  قرار دارد   درصد اين جنگلها در آسياي جنوب شرقي       ۲۷

هاي زياد مانگرو در اين منطقـه نسـبت بـه سـاير             آسياي جنوب شرقي يافت شده و دليل بر اين مدعا تعداد گونه           
ت  ميليون سال قبل بذرهاي مانگرو از سـم ۶۷ تا ۲۳همچنين ممكن است در حدود      . باشد  مناطق مانگرو خيز مي   

هـاي آمريكـا      مـانگرو . غرب به هندوستان، آفريقاي شرقي و در نهايت به آمريكاي مركزي و جنوبي آمده باشـند               
هاي   هاي مانگرو آفريقا كمتر و نسبت به گونه         هاي آن نسبت به گونه      مشابه ساير مانگروها هستند ولي تعدد گونه      
 .باشد مانگرو آسياي جنوب شرقي بسيار كمتر مي

 
  كاليمانتــالدر فقــط .داشــت وجــود  جهــان در انــدونزيروذخــاير مــانگ ، بزرگتــرين۱۹۷۵قبــل از ســال 

) Kalimantal (  ًرفتند بين از۱۹۷۵تا  ۱۹۴۴ سالهاي ينب مانگرو هاي جنگل هكتاري ميليون ۸/۱مساحت از نيمي  تقريبا. 

 
 ۱۹۹۴ سـال     هكتـار در   ۱۴۰،۰۰۰ بـه    ۱۹۲۰ هكتار در سـال      ۴۰۰،۰۰۰در فيليپين جنگلهاي مانگرو از      

 ۴۰۰،۰۰۰، سطح جنگلهاي مانگرو سواحل ويتنـام از         ۱۹۸۳ تا   ۱۹۵۰كاهش يافته است و در نهايت بين سالهاي         
 . هكتار كاهش يافته است۲۵۰،۰۰۰هكتار به 

 
 

 انـد    هاي بزرگ هرجا كـه دلتاهـا تمامـاً از رسـوبات تشـكيل شـده                 جنگلهاي مانگرو در مصب رودخانه    
جنگلها در امتداد ساحل اقيانوس آتالنتيك شمالي از فلوريدا تا دورترين نقطه آرژانتـين              اين  . نمايند  رشد و نمو مي   

باشد چرا كه اين آكوسيستم داراي فون جـانوري           حيات در جنگلهاي مانگرو پر ازدحام و شلوغ مي        . شوند  يافت مي 
 در بخشـهاي شـيالت،      و  مناسب هاي  جنگلهاي مانگرو داراي پتانسيل   . باشد  نظيري مي   بيو فلور گياهي خاص و      

، )هـا  محافظت از سواحل درياهـا و رودخانـه  (چوب، منسوجات، ماهيگيري، تهيه دارو، غذا، الكل، مديريت ساحلي     

 .دنباش قابل استفاده مي) تصنعت توريس( و سرگرمي تفريح
 



 

 خـاك    كـاهش، مـانع فرسـايش       را آوري، سرعت جريان آبها     هاي درختان مانگرو رسوبات را جمع       ريشه
 .نمايند  و به حفاظت از خطوط ساحلي كمك ميهشد

 
انـد     را كه خارج از مرز خط ساحلي قـرار گرفتـه            مواد زائد  توانند به اندازه كافي     ها مي   بيشتر اوقات ريشه  

 .آوري نمايند جمع
 

تعـدادي از آنهـا شـوري بـاال را      . شـود   هاي متعددي از درختان مانگرو در تمام نقاط دنيا يافت مي            گونه
دهند، در صورتيكه بقيه تمايل زيادي دارند نزديك يك منبع بزرگ آب شيرين نظير رودخانـه رشـد و                     ميترجيح  

 .محفوظ بمانندگزينند كه از امواج  بعضي نيز نواحي را بر مي. نمو نمايند
 

هاي  ، آب ريشه استاند بطوريكه همه روزه در طول مدتي كه مد باال  ها مقاوم به شوري تعدادي از گونه
انــد و نزديــك خــط ســاحل رشــد   و بقيــه خيلــي حســاس بــه شــوري(Rhizophera)گيــرد  هــا را فــرا مــيآن

كنند امـا   روي زمين خشك رشد مي  Sonneratiaاز جمله ها  تعدادي از گونه .(Avicennia marina)كنند مي
 . گيرند   جزء اين آكوسيستم قرار مينوزه

 
در عين حال آنها همچنين نيـاز دارنـد بطـور        . ار بگيرند تنه و برگهاي مانگروها بايد باالي سطح آب قر        

 مانگروهـا بـا   .د حركت دهن راتوانند آنها   اين صورت ديگر امواج نمي  دركه  هميشگي و دائم در زمين ثابت شوند        
 .اند با شرايط زيستي خود كنار آمده...)  زانوئي و ،ميخي(هاي مختلف  داشتن ريشه
 

در چنـدل   شوند كه البته       گرده افشاني مي    و حشرات  هاي حيواني   ه ناقل هاي مانگرو بوسيل    اكثريت گونه 

 ، هـا  ها، شـبه پروانـه   وان به پروانهت ها مي ناقلجمله از . شود اين مورد استثناء است زيرا توسط باد گرده افشاني مي        
هاي  گونه. ها هستند ههاي مهمي براي تعدادي از گون زنبورها نيز ناقل.  اشاره كرد   پرندگان و خفاش  انواع حشرات،   

 . براي گرده افشاني وابسته باشند به ناقل هاي مخصوصمختلف مانگرو ممكن است
 

عمـدتاً در   Bruguiera و Randelia, Ceriops, Rhizophora مثـل مانگروهـا  هاي  برخي از جنس
 جوانه زده و اه مادري در روي گيروها بذ گونه اين كنند كه در   نسل خود را حفظ ميبقايزائي  طبيعت توسط زنده 

هـاي ديگـر      جـنس در  .  هسـتند   متصـل   در صورتيكه هنوز به گياه مـادري       ديابن   شدن توسعه مي   هالبه سمت دان  

نين توسعه يافتـه وجـود دارد امـا    جتعدادي Aegiceras و  Nypa, Avicennia, Aegialitis از جملههامانگرو



 

. نامنـد    مـي  Cryptovivipary اين پديده را      كه شود  ميپوسته بذر تا زماني كه به گياه مادري متصل است جدا ن           
 .نمايد  بدون نياز به ايجاد قلمستان براي واكاري تأمين ميگرو رازائي يك منبع از دانهالهاي مان  توسعه زنده
 

آينـد و از اكسـيژن     تنفسي است كه پيرامون تنه درخـت از زمـين بيـرون مـي         هاي  مانگرو داراي ريشه  
هاي  برگهاي مانگروها از رنگ روشن تا سبز تيره و بوسيله غده. كنند و مد ماليم استفاده مياتمسفر در طول جزر 

دار   گلهـاي رايحـه  اواخر خرداد تا اواسط ارديبهشت اند، گياه در ماههاي       شده  نمكي براي دفع نمك اضافي پوشيده     

 بـه طـور طبيعـي وزن    ئي كـه وهـا بـذر مانگر .  استمهر ظهور ميوه گياه در .دهد بوي ماليم تا متوسط مي  بازرد  
ي مـورد اسـتفاده    بـذرها . شـوند    كاشته مي  آبانآوري و در آغاز        جمع مهر گرم دارند در طول نيمه دوم        ۱۰تقريبي  

بـذرهاي  . شـوند   آوري مـي    انـد جمـع      يا مستقيماً از گياهان بالغ يا از بذرهاي افتاده كه صدمه نديـده             براي كاشت 
  قبـل از كاشـت اليـه بـااليي         . شـوند    روز خيسانده مي   ۳ تا   ۲ نمك براي     درصد آب  ۲آوري شده در محلول       جمع

 ساحلي  واقع در خطوطمردابهاي مانگرو نقش بسيار مهمي در تثبيت نواحي . شود  بذر برداشته مي  )  باالئي الفغ( 
. سـت و عمدتاً در داروهاي مـورد نيـاز مـردم اسـتفاده شـده ا             مانگرو داراي مصارف گوناگون پزشكي است     . دارند
 .گيرند ضماد مورد استفاده قرار مي جنسي و برگها بعنوان  ضعفها به عنوان داروي تقويت كننده ريشه

 

 ، گيـاه يخزه با پوشش دادن برگهـا . ها تهديد اصلي براي رشد بذرهاي مانگرو است       حمالت مكرر خزه  
 نهـال   منجـر بـه مـرگ    ايـت  و در نه  يافتـه  سـرعت فتوسـنتز كـاهش       مي دهد و لذا      دسترس گياه را كاهش     نور در 

 .گردد نوپا مي
 

 
 جنگلهاي مانگرو در جهان

هـاي شـور سـاحلي      در مناطق گرمسيري بين دو نيمكرة شمالي و جنوبي زمين در لجـن   جنگل ها  اين

و گوديهاي طبيعي سـاحلي ماننـد خورهـا و حاشـيه جزايـر،           ها، چاله   ها در مصب رودخانه     همجوار با دريا، در خليج    

 كشـور در سـواحل خـود    ۲۰بـيش از  . شـوند  ها تشكيل مي  و مد دريا و اقيانوس  ربين جز فاصل  حد   بخصوص در 

 ميليون هكتار در رتبه اول و پس از آن كشـور  ۵/۲هاي دريائي هستند در بين اين كشورها برزيل با     داراي جنگل 

هاي دريـائي   در جوامع جنگل. گيرند اندونزي و سپس استراليا با كمي كمتر به ترتيب در مقام دوم و سوم قرار مي             

ها و از انواع حراهـا،         گونه آن از عناصر اصلي اين جنگل       ۶۰ گونه مختلف گياهي وجود دارد كه        ۱۰۰جهان حدود   

مانگروهـا داراي   . اند  هان همراه با اين عناصر اصلي     ها هستند و بقيه تقريباً گيا       ها و ديگر درختان و درختچه       چندل

 اوليـه در بخـش توليـد         برخـي ازمـواد    مولـد   بطوري كه  اي هستند   ن حال پيچيده  ر عي ، گوناگون و د   يسيستم غن 



 

 جنگلهاي مانگرو باعث كاهش گسترده ، اما مديريت ضعيف و غلط و در بعضي نقاط اصوالً نبود مديريتباشند  مي

 . در جهان شده است

 

عي است كه براي    طبي. هاي مهم بشر در قرن آينده است        توجه به مسائل زيست محيطي يكي از برنامه       

 امروزه در كنار تمام مراكز صنعتي با ضريب توليد آلـودگي  .است پيش رو  در اي  نيل به اين هدف مشكالت عديده     

در مانگروهـا   . شـود    توجه به ايجاد چتر طبيعي فضاي سبز به عنوان فيلتر  طبيعي بيش از پيش احساس مي                 ،باال

دهند كه همـواره از   هاي مهم اين مجموعه را تشكيل مي بخشيكي از پذير است    مكانهائي كه توسعه آنها امكان    

 البته بخشـي هـم بطـور   . اند نابودي بودهدر معرض و فعاليتهاي انساني طريق قطرات نفتي و يا سموم علف كش    

دد نشو و نماي گيـاهي       جهت احياء مج   هائي   برنامه در سالهاي اخير  . روند  طبيعي توسط جريانهاي شني از بين مي      

اند كـه بـه عنـوان مثـال           مانگروها در پهنه وسيعي از اين كره خاكي پراكنده        . بيني شده است    رصه پيش در اين ع  

  در ايـن مـتن ابتـدا      . اشـاره كـرد     عربي متحـده   امارات و   پاكستان،  ايران  ،  هندوستان،  افريقا،  توان به استراليا    مي

شـود    آنها بررسـي مـي  لوژيكي و اكولوژيكي مورفو همراه با مختصري از خصوصياتهائي از مانگرو در افريقا   گونه

 عربـي  امـارات سپس مـانگرو در  . دنشو  بيان مي نيز   كه در اين اكوسيستم حيات دارند      تعدادي از جانوراني  بعالوه  

هـاي وابسـته بـه     بطور كلـي مـانگرو اسـم عمـومي بـراي گونـه      . گيرد   مورد بررسي قرار مي     و هندوستان  متحده

هاي كف دريا است كه در نـواحي جـزر و مـدي               سرخس  و ها  امل درخت، درختچه  هاي مختلف گياهان ش     خانواده

 هـاي   ريشـه .  آب شـور هسـتند     تحمـل  هماهنگ براي    ، شماري از آنها   از نظر فيزيولوژيكي  . نمايند  رشد و نمو مي   

 هـاي حائـل ماننـد       هـاي ريشـه     هـاي هـوايي تحـت فـرم         ريشـه . انـد   هوايي جهت تبادل گازي گسـترش يافتـه       

) Rhizophora spp(،ريشه مدادي) Avicennia spp (، شكل ميخي  ريشه  )Sonneratia spp(،   ريشـه

  .شوند ديده مي) spp  Xylocarpus (اي  ريشه قطعهو  )Bruguiera gymnorrhiza(زانوئي 

اين . شود هاي سطح برگ بصورت كريستال دفع مي نمك از طريق غده) Avicennia spp(در گونه 

هـا    يـا در مـدخل رودخانـه      ) پيشروي آب در سـاحل بصـورت خلـيج كوچـك          ( ن در خورها    جنگلها در جنوب ايرا   

 .رويند مي

 

 هاي مهم  مانگرو در آفريقا گونه

١- Heritiera littoralis 



 

نام انگليسـي و محلـي آن        .است H.minor نام علمي ديگر آن   . باشد  مي Sterculiaceae از خانواده 

 تـوان از  هاي ديگر اين جنس مي از گونه .مي باشد Msikundazi وLooking-glass mangroveبه ترتيب 

H.globosa   وH.Fomes متر است سانتي ۱۰ تا ۵هاي هوائي و ميوه آن تك بذري با قطر  فاقد ريشه .نام برد. 
 

هاي حاشيه مانگروها كه جزر و مدهاي باالي بهار يا شبانه روز              در شرق آفريقا معموالً بيشتر در خشكي      

 .توان آن مشاهده نمود شود و گاهي اوقات حتي مخلوط با گياهان خاكي مي گيرد يافت مي در بر ميآنها را 

 

عالوه  .هاي هوائي نام برد     هاي بزرگ دوكي شكل و فقدان ريشه        توان از برگ    از عالئم شناسائي آن مي    

مرتفـع تـرين عناصـر      معمـوالً    H.L. بيشتر به سمت دريا گـرايش دارنـد        Rhizophora بر آن همراه با درختان    

 اپي كارپ چوبي به اندازه يـك ليمـو كـه    كي ست كه ميوه با امانگرو است و تنها گونه از مانگرو  در شرق آفريقا 

توزيـع جغرافيـائي آن از شـرق آفريقـا و           . نمايـد   توليد مي  ،قسمت پشت آن است   مشخصه آن، دارا بودن كالله در     

 .دباش ماداگاسكار تا تونگا در اقيانوس آرام مي

 

۲- Bruguiera gymnorrhiza 

ــانواده ــي Rhizophoraceae از خ ــد م ــام  وباش ــي و ن ــام انگليس ــب،    ن ــه ترتي ــي آن ب ــاي محل   ه

Large-Leafed orange mangrove  و Mkoko wimbi , Mshinzi  هـاي ديگـر ايـن     از گونـه  .اسـت

هاي هـوائي از      ريشه داراي. اشاره كرد ... و   B.cylindrica,B.sexangula,B.exaristata توان به   جنس مي 

 .باشد مي) Knee roots   (هاي زانوئي نوع ريشه

 

 پيشگام، شناخته شده نيست در حقيقـت ايـن گونـه يـك عنصـر                اگر چه به عنوان يك گونه مانگروي      

معمول از اجتماع مانگروها است كه در نواحي با جذر و مد معمولي يا در مناطق با جذر و مد بهاري تجمـع دارد و                    

 .مخلوط شده است Rhizophora mucronata وCeriops tagal  ب بااغل

 

در سـاحل جنـوبي    Chale رسد اما در جزيره  متر نمي ۲۵ تا   ۲۰در شرق آفريقا معموالً به ارتفاع بيش از       

ئي اين گونه احتماالً بهترين مثال براي نوع ريشه زانو . شود   يافت مي   نيز    متر ۳۰ائي به ارتفاع بيش از      ه كنيا نمونه 

 Avicennia توزيع جغرافيائي آن خيلـي مشـابه  . شود هاي مانگرو متمايز مي باشد كه بدينوسيله از بقيه گونه مي

marina   در حقيقـت ايـن گونـه داراي بزرگتـرين توزيـع           .)از سواحل شرق آفريقا تا غـرب اقيـانوس آرام         ( است



 

 در دريـاي سـرخ يـا در اسـتراليا ايـن توزيـع       هاي مانگرو است اگـر چـه بـراي مثـال             جغرافيائي از بين تمام گونه    

 .كمتر است

 

۳- Ceriops tagal 

ــانواده  ــيRhizophoraceaeاز خ ــد  م ــام  . باش ــي و ن ــام انگليس ــاين ــب  ه ــه ترتي ــومي آن ب   ب

 Yellow mangroveو  Mkoko mtuone ، Mkandaa و Mkoko mwekundu   داراي  .مـي باشـد

معموالً به صورت يك اليه رويشي در زير سايبان . است) Prop roots(هاي حائل  هاي هوائي از نوع ريشه ريشه

Rhizophora            گيري  صورت شكل  در    ولي  وجود دارد، اما به سمت خشكي ممكن است خيلي كمتر شكل بگيرد 

 .به صورت يك دست و خالص ديده خواهد شد

 

C.t   تــا )شـامل ماداگاســكار ( آفريقــا   اي از شــرق در عرصـه  Micronesia و Melanesia  غــرب در

 ، C.candolleana هاي علمي ديگري كه براي آن ذكر شـده عبارتنـد از ،     نام .اقيانوس آرام گسترده شده است    

C.timoriensis و C.boviniana  

 

۴- Xylocarpus moluccensis 

  و Cedar mangrove بـه ترتيـب  نام انگليسي و نـام محلـي آن   . اشد ب مي Meliaceae از خانواده

Mkomafi dumeتـوان بـه   اي ديگر اين جـنس مـي  ه از گونه . استgranatum X. و X.mekongensis 

 .باشد متر مي   سانتي۱۰ تا ۸فاقد ريشه هوائي و ميوه آن چند بذري و به قطر  اشاره كرد

 

 آيـد اصـالً يـك گونـه          نظـر مـي   بندي واضـح و مشـخص، گـاهي اوقـات بـه               گذشته از نبود شرح رده    

  .دنباشمانگرو 

 

شناسي كلي و مناطق توزيع آن  شناخته شده نيست لذا كمتر مي توان در باره ريخت         زياد .m Xنهمچني

 .صحبت  كرد

 

۵- Xylocarpus granatum 



 

 و Cannonball Mangrove و بومي آن به ترتيبنام انگليسي  . باشد  ميMeliaceaeاز خانواده 

Mkomafi  تـوان از   هاي ديگـر مـي   از گونه. استX.mekongensis و X .moluccesis   داراي  .نـام بـرد

متـر    سانتي۲۵ تا ۱۵ و ميوه آن چند بذري با قطر ) Plank roots(اي  هاي قطعه هاي هوائي از نواع ريشه ريشه

 .نام انگليسي آن از شكل ميوه گرفته شده است. است

 

و ايـن حالـت را از   هاي ديگر يافت شـده    جزر و مد مخلوط با گونه    بيرون از خط باالئي      X.g معموالً 

  ا در اقيـانوس آرام  شـرق آفريقـا و ماداگاسـكار تـا تونگـ      ازX.g.دهـد  شكل گرفتن به صورت خالص تـرجيح مـي      

 .يافت مي شود

 

۶- Avicennia marina 

 و Grey mangrove نام انگليسـي و محلـي آن بـه ترتيـب    . باشد مي Avicenniaceae از خانواده

Mchu تـوان بـه     يج مـي  اسامي علمي ديگر را    از. است A.mindanaense و A.intermedia    از  .اشـاره كـرد

هـاي    از گونـه . نـام بـرد  A.albaوA.integ،  A.lantanat,A.bicolarتـوان از  هاي گياهي ديگر آن مي گونه

توان هم به سمت خشكي و نيز به سمت دريا مشاهده  در شرق آفريقا آن را مي . ست ا خيلي انعطاف پذير مانگروها   

رسـند در صـورتيكه        متر مـي   ۳۰گيرند به يك متر قطر و ارتفاع           كه آنهايي كه به سمت دريا قرار مي        وري بط كرد

 . متر ارتفاع دارند۲هاي كوتاه كمتر از  گيرند به مانند درختچه آنهايي كه به سمت خشكي قرار مي

 

 كنـد  يجاد مـي   ا  طبيعي هايي  در آنها شكاف   اين فشردگي     درختان فشرده است اغلب      هاي   تنه هر جا كه  

 .نمايند  تأمين ميهاهاي مختلف خرچنگ كه پناهگاههايي براي گونه

 

A.m  اي يا گراسـهاي     ور متناوب روي سواحل ماسه     پيشگام و شناخته شده است و به ط        ي گونه مانگرو 

 .شود دريايي مرده يافت مي

 

A.mجنوب  از درياي سرخ (حل شرق آفريقا توان آن را در سوا  كه ميتس اترين نوع مانگروها  گسترده

 .مشاهده نمود) از ژاپن تا نيوزيلند( تا غرب اقيانوس آرام ) آفريقا

 

۷- Rhizophora muronata  



 

دياسـپورهاي  .  اسـت R.muctonata ديگـر آن  نـام علمـي   باشـد   مي Rhizophoraceae از خانواده 

  )Prop root(هـاي حائـل   ز نوع ريشهداراي ريشه هاي هوائي ا .كند متر توليد مي  سانتي۷۰ الي ۳۰بزرگ با قطر 

 ..اشاره كرد ... R.mangle ،R.qpiculatq, R.stylosarتوان به  هاي ديگر آن مي از گونه. باشد مي

 

R.m         به خـاطر نـوع ايسـتائي آن در عكـس هـاي          كه  جزء اصلي و عمده مانگرو در شرق آفريقا است 

 . قابل تشخيص مي باشندهوايي

 

 در منطقـه وجـود   R.m   وC.tabal هر كجا كـه  .  خيلي عميق آن استصفت مميزه، زير ساخت گلي

 . نشو و نماي گياهي بوسيله خط آبي طوالني با جزر و مد پائين مشخص شده استيدارد، مرز بين نواح

 

۸- Pemphis acidula  

  Small-leafed mangroveنام انگليسي و بومي آن به ترتـب  . باشد مي Lythraceaeاز خانواده 

 .باشد متر مي سانتي۵/۰  بيشتر يا كمتر ازهاي هوائي و ميوه آن چند بذري با قطر        فاقد ريشه .  است Kilalambaو  

نـدازه كـوچكتر نسـبت بـه     برگها به علت ا  . شناخته شده نيست  در شرق افريقا     a P..باشد  اين جنس تك گونه مي    

 .متر است  سانتي۳ از مميزه اين گونه است كه طول آنها كمتراي مانگرو  صفت ه ساير گونه

 

. متـر اسـت   ها زياد و اندازه آنها كوچكتر از يك سـانتي  ميوه  ، Lumnitzera racemosaمشابه با

 در اقيانوس آرام است اما اخيراً از شرق مالزي نيز Polynesia  تا اي از شرق آفريقا      محدوده P.aگستره جغرافيائي 

 .گزارش شده است

 

۹- Sonneratia alba 

و  Mangrove appleنام انگليسي و بومي آن بـه ترتيـب   . باشد  ميSonneratiaceaeه از خانواد

Mlilana هاي ميخي  داراي ريشه. است(Peg roots)از  .باشـد  قطر مي متر   سانتي۸ تا ۵  و ميوه چند بذري با

 S.Lanceolataو  S.Urama,S.Ovata,S.Caselaris,S.apetalaتـوان بـه      اي ديگـر آن مـي      ه گونه

 .است S.griffithiiنام علمي ديگر آن  .ره كرداشا

 



 

 مانگروها گرايش بيشتر آن به سمت دريـا اسـت و اغلـب بـه سـمت دريـا بـا                     صفت مميزه آن از ديگر      

Avicennia marinaنمايد  مخلوط منحصر به فردي ايجاد مي. 

 

كنـد   هائي ايجاد مي هاي فشرده شكاف رسد و با تنه  متر مي۳۰به بيش از S.a رتفاع ، اA.m مشابه با 

 .گيرد كه به عنوان پناهگاه براي خرچنگ ها مورد استفاده قرار مي

 

نام انگليسي از ميوه آن اخذ شـده     . مرغي شكل است    هاي بزرگ و سفيد رنگ و برگهاي تخم         داراي گل 

 .باشند  شبيه سيب مي ايهاي آن خوردني بامزه است و ميوه

 

 از ميان آسياي جنوبي شرقي       از شرق آفريقا و ماداگاسكار،      گستره وسيعي  S.aهاي    شود جنس   گفته مي 

 .ا در اقيانوس آرام داردتا تونگ

 

۱۰- Lumnitzera racemosa 

ــانواده  ــيCombretaceaeاز خ ــام  . باشــد  م ــام انگليســي و ن ــه ترتيــب    ن ــاي محلــي آن ب  ه

 Sandymangrove و Kikandaa ، Mkaa Pwani و Kilalamba dumaاست . 

 

 ۲ الـي  ۱ و ميـوه آن تـك بـذري و   ،)Knee roots(هاي زانـوئي   اي هوائي از نوع ريشهه داراي ريشه

هـاي آن   از مشخصـه  . اشاره كـرد L.rosea و  L.littoreaتوان به     هاي ديگر آن مي      از گونه  .متر قطر دارد    سانتي

 .باشد ه سمت خشكي ميگرايش ب

 

باشند كه زنـده زا نبـوده و    فريقا ميهاي مانگرو در شرق آ  يكي از گونهPemphis acidulaهمراه با 

كنـد   توليد مي) متر  سانتي۱با قطر كمتر از   ( اين گونه تعدادي ميوه الغر و ريز        . كنند  دياسپورهاي بزرگ توليد نمي   

 توانـد در نـواحي بـا فعاليـت جـذر و مـدي پـائين                  ايـن گونـه مـي     . اند  يه خود را از دست داده     مو بيشتر آنها قوه نا    

 .زيست نمايد

 

  موجـود در ان  مهرگان يادي برخوردار است كه در زير به تعدادي از بي       ازتنوع ز اكوسيستم   اين   دريات  ح

 :شود اشاره مي



 

۱- Thalamita Clenata 

اي از كمربنـد جـزر و مـدي           در پهناي گسترده  .  است متر   ميلي ۶۰  اين نوع خرچنگ   پهناي كاسه پشت  

 .نان در داخل مانگرو و نواحي همجوار استشكارچي نرم ت. شناگر خوبي نيست و ساكن شده است

 

۲- Portunus Pelagicus 

 خرچنگهـا ظـاهر      از سـاير   در مردابهاي مانگرو در زمان جزر و مد بلند براي شكار          . شناگر سريعي است  

 شود پهناي كاسه پشت     هاي دريائي و نواحي كم عمق نهرهاي شرقي آفريقا ديده مي             اغلب در بستر علف    .ميشود

 .رسد ميميلي متر  ١٧٠تا  اين خرچنگ

 

۳- Scylla serrata 

يكي از انواع بزرگ در ميان خرچنگها است .  مي رسد   ميلي متر  ۲۳۰ تا    اين خرچنگ  پهناي كاسه پشت  

هـاي حيوانـات ظـاهر        در جزر و مدهاي باال جهـت صـيد گونـه          . كند  پناهگاههاي عميقي را در گل ايجاد مي      كه  

 . استتتوريسب جذيكي از انواع مهم براي . شود مي

 

۴- Cteap sus fourmanoiri 

تـوان از ايـن گونـه بـه عنـوان              است و بطور صريح نمي      ميلي متر  ۵۰  اين خرچنگ  پهناي كاسه پشت  

 .كنند اي زندگي مي شمار زيادي از آنها در پناهگاههاي سنگي كرانه. خرچنگ مانگرو نام برد

 

 

۵- Metopograpsus qeeanieus 

 بزرگتـرين گونـه در افريقـاي     آن خرچنـگ بـالغ   بـوده و  متر   ميلي ۴۵ رچنگ اين خ  پهناي كاسه پشت  

 .شود  ديده ميS.alba, R.muconata ارغواني رنگ هميشه در ريشه و تنه درختان اين جانور . شرقي است

 : به موارد زير اشاره كردتوان  ميهاموجود در محدوده مانگرو  ديگر حيواناتاز

 سـاق جوبـا   -۵ فالمينگـو -۴ مـرغ بـاران   -۳ كرم رنگ روسبهاي تند پرندگاني معروف به ا   -۲كاوكچ -۱

 چلچله دريايي كوچك -۱۰ شكارچي صف -۹ ياعو پشت سياه -۸ چلق -۷ ماهيخوار خاكستري-۶سبز

  حواصيل-۱۵ي ا  دودهي ياعو-۱۴ار باريك ق ياعوي من-۱۳از غ قره -۱۲ يگير عقاب ماه-۱۱



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انگرو با گياهان آبزي در  امارات متحده عربيتركيب آزمايشي كاشت م

روي   ,Avicennia marina (forsk) vierhمـانگرو خاكسـتري    درختـان بـومي   كاشـت آزمايشـي  

هاي پرورش گياهـان آبـزي انجـام شـد و        ها و تانك    اي طبيعي با استفاده از تخليه آب دريا از حوض             ساحل ماسه 

عمليـات  (هيچگونه عمليات داشتي    اينكه   بدون   ،در امتداد زهكش  جنگلي مصنوعي از درختان مانگرو خاكستري       

 .ايجاد شدصورت گيرد از ابتدا ) نگهداري

 

 ۵هـاي فراوانـي در     سال رسيدند ودانـه ۱۰ متر ارتفاع بعد از ۵ جوانه زده به بيش از بذرهايتعدادي از  

  .سال آغازين عمرشان توليد كردند



 

 

 ناحيـه جـزر و مـدي        حدفاصـل هـاي       رو خاكستري در ماسـه     درصد بذرهاي مانگ   ۹۵اگر چه در حدود     

 درصد از درختان جوان در دومين سال كاشت موقعي كـه جلبـك دريـايي و اشـغال                   ۸۹زهكش جوانه زدند،  اما      

 . از بين رفتندآنها را پوشاندندپالستيكي 

 

 .وي نداد متر رسيدند ر۱ سال كاشت موقعي كه درختان به ارتفاع بيش از مينهيچ تلفاتي در سو

 

 بـه   بچه ماهي و ديگـر حيوانـات آبـزي    ،   فراگرفتند  درختان مانگرو     را موقعي كه هر دو طرف زهكش     

 .در زهكش مشاهده شد وفور

 

 .زدند ها در اطراف منابع غذايي پرسه مي تعدادي از پرندگان موجود براي تغذيه از دانه

 

 براي توسعه و سبز نمودن  اجرائي الگوي   واندت  و مي   موفق، دلگرم كننده است     كامالً  اين آزمايش   نتيجه

 . باشد امارات متحده عربيهاي باير و خشك در امتداد ساحل  مقدار زيادي از زمين

 
 بـراي  ، به علت شـوري بـاالي بـاتالق    Sabkhaهاي باير و خشك ساحلي مشكالت زيادي در زمين   

 در مقيـاس وسـيع       معمـولي  زمين كشاورزي  مثل هائي   زمين كاشت درختان وجود دارد و غير ممكن است بتوانيم        

 . و قابل استفاده نمائيمتوسط احياء اصالح 

 در امتداد ،هاي مانگرو خاكستري در درون نواحي جزر و مد  با توجه به اين واقعيت كه تعدادي از جنگل        

ــيخــط ســاحلي  ــارات متحــده عرب ــه صــورت خــودرو رشــدكرده ام ــد،   ب  Rabanal and beushel)ان

1978;Embabi 1993)  ــيده ــن نتيجــه رس ــه اي ــد ب ــد در   ان ــانگرو قادرن ــان م ــط درخت ــه فق   Sabkha ك

 .نمايند  رشد و نمو

 

سطحي در   Avicennia marina (Forsk.)Vienhi  مانگرو خاكستريهاي تك گونه تنها جنگل

انـد امـا     هـا را پوشـش داده        هكتار در امتداد نواحي درون جزر و مدي تعدادي از  تاالب ها و جزيـره                ٢٩٣٠ حدود

 آب دريا دارند چرا كه اين درخت هزاران سيستم شيرين كيفيتدرختان مانگرو خاكستري تحمل زيادي نسبت به 



 

تواننـد تحـت    اما درختان مانگرو نمي   دهند    كننده كوچك  دربافت برگي خود دارد كه نمك را به دريا برگشت مي             

 . نمايند و نمورشد Sabkhaدر شرايط حاضر به علت فقدان آب دريا و منابع غذايي 

 

بـه مقـدار زيـادي مـاهي در         امارات متحده عربي    هاي مختلف     بر طبق مشاهدات اكولوژيكي در تاالب     

مي تـوان توجيـه كـرد كـه تركيـب كـردن        .شود اند يافت مي كردههاي مانگرو خاكستري رشد     كه جنگل  مناطقي

 را نيز براي پرورش درختان مانگرو خاكسـتري در  اليروبي كانالها براي پرورش ماهي تواماً آب دريا و مواد غذايي         

Sabkhaفراهم مي نمايد . 

 

قـبالً اعتقـاد   . باشد  خوب اقتصادي آن مطرح مي    اكوسيستم مانگرو در مناطق استوايي به علت پتانسيل         

تخليه مقدار زيـادي فضـوالت مـاهي و     عدم   باعث    در نتيجه    رهاكردن پرورش ماهي و ميگو كه       بر اين بود كه     

 آلوده كننده محيط زيسـت سـاحلي و          معموالً    مواد فوق   و با توجه به اينكه     گردد  د غذايي حل شده در آب مي      موا

 امـروزه در امـارات متحـده        . اثر زيادي روي بهبود شرايط زيست محيطي اكوسيستم دارد         گردند  دريا محسوب مي  

تواند در كاشـت مانگروهـا مـؤثر     بلكه مي نه تنها مضر نبوده  درياآب غني شده  كه  ده ان عربي  به اين نتيجه رسيد     

 .واقع گردد

 

 نسـبت بـه     مشخصكاشت مانگرو با استفاده از آب درياي آلوده به عنوان يك منبع كود در يك زمان                 

 . عملي باشدSabkha به عنوان يك فعاليت اقتصادي با هزينه پايين در نواحي تواند  ميساير فعاليتها

 

 

 ها  مواد و روش

امـارات  فصـل گـل درختـان مـانگرو خاكسـتري در       امارات متحده عربي  خاكستري در    درختان مانگرو 

 .شوند  مشاهده ميآبان تا اواسط شهريورها حدود اواخر  شود و دانه  شروع مي ارديبهشتاز اواخر متحده عربي 

 

 هنگامي كه بذر بعد از بلـوغ      . بذر با يك پريكارپ ضد آب نازك به رنگ سبز روشن پوشيده شده است             

ار كپس از چند دقيقه پريكارپ به طور خود. تواند در آب غوطه ور بماند افتد مي   داخل آب مي  جدا و   از درخت مادر    

 .رود آب فرو ميبه اعماق )  بذر  پوست( شود و سپس پريكارپ  و طبيعي از بذر جدا مي

 



 

ـ           حد فاصل بذر براي اين كه زنده بماند بايد در          ذرهائي كـه بوسـيله      ناحيه جزر و مدي قـرار بگيـرد و ب

روند و يا در كنار خشكي خارج از  باالترين سطح آب قرار  شوند يا در اعماق آب فرو مي جريانات به كنار حمل مي  

 .براي زنده ماندن ندارندا قبالي  هيچ بخت و ،گيرند مي

 

 ير و مد چه بذر بعد از ثابت شدن در داخل ناحيه جزه  از ريشقطور   روز تعدادي ريشه۱۰پس از حدود 

 .شود ميخارج 

 

هاي جديد تثبيـت      تعدادي از دانهال  . شوند  وز ظاهر مي   ر ۲۰ الي   ۱۵هيپوكوتيل بذر و برگهاي آن بعد از      

  مشاهده را مي تواناند  در باتالقهايي كه مانگروها سبز شده آذر تاآبانشده روي نواحي بين جزر و مدي از اواخر       

 و تعـداد  تواننـد زنـده بماننـد     طبيعي و مصنوعي نمي    موانعل آينده به علت     دانهال ها تا تابستان سا    همه  اما   نمود

 .روند  از بين ميزيادي از آنها 

 

 بذرهاي مورد استفاده براي كاشت

   آبـان   تا اواسط  شهريور براي كاشت در طول فصل ميوه دهي از اواخر            )حرا (بذرهاي مانگرو خاكستري  

جمع آوري    ام القوين  هاي مانگرو خاكستري از باتالق       در جنگل  ) تا مهرماه در سواحل ايران عمدتاً از مرداد ماه        ( 

شـوند    گرفتـه مـي  آبـان شوند نسبت به بذرهائي كـه در   گرفته ميبراي كاشت   مهر ماه    بذرهايي كه در     .شوند  مي

 .زنند سريعتر جوانه مي

 

الروهـا و  .گيرنـد  ار مـي كنند مورد هجـوم الروهـا قـر    ها گير مي داخل گودالدر تعدادي از بذرهايي كه    

 .تغذيه نمايندها  درون كوتيلدوناز دهند  و الروها ترجيح ميد، شون  داخل مي بذرهابرگخوارها از سطح 

 

كـه توسـط    وزن   گـرم    ۳، بذرهاي با بيش از      )سبز روشن ( و نابالغ   ) رنگ زرد(در هر دو نوع بذور، بالغ       

،  بذرهابراي اجتناب از فعاليت قارچ در اثر رطوبت دروني .پريكارپ پوشيده شده باشند براي كاشت مناسب هستند 

 روز زير سقف بـا درجـه حـرارت معمـولي            ۱۵بذرها بايد   . كنند  آوري شده را روي زمين پخش مي        همه بذور جمع  

 .توانند انبار شوند شوند فقط براي چند روز مي از زماني كه بذرها برهنه و بدون پريكارپ مي. نگهداري شوند

 



 

پوشـش   .ي با داشتن پريكارپ نبايد در يك جاي خنك بخاطر ديدن چينه سرمايي انبار شـوند   بذرها حت 

اگر ايـن بـذرها در ماسـه بـا عمـق بيشـتر از               .مانند  در ماسه به سختي باقي مي     شكل مسطح خود    بذرها به علت    

.  قرار گيرنـد شان در ماسه مورد هجوم قارچ  كاشته شوند ممكن است به علت پوشيده شدن پريكارپ       سانتيمتر۱۰

براي اجتناب از كنار رفتن بوسيله امـواج و جريانـات           را  آنها  بايد پريكارپ    ،قبل از تيمار بذور براي كاشت     بنابراين  

بسـيار  كـار  ، از بـذرها بوسـيله دسـت      اگر چه جدا كـردن پريكـارپ   كرد قبل از كاشت در ماسه جدا ،جزر و مدي  

 . است و طاقت فرساييپرزحمت

 

 :آيد جدا شوند هايي كه در زير مي آساني توسط روش تواند به  پريكارپ بذرها ميتعداد زيادي از

 سـاعت بـا   ۲۴ تا ۶ور مداوم در آب درياي راكد يا آب تازه به مدت تعدادي از بذور مورد نياز را بط    ) فال

 .هاي شناور را چند ساعت بعد خارج نمائيد پريكارپ.  آنها نگهداريدتازه بودنتوجه به 

 .ها را ماه آينده جدا كنيد كه  از كندن پريكارپ بوسيله انگشتان آسان تر است ارپپريك) ب

 .همه بذور را به وسيله آب درياي خنك و تازه بشوئيد) پ

بذرها را زير سقف تا موقع كاشت بدون آب  .بذرهاي شناور بايد از هجوم الروها دور نگهداشته شوند

 .خنك يا آب دريا نگهداريد

بهترين موقع كاشت فقط بعـد از جـدا شـدن           .  در همان روز يا نهايتاً روز بعد انجام شود         كاشت بايد ) ت

 بذرها بايد قبـل از ظـاهر شـدن          .تواند در آب دريا نگهداري شود       است اگر چه چند روز مي      پريكارپ

 .ها كاشته شوند كوتيلدون

 

ـ  .يابنـد    در آب دريا توسعه مي      بطور همزمان   بذر كوتيلدون و هيپوكوتيل   در مـدتي كـه منتقـل و      ذرها ب

 .شوند  بيدار مي، از خواب زمستانيشوند كاشته مي

 

 )حرا (خزانه مانگرو خاكستري

به علت مقاوم بودن بذر گياه در مقابل شرايط نامساعد جوي و همچنين بخاطر اجتناب از انتقال نهـال                   

امـا همچنـين      .است   ستقيم بذر  كاشت م   ، جنگل مانگرو احداث  روش  نوپا براي كاشت در مناطق دور ، بهترين         

در نظـر  رسد  هاي مانگرو براي زماني كه فصل بذردهي به پايان مي  دانهال براي توليد خزانه مرطوب   تانك   يك

 نهـال مـانگرو     اصـله    ۵۰۰۰براي   سانتي متر    ۲۰ متر و ارتفاع     ۱۵ *  ۵/۴ ;تانك خزانه به ابعاد   .گرفته شده است    

 . خاكستري ساخته شد



 

 

متر ارتفـاع بـا        سانتي ۲۰ و سانتي متر قطر     ۱۰  به اندازه  هاي پالستيكي   ي مانگرو داخل گلدان   ها  دانهال

   .شود  عدد بذر در هر گلدان كاشته مي۲ يا ۱ .شوند مياند كاشته   سوراخ كوچك كه با ماسه ساحل پر شده۱۶

 

ورد نيـاز تانـك      آب مـ   در هر ساعت    تن ۱/۲بطور پيوسته   ) ۵/۳۹ – ۴۱%با شوري   ( آب درياي طبيعي    

 تانك خزانـه نگهـداري      فوقاني    متري سطح    سانتي ۱۰ در   هميشه  كند بطوري كه ارتفاع آب        را تامين مي   خزانه

  .شود مي

 

در محلـي سـايه      ، خورشـيد   نور ها بوسيله   از سوختن كوتيلدون    اجتناب   براي  ه  كاشته شد   هاي  گلدانتمام  

 .شوند مي جوانه بزنند پوشيده   ها آنكه زماني  روز تا ۲۵ تا ۲۰ براي    آفتاب

 

  كاري در ساير مناطقهمه دانهال هاي تهيه شده در خزانه حتي بعد از پايان فصل بذردهي جهت نشاء 

 .گيرند مورد استفاده قرار مي

 

  كاشتمحل

جنگل آزمايشي مانگرو خاكستري در امتداد يك زهكش طوالني كم عمق از مركـز تحقيقـات ذخـاير                  

 . اجرا شده است  ام القوين در متحده عربياماراتدريائي 

هاي ماهي و ميگو قرار گرفته و آب زهكـش از ايـن                اي خالي،  پشت حوض      زهكش روي ساحل ماسه   

 .نمايد مي ماهي و آكواريوم را اين زهكش فراهم   و تجهيزات الزم براي  توليدگردد ها تامين مي حوض

 

آب دريـا    متر مكعب ۳۵۰  اهي و ميگو به طور مداومهاي پرورش م ها و حوض  تانكازاين تجهيزات 

زهكش و نواحي احاطه شده آن بوسيله آب دريا در باالترين دوره             .ريزند   مي  زهكشبه بيرون از    را در هر ساعت     

 هر ماه اً سوراخ عريض كه حدود۲  متر عرض، ۲۰ تا ۵ متر عمق، ۲/۱ كمتر از   زهكش.شود جزر و مد اشباع مي

 .تشكيل شده استطول  متر ۵/۶ و ،دنشو ها باز مي  تا از حوض۲ از براي آبگيري

 

  مواد شـيميايي و آنتـي بيوتيـك    از زماني كه دانهالهاي مانگرو در امتداد زهكش كاشته شدند ، ديگر از     

 .ماهي و ميگوهاي موجود  ديگر استفاده نمي شوددر پرورش 



 

 

 )حرا (كاشت مانگرو خاكستري

تـرين خـط جـرز و مـدي       در امتداد زهكش بين باالترين و پائين      )حرا (سترينواحي كاشت مانگرو خاك   

خـوبي    شاخص،روي سراشيبي ساحل ) Scopimera scabricauda pea( است و آشيانه گودالي خرچنگ 

شود، هيچ حيوان آبزي كه      زهكش از امواج قوي جاري و احشام محافظت مي        . دباش  ميبراي  تعيين محل كاشت      

  و درصـد بـود  ۴۱ تـا  ۵/۳۹ بين ۱۹۹۰شوري آب زهكش در سال . اشته شده تغذيه كند وجود ندارد   هاي ك   از دانه 

گـراد    درجه سانتي۷/۳۴ تا ۷/۱۸ درجه حرارت هوا از      .اختالف زيادي بين فصول تابستان و زمستان وجود نداشت        

  سـپتامبر يوه دهـي در  آب زهكش در فصل مPH.  بودشهريوردر نوسان بود و بيشترين درجه حرارت هوا در ماه           

 تـا  ۲۰متر و فاصـله    سانتي۳ عدد بذر بدون پريكارپ در ماسه در عمق      ۱۰۰۰ .  آزمايش شده بود    ۱۹۹۰ )ماهمهر(

 تا ۲۰ و فاصله ۱۰ تا ۵ عدد بذر ديگر در ماسه در عمق ۱۰۰۰ براي مقايسه همزمان  ومتر كاشته شدند  سانتي۲۵

  عمليـات پـس از كاشـتي        گونـه    ي در جلوي مركز كاشـته شـد و هـيچ           ا  متري در امتداد ساحل ماسه       سانتي ۲۵

 .صورت نگرفت) عمليات داشت(

 

  و آنهـا  بتـدريج تـا دي مـاه           آغـاز گرديـد    روز ۲۵ تـا    ۲۰جوانه زني بـذرها در امتـداد زهكـش بعـد از             

   در حد فاصل.داي خليج بوسيله امواج به كنار شسته شدن همه بذور كاشته شده در امتداد ساحل ماسه .جوانه زدند

 

 در صـورتيكه همـه بـذور در بـاال و پـائين خطـوط        بـذور جوانـه زده بـود   % ۵ تلفات كمتر از  ،ناحيه جزر و مدي    

 .زني از بين رفتند جزر و مدي قبل يا بعد از جوانه

 

 و )Sargassum sp .و Cladophora sp .(جلبـك دريـايي   ;از ديگر عوامل بروز تلفـات اينكـه   

  آنها در طول ماههاي بهمن تـا فـروردين          باعث از بين رفتن    جوان گير كرده و   نهالهاي   به   ،شدهآشغال آب آورده    

 ماسه هاي ناشي    برخورد . فعاليت فتوسنتز درختان جوان بوسيله اين موانع پوششي پائين آمده بود           گرديد همچنين 

ا شده كه بعداً منجر بـه مـرگ         ه  ها و جوانه     بادهاي قوي شمال با درختان جوان، باعث ضربه خوردن به  برگ            از  

 .مي شودآنان 

 

از ارتفاع درختـان مـانگرو   . حيواناتي كه از درختان تغذيه كنند وجود ندارند     در اين منطقه حفاظت شده،      

تلفـات   .  در سال افزايش مفيد داشته است       متر   سانتي ۴۰بذوري كه شهريوركاشته شده بودند بطور متوسط حدود         



 

هـاي   زمستان به علت پوشيده شدن بوسيله جلبك دريا، گير كردن آشغال و طوفانگسترده اي هميشه در فصول    

 .توانند دوام آورده و زمستان را به سالمت بگذرانند  از درختان جوان مي% ۴۰دهد ولي حدود  ماسه رخ مي

 

انـدازه  بـه  نهالهـا   هاي بعد اتفاق نيفتـاد و   سال در  تلفاتي ساله آسيبي نديدند و هيچ     ۲مانگرو  نهالهاي  

 .هاي ماسه شوند هاي دريا و طوفان و انبوه شدند تا سد راه جلبكرشد نموده كافي 

 

 ۵ درختان مانگرو    .ميوه دادند  و تعدادي از آنها نيز در اين سال       گلدهي درختان از سه سالگي شروع شده        

درختـان مـانگرو    حاضر نيـز     الدر ح  .خر شهريور تا اواخر مهر ماه كردند      وااشروع به توليد مقدار زيادي بذر از         ساله

 بيشـتر از  اع ارتفـ  بـه  درختـاني  با يكـوچك  جنگـل  .كننـد  و نمو مـي   گذشته بخوبي رشد     هاي  سال  و همچون   شده  قوي

 .انجام گيرد  دوره آزمايش طول در اي و تغذيه   داشت  عملياتگونههيچ كه بدون اين شكل گرفت  سال۱۰بعد از   متر۵

 

 بعد از ايجاد جنگل

 سال موقعي كه منطقه بوسيله درختان مانگرو كامالٌ پوشيده شـده بـود رنـگ خـاك در                  ۱۰بعد از طي    

اي تغييـر   هاي مانگرو از ماسه متمايل به سفيد به ماسـه نـرم قهـوه    نواحي كه مانگرو روئيده بود به علت شاخسار  

 كرده بود

. 

  Black seabream , Mangrove snapperتعـدادي مـاهي جـوان از جملـه شـاه مـاهي،       

Sweet lips , Grouper ,  ،شير ماهيBarra cuda       ،و غيـره از هنگـامي كـه در اطـراف كانـال زهكـش 

 سال كه مانگروها رشد نمودند تعـدادي از پرنـدگان نيـز جـذب               ۱۰ بعد از    .مانگرو كاشت گرديده شد ظاهر شدند     

 .استتبديل شده ال  ه يك مكان غذايي ايد به،شد جنگلكاري هاي مانگرو شدند و زهكش از موقعي كه جنگل

هـاي    هميشـه اطـراف ريشـه   Chaetomorpha sp , Cladophora spهاي سبز دريايي  جبلك

     Cyperus conglometatu ,  Suaeda vermiculatهـا،    تعـدادي از هالوفيـت  .شـوند  مانگرو سبز مي

Zygophylum hamience و  Salsola barysoma  كـت  هرگـز حر . پشت درختان مانگرو ظـاهر شـدند

جنگلكاري شـده   اگر چه نواحي    . ها اتفاق نيفتاد    ماسه توسط باد قوي شمال بعد از رشد درختان مانگرو و هالوفيت           

اند ولي تعدادي از كشاورزان گاهي اوقات براي قطع       به عنوان مناطق حفاظت شده اعالم شده      به وسيله مانگروها    

 اسـت    اجازه داده شده   به ماهيگيران . برند  ه هجوم مي   بدون اجاز  ،مانگروهاي ساحل به منظور  تهيه علوفه احشام       

 .زهكش شوند وارد آوري جلبك سبز دريايي  براي جمع  كه



 

 

  بسياري از كشـورهاي گرمسـيري رايـج شـده اسـت              سواحل مانگرو در جنگل كاري به وسيله     اگر چه   

ود كننـده كاشـت مـانگرو     بيشترين عامل محـد .هاي چندي نيز در سواحل بياباني انجام گرفته است  ولي آزمايش 

             ,باشــد العــاده بــاالي خــاك ناشــي از تبخيــر زيــاد در طــول ســال مــي   نمــك فــوقSabkhaخاكســتري در 

 عربسـتان   Khafgi در   A.marina گونـه مقـاوم از جملـه         ۵امكان زيادي براي كاشـت مـانگرو خاكسـتري از           

 بـه شـوري بـاالي آب دريـا در مقايسـه بـا       بت  نسزيادي مقارمت درخت مانگرو خاكستري  . سعودي وجود دارد  

بنـا بـر ايـن مـانگرو     . رشد كرده است دريا    سواحلور خودرو در امتداد     طهاي ديگر دارد و تنها  اين مانگرو ب          گونه

 نياز دارد  مواد غذايي  به  مانگروبراي رشد. باشد مي Sabkha در  جنگل كاري  براي ترين گونه خاكستري مناسب

 مـانگرو  در نـواحي گرمسـيري تـامين           يها   جنگل  بقاياي     تجزيه  مواد غذايي حاصل از    رودخانه ها،  از    آن را  كه

در نتيجـه، رشـد خـوب مـانگرو       وجود نداردSabkhaهيچ منابعي از مواد غذايي براي رشد مانگرو در  . نمايد  مي

اي پـرورش مـاهي و      هـ   هـا و تانـك      از حوض مواد غذايي خروجي    دهد كه     خاكستري در امتداد زهكش نشان مي     

  ممكن است بوسيله مانگروها مورد استفاده قرار گرفته باشند،ميگو

 

 

. 

 

ايـم     ما هنوز  نتوانسـته      اما   اگر چه آنها به ميزان كافي به مواد غذائي آب دريا براي رشدشان نياز دارند              

 .ارتباط بين پرورش ماهي و رشد مانگروها را تجزيه و تحليل كنيم

 

قـرار گيرنـد    اسـتفاده   و كودهاي كشاورزي براي كاشت مـانگرو مـورد          ب فاضالب ها  پسا ،در صورتيكه 

باعث افزايش رشـد مانگروهـا   شوند  ها داخل آب پخش مي       و ممكن است زماني كه كود       بوده اثرات آنها ناشناخته  

 .شوند

 

ه رشد در دور. هاي اصلي تلفات مانگروهاي جوان جلبك سبز آبي، آشغال و طوفان ماسه هستند از علت

هاي گير كرده بـه آنهـا     زيادي براي برداشتن جلبك سبز آبي و آشغال   سالگي مانگروها به مراقبت    ۲از دانهالي تا    

)  نامناسـب (شـوند تـا بتواننـد در شـرايط ناسـازگار        درختان سه ساله به اندازه كافي انبوه  و قوي مي         اما نياز دارند 



 

هـاي وزيـده شـده بـه      ماسه..باشد  طبيعي براي درختان جوان  ميطوفان ماسه بيشترين خطر   . طبيعي زنده بمانند  

 .باشد رسانند و غالباً تلفات باالي درختان، از اين حيث مي ها آسيب مي برگها و جوانه

 

  هـاي  نيـاز دارنـد تـا از طوفـان    ) اظحف(ك فنس  به ي اند در بر گرفته شده   كه بوسيله مانگروها     نواحي

 موقعي كه جنگل مانگرو در امتداد زهكـش بعـد از            .زمستان سال سوم ايمن باشند     تا     درختان جوان  ،مكرر ماسه 

 شاخسارهاي مانگرو يك منبع غذايي خوب براي تعدادي از حيوانـات ابـزي تـامين نمـوده و                   ، سال ايجاد شد   ۱۰

 .زهكش به يك پرورشگاه ماهي تبديل شد

 

 Sabkhaن زيـادي در سـبز كـردن    دهد كه امكا   كاشت مانگرو در امتداد زهكش نشان مي       ،در نتيجه 

 . وجود داردامارات متحده عربي جنگل مانگرو با گياهان آبي در احداث بوسيله تركيب 

 

هـاي بـزرگ در       هاي بزرگ مانگرو در امتداد تمام خطوط سـاحلي كانـال            هنگامي كه تعدادي از جنگل    

Sabkha  اقليمي معتدل در حيات اكوسيستم طبيعي         دن ايجاد شو  Sabkha همچنين ممكن   .ب خواهد شد   غال 

 .ها نظير پرند گان ،ماهي ها و حيوانات ديگرافزايش يابند كننده تعداد زيست است

 

 

 بـراي    هـاي لبنـي و گـل        ها مقدار زيادي شاخساره براي پـرورش احشـام و توليـد فـراورده               اين جنگل 

 .زنبورداري مهيا خواهند كرد 

 

 انهاي مانگرو در هندوست بررسي ترميم اكوسيستم

هاي جنگلي مقاوم در برابر شوري هستند و بطور فراوان درون نواحي جزر و مدي                  اكوسيستم ،مانگروها

هـاي   هاي خـاكي منـاطق گرمسـيري، جنگـل           همانند جنگل   . وجود دارند  وستان   هند رهشبه قا  سواحلدر امتداد   

ـ   هايمانگرو نيز براي هزاران سال يكي از مهمترين بخش    انـد و   ه خـود اختصـاص داده   اقتصـادي هندوسـتان را ب

 .اي از منابع با ارزش طبيعي هستند ذخيره

 



 

 داشتن محيط زيسـت غنـي  براي  .برداشت بيش از حد مانگرو ها، زياد است      ناشي از  خسارتهاي   حجم

توانند براي مصـارف گونـاگون از          مانگروها مي  .مانگروهاي ساحلي مي توانند مناطق خيلي پر بار و مفيدي باشند          

 .  هيگيري، دريانوردي، تفريح و سرگرمي، حمل و نقل و تحقيقات مورد استفاده قرار گيرندجمله ما

 

هـاي    هاي آبـي، شـاخص      هاي مختلف، رژيم    اي از موجودات آبزي در اندازه       شبه قاره هند تنوع گسترده    

م و خشك و معتدل     اي از چند ناحيه اقليمي از گرم و مرطوب تا گر            ع مواد غذايي و انساني درمحدوده     وانارسوبي،  

 .دهد كوهستاني بطور فشرده و يكجا در اختيار قرار مي

 

 بخش مهمي از آداب و رسوم فرهنگي مردم  هندوستان را بـه  هاي مرطوب ساحلي   گياهان آبزي زمين  

، چـوب  ) Avicennia spp(مردم از آنها براي صيد و تكثير ميگو، علوفه احشام، هيزم  .دهند خود اختصاص مي

 Excoecaria( جوهرهاي ضـد آب بـراي تورهـاي مـاهيگيري     ،)Heritiera fomes(ها  ت  قايقبراي ساخ

agall ocha (،ارزش اكولـوژيكي و كـاربردي   .كننـد  هاي آنهـا بـراي زنبـورداري اسـتفاده مـي       گلازها و  ميوه 

 .ستآشكار است هنوز به طور كامل درك نشده ا هاي مرطوب هندوستان كه امري كامالً بديهي و زمين

 

ها و نهرها، كاهش اكسـيژن        هاي درياچه   بهر حال فشارهاي منفي در استفاده بيشتر از منابع آب، سيلت          

 هـن كــبا توجه به موضوع فوق و اي رادي ــ و افطلبد ري را ميـدر اثراكسيداسيون گياهان مرده، توجهات بيشت

 

 بـراي جلـوگيري از كـاهش    هـاي قـاطع      قـدم  باشند، اقدام فـوري و     هاي مانگرو از انواع اصلي جنگل مي         جنگل

 .بيشترآنها برداشته اند

 

ترين عواملي اسـت كـه سـبب           اقتصادي مردم محلي از عمده     –انبوه مشكالت و وضعيت بد اجتماعي       

 .تحليل رفته مانگروها فشار وارد كنندتقريباً برداري بيشتر و بيشتر از منابع  شده براي بهره

 

ور مـؤثري نيازهـاي اجتمـاعي را رفـع     ط كه بتواند ب  ،ده بر روي بازسازي دارد     نياز به تاكيد گستر    ،ترميم

كند و معياري  اين مقاله وضعيت مانگروها در هندوستان را بررسي مي .كرده و كيفيت محيط زيست را حفظ نمايد

 :اهداف مطالعه. باشد ميهندوستان سواحل  در  ديگر ناحيه۷براي تخمين مقدار ترميم شده 

 ه عملي و مؤثر تر از بيشترين پتانسيل بالقوه زمين هاي  هر يك از نواحي انتخاب شده  استفاد-



 

 .ها و سازمانهايي كه با تالش و تكاپو براي نوسازي درگير هستند  راهنمائي آژانس-

 

  هندوستان شبه قارهنحوه استفاده زمين ترميمي در مانگروهاي

به علت عوامل طبيعـي  .  جريان دائمي قرار دارندهاي مرطوب ساحلي هندوستان در يك بخش از        زمين

 ها ، فرآيندهاي زمين شناسي، قطع درختان جنگلي، آلودگيتغييرات اقليمي چند قرن گذشته؛ از جمله درو  انساني 

 .اند دستخوش تغييراتي شده  زمينهاي مرطوب،هاي بي مطالعه بشر امروزي كار در نهايت و

 

 ميليـون هكتـار     ۴۰تبديل به مصارف ديگر در هندوستان حـدوداً          مرطوب قابل    هايجمع مساحت زمين  

 افـزايش اسـيديته   ،هاي مرطوب سـاحلي    مشكالت عمده وابسته به استفاده بدون آيش زمين       .شود  تخمين زده مي  

خاك، كاهش مواد غذائي، فرسايش خاك و كاهش ظرفيت ماهيگيري، كه در نهايت باعث ايجاد مشكالت زيـاد                

  بلكه  علوفه  و نه تنها براي تامين سوخت    را  ) ها  بومي(اهالي محل    ،شوند   در امتداد ساحل مي    اقتصادي و اكولوژي  

  در   نيز نواحي بزرگ مانگروها قابليت استخراج نمك را       . كرده است   مين غذايشان به مانگروها وابسته    حتي براي تا  

 .خود دارند

 

  افـزايش سـطح   ولـي ق نيافتـه،    تحقـ   كـامالً  هاي اخير پتانسيل زنـدگي طبيعـي ايـن نـواحي            در سال 

 . مهاجر شده استگانجمعيت پرند بخشي ازمانگرو هاي اين ناحيه باعث مقيم شدن 

 باروري و پايداري ساحلي را افزايش       ، شده احداثهاي مانگرو موجود و     جلوگيري از قطع بي رويه جنگل     

منطقه حفاظت شده اعالم     ه عنوان  ب محلي  بوسيله حكومت  ،گرو وجود دارد  هر كجا زندگي گياهي مان    . خواهد داد 

 . باشد مي برنامه كاشت مانگرو كيفيت ،معيارهاي ارزيابي ترميماز جمله . شده است

 

  Gugarat,Alibetگوجارات ، آليابت 

هـاي مـانگرو     رودخانـه نارمـادا واقـع شـده، مـدخل جزيـره آليابـت بوسـيله علـف                در دهانـه  گوجارات  

Porterasia coarctata ه جهت ماندگاري تعداد زيادي از  شـترها و بقـاي نسـل آنهـا     ك ،است پوشيده شده

 و قابـل توجـه      هـاي زيـاد      سوراخ ، بوسيله فرسايش     ها  و جزيره   ها  رودخانه  زياد   اترسوب حمل. شوند  استفاده مي 

فقدان زنـدگي گيـاهي   قطع شديد درختان جنگلي و در نتيجه   به علتهمگي جزر و مدي     قوي ناشي از جريانات  

 .باشند و ميمانگر



 

 

 پيشـنهاد شـده در مقيـاس گسـترده           در آن    تهيه و  ۱۹۵۶در سال    در شبه قاره هندوستان   احياء  برنامه  

همچنين توصيه  .گردد استفاده Avicennia marina و Porterasia coarctataهاي   از گونهكاريجنگل 

شوند كه در نهايـت توليـد بيشـتر         هاي آب شورزي خاكريزي       هاي آبگير براي پرورش ماهي      شده نهرها با دريچه   

 .غذاهاي دريايي و ايجاد اشتغال براي مردم محلي را در بر خواهد داشت

 

 اشترا، ماهار  مومبييساحل

 گروه عمده جزيره تشكيل شده است كه با مانگروهاي قوي ۷شود از   ناميده ميمومبييشهري كه فعالً

بـا  . انـد   ، آنها به حال خود رها شده      داخل مانگروها آغاز شده    با توجه به  اين كه توسعه شهر به           .احاطه شده است  

 Thane و نهر      Mahim هنوز مقداري مانگرو در امتداد نهر          ،  همه تقاضاهاي مستمر و فشارهاي تحميل شده      

 .باقي مانده است

 

اي  باشـد، در زيـر فشـارهاي چنـد توسـعه       به عنوان يك ناحيه بسيار آلوده مطرح مي         كه Mahimنهر  

 بـا توجـه بـه شـدت       وها، محالت پر جمعيت و صنعتي قرار گرفته است هاي آب، پل  خطوط راه آهن، لوله    شامل

 

هـاي كوچـك    قطعـه   وتوانند از زندگي حيوانات حمايـت كننـد    آبهاي مانگرو نمي،گرهاي سنگين   آلوده

 .هندد ادامه مي  به زندگي و رشد خودAvicennia marinaهاي نظير  مانگروها هنوز با گونه

 

 آلـودگي انجـام شـده        بمنظـور كـاهش سـطوح      هـاي عميـق     هاي زيادي از جمله ايجـاد كانـال         تالش

 جهاني پول براي احياء اين نواحي نظير ايجاد يك پـارك مـانگرو كـه بـا فـون         صندوق و  مومبيي شهرداري.است

 .اند پرندگان گوناگون اسكان داده شود به توافق رسيده

 

  Mahimطبيعــي   مــانگرو در پـارك    جنگـل  ايجــاد جهـت  توليـد نهــال  بــرايمـانگرو   نهالســتان احـداث 

 تفـريح اسـتفاده    و آمـوزش   جهـت    پـارك   از ايـن  ،رفتـار پرنـدگان    مطالعـه   جهـت  هـائي   برجك   با تعبيه   .مقدور است 

 .خواهد شد

 



 

، صنعت، استخراج نمك و افزايش تقاضا بـراي         )ساخت و ساز  ( فشارهاي بيش از حد براي خانه سازي        

 Acanthus. sppهـاي كوتـاه قـد شـبيه       اسـت كـه تعـدادي از مـانگرو    Thaneوخت از مشخصات نهـر  س

Avicennia spp ها را در بردارد ها و جگن  و تعدادي از گراس. 

 

Godrej                يك سازمان اجتماعي است كه پيشنهادهايي را براي ترميم مانگروهائي كه بر اثر فشـارهاي 

 .فتن هستند ارائه كرده استناشي از توسعه در حال  از بين ر

 

  وهـاي توليـدي و درآمـدزا       اسـتخراج نمـك، ايجـاد شـغل       ه از نواحي آزاد براي پرورش مـاهي،         استفاد

 . برداشت هيزم را كاهش خواهد داد،كاريجنگل

 

 ) ماهارا شترا (،Sindhudurgساحل 

  از آن ســوخت و علوفــهبــرداري زيــادي بــراي   بهــره وواقــع شــدهمــومبيي ايــن ســاحل در جنــوب 

 .مانگرو صورت گرفته است كاشت گياهان از طريق ساحل حفظ هايي در جهت  اخيراً تالش. گيرد صورت مي

 

 

حداث دايره كل سازمان جنگلباني با موفقيت به سمت احياء و ترميم جهت داده شده بطوري كه براي ا                 

 .استقرار داده  استفاده د  مانگرو مور نهالهاي براي تهيه  را زمين هكتار ۲۵۰جنگل در سطح گسترده 

 

يكـي  ( در گوآ  هاپيشرفت برنامهدر اقيانوس شناسي بين المللي هاي علمي گرفته شده از انجمن      دانش

 .بوده است مفيد )از جزيره هاي شبه قاره هندوستان 
 

 Chorao island, goaورا، گوآ جزيره چ

مشـابه تـالش هـائي كـه بـراي          .اسـت     شـده    واقع   از جزيره گوا   جزيره چورا در مدخل خور ماندووي     

 جنگـل كـاري      اداره جنگلبـاني      چـورا   بـراي سـاماندهي    ، انجام گرفـت   Sindhudurgساماندهي امتداد ساحل    

 . هكتار را متقبل شده است٢٠٠ بيش از سطحي



 

 پناهگـاه    و توسعه ترميم اين نواحي اگر چه بخاطر محافظت از پرورش تمساح، پرورش ماهي شـورزي              

 باشـد     مـي   حامي مراكز آموزش محيطي براي نشر دانـش       كه  جهاني پول   صندوق  اما   شده است    پرندگان متوقف 

 . به جزيره داردريستتوتصميم به جذب  

 

 "الكرا " -  مرداب كو چين

بخاطر ماهيگيري و صيد ميگـو معـروف بـوده          نيز  مرداب در ابتدا به وسيله مانگروها احاطه شده بود و           

 بـه سـمت كشـاورزي    تغيير كرده و  و كاربري مرداب     شروع شده مت پائين مرداب      مانگروها از قس  تخريب   .است

 .گرايش يافت

 

رشـد  ) Salvinia(هاي آبـزي      نفوذ آبهاي شيرين و در نتيجه كاهش غلظت نمك باعث شده سرخس           

 .اند انبوه نمايند كه اكنون بيشتر سطح مرداب را پوشانده

 

  . شـده اسـت    بـر شـمرده    "كـراال " قتصـادي و اكولـوژي      ن ناحيه به عنوان يكي از مشكالت اصلي ا        اي

 .با اكوسيستم  محلي بستگي خواهد داشت توام علمي ساماندهي به مرتب كردن نيازهاي محلي و برخورد

 

 هنوز اينجـا بوسـيله اهـالي انجـام          عمالً) Pokkali( شاليكاري و صيد ميگو      كشت مخلوط براي مثال   

نواحي در حمايت و ترويج استفاده مناسـب مـرداب          اين   جايگزين در     كشت محصوالت   در زمينه  تحقيق .شود  مي

 .بوسيله اهالي كمك خواهد كرد

 

Gangetic Sunderbansدر بنگال غربي  

ــار از اطــراف دلتــاي ۴۰۰۰۰۰حــدود  پوشــيده شــده اســت، از جنگلهــاي مــانگرو  Gangetic هكت

Sunderbans هاي مانگرو در هندوستان است جنگل يكي از بزرگترين. 

 

هاي ژئـوتكنيكي،   حركتاز جمله    فاكتور زيستي و فيزيكي      ينكاهش قابل توجه مانگروها ناشي از چند      

هاي موسمي و قطع گسـترده درختـان          طوفانها،    بالهاي طبيعي مثل سيل   ،   Banergeeتغيير جريان رودخانه    

 .باشد جنگلي مي



 

 كـاهش  ، تـرميم علت واقعي نياز به    .ستاخيراً در اين ناحيه پناهگاههاي  ببر و پرندگان مشاهده شده ا           

 بـا  كـره دولت مركزي پيشنهاد ايجاد يك ذخيـره زيسـت         .باشد  خسارات و جلوگيري از قطع درختان در آينده مي        

 .را  داده است Gangetic دلتاي  مانگرو بكر در جنگل

 

هـاي    جنگـل  هكتار از۱۷۰ ، ۰۰۰حدود (عالوه بر نواحي مختلف شامل يك ناحيه مركزي ،          اين منابع 

 .ستا كه ناحيه مختص ببرها) گيرد مانگرو طبيعي دست نخورده را در بر مي

 

در  دستكاري شده كه اجـازه عمليـات       اي    بوسيله ناحيه  و سپس ناحيه مركزي بوسيله يك ناحيه حائل       

 . است گرديدهاحاطه ،  داده شده آن برداري مورد بهرههاي   قابل تحمل روي زمين وپايهحد 

 

زمـين  گونـه هـاي    مختلفي از انـواع  نوعت وستان دهد كه خط ساحلي هند وق الذكر نشان مي   ف مباحث

 و فشـارهاي وارده     فعاليتهاي انساني  مناطق نشاني از      در تمامي  .كند  شناسي، جغرافيائي و آب و هوائي معرفي مي       

ن بـا مكـان هـاي       ميزان مناسب اثر پـذيري تـرميم، همچنـي         باشد  به سهولت قابل رويت مي    اكوسيستم ها   روي  

 اديـط اجتماعي و اقتصـر در شرايـييـغش ميزان تـرين روش اجرا آزمايـكند و بهت جغرافيائي متفاوت، تغيير مي

 

قانون حفظ و حراست از جنگل ، بوسيله دولت هندوسـتان در سـال    .باشد ساكنين و تغييرات اكولوژي سيستم مي   

 دولت كميته بين  در نهايترو مورد بررسي قرار گرفت  و اصالح شد و در آن علل كاهش جنگل هاي مانگ۱۹۸۸

 اي در جهت چگونگي همسو كردن و راهنمايي         هاي توسعه   ابزار تحقيقات و برنامه   المللي مانگرو را كه با نقشه و        

 .تاسيس كرد ،ندنك  براي ترميم و نگهداري مانگروها فعاليت ميگروههايي كه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگهداري جنگلهاي در زمينه  المللي همكاري آسيا و اقيانوسيه        بينكارگاه  گزارش  

  ) اكيناوا ژاپن (۲۰۰۰مارس   ۳۰ الي ۲۰ مانگرو در بنگالدش 

 كه بين عرض    است  كيلومتر متر مربع   ۱۴۸۰۰۰بنگالدش يك كشور كوچك با مساحتي در حدود         

صـرفنظر   . شرقي واقع شده است    ۹۱˚ ، ۴۱´ تا   ۸۸ ˚ ،۱´ و طول جغرافيائي     ۲۶ ˚۲۸´تا ۲۰˚ ،۳۴´جغرافيايي  

 . مسطح و حاصلخيز تشكيل شده استي كشور از دشت ها،اي در شمال شرقي و جنوب شرقي از نواحي تپه

 

 كـه در طـول كشـورهاي        Meghan و آبگذر    Ganges  ،Bhramaputraسه رودخانه بزرگ    

جمعيت كشور در حدود  .ن دارندال، هندوستان، بنگالدش و چين كشيده شده اند در بنگالدش جريا      نپ،  بوتان

ي   بنگالدش كشوري فقير بـا درآمـد سـرانه        . باشد   درصد مي  ۷/۱ ميليون نفر و رشد جمعيت ساالنه آن         ۱۲۵

 . باشد  دالر مي۲۷۰حدود 

 

 ۱۷. دهد   را به خود اختصاص مي      )GDP( درصد از درآمد ناخالص ملي       ۵بخش جنگلداري حدود    

آن را پوشش   % ۱۰ جنگلداري حدود    ، از اين مقدار    كه   دهد  كيل مي درصد از كل مساحت كشور را جنگل تش       



 

هـا را پوشـش     درصـد از ايـن زمـين   ۶اگر چه فقـط   باقي مانده به فراموشي سپرده شده است % ۷دهد و     مي

 .جنگلي در بر گرفته است

 

 جنگـل نيمـه     -۱سه نوع جنگل اصلي به صورت طبيعي در بنگالدش وجود دارد كـه عبارتنـد از                 

  جنگل مانگرو -۳ جنگل خزان پذير -۲سبزهميشه 

 

 هاي مانگرو جنگل

هر دو نـوع   .باشد  كيلومتر طول با چندين جزيره كوچك مي   ۷۱۰بنگالدش داراي خط ساحلي در حدود       

 تـا  ۸۹و درجه شـمالي  ۲۳ تا۲۱مانگروهاي طبيعي و دست كاشت در ناحيه ساحلي بنگالدش وجود دارند كه بين        

 :شــــامل   بــــنگالدش مــــانگرو طبيعــــيجنگــــل هــــاي  .انــــد واقــــع شــــده  درجــــه شــــرقي۹۳

Chokoria sundarbansوSundarbansباشد  مي. 

 

Sundarbans ــا ــرينو  تنه ــته   بزرگت ــانگرو پيوس ــل م ــاحتي   جنگ ــا مس ــا ب ــدود  دني  ۱۰۰۰۰در ح

 .قرار دارد خاك بنگالدش داخل آن  درصد۶۲است كه  مربع كيلومتر

 

Chokoria Sundarbansه خاطر صيد بيش از اندازه ميگـو بـه مقـدار زيـادي     هاي اخير ب  در سال

 جنگل طبيعي، برنامه حمـايتي كاشـت مـانگرو بـا مسـاحتي بـيش از                  وسعت  در جهت افزايش   . است آسيب ديده 

هـاي    گونهAvicennia officinalis, Sonneratia apetala.آغاز شده است۱۹۶۶ هكتار از سال ۰۰۰/۱۷۰

 .باشند  مياصلي كاشت شده در ايجاد جنگل ساحلي

 

 اهميت مانگروها 

هاي غيـر   الوار، هيزم و فراورده. باشد توليدي آنها مينقش دليل مانگروها خاصيت حفاظتي و  بنقش بي   

 .شوند هاي مانگرو تهيه مي الواري ديگر بطور منظم از جنگل

 

 ،  چــاپ روزنامــه، تهيــه چــوب كبريــت     از جملــهمــواد اوليــه تعــدادي از توليــدات صــنعتي    

 .شوند تامين مي Sundurbans قايق، تهيه اسباب و لوازم منزل از اكوسيستمساختن  



 

 

هاي شغلي قابل      فرصت ، كوچك  و هاي مناسب   كاشت جنگل مانگرو با بكارگيري زمين      بعالوه مديريت 

اگـر چـه فوائـد غيـر ملمـوس ايـن             نمـوده اسـت     ايجاد  براي جمعيت فقير ساكن در  امتداد خط ساحلي          يتوجه

جنگـل  . بنگالدش يك كشور طوفان خيز است      .تر از فوائد ملموس آن نبوده است        چگاه كم اهميت  اكوسيستم هي 

 و براي آسايش و آرامش جمعيـت سـاحلي بسـيار شايسـته و     كند   حفاظت مي  حياتمانگرو به صورت طبيعي از   

 سـاحلي و  م خطوطامتداد تما مانگرو متراكم در  حكومت محلي برنامه ايجاد جنگل  و به همين دليل  مناسب است 

 .خارج ساحل جزيره را در دستور كار خود قرار داده است

 

 Chokoria sundarbans و  Sundarbans    درهاي مانگرو مشكالت جنگل

Sundarbans:                    بنگالدش كشور پر جمعيتي است كه بـه طـور طبيعـي فشـار زيـادي روي منـابع

 . با ارزش را در خود جاي داده است وجـود دارد           هاي گياهي    كه گونه  Sundarbansجنگلي از جمله اكوسيستم     

 يكـي از مشـكالت اصـلي        ، برداشـت بـيش از حـد از جنگـل          ،  نيـاز رو بـه رشـد      افزايش جمعيـت و     با توجه به    

Sundarbansرا به دنبال خواهد داشت ذخاير و فعاليت توليدي جنگل كاهش باشد كه الجرم  مي . 

 

 ولـي   ،  اي مديريت مـي شـود       ك عملكرد مناسب پايه   اگر چه جنگل تحت يك سيستم انتخابي براي ي        

 و ۱۹۵۹هاي اصلي بين سـال هـاي     دو تا از گونهExcoecaria agallochaو  Heritiera fomes  ذخاير 

  نيزهاي بعد در سال،اين وضعيت با توجه به بدتر شدن منابع .  درصد كاهش يافته است۴۵ و ۴۰ به ترتيب ۱۹۸۳

 .همچنان ادامه داشته است

 

، افـزايش شـوري، تـوالي       ي تغييـرات ژئومورفولـوژيك     مـي تـوان بـه      مشكالت ديگر اين اكوسيستم   از  

 . اشاره كرد و غيرهHeritiera fomes مرگ باالي ،اكولوژيكي، احياء غير كافي، عملكرد پايين

 

Chokoria sundarbans: 

Chokoria sundarbans يكبـاره ايـن    .د هكتار پوشيده شـده بـو  ۱۸۲۰۰ در ابتدا با سطحي حدود

ه احشـام،   فـ  فشار زياد انسان از جمله برداشت بيش از حد منابع جنگل، ماهيگيري، علو             ،جنگل متراكم، تنك شد   

 ، در نهايت پرورش بـدون حسـاب و كتـاب ميگـو             گرديد و   جنگل يباعث كاهش رشد رويش   ... استخراج نمك و    



 

در اين ناحيه با گياهان مانگرو مشكل       ) بازكاشت  (واكاري   .عمالً اكوسيستم مانگرو را از درون تخريب كرده است        

 .شود   ميگو به جاي طرح پرورش و كاشت مانگرو انجام ميSilviculturally اگر چه هنوز ،است

 

 كشت و كار مانگرو

از مشـكالت   برخـي   ...  فقدان احيـاء طبيعـي و         ، )Infestation ( مديريت كاشت قابل تحمل، حشره    

باشدو داراي بزرگترين  ر كاشت مانگرو مي وري پيشقدم دبنگالدش كش .دش هستند كشت مانگرو در بنگالاصلي

مشكالت مرتبط بـا ايجـاد    .  است خاك اصلي هاي خارج      بهبود نواحي ساحلي و جزيره      براي   برنامه جهاني كاشت  

 هـا   ي كـه از رسـوبات تـه رودخانـه       يهـا   كاشـت بـه بيـرون روي زمـين         .بعدي هسـتند   جنگل مانگرو زياد و چند    

 تغييرات ژئومورفولوژي بسيار     و است) ديناميكي( محيط ساحلي به شدت پويا       .شكل گرفته اند جهت گرفته است     

 .سريع هستند

 

  آنها  و موارد استفادهSundarbans هاي اقتصادي مانگرو گونه

 استفاده اصلي نوع گياه نام علمي خانواده

Avicenniacee  Avicennia officinalli  لنگرگاهها و پايهسوخت  درخت 

Combretaceae Luminitzeara  racemosa  سوخت، تير تلفن درختچه 

Palmae Nypa fruticans  كاهگل كردن خانه ها نخل رونده 

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha چاپكاغذكبريت و  درخت  

Leguminosae Cynometra ramiflora       سوخت، زغال چوب  چهدرخت 

Malvaceae Xylocarpus granatum 
Xylocarpus mekonyenlis 

 درخت
پــل ها،تهيــه اســباب و 

 اثاثيه منزل

                  __ Phoenix aludosa نخل خاردار 
الـوار بـراي    و    تير تلفـن  

 بهساخت كل

Rhizophoraceae Bruguiera spp.   درخت 
  استفاده و خانه وازمل تهيه

 پل هاو   در ساختمان 



 

                                __  Ceriops decandara  

يـــا  درختچـــه

  كوچك رختد

 

  سقف برايسوخت،تير

 ها خانه

Sonneratiacea Sonneratia alba سازي جعبه درخت   

Sterculiaceae Heritiera fomes درخت 
سازي، ساخت  خانه

 هاي محكم قايق

 

 

 نياز تحقيقي

دهند و مشكالت خيلي زيـاد حاصـل از            درصد از جنگلهاي بنگالدش را مانگروها تشكيل مي        ۵۰تقريباً  

كند و حتي در بعضي موارد نابودي آنها را در پـي داشـته                ادامه حيات آنها را تهديد مي      ،ها  برهم خوردن اكوسيستم  

 خزانـه و تكنولـوژي      بنابراين ضروري است روي مديريت قابل تحمل اكوسيستم مانگرو و مخصوصاً تهيـه             .است

 .كاشت تاكيد شود

 

 Silviculture كه دو بخـش تحقيقـي يعنـي بخـش            ه است هاي صورت گرفته مشخص شد      با بررسي 

 .اند شروع به كار نموده) BFRI(مانگرو و واحد آزمايش كاشت زير نظر هيئت تحقيقات جنگل بنگالدش 

 

 . شرح ذيل است بهتحقيقات انجام گرفته يا در دست اقدام توسط اين دو بخش

 : مانگروSilvicultureبخش ) الف

 Sundarbans اصلي مانگرو در هاي زيست شناسي توليد و تكثير و ارائه الگوهاي احياء با گونه -



 

از  قسـمتها يـي      هـاي مقـاوم بـه خشـكي بـه صـورت غيـر تجـارتي در                    تجديد كاشت مصـنوعي بـا گونـه        -

Sundarbans 
 زارهاي مانگروهاي طبيعي در كشتNypa fruticanتوسعه خزانه و كاشت تكنيكي  -

 دان اي اصلي مانگرو كه به طور طبيعي احياء شدهه اثرات پرندگان روي فراواني، تخريب و رشد گونهبررسي  -

 Sundarbans احياء طبيعي در  ميزانتحقيق در زمينه -

 Heritiera fomesو  Excoecaria agallo cha اثرات قطع و برداشت روي احياء  -

 Sundarbans در برابر مرگ در Heritiera fomes، تكثير و باال بردن مقاومت درختان گزينش  -

 Excoecaria وHeritiera fomes  هــا در الگوهــاي احيــاء اثــرات فرســايش خــاك و حــذف ســيلت -

agallocha   در سه ناحيه نمكيSundarbans 

 Sunderbansدر   Nypa fruitcans اقتصادي حاصل از برداشت -فشار اجتماعي -

 بوسيله نفـوذ عمقـي در سـه    Excoecaria agallocha و  Heritiera fomesمواد غذايي اضافه خروج  -

  Sundarbansناحيه نمكي 

 هاي مختلف برداشت  روش به با توجهNypa fruticansنمايش رشد  -

  Excoecaria agallocha   وHeritiera fomesاثرات برداشت بيش از حد در زمينه قابليت توليد  -

 
 اند  شدهSundarbans در Heritiera fomesتحقيق در زمينه عواملي كه باعث مرگ باالي  -

 Xylocarpus granatumتحقيق در زمينه اثرات ناشي از كاهش ذخاير  -

 
 :واحد آزمايش كاشت) ب

 Avicennia officinalis استاندارد كردن تكنيك كاشت براي -

 Sonneratia apetalaروي احياء و توالي كاشت اثرات ميزان متفاوت تنك شدن بررسي  -

 اند شدهانتخاب  برجسته سواحل مختلف گونه بومي كه در ابتدا براي نواحي ۷تاييد مناسب بودن محل كاشت  -

 هاي مركزي و ساحل شرقي   در كمربند سايتNypa fruticansمطالعه در زمينه امكان اجراي كاشت  -

 Excoecaria agallochaوXylocarpus granatum, Heritiera fomes گزينش درختان اضافي  -

 Sonneratia apetala احياء و ارتباط آن بااثرات حاصل از لگدمال شدن چراگاه و چراي حيوانات  -

 Sonneratia apetalaاي مشخص بذر ه كاربرد مواد كاشت اصالح شده از گونه -

 هاي مهم مانگرو هاي ازدياد رويش براي گونه   بهبود تكنيك -



 

 هائي كه مانگرو نيستند  متفاوت و گونههاي با مانگروكاشت گذشته و آزمايشي مناسبهاي   كرتياياح -

 مطالعه و اجراي كاشت روي خاكريزهاي برجسته موجود بوسيله اداره جنگلداري -

 هاي معمولي توسعه خزانه و كاشت تكنيكي خاكريزها با تعدادي از نخل -

 بـراي  Schumannianthus dichotmaخل و منشاء متفـاوت   ن و متناسبهاي مختلف مطالعه روي گونه -

 هاي نواحي كنار دريا   هتكاشت روي جوي و پش

 مطالعه باز خورد جنگلداري روي باال بردن حاصلخيزي مزارع كشاورزي ساحلي -

شناسي جنگل، حفاظت جنگل، صورت  عالوه بر اين دو بخش، علوم ديگري به ترتيب از جمله خاكشناسي، گياه   -

هـاي مـانگرو طبيعـي و دسـت       كاربري جنگل و حيات وحش نيز درگير مطالعات در زمينـه جنگـل      ، جنگل اموال

 .ساخت در بنگالدش هستند

 

 )BFRI (   انستيتو تحقيقاتي جنگل در بنگالدش

 حفظ و نگهداري حاصلخيزي جنگـل در حـد مناسـب  و              انستيتو تحقيقاتي جنگل در بنگالدش    اهداف  

  تـر و برجسـته، كـاهش تقاضـاي اسـتفاده از ذخـاير جنگـل                 هدف عمـده   .منابع است  مرتبط بدون كاهش     صنايع

 مي باشد

داري و مـديريت خزانـه، مـديريت آبرسـاني، حفاظـت            هاي جنگل    زمينه برنامه گسترده شامل تحقيق در    

 .باشد مي... هاي جنگل و  اكوسيستم و محيط، كاربرد مناسب و بجاي فرآورده

 

 در زمينه مواردي نظير بهبـود       ، ازانستيتو تحقيقاتي جنگل بنگالدش    قيقات تح  انجام يهاتقاضابيشترين  

هـاي خشـك       و ديگـر زمـين     Sundarbansكشتزار جنگلداري و كشاورزي جنگل، مديريت مناسب و شايسته          

 . مي باشدساحلي

 

 تاسـيس شـده     ۱۹۵۵ كـه در سـال        است    يك سازمان قديمي   انستيتو تحقيقاتي جنگل در بنگالدش    

 سال گذشته تحقيقـات  ۱۸ در طول  اما آغاز شده است۱۹۸۵ه تحقيقات مانگرو بطور خاص از سال  اگر چ . است

 . است نمودهاي، اطالعاتي قابل توجه ارائه پايه

 

 در ايرانحرا هاي  جنگل



 

 دارايايـران    .باشـد    مـي  حرا و چندل   جامعه   ،از جمله جوامع گياهي ناحيه رويشي سواحل جنوب كشور        
كه با در نظر گرفتن وسعت و قابليتهاي سواحل جنوبي كشور            باشد   مي حرا و چندل  ر جنگل    هزار هكتا  ۱۳۰حدود  

هـاي     وسـعت جنگـل    در واقـع   .باشد   قابل توسعه مي   اين جنگلها در كشور     و وسعت  سطح ناچيزي را پوشش داده    
امروزه وسعت  اي    هاي جديد ماهواره     هزار هكتار بوده است و عكس      ۲۰۰ سال پيش در حدود      ۲۵دريائي ايران در    

 هكتار از وسعت آن كم شده ۲۵۰۰دهد، به عبارتي ساليانه در حدود   هزار هكتار نشان مي۱۲۰-۱۳۰آنرا در حدود 
 . سيماي تخريب شده دارد، بخصوص در سواحل قشم،است و آنچه نيز باقي مانده

 
ي عمـان از بنـدر   ايران بطور پراكنده در سواحل شمالي خليج فارس، دريـا        حرا و بعضاً چندل     جنگلهاي  

كنگان، سيريك تا بندرخمير، ميناب و الفت در استان هرمزگان و جاسك و خـيلج چـاه بهـار و خلـيج گـواتر در                         
هاي حرا ايـران       و اكثر جنگل   خميرهاي حرا در سواحل قشم و         اجتماع جنگل . استان بلوچستان كشيده شده است    

سـت كـه در   ا ا كاري با اين گونه گيـاهي سـاله   جنگل. است(Avicennia marina) فقط يك گونه بنام املش
توليـد و  . نگرفته اسـت  مورد  صورت  تحقيقات مؤثري در اين     باشد ولي مطالعات جامع و        ران در حال انجام مي    اي

با همان روشي كه در ابتدا انجام مي شد بدون هيچگونـه تغييـري بـا همـان روشـهاي سـنتي                      هنوز  كاشت حرا   
 نياز مبرمي به يك برنامه جامع و مشخص براي حفظ و توسعه اين جنگلها  لذا  اشدب  جنگلكاري در حال انجام مي    

 ت اظـفح انمساز حفاظت شده تحت پوشش از اين مناطق تحت عنوان مناطق شيبخ البته.  وجود دارددر كل كشور
 

براي تـدوين يـك   . اي در اين زمينه در كشور انجام پذيرفته است   پراكنده  و تحقيقات  اند  محيط زيست قرار گرفته   
هاي مـذكور در كشـور نيـاز بـه تحقيقـات وسـيع و گسـترده و        گلبرنامه جامع در رابطه با جنگلكاري و توسعه جن  

بايستي كاربردي باشد و كـل اكوسيسـتم مانگروهـا مـورد      باشد و از همه مهمتر نتيجه تحقيقات مي  هماهنگ مي 
 .بررسي قرار گيرد

 
 بند  خليج نايحرايهاي  جنگل

و پـس  (بند  هاي مانگرو وجود دارد خليج ناي ين و آخرين نقطه در خليج فارس كه در آن جنگل  تر  غربي
بنـد و در حاشـيه دو خـور اصـلي بصـورت         هاي مانگرو ايران در خليج نـاي        جنگلبخشي از   . است) الكرم  از آن ام  

 .هايي گسسته وجود دارد پراكنده و لكه
 

 با تـالش سـازمان منطقـه        ۸۱ و   ۸۰ در طول سالهاي     ها توسعه داده شده بطوريكه      مساحت اين جنگل  

 . است و اين مهندسين مشاور بيش از يك ميليون اصله نهال توليد و كاشت گرديده انرژي پارسويژه اقتصادي

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 منابع و مأخذ
 ۱۳۷۳هاي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور،  قهرمان، احمد، كروموفيت -۱
 ۱۳۶۳شناسي عمومي، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي،  ، گياهقهرمان، احمد -۲

 ۱۳۷۶ي رستاقي، و مرتضي ابراهيمنالهيا هاي مانگرو ترجمه مجيد سيف  شناسي جنگل جنگل -۳

 شهر  مهندسين مشاور ره - هاي حرا مطالعات اوليه توسعه جنگل -۴

 
5- WWW.BIOSALINE.ORG  
6- WWW.MANGROVE.ORG 
7- WWW.OCEANOASIS.ORG 
8- WWW-CBS.UOGUELPH.CA.NANGROVE 
9- WWW.AIMS.GOV.AU 

  10- WWW.TOADALADVENTURE.COM 
 
 

 

http://www.BIOSALINE.ORG
http://www.MANGROVE.ORG
http://www.OCEANOASIS.ORG
http://www.AIMS.GOV.AU
http://www.TOADALADVENTURE.COM


 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره

 
 )۱۳۷۱تابستان ( كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان -١
 )۱۳۷۱پائيز ( پاركينگ مراكز تجاري -۲
 )۱۳۷۱زمستان (زله  محافظت در مقابل زل-۳
 )۱۳۷۱زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-۴
 )۱۳۷۱زمستان ( طرح اسكان سريع -۵
 )۱۳۷۲بهار ( مجموعه مقاالت راجع به  ژئوسنتز -۶
 )۱۳۷۲بهار ( مهار آب با آب -۷
 )۱۳۷۲بهار ( تحول سبز در معماري -۸
 )۱۳۷۲بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -۹

 )۱۳۷۲تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -۱۰
 )۱۳۷۲تابستان (» تجربيات كشورهاي مختلف «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -۱۱



 

 )۱۳۷۲پائيز (شوئي    بازيافت آب در صنايع شن و ماسه-۱۲
 )۱۳۷۲پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر ) اي  كنده( بناهاي چوبي -۱۳
 )۱۳۷۲پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله   نكاتي در مورد طراحي ساختمانهاي بتني پيش ساخته پيش-۱۴
 )۱۳۷۲زمستان (هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم   اتوماسيون و بهينه-۱۵
 )۱۳۷۲زمستان ( انرژي درياها -۱۶
 )۱۳۷۳بهار ( پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك -۱۷
 )۱۳۷۳بهار ( انرژي باد -۱۸
 )۱۳۷۳بهار (ها    اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانك-۱۹
 )۱۳۷۳بهار ( انرژي خورشيدي -۲۰
 )۱۳۷۳تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد :  جلد اول- طراحي مركز خريد -۲۱
 )۱۳۷۳تابستان ( شهر سالم با آمورتون -۲۲
 )۱۳۷۳تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي  ستم كاربرد سي- شهر سالم-۲۳
 )۱۳۷۳تابستان ( اصول طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت - شهر سالم -۲۴
 )۱۳۷۳پائيز ( نسل چهارم نيروگاهها -۲۵
 )۱۳۷۳پائيز ( بازيافت آب در صنايع نساجي -۲۶
 )۱۳۷۳پائيز (نهاي آينده  مراكز درماني و بيمارستا-۲۷
 )۱۳۷۳زمستان ) (انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -۲۸
 )۱۳۷۳زمستان (هاي انرژي الكتريكي   هاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكه   سيستم-۲۹
 )۱۳۷۴بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -۳۰
 )۱۳۷۴بهار ) (در ايران و جهان( آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست  صنعت چوب و كاغذ و نقش- شهر سالم -۳۱
 )۱۳۷۴بهار (جوئي انرژي در ساختمانهاي مسكوني    صرفه-۳۲
 )۱۳۷۴تابستان ( معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - شهر سالم -۳۳
 )۱۳۷۴پائيز ( محيط  بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي- شهر سالم -۳۴
 )۱۳۷۴زمستان ( شهر ما كجاست -۳۵
 )۱۳۷۵زمستان ( معرفي روشهاي سنتي و پيشرفته -ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-۳۶
 )۱۳۷۵زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-۳۷
 )۱۳۷۶بهار (ند فرودگاهها  استفاده از  ژئوگريد در راهها و با-۳۸
 )۱۳۷۶زمستان ) (جلد اول( اقتصاد گردشگري -۳۹
 )۱۳۷۷تابستان (هائي نوين به طراحي فضاي باز اداري    نگرش-۴۰
 )۱۳۷۷زمستان ) (فصول سوم و چهارم( اقتصاد گردشگري جلد دوم -۴۱



 

 )۱۳۷۸پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت    فهرست مطابقه-۴۲
 )۱۳۷۸پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-۴۳
 )۱۳۷۸زمستان (هاي عمراني    هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرح-۴۴
  پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم -۴۵
 )۱۳۷۸زمستان (     
 )۱۳۷۹تابستان (هاي نو   ارك انرژي پ-۴۶
 )۱۳۷۹پائيز ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-۴۷
 )۱۳۷۹زمستان ( شهرك ترافيكي كودكان -۴۸
 )۱۳۷۹زمستان (ها، قطعات و اتصاالت    استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده- فضاي باز اداري-۴۹
 )۱۳۸۰تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز -۵۰
 )۱۳۸۰پاييز ( روشنايي   محيط : جلد اول-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -۵۱
 هــاي صــوتي و حرارتــي   محـيط -اســتانداردهاي عملكــرد حســي:  بخـش اول - تنظـيم شــرايط محيطــي  -۵۲

 )۱۳۸۰پاييز        (
 )۱۳۸۰زمستان (ي كاشت طراح:  جلد اول- منظرسازي-۵۳
 )۱۳۸۰زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-۵۴
 توليـد و كنتـرل نـور و صـدا          :  جلـد اول   -سيستمهاي كنترل محـيط     :  بخش دوم  - تنظيم شرايط محيطي     -۵۵

 )۱۳۸۰زمستان       (
 حــرارت  يــد و كنتــرلتول:  جلــد دوم-كنتــرل محــيط  سيســتمهاي:  دوم  بخــش- تنظــيم شــرايط محيطــي-۵۶

 )۱۳۸۰زمستان (
 )۱۳۸۱بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-۵۷
سيسـتم جـامع محيطـي    :  جلـد سـوم  -هـاي كنتـرل محـيط       سيسـتم :  بخـش دوم   - تنظيم شرايط محيطي   -۵۸

 )۱۳۸۱تابستان(
 )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹
 )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-طالعاتآوري ا  فن-۶۰
 )۱۳۸۱زمستان ) (هاي تكثير و كاشت و نگهداري روش(چمن :  جلد چهارم- منظرسازي-۶۱
 )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲
 )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيك  :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳
 )۱۳۸۲تابستان (» سيم امنيت و تجارت بي«تجارت الكترونيك  :  بخش چهارم- اطالعاتآوري  فن-۶۴
 »شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار«ساختمانهاي سبز و پايدار :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۵
  )۱۳۸۲تابستان  (



 

 )۱۳۸۲تابستان (دولت الكترونيك :  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶
 

 : اند  شريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديدههمچنين ن
 )۱۳۷۲زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه( حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ -
 )۱۳۷۲زمستان ) (بخش عمران آب( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -
 )۱۳۷۳بهار ) (بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-
 )۱۳۷۲زمستان ) (بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -
پائيز  (-)بخش شهر سالم(تهران   شهرداري  ۲۰منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش   پارك-

۱۳۷۲( 
 )۱۳۷۲پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -
 )۱۳۷۲زمستان ) (بخش شهر سالم(يشگرهاي ديجيتالي  سازماندهي كاركردهاي بهينة نما-
 )۱۳۷۳بهار ) (بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -
 )۱۳۷۳تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-
 )۱۳۷۳زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-
 )۱۳۷۴تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران    بازارچه صنايع دستي در كوهپايه-
 
 

 :اند  ضمناً كتب زير منتشر گرديده
 )١٣٧٢ ((PARKING STRUCTURES) سازة پاركینگهاي طبقاتي -١
 )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES) هاي آبي   سازه-٢

 )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢  خودآموز اتوكد-۳

 )۱۳۷۵ -دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه ( طراحي هتل ريزي و   برنامه-۴
 -سازمان برنامه و بودجه   و تدوين معيارهاي دفتر امور فني(صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-۵

۱۳۷۵( 
 

 : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي
 )ره شهر: مترجم(  LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١
 )ره شهر: مترجم( ELECTRICAL GROUNDING )اتصال به زمين( اصول زمين كردن الكتريكي -٢
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MANGROVE FORESTS −PART 1: GENERALتكليا: اول  بخش-)حرا (مانگرو هاي جنگل
 

 

 )شهربخش فضاي سبز ره (  حميد ابراهيم دكتر-مهندس محمد غالمي: به كوشش

 شهر  بخش حروفچيني ره: حروفچيني كامپيوتري

 چاپ شهر: چاپ و صحافي

 

 



 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان            

 ۱  ...........................................................................................................................................................  كليات
 ۳  .......................................................................................................................هاي مانگرو در جهان   جنگل
 ۵  ..................................................................................................................هاي مهم جنگل در آفريقا   گونه

 ۱۲  ...................................................... با گياهان آبزي در امارات متحده عربي  حراتركيب آزمايشي كاشت 
   ۱۴  .............................................................................................................................................ها   مواد و روش

 ۱۴  .............................................................................................................بذرهاي مورد استفاده براي كاشت  
 ۱۶  ................................................................................................................................... خاكستري  حراخزانه 

  ۱۷  ...................................................................................................................................خاكستري  حراكاشت 

 ۱۸  ......................................................................................................................................بعد از ايجاد جنگل  
 ۲۱  ..................................................................................هاي مانگرو در هندوستان   بررسي ترميم اكوسيستم

 ۲۲  .............................................................نحوه استفاده زمين ترميمي در مانگروهاي شبه قاره هندوستان  
 ۲۳  ........................................................................................................................................گوجارات ، آليابت  

 ۲۳  .........................................................................................................................ساحل مومبيي، ماهار اشترا  
   ۲۵  .............................................................................................................................................جزيره چورا، گوآ

  ۲۵  ..........................................................................................................................." كراال" –مرداب كوچين 

GANGETICSUNDERBANS۲۶  ............................................................................... در بنگال غربي  
 ۲۸  .................المللي همكاري آسيا و اقيانوسيه در زمينه تحقيق براي حفاظت مانگروها گزارش كارگاه بين

  ۲۸  .......................................................................................................................................هاي مانگرو   جنگل
 ۲۸  .............................................................................................................................................اهميت مانگرو  

 Chokoria sunderbans  ...............................  ۲۹ و Sunderbans در حراهاي  مشكالت جنگل
 ۳۰  ............................................................................................................................................ حراكشت و كار 
   ۳۱  ............................................................... و موارد استفاده آنها   Sunderbans اقتصادي گياهان مهم

 ۳۲  .................................................................................................................................................نياز تحقيقي  

 ۳۳  ......................................................................................................انستيتو تحقيقاتي جنگل در بنگالدش  
 ۳۴  ............................................................................................................................. در ايران   حراهاي جنگل
  ۳۵  .................................................................................................................بند   ناي  خليجحرا در هاي  جنگل

 ۳۶  ................................................................................................................................................منابع و مأخذ  



 

 پيشگفتار
  توسط اين مهندسين مشـاور در زمينـه        مختلفي است كه   بخشي از مطالعات و تجارب       ،مجموعه حاضر 

اهميت و ارزش زيست محيطي اين منـابع    كمبود منابع فارسي،     توجه به  با   .گردآوري شده است  جنگلهاي مانگرو   

 در مقابل تخريـب ايـن منـابع    ايجاد حساسيتنياز مبرم به تالش براي بوجود آوردن شناخت عمومي و جنگلي و  
منـابع ارائـه شـده عمـدتاً در      .  منتشر نمـاييم   هاي مانگرو   جنگلرا در قالب     كه مجموعه زير     يمبر آن شد  زيستي،  

 .باشد رابطه با جنگلهاي تخريب شده و احياي آنها مي
 

بدين آگاهي رسيده كه شناخت اين مهندسين مشاور با تجربه چندين ساله در امر طراحي فضاهاي سبز 
اي   طراحي سطوح گسـترده   . باشد  ضروري مي )  طبيعي محيط( و مكان رشد آن     ) هاي گياهي   گونه( از مصالح كار    

عمـدتاً بخشـي از    و  بصورت زير مجموعه طرحهاي ديگـر     فضاي سبز،   همچون انواع پاركها و يا      از فضاهاي سبز    

 ايـن فضـاها   طراحـي   . انجـام پذيرفتـه اسـت      در نقاط مختلـف كشـور        صنعتيهاي شهرسازي و يا مناطق        پروژه
هاي موجود در محدوده و حواشي       برمي به مطالعات دقيق در زمينه اكوسيستم      مخصوصاً در سطوح گسترده نياز م     
هاي بومي منطقه دارد بنـابراين شـناخت از محـيط طبيعـي               هاي گياهي و گونه     طرح و شناخت كافي از مجموعه     

بـق  و منط  طراحي مناسبتر    باشد،اين مطالعات هر چه دقيقتر      . دهد  اي از مطالعات اوليه را تشكيل مي        بخش عمده 
توسعه فضاي سبز بصورت آگاهانه و منطبق بـا اقلـيم و سـازگار بـا               تنها اگر   پذيرد زيرا     انجام مي با شرايط محيط    

 . خواهد بودآميز  موفقيت نتيجه حاصله ،محيط طبيعي باشد
 

هـاي ناپايـدار     فضاهاي سبز بدون مطالعه و بر اسـاس روشـهاي سـنتي و متكـي بـه جـذابيت                 طراحي
هاي گزاف در اجرا و نگهداري خواهد بود و هرگز نتيجه قابل قبولي بدست نخواهـد                  زينه باعث صرف ه   ،محيطي

خليج فارس انجام شده است  كه يكي از اين پروژه ها توسعه  جنگـل هـاي   حـرا                   در سواحل     چندين پروژه . داد

 و احيـاي  جنگلهـاي       مي باشد كه در راستاي توسعه، حفظ و حراست اين اكوسيستم كم نظيـر برنامـه مـديريت                 
 .مانگرو  تهيه و پيشنهاد گرديد و در فرآيند مطالعات، اطالعات وسيعي در زمينه اين جنگلها استخراج گرديد

 

 كـه در    كننـد   رشـد مـي    و مـدي     زرجي است كه در آبهاي       گياهان  مختلف هاي  ه عمومي گون  ناممانگرو  
 ا، چنـدل نيـز در بعضـي از قسـمتها در ميـان آنهـا                 آنها عمدتاً حرا است وليكن عالوه بر حـر          عنصر اصلي  ،يرانا

 .شود يافت مي
 

ايـن  .  وجود دارنـد ...،و منطقه الفت ،بند ، خليج ناي در جزيره قشمدر سواحل جنوبي كشور  درختان حرا   
. دهند، ولي متأسفانه روند نابودي آنهـا سـريع اسـت     هزار هكتار را پوشش مي     بيستوصديكجوامع گياهي بيش از   



 

هـاي گيـاهي كـه در        مجموعـه . انـد   ق بدليل فعاليتهاي انساني شديداً در معرض خطـر قـرار گرفتـه            جنگلهاي فو 
اند و بمنظـور حفـظ و    اند به سهولت در حال تخريب و نابودي قرار گرفته    ترين شرايط محيطي توسعه يافته      سخت

 . باشد حراست آنها نياز به مطالعات عملكردي در اين زمينه مي
 

باشـد لـذا      هـاي تخريـب شـده ضـروري مـي           ور كاهش تخريب و بازسازي محدوده     اين مطالعات بمنظ  
عالوه بـر   . كاري نموده   بايست در جهت تكميل تجديد حيات طبيعي و غني سازي، جنگل            جنگلهاي موجود را مي   

توان جنگلكاري در محدوده هاي عاري از پوشش گياهي را با اسـتفاده از ايـن اكوسيسـتم سـازگار و پـر                         اين مي 
 توان از تجارب گسترده بسياري از كشورها در اين زمينه         ت در بسياري از قسمتها انجام داد و بدين منظور مي          قدر

 .استفاده نمود
 

نيـاز بـود كـه از       در منطقه ويژه اقتصادي انـرژي پـارس         بند   ناي  در طرح توسعه جنگلهاي حرا در خليج      
اليلي كه در ابتدا بدان اشاره شـد بـر آن شـديم كـه          تجارب كشورهاي مختلف در اين زمينه استفاده گردد،  به د          

قسمتي از اين مطالعات را در مجلد حاضر ارائه نماييم به اين اميد كه مورد استفاده قرار گرفته و شايد تـأثيري در             
 .روند تخريب اين مجموعه گياهي داشته باشد

 

 

 

 

                                سعيد شهيدي                                                           
                                                                                   مدير بخش تحقيق و توسعه

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 مقــدمــه
تـرين منـاطق    جنگلهاي دريائي مانگرو، محيط طبيعي زيبا و استثنايي براي جهـان و يكـي از حسـاس               

يك و زيست محيطي نواحي ساحلي به عنوان زيستگاه و مأمن پرندگان مهاجر و آبزياني است كه بخشـي                   اكولوژ

 .گذرانند از سال را در آن مي
 

در كشور هاي طبيعي با ارزشي هستند كه در بعضي از نقاط جهان و از جمله   موهبتمانگرو يها  جنگل
توان به افـزايش جمعيـت انسـاني و در            وهاي ساحلي مي   از داليل فشارهاي روزافزون روي مانگر      .وجود دارند ما  

 افزايش فرسايش ساحلي، افزايش خسارات ناشي از طوفـان، كـاهش تنـوع              ،نتيجه كاهش نواحي جنگلي مانگرو    
 موجودات آبزي اشاره كرد كه بايد بخاطر نسل     توليد مثل  ماهي و در بلند مدت كاهش        توليد مثل زيستي، كاهش   

 . قرار گيرندحاضر و آتي تحت مديريت

 
باتوجه به اهميت فضاي سبز در بهبود شرايط زندگي بشر و رابطه تنگاتنگ انسان با طبيعت و با تأكيد                   

هـاي   و با توجه به اينكه جنگلجنوبي كشور سواحل ك و گرم و مرطوب ش مهم در مناطق گرم و خ    بر اين بيشتر  

يقي گسترده راجع بـه حفاظـت، توسـعه و احيـاء     شايسته است تحقباشند،   مانگرو جزء الينفك اين اكوسيستم مي     
جنگلهاي مانگرو صورت گيرد كه اين مهندسين مشاور باتوجه به درگير بودن با اين مقوله و نيز عدم وجود منابع                    

  .مقاالت و تجربيات علمي كشورهاي پيشرو در اين زمينه نموده استو انتشار فارسي كافي اقدام به ترجمه 
 

  كـه در ايـن نشـريه    با عنايت بـه چنـين هـدفي صـورت گرفتـه        است   وي شما اي كه پيش ر     مجموعه
ها در كشورهاي شرق آفريقا، امارات عربـي متحـده و شـبه قـاره       اين جنگل به صورت اجمالي بخشي از وضعيت  

، ، اساتيد نظرانودهاي ارزشمند صاحبنم و رهكه نظراتو شكي نيست    هندوستان مورد بررسي قرار گرفته است       

  قـبالً از نگـاه انتقـادي و    .ايم ياري خواهـد كـرد   يان و محققين، ما را در پيمودن راهي كه در پيش گرفته دانشجو
 . نمائيم  صميمانه تشكر و قدرداني مياظهار نظرهاي شما

 

 
 
 
 

 
 



 

روند كه معموالً به صورت       اي از گياهان دوران كرتاسه و انوسن به شمار مي           جنگلهاي مانگرو مجموعه  
هاي گـرم ديـده    تچه در قطعات پراكنده شامل نوار باريكي در طول سواحل جزاير، درياها و اقيانوس            درخت و درخ  

انـواع مخصـوص از     .  مانگروها درخت يا درختچه هايي هستند كه به صورت جنگـل نيـز وجـود دارنـد                 .شوند  مي
ـ   توانند روي مرز سواحل در محل تقاطع جنگل        درختان گرمسيري كه مي    هـا رشـد و نمـو     انوسهاي باراني بـا اقي

هاي بـاتالقي بـين خشـكي و دريـا            ها، در زمين    نمايند، آنها روي خطوط ساحلي حفاظت شده، دلتاي رودخانه          مي
 .نمايند يعني جائي كه گياهان ديگر امكان رشد و نمو ندارند، رشد مي

 
هـا،   رختچـه شـامل درختـان، د  ( مانگرو اسم عمومي براي چند گونه متعلق به خانواده مختلف گياهـان   

 متر ارتفاع از سـطح  ۵/۱با شيب ماليم و با  جزر و مدي   مي باشد كه در نواحي بين     ) درخت نخل و سرخس زميني    
مانگروها خاص مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري هسـتند و هـر جـا كـه ميـانگين                  . نمايند  دريا رشد و نمو مي    

 .يد مي توانند رشد نمايند درجه سانتيگراد نيا۲۰ تر از  حداقل درجه حرارت هرگز پايين

 
كل جنگلهاي دريائي مانگرو كه در آبهاي گرم اقيانوسهاي گرمسيري در تمام نقاط دنيا وجـود دارد در                   

  ميليون هكتـار يـا   ۵ كه بيشتر از  .شود  تخمين زده مي  )  مربع كيلومتر هزار   ۸۰بيش از   ( ميليون هكتار    ۹/۱۵حدود  
اي از  هاي مانگرو در ناحيه رسد كه اولين گونه   به نظر مي  .  قرار دارد   درصد اين جنگلها در آسياي جنوب شرقي       ۲۷

هاي زياد مانگرو در اين منطقـه نسـبت بـه سـاير             آسياي جنوب شرقي يافت شده و دليل بر اين مدعا تعداد گونه           

ت  ميليون سال قبل بذرهاي مانگرو از سـم ۶۷ تا ۲۳همچنين ممكن است در حدود      . باشد  مناطق مانگرو خيز مي   
هـاي آمريكـا      مـانگرو . غرب به هندوستان، آفريقاي شرقي و در نهايت به آمريكاي مركزي و جنوبي آمده باشـند               

هاي   هاي مانگرو آفريقا كمتر و نسبت به گونه         هاي آن نسبت به گونه      مشابه ساير مانگروها هستند ولي تعدد گونه      
 .باشد مانگرو آسياي جنوب شرقي بسيار كمتر مي

 
  كاليمانتــالدر فقــط .داشــت وجــود  جهــان در انــدونزيروذخــاير مــانگ ، بزرگتــرين۱۹۷۵قبــل از ســال 

) Kalimantal (  ًرفتند بين از۱۹۷۵تا  ۱۹۴۴ سالهاي ينب مانگرو هاي جنگل هكتاري ميليون ۸/۱مساحت از نيمي  تقريبا. 
 

 ۱۹۹۴ سـال     هكتـار در   ۱۴۰،۰۰۰ بـه    ۱۹۲۰ هكتار در سـال      ۴۰۰،۰۰۰در فيليپين جنگلهاي مانگرو از      
 ۴۰۰،۰۰۰، سطح جنگلهاي مانگرو سواحل ويتنـام از         ۱۹۸۳ تا   ۱۹۵۰كاهش يافته است و در نهايت بين سالهاي         

 . هكتار كاهش يافته است۲۵۰،۰۰۰هكتار به 

 
 



 

 انـد    هاي بزرگ هرجا كـه دلتاهـا تمامـاً از رسـوبات تشـكيل شـده                 جنگلهاي مانگرو در مصب رودخانه    
جنگلها در امتداد ساحل اقيانوس آتالنتيك شمالي از فلوريدا تا دورترين نقطه آرژانتـين              اين  . نمايند  رشد و نمو مي   

باشد چرا كه اين آكوسيستم داراي فون جـانوري           حيات در جنگلهاي مانگرو پر ازدحام و شلوغ مي        . شوند  يافت مي 
 در بخشـهاي شـيالت،      و  مناسب هاي  جنگلهاي مانگرو داراي پتانسيل   . باشد  نظيري مي   بيو فلور گياهي خاص و      

، )هـا  محافظت از سواحل درياهـا و رودخانـه  (چوب، منسوجات، ماهيگيري، تهيه دارو، غذا، الكل، مديريت ساحلي     
 .دنباش قابل استفاده مي) تصنعت توريس( و سرگرمي تفريح

 
 خـاك    كـاهش، مـانع فرسـايش       را آوري، سرعت جريان آبها     هاي درختان مانگرو رسوبات را جمع       ريشه

 .نمايند  و به حفاظت از خطوط ساحلي كمك ميهشد
 

انـد     را كه خارج از مرز خط ساحلي قـرار گرفتـه            مواد زائد  توانند به اندازه كافي     ها مي   بيشتر اوقات ريشه  
 .آوري نمايند جمع

 
تعـدادي از آنهـا شـوري بـاال را      . شـود   هاي متعددي از درختان مانگرو در تمام نقاط دنيا يافت مي            گونه

دهند، در صورتيكه بقيه تمايل زيادي دارند نزديك يك منبع بزرگ آب شيرين نظير رودخانـه رشـد و                     ميترجيح  
 .محفوظ بمانندگزينند كه از امواج  بعضي نيز نواحي را بر مي. نمو نمايند

 
هاي  ، آب ريشه استاند بطوريكه همه روزه در طول مدتي كه مد باال  ها مقاوم به شوري تعدادي از گونه

انــد و نزديــك خــط ســاحل رشــد   و بقيــه خيلــي حســاس بــه شــوري(Rhizophera)گيــرد  هــا را فــرا مــيآن
كنند امـا   روي زمين خشك رشد مي  Sonneratiaاز جمله ها  تعدادي از گونه .(Avicennia marina)كنند مي

 . گيرند   جزء اين آكوسيستم قرار مينوزه
 

در عين حال آنها همچنين نيـاز دارنـد بطـور        . ار بگيرند تنه و برگهاي مانگروها بايد باالي سطح آب قر        
 مانگروهـا بـا   .د حركت دهن راتوانند آنها   اين صورت ديگر امواج نمي  دركه  هميشگي و دائم در زمين ثابت شوند        

 .اند با شرايط زيستي خود كنار آمده...)  زانوئي و ،ميخي(هاي مختلف  داشتن ريشه
 

در چنـدل   شوند كه البته       گرده افشاني مي    و حشرات  هاي حيواني   ه ناقل هاي مانگرو بوسيل    اكثريت گونه 

 ، هـا  ها، شـبه پروانـه   وان به پروانهت ها مي ناقلجمله از . شود اين مورد استثناء است زيرا توسط باد گرده افشاني مي        



 

هاي  گونه. ها هستند ههاي مهمي براي تعدادي از گون زنبورها نيز ناقل.  اشاره كرد   پرندگان و خفاش  انواع حشرات،   
 . براي گرده افشاني وابسته باشند به ناقل هاي مخصوصمختلف مانگرو ممكن است

 
عمـدتاً در   Bruguiera و Randelia, Ceriops, Rhizophora مثـل مانگروهـا  هاي  برخي از جنس

 جوانه زده و اه مادري در روي گيروها بذ گونه اين كنند كه در   نسل خود را حفظ ميبقايزائي  طبيعت توسط زنده 
هـاي ديگـر      جـنس در  .  هسـتند   متصـل   در صورتيكه هنوز به گياه مـادري       ديابن   شدن توسعه مي   هالبه سمت دان  

نين توسعه يافتـه وجـود دارد امـا    جتعدادي Aegiceras و  Nypa, Avicennia, Aegialitis از جملههامانگرو
. نامنـد    مـي  Cryptovivipary اين پديده را      كه شود  ميپوسته بذر تا زماني كه به گياه مادري متصل است جدا ن           

 .نمايد  بدون نياز به ايجاد قلمستان براي واكاري تأمين ميگرو رازائي يك منبع از دانهالهاي مان  توسعه زنده
 

آينـد و از اكسـيژن     تنفسي است كه پيرامون تنه درخـت از زمـين بيـرون مـي         هاي  مانگرو داراي ريشه  
هاي  برگهاي مانگروها از رنگ روشن تا سبز تيره و بوسيله غده. كنند و مد ماليم استفاده مياتمسفر در طول جزر 

دار   گلهـاي رايحـه  اواخر خرداد تا اواسط ارديبهشت اند، گياه در ماههاي       شده  نمكي براي دفع نمك اضافي پوشيده     
 بـه طـور طبيعـي وزن    ئي كـه وهـا بـذر مانگر .  استمهر ظهور ميوه گياه در .دهد بوي ماليم تا متوسط مي  بازرد  

ي مـورد اسـتفاده    بـذرها . شـوند    كاشته مي  آبانآوري و در آغاز        جمع مهر گرم دارند در طول نيمه دوم        ۱۰تقريبي  
بـذرهاي  . شـوند   آوري مـي    انـد جمـع      يا مستقيماً از گياهان بالغ يا از بذرهاي افتاده كه صدمه نديـده             براي كاشت 

  قبـل از كاشـت اليـه بـااليي         . شـوند    روز خيسانده مي   ۳ تا   ۲ نمك براي     درصد آب  ۲آوري شده در محلول       جمع
 ساحلي  واقع در خطوطمردابهاي مانگرو نقش بسيار مهمي در تثبيت نواحي . شود  بذر برداشته مي  )  باالئي الفغ( 

. سـت و عمدتاً در داروهاي مـورد نيـاز مـردم اسـتفاده شـده ا             مانگرو داراي مصارف گوناگون پزشكي است     . دارند
 .گيرند ضماد مورد استفاده قرار مي جنسي و برگها بعنوان  ضعفها به عنوان داروي تقويت كننده ريشه

 

 ، گيـاه يخزه با پوشش دادن برگهـا . ها تهديد اصلي براي رشد بذرهاي مانگرو است       حمالت مكرر خزه  
 نهـال   منجـر بـه مـرگ    ايـت  و در نه  يافتـه  سـرعت فتوسـنتز كـاهش       مي دهد و لذا      دسترس گياه را كاهش     نور در 

 .گردد نوپا مي
 

 
 

 
 



 

 جنگلهاي مانگرو در جهان

هـاي شـور سـاحلي      در مناطق گرمسيري بين دو نيمكرة شمالي و جنوبي زمين در لجـن   جنگل ها  اين

و گوديهاي طبيعي سـاحلي ماننـد خورهـا و حاشـيه جزايـر،           ها، چاله   ها در مصب رودخانه     همجوار با دريا، در خليج    

 كشـور در سـواحل خـود    ۲۰بـيش از  . شـوند  ها تشكيل مي  و مد دريا و اقيانوس  ربين جز فاصل  حد   بخصوص در 

 ميليون هكتار در رتبه اول و پس از آن كشـور  ۵/۲هاي دريائي هستند در بين اين كشورها برزيل با     داراي جنگل 

هاي دريـائي   در جوامع جنگل. گيرند اندونزي و سپس استراليا با كمي كمتر به ترتيب در مقام دوم و سوم قرار مي             

ها و از انواع حراهـا،         گونه آن از عناصر اصلي اين جنگل       ۶۰ گونه مختلف گياهي وجود دارد كه        ۱۰۰جهان حدود   

مانگروهـا داراي   . اند  هان همراه با اين عناصر اصلي     ها هستند و بقيه تقريباً گيا       ها و ديگر درختان و درختچه       چندل

 اوليـه در بخـش توليـد         برخـي ازمـواد    مولـد   بطوري كه  اي هستند   ن حال پيچيده  ر عي ، گوناگون و د   يسيستم غن 

 جنگلهاي مانگرو باعث كاهش گسترده ، اما مديريت ضعيف و غلط و در بعضي نقاط اصوالً نبود مديريتباشند  مي

 . در جهان شده است

 

عي است كه براي    طبي. هاي مهم بشر در قرن آينده است        توجه به مسائل زيست محيطي يكي از برنامه       

 امروزه در كنار تمام مراكز صنعتي با ضريب توليد آلـودگي  .است پيش رو  در اي  نيل به اين هدف مشكالت عديده     

در مانگروهـا   . شـود    توجه به ايجاد چتر طبيعي فضاي سبز به عنوان فيلتر  طبيعي بيش از پيش احساس مي                 ،باال

دهند كه همـواره از   هاي مهم اين مجموعه را تشكيل مي بخشيكي از پذير است    مكانهائي كه توسعه آنها امكان    

 البته بخشـي هـم بطـور   . اند نابودي بودهدر معرض و فعاليتهاي انساني طريق قطرات نفتي و يا سموم علف كش    

دد نشو و نماي گيـاهي       جهت احياء مج   هائي   برنامه در سالهاي اخير  . روند  طبيعي توسط جريانهاي شني از بين مي      

اند كـه بـه عنـوان مثـال           مانگروها در پهنه وسيعي از اين كره خاكي پراكنده        . بيني شده است    رصه پيش در اين ع  

  در ايـن مـتن ابتـدا      . اشـاره كـرد     عربي متحـده   امارات و   پاكستان،  ايران  ،  هندوستان،  افريقا،  توان به استراليا    مي

شـود    آنها بررسـي مـي  لوژيكي و اكولوژيكي مورفو همراه با مختصري از خصوصياتهائي از مانگرو در افريقا   گونه

 عربـي  امـارات سپس مـانگرو در  . دنشو  بيان مي نيز   كه در اين اكوسيستم حيات دارند      تعدادي از جانوراني  بعالوه  

هـاي وابسـته بـه     بطور كلـي مـانگرو اسـم عمـومي بـراي گونـه      . گيرد   مورد بررسي قرار مي     و هندوستان  متحده

هاي كف دريا است كه در نـواحي جـزر و مـدي               سرخس  و ها  امل درخت، درختچه  هاي مختلف گياهان ش     خانواده

 هـاي   ريشـه .  آب شـور هسـتند     تحمـل  هماهنگ براي    ، شماري از آنها   از نظر فيزيولوژيكي  . نمايند  رشد و نمو مي   

 هـاي حائـل ماننـد       هـاي ريشـه     هـاي هـوايي تحـت فـرم         ريشـه . انـد   هوايي جهت تبادل گازي گسـترش يافتـه       



 

) Rhizophora spp(،ريشه مدادي) Avicennia spp (، شكل ميخي  ريشه  )Sonneratia spp(،   ريشـه

  .شوند ديده مي) spp  Xylocarpus (اي  ريشه قطعهو  )Bruguiera gymnorrhiza(زانوئي 

اين . شود هاي سطح برگ بصورت كريستال دفع مي نمك از طريق غده) Avicennia spp(در گونه 

هـا    يـا در مـدخل رودخانـه      ) پيشروي آب در سـاحل بصـورت خلـيج كوچـك          ( ن در خورها    جنگلها در جنوب ايرا   

 .رويند مي

 

 هاي مهم  مانگرو در آفريقا گونه

١- Heritiera littoralis 

نام انگليسـي و محلـي آن        .است H.minor نام علمي ديگر آن   . باشد  مي Sterculiaceae از خانواده 

 تـوان از  هاي ديگر اين جنس مي از گونه .مي باشد Msikundazi وLooking-glass mangroveبه ترتيب 

H.globosa   وH.Fomes متر است سانتي ۱۰ تا ۵هاي هوائي و ميوه آن تك بذري با قطر  فاقد ريشه .نام برد. 

 

هاي حاشيه مانگروها كه جزر و مدهاي باالي بهار يا شبانه روز              در شرق آفريقا معموالً بيشتر در خشكي      

 .توان آن مشاهده نمود شود و گاهي اوقات حتي مخلوط با گياهان خاكي مي گيرد يافت مي در بر ميآنها را 

 

عالوه  .هاي هوائي نام برد     هاي بزرگ دوكي شكل و فقدان ريشه        توان از برگ    از عالئم شناسائي آن مي    

مرتفـع تـرين عناصـر      معمـوالً    H.L. بيشتر به سمت دريا گـرايش دارنـد        Rhizophora بر آن همراه با درختان    

 اپي كارپ چوبي به اندازه يـك ليمـو كـه    كي ست كه ميوه با امانگرو است و تنها گونه از مانگرو  در شرق آفريقا 

توزيـع جغرافيـائي آن از شـرق آفريقـا و           . نمايـد   توليد مي  ،قسمت پشت آن است   مشخصه آن، دارا بودن كالله در     

 .دباش ماداگاسكار تا تونگا در اقيانوس آرام مي

 

۲- Bruguiera gymnorrhiza 

ــانواده ــي Rhizophoraceae از خ ــد م ــام  وباش ــي و ن ــام انگليس ــب،    ن ــه ترتي ــي آن ب ــاي محل   ه

Large-Leafed orange mangrove  و Mkoko wimbi , Mshinzi  هـاي ديگـر ايـن     از گونـه  .اسـت

هاي هـوائي از      ريشه داراي. اشاره كرد ... و   B.cylindrica,B.sexangula,B.exaristata توان به   جنس مي 

 .باشد مي) Knee roots   (هاي زانوئي نوع ريشه

 



 

 پيشگام، شناخته شده نيست در حقيقـت ايـن گونـه يـك عنصـر                اگر چه به عنوان يك گونه مانگروي      

معمول از اجتماع مانگروها است كه در نواحي با جذر و مد معمولي يا در مناطق با جذر و مد بهاري تجمـع دارد و                    

 .مخلوط شده است Rhizophora mucronata وCeriops tagal  ب بااغل

 

در سـاحل جنـوبي    Chale رسد اما در جزيره  متر نمي ۲۵ تا   ۲۰در شرق آفريقا معموالً به ارتفاع بيش از       

ئي اين گونه احتماالً بهترين مثال براي نوع ريشه زانو . شود   يافت مي   نيز    متر ۳۰ائي به ارتفاع بيش از      ه كنيا نمونه 

 Avicennia توزيع جغرافيائي آن خيلـي مشـابه  . شود هاي مانگرو متمايز مي باشد كه بدينوسيله از بقيه گونه مي

marina   در حقيقـت ايـن گونـه داراي بزرگتـرين توزيـع           .)از سواحل شرق آفريقا تا غـرب اقيـانوس آرام         ( است

 در دريـاي سـرخ يـا در اسـتراليا ايـن توزيـع       هاي مانگرو است اگـر چـه بـراي مثـال             جغرافيائي از بين تمام گونه    

 .كمتر است

 

۳- Ceriops tagal 

ــانواده  ــيRhizophoraceaeاز خ ــد  م ــام  . باش ــي و ن ــام انگليس ــاين ــب  ه ــه ترتي ــومي آن ب   ب

 Yellow mangroveو  Mkoko mtuone ، Mkandaa و Mkoko mwekundu   داراي  .مـي باشـد

معموالً به صورت يك اليه رويشي در زير سايبان . است) Prop roots(هاي حائل  هاي هوائي از نوع ريشه ريشه

Rhizophora            گيري  صورت شكل  در    ولي  وجود دارد، اما به سمت خشكي ممكن است خيلي كمتر شكل بگيرد 

 .به صورت يك دست و خالص ديده خواهد شد

 

C.t   تــا )شـامل ماداگاســكار ( آفريقــا   اي از شــرق در عرصـه  Micronesia و Melanesia  غــرب در

 ، C.candolleana هاي علمي ديگري كه براي آن ذكر شـده عبارتنـد از ،     نام .اقيانوس آرام گسترده شده است    

C.timoriensis و C.boviniana  

 

۴- Xylocarpus moluccensis 

  و Cedar mangrove بـه ترتيـب  نام انگليسي و نـام محلـي آن   . اشد ب مي Meliaceae از خانواده

Mkomafi dumeتـوان بـه   اي ديگر اين جـنس مـي  ه از گونه . استgranatum X. و X.mekongensis 

 .باشد متر مي   سانتي۱۰ تا ۸فاقد ريشه هوائي و ميوه آن چند بذري و به قطر  اشاره كرد

 



 

 آيـد اصـالً يـك گونـه          نظـر مـي   بندي واضـح و مشـخص، گـاهي اوقـات بـه               گذشته از نبود شرح رده    

  .دنباشمانگرو 

 

شناسي كلي و مناطق توزيع آن  شناخته شده نيست لذا كمتر مي توان در باره ريخت         زياد .m Xنهمچني

 .صحبت  كرد

 

۵- Xylocarpus granatum 

 و Cannonball Mangrove و بومي آن به ترتيبنام انگليسي  . باشد  ميMeliaceaeاز خانواده 

Mkomafi  تـوان از   هاي ديگـر مـي   از گونه. استX.mekongensis و X .moluccesis   داراي  .نـام بـرد

متـر    سانتي۲۵ تا ۱۵ و ميوه آن چند بذري با قطر ) Plank roots(اي  هاي قطعه هاي هوائي از نواع ريشه ريشه

 .نام انگليسي آن از شكل ميوه گرفته شده است. است

 

و ايـن حالـت را از   هاي ديگر يافت شـده    جزر و مد مخلوط با گونه    بيرون از خط باالئي      X.g معموالً 

  ا در اقيـانوس آرام  شـرق آفريقـا و ماداگاسـكار تـا تونگـ      ازX.g.دهـد  شكل گرفتن به صورت خالص تـرجيح مـي      

 .يافت مي شود

 

۶- Avicennia marina 

 و Grey mangrove نام انگليسـي و محلـي آن بـه ترتيـب    . باشد مي Avicenniaceae از خانواده

Mchu تـوان بـه     يج مـي  اسامي علمي ديگر را    از. است A.mindanaense و A.intermedia    از  .اشـاره كـرد

هـاي    از گونـه . نـام بـرد  A.albaوA.integ،  A.lantanat,A.bicolarتـوان از  هاي گياهي ديگر آن مي گونه

توان هم به سمت خشكي و نيز به سمت دريا مشاهده  در شرق آفريقا آن را مي . ست ا خيلي انعطاف پذير مانگروها   

رسـند در صـورتيكه        متر مـي   ۳۰گيرند به يك متر قطر و ارتفاع           كه آنهايي كه به سمت دريا قرار مي        وري بط كرد

 . متر ارتفاع دارند۲هاي كوتاه كمتر از  گيرند به مانند درختچه آنهايي كه به سمت خشكي قرار مي

 

 كنـد  يجاد مـي   ا  طبيعي هايي  در آنها شكاف   اين فشردگي     درختان فشرده است اغلب      هاي   تنه هر جا كه  

 .نمايند  تأمين ميهاهاي مختلف خرچنگ كه پناهگاههايي براي گونه

 



 

A.m  اي يا گراسـهاي     ور متناوب روي سواحل ماسه     پيشگام و شناخته شده است و به ط        ي گونه مانگرو 

 .شود دريايي مرده يافت مي

 

A.mجنوب  از درياي سرخ (حل شرق آفريقا توان آن را در سوا  كه ميتس اترين نوع مانگروها  گسترده

 .مشاهده نمود) از ژاپن تا نيوزيلند( تا غرب اقيانوس آرام ) آفريقا

 

۷- Rhizophora muronata  

دياسـپورهاي  .  اسـت R.muctonata ديگـر آن  نـام علمـي   باشـد   مي Rhizophoraceae از خانواده 

  )Prop root(هـاي حائـل   ز نوع ريشهداراي ريشه هاي هوائي ا .كند متر توليد مي  سانتي۷۰ الي ۳۰بزرگ با قطر 

 ..اشاره كرد ... R.mangle ،R.qpiculatq, R.stylosarتوان به  هاي ديگر آن مي از گونه. باشد مي

 

R.m         به خـاطر نـوع ايسـتائي آن در عكـس هـاي          كه  جزء اصلي و عمده مانگرو در شرق آفريقا است 

 . قابل تشخيص مي باشندهوايي

 

 در منطقـه وجـود   R.m   وC.tabal هر كجا كـه  .  خيلي عميق آن استصفت مميزه، زير ساخت گلي

 . نشو و نماي گياهي بوسيله خط آبي طوالني با جزر و مد پائين مشخص شده استيدارد، مرز بين نواح

 

۸- Pemphis acidula  

  Small-leafed mangroveنام انگليسي و بومي آن به ترتـب  . باشد مي Lythraceaeاز خانواده 

 .باشد متر مي سانتي۵/۰  بيشتر يا كمتر ازهاي هوائي و ميوه آن چند بذري با قطر        فاقد ريشه .  است Kilalambaو  

نـدازه كـوچكتر نسـبت بـه     برگها به علت ا  . شناخته شده نيست  در شرق افريقا     a P..باشد  اين جنس تك گونه مي    

 .متر است  سانتي۳ از مميزه اين گونه است كه طول آنها كمتراي مانگرو  صفت ه ساير گونه

 

. متـر اسـت   ها زياد و اندازه آنها كوچكتر از يك سـانتي  ميوه  ، Lumnitzera racemosaمشابه با

 در اقيانوس آرام است اما اخيراً از شرق مالزي نيز Polynesia  تا اي از شرق آفريقا      محدوده P.aگستره جغرافيائي 

 .گزارش شده است

 



 

۹- Sonneratia alba 

و  Mangrove appleنام انگليسي و بومي آن بـه ترتيـب   . باشد  ميSonneratiaceaeه از خانواد

Mlilana هاي ميخي  داراي ريشه. است(Peg roots)از  .باشـد  قطر مي متر   سانتي۸ تا ۵  و ميوه چند بذري با

 S.Lanceolataو  S.Urama,S.Ovata,S.Caselaris,S.apetalaتـوان بـه      اي ديگـر آن مـي      ه گونه

 .است S.griffithiiنام علمي ديگر آن  .ره كرداشا

 

 مانگروها گرايش بيشتر آن به سمت دريـا اسـت و اغلـب بـه سـمت دريـا بـا                     صفت مميزه آن از ديگر      

Avicennia marinaنمايد  مخلوط منحصر به فردي ايجاد مي. 

 

كنـد   هائي ايجاد مي هاي فشرده شكاف رسد و با تنه  متر مي۳۰به بيش از S.a رتفاع ، اA.m مشابه با 

 .گيرد كه به عنوان پناهگاه براي خرچنگ ها مورد استفاده قرار مي

 

نام انگليسي از ميوه آن اخذ شـده     . مرغي شكل است    هاي بزرگ و سفيد رنگ و برگهاي تخم         داراي گل 

 .باشند  شبيه سيب مي ايهاي آن خوردني بامزه است و ميوه

 

 از ميان آسياي جنوبي شرقي       از شرق آفريقا و ماداگاسكار،      گستره وسيعي  S.aهاي    شود جنس   گفته مي 

 .ا در اقيانوس آرام داردتا تونگ

 

۱۰- Lumnitzera racemosa 

ــانواده  ــيCombretaceaeاز خ ــام  . باشــد  م ــام انگليســي و ن ــه ترتيــب    ن ــاي محلــي آن ب  ه

 Sandymangrove و Kikandaa ، Mkaa Pwani و Kilalamba dumaاست . 

 

 ۲ الـي  ۱ و ميـوه آن تـك بـذري و   ،)Knee roots(هاي زانـوئي   اي هوائي از نوع ريشهه داراي ريشه

هـاي آن   از مشخصـه  . اشاره كـرد L.rosea و  L.littoreaتوان به     هاي ديگر آن مي      از گونه  .متر قطر دارد    سانتي

 .باشد ه سمت خشكي ميگرايش ب

 



 

باشند كه زنـده زا نبـوده و    فريقا ميهاي مانگرو در شرق آ  يكي از گونهPemphis acidulaهمراه با 

كنـد   توليد مي) متر  سانتي۱با قطر كمتر از   ( اين گونه تعدادي ميوه الغر و ريز        . كنند  دياسپورهاي بزرگ توليد نمي   

 توانـد در نـواحي بـا فعاليـت جـذر و مـدي پـائين                  ايـن گونـه مـي     . اند  يه خود را از دست داده     مو بيشتر آنها قوه نا    

 .زيست نمايد

 

  موجـود در ان  مهرگان يادي برخوردار است كه در زير به تعدادي از بي       ازتنوع ز اكوسيستم   اين   دريات  ح

 :شود اشاره مي

۱- Thalamita Clenata 

اي از كمربنـد جـزر و مـدي           در پهناي گسترده  .  است متر   ميلي ۶۰  اين نوع خرچنگ   پهناي كاسه پشت  

 .نان در داخل مانگرو و نواحي همجوار استشكارچي نرم ت. شناگر خوبي نيست و ساكن شده است

 

۲- Portunus Pelagicus 

 خرچنگهـا ظـاهر      از سـاير   در مردابهاي مانگرو در زمان جزر و مد بلند براي شكار          . شناگر سريعي است  

 شود پهناي كاسه پشت     هاي دريائي و نواحي كم عمق نهرهاي شرقي آفريقا ديده مي             اغلب در بستر علف    .ميشود

 .رسد ميميلي متر  ١٧٠تا  اين خرچنگ

 

۳- Scylla serrata 

يكي از انواع بزرگ در ميان خرچنگها است .  مي رسد   ميلي متر  ۲۳۰ تا    اين خرچنگ  پهناي كاسه پشت  

هـاي حيوانـات ظـاهر        در جزر و مدهاي باال جهـت صـيد گونـه          . كند  پناهگاههاي عميقي را در گل ايجاد مي      كه  

 . استتتوريسب جذيكي از انواع مهم براي . شود مي

 

۴- Cteap sus fourmanoiri 

تـوان از ايـن گونـه بـه عنـوان              است و بطور صريح نمي      ميلي متر  ۵۰  اين خرچنگ  پهناي كاسه پشت  

 .كنند اي زندگي مي شمار زيادي از آنها در پناهگاههاي سنگي كرانه. خرچنگ مانگرو نام برد

 

 



 

۵- Metopograpsus qeeanieus 

 بزرگتـرين گونـه در افريقـاي     آن خرچنـگ بـالغ   بـوده و  متر   ميلي ۴۵ رچنگ اين خ  پهناي كاسه پشت  

 .شود  ديده ميS.alba, R.muconata ارغواني رنگ هميشه در ريشه و تنه درختان اين جانور . شرقي است

 : به موارد زير اشاره كردتوان  ميهاموجود در محدوده مانگرو  ديگر حيواناتاز

 سـاق جوبـا   -۵ فالمينگـو -۴ مـرغ بـاران   -۳ كرم رنگ روسبهاي تند پرندگاني معروف به ا   -۲كاوكچ -۱

 چلچله دريايي كوچك -۱۰ شكارچي صف -۹ ياعو پشت سياه -۸ چلق -۷ ماهيخوار خاكستري-۶سبز

  حواصيل-۱۵ي ا  دودهي ياعو-۱۴ار باريك ق ياعوي من-۱۳از غ قره -۱۲ يگير عقاب ماه-۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انگرو با گياهان آبزي در  امارات متحده عربيتركيب آزمايشي كاشت م

روي   ,Avicennia marina (forsk) vierhمـانگرو خاكسـتري    درختـان بـومي   كاشـت آزمايشـي  

هاي پرورش گياهـان آبـزي انجـام شـد و        ها و تانك    اي طبيعي با استفاده از تخليه آب دريا از حوض             ساحل ماسه 

عمليـات  (هيچگونه عمليات داشتي    اينكه   بدون   ،در امتداد زهكش  جنگلي مصنوعي از درختان مانگرو خاكستري       

 .ايجاد شدصورت گيرد از ابتدا ) نگهداري

 

 ۵هـاي فراوانـي در     سال رسيدند ودانـه ۱۰ متر ارتفاع بعد از ۵ جوانه زده به بيش از بذرهايتعدادي از  

  .سال آغازين عمرشان توليد كردند

 

 ناحيـه جـزر و مـدي        حدفاصـل هـاي       رو خاكستري در ماسـه     درصد بذرهاي مانگ   ۹۵اگر چه در حدود     

 درصد از درختان جوان در دومين سال كاشت موقعي كـه جلبـك دريـايي و اشـغال                   ۸۹زهكش جوانه زدند،  اما      

 . از بين رفتندآنها را پوشاندندپالستيكي 

 

 .وي نداد متر رسيدند ر۱ سال كاشت موقعي كه درختان به ارتفاع بيش از مينهيچ تلفاتي در سو

 

 بـه   بچه ماهي و ديگـر حيوانـات آبـزي    ،   فراگرفتند  درختان مانگرو     را موقعي كه هر دو طرف زهكش     

 .در زهكش مشاهده شد وفور

 

 .زدند ها در اطراف منابع غذايي پرسه مي تعدادي از پرندگان موجود براي تغذيه از دانه

 

 براي توسعه و سبز نمودن  اجرائي الگوي   واندت  و مي   موفق، دلگرم كننده است     كامالً  اين آزمايش   نتيجه

 . باشد امارات متحده عربيهاي باير و خشك در امتداد ساحل  مقدار زيادي از زمين

 
 بـراي  ، به علت شـوري بـاالي بـاتالق    Sabkhaهاي باير و خشك ساحلي مشكالت زيادي در زمين   

 در مقيـاس وسـيع       معمـولي  زمين كشاورزي  مثل هائي   زمين كاشت درختان وجود دارد و غير ممكن است بتوانيم        

 . و قابل استفاده نمائيمتوسط احياء اصالح 



 

 در امتداد ،هاي مانگرو خاكستري در درون نواحي جزر و مد  با توجه به اين واقعيت كه تعدادي از جنگل        

ــيخــط ســاحلي  ــارات متحــده عرب ــه صــورت خــودرو رشــدكرده ام ــد،   ب  Rabanal and beushel)ان

1978;Embabi 1993)  ــيده ــن نتيجــه رس ــه اي ــد ب ــد در   ان ــانگرو قادرن ــان م ــط درخت ــه فق   Sabkha ك

 .نمايند  رشد و نمو

 

سطحي در   Avicennia marina (Forsk.)Vienhi  مانگرو خاكستريهاي تك گونه تنها جنگل

انـد امـا     هـا را پوشـش داده        هكتار در امتداد نواحي درون جزر و مدي تعدادي از  تاالب ها و جزيـره                ٢٩٣٠ حدود

 آب دريا دارند چرا كه اين درخت هزاران سيستم شيرين كيفيتدرختان مانگرو خاكستري تحمل زيادي نسبت به 

تواننـد تحـت    اما درختان مانگرو نمي   دهند    كننده كوچك  دربافت برگي خود دارد كه نمك را به دريا برگشت مي             

 . نمايند و نمورشد Sabkhaدر شرايط حاضر به علت فقدان آب دريا و منابع غذايي 

 

بـه مقـدار زيـادي مـاهي در         امارات متحده عربي    هاي مختلف     بر طبق مشاهدات اكولوژيكي در تاالب     

مي تـوان توجيـه كـرد كـه تركيـب كـردن        .شود اند يافت مي كردههاي مانگرو خاكستري رشد     كه جنگل  مناطقي

 را نيز براي پرورش درختان مانگرو خاكسـتري در  اليروبي كانالها براي پرورش ماهي تواماً آب دريا و مواد غذايي         

Sabkhaفراهم مي نمايد . 

 

قـبالً اعتقـاد   . باشد  خوب اقتصادي آن مطرح مي    اكوسيستم مانگرو در مناطق استوايي به علت پتانسيل         

تخليه مقدار زيـادي فضـوالت مـاهي و     عدم   باعث    در نتيجه    رهاكردن پرورش ماهي و ميگو كه       بر اين بود كه     

 آلوده كننده محيط زيسـت سـاحلي و          معموالً    مواد فوق   و با توجه به اينكه     گردد  د غذايي حل شده در آب مي      موا

 امـروزه در امـارات متحـده        . اثر زيادي روي بهبود شرايط زيست محيطي اكوسيستم دارد         گردند  دريا محسوب مي  

تواند در كاشـت مانگروهـا مـؤثر     بلكه مي نه تنها مضر نبوده  درياآب غني شده  كه  ده ان عربي  به اين نتيجه رسيد     

 .واقع گردد

 

 نسـبت بـه     مشخصكاشت مانگرو با استفاده از آب درياي آلوده به عنوان يك منبع كود در يك زمان                 

 . عملي باشدSabkha به عنوان يك فعاليت اقتصادي با هزينه پايين در نواحي تواند  ميساير فعاليتها

 

 



 

 ها  مواد و روش

امـارات  فصـل گـل درختـان مـانگرو خاكسـتري در       امارات متحده عربي  خاكستري در    درختان مانگرو 

 .شوند  مشاهده ميآبان تا اواسط شهريورها حدود اواخر  شود و دانه  شروع مي ارديبهشتاز اواخر متحده عربي 

 

 هنگامي كه بذر بعد از بلـوغ      . بذر با يك پريكارپ ضد آب نازك به رنگ سبز روشن پوشيده شده است             

ار كپس از چند دقيقه پريكارپ به طور خود. تواند در آب غوطه ور بماند افتد مي   داخل آب مي  جدا و   از درخت مادر    

 .رود آب فرو ميبه اعماق )  بذر  پوست( شود و سپس پريكارپ  و طبيعي از بذر جدا مي

 

ـ           حد فاصل بذر براي اين كه زنده بماند بايد در          ذرهائي كـه بوسـيله      ناحيه جزر و مدي قـرار بگيـرد و ب

روند و يا در كنار خشكي خارج از  باالترين سطح آب قرار  شوند يا در اعماق آب فرو مي جريانات به كنار حمل مي  

 .براي زنده ماندن ندارندا قبالي  هيچ بخت و ،گيرند مي

 

 ير و مد چه بذر بعد از ثابت شدن در داخل ناحيه جزه  از ريشقطور   روز تعدادي ريشه۱۰پس از حدود 

 .شود ميخارج 

 

هاي جديد تثبيـت      تعدادي از دانهال  . شوند  وز ظاهر مي   ر ۲۰ الي   ۱۵هيپوكوتيل بذر و برگهاي آن بعد از      

  مشاهده را مي تواناند  در باتالقهايي كه مانگروها سبز شده آذر تاآبانشده روي نواحي بين جزر و مدي از اواخر       

 و تعـداد  تواننـد زنـده بماننـد     طبيعي و مصنوعي نمي    موانعل آينده به علت     دانهال ها تا تابستان سا    همه  اما   نمود

 .روند  از بين ميزيادي از آنها 

 

 بذرهاي مورد استفاده براي كاشت

   آبـان   تا اواسط  شهريور براي كاشت در طول فصل ميوه دهي از اواخر            )حرا (بذرهاي مانگرو خاكستري  

جمع آوري    ام القوين  هاي مانگرو خاكستري از باتالق       در جنگل  ) تا مهرماه در سواحل ايران عمدتاً از مرداد ماه        ( 

شـوند    گرفتـه مـي  آبـان شوند نسبت به بذرهائي كـه در   گرفته ميبراي كاشت   مهر ماه    بذرهايي كه در     .شوند  مي

 .زنند سريعتر جوانه مي

 



 

الروهـا و  .گيرنـد  ار مـي كنند مورد هجـوم الروهـا قـر    ها گير مي داخل گودالدر تعدادي از بذرهايي كه    

 .تغذيه نمايندها  درون كوتيلدوناز دهند  و الروها ترجيح ميد، شون  داخل مي بذرهابرگخوارها از سطح 

 

كـه توسـط    وزن   گـرم    ۳، بذرهاي با بيش از      )سبز روشن ( و نابالغ   ) رنگ زرد(در هر دو نوع بذور، بالغ       

،  بذرهابراي اجتناب از فعاليت قارچ در اثر رطوبت دروني .پريكارپ پوشيده شده باشند براي كاشت مناسب هستند 

 روز زير سقف بـا درجـه حـرارت معمـولي            ۱۵بذرها بايد   . كنند  آوري شده را روي زمين پخش مي        همه بذور جمع  

 .توانند انبار شوند شوند فقط براي چند روز مي از زماني كه بذرها برهنه و بدون پريكارپ مي. نگهداري شوند

 

پوشـش   .ي با داشتن پريكارپ نبايد در يك جاي خنك بخاطر ديدن چينه سرمايي انبار شـوند   بذرها حت 

اگر ايـن بـذرها در ماسـه بـا عمـق بيشـتر از               .مانند  در ماسه به سختي باقي مي     شكل مسطح خود    بذرها به علت    

.  قرار گيرنـد شان در ماسه مورد هجوم قارچ  كاشته شوند ممكن است به علت پوشيده شدن پريكارپ       سانتيمتر۱۰

براي اجتناب از كنار رفتن بوسيله امـواج و جريانـات           را  آنها  بايد پريكارپ    ،قبل از تيمار بذور براي كاشت     بنابراين  

بسـيار  كـار  ، از بـذرها بوسـيله دسـت      اگر چه جدا كـردن پريكـارپ   كرد قبل از كاشت در ماسه جدا ،جزر و مدي  

 . است و طاقت فرساييپرزحمت

 

 :آيد جدا شوند هايي كه در زير مي آساني توسط روش تواند به  پريكارپ بذرها ميتعداد زيادي از

 سـاعت بـا   ۲۴ تا ۶ور مداوم در آب درياي راكد يا آب تازه به مدت تعدادي از بذور مورد نياز را بط    ) فال

 .هاي شناور را چند ساعت بعد خارج نمائيد پريكارپ.  آنها نگهداريدتازه بودنتوجه به 

 .ها را ماه آينده جدا كنيد كه  از كندن پريكارپ بوسيله انگشتان آسان تر است ارپپريك) ب

 .همه بذور را به وسيله آب درياي خنك و تازه بشوئيد) پ

بذرها را زير سقف تا موقع كاشت بدون آب  .بذرهاي شناور بايد از هجوم الروها دور نگهداشته شوند

 .خنك يا آب دريا نگهداريد

بهترين موقع كاشت فقط بعـد از جـدا شـدن           .  در همان روز يا نهايتاً روز بعد انجام شود         كاشت بايد ) ت

 بذرها بايد قبـل از ظـاهر شـدن          .تواند در آب دريا نگهداري شود       است اگر چه چند روز مي      پريكارپ

 .ها كاشته شوند كوتيلدون

 



 

ـ  .يابنـد    در آب دريا توسعه مي      بطور همزمان   بذر كوتيلدون و هيپوكوتيل   در مـدتي كـه منتقـل و      ذرها ب

 .شوند  بيدار مي، از خواب زمستانيشوند كاشته مي

 

 )حرا (خزانه مانگرو خاكستري

به علت مقاوم بودن بذر گياه در مقابل شرايط نامساعد جوي و همچنين بخاطر اجتناب از انتقال نهـال                   

امـا همچنـين      .است   ستقيم بذر  كاشت م   ، جنگل مانگرو احداث  روش  نوپا براي كاشت در مناطق دور ، بهترين         

در نظـر  رسد  هاي مانگرو براي زماني كه فصل بذردهي به پايان مي  دانهال براي توليد خزانه مرطوب   تانك   يك

 نهـال مـانگرو     اصـله    ۵۰۰۰براي   سانتي متر    ۲۰ متر و ارتفاع     ۱۵ *  ۵/۴ ;تانك خزانه به ابعاد   .گرفته شده است    

 . خاكستري ساخته شد

 

متر ارتفـاع بـا        سانتي ۲۰ و سانتي متر قطر     ۱۰  به اندازه  هاي پالستيكي   ي مانگرو داخل گلدان   ها  دانهال

   .شود  عدد بذر در هر گلدان كاشته مي۲ يا ۱ .شوند مياند كاشته   سوراخ كوچك كه با ماسه ساحل پر شده۱۶

 

ورد نيـاز تانـك      آب مـ   در هر ساعت    تن ۱/۲بطور پيوسته   ) ۵/۳۹ – ۴۱%با شوري   ( آب درياي طبيعي    

 تانك خزانـه نگهـداري      فوقاني    متري سطح    سانتي ۱۰ در   هميشه  كند بطوري كه ارتفاع آب        را تامين مي   خزانه

  .شود مي

 

در محلـي سـايه      ، خورشـيد   نور ها بوسيله   از سوختن كوتيلدون    اجتناب   براي  ه  كاشته شد   هاي  گلدانتمام  

 .شوند مي جوانه بزنند پوشيده   ها آنكه زماني  روز تا ۲۵ تا ۲۰ براي    آفتاب

 

  كاري در ساير مناطقهمه دانهال هاي تهيه شده در خزانه حتي بعد از پايان فصل بذردهي جهت نشاء 

 .گيرند مورد استفاده قرار مي

 

  كاشتمحل

جنگل آزمايشي مانگرو خاكستري در امتداد يك زهكش طوالني كم عمق از مركـز تحقيقـات ذخـاير                  

 . اجرا شده است  ام القوين در متحده عربياماراتدريائي 



 

هاي ماهي و ميگو قرار گرفته و آب زهكـش از ايـن                اي خالي،  پشت حوض      زهكش روي ساحل ماسه   

 .نمايد مي ماهي و آكواريوم را اين زهكش فراهم   و تجهيزات الزم براي  توليدگردد ها تامين مي حوض

 

آب دريـا    متر مكعب ۳۵۰  اهي و ميگو به طور مداومهاي پرورش م ها و حوض  تانكازاين تجهيزات 

زهكش و نواحي احاطه شده آن بوسيله آب دريا در باالترين دوره             .ريزند   مي  زهكشبه بيرون از    را در هر ساعت     

 هر ماه اً سوراخ عريض كه حدود۲  متر عرض، ۲۰ تا ۵ متر عمق، ۲/۱ كمتر از   زهكش.شود جزر و مد اشباع مي

 .تشكيل شده استطول  متر ۵/۶ و ،دنشو ها باز مي  تا از حوض۲ از براي آبگيري

 

  مواد شـيميايي و آنتـي بيوتيـك    از زماني كه دانهالهاي مانگرو در امتداد زهكش كاشته شدند ، ديگر از     

 .ماهي و ميگوهاي موجود  ديگر استفاده نمي شوددر پرورش 

 

 )حرا (كاشت مانگرو خاكستري

تـرين خـط جـرز و مـدي       در امتداد زهكش بين باالترين و پائين      )حرا (سترينواحي كاشت مانگرو خاك   

خـوبي    شاخص،روي سراشيبي ساحل ) Scopimera scabricauda pea( است و آشيانه گودالي خرچنگ 

شود، هيچ حيوان آبزي كه      زهكش از امواج قوي جاري و احشام محافظت مي        . دباش  ميبراي  تعيين محل كاشت      

  و درصـد بـود  ۴۱ تـا  ۵/۳۹ بين ۱۹۹۰شوري آب زهكش در سال . اشته شده تغذيه كند وجود ندارد   هاي ك   از دانه 

گـراد    درجه سانتي۷/۳۴ تا ۷/۱۸ درجه حرارت هوا از      .اختالف زيادي بين فصول تابستان و زمستان وجود نداشت        

  سـپتامبر يوه دهـي در  آب زهكش در فصل مPH.  بودشهريوردر نوسان بود و بيشترين درجه حرارت هوا در ماه           

 تـا  ۲۰متر و فاصـله    سانتي۳ عدد بذر بدون پريكارپ در ماسه در عمق      ۱۰۰۰ .  آزمايش شده بود    ۱۹۹۰ )ماهمهر(

 تا ۲۰ و فاصله ۱۰ تا ۵ عدد بذر ديگر در ماسه در عمق ۱۰۰۰ براي مقايسه همزمان  ومتر كاشته شدند  سانتي۲۵

  عمليـات پـس از كاشـتي        گونـه    ي در جلوي مركز كاشـته شـد و هـيچ           ا  متري در امتداد ساحل ماسه       سانتي ۲۵

 .صورت نگرفت) عمليات داشت(

 

  و آنهـا  بتـدريج تـا دي مـاه           آغـاز گرديـد    روز ۲۵ تـا    ۲۰جوانه زني بـذرها در امتـداد زهكـش بعـد از             

   در حد فاصل.داي خليج بوسيله امواج به كنار شسته شدن همه بذور كاشته شده در امتداد ساحل ماسه .جوانه زدند

 



 

 در صـورتيكه همـه بـذور در بـاال و پـائين خطـوط        بـذور جوانـه زده بـود   % ۵ تلفات كمتر از  ،ناحيه جزر و مدي    

 .زني از بين رفتند جزر و مدي قبل يا بعد از جوانه

 

 و )Sargassum sp .و Cladophora sp .(جلبـك دريـايي   ;از ديگر عوامل بروز تلفـات اينكـه   

  آنها در طول ماههاي بهمن تـا فـروردين          باعث از بين رفتن    جوان گير كرده و   نهالهاي   به   ،شدهآشغال آب آورده    

 ماسه هاي ناشي    برخورد . فعاليت فتوسنتز درختان جوان بوسيله اين موانع پوششي پائين آمده بود           گرديد همچنين 

ا شده كه بعداً منجر بـه مـرگ         ه  ها و جوانه     بادهاي قوي شمال با درختان جوان، باعث ضربه خوردن به  برگ            از  

 .مي شودآنان 

 

از ارتفاع درختـان مـانگرو   . حيواناتي كه از درختان تغذيه كنند وجود ندارند     در اين منطقه حفاظت شده،      

تلفـات   .  در سال افزايش مفيد داشته است       متر   سانتي ۴۰بذوري كه شهريوركاشته شده بودند بطور متوسط حدود         

هـاي   زمستان به علت پوشيده شدن بوسيله جلبك دريا، گير كردن آشغال و طوفانگسترده اي هميشه در فصول    

 .توانند دوام آورده و زمستان را به سالمت بگذرانند  از درختان جوان مي% ۴۰دهد ولي حدود  ماسه رخ مي

 

انـدازه  بـه  نهالهـا   هاي بعد اتفاق نيفتـاد و   سال در  تلفاتي ساله آسيبي نديدند و هيچ     ۲مانگرو  نهالهاي  

 .هاي ماسه شوند هاي دريا و طوفان و انبوه شدند تا سد راه جلبكرشد نموده كافي 

 

 ۵ درختان مانگرو    .ميوه دادند  و تعدادي از آنها نيز در اين سال       گلدهي درختان از سه سالگي شروع شده        

درختـان مـانگرو    حاضر نيـز     الدر ح  .خر شهريور تا اواخر مهر ماه كردند      وااشروع به توليد مقدار زيادي بذر از         ساله

 بيشـتر از  اع ارتفـ  بـه  درختـاني  با يكـوچك  جنگـل  .كننـد  و نمو مـي   گذشته بخوبي رشد     هاي  سال  و همچون   شده  قوي

 .انجام گيرد  دوره آزمايش طول در اي و تغذيه   داشت  عملياتگونههيچ كه بدون اين شكل گرفت  سال۱۰بعد از   متر۵

 

 بعد از ايجاد جنگل

 سال موقعي كه منطقه بوسيله درختان مانگرو كامالٌ پوشيده شـده بـود رنـگ خـاك در                  ۱۰بعد از طي    

اي تغييـر   هاي مانگرو از ماسه متمايل به سفيد به ماسـه نـرم قهـوه    نواحي كه مانگرو روئيده بود به علت شاخسار  

 كرده بود

. 



 

  Black seabream , Mangrove snapperتعـدادي مـاهي جـوان از جملـه شـاه مـاهي،       

Sweet lips , Grouper ,  ،شير ماهيBarra cuda       ،و غيـره از هنگـامي كـه در اطـراف كانـال زهكـش 

 سال كه مانگروها رشد نمودند تعـدادي از پرنـدگان نيـز جـذب               ۱۰ بعد از    .مانگرو كاشت گرديده شد ظاهر شدند     

 .استتبديل شده ال  ه يك مكان غذايي ايد به،شد جنگلكاري هاي مانگرو شدند و زهكش از موقعي كه جنگل

هـاي    هميشـه اطـراف ريشـه   Chaetomorpha sp , Cladophora spهاي سبز دريايي  جبلك

     Cyperus conglometatu ,  Suaeda vermiculatهـا،    تعـدادي از هالوفيـت  .شـوند  مانگرو سبز مي

Zygophylum hamience و  Salsola barysoma  كـت  هرگـز حر . پشت درختان مانگرو ظـاهر شـدند

جنگلكاري شـده   اگر چه نواحي    . ها اتفاق نيفتاد    ماسه توسط باد قوي شمال بعد از رشد درختان مانگرو و هالوفيت           

اند ولي تعدادي از كشاورزان گاهي اوقات براي قطع       به عنوان مناطق حفاظت شده اعالم شده      به وسيله مانگروها    

 اسـت    اجازه داده شده   به ماهيگيران . برند  ه هجوم مي   بدون اجاز  ،مانگروهاي ساحل به منظور  تهيه علوفه احشام       

 .زهكش شوند وارد آوري جلبك سبز دريايي  براي جمع  كه

 

  بسياري از كشـورهاي گرمسـيري رايـج شـده اسـت              سواحل مانگرو در جنگل كاري به وسيله     اگر چه   

ود كننـده كاشـت مـانگرو     بيشترين عامل محـد .هاي چندي نيز در سواحل بياباني انجام گرفته است  ولي آزمايش 

             ,باشــد العــاده بــاالي خــاك ناشــي از تبخيــر زيــاد در طــول ســال مــي   نمــك فــوقSabkhaخاكســتري در 

 عربسـتان   Khafgi در   A.marina گونـه مقـاوم از جملـه         ۵امكان زيادي براي كاشـت مـانگرو خاكسـتري از           

 بـه شـوري بـاالي آب دريـا در مقايسـه بـا       بت  نسزيادي مقارمت درخت مانگرو خاكستري  . سعودي وجود دارد  

بنـا بـر ايـن مـانگرو     . رشد كرده است دريا    سواحلور خودرو در امتداد     طهاي ديگر دارد و تنها  اين مانگرو ب          گونه

 نياز دارد  مواد غذايي  به  مانگروبراي رشد. باشد مي Sabkha در  جنگل كاري  براي ترين گونه خاكستري مناسب

 مـانگرو  در نـواحي گرمسـيري تـامين           يها   جنگل  بقاياي     تجزيه  مواد غذايي حاصل از    رودخانه ها،  از    آن را  كه

در نتيجـه، رشـد خـوب مـانگرو       وجود نداردSabkhaهيچ منابعي از مواد غذايي براي رشد مانگرو در  . نمايد  مي

اي پـرورش مـاهي و      هـ   هـا و تانـك      از حوض مواد غذايي خروجي    دهد كه     خاكستري در امتداد زهكش نشان مي     

  ممكن است بوسيله مانگروها مورد استفاده قرار گرفته باشند،ميگو

 

 

. 

 



 

ايـم     ما هنوز  نتوانسـته      اما   اگر چه آنها به ميزان كافي به مواد غذائي آب دريا براي رشدشان نياز دارند              

 .ارتباط بين پرورش ماهي و رشد مانگروها را تجزيه و تحليل كنيم

 

قـرار گيرنـد    اسـتفاده   و كودهاي كشاورزي براي كاشت مـانگرو مـورد          ب فاضالب ها  پسا ،در صورتيكه 

باعث افزايش رشـد مانگروهـا   شوند  ها داخل آب پخش مي       و ممكن است زماني كه كود       بوده اثرات آنها ناشناخته  

 .شوند

 

ه رشد در دور. هاي اصلي تلفات مانگروهاي جوان جلبك سبز آبي، آشغال و طوفان ماسه هستند از علت

هاي گير كرده بـه آنهـا     زيادي براي برداشتن جلبك سبز آبي و آشغال   سالگي مانگروها به مراقبت    ۲از دانهالي تا    

)  نامناسـب (شـوند تـا بتواننـد در شـرايط ناسـازگار        درختان سه ساله به اندازه كافي انبوه  و قوي مي         اما نياز دارند 

هـاي وزيـده شـده بـه      ماسه..باشد  طبيعي براي درختان جوان  ميطوفان ماسه بيشترين خطر   . طبيعي زنده بمانند  

 .باشد رسانند و غالباً تلفات باالي درختان، از اين حيث مي ها آسيب مي برگها و جوانه

 

  هـاي  نيـاز دارنـد تـا از طوفـان    ) اظحف(ك فنس  به ي اند در بر گرفته شده   كه بوسيله مانگروها     نواحي

 موقعي كه جنگل مانگرو در امتداد زهكـش بعـد از            .زمستان سال سوم ايمن باشند     تا     درختان جوان  ،مكرر ماسه 

 شاخسارهاي مانگرو يك منبع غذايي خوب براي تعدادي از حيوانـات ابـزي تـامين نمـوده و                   ، سال ايجاد شد   ۱۰

 .زهكش به يك پرورشگاه ماهي تبديل شد

 

 Sabkhaن زيـادي در سـبز كـردن    دهد كه امكا   كاشت مانگرو در امتداد زهكش نشان مي       ،در نتيجه 

 . وجود داردامارات متحده عربي جنگل مانگرو با گياهان آبي در احداث بوسيله تركيب 

 

هـاي بـزرگ در       هاي بزرگ مانگرو در امتداد تمام خطوط سـاحلي كانـال            هنگامي كه تعدادي از جنگل    

Sabkha  اقليمي معتدل در حيات اكوسيستم طبيعي         دن ايجاد شو  Sabkha همچنين ممكن   .ب خواهد شد   غال 

 .ها نظير پرند گان ،ماهي ها و حيوانات ديگرافزايش يابند كننده تعداد زيست است

 

 



 

 بـراي    هـاي لبنـي و گـل        ها مقدار زيادي شاخساره براي پـرورش احشـام و توليـد فـراورده               اين جنگل 

 .زنبورداري مهيا خواهند كرد 

 

 انهاي مانگرو در هندوست بررسي ترميم اكوسيستم

هاي جنگلي مقاوم در برابر شوري هستند و بطور فراوان درون نواحي جزر و مدي                  اكوسيستم ،مانگروها

هـاي   هاي خـاكي منـاطق گرمسـيري، جنگـل           همانند جنگل   . وجود دارند  وستان   هند رهشبه قا  سواحلدر امتداد   

ـ   هايمانگرو نيز براي هزاران سال يكي از مهمترين بخش    انـد و   ه خـود اختصـاص داده   اقتصـادي هندوسـتان را ب

 .اي از منابع با ارزش طبيعي هستند ذخيره

 

 داشتن محيط زيسـت غنـي  براي  .برداشت بيش از حد مانگرو ها، زياد است      ناشي از  خسارتهاي   حجم

توانند براي مصـارف گونـاگون از          مانگروها مي  .مانگروهاي ساحلي مي توانند مناطق خيلي پر بار و مفيدي باشند          

 .  هيگيري، دريانوردي، تفريح و سرگرمي، حمل و نقل و تحقيقات مورد استفاده قرار گيرندجمله ما

 

هـاي    هاي آبـي، شـاخص      هاي مختلف، رژيم    اي از موجودات آبزي در اندازه       شبه قاره هند تنوع گسترده    

م و خشك و معتدل     اي از چند ناحيه اقليمي از گرم و مرطوب تا گر            ع مواد غذايي و انساني درمحدوده     وانارسوبي،  

 .دهد كوهستاني بطور فشرده و يكجا در اختيار قرار مي

 

 بخش مهمي از آداب و رسوم فرهنگي مردم  هندوستان را بـه  هاي مرطوب ساحلي   گياهان آبزي زمين  

، چـوب  ) Avicennia spp(مردم از آنها براي صيد و تكثير ميگو، علوفه احشام، هيزم  .دهند خود اختصاص مي

 Excoecaria( جوهرهاي ضـد آب بـراي تورهـاي مـاهيگيري     ،)Heritiera fomes(ها  ت  قايقبراي ساخ

agall ocha (،ارزش اكولـوژيكي و كـاربردي   .كننـد  هاي آنهـا بـراي زنبـورداري اسـتفاده مـي       گلازها و  ميوه 

 .ستآشكار است هنوز به طور كامل درك نشده ا هاي مرطوب هندوستان كه امري كامالً بديهي و زمين

 

ها و نهرها، كاهش اكسـيژن        هاي درياچه   بهر حال فشارهاي منفي در استفاده بيشتر از منابع آب، سيلت          

 هـن كــبا توجه به موضوع فوق و اي رادي ــ و افطلبد ري را ميـدر اثراكسيداسيون گياهان مرده، توجهات بيشت

 



 

 بـراي جلـوگيري از كـاهش    هـاي قـاطع      قـدم  باشند، اقدام فـوري و     هاي مانگرو از انواع اصلي جنگل مي         جنگل

 .بيشترآنها برداشته اند

 

ترين عواملي اسـت كـه سـبب           اقتصادي مردم محلي از عمده     –انبوه مشكالت و وضعيت بد اجتماعي       

 .تحليل رفته مانگروها فشار وارد كنندتقريباً برداري بيشتر و بيشتر از منابع  شده براي بهره

 

ور مـؤثري نيازهـاي اجتمـاعي را رفـع     ط كه بتواند ب  ،ده بر روي بازسازي دارد     نياز به تاكيد گستر    ،ترميم

كند و معياري  اين مقاله وضعيت مانگروها در هندوستان را بررسي مي .كرده و كيفيت محيط زيست را حفظ نمايد

 :اهداف مطالعه. باشد ميهندوستان سواحل  در  ديگر ناحيه۷براي تخمين مقدار ترميم شده 

 ه عملي و مؤثر تر از بيشترين پتانسيل بالقوه زمين هاي  هر يك از نواحي انتخاب شده  استفاد-

 .ها و سازمانهايي كه با تالش و تكاپو براي نوسازي درگير هستند  راهنمائي آژانس-

 

  هندوستان شبه قارهنحوه استفاده زمين ترميمي در مانگروهاي

به علت عوامل طبيعـي  .  جريان دائمي قرار دارندهاي مرطوب ساحلي هندوستان در يك بخش از        زمين

 ها ، فرآيندهاي زمين شناسي، قطع درختان جنگلي، آلودگيتغييرات اقليمي چند قرن گذشته؛ از جمله درو  انساني 

 .اند دستخوش تغييراتي شده  زمينهاي مرطوب،هاي بي مطالعه بشر امروزي كار در نهايت و

 

 ميليـون هكتـار     ۴۰تبديل به مصارف ديگر در هندوستان حـدوداً          مرطوب قابل    هايجمع مساحت زمين  

 افـزايش اسـيديته   ،هاي مرطوب سـاحلي    مشكالت عمده وابسته به استفاده بدون آيش زمين       .شود  تخمين زده مي  

خاك، كاهش مواد غذائي، فرسايش خاك و كاهش ظرفيت ماهيگيري، كه در نهايت باعث ايجاد مشكالت زيـاد                

  بلكه  علوفه  و نه تنها براي تامين سوخت    را  ) ها  بومي(اهالي محل    ،شوند   در امتداد ساحل مي    اقتصادي و اكولوژي  

  در   نيز نواحي بزرگ مانگروها قابليت استخراج نمك را       . كرده است   مين غذايشان به مانگروها وابسته    حتي براي تا  

 .خود دارند

 

  افـزايش سـطح   ولـي ق نيافتـه،    تحقـ   كـامالً  هاي اخير پتانسيل زنـدگي طبيعـي ايـن نـواحي            در سال 

 . مهاجر شده استگانجمعيت پرند بخشي ازمانگرو هاي اين ناحيه باعث مقيم شدن 



 

 باروري و پايداري ساحلي را افزايش       ، شده احداثهاي مانگرو موجود و     جلوگيري از قطع بي رويه جنگل     

منطقه حفاظت شده اعالم     ه عنوان  ب محلي  بوسيله حكومت  ،گرو وجود دارد  هر كجا زندگي گياهي مان    . خواهد داد 

 . باشد مي برنامه كاشت مانگرو كيفيت ،معيارهاي ارزيابي ترميماز جمله . شده است

 

  Gugarat,Alibetگوجارات ، آليابت 

هـاي مـانگرو     رودخانـه نارمـادا واقـع شـده، مـدخل جزيـره آليابـت بوسـيله علـف                در دهانـه  گوجارات  

Porterasia coarctata ه جهت ماندگاري تعداد زيادي از  شـترها و بقـاي نسـل آنهـا     ك ،است پوشيده شده

 و قابـل توجـه      هـاي زيـاد      سوراخ ، بوسيله فرسايش     ها  و جزيره   ها  رودخانه  زياد   اترسوب حمل. شوند  استفاده مي 

فقدان زنـدگي گيـاهي   قطع شديد درختان جنگلي و در نتيجه   به علتهمگي جزر و مدي     قوي ناشي از جريانات  

 .باشند و ميمانگر

 

 پيشـنهاد شـده در مقيـاس گسـترده           در آن    تهيه و  ۱۹۵۶در سال    در شبه قاره هندوستان   احياء  برنامه  

همچنين توصيه  .گردد استفاده Avicennia marina و Porterasia coarctataهاي   از گونهكاريجنگل 

شوند كه در نهايـت توليـد بيشـتر         هاي آب شورزي خاكريزي       هاي آبگير براي پرورش ماهي      شده نهرها با دريچه   

 .غذاهاي دريايي و ايجاد اشتغال براي مردم محلي را در بر خواهد داشت

 

 اشترا، ماهار  مومبييساحل

 گروه عمده جزيره تشكيل شده است كه با مانگروهاي قوي ۷شود از   ناميده ميمومبييشهري كه فعالً

بـا  . انـد   ، آنها به حال خود رها شده      داخل مانگروها آغاز شده    با توجه به  اين كه توسعه شهر به           .احاطه شده است  

 Thane و نهر      Mahim هنوز مقداري مانگرو در امتداد نهر          ،  همه تقاضاهاي مستمر و فشارهاي تحميل شده      

 .باقي مانده است

 

اي  باشـد، در زيـر فشـارهاي چنـد توسـعه       به عنوان يك ناحيه بسيار آلوده مطرح مي         كه Mahimنهر  

 بـا توجـه بـه شـدت       وها، محالت پر جمعيت و صنعتي قرار گرفته است هاي آب، پل  خطوط راه آهن، لوله    شامل

 



 

هـاي كوچـك    قطعـه   وتوانند از زندگي حيوانات حمايـت كننـد    آبهاي مانگرو نمي،گرهاي سنگين   آلوده

 .هندد ادامه مي  به زندگي و رشد خودAvicennia marinaهاي نظير  مانگروها هنوز با گونه

 

 آلـودگي انجـام شـده        بمنظـور كـاهش سـطوح      هـاي عميـق     هاي زيادي از جمله ايجـاد كانـال         تالش

 جهاني پول براي احياء اين نواحي نظير ايجاد يك پـارك مـانگرو كـه بـا فـون         صندوق و  مومبيي شهرداري.است

 .اند پرندگان گوناگون اسكان داده شود به توافق رسيده

 

  Mahimطبيعــي   مــانگرو در پـارك    جنگـل  ايجــاد جهـت  توليـد نهــال  بــرايمـانگرو   نهالســتان احـداث 

 تفـريح اسـتفاده    و آمـوزش   جهـت    پـارك   از ايـن  ،رفتـار پرنـدگان    مطالعـه   جهـت  هـائي   برجك   با تعبيه   .مقدور است 

 .خواهد شد

 

، صنعت، استخراج نمك و افزايش تقاضا بـراي         )ساخت و ساز  ( فشارهاي بيش از حد براي خانه سازي        

 Acanthus. sppهـاي كوتـاه قـد شـبيه       اسـت كـه تعـدادي از مـانگرو    Thaneوخت از مشخصات نهـر  س

Avicennia spp ها را در بردارد ها و جگن  و تعدادي از گراس. 

 

Godrej                يك سازمان اجتماعي است كه پيشنهادهايي را براي ترميم مانگروهائي كه بر اثر فشـارهاي 

 .فتن هستند ارائه كرده استناشي از توسعه در حال  از بين ر

 

  وهـاي توليـدي و درآمـدزا       اسـتخراج نمـك، ايجـاد شـغل       ه از نواحي آزاد براي پرورش مـاهي،         استفاد

 . برداشت هيزم را كاهش خواهد داد،كاريجنگل

 

 ) ماهارا شترا (،Sindhudurgساحل 

  از آن ســوخت و علوفــهبــرداري زيــادي بــراي   بهــره وواقــع شــدهمــومبيي ايــن ســاحل در جنــوب 

 .مانگرو صورت گرفته است كاشت گياهان از طريق ساحل حفظ هايي در جهت  اخيراً تالش. گيرد صورت مي

 

 



 

حداث دايره كل سازمان جنگلباني با موفقيت به سمت احياء و ترميم جهت داده شده بطوري كه براي ا                 

 .استقرار داده  استفاده د  مانگرو مور نهالهاي براي تهيه  را زمين هكتار ۲۵۰جنگل در سطح گسترده 

 

يكـي  ( در گوآ  هاپيشرفت برنامهدر اقيانوس شناسي بين المللي هاي علمي گرفته شده از انجمن      دانش

 .بوده است مفيد )از جزيره هاي شبه قاره هندوستان 
 

 Chorao island, goaورا، گوآ جزيره چ

مشـابه تـالش هـائي كـه بـراي          .اسـت     شـده    واقع   از جزيره گوا   جزيره چورا در مدخل خور ماندووي     

 جنگـل كـاري      اداره جنگلبـاني      چـورا   بـراي سـاماندهي    ، انجام گرفـت   Sindhudurgساماندهي امتداد ساحل    

 . هكتار را متقبل شده است٢٠٠ بيش از سطحي

 پناهگـاه    و توسعه ترميم اين نواحي اگر چه بخاطر محافظت از پرورش تمساح، پرورش ماهي شـورزي              

 باشـد     مـي   حامي مراكز آموزش محيطي براي نشر دانـش       كه  جهاني پول   صندوق  اما   شده است    پرندگان متوقف 

 . به جزيره داردريستتوتصميم به جذب  

 

 "الكرا " -  مرداب كو چين

بخاطر ماهيگيري و صيد ميگـو معـروف بـوده          نيز  مرداب در ابتدا به وسيله مانگروها احاطه شده بود و           

 بـه سـمت كشـاورزي    تغيير كرده و  و كاربري مرداب     شروع شده مت پائين مرداب      مانگروها از قس  تخريب   .است

 .گرايش يافت

 

رشـد  ) Salvinia(هاي آبـزي      نفوذ آبهاي شيرين و در نتيجه كاهش غلظت نمك باعث شده سرخس           

 .اند انبوه نمايند كه اكنون بيشتر سطح مرداب را پوشانده

 

  . شـده اسـت    بـر شـمرده    "كـراال " قتصـادي و اكولـوژي      ن ناحيه به عنوان يكي از مشكالت اصلي ا        اي

 .با اكوسيستم  محلي بستگي خواهد داشت توام علمي ساماندهي به مرتب كردن نيازهاي محلي و برخورد

 



 

 هنوز اينجـا بوسـيله اهـالي انجـام          عمالً) Pokkali( شاليكاري و صيد ميگو      كشت مخلوط براي مثال   

نواحي در حمايت و ترويج استفاده مناسـب مـرداب          اين   جايگزين در     كشت محصوالت   در زمينه  تحقيق .شود  مي

 .بوسيله اهالي كمك خواهد كرد

 

Gangetic Sunderbansدر بنگال غربي  

ــار از اطــراف دلتــاي ۴۰۰۰۰۰حــدود  پوشــيده شــده اســت، از جنگلهــاي مــانگرو  Gangetic هكت

Sunderbans هاي مانگرو در هندوستان است جنگل يكي از بزرگترين. 

 

هاي ژئـوتكنيكي،   حركتاز جمله    فاكتور زيستي و فيزيكي      ينكاهش قابل توجه مانگروها ناشي از چند      

هاي موسمي و قطع گسـترده درختـان          طوفانها،    بالهاي طبيعي مثل سيل   ،   Banergeeتغيير جريان رودخانه    

 .باشد جنگلي مي

 كـاهش  ، تـرميم علت واقعي نياز به    .ستاخيراً در اين ناحيه پناهگاههاي  ببر و پرندگان مشاهده شده ا           

 بـا  كـره دولت مركزي پيشنهاد ايجاد يك ذخيـره زيسـت         .باشد  خسارات و جلوگيري از قطع درختان در آينده مي        

 .را  داده است Gangetic دلتاي  مانگرو بكر در جنگل

 

هـاي    جنگـل  هكتار از۱۷۰ ، ۰۰۰حدود (عالوه بر نواحي مختلف شامل يك ناحيه مركزي ،          اين منابع 

 .ستا كه ناحيه مختص ببرها) گيرد مانگرو طبيعي دست نخورده را در بر مي

 

در  دستكاري شده كه اجـازه عمليـات       اي    بوسيله ناحيه  و سپس ناحيه مركزي بوسيله يك ناحيه حائل       

 . است گرديدهاحاطه ،  داده شده آن برداري مورد بهرههاي   قابل تحمل روي زمين وپايهحد 

 

زمـين  گونـه هـاي    مختلفي از انـواع  نوعت وستان دهد كه خط ساحلي هند وق الذكر نشان مي   ف مباحث

 و فشـارهاي وارده     فعاليتهاي انساني  مناطق نشاني از      در تمامي  .كند  شناسي، جغرافيائي و آب و هوائي معرفي مي       

ن بـا مكـان هـاي       ميزان مناسب اثر پـذيري تـرميم، همچنـي         باشد  به سهولت قابل رويت مي    اكوسيستم ها   روي  

 اديـط اجتماعي و اقتصـر در شرايـييـغش ميزان تـرين روش اجرا آزمايـكند و بهت جغرافيائي متفاوت، تغيير مي

 



 

قانون حفظ و حراست از جنگل ، بوسيله دولت هندوسـتان در سـال    .باشد ساكنين و تغييرات اكولوژي سيستم مي   

 دولت كميته بين  در نهايترو مورد بررسي قرار گرفت  و اصالح شد و در آن علل كاهش جنگل هاي مانگ۱۹۸۸

 اي در جهت چگونگي همسو كردن و راهنمايي         هاي توسعه   ابزار تحقيقات و برنامه   المللي مانگرو را كه با نقشه و        

 .تاسيس كرد ،ندنك  براي ترميم و نگهداري مانگروها فعاليت ميگروههايي كه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نگهداري جنگلهاي در زمينه  المللي همكاري آسيا و اقيانوسيه        بينكارگاه  گزارش  

  ) اكيناوا ژاپن (۲۰۰۰مارس   ۳۰ الي ۲۰ مانگرو در بنگالدش 

 كه بين عرض    است  كيلومتر متر مربع   ۱۴۸۰۰۰بنگالدش يك كشور كوچك با مساحتي در حدود         

صـرفنظر   . شرقي واقع شده است    ۹۱˚ ، ۴۱´ تا   ۸۸ ˚ ،۱´ و طول جغرافيائي     ۲۶ ˚۲۸´تا ۲۰˚ ،۳۴´جغرافيايي  

 . مسطح و حاصلخيز تشكيل شده استي كشور از دشت ها،اي در شمال شرقي و جنوب شرقي از نواحي تپه

 

 كـه در طـول كشـورهاي        Meghan و آبگذر    Ganges  ،Bhramaputraسه رودخانه بزرگ    

جمعيت كشور در حدود  .ن دارندال، هندوستان، بنگالدش و چين كشيده شده اند در بنگالدش جريا      نپ،  بوتان

ي   بنگالدش كشوري فقير بـا درآمـد سـرانه        . باشد   درصد مي  ۷/۱ ميليون نفر و رشد جمعيت ساالنه آن         ۱۲۵

 . باشد  دالر مي۲۷۰حدود 

 

 ۱۷. دهد   را به خود اختصاص مي      )GDP( درصد از درآمد ناخالص ملي       ۵بخش جنگلداري حدود    

آن را پوشش   % ۱۰ جنگلداري حدود    ، از اين مقدار    كه   دهد  كيل مي درصد از كل مساحت كشور را جنگل تش       

هـا را پوشـش     درصـد از ايـن زمـين   ۶اگر چه فقـط   باقي مانده به فراموشي سپرده شده است % ۷دهد و     مي

 .جنگلي در بر گرفته است

 

 جنگـل نيمـه     -۱سه نوع جنگل اصلي به صورت طبيعي در بنگالدش وجود دارد كـه عبارتنـد از                 

  جنگل مانگرو -۳ جنگل خزان پذير -۲سبزهميشه 

 

 هاي مانگرو جنگل

هر دو نـوع   .باشد  كيلومتر طول با چندين جزيره كوچك مي   ۷۱۰بنگالدش داراي خط ساحلي در حدود       

 تـا  ۸۹و درجه شـمالي  ۲۳ تا۲۱مانگروهاي طبيعي و دست كاشت در ناحيه ساحلي بنگالدش وجود دارند كه بين        

 :شــــامل   بــــنگالدش مــــانگرو طبيعــــيجنگــــل هــــاي  .انــــد واقــــع شــــده  درجــــه شــــرقي۹۳

Chokoria sundarbansوSundarbansباشد  مي. 

 



 

Sundarbans ــا ــرينو  تنه ــته   بزرگت ــانگرو پيوس ــل م ــاحتي   جنگ ــا مس ــا ب ــدود  دني  ۱۰۰۰۰در ح

 .قرار دارد خاك بنگالدش داخل آن  درصد۶۲است كه  مربع كيلومتر

 

Chokoria Sundarbansه خاطر صيد بيش از اندازه ميگـو بـه مقـدار زيـادي     هاي اخير ب  در سال

 جنگل طبيعي، برنامه حمـايتي كاشـت مـانگرو بـا مسـاحتي بـيش از                  وسعت  در جهت افزايش   . است آسيب ديده 

هـاي    گونهAvicennia officinalis, Sonneratia apetala.آغاز شده است۱۹۶۶ هكتار از سال ۰۰۰/۱۷۰

 .باشند  مياصلي كاشت شده در ايجاد جنگل ساحلي

 

 اهميت مانگروها 

هاي غيـر   الوار، هيزم و فراورده. باشد توليدي آنها مينقش دليل مانگروها خاصيت حفاظتي و  بنقش بي   

 .شوند هاي مانگرو تهيه مي الواري ديگر بطور منظم از جنگل

 

 ،  چــاپ روزنامــه، تهيــه چــوب كبريــت     از جملــهمــواد اوليــه تعــدادي از توليــدات صــنعتي    

 .شوند تامين مي Sundurbans قايق، تهيه اسباب و لوازم منزل از اكوسيستمساختن  

 

هاي شغلي قابل      فرصت ، كوچك  و هاي مناسب   كاشت جنگل مانگرو با بكارگيري زمين      بعالوه مديريت 

اگـر چـه فوائـد غيـر ملمـوس ايـن             نمـوده اسـت     ايجاد  براي جمعيت فقير ساكن در  امتداد خط ساحلي          يتوجه

جنگـل  . بنگالدش يك كشور طوفان خيز است      .تر از فوائد ملموس آن نبوده است        چگاه كم اهميت  اكوسيستم هي 

 و براي آسايش و آرامش جمعيـت سـاحلي بسـيار شايسـته و     كند   حفاظت مي  حياتمانگرو به صورت طبيعي از   

 سـاحلي و  م خطوطامتداد تما مانگرو متراكم در  حكومت محلي برنامه ايجاد جنگل  و به همين دليل  مناسب است 

 .خارج ساحل جزيره را در دستور كار خود قرار داده است

 

 Chokoria sundarbans و  Sundarbans    درهاي مانگرو مشكالت جنگل

Sundarbans:                    بنگالدش كشور پر جمعيتي است كه بـه طـور طبيعـي فشـار زيـادي روي منـابع

 . با ارزش را در خود جاي داده است وجـود دارد           هاي گياهي    كه گونه  Sundarbansجنگلي از جمله اكوسيستم     



 

 يكـي از مشـكالت اصـلي        ، برداشـت بـيش از حـد از جنگـل          ،  نيـاز رو بـه رشـد      افزايش جمعيـت و     با توجه به    

Sundarbansرا به دنبال خواهد داشت ذخاير و فعاليت توليدي جنگل كاهش باشد كه الجرم  مي . 

 

 ولـي   ،  اي مديريت مـي شـود       ك عملكرد مناسب پايه   اگر چه جنگل تحت يك سيستم انتخابي براي ي        

 و ۱۹۵۹هاي اصلي بين سـال هـاي     دو تا از گونهExcoecaria agallochaو  Heritiera fomes  ذخاير 

  نيزهاي بعد در سال،اين وضعيت با توجه به بدتر شدن منابع .  درصد كاهش يافته است۴۵ و ۴۰ به ترتيب ۱۹۸۳

 .همچنان ادامه داشته است

 

، افـزايش شـوري، تـوالي       ي تغييـرات ژئومورفولـوژيك     مـي تـوان بـه      مشكالت ديگر اين اكوسيستم   از  

 . اشاره كرد و غيرهHeritiera fomes مرگ باالي ،اكولوژيكي، احياء غير كافي، عملكرد پايين

 

Chokoria sundarbans: 

Chokoria sundarbans يكبـاره ايـن    .د هكتار پوشيده شـده بـو  ۱۸۲۰۰ در ابتدا با سطحي حدود

ه احشـام،   فـ  فشار زياد انسان از جمله برداشت بيش از حد منابع جنگل، ماهيگيري، علو             ،جنگل متراكم، تنك شد   

 ، در نهايت پرورش بـدون حسـاب و كتـاب ميگـو             گرديد و   جنگل يباعث كاهش رشد رويش   ... استخراج نمك و    

در اين ناحيه با گياهان مانگرو مشكل       ) بازكاشت  (واكاري   .عمالً اكوسيستم مانگرو را از درون تخريب كرده است        

 .شود   ميگو به جاي طرح پرورش و كاشت مانگرو انجام ميSilviculturally اگر چه هنوز ،است

 

 كشت و كار مانگرو

از مشـكالت   برخـي   ...  فقدان احيـاء طبيعـي و         ، )Infestation ( مديريت كاشت قابل تحمل، حشره    

باشدو داراي بزرگترين  ر كاشت مانگرو مي وري پيشقدم دبنگالدش كش .دش هستند كشت مانگرو در بنگالاصلي

مشكالت مرتبط بـا ايجـاد    .  است خاك اصلي هاي خارج      بهبود نواحي ساحلي و جزيره      براي   برنامه جهاني كاشت  

 هـا   ي كـه از رسـوبات تـه رودخانـه       يهـا   كاشـت بـه بيـرون روي زمـين         .بعدي هسـتند   جنگل مانگرو زياد و چند    

 تغييرات ژئومورفولوژي بسيار     و است) ديناميكي( محيط ساحلي به شدت پويا       .شكل گرفته اند جهت گرفته است     

 .سريع هستند

 



 

  آنها  و موارد استفادهSundarbans هاي اقتصادي مانگرو گونه

 استفاده اصلي نوع گياه نام علمي خانواده

Avicenniacee  Avicennia officinalli  لنگرگاهها و پايهسوخت  درخت 

Combretaceae Luminitzeara  racemosa  سوخت، تير تلفن درختچه 

Palmae Nypa fruticans  كاهگل كردن خانه ها نخل رونده 

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha چاپكاغذكبريت و  درخت  

Leguminosae Cynometra ramiflora       سوخت، زغال چوب  چهدرخت 

Malvaceae Xylocarpus granatum 
Xylocarpus mekonyenlis 

 درخت
پــل ها،تهيــه اســباب و 

 اثاثيه منزل

                  __ Phoenix aludosa نخل خاردار 
الـوار بـراي    و    تير تلفـن  

 بهساخت كل

Rhizophoraceae Bruguiera spp.   درخت 
  استفاده و خانه وازمل تهيه

 پل هاو   در ساختمان 

                                __  Ceriops decandara  

يـــا  درختچـــه

  كوچك رختد

 

  سقف برايسوخت،تير

 ها خانه

Sonneratiacea Sonneratia alba سازي جعبه درخت   

Sterculiaceae Heritiera fomes درخت 
سازي، ساخت  خانه

 هاي محكم قايق

 

 



 

 نياز تحقيقي

دهند و مشكالت خيلي زيـاد حاصـل از            درصد از جنگلهاي بنگالدش را مانگروها تشكيل مي        ۵۰تقريباً  

كند و حتي در بعضي موارد نابودي آنها را در پـي داشـته                ادامه حيات آنها را تهديد مي      ،ها  برهم خوردن اكوسيستم  

 خزانـه و تكنولـوژي      بنابراين ضروري است روي مديريت قابل تحمل اكوسيستم مانگرو و مخصوصاً تهيـه             .است

 .كاشت تاكيد شود

 

 Silviculture كه دو بخـش تحقيقـي يعنـي بخـش            ه است هاي صورت گرفته مشخص شد      با بررسي 

 .اند شروع به كار نموده) BFRI(مانگرو و واحد آزمايش كاشت زير نظر هيئت تحقيقات جنگل بنگالدش 

 

 . شرح ذيل است بهتحقيقات انجام گرفته يا در دست اقدام توسط اين دو بخش

 : مانگروSilvicultureبخش ) الف

 Sundarbans اصلي مانگرو در هاي زيست شناسي توليد و تكثير و ارائه الگوهاي احياء با گونه -

از  قسـمتها يـي      هـاي مقـاوم بـه خشـكي بـه صـورت غيـر تجـارتي در                    تجديد كاشت مصـنوعي بـا گونـه        -

Sundarbans 
 زارهاي مانگروهاي طبيعي در كشتNypa fruticanتوسعه خزانه و كاشت تكنيكي  -

 دان اي اصلي مانگرو كه به طور طبيعي احياء شدهه اثرات پرندگان روي فراواني، تخريب و رشد گونهبررسي  -

 Sundarbans احياء طبيعي در  ميزانتحقيق در زمينه -

 Heritiera fomesو  Excoecaria agallo cha اثرات قطع و برداشت روي احياء  -

 Sundarbans در برابر مرگ در Heritiera fomes، تكثير و باال بردن مقاومت درختان گزينش  -

 Excoecaria وHeritiera fomes  هــا در الگوهــاي احيــاء اثــرات فرســايش خــاك و حــذف ســيلت -

agallocha   در سه ناحيه نمكيSundarbans 

 Sunderbansدر   Nypa fruitcans اقتصادي حاصل از برداشت -فشار اجتماعي -

 بوسيله نفـوذ عمقـي در سـه    Excoecaria agallocha و  Heritiera fomesمواد غذايي اضافه خروج  -

  Sundarbansناحيه نمكي 

 هاي مختلف برداشت  روش به با توجهNypa fruticansنمايش رشد  -

  Excoecaria agallocha   وHeritiera fomesاثرات برداشت بيش از حد در زمينه قابليت توليد  -

 



 

 اند  شدهSundarbans در Heritiera fomesتحقيق در زمينه عواملي كه باعث مرگ باالي  -

 Xylocarpus granatumتحقيق در زمينه اثرات ناشي از كاهش ذخاير  -

 
 :واحد آزمايش كاشت) ب

 Avicennia officinalis استاندارد كردن تكنيك كاشت براي -

 Sonneratia apetalaروي احياء و توالي كاشت اثرات ميزان متفاوت تنك شدن بررسي  -

 اند شدهانتخاب  برجسته سواحل مختلف گونه بومي كه در ابتدا براي نواحي ۷تاييد مناسب بودن محل كاشت  -

 هاي مركزي و ساحل شرقي   در كمربند سايتNypa fruticansمطالعه در زمينه امكان اجراي كاشت  -

 Excoecaria agallochaوXylocarpus granatum, Heritiera fomes گزينش درختان اضافي  -

 Sonneratia apetala احياء و ارتباط آن بااثرات حاصل از لگدمال شدن چراگاه و چراي حيوانات  -

 Sonneratia apetalaاي مشخص بذر ه كاربرد مواد كاشت اصالح شده از گونه -

 هاي مهم مانگرو هاي ازدياد رويش براي گونه   بهبود تكنيك -

 هائي كه مانگرو نيستند  متفاوت و گونههاي با مانگروكاشت گذشته و آزمايشي مناسبهاي   كرتياياح -

 مطالعه و اجراي كاشت روي خاكريزهاي برجسته موجود بوسيله اداره جنگلداري -

 هاي معمولي توسعه خزانه و كاشت تكنيكي خاكريزها با تعدادي از نخل -

 بـراي  Schumannianthus dichotmaخل و منشاء متفـاوت   ن و متناسبهاي مختلف مطالعه روي گونه -

 هاي نواحي كنار دريا   هتكاشت روي جوي و پش

 مطالعه باز خورد جنگلداري روي باال بردن حاصلخيزي مزارع كشاورزي ساحلي -

شناسي جنگل، حفاظت جنگل، صورت  عالوه بر اين دو بخش، علوم ديگري به ترتيب از جمله خاكشناسي، گياه   -

هـاي مـانگرو طبيعـي و دسـت       كاربري جنگل و حيات وحش نيز درگير مطالعات در زمينـه جنگـل      ، جنگل اموال

 .ساخت در بنگالدش هستند

 

 )BFRI (   انستيتو تحقيقاتي جنگل در بنگالدش

 حفظ و نگهداري حاصلخيزي جنگـل در حـد مناسـب  و              انستيتو تحقيقاتي جنگل در بنگالدش    اهداف  

  تـر و برجسـته، كـاهش تقاضـاي اسـتفاده از ذخـاير جنگـل                 هدف عمـده   .منابع است  مرتبط بدون كاهش     صنايع

 مي باشد



 

داري و مـديريت خزانـه، مـديريت آبرسـاني، حفاظـت            هاي جنگل    زمينه برنامه گسترده شامل تحقيق در    

 .باشد مي... هاي جنگل و  اكوسيستم و محيط، كاربرد مناسب و بجاي فرآورده

 

 در زمينه مواردي نظير بهبـود       ، ازانستيتو تحقيقاتي جنگل بنگالدش    قيقات تح  انجام يهاتقاضابيشترين  

هـاي خشـك       و ديگـر زمـين     Sundarbansكشتزار جنگلداري و كشاورزي جنگل، مديريت مناسب و شايسته          

 . مي باشدساحلي

 

 تاسـيس شـده     ۱۹۵۵ كـه در سـال        است    يك سازمان قديمي   انستيتو تحقيقاتي جنگل در بنگالدش    

 سال گذشته تحقيقـات  ۱۸ در طول  اما آغاز شده است۱۹۸۵ه تحقيقات مانگرو بطور خاص از سال  اگر چ . است

 . است نمودهاي، اطالعاتي قابل توجه ارائه پايه

 

 در ايرانحرا هاي  جنگل

 دارايايـران    .باشـد    مـي  حرا و چندل   جامعه   ،از جمله جوامع گياهي ناحيه رويشي سواحل جنوب كشور        
كه با در نظر گرفتن وسعت و قابليتهاي سواحل جنوبي كشور            باشد   مي حرا و چندل  ر جنگل    هزار هكتا  ۱۳۰حدود  

هـاي     وسـعت جنگـل    در واقـع   .باشد   قابل توسعه مي   اين جنگلها در كشور     و وسعت  سطح ناچيزي را پوشش داده    
امروزه وسعت  اي    هاي جديد ماهواره     هزار هكتار بوده است و عكس      ۲۰۰ سال پيش در حدود      ۲۵دريائي ايران در    

 هكتار از وسعت آن كم شده ۲۵۰۰دهد، به عبارتي ساليانه در حدود   هزار هكتار نشان مي۱۲۰-۱۳۰آنرا در حدود 

 . سيماي تخريب شده دارد، بخصوص در سواحل قشم،است و آنچه نيز باقي مانده
 

ي عمـان از بنـدر   ايران بطور پراكنده در سواحل شمالي خليج فارس، دريـا        حرا و بعضاً چندل     جنگلهاي  
كنگان، سيريك تا بندرخمير، ميناب و الفت در استان هرمزگان و جاسك و خـيلج چـاه بهـار و خلـيج گـواتر در                         

هاي حرا ايـران       و اكثر جنگل   خميرهاي حرا در سواحل قشم و         اجتماع جنگل . استان بلوچستان كشيده شده است    
سـت كـه در   ا ا كاري با اين گونه گيـاهي سـاله   جنگل. است(Avicennia marina) فقط يك گونه بنام املش
توليـد و  . نگرفته اسـت  مورد  صورت  تحقيقات مؤثري در اين     باشد ولي مطالعات جامع و        ران در حال انجام مي    اي

با همان روشي كه در ابتدا انجام مي شد بدون هيچگونـه تغييـري بـا همـان روشـهاي سـنتي                      هنوز  كاشت حرا   
 نياز مبرمي به يك برنامه جامع و مشخص براي حفظ و توسعه اين جنگلها  لذا  اشدب  جنگلكاري در حال انجام مي    

 ت اظـفح انمساز حفاظت شده تحت پوشش از اين مناطق تحت عنوان مناطق شيبخ البته.  وجود دارددر كل كشور

 



 

براي تـدوين يـك   . اي در اين زمينه در كشور انجام پذيرفته است   پراكنده  و تحقيقات  اند  محيط زيست قرار گرفته   
هاي مـذكور در كشـور نيـاز بـه تحقيقـات وسـيع و گسـترده و        گلبرنامه جامع در رابطه با جنگلكاري و توسعه جن  

بايستي كاربردي باشد و كـل اكوسيسـتم مانگروهـا مـورد      باشد و از همه مهمتر نتيجه تحقيقات مي  هماهنگ مي 
 .بررسي قرار گيرد

 
 بند  خليج نايحرايهاي  جنگل

و پـس  (بند  هاي مانگرو وجود دارد خليج ناي ين و آخرين نقطه در خليج فارس كه در آن جنگل  تر  غربي

بنـد و در حاشـيه دو خـور اصـلي بصـورت         هاي مانگرو ايران در خليج نـاي        جنگلبخشي از   . است) الكرم  از آن ام  
 .هايي گسسته وجود دارد پراكنده و لكه

 

 با تـالش سـازمان منطقـه        ۸۱ و   ۸۰ در طول سالهاي     ها توسعه داده شده بطوريكه      مساحت اين جنگل  
 . است و اين مهندسين مشاور بيش از يك ميليون اصله نهال توليد و كاشت گرديده انرژي پارسويژه اقتصادي

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

 منابع و مأخذ
 ۱۳۷۳هاي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور،  قهرمان، احمد، كروموفيت -۱

 ۱۳۶۳شناسي عمومي، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي،  ، گياهقهرمان، احمد -۲

 ۱۳۷۶ي رستاقي، و مرتضي ابراهيمنالهيا هاي مانگرو ترجمه مجيد سيف  شناسي جنگل جنگل -۳

 شهر  مهندسين مشاور ره - هاي حرا مطالعات اوليه توسعه جنگل -۴

 
5- WWW.BIOSALINE.ORG  
6- WWW.MANGROVE.ORG 
7- WWW.OCEANOASIS.ORG 
8- WWW-CBS.UOGUELPH.CA.NANGROVE 
9- WWW.AIMS.GOV.AU 

  10- WWW.TOADALADVENTURE.COM 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.BIOSALINE.ORG
http://www.MANGROVE.ORG
http://www.OCEANOASIS.ORG
http://www.AIMS.GOV.AU
http://www.TOADALADVENTURE.COM


 

 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره
 
 )۱۳۷۱تابستان ( كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان -١
 )۱۳۷۱پائيز ( پاركينگ مراكز تجاري -۲
 )۱۳۷۱زمستان (زله  محافظت در مقابل زل-۳
 )۱۳۷۱زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-۴
 )۱۳۷۱زمستان ( طرح اسكان سريع -۵
 )۱۳۷۲بهار ( مجموعه مقاالت راجع به  ژئوسنتز -۶
 )۱۳۷۲بهار ( مهار آب با آب -۷
 )۱۳۷۲بهار ( تحول سبز در معماري -۸
 )۱۳۷۲بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -۹

 )۱۳۷۲تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -۱۰
 )۱۳۷۲تابستان (» تجربيات كشورهاي مختلف «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -۱۱
 )۱۳۷۲پائيز (شوئي    بازيافت آب در صنايع شن و ماسه-۱۲
 )۱۳۷۲پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر ) اي  كنده( بناهاي چوبي -۱۳
 )۱۳۷۲پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله   نكاتي در مورد طراحي ساختمانهاي بتني پيش ساخته پيش-۱۴
 )۱۳۷۲زمستان (هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم   اتوماسيون و بهينه-۱۵
 )۱۳۷۲زمستان ( انرژي درياها -۱۶
 )۱۳۷۳بهار ( پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك -۱۷
 )۱۳۷۳بهار ( انرژي باد -۱۸
 )۱۳۷۳بهار (ها    اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانك-۱۹
 )۱۳۷۳بهار ( انرژي خورشيدي -۲۰
 )۱۳۷۳تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد :  جلد اول- طراحي مركز خريد -۲۱
 )۱۳۷۳تابستان ( شهر سالم با آمورتون -۲۲
 )۱۳۷۳تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي  ستم كاربرد سي- شهر سالم-۲۳
 )۱۳۷۳تابستان ( اصول طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت - شهر سالم -۲۴
 )۱۳۷۳پائيز ( نسل چهارم نيروگاهها -۲۵
 )۱۳۷۳پائيز ( بازيافت آب در صنايع نساجي -۲۶
 )۱۳۷۳پائيز (نهاي آينده  مراكز درماني و بيمارستا-۲۷
 )۱۳۷۳زمستان ) (انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -۲۸



 

 )۱۳۷۳زمستان (هاي انرژي الكتريكي   هاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكه   سيستم-۲۹
 )۱۳۷۴بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -۳۰
 )۱۳۷۴بهار ) (در ايران و جهان( آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست  صنعت چوب و كاغذ و نقش- شهر سالم -۳۱
 )۱۳۷۴بهار (جوئي انرژي در ساختمانهاي مسكوني    صرفه-۳۲
 )۱۳۷۴تابستان ( معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - شهر سالم -۳۳
 )۱۳۷۴پائيز ( محيط  بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي- شهر سالم -۳۴
 )۱۳۷۴زمستان ( شهر ما كجاست -۳۵
 )۱۳۷۵زمستان ( معرفي روشهاي سنتي و پيشرفته -ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-۳۶
 )۱۳۷۵زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-۳۷
 )۱۳۷۶بهار (ند فرودگاهها  استفاده از  ژئوگريد در راهها و با-۳۸
 )۱۳۷۶زمستان ) (جلد اول( اقتصاد گردشگري -۳۹
 )۱۳۷۷تابستان (هائي نوين به طراحي فضاي باز اداري    نگرش-۴۰
 )۱۳۷۷زمستان ) (فصول سوم و چهارم( اقتصاد گردشگري جلد دوم -۴۱
 )۱۳۷۸پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت    فهرست مطابقه-۴۲
 )۱۳۷۸پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-۴۳
 )۱۳۷۸زمستان (هاي عمراني    هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرح-۴۴
  پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم -۴۵
 )۱۳۷۸زمستان (     
 )۱۳۷۹تابستان (هاي نو   ارك انرژي پ-۴۶
 )۱۳۷۹پائيز ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-۴۷
 )۱۳۷۹زمستان ( شهرك ترافيكي كودكان -۴۸
 )۱۳۷۹زمستان (ها، قطعات و اتصاالت    استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده- فضاي باز اداري-۴۹
 )۱۳۸۰تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز -۵۰
 )۱۳۸۰پاييز ( روشنايي   محيط : جلد اول-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -۵۱
 هــاي صــوتي و حرارتــي   محـيط -اســتانداردهاي عملكــرد حســي:  بخـش اول - تنظـيم شــرايط محيطــي  -۵۲

 )۱۳۸۰پاييز        (
 )۱۳۸۰زمستان (ي كاشت طراح:  جلد اول- منظرسازي-۵۳
 )۱۳۸۰زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-۵۴
 توليـد و كنتـرل نـور و صـدا          :  جلـد اول   -سيستمهاي كنترل محـيط     :  بخش دوم  - تنظيم شرايط محيطي     -۵۵

 )۱۳۸۰زمستان       (



 

 حــرارت  يــد و كنتــرلتول:  جلــد دوم-كنتــرل محــيط  سيســتمهاي:  دوم  بخــش- تنظــيم شــرايط محيطــي-۵۶
 )۱۳۸۰زمستان (

 )۱۳۸۱بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-۵۷
سيسـتم جـامع محيطـي    :  جلـد سـوم  -هـاي كنتـرل محـيط       سيسـتم :  بخـش دوم   - تنظيم شرايط محيطي   -۵۸

 )۱۳۸۱تابستان(
 )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹
 )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-طالعاتآوري ا  فن-۶۰
 )۱۳۸۱زمستان ) (هاي تكثير و كاشت و نگهداري روش(چمن :  جلد چهارم- منظرسازي-۶۱
 )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲
 )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيك  :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳
 )۱۳۸۲تابستان (» سيم امنيت و تجارت بي«تجارت الكترونيك  :  بخش چهارم- اطالعاتآوري  فن-۶۴
 »شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار«ساختمانهاي سبز و پايدار :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۵
  )۱۳۸۲تابستان  (

 )۱۳۸۲تابستان (دولت الكترونيك :  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶
 

 : اند  شريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديدههمچنين ن
 )۱۳۷۲زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه( حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ -
 )۱۳۷۲زمستان ) (بخش عمران آب( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -
 )۱۳۷۳بهار ) (بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-
 )۱۳۷۲زمستان ) (بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -
پائيز  (-)بخش شهر سالم(تهران   شهرداري  ۲۰منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش   پارك-

۱۳۷۲( 
 )۱۳۷۲پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -
 )۱۳۷۲زمستان ) (بخش شهر سالم(يشگرهاي ديجيتالي  سازماندهي كاركردهاي بهينة نما-
 )۱۳۷۳بهار ) (بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -
 )۱۳۷۳تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-
 )۱۳۷۳زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-
 )۱۳۷۴تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران    بازارچه صنايع دستي در كوهپايه-
 
 



 

 :اند  ضمناً كتب زير منتشر گرديده
 )١٣٧٢ ((PARKING STRUCTURES) سازة پاركینگهاي طبقاتي -١
 )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES) هاي آبي   سازه-٢

 )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢  خودآموز اتوكد-۳

 )۱۳۷۵ -دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه ( طراحي هتل ريزي و   برنامه-۴
 -سازمان برنامه و بودجه   و تدوين معيارهاي دفتر امور فني(صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-۵

۱۳۷۵( 
 

 : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي
 )ره شهر: مترجم(  LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١
 )ره شهر: مترجم( ELECTRICAL GROUNDING )اتصال به زمين( اصول زمين كردن الكتريكي -٢
 


