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)گواتر چابهارخلیج جنگل هاي مانگرو: مطالعه موردي(سواحل مکرانجاذبه هاي گردشگري مطالعه و معرفی 
2، ناهید احسان زاده1غالمرضا نوري

استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزي محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان1
و بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي توریسم دانشگاه سیستان2

چکیده

ي را در خصوص ایران کشوري پهناور و با شرایط جغرافیایی متنوع است که این امر باعث شده است از نظر زیست محیطی ، سیاحتی و اقتصادي قابلیتهاي زیاد
ین منبع ارزآوري در صادرات به شمار می رود و در حال حاضر صنعت گردشگري در تجارت جهانی رتبه نخست را در اختیار دارد و بزرگ تر. اکوتوریسم داشته باشد

به نواحی ساحلی خلیج فارس و دریاي عمان در یکی از جوامع و چهره هاي جالب گیاهی ایران جنگل هاي مانگرو هستند که . میلیون ها نفر را به خدمت گرفته است
در ناحیه ساحلی خلیج گواتر به ویژه درخور باهو و در نزدیکی محلی که رود خانه چابهار کیلومتري شرق شهرستان 100در .قرار گرفته اندهکتار 22000مساحت کل 

Avesinaبا نام علمیقابل توجهی از گونه حراتراکم و هکتار 600به مساحتی بالغ بر مانگرو بسیار زیبا هاي میریزد جنگل ) دریاي عمان (باهو کالت به دریاي مکران 
marinaچستان به عنوان دومین .کم نظیر استان سیستان و بلواین اکوسیستمو اقتصادي کارکردهاي اکولوژیکی معرفیقاله سعی دارد عالوه بر این م،وجود دارد

در خصوص تنوع زیستی، تنوع رویشی، تنوع گونه اي و تنوع آب و هوایی و ظرفیت هاي آنها را گردشگرطبیعت جاذبه هاي ،استان کشور داراي جنگل هاي حرا
. صورت گرفته استو نتایج میدانی روش اسنادي و کتابخانه اي به بر اساس تحلیل هاي انجام شده و این تحقیق . مورد ارزیابی قرار دهدناتشناخته این اکوسیستم را 

، تنوع گونه192بالغ بر که بصورت سنتی از دیرباز انجام می شده است از تنوع گونه اي باالي پرندگان آبزيعالوه بر تغذیه دام این جنگل ها نتایج نشان می دهد که 
عالوه بربرخوردار است و) یکی از متراکم ترین جنگل هاي حرا در ایران( حراو همچنین تراکم قابل قبول خود گونه گونه 85بالغ بر بخصوص ماهی نگونه اي آبزیا

داخلی و خارجی بخصوص در شاخه اکوتوریسم بسیار در جذب گردشگران و جهانگردانمی تواند با توجه به وجود فرودگاه بین المللی چابهار تلطیف هواي اطراف خود 
خوب عمل نماید و موجب گسترش امنیت محلی و ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر در سطح شهرستان چابهار گردد

تنوع گونه اي، کارکردهاي اکولوژیکی، چابهاراکوتوریسم، جنگل هاي مانگرو، خلیج گواتر،:یديکلمات کل

مقدمه 

جنگل هاي . نواحی ساحلی خلیج فارس و دریاي عمان قرار گرفته انددر یکی از جوامع و چهره هاي جالب گیاهی ایران جنگل هاي مانگرو هستند که 
اند که به صورت جوامع کوچک و بزرگ گسسته یا پیوسته طول سواحل کشیده شدهو جزایر بین خورها در مانگرو ایران در گستره جذر و مد، مصب ها

جنگل هاي مانگرو با سایر . Rhizophoramucronta–وAvicennia marina–: رو در ایران شامل دو گونه اندگجنگل هاي مان. دیده می شوند
)1388انتظامی،(.تعلق دارند نه به دریا بلکه مشترك بین آب و خشکی انداکوسیستم ها ي جنگلی تفاوت اساسی دارند این جنگل ها نه به خشکی 

مانگروها که در جهان وسعت کمی دارند . خوانده می شوند)Mangrove(جنگل هاي حرا به گروهی از رویش هاي جنگلی ساحلی تعلق دارند که مانگرو
ر اندونزي، دجهانمانگروهاي% 43از این مقدار. در کشورهاي محدودي که در پیرامون آبهاي استوایی و نیمه استوایی استقرار دارند یافت می شوند

لیون هکتار وسیعترین جنگل هاي مانگرو را دارد و در آسیا وسیعترین می5/2برزیل، استرالیا و نیجریه دیده می شوند برزیل در آمریکاي جنوبی با 
)1389محمدي و عرفانی فرد، . (مانگروها در اندونزي وجود دارد

14کشور در دنیا و در آسیا نیز فقط 55هکتار برآورد شده است و تنها هزار 530و میلیون 16هاي مانگرو در جهان فائو سطح کل جنگلطبق آمار
و در بینشتهو در آسیا جایگاه دهم را دا43هاي مانگروي ایران در دنیا رتبه جنگلاز نظر وسعت.ها هستندواجد سطوح وسیعی از این جنگلکشور

)1386عرفانی، (.وجود داردهاي طبیعی مانگرو در ایران کشورهاي حاشیه خلیج فارس بیشترین سطح جنگل

از ویژگیهاي این گیاهان قرارگیري آنها در منطقه . جنس شناسایی شده اند214و ده خانوا18از این گیاهان از گونه درختی و در ختچه اي 63تاکنون 
کشور جهان 121ماسه اي می باشد که در سواحل –مصب رودخانه ها، خورها، تاالبها، خلیج هاي کوچک و جزایر گلی ،بین جزر و مدي در کنار سواحل

)1390حفاطت محیط زیست سیستان و بلوچستان،سازمان(.یافته اندمنتشر 
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منطقه حفاظت شده بین المللی ایران 8حرا در . شودهاي ساحلی مصر، عربستان و سواحل جنوب ایران، دیده میمرداباین درختچه در سواحل و
.آیدهاي شهرستان چابهار به شمار میگردشگاههاي همیشه سبز دریایی حرا در خلیج گواتر، از زیباترین روید که در این میان جنگلمی

گرو را دنیاي حرا براي بازدید کنندگان خود سه اکوسیستم منحصر به فرد و شگفت انگیزي چون جنگل هاي بارانی، آبسنگ هاي مرجانی و جنگل هاي مان
ت بلکه از نظر زیبایی خیره کننده بوده و از نظر اهمیت براي تنوع می تواند عرضه کند که نه تنها از نظر فایده مندي یا کارکردهاي اکولوژیکی بی همتا اس

این جنگل ها نه تنها در سطح ملی حائز اهمیت اند، بلکه داراي دو عنوان جهانی ذخیره گاه زیست کره و تاالب . زیستی، کانون هاي حیاتی تلقی می شوند
کارکردهاي مختلف و ارزش ها و زیبایی هاي ،پرندگان نادر، آبزیان غیر متعارفه،و کارهاي پیچیدبین المللی هستند و با محیط زیست پویا و ساز

جنگل هاي حرا کانون دیدنی . سحرانگیز خود پدیده هاي شگفت انگیزي هستند که براي طیف گسترده اي از مردم جذابیت هاي خاصی به همراه دارد
)1382هیم، غالمی و ابرا(.به شمار می آیدهاي غیرمتعارف و حیرت آور 

در سایر فصول نیز که پرندگان . ها را به زیستگاه بسیار مناسب پرندگان مهاجر در فصول سرد تبدیل کرده استمساعد بودن شرایط اکولوژیکى، این جنگل
ها و حتى برخى از ان و ماهىغیر از پرندگان آبزى و آبچر و مهاجر، خزندگ. آورندها پناه مىیابند، به این جنگلبومى محل مناسبى براى زیست نمى

، پلیکان، انواع سلیم، عقاب فالمینگوخاکسترى،وسبزحواصیلهندى،بزرگحواصیل. اندها مشاهده شدهها نیز در میان این جنگلاىبندپایان و دوکفه
. کنندهاى حراى ایران زندگى مىماهیگیر، کفچه نوك، کاکایى و انواع دیگرى از پرندگان در اکوسیستم

مه هاي رویشگاه هاي مانگرو در اقصی نقاط جهان یکی از منابع گردشگري پر تقاضا محسوب می شوند و اغلب کشورهاي داراي این اجتماعات ساحلی برنا
. شگري منظمی بویژه براي اکوتوریسم ها تدارك می بینندگرد

1387هکتار در سال 607به 1336هکتار در سال 156ها از هاي حراي خلیج گواتر داراي سیر صعودي هستند و وسعت جنگلوضعیت کمی جنگل
این مکان . قرار داردآنکیلو متري شرق 100فاصله در منتهی الیه جنوب شرق کشور در محدوده سیاسی شهرستان چابهار و در وافزایش یافته است

خالصتودهحراهايجنگلچندهر.زیبا همراه باخور باهو به عنوان بیستمین تاالب بین المللی کشور در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است
بهچیزهرازقبلتنوعاینوبرخوردارندباالییبسیارجانوريتنوعازمقابلدرولیشودنمیمشاهدهنهاآدرگیاهیتنوعگونههیچوهستندیکدستیو

ارزشبازیستگاهنادنیا به عنوجاي نها در همه آحفاظت از وهستندنهاست این جنگلها حد مشترك دریا وخشکی آتونی یا اکوگاهیگذرموقعیتخاطر
.استگرفتهقرارتاکیدموردگردشگريمنظرازبویژهحساسو

مواد و روش ها 

معرفی منطقه مورد مطالعه 

61°جغرافیاییطولو12´و25°تا1´و25°جغرافیاییعرضدربلوچستانوسیستاناستانسواحلدرایرانشرقیجنوبالیهخلیج گواتر در منتهی
باهوشدهحفاظتمنطقهازبخشیو) 1390سراج الدین، (. کیلومتر مربع مساحت دارد435این خلیج در حدود . قرار گرفته است47´و61°تا34´و

باکهاستایرانالمللیبینتاالب22ازیکیباهو،خوروگواترخلیج.استفردياکولوژیک منحصربههايارزشدارايکهشمار میآیدکالت به
به عنوان این خلیج ) 1388عرفانی و همکاران، . (گرفتقراررامسرالمللی بینيهاتاالبفهرستدر1387سالدرهزار هکتار75معادلمساحتی

این خلیج که در .سواحل دریاي عمان مطرح است که در بین دو کشور ایران و پاکستان قرار دارد) نیم دایره اي(ترین خلیج هاي نعل اسبی یکی از بزرگ
آید و سه خور واجد درختان مانگرو منطقه حفاظت شده گاندو به شمار میجنوب استان سیستان و بلوچستان واقع شده، بخشی از تاالب بین المللی و

استراتژیکبندرساحل) 1373زارعی، (دو خور گواتر و باهو در ایران و خور جیوا در پاکستان قرار دارد . همراه دو رودخانه به خلیج گواتر متصل می شوند
استاناهمیتحائزقابلیت هايزمرهدرگواترخلیجحرايهايوجود جنگلباشدمیحراوهانبهايجنگلدارايکیلومترمربعدههاشعاعدرچابهار

در ناحیه ساحلی خلیج گواتر به ویژه درخور باهو و در نزدیکی محلی که رود خانه باهو کالت به دریاي مکران .می گرددمحسوببلوچستانوسیستان
) 1386روزنامه رسالت، (و قابل توجهی از گونه حرا وجود داردمیریزد جنگل مانگرو بسیار زیبا ) دریاي عمان (
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چابهاردر خلیج گواتر موقعیت -1شکل 

)1390سراج الدین : منبع(اي منطقهموقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان و تصویر ماهواره-2شکل

کیلومتر مربع آن در محدوده ایران و 165"تقریبا. ترین منطقه ایران واقع شده استکیلومتر مربع، در جنوب شرقی435این خلیج با مساحتی در حدود 
).25: 1385نگارش، (بقیه متعلق به کشور پاکستان است 

روش تحقیق 

کارکردهاي اکولوژیکی سعی دارد عالوه بر معرفی و روش اسنادي و کتابخانه اي و نتایج میدانی صورت گرفته است،یتحلیل-به روش توصیفیتحقیقاین 
نها را و اقتصادي این اکوسیستم کم نظیر استان سیستان و بلوچستان به عنوان دومین استان کشور داراي جنگل هاي حرا، جاذبه هاي طبیعت گردشگر آ

زمینه استفاده بهینه از این تا دهدمیدر خصوص تنوع زیستی، تنوع رویشی، تنوع گونه اي و ظرفیت هاي ناتشناخته این اکوسیستم را مورد ارزیابی قرار
.نعمت خدادادي نیز فراهم گردد

یافته ها

دانه جنگل هاي حرا که یکی از جلوه هاي طبیعی بی نظیر در کشور محسوب می شوند رویشگاه هایی ساحلی در کرانه هاي کم شیب با بستر گلی و ریز 
این اکوسیستم هاي ساحلی که در منطقه . مناطق مناسب رویش خود توسعه یافته انددر سواحل خلیج فارس و دریاي عمان است که به طور طبیعی در

پدید آورده جزرومدي توسعه دارند با پیوند میان اراضی خشک فرادست و آب هاي آزاد دریا جلوه هاي زیبا و پرتنوع از جانوران و فرصتی براي گردشگري 
)1378شریفیان و همکاران، (. اند

ژه اي به این اگرچه در قدیم از جنگلهاي مانگرو به نیکی یاد نمی شد و آنرا بیشتر یک منطقه زاید و بی فایده به حساب می آوردند ولی امروزه نگاه وی
. مناطق می شود و آن هم بدلیل اکوسیستم بسیار با ارزش و آینده بسیار درخشان این مناطق می باشد
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به عنوان تنها اجتماعات معرف اقلیم حیاتی پالئوتروپیک با برخورداري از معیارهاي برنامه ) شمسی1351(میالدي 1972جنگلهاي مانگرو ایران در سال
همچنین جنگلهاي مانگروي کشورمان . بعنوان ذخیره گاه زیستگره برگزیده و در شبکه جهانی ذخیره گاهها ثبت گردیدMaBانسان و زیستگره یونسکو 

درحتان حرا در . همترین مراکز زیستی پرندگان مهاجر آبزي و آبزیان دریایی براي کنوانسیون رامسر از اهمیت ویژه اي بر خودار هستند به عنوان یکی از م
.هکتار را به خود اختصاص داده اند650نیز دیده می شود که مساحتی بالغ بر ) گواتر و خور گالک(قسمتهایی از سواحل استان سیستان و بلوچستان 

)1390نوري و همکاران، (

میرویندطق تحت تاثیر جزرومدادرمن. این جنگل ها درتمامی فصول سال درحال رویش هستند بطوریکه به این جنگل ها همیشه بهار هم میگویند
مورد استفاده عموم قرار میتواندث گردشگري حمد ادامه می یابد به همین لحاظ در بونهایی جزرتا حدساحل دریا شروع واین گونه ازبطوریکه استقرار

)1388دانه کار و همکاران، (.همچنین این جنگل ها بسیار حاصلخیز بوده و از نظر تنوع زیستی یکی از کانونهاي مهم بشمار میرود . گیرد

جنگلکارشناسانبعضینظریهاساسبرکهاستکیلومترمربع10حدودمساحتباگواترخلیجدربلوچستانوسیستاندرحراگونهاصلیرویشگاه
اشد که گونه حرا در این منطقه مستقر شده و انتشار آن به دیگر نقاط کشور از این منطقه صورت بايمنطقهاولینوترینقدیمیمجموعه،اینشاید

.شگري داشته باشدتواند تاثیر بسیار زیادي در رشد صنعت گردگذاري مناسب و الزم صورت گیرد میاگر سرمایهکه .گرفته است

استفاده بهینه به علت اقلیم حاره اي حاکم بر منطقه خلیج گواتر، گونه هاي گرمسیري از رشد و نمو خوبی برخوردار بوده و با توجه به سازگاري در صورت 
گونه ي منحصر بفرد عالوه بر . از ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود امکان گسترش در بخش هاي مختلف جنگل، مرتع، کشاورزي و باغداري وجود دارد

سراج . (اشاره نمود) Porsopis cineraria(و کهور ایرانی ) Acacia nillotica(از مهمترین گونه هاي درختی می توان به گونه چش ) Avicennia marina(حرا 
)1390الدین، 

کم اتنوع و تر. ه یا زمستانه و یا عبوري زیست می کنندگونه پرنده وجود دارند که به صورت بومی، مهاجر تابستان192در این خلیج و نواحی اطراف آن 
زیرا در این دو فصل آب و هواي منطقه براي . گونه هاي مهاجر در فصول مختلف سال متفاوت است و در پاییز و زمستان، بیش از دو فصل دیگر است

ریایی عمان که مسیر مهاجرت گونه هاي پرندگان مهاجر عبوري به زیست پرندگان مساعد بوده و از طرفی بدلیل قرار داشتن خلیج گواتر در کرانه هاي د
ار جمله پرندگان حمایت شده اي که به خایج گواتر وارد . مناطق جنوب تر نیز می باشد، به عنوان گذرگاه و منطقه تجدید قواي پرندگان به شمار می آید

گونه خزنده وجود 5در خلیج گواتر همچنین . عقاب دریایی دم سفید را نام بردمی شوند می توان عقاب ماهیگیر، پلیکان پا خاکستري، سنقر تاالبی،
Cheloniamydas(، الك پشت سبز)Caretta gigas(گونه الك پشت دریایی به نام هاي الك پشت سرخ 4گواتر شامل دارند، خزندگان نادر و کمیاب خلیج 

agassizi( الك پشت عقابی،)Eretmochelis imbr icata (الك پشت پشت چرمیو)Deromchelis coriacea ( هستند که این گونه ها حمایت شده می
یافته ها نشان می دهد . گونه مختلف از نرمتنان در خلیج گواتر شناسایی شده است64گونه سخت پوستان و 24ماهی، گونه مختلف85در حدود . باشند

)1386عرفانی، (.و گونه هاي با ارزش اکولوژیکی و اقتصادي در آن یافت می شودکه خلیج گواتر زیستگاه غنی از انواع گونه ها بوده 

استفاده از . فعالیت هاي تفریحی و ورزشی متنوعی را می توان در اکوسیستم هاي مانگرو تدارك دیدبا وجود پتانسیل هاي زیاد زیست محیطی منطقه، 
در کشورمان . اك، قایق هاي بادبانی و قایق هاي موتوري در بسیاري از کشورهاي جهان رواج داردو قایق هاي پارویی به ویژه کانو و کایی قایق هاي پدال

البته تحقیقات اخیر نشان داده است نشت بنزین . نیز بازدید دریایی توسط قایق هاي موتوري از رایج ترین نوع گردشگري در مانگروها محسوب می شود
انجام برخی فعالیت . گیاه زیان بار است و در این ارتباط استفاده از قایق هاي الکتروموتور پیشنهاد شده استقایق هاي موتوري به عرصه رویشگاه براي

اما بایستی توجه نمود چنین . چتر، پرواز با گالیدر و پاراگالیدر نیز در جنگل هاي مانگرو با جاذبه هاي فراوانی همراه است-هاي هوانوردي همچون اسکی
)1386رسالتروزنامه(. در زمانی که این زیستگاه ها از نظر پرندگان در موقعیت حساس قرار ندارند انجام شودتفریحاتی تنها 

اگرچه جامعه پرندگان . تماشاي جانوران که در میان اکوتوریست ها متقاضیان بسیار دارد در رویشگاه هاي مانگرو ایران به راحتی قابل برنامه ریزي است
.کشور بیش از سایر گروه هاي جانوري خود نمایی می کنداجتماعات مانگرو 
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در این رویکرد استفاده تفرجی باید در چارچوب . دشگري پایدار از جمله رویکردهایی است که الزم است در استفاده تفرجی از مانگروها ترویج شودگر
قه، توجه به تقاضاي گردشگران، اهمیت و احترام به فرهنگ بومی و ارزیابی توان زیست محیطی، تعیین ظرفیت برد تفرجی، ناحیه بندي تفرجی منط

حساسیت هاي آن، طرح ریزي واحد هاي تفرجی منطبق با ویژگی هاي طبیعی و بومی، مشارکت ذینفعان در برنامه ریزي، ارزیابی پیامدهاي زیست 
لیت هاي هماهنگ با ظرفیت هاي محیطی و بومی و ارائه برنامه پایش محیطی و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه، تقلیل دهنده و بهبود دهنده، معرفی فعا

.صورت گیرد

نتیجه گیري 

گونه ، تنوع گونه اي 192که بصورت سنتی از دیرباز انجام می شده است از تنوع گونه اي باالي پرندگان آبزي بالغ بر عالوه بر تغذیه دام این جنگل ها 
عالوه برخوردار است و) یکی از متراکم ترین جنگل هاي حرا در ایران( گونه و همچنین تراکم قابل قبول خود گونه حرا85آبزیان بخصوص ماهی بالغ بر 

داخلی و خارجی بخصوص در شاخه در جذب گردشگران و جهانگردانمی تواند با توجه به وجود فرودگاه بین المللی چابهار تلطیف هواي اطراف خود بر
شناخت گردشگران و .خوب عمل نماید و موجب گسترش امنیت محلی و ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر در سطح شهرستان چابهار گردداکوتوریسم بسیار 

نی که پژوهشگران داخلی و خارجی از زیبائی هاي طبیعی سحرانگیز موجود در این جنگل ها، می تواند به عنوان ارزشی در افزایش توان جذب گردشگرا
گردشگري به هر دلیلی که صورت پذیرد، موجب افزایش سطح فرهنگی و رونق اقتصادي در . جذابیت هاي طبیعی ندارند، قلمداد گرددشناختی از وجود
گردشگرانجذببرايمهمگامیعنوانبهتواندمیسیستان و بلوچستاناستاناز اینرو معرفی جلوه هاي گردشگري جنگل هاي حراي . منطقه می شود

همچنین باال بردن سطح آگاهی و دانش بهره برداران و همچنین انجام فعالیتهایی در زمینه شناسایی این .شودمحسوبخارجیوداخلیپژوهشگرانو
. نتیجه افزایش انگیزه بومیان جهت نگهداري و حفظ این گونه با ارزش اجتناب ناپذیر است درها به مسافرین و استفاده تفریحی و گردشگري وگلنج
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