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یداتی و ارائه تمهجنگل هاي مانگروو عوامل تهدیدکننده بررسی اهمیت زیستی 
از آنوري بهینهبه منظور بهره

سمیه سلیمی
چابهار، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی دریا دانشکده علوم دریاییعضو هیئت علمی گروه زیست، 

چکیده

.وردآمنابع تفرجی براي مردم جهان فراهم می و داراي عملکردهاي محیطی و اقتصادي بسیار مهمی لی،حسارین اکوسیستمهاي جنگلهاي مانگرو در ردیف بارورت
اطق گرمسیري و نیمه خاص منارتفاع یک و نیم متر از سطح دریا و با شیب مالیم و هاي مختلف گیاهی است که در آبهاي جزر و مدي مانگرو نام عمومی گونه

Avicennia marinaدر ایران، عنصر اصلی آن حراء.باشددرجه سانتی گراد می20براي زیست آنها باالي میانگین حداقل درجه حرارت .باشندگرمسیري مب

(Forssk.) Vierhن چندل می باشد و عالو بر آ
Poir.Rhizohora mucronataدر بلوچستان تمر و در بعضی از نقاط تول و ءبندرعباس حرابه این گیاه در .نیز در بعضی قسمتها در میان آن یافت می شود

هاي در غناي جانداران، وجود گونه, هاي حراء ایران به واسطه دارا بودن منابع حساس بیوفیزیکی، اهمیت زیستگاهی، پرورشگاهی، تنوع زیستیجنگل. گفته می شود
ها، کندي ترمیم زیست ها و مشکالت ناشی از پاکسازي آالیندهمحیطی، حساسیت به آالیندهمعرض خطر و کمیاب، واقع شدن در آستانه اکولوژیک شرایط زیست 

هاي هاي مرجانی و رویشگاه جنگلهاي ساحلی، صخرهنواحی بسیار بارور ساحلی، تاالب. باشنداطق حساس دریایی جهان میمحیطی در ردیف یکی از مهمترین من
بنابراین با توجه به اهمیت . لیل استفاده نا آگاهانه از این گیاهان، در معرض خطر نابودي و کاهش ارزش زیستی قرار دارندمانگرو با کلیه موجودات آن بیشتر به د

رست از اي راهکارهایی براي استفاده دزیست محیطی این اکوسیستم و از طرفی فواید متعدد آن براي بشر در این مقاله به صورت تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه
جه به اهمیت همه جانبه و بهره برداري چند منظوره از این گیاه و اثرات اقتصادي ، اجتماعی و اکولوژیکی توده هاي جنگلی و با تو.استها ارائه گردیدهاین تاالب

.کوشیدآنبه دانش بومی و سنن در احیاء پوشش گیاهی ءاتکاو م با مشارکت فعال مردتا کند پرورش آبزیان ایجاب می
مانگرو، حراء، تاالب، ارزش زیستی:مات کلیديکل

:مقدمه.1

ولی (ت تأثیر قرار داده است زیست دریایی را تحترین محیطاز بین رفتن تاالب هاي ساحلی یک مساله جهانی است که بعضی از بارآورترین و متنوع
علفزار تاالبی، مانداب و توربزارها به صورت طبیعی یا مصنوعی، دائمی یا بر اساس تعریف کنوانسیون رامسر تاالب ها شامل نواحی ). 1376الهی، 

. متر عمق دارند، می باشد6موقت، داراي آب هاي ساکن یا جاري، شیرین، لب شور و شور و همچنین مناطق دریایی که در جزر کمتر از 
اصالح مانگرو به گیاهان منفرد این رویشگاه اطالق می شود در . ندمانگروها از جمله تاالب هاي ساحلی محسوب می شو). 2007کونوانسیون رامسر،(

مانگروها . اندحالیکه جنگل مانگرو، مرداب مانگرو یا جنگل جذر و مدي یا مانگال معرف تمام اجتماعاتی است که بوسیله این گیاهان شکل گرفته
اند و با تحمل شرایط دشوار یاهان در خشکی به ساحل دریا روي آوردههاي گزي هستند که به علت عدم رقابت با سایر گونهگیاهان گلدار خشکی

اند، بطوریکه در گستره تحت اشغال مانگروها کمتر گیاهی قادر به رقابت با زیستی حد فاصل دریا و خشکی بالمنازع در این منطقه چیرگی یافته
ها، ها، اپی فیتهاي مختلف، نخلباشند که از درختان و درختچهنمک دریا میاي از گیاهان هالوفیت و مقاوم به مجموعه). 1374دانه کار، (آنهاست 

pneumatophoresهاي تنفسی زایی، تولید ریشهزایی و شبه زندهزنده) 1381مجنونیان و میراب زاده، (اند هاي زمینی تشکیل شدهها و سرخسعلف
سازوکارهاي شوري زدایی آب دریا به این اجتماعات گیاهی قدرت سازش در و) سازگار با شرایط زیستی خود(میخی، عصایی و زانویی شکل 

ها هاي گوشتی، کوتین ضخیم، کوچک بودن سطح برگهمچنین با دارا بودن برگ). 1380دانه کار، (است هاي غرقاب با آب شور را دادهرویشگاه
صفیاري، (اند ها در اپیدرم، در مقابل عوامل دما و تبخیر سازگاري یافتهها و فرو رفتن روزنههاي نمکی، کوچک بودن سطح روزنهپوشیده از غده

به سبب پیوستگی بیشترین مساحت و تراکم خوب از درختان حرا و نقش مهم اکولوژیکی آن 1351که از سال ءحرامنطقه حفاظت شده).1380
ان حفاظت از محیط زیست ، منطقه حفاظت شده اعالم شد یکی از در حیات وحش منطقه و تولید مثل و تکتیر آبزیان و پرندگان از سوي سازم

"کره مسکونانسان و"میالدي به طور رسمی در شبکه ذخیره گاه هاي زیستکره در برنامه 1977ژانویه سال 17ذخیره گاه هاي مهم است که در 
).2و 1شکل (یونسکو ثبت شده است
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از رویشگاه حراءنمایی: 1شکل 

اکوسیستم حراء: 2شکل

: تاالب هاي جنگلی جز و مدي: 1- 1
50متر تا ارتفاع 2تا 1و تاالبهاي جنگلی جزر و مدي آب شیرین و اندازه درختان تاالبهاي جنگلی از nipah، تاالبهاي )حراء(شامل تاالبهاي مانگرو 
هاي گیاهی و جانوري به عنوان تنوع زیستی با اهمیت اي از گونه طیف گستردههاي متنوعی برايتاالبهاي جنگلی زیستگاه. متر متغییر می باشد

جانوران و گیاهانی است که توسط انسانها در سراسر جهان ماهیان و بسیاري از غذاهاي آبی ، سازد محل تولید المللی شناخته شده را فراهم میبین
.مورد استفاده قرار می گیرد

هاي مانگرو در جهانپراکنش جنگل: 1-2
. نها در همه جا یکسان نیستالبته تنوع، تراکم آ. پراکنش داردها، خورها و برخی از جزایر ماسه اي مصبت کمربند حاره در کناره سواحل، به صور

وبی مساعدتر استشرایط رویشی نواحی شرقی به ویژه آسیاي جنوب شرقی نسبت به نواحی غربی به ویژه سواحل غربی آفریقا و آمریکاي جن
بین چندین ن وسعت آ. )Kathriesan & Bringam, 2001(کشور دنیا یافت می شوند112در ها این جنگل. )1381مجنونیان و میراب زاده، (

,Macintosh & Zismant(باشد ناحیه اقیانوسیه و اقیانوس هند میترین نواحی مانگرو مربوط بهوسیع. باشدر میمیلیون هکتا15میلیون هکتار تا 
1927.(
هاي مانگرو در ایرانپراکنش جنگل: 3- 1
عرض شمالی گسترش 27˚52ˊتا 25˚11ˊحد فاصل ارس و دریاي عمانسواحل خلیج فمناطق متعددي از جنوب کشور، در هاي مانگرو جنگل
شود استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر از خلیج گواتر در سیستان و بلوچستان تا بردخون در بوشهر را شامل میدرسه ساحل.اندیافته

عرفانی، (باشد هکتار می53/671هاي نهنگ و کاجو ها در سیستان و بلوچستان در خلیج گواتر در امتداد رودخانهوسعت این جنگل).1377دانه کار، (
1386 .(

هاي مانگرو در تغییرات اقلیمنقش مهم جنگل: 4- 1
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نابودي آنها می تواند . باشدخاصی براي کربن میي جنگلی منبع ذخیره اهتاالب.جنگلها و مدیریت آنها نقش مهمی در مباحث تغییرات اقلیم دارد
درصد از گازهاي 20تا 17ساالنه حدود .دهدرا کاهش) ت کربنتثبی(اي آینده مقدار زیادي کربن را وارد اتمسفر می کند و فرصت نگهداري کربن بر

عبارت دیگر این مقدار بیش از مقدار گازي است که توسط بخش حمل و نقل جهانی تولید می که اي که منبع اصلی ایجاد تغییرات اقلیم است گلخانه
).2007،رامسر(شود

ارزش زیستی مانگروها: 5- 1
بنابراین به عنوان منبع غذایی مهمی . باشند که نسبت به سایر جوامع گیاهی از جهات مختلف پربارتراستغنی میمانگروها دراي بیوماس

).2011کنوانسیون رامسر، (در محدوده استقرار خود محسوب می شوند 
ادي و خاکی، کاهش آلودگی هواحفاظت در برابر فرسایش ب
سرعت جریان آبها را کاهش و مانع فرسایش خاك شده و به حفاظت از خطوط ساحلی هاي درختان مانگرو رسوبات را جمع آوري،ریشه

.نمایندکمک می
 از طریق زنده زایی(Cryptovivipary)انگرو این مزیت نهالهاي م. ، بقاي نسل خود را حفظ می کند، جوانه زدن بذور در روي گیاه مادري

.ایدنمبراي واکاوي تأمین میبدون نیاز به ایجاد قلمه
خواص دارویی این گیاه در درمان طاعون و قان قاریا اولین بار توسط دانشمند بزرگ ایرانی . مانگرو داراي مصارف گوناگون پزشکی است

- زخم مورد استفاده قرار میو برگها به عنوان ضماد ریشه.نامگذاري گردیدAvicenniaءگیاه حرابه همین دلیل. کشف شدابوعلی سینا 
.گیرند

آیدبه دست می) براي تولید جوهر مازو، چسب تخته، و خمیر چوب( هاي حراء تانن از پوست و برگ برخی از گونه.
استغنی بودن این مناطق از منظر وجود فیتوپالنکتونها منجر به حاصلخیزي این اکوسیستم گردیده.
یستگاهبه این زتجاري و اقتصاديه حیات موجودات دریازي مهموابسته بودن چرخ
 و وابسته بودن قسمتی از چرخه زندگیشان به مواد مغذي موجد در جنگلهاي مانگرو قابلیت رشد و پروش صدف ها و حلزونها، پناهگاه

.هاي ماسه اي این جنگلها جاي مناسبی براي رشد برخی جلبکها می باشدزمینوهاي میگوبرخی گونه
و بنابراین .خواندحتی از کیلومترها مسافت تا سواحل شمالی بحر عمان به سوي خود فرا میها حرا زنبوران شهد ساز را هاي زرد جنگلگل

.باشدگیاه حراء در تولید عسل و موم نیز مؤثر می
تبدیل کرده استمساعد بودن شرایط اکو لوژیکی ، این جنگل ها را به زیستگاه بسیار مناسب پرندگان مهاجر در فصول سرد.
و از را نیز دارادي اکسید کربنهم چنین توانایی جذب باالي.ه و ته نشین کردن ذرات معلق آب نیز نقش به سزایی دارداین گیاه در تصفی

ازنمکترشحوآنمصرفودریاآبکردنشیرینحرادرختانویژگیهايدیگراز. میشودGlobal warmingکاهشباعثاین رو
.استهابرگطریق

تهدیدات : 6- 1
افزایش جمعیت بالطبع افزایش رشد اقتصادي را می طلبد و جزء الینفک و غیرقابل اجتناب رشد اقتصادي در این مقوله بمعناي استفاده از 

.زمینهاي مانگرو براي اهداف مختلف نظیر تأسیس راهها، بنادر و لنگرگاهها، صنایع، گسترش شهرنشینی و غیره می باشد
رویه آب در باالدستهري، کشاورزي و کشت آبی، استخراج نفت، برداشت بینیاز به زمین براي توسعه ش
استفاده از جنگلها به عنوان منبع تولید محصوالت چوبی و غیر چوبی
تداوم کارکرد این اکوسیتمها به هاي عمده اي در معموال قطع درختان مهمترین استفاده اقتصادي مخرب از این مناطق می باشد و نگرانی

).Pillay, 2004(داشته است بال دن
ز منجر به مرگ هاي گیاه و کاهش سرعت فتوسنتبه دلیل پوشش دادن برگ. باشدهاي مانگرو میحمالت خزه تهدید اصلی براي رشد بذر

)1370غالمی، (گردد نهال نوپا می
هاي مانگرو که احداث شده در مجاورت جنگلهاي پرورش میگوي مهمترین عامل تهدید کننده این جنگلها در ایران عبارتند از ایستگاه

.سازندها وارد میعالوه بر تغییر در شرایط هیدرولوژیک منطقه، پساب خود را نیز به این جنگل
 برداشت از سرشاخه ها به منظور تلطیف دام خصوصا شتر در فصول خشک سال
جنگلهاي مانگرو می باشدتخریب، رسوب آالینده ها از جمله فاکتورهاي مهم استخراج تانن، تهیه نمک.
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 موقعیت گذرگاهی اگرچه سبب می شود که جنگل هاي حرا از غناي هر دو اکوسیستم آب شور و شیرین و خشکی و دریا بهره مند شوند
این ویژگی .زیرا از هر دو سو می توانند مورد آسیب قرار گیرند. ولی همین موقعیت نقطه آسیب پذیر این جنگل ها نیز به حساب می آید 

.سبب شده است که جنگل هاي مانگرو نیز به عنوان زیستگاه حساس شناخته شوند
 گونه غیربومی موش سیاه)Rattus rattus (عنوان یکی از جمعیت موش سیاه بهکنترل. باشدء میهاي حراتنها جونده ساکن در جنگل

طریق فیزیکی، شیمیایی 3هاي غیربومی به کنترل گونه. محسوب میشودکره گاه زیستترین الزامات مدیریت حیات وحش در ذخیرهمهم
تنها . و بیولوژیکی آنرا از بین بردتوان به طریق شیمیایی هاي حرا یک منطقه حساس است نمیچون جنگل. شودو بیولوژیکی انجام می

.هاي تغذیه استها و ایستگاهنده گیر، نابودي النههاي کشنده و زصورت استفاده از تلهراهی که وجود دارد کنترل فیزیکی است که به
:ظت از این اکویستمهااپیشنهادات جهت حف-2
):Small-Scale System(سیستمهاي با مقیاس کم . 2-1

در اندونزي این سیستم را اصطالحاً . حساب می آیده این سیستمها نوع خاصی از سیستمهاي مورد استفاده قرار گرفته براي حفاظت از مانگروها ب
Tambaksدر . و نگهداري ماهیها و صدفها تعبیه شده انده دام انداختندر اصل این سیستم عبارتست از حوضچه هاي وسیعی که براي ب. می نامند

این حالت در قسمتهایی از این حوضچه ها که ارتفاع زمین بیشتر باشد جنگلهاي مانگرو حفظ می شوند و در حقیقت درختان بصورت رگه هایی بر
نوان یک سایه بان باشند و هم از طریق فساد روي آب بندهاي موجود در حد فاصل حوضچه ها قرار دارند تا هم به تثبیت خاك کمک کنند و هم بع

این حوضچه ها در قسمتهاي شمالی جاوه نیز وجود دارد که در . برگهاي افتاده از درختان مانگرو یک منبع غذایی آلی براي ماهیها و صدفها فراهم آید
نیز در آنجا دام می افتنده ادفی در داخل این حوضچه ها بآنجا بیشتر به منظور پرورش شیرماهی، تعبیه شده اند ولی میگوها و صدفهایی که بطور تص

خود . دویک کانال اصلی حاوي دریچه نیز تعبیه شده بود که منجر به تعویض و تبادل آب در داخل حوضچه ها می ش. مانده و پرورش می یابند
ک آب بند داشت و بدین ترتیب یک محیط بسیار عالی براي حوضچه ها داراي مجموعه اي از کانالها و گودالهاي مخصوص ماهیها بودند که هر کدام ی

.پرورش ماهیها فراهم می شد

-Large(سیستمهاي با مقیاس باال . 2-2 Scale System:(

در این سیستم . می باشد) Zoning(این سیستم نوع خاصی از سیستمهاي محافظت کننده از اکوسیستم مانگرو است که اصل آن مفهوم ناحیه بندي 
کل اکوسیستم مانگرو یک منطقه محافظت می شود تا از آن بعنوان یک منطقه بافري براي حفاظت از سواحل، بهبود صید و پرورش ماهی استفاده از 

در حقیقت در این سیستم استفاده از چوب درختان، توسعه پرورش ماهی و میگو و سایر فعالیتهاي اقتصادي محدود به قسمتهاي درونی منطقه . کنند
بعنوان مثال در تایلند مشکل فقر کیفیت آبهاي ساحلی که بدلیل تجمع مواد زاید حاصل .زمینهاي ساحلی باالتر از ناحیه بین جزر و مدي می شودو 

و بهمین دلیل پرورش دهندگان میگ. از صید میگو ایجاد شده بود، همانند سدي مانع از توسعه و پیشرفت پرورش میگو در اکوسیستم مانگرو می شد
تشویق به احداث حوضچه هایی در پشت اکوسیستم مانگرو شدند و بدین ترتیب این اکوسیستم همانند یک فیلتر بیولوژیکی طبیعی عمل می کرد و 

.کیفیت آب را قبل از آنکه به حوضچه ها برسد بهبود می بخشید

:نتیجه گیري- 3
چه این تغییرات در طول تاریخ وجود داشته است ولی گر. باشدن قرن با آن مواجه میتغییرات آب و هوا یکی از بزرگترین مشکالتی است که بشر در ای

است که آنها هاي مانگرو بین خشکی و دریا موجب گردیدهواقع گردیدن جنگل. کندها را تهدید مینرخ جاري گرمایش جهانی، حیات کلیه اکوسیستم
مانگروها براي تحمل شرایط دشوار اینکه جهانی سطح آب دریاها قرار می گیرند و با علم به جزء اولین اکوسیستمهایی باشند که تحت تأثیر تغییرات 

هاي بردباري خود زندگی کنند، نسبت به تغییرات کوچک در محیط اند و باید در شرایط نزدیک به آستانهمحیط زندگی خود بسیار تخصصی شده
در قرن . سازندها محدوده کاملی از نیازهاي ضروري بشر را برآورده میاز اکوسیستمخدمات و منافع حاصل.باشندزندگی خود بسیار حساس می

هاي سیاسی را به بیستم مباحث کلیدي نظیر تخریب الیه ازن، تغییر آب و هوا، جنگل زدایی و از بین رفتن تنوع زیستی تحقیقات علمی و جنبش
رزش ها و خدمات متعدد تاالب هاي ساحلی به عنوان ا). Euliss,2008(انی سوق داده است ها و عملکرد آنها در بهبود رفاه انسسمت نقش اکوسیستم

هاي حمایت کننده و سپر حفاظ حیات در کره زمین و وضعیت مخاطره آمیز آنها در برابر تهاجمات انسان سبب شکل گیري مفاهیم کی از زیستگاهی
به این صورت که با بهره برداري پایدار از آنها براي منافع . مدیریت پایدار تاالب ها گردیده استنیاز جدیدي از قبیل استفاده خردمندانه به عنوان پیش

نماید، نیاز به سرمایه گذاري بیشتري در مدیریت در جهانی که به سرعت تغییر می.  هاي طبیعی اکوسیستم حفظ گرددانسانی به نحوي که ویژگی
کلیه جنگلهاي طبیعی .)Lyons, 2005(رك بهتر از خدمات و منافع حاصل از آنها پایگذاري شده، وجود داردهاي ساحلی، که بر مبناي دپایدار تاالب

از .هاي حراء بیش از آن است که تا کنون شناخته شده استي جنگلاهمیت اکولوژ. شودیکسري مزایایی دارند که به آن خدمات اکوسیستم گفته می
و حتی تخریب انها در اثر برداشت هاي مخرب به معناي از دست ) مثل کشاورزي و شهرسازي(ها سایر استفادهشان بهدست دادن انها توسط تبدیل
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کنند بتوانیم آبهاي ککمباشند که به ما میتنوع زیستی باالیی يزارها، جنگلهاي آب شیرین داراگروها، توربمانهاتاالب.باشددادن خدمات انها می
جنگلهاي خشکی و .را مدیریت کنیمباشدجمله نقش حیاتی آن در ذخیره کربن که برگ برنده در مقابل تغییرات اقلیم می شیرین را و خدماتی از 

نقش مهمی در کاهش و هاي جنگلی وجود دارد کهدرصد از تنوع زیستی خشکی در زیستگاه80.تاالبی نقش مهمی در در چرخه آبی جهان دارند
لهاي مانگرو بیشتر براي حفاظت مورد توجه دولتها هستند و این مسئله نه تنها به خاطر محصوالت امروزه جنگ. یم دارندبا شرایط تغیر اقلسازگاري

اگرچه همچنان دعوا براي تبدیل جنگلهاي مانگرو به ساخت و . کند بلکه به دلیل حفاظت از نوار ساحلی می باشدمتنوع و معیشتی است که ایجاد می
مانگروها از .ولی سرعت از بین رفتن مانگروها در سالهاي اخیر به جز در آسیا به شدت کاهش یافته استت آبی ادامه داردسازهاي ساحلی و کش

هاي شنی از بین بطور طبیعی توسط جریانالبته بخشی هم . اندهاي انسانی در معرض نابودي بودهطریق قطرات نفتی و یا سموم علف کش و فعالیت
خاص و فواید بی شمار حراها غیر قابل جانشین بوده و به همین دلیل ارزش حفاظتی انکارناپذیري کارکردهاي اکولوژیک). 1370غالمی،(روندمی

هر گونه دخالت در این جنگلها از لحاظ جنگل شناسی یا برداشت از آن باید بر مبناي توجه و درك صحیح از اکوسیستم منطقه صورت پذیرد . دارند
تدابیر مدیریتی دولتها در ارتباط با زمینهاي این جود تدابیر مدیریتی منظم و آشکار منجر به مبهم و ناکافی بودنعدم و.)1380دهقانیان، (

عدم همچنین .همین امر منجر به تجاوز و دست اندازي غیرقانونی به زمینهاي مانگرو در کل دنیا شده است.باشدبعد گذشت سالها میاکوسیستم
ي کارآمد و کافی جهت احیاي دوباره این اکوسیستم منجر به تخریب بی رویه این مناطق شد ولی در حال حاضر، اصول اولیه این وجود تکنیکها

با توجه به عوامل فوق الذکر حفاظت از این اکوسیستم امري ضروري و الزامی می .مفهوم بخوبی مشخص شده است و در حال پیشرفت نیز می باشد
بر همین اساس و با توجه به مزایاي دراز مدت این اکوسیستم، می توانیم بدون . خاذ تدابیر، تصمیمات و اقدامات خاصی را می طلبدباشد و این خود ات

براي اطمینان از چگونگی .واردسازي خسارات جبران ناپذیري به این اکوسیستم،  در عین حال از آن نیز استفاده هاي الزم، منطقی و کافی ببریم
این شناخت براي طیف وسیعی از مناطق ساحلی که از ذخایر . ناخت ارزش هاي این سیستم در مقیاس جهانی و محلی امري مهم استحفاظت، ش

به هر حال در این نگرش می بایست عالیق مردم محلی به حساب آید تا با برنامه ریزي کاشت گونه هاي . طبیعی ویژه اي برخوردارند صادق است
به عالوه، ترویج بیشتر پژوهش هاي پایه در ارتباط با این اکوسیستم ضروري است زیرا . ب بهره برداري در هم آمیخته شودجنگلی و سیستم مناس

استفاده تفرجی از این مناطق و رواج اکوتوریسم .مسئولیت حفظ میراث هاي طبیعی بر دوش نسل کونی است تا سهمی براي نسل آینده باقی بماند
داول و درآمدزا محسوب می شود و این بهره وري نیز تنها با در نظر گرفتن اصول مدیریت زیست محیطی و پرهیز از پیامدهاي یکی از کارکردهاي مت

.منفی آن پایدار خواهد بود

:پیشنهادات- 4

دریایی و سایر عوامل هاي هاي مانگرو داراي درجه تحمل مختلفی نسبت به تغییرات سطح آب دریا، شوري، طوفانهاي مختلف جنگلگونه
هاي آنها که به توانند از بذرها مقاوم هستند، مدیران منابع طبیعی میها در برابر آشفتگیهستند که با آگاهی از این موضوع که کدام گونه

.صورت خوردو رشد می کنند به عنوان یک منبع مناسب جهت جلوگیري از نابودي جنگلها در آینده استفاده کنند

اي، بررسی انتشار گازهاي گلخانهررسی تغییرات پارامترهاي اقلیمی، ها، پایش تغییرات سطح آب دریاها، بیرات وسعت جنگلپایش تغی
دخالت هاي مستقیم انسان در نواحی ساحلی جهت آشکار سازي روند تغییرات توسعه،همچنین بررسی روندگذاري، وضعیت رسوب

.هاي مناسب جهت جلوگیري از روند نابودي آنها الزامی استآینده آنها و همچنین اتخاذ سیاستپیش بینی تغییراتها،گذشته این جنگل
 ها قرار گیردهاي مدیریتی این جنگلها شده در اثر اعمال انسانی نیز می بایست در الویتربازسازي مناطق آسیب دیده، تخریب شده و یا.
در این زمینه داشته باشد، تا به این ترتیب نیاز این نیز می تواند نقش بسیار مؤثريعالوه بر اینها بهبود وضعیت مشیتی جوامع بومی

ها به عنوان جوامع به برداشت الوار، تخریب به منظور افزایش اراضی زیر کشت محصوالت کشاورزي، پرورش میگو، استفاده از سر شاخه
.علوفه دام و غیره مرتفع گردد و تخریب به حداقل برسد

ي و شناسایی سیانو باکتریها از رسوبات جنگل حرا و بررسی تثبیت ازت به عنوان یک عامل موثر در گسترش جنگلجداساز.
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