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روند جهانی نرخ تخریب و گسستگی جنگل های مانگرو
ترجمه: سید محمدمعین صادقی*
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جنگل    هـای مانگـرو به    عنـوان یکی از اکوسیسـتم    های ارزشـمند دنیا 
واقـع در نواحی گرمسـیری، نیمه گرمسـیری و معتدله گـرم، با وجود 
از فرسـایش خـاک،  ویژگی هـای بی شـماری همچـون جلوگیـری 
ایجاد زیسـتگاه مناسـب بـرای گونه    هـای آبزی، محافظـت از نواحی 
سـاحلی در مقابـل توفان    های دریایـی، همچنین ذخیره    سـازی مقدار 
زیـادی از کربـن آبی )Blue carbon( - کربن ذخیره شـده توسـط 
موجـودات زنـده در اکوسیسـتم    های آبـی بـه شـکل زیسـت    توده و 
رسـوبات- در مقابلـه بـا تغییـر اقلیـم ارزشـمند هسـتند. بـه همیـن 
بـراون )Dale Bryan-Brown( دانشـجوی  برایـان-  منظـور، دال 
دکتـری محیط    زیسـت از دانشـگاه گریفیث اسـترالیا و گـروه محققین 
 Forest( وی از اسـترالیا و سـنگاپور به بررسـی گسسـتگی جنـگل
در سـطح  مانگـرو  اکوسیسـتم    های جنگلـی  در   )fragmentation
دنیـا پرداختنـد. آنهـا بیـان کردنـد کـه دو خطـر اصلـی تهدیدکننـده 
دریاهـا  آب  آمـدن  بـاال  و  جنگل    زدایـی  مانگـرو  جنگل    هـای 
در  داد،  نشـان  آنهـا  بررسـی های  اسـت.  اقلیـم(  تغییـر  )درنتیجـه 
تمامـی اکوسیسـتم    های جنگل    هـای مانگرو، گسسـتگی وجـود دارد، 
هرچنـد بیـن نـرخ کاهـش جنـگل در هـر منطقـه و نرخ گسسـتگی 
جنـگل رابطـه مشـخصی وجـود نـدارد. در برخـی مناطـق، ماننـد 
کشـور کامبـوج و جنـوب دریـای کارائیـب، مقـدار کاهـش جنـگل 
به    نسـبت اندک، ولی نرخ گسسـتگی جنگل بسـیار شـدید اسـت. در 
جنوب شـرق آسـیا با بیشـترین میـزان حضـور جنگل    هـای مانگرو 
دنیـا در ایـن ناحیه )کشـورهای مالـزی، اندونزی و میانمـار(، تبدیل 
)Aquaculture( و کاشـت  بـه آبزی    پـروری  جنگل    هـای مانگـرو 
برنـج سـبب نابـودی بیـش از 50 درصـد از این جنگل    هـا، همچنین 
افزایش گسسـتگی آنها شـده اسـت. نتایـج این مطالعه جهانی نشـان 
می    دهـد، در طرح    هـای پایـش جنگل    هـای مانگـرو، عالوه بـر نـرخ 
تخریـب ایـن جنگل    هـا، الزم اسـت گسسـتگی آنهـا نیـز در نظـر 
گرفتـه شـود؛ بیشـتر مطالعـات پیشـین تنها به بررسـی نـرخ تخریب 
جنگل    هـای مانگـرو می    پرداختنـد، حـال آن کـه نبایـد تنها بـه نرخ 
تخریـب ایـن اکوسیسـتم    ها اکتفـا کـرد، زیـرا بـا گسسـتگی آنهـا، 

بسـیاری از خدمـات اکوسیسـتم مانگـرو کاهـش می    یابـد.
در  به    دسـت    آمده  یافتـه  تحلیلـی:  علمـی  اخبـار  تخصصـی  دبیـر 

ایـن پژوهـش درمـورد نقـش منفـی گسسـتگی، بـرای بسـیاری از 
اکوسیسـتم    های موجـود در طبیعـت درسـت اسـت. متأسـفانه ایـن 
گسسـت    ها کـه در کشـور ما هـم فـراوان روی می    دهد، آسـیب    های 
جـدی بـه اکوسیسـتم    ها و موجـودات حاضـر در آن وارد می    کنـد. 
هـدف از انتشـار ایـن خبـر، جلـب توجـه مدیـران و کارشناسـان 
و  کم    نظیـر  جنگل    هـای  حفـظ  در  بیشـتر  کوشـش  بـرای  اجرایـی 
بااهمیـت مانگـروی ایـران در برابـر انـواع تهدیدهـا و مخاطـرات 

اسـت. آنها  پیـش روی 
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