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 چکیده
سی کتاب  ضر نقد و برر شتار حا ست ایران از مجموعه کتاب های )حرا(جنگلنو  زی

ست و اطالعاتی دربارۀ این جنگل ست، به مخاطب میا دهد. در ها، که در جنوب ایران ا

هایی در میان آثار نوجوان خالی شیییود که جای چنین کتابپایان این نتیجه گرفته می

زیست و حفاظت است و نیاز است مؤلفان کودک و نوجوان در آثارشان به موضوع محیط
 از آن توجه بیشتری نشان دهند.

 

های حرا، جانوران حرا، های مانگرو، زیسییتگاهزیسییت، جنگلحفظ محیط کلیدواژه:
 گیاهان حرا، شبکه غذایی، کنوانسیون رامسر

 

 خالصۀ کتاب
ست ایرانمحیطاولین کتاب از مجموعه  های مانگرو )حرا(جنگلکتاب  ست که  زی ا

دهد. مخاطب میهای مانگرو به اطالعاتی دربارۀ اکوسییییسیییتم، فواید و اهمیت جنگل
ها را همچنین در این کتاب دربارۀ پوشیییش گیاهی، جانوری و خطراتی که این جنگل

ها روی هم و وابسیییتگی ها و جنگلکند، و نیز دربارۀ تأثیرات متقابل انسیییانتهدید می

 شود.ها سخن گفته میمردم منطقه به آن
 

 مقدمه
 اند از:تشوند که عبارهای ایران به پن  دسته تقسیم میجنگل

ها از کرانۀ اند. این جنگلهای شمال البرز پراکندههای خزری که در دامنهجنگل -1

 متری از سطح دریا و از آستارا تا نزدیك بجنورد ادامه دارند. 260خزر تا ارتفاع 
 های ارسباران که در شمال غرب ابران قرار دارند.جنگل -2

 آذربایجان غربی تا فارس ادامه دارند.های زاگرس که در سردشت، از جنگل -3

صیییورت ها بهاند و فقط آثار آنهای ایران و توران که تقریباً از بین رفتهجنگل -4
 شود.های مرکزی و اطراف کویرها دیده میپراکنده در مناطق کوهستانی و دشت
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 فارس قرار دارند.های خلی  و عمانی که در مجاورت دریای عمان و خلی جنگل -5
های ایران گرمسییییری دارند و از این نظر با سیییایر جنگلوهوای نیمهها آباین جنگل

فاوت دارند. گرما و رطوبت نسیییبی هوا در آن باعث رویش بعضیییی از درختان و ت ها 

شییود. حرا یکی از زیباترین درختان های مناطق گرمسیییری و حارۀ جهان میدرختچه
 این منطقه است.

س پراکندگی جغرافیایی و نوع گیاهانی اسییت که در این بندی بر اسییااین تقسیییم
 رویند.ها میجنگل

انگیزترین ترین و شگفتهای مانگرو با اکوسیستم خاصی که دارند از باارزشجنگل

ستم سی ستند که حدود اکو ساحت دارند،  10های جنگلی دنیا ه تا  60میلیون هکتار م
نه 100 مانگرو در جهان، در سیییواحل رودخا یاهای مناطق اسیییتوایی و گونه  ها و در

ساحت این جنگلنیمه ستوایی قرار دارد. م ست که  20ها در ایران حدود ا هزار هکتار ا

ساحت این جنگل 19هرمزگان با  شترین م ستم آن هزار هکتار بی سی ها را دارد و در اکو
 کند. نقش مهمی ایفا می

سانپوشش این جنگل شارهای واردۀ ان سایر عوامل بهها امروزه به دلیل ف شدت ی و 

در معرض کاهش و نابودی قرار گرفته اسیییت؛ عواملی مانند افزایش دمای کرۀ زمین و 
خصوص وساز، بهرویۀ درختان برای سوخت و ساختتراشی، قطع بیتغییر اقلیم، جنگل

رویۀ شیییتر، ورود در مناطق روسیییتایی، تبدیل زمین به مزارع پرورش میگو، چرای بی

های نفتی )ناشیی از خصیوص فاضیالب شیهری، وجود آالیندهها، بهبه آن های آلودهآب
 ها( و صنعتی و شیمیایی در خط ساحلی جنوب به این اکوسیستم و...فعالیت پاالیشگاه

آوری تحمل زنده طور شیییگفترویند بهها میهای گیاهی که در این جنگلگونه
ها عالوه بر اینکه جاذب کربن و لهای شییور این مناطق را دارند. این جنگماندن در آب

های آبزیان مانند اند، زیسیییتگاه مناسیییبی نیز برای انواع گونهکنندۀ اکسییییژنتأمین

سواحل نیز در اند. آنخرچنگ، ماهی و... تا پرندگان ضمن حفاظت از بافت خاک، از  ها 
 کنند، همچنین مانع ازبرابر آسیییب سییوانح طبیعی مانند طوفان و سیییل حفاظت می

 شوند. فرسایش ساحلی می

بای خود جزو جاذبهاین جنگل با پرندگان و طبیعت زی های گردشیییگری نیز ها 
نشییین و آرام را برای گردشییگران و دوسییتداران طبیعت فراهم هسییتند که محیطی دل
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شانکنند. اهمیت این جنگلمی دهندۀ ضرورت جلوگیری از نابودی ها در جنوب ایران ن
 ش است.این اکوسیستم باارز

***  

 

 مطالب کتاب
شیییود. در ابتدای مقدمه آمده های مانگرو )حرا( با مقدمه آغاز میمتن کتاب جنگل

زیسیییت عبارت اسیییت از آنچه فرایند زیسیییتن را احاطه کرده اسییت؛ محیط»اسیییت: 

توانند زندگی کنند. ها، حیوانات و گیاهان میدیگر شییرایطی که در آن انسییانعبارتبه

توان دهند. با توجه به این تعریف آیا میودات زنده را تشیییکیل میزیسیییت موجمحیط
 زیست تعیین کردرمرزهای مشخصی برای محیط

انگیزترین های مانگرو )حرا( از شیییگفتهای ایران جنگلدر میان اکوسییییسیییتم

ترین آن هاسیییت. در ایران دو تا سیییه گونه از درختان مانگرو وجود دارند که معروفآن
به حکیم ابوعلی سینا، دانشمند ایرانی، منسوب  1نام علمی این درخت درخت حراست و

 « شده است.

شنایی مخاطب با عناوین بخش ست مطالبی برای آ های مختلف آن دارد. کتاب فهر
بندی شییده اسییت. متن از نظر سییاختاری بافتی شیییوۀ ارائۀ اطالعات مسییتقیم و عنوان

سجم و به سته دارد که اطالعات هممن ساده و پیو صحیح و روزآمدی را با زبانی  مفید، 
 دهد.روان دربارۀ جنگل مانگرو )حرا( به مخاطب نوجوان می

های مانگرو به مخاطب داده صفحۀ بعد از مقدمه، که شماره ندارد، تعریفی از جنگل

 شود:می
های پوشیییده از درخت هسییتند که در نوارهای سییاحلی های مانگرو تاالبجنگل»

ها معموالً شیییامل درختان و ای قرار دارند. این جنگلحارهای و جنبارهمناطق گرم ح

 «کنند.های شور رشد میهایی هستند که در آبدرختچه
سر جهان جلب مینویسنده ابتدا توجه مخاطب را به جنگل کند های مانگرو در سرا

ضح وها در آن قرار دارند با ارائۀ نقشهو مناطقی را که این جنگل رنگی مشخص  های وا

                                                             
1. Avicenna Marina 
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شهمی سر ها توزیع جغرافیایی جنگلکند. این نق سرا ساحلی  های مانگرو را در مناطق 
آموزد کشیور ایران در محدودۀ جغرافیایی منطقۀ دهد و به مخاطب میجهان نشیان می

 ای نیمکرۀ شمالی زمین قرار گرفته است. حارهجنب

مرز بودن یران به دلیل همآموزد که در جنوب اهمچنین مخاطب نوجوان این را می
سواحل خلی با منطقۀ حاره ست و  شگاه ای میزان دما باالتر ا فارس و دریای عمان روی

آموزد که در سیییواحل جنوب ایران دو نوع مانگرو به های مانگرو هسیییتند. میجنگل
شکیل می« چندل»و « حرا»های نام دهند و ازآنجاکه این اجتماعات درختی مانگرو را ت

مارها، میمونها بین آب و خشیییکی قرار گرفتهجنگل ند  مان نات زمینی  ند حیوا ها و ا

شا  و برگ درختان مانگرو  سلیم خرچنگ، قرقی و... در  پرندگانی مانند عقاب دریایی، 
 کنند. زندگی می

زی های خشیكشیود به پسیتاندارانی که شیامل گونهدر کتاب همچنین اشیاره می

شت ستند و بهد شدهقی وارد این جنگلطور اتفاها ه شغال و موش ها  اند، مانند روباه، 
سیییاه و ...، و در ادامه به انواع ماهیان، میگو، خرچنگ، حلزون و آبزیان دیگر که درخت 

شورزی، مانند بوتهمانگرو خانۀ آن ست و همچنین به گیاهان  شور و... ها سیاه  های گز، 

 شود.اشاره می
بینیم عملکرد درختان مانگرو توضیییحاتی دربارۀ آن میمطلب دیگری که در کتاب 

زیسیییت و جوامع هاسیییت و نیز اهمیتی که این درختان برای محیطو دالیل نیاز به آن

زیسییتی این درختان، مانند کمك به انسییانی دارند. در ادامۀ این مطلب به فواید محیط
سواحل در برابر طوفان صفیۀ آن، حفاظت از  سیل،  بهبود کیفیت آب و ت سایش و  و فر

 شود.ها و... پرداخته میگذاری ماهیمحل تولید غذا، تولیدمثل و تخم
زیسییتی برای سییاکنان سییواحل آن نیز منابعی ها عالوه بر فواید محیطاین جنگل

ویژه در سیییودمندند، مانند تأمین فراوان محصیییوالت جنگلی ازجمله هیزم و زغال به

ای جایگزینی مانند گاز ندارند، و نیز منبع انواع همناطق دوردست روستایی، که سوخت
 محصوالت شیالتی و ...

های حرا وجود دارد مطرح در صیییفحات بعدی کتاب تهدیدهایی که علیه جنگل

یدهمی پد ماریشیییود؛  فات و بی ند بروز آ مان ها، و های طبیعی  باد یاهی و گرد های گ
 شوند.های حرا میتن جنگلها که باعث از بین رفهای مستقیم انسانهمچنین دخالت
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گل غذایی موجود در جن کل نمودار در کتاب سیییپس زنجیره  به شییی های حرا را 
ستگی غذایی گونهمی شبکۀ غذایی و واب ها به بینیم که توضیحات کاملی هم دربارۀ این 

کاالهای طبیعی حاصیییل از  بارۀ  حاتی هم در کدیگر آورده شیییده اسیییت. توضیییی ی

بینیم؛ کاالهایی که بر کیفیت و بهبود زندگی میان می های مانگرو در ایناکوسیییسییتم
سوخت و قایقمردم اثراتی دارد، مثالً چوب به ساختعنوان  ساز، برگ برخی سازی و  و

به بهدرختان  ماهی و میگو  هان دارویی،  یا غذا و غیره. همچنین از این عنوان گ عنوان 
سواحل جترین جاذبهعنوان مهمها بهجنگل شگری  شود که نوب ایران یاد میهای گرد

کند و باعث رونق اقتصییادی سییاله تعداد زیادی از مردم کشییور را به خود جذب میهمه

 شوند.این مناطق و درنتیجه بهبود شرایط مالی و اجتماعی ساکنان منطقه می
ست و مخاطب میصفحات بعدی کتاب دربارۀ تأثیر مردم بر این جنگل آموزد که ها

ستم برداری فراتربهره سی تواند باعث تخریب های طبیعی میاز ظرفیت و توان از این اکو

ها، طی چند دهه، ها شییود. همچنین با نموداری کاهش تدریجی وسییعت این جنگلآن
نشییان داده شییده اسییت. نمودارهای کتاب همه عنوان و توضیییح دارند تا متن را برای 

 تر شود.مخاطب نوجوان روشن

صفحۀ پایانی کتاب از  های حرا در آن شود که جنگلمناطق مهمی نام برده میدر 
شییود. همچنین در این صییفحه مخاطب با ها داده میقرار دارند و توضیییحاتی درباره آن

المللی و با تأکید بر حفاظت از های بینترین معاهدهکنوانسیییون رامسییر، که از قدیمی

یابد تأکید این د و درمیشییوهای مهم در جهان اسییت، آشیینا میویژه تاالبطبیعت، به
ها و فراهم سییاختن زیسییتگاهی مناسییب برای برداری معقول از تاالبکنوانسیییون بهره

های عنوان تاالبهای حرا در ایران بهیابد که تمام زیستگاهپرندگان آبزی است، نیز درمی
سوب میالمللی ثبتبین سر مح سیون رام سازمان شده در کنوان شوند و تحت حفاظت 

 زیست کشورند.طمحی

زیسییت و حفاظت از آن موضییوعی جهانی اسییت و همۀ آموزد محیطهمچنین می
 ها در سراسر جهان باید حافظ کرۀ زمین باشند.انسان
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 تصاویر کتاب
صاویر کتاب عکس سیار چشمت ها با متن یکپارچه و نوازند. آنهای رنگی، جذاب و ب

 عالوه برها کند. این عکسرا کامل میاند و صحت، دقت و سند بودنشان متن هماهنگ

به عاتی خود را حفظ و آن را  نه بودن، ارزش اطال ندا بایی و هنرم بۀ زی به جن خوبی 

 کنند.مخاطب منتقل می
که در این جنگلعکس جانورانی  مای نزدیك  ندگی میهایی از ن باعث ها ز ند  کن

شیییود. ها میشیییناخت عمیق و کامل سیییاختار بدنی و درک بهتر از عادات و رفتار آن

الی کتاب آمده اسییت درک عمیق های حرا که در البههای رنگی جنگلهمچنین عکس
کند. درواقع با نگاه کردن به ل میسیییرعت به مخاطب منتقها را بهوحال واقعی آنحس

ند بهها مخاطب میآن ها را در ذهن تجسیییم و مطالب کتاب را راحتی این جنگلتوا

 خوبی درک کند. به
ست که عکاس با مهارت در توان درباره این عکسطورکلی آنچه میبه ها گفت این ا

تحریك کرده  ها فضییای هنری زیبایی را خلق و کنجکاوی مخاطب راگرفتن این عکس

ست، مخاطب با این عکس شود و لذت یادگیری برایش ها به ادامۀ خواندن ترغیب میا
سترش میشود. زیرنویس عکسدوچندان می دهد ها نیز اطالعات مخاطب نوجوان را گ

 آموزد فقط محیط طبیعی برای زندگی این جانوران و گیاهان مناسب است.و به او می
آموزد که های دقیق و زیبا و مسیییتند به مخاطب میکسمتن کتاب همراه با این ع

مند به حفاظت از زیسییت توجه کند و مشییتاب و عالقهباید بیشییتر به طبیعت و محیط

 ها شود.بوم این جنگلزیست
شاره کرد از دیگر نکات مثبت کتاب می ضوع آن ا توان به تألیفی بودن و انتخاب مو

زیسییتی بومی نوجوانان کمتر به آن یطشییناسییی و محهای زیسییتکه در میان کتاب

 پرداخته شده است.
علمی گروه پژوهش، ارزیابی و همچنین نویسییندۀ این کتاب خود از اعضییای هیئت

ست، که این خود زیست در پژوهشکدۀ محیطمخاطرات محیط زیست و توسعۀ پایدار ا

 ای محکم بر تسلط کامل او روی موضوع کتاب است.نشانه
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 جلد کتاب
حی زیبای جلد کتاب، که هماهنگ با متن و محتوی آن اسیت، عالوه بر عنوان، طرا

های بندی عکسبرای انتقال بهتر موضوع و ایجاد جذابیت بیشتر است. گزینش و ترکیب

ستاری خوب و روی جلد نیز به ست. از دیگر نکات مثبت کتاب ویرا خوبی انجام گرفته ا

تناسب بین متن و تصویر، استفاده از کاغذ و آرایی، تخصصی آن، توجه به کیفیت صفحه
 صحافی خوب و آستربدرقه است.

ستربدرقه، که فقط در کتاب صفحات آ ضخیم وجود دارد و جلد را به  هایی با جلد 

شییود. رنگ، سییبك و کند، در ورودی و انتهای این کتاب دیده میداخل آن متصییل می
گونه که در این کتاب د؛ همانتواند مخاطب را جذب کنکاغذ زیبای آسیییتربدرقه می

های سفید و سبز آستربدرقه هماهنگ با متن آن و نیز نمایانگر سرسبزی بینیم، رنگمی

 طبیعت است. 
های ناآشنای متن توضیح نامۀ توصیفی دارد که در آن معنای واژهکتاب نمایه و واژه

های رۀ جنگلداده شییده اسییت. اما فهرسییت منابع ندارد، با اینکه موضییوع کتاب دربا

شتر دربارۀ آن سب اطالعات بی ست و مخاطب کنجکاو برای ک ست مانگرو ها نیاز به فهر
 منابع دارد. 

در صییفحۀ شییناسیینامه و نیز پشییت جلد کتاب آمده اسییت که کاغذ این کتاب از 
صنعتی پایدارجنگل» ستای هدف کتاب « های  ست؛ این جمله خود در را شده ا تهیه 

کند، اما بهتر بود دربارۀ زیسییت تشییویق میظت از محیطاسییت که مخاطب را به حفا

زیست نیز برای مخاطب نوجوان توضیحی داده های پایدار و فواید آن برای محیطجنگل
 شد.می

 

 نکاتی سازنده دربارۀ کتاب
شد، به نظر نگارنده مواردی در کتاب با وجود نکات مثبتی که پیش شاره  تر به آن ا

اش در نظر گرفته شیییود. این موارد به ترتیب در چاپ بعدیوجود دارد که بهتر اسیییت 
 اند از:های کتاب عبارتصفحه
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صفحۀ 1 ست:  13. در  ستون چپ آن آمده ا ساختمان »کتاب، در  این درختان در 
 «زداید.هایی دارند که نمك را از آب دریا میخود غده

دارند و در کدام بخش ها چه نام شد که این غدهبهتر بود در همین صفحه اشاره می

 از ساختمان گیاه واقع شده است.

اسییتخرهای پرورش آبزیان موجب آلودگی »کتاب آمده اسییت:  19. در صییفحۀ 2

شیییود. ها میبیوتیكمحیط تاالبی مانگرو به انواع کودهای بیولوژیك شییییمیایی و آنتی
ستخرها طی  صلخیزند، اما به دلیل آلود 5تا  3اگرچه این ا سیار حا گی و اختالل سال ب

 «شوند.سرعت بالاستفاده میها بهایجادشده در ساختار طبیعی تاالب

شییود این اسییت که چطور این مواد با توجه به سییؤالی که برای مخاطب ایجاد می
تا  3کنند و ها اختالل ایجاد نمیشیمیایی بودنشان از همان سال اول استفاده در تاالب

 ا نشان دهندرکشد تا تأثیر خود رسال طول می 5

صفحۀ 3 صاویر تمام ماهی 28. در  شده هایی که از آنکتاب بهتر بود ت ها نام برده 
 شد.ها هم آشنا مینام با شکل آن عالوه برشد تا مخاطب است آورده می

خرچنگ آبی »کتاب، در پاراگراف دوم، سییطر سییوم آمده اسییت:  30. در صییفحۀ 4

اروپا، شیمال افریقا و جنوب غربی آسییا منتقل  ها بهاحتماالً از طریق آب توازن کشیتی
 «شده است.

نامه توضیییحی در پانویس صییفحه یا در واژه« هاآب توازن کشییتی»بهتر بود دربارۀ 

 شد.دربارۀ آن آورده می
کتاب به گونه و خانوادۀ پرندگان اشیاره شیده اسیت. بهتر بود در  34. در صیفحۀ 5

 شد.برای مخاطب توضیح داده مینامه تفاوت بین گونه و خانواده واژه
طور استثنایی ممکن است جوندگان، گهگاه و به»کتاب آمده است:  36. در صفحۀ 6

 «خرگوش، دوزیستان، پرندگان کوچك و خزندگان را هم شکار کند.

طور کلی از ردۀ جانوران نام برده شییده اسییت، چرا با توجه به اینکه در این متن به
م اختصییاصییی خود جانور، به ردۀ آن یعنی پسییتانداران اشییاره جای نادربارۀ خرگوش به

 نشده استر

نامی آورده شییده اسییت که بهتر بود « پرنده پاشییلك»کتاب از  37. در صییفحۀ 7
 شد.تصویرش نیز برای آشنایی مخاطب با آن آورده می
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ها نیز شود. بهتر بود نام آنکتاب عکس زیبای چند پرنده دیده می 40. در صفحۀ 8
 تصویرشان آورده شود. زیر

صفحۀ 9 ستان»کتاب از جانورانی، مانند  42. در  «  بالهپورپویز بی»و « جربیل بلوچ

 شد.نام برده شده است که بهتر بود تصویرشان نیز در صفحه آورده می
صفحۀ 10 ست:  45. در  سوم و چهارم آمده ا کدام جانور، چه جانور دیگری »سطر 

 «خوردررا شکار و می
 کند و ...کند( جا افتاده است؛ شکار میمله جزء دوم فعل شکار )میدر این ج

به مناطق مردابی، آب ماندۀ اراضییی »نامه در تعریف تاالب آمده اسییت: . در واژه11

طور دائم یا موقت دارای آب ها که مصییینوعی یا طبیعی، بهسییییاه خیس باتالقی، برکه
بوده و همچنین مناطق سییاحلی  شییورسییاکن یا جاری، با مزۀ آب شیییرین، شییور و لب

 «شود.متر نباشد تاالب گفته می 6دریاها که هنگام جزر، ارتفاع آب بیشتر از 

ست که منظور از سؤالی که با خواندن این متن برای مخاطب مطرح می شود این ا
اند هم معطوف شدهها بدون فعل بهعالوه جملهچیستر به« اراضی سیاه خیس باتالقی»

طوالنی حاصییل شییده اسییت که خواننده باید چندبار آن را بخواند تا متوجه ای و جمله

 منظور کالم شود.
های زیسیت ایران بر آن اسیت تا مجموعه کتاب»در جلد پشیت کتاب آمده اسیت: 

محیطی کودکان و نوجوانان ایران را با هدف ایجاد حساسیت های زیستدانش و آگاهی

یت موجود  ها برای حفظ این میراث طبیعیدر آن هد و برای بهبود وضیییع افزایش د
 «های ساده و پیشگیرانه را معرفی کند.روش

زیسییت و گونه که قبالً اشییاره شیید، تألیفی بودن این کتاب و توجه به محیطهمان
 مشکالت بومی آن از نکات مثبت و بسیار باارزش این کتاب است.

فان کودک و ن گارنده امیدوار اسیییت دیگر مؤل وجوان نیز به موضیییوع کالم آخر، ن

 زیست و حفاظت از آن توجه بیشتری نشان دهند.محیط
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 حاصل کالم
زیسییت افزایش یافته های ترجمه با موضییوع محیطهای اخیر کتاباگرچه در سییال

زیستی، مانند گرمایش های جهانی محیطاست و این به دلیل افزایش مشکالت و بحران

های آب و انرژی و... است، باید سالی، بحرانزمین، تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، خشك

گاهی کودک و نوجوان د به سیییطح دانش و آ جه  تا تو بد  یا نه افزایش  ر این زمی
ها نهادینه شیییود، ولی نکتۀ مهم زیسیییت و حفاظت از آن از کودکی در ذهن آنمحیط

 های تألیفی در این زمینه است. کمبود کتاب

زیسییتی جهانی اسییت، ولی مشییکالت حاصییل از آن در های محیطگرچه بحران
رانی اسییت که مشییکالت و کشییورهای مختلف متفاوت اسییت و این به عهدۀ مؤلف ای

زیسییت بومی ما را به کودک و نوجوان ایرانی بشییناسییاند و با افزایش های محیطبحران

کاوی نه کنج قهدانش او در این زمی یك و او را عال ظت از اش را تحر فا به ح ند  م
زیسیییت کند تا شیییاید همین کودک و نوجوان نیز در آینده بتواند برای حل این محیط

 مؤثری بردارد.های مشکالت گام
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