معرفی سیمای منابع طبیعی جنوب کرمان با تکیه بر بخش جنگل
جٛٙب اػتاٖ وشٔاٖ تا ٔؼاحت تیؾ اص ٞ 3858000ىتاس داسای ٞفت ؿٟشػتاٖ (جیشفت ،وٟٛٙج ،ػٙثشآتادٛٙٔ ،جاٖ،
فاسیاب  ٚسٚدتاس) تٛد ،ٜو ٝتیؾ اص ٞ 3665000ىتاس آٖ سا ػشصٞٝای ٔٙاتغطثیؼی تـىیُ ٔیدٞذ .ایٗ ٔٙطم ٝدس
جٛٙبؿشلی اػتاٖ وشٔاٖ  ٚدس حذ فاصُ ط َٛجغشافیایی  55تا  63دسج ٚ ٝػشض جغشافیایی  27تا  32دسج ٝتا
حذالُ استفاع ٔ 143تش دس حاؿی ٝجٛٙتی چاِ ٝجاصٔٛسیاٖ ٔ ٚشتفغتشیٗ ٘مط ٝتا استفاع ٔ 3884تش (استفاػات
تحشآػٕاٖ  ٚجثاِثاسص) دس الاِیٓ سٚیؾ ایشاٖ تٛسا٘ی  ٚتخؾٞایی دس ٘احی ٝخّیج ،ػٕا٘ی(صحشا – ػٙذی)  ٚالاِیٓ
آب ٛٞ ٚایی ػشد  ٚخـه  ٚوٞٛؼتا٘ی تا ٌشْ ٔیا٘ٚ ٝالغ ؿذ ٜاػت .ایٗ ٔٙطم ٝتٔ ٝا٘ٙذ ٍ٘یٗ ػثض دس حصاس سفیغ
وٟٞٛا اص ؿٕاَ،جٛٙب ،غشب  ٚلؼٕتی اص ؿشق احاط ٝؿذ ٜاػت ٚادأ ٝچیٗخٛسدٌیٟای ػّؼّ ٝجثاَ صاٌشع  ٚدس
لؼٕتٞای جٛٙتی داسای تشٖٚصدٌیٟای ػٍٙی ٔیتاؿذٕٞ ،یٗ ٚیظٌی اػت و ٝالّیٓ حٛص ٜطیف ٌؼتشدٜای اص
تیاتاٖ ٌشْ ٔیا٘ ٝتا الّیٓ ػشد وٞٛؼتا٘ی سا تٛجٛد آٚسد ٜاػت .ایٗ ٚیظٌیٟا تش پذیذٜٞای الّیٕی خصٛصاً تاس٘ذٌی
اػٓ اص ٘ٛع تاسؽ  ٚپشاوٙؾ آٖ اثشات چـٌٓیشی داسد .تذیٗ دِیُ دس لؼٕتٞای ٔختّف ؿاٞذ جٍُٞٙای تمشیثاً
ا٘ثٔ ٚ ٜٛشاتغ ٘ؼثتاً ٔشغٛب ٞؼتیٓ ٙٔ ٚطم ٝسا ت ٝیىی اص ٘ادس لطةٞای ٔ ٟٓوـاٚسصی وـٛس تثذیُ ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٔٙطم ٝاص ٘ظش آب ٛٞ ٚایی داسای تٛٙع فٛقاِؼادٜای اػتٔ .یضاٖ ٘ضٚالت آػٕا٘ی دس ٔٙاطك وٞٛؼتا٘ی (ػاسدٚئی،ٝ
جثاِثاسص ،اػفٙذلٔ ٚ )ٝشاتغ ییاللی تا ٔ 400یّیٕتش  ٚدس ػشضٞای جٛٙتی ٔا٘ٙذ لّؼٌٙٝج ،سٚدتاس ٞ ٚأ ٖٛجاصٔٛسیاٖ
تا ٔ 85یّیٕتش دسػاَ ٔیسػذٔ .تٛػط سطٛتت ٘ؼثی ٔٙطم ٝجیشفت  ٚوٟٛٙج حذٚد  ،%70حذالُ دسج ٝحشاست -10
دسج ٝػا٘تیٌشاد دس ػشتیظٖ جیشفت تا  +50دسج ٝػا٘تیٌشاد دس سٚدتاس  ٚلّؼٌٙٝج  ٚتثخیش اص ٔ 1500یّیٔتش
دساستفاػات ػشتیظٖ  ٚتحشآػٕاٖ تا ٔ 4000یّیٕتش دسٞأ ٖٛجاصٔٛسیاٖ ٘ٛػاٖ داسد.

تقسیمبنذی جنگلهای ایران:
12/%5اص وُ ٔٙطم ٝجٛٙب وشٔاٖ سا جٍُٞٙای ایٗ ٔٙطم ٝتٔ ٝؼاحت ٞ 483000ىتاس پٛؿا٘ذ ٜاػت.
اص آ٘جایی و ٝجٍُٞٙا ایشاٖ ت ٝپٙج ٔٙطم ٝسٚیـی تضسي یؼٙی:
ٙٔ-1طم ٝسٚیـی ٞیشوا٘ی -دس ؿٕاَ وـٛس
ٙٔ-2طم ٝسٚیـی اسػثاساٖ -دس ؿٕاَ غشب
ٙٔ-3طم ٝسٚیـی صاٌشع -دس غشب  ٚجٛٙب غشب
ٙٔ-4طم ٝسٚیـی ایشاٖ تٛسا٘ی -دس ٘ٛاحی ٔشوضی ،ؿشلی  ٚجٛٙب ؿشلی

ٙٔ-5طم ٝسٚیـی خّیج ػٕا٘ی -دس ٘ٛاحی جٛٙتی  ٚػٛاحُ خّیج فاسع  ٚدسیای ػٕاٖ
تمؼیٓ ٔیؿٛد ،جٛٙب وشٔاٖ ٔتأثش اص د٘ ٚاحی ٝسٚیـی ایشاٖ تٛسا٘ی  ٚخّیج ػٕا٘ی ٔیتاؿذ.

تقسیمبنذی جنگلهای جنوب کرمان:
جوامع گیاهی جنگلی جنوب کرمان با توجه به ارتفاع به سه بخش تقسیم میگردد:

ٌٞٝ٘ٛ -1ای ٌشٔؼیشی و ٝدس ٘احی ٝسٚیـی خّیج ػٕا٘ی و ٝدس وٕتشیٗ استفاع تیٗ  230تا ٔ 800تشی اص ػطح دسیا
لشاس داس٘ذ  ٚػثاستٙذ اص :وٙاس ،وٟٛس  ،وٟٛسن ٌ ،ض  ،اػىٕثیُ ٌ،یـذس  ،اػتثشق  ،داصٌ ،ض سٚغٙی . ... ٚ
ٌٞٝ٘ٛ -2ای ٔذیتشا٘ٝای و ٝدس ٘احی ٝسٚیـی ایشاٖ تٛسا٘ی یؼٙی دس استفاع  800تا ٔ 2200تشی اصػطح دسیا
لشاسداس٘ذ ؿأُ :تاداْ ،ت ،ٝٙوؼٛس،ویىٓ ،اسطٖ ،داغذاغاٖ ،چٙاس ،صیت ،ٖٛصسؿه ٘ ،ؼتشٖ  ،جً (ؿیـٓ)ٛٔ ،سد ٚ
ا٘اسؿیطاٖ (ٌّپشن) ٔیتاؿذ.
ٌٞٝ٘ٛ -3ای ػشدػیشی و ٝدس تّٙذتشیٗ ٘ماط استفاػی اص ػطح دسیا یؼٙی  1800تا ٔ 3500تشی لشاسداس٘ذ ػثاستٙذ اص:
اسع ،اسطٖ٘ ،ؼتشٖ  ٚصسؿه.
الصْ ت ٝیادآٚسی اػت و ٝاص ٕٟٔتشیٗ ٔحصٛالت فشػی جٍّٙی ٔٙطمٔ ٝیتٛاٖ ػمض ،تزس تاداْ وٞٛی(اِٛن) ،
وتیشأ ،ی ٜٛوؼٛسٔ ،ی ٜٛت .... ٚ ٝٙسا ٘اْ تشد.

ویژگیهای منطقه جنوب استان کرمان در بخش جنگل :
الف :ویژگیهای منحصر به فرد اکوتوریسم :
جٍُٞٙای صیثا ٘ ٚؼثتاً ٔتشاوٓ تا تٛٙع ٌیاٞی ٔٙحصش ت ٝفشد ٕٞشا ٜتا ٚجٛد تفشجٍاٜٞای جٍّٙی ٘ـاٖدٙٞذ ٜجارتٝ
ٔٙطم ٝتشای جّة ٌشدؿٍش ٔیتاؿذ .دسّ ٜصیثای دِفاسد تا داساتٛدٖ آب ٛٞ ٚای ٔٙاػة ٔ ٚؼتذَ ،جٍُٞٙا  ٚآتـاس
صیثا دس جٛٙبؿشق وـٛس تی٘ظیش اػتٙٔ .اطك جٍّٙی وِ ٜٛشی ،تیتٌ ،ٖٛاٚواٖ دس ػاسدٚئی ٚ ٝجثاِثاسص ػّیا ،أجض،
سٚدفشق ،دسیٗ  ٚآتـاسٞای ٚسٚاس  ٚػش٘ى ٜٛدس جثاِثاسص ػفّی  ٚدٟٞا جارت ٝتذیغ  ٚطثیؼی دیٍش دس ٔٙاطك سٔاٖ،
تٟشآػٕاٖ ،اػفٙذل ،ٝفاسیاب ،فاؿى ٜٛدس صٛست تش٘أٝسیضی  ٚاحذاث جاد ٜدػتشػی  ٚتأٔیٗ أىا٘ات ٔیتٛا٘ذ
جٛٙب اػتاٖ وشٔاٖ سا ت ٝلطة ٌشدؿٍشی جٛٙبؿشق تثذیُ ٕ٘ایذ.

ب :ویژگیهای منحصر به فرد و نادر جنگلی :

 -1رخیشٌٜا ٜط٘تیىی -جٍّٙی ا٘اس ؿیطاٖ ٌّ( Tecomella undulataپشن) دس ؿٟشػتاٖهای جیشفتٛٙٔ ،جاٖ
ٚػٙثشآتاد ،تٔ ٝؼاحتٞ 120ىتاس ٔیتاؿذ .رخیشٌٜا ٜط٘تیىی -جٍّٙی ا٘اس ؿیطاٖ دِفاسد (تٔ ٝؼاحت ٞ 50ىتاس) دس
تٕاْ ایشاٖ تی ٘ظیش اػت .ػال ٜٚتش ج ٍُٙتٛدٖ ،ؿىٛفٞ ٝای تؼیاس صیثا  ٚدِفشیة آٖ دس اٚاػط فصُ تٟاس جّ ٜٛخاصی
داسد.
 -2رخیشٌٜا ٜؿیـٓ ( Dalbergia sissooجً) دس ؿٟشػتاٟ٘ای جیشفت  ٚػٙثشآتاد تٔ ٝؼاحت ٞ 113ىتاس
-3رخیشٌٜا ٜط٘تیىی اسع) ) Juniperus polycarpusدس ؿٟشػتاٖٞای جیشفت  ٚػٙثشآتاد تٔ ٝؼاحت 383
ٞىتاس
 -4رخیشٌٜا ٜط٘تیىی ٔٛسد ( )Myrtus comunisدس ؿٟشػتاٟ٘ای جیشفت تٔ ٝؼاحت ٞ 5ىتاس
 -5رخیشٌٜاٌ ٜض سٚغٙی ( )Tamarix spدس ؿٟشػتاٖ لّؼٌٙ ٝج ،تٔ ٝؼاحت ٞ 550ىتاس
 -6رخیشٌٜا ٜوٙاس ( )Ziziphus spinaدس ؿٟشػتاٖ وٟٛٙج تٔ ٝؼاحت ٞ 234ىتاس
 -7رخیشٌٜا ٜتٛج ( )Salvadora persicaدس ؿٟشػتاٖ جیشفت تٔ ٝؼاحت ٞ 4ىتاس
ج :چوب و صنایع وابسته :تٟتشیٗ سٚیـٍا ٜاواِیپتٛع ایشاٖ دس جٛٙب وشٔاٖ اػت و ٝدس صٛست تش٘أٝسیضی تش
سٚی ایٗ ٌ ٝ٘ٛاػتشاتظیه ػال ٜٚتش تِٛیذ چٛب  ٚلطغ ٚاتؼتٍی تٚ ٝاسدات چٛب اص ػایش فشآٚسدٜٞای آٖ ٘ظیش
ٚیؼىٛس  ٚاػا٘غ ٔیتٛاٖ اػتفادٜٞای فشاٚاٖ تشد ،چٛب ٌٞٝ٘ٛای جٍّٙی صیتٌّ ،ٖٛپشن  ٚؿیـٓ تؼیاس ٔما ،ْٚصیثا
 ٚجالپزیش اػت  ٚدس صٙایغ ظشیف واستشد فشاٚاٖ داسد.

