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  1چکیده

شور ک در  مانگرويها شگاهی رونیفردتر منحصربه از یکی یکری سینیخور آذشگاه یرو :سابقه و هدف
و چندل ) Avicennia marina( حرّاه دو گونه کشور است ک   مانگرو گسترهشگاه تنها ین رویا. است

)Rhizophora mucronata (يط انحصارین نظر شرایو از ا  در آن استقرار داشته آمیختهصورت به 
   .دارد

  

. گردید تعیین تاج ارتفاع و قطر گیري اندازه با که دارد اهمیت درختان تاج ابعاد :ها مواد و روش
مختلف،  نواحی در تطبیقی مقایسه براي هاي گیاهی هاي پایه مشخصهعنوان  به، ها مؤلفهاین  گیري اندازه
 سایر با همبستگی میزان پوشش، تعیین درصد کردن تاج، معین متوسط طول و متوسط قطر تعیین
 تاج قطر. رویشگاه کاربرد دارد شرایط محیطی با مؤلفه این همبستگی رویشی و میزان هاي مؤلفه

 مماس فرضی خطی بر یافق حالت در متر انتهاي دو که ينحو  بهاي پارچه نواري متر لهیوس  بهدرختان
 قطر. شد گیري اندازه درخت ارتفاع گیري اندازه روش به نیز تاج ارتفاع و باشد عمود تاج انتهاي دو بر
 تنها و بوده تصادفی قطعات انتخاب  نحوه.گردید گیري اندازه متر سانتی دقت تا درختان تاج ارتفاع و
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 مطالعه مورد هاي توده اما است بوده ورهاخ در شناورها حرکت به مربوط هم منطقه در تصرف و دخل
 تمام شمارش با توده هر در تراکم تعیین. شود نمی اعمال ها آن روي خاصی مدیریت و بوده طبیعی

 در گروه جستصورت   بهاغلب حرّا درختانکه  آنجا  ازو شد خواهد تعیین قطعه در مستقر هاي پایه
  .است شده محاسبه گروه جستحسب   برحرّا ايه رویشگاه در تراکم دارند، حضور خود رویشگاه

  

ل کمتوسط ارتفاع ،  نشان دادمطالعه موردرویشگاه در هاي رویشی   ویژگیگیري  اندازهنتایج :ها یافته
ن ارتفاع یانگی م، متر4/1 و 3/2ب برابر با یترت  و چندل بهحرّاهاي  براي گونهو  متر 9/1درختان معادل 

 8/1، حرّاگونه  يادشده برای ي پارامترها ون شدیی متر تع30/1 و 34/1ب یرتت ل درختان بهکو قطر تاج 
 حرّا  ارتفاع درختنیبلندتر. ن شده استیی متر تع6/0 و 8/0چندل گونه  ي متر و برا9/1و 

 متر ارتفاع 5/4شگاه ین رویچندل در اپایه گونه ن ی متر و بلندتر5/6شگاه ین روی شده در ايریگ اندازه
 4/58ثر ک درصد تا حدا9/25ه از حداقل کن شد یی درصد تع3/37پوشش تاج سط درصد متو. دارد

تر از   درصد اجتماعات مانگرو انبوهی کم1/72نشان داد رویشگاه بررسی شرایط  .درصد نوسان دارد
  .  درصد دارند50

  

 چیرگی گونه  و اصله در هکتار3600  حدود تراکم میانگیندهنده نشان گیري اندازهنتایج  :گیري نتیجه
 در واحد شده شمارشهاي   درصد تعداد پایه50 با اختصاص اندکی بیش از  تعداد پایهنظر ازچندل 
  .بوده استسطح 

  
   Avicennia marina، Rhizophora mucronata تغییر ترکیب گیاهی، تراکم، تاج پوشش، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 از پایدار يداررب بهرههدف  یابی به دستابزار هی گیابوم  زیست مدیریتدر شناسی کاربردي  بوم
 شیوه و کارکرد اهمیت، تعیین گیاهی، ساختار تعیین رویشگاه، دقیق بررسیبا  بوم، زیست خدمات
 و ها آن مرزبندي گیاهی،) فیزیونومتریک و فلورستیک (عمومی ساختار و ظاهري وضع تعیین و حفاظت

 که، آنبوم مانگرو با توجه به حساسیت بسیار زیاد  مورد زیستدر این موضوع . استمدیریتی  ریزي طرح
 به طرف کیاز که 1 اکوسیستم حد واسطعنوان بهحاصل شرایط خاص اکولوژیک و موقعیت قرارگیري آن 

خصوصیات بینابینی دارد اهمیت بیوم خشکی و از سوي دیگر به بیوم دریایی و اقیانوسی مرتبط بوده و 
هاي احیاي  و با توجه به پروژه نیستند مستثنانگروهاي ایران از این قاعده ما. استدوچندان یافته 

  . باشند تر می چه بیش با استفاده از دو گونه حرّا و چندل نیازمند شناخت هربیولوژیک گسترده 
 باهمهایی   تولید زیاد این است که گونهتیباقابلهاي آمیخته  یک اصل کلیدي براي طراحی توده

تحمل به سایه، میزان رویش ارتفاعی، ساختار تاجی  مانندهاي متفاوتی  ه داراي ویژگیترکیب شوند ک
 را دارا هایی  ویژگینیچنهاي که  گونه). 10(دوانی باشند  ، فنولوژي و عمق ریشه)ویژه تراکم سطح برگ به(

تري تسخیر  طور کامل هاي مختلف خاك و نور به  اشکوبگیري از باشند، منابع رویشگاه را با بهره می
توده مصرف نمایند که در این صورت   مؤثري منابع را در جهت تولید زيطور بهتوانند  نماید و یا می می

 نیبه چن. شود  میها گونه هماني ها یکشت تکتوده کل نسبت به  تري از زي منجر به تولید بیش
 یا ،)7(شود   گفته می»ند مصرف منابع مکمل همدیگر هستنظر ازهایی که  گونه« اصطالحاًهایی  گونه
 نامیده 3این اثر متقابل، اغلب شدت رقابت). 8( خوبی دارند »2توانایی ترکیب شدن اکولوژیکی«که  این
هاي آمیخته   در توده4يا گونه نیبهاي رویشی مشابه داراي رقابت  دو گونه با ویژگی). 11(شود  می

اي در میان  گونه رقابت درون. باشد می استلص هاي خا  در توده5اي گونه هستند که معادل رقابت درون
به همین دلیل به پدیده . اي است تر از رقابت فراگونه هاي مکمل دارند، بسیار کم هایی که ویژگی گونه

در بررسی  ).29(شود   گفته می»6اصل تولید رقابتی« اصطالحاًتر از این نوع اثر متقابل،  تولید بیش
                                                
1- Ecoton  
2- Ecological combining ability 
3- Competition intensity 
4- Interspecific 
5- Intraspecific 
6- The competitive production principle  



   و همکارانحامد خیراندیش

 64

استان هرمزگان با استفاده از  -نگلی مانگرو در رویشگاه سیریکپراکنش و آمیختگی اجتماعات ج
 رویشگاه هاي چیره ، پراکنش و ترکیب گونهبرداري میدانی  و نمونه2004 سال IRSاي  تصاویر ماهواره
 حرّا و چندل ختهیآم توده و خالص حرّا خالص، چندل یجنگل توده نوع وجود سه، مانگرو سیریک

 نشانچنین  هم پژوهشاین  جینتا. )27( گزارش نمودندرا  7/326 و 9/43، 6/272ترتیب با مساحت  به
   .است شده تر شیب چندل يها توده استقرار شگاه،یرو غرب به شرق سمت ازکه  داد

 استان در حرّا شده حفاظت منطقه مانگرو هاي جنگل یفیک و  میک تغییرات روند تعیین براي
 هوایی هاي سکع ازبا استفاده  )خمیر بندر جنوب و مقش جزیره غربی شمال در واقع(هرمزگان 
 چنین هم و) 1995 سال به مربوط( 1:40000 هوایی هاي سکع و) 1967 سال به مربوط( 1:20000

و با در نظر گرفتن ) 1:40000 هوایی هاي سکع از شده هیته (1:25000 مقیاس توپوگرافی هاي نقشه
 یفیک معیار عنوان به پوشش تاج مکترا درصد و  میک معیار عنوان به حرّا هاي جنگل نسبی مساحت

 نشان داري معنی تغییر یبررس مورد سال 27 طی در اشاره مورد هاي جنگل مساحت هکنتیجه گرفتند 
 درصد افزایش صورت به داري معنی تغییر با منطقه این در پوشش تاج مکترا درصد میانگینو  نداده

 بندي جمع و بررسی در زمینه همین در .)14( است بوده همراه درصد 71/8 میزان به پوشش تاج مکترا
 کشور در شده انجام کاري جنگل سطح مجموع گزارش با تایلند جنوب مانگرو هاي جنگل وضعیت

 سلطنتی دپارتمان توسط هکتار 11000 ار بیش کاشت به میالدي 1995-97 هاي سال خالل در مذکور
   خصوصی بخش و کشاورزي وزارت توسط مانگرو ريکا جنگل مشترك طرح هکتار 5076 جنگل،

 مقایسه که است کرده گیري نتیجه و اشاره تایلند، نفت سازمان توسط کاري جنگل هکتار 1770 و
 کار مقیاس نظر از اغلب که این دلیل به مانگرو هاي گونه با کاري جنگل موفقیت نظر از مختلف هاي طرح

 متفاوت نگهداري براي یافته اختصاص بودجه و زمان محل، طق،منا تعداد گونه، تعداد مثال عنوان به
 بررسی با) کاري جنگل هاي طرح (رویشگاه مصنوعی بازسازي با رابطه  در.)22 (است دشوار هستند،

 تغییرات دامنه (متفاوت بسیار منطقه، شرایط به بسته را طرح هزینه حرّا، کاري جنگل مختلف هاي طرح
 و ارزیابی) زمین تملک هزینه گرفتن نظر در بدون هکتار هر در آمریکا دالر 216000 تا 225 از

 هزار 10 بین را گویان در حرّا درختان کاشتن دوباره هزینه مقایسه مبناي یک عنوان به و نمود گزارش
 در مانگروکاري براي که است حالی در این. )13( است کرده ارایه هکتار هر در آمریکا دالر هزار 25 تا
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 گزارش هکتار هر در دالر 250 سطح در را ها هزینه آمریکا، متحده ایاالت Indian River مصب دامتدا
  .)1 (است نموده
  تنها رویشگاه مانگروعنوان به سیریک ینیخور آذرویشگاه در  ژهیو به ادشدهی هاي پژوهش وجود با
 در توسعه یا بتخری بررسی نرخ و چندل است حرّا دو گونه طبیعی داراي صورت به که کشور
 پوشش تاج مکترا درصد و وسعت تغییرات روند مقایسه طریق از تنها رویشگاهاین  مختلف هاي بخش

ساز طراحی و اجراي این پژوهش  این موضوع زمینه. بود خواهد پذیر انکام رویشی قطعه هر کیکتف به
و نتایج آن  گردیده منطقههاي آمیخته این   رویشی و رویشگاهی تودهطیشرا مستندسازي منظور به

  .تواند مبناي پایش تغییرات شرایط در مقاطع زمانی بعدي باشد می
  

  ها مواد و روش
شرقی  کیلومتري جنوب 75 در استان هرمزگان و در لومترمربعیک 3500سیریک با وسعت شهرستان 

 ياراد منطقه دهد می نشان دومارتن خشکی شاخص.  استشده واقعمیناب در ساحل دریاي عمان 
 .است فرما حکمآن  بر آب کم و خشک شرایط سال، نخست ماه 9که در است ) بیابانی (خشک اقلیم
 نیا كخا در. است یشن -یرس -یلوم تا یلوم اغلب یتحتان كخا بافت و لوم یسطح كخا بافت
 9/0 تا 6/0 از یآل مواد متر و بر منسیز یدس 9/46 تا 4/35 از EC ،96/7 تا 85/7 از pH ،ینواح

 و بوده ساده بسیار مورفولوژي نظر از مطالعه مورد منطقه شناسی زمین وضعیت. است رییتغ در صددر
 این یافته، فرسایش آن از قسمتی که باشد می آبرفتی تراس یک شامل تنها و ندارد اي پیچیده ساختمان

 پوشیده) شناسی نزمی چهارم دوران (کواترنر دوره به متعلق هايدسازن از بوده جوان سنی نظر از منطقه
  ).23( است شده
 نیتر جیرا Avicennia marina یبا نام علم) Grey (Gray) mangrove (حرّا: هاي گیاهی گونه
 جیخل تا بوشهر الگرم ام از رانی ايها شگاهیرو  یتمام در و است رانی مانگرو ايها جنگل در گونه
 به خود قانون تابک در نایس ابن که جا آن از خود مستقر گشته است، کیولوژکا خواستگاه در گواتر

 اهانیگ فلور گذار انیبن عنوان هب ریشه شمندیاند نیا است، پرداخته ها یرستن و اهانیگ مشخصات
 دانشمند نیا نام از اهیگ نیا جنس و رهی تیعلم نام جهت نیهم به و) 17 (است شده شناخته رانیا
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 تهیوار چند و گونه ازدهی و Avicenniaجنس  کی يدارا Avicenniaceae رهیت. است گرفته شهیر
 ،قایفرآ ،اکیمرآ ی و شرقی مانگرو از سواحل غربی جهانيها شگاهی در رویعیوس عیتوز و) 28 (است
 يایا در تمام آسینش آن در آسک مناطق عمده پرا.دارد ای آسیشرق جنوب و جنوب و ایاسترال

 مدار نیتر یشمال رانیاسواحل جنوب . ان استریستان و اک از هندوستان، پاییها ، بخشیشرق جنوب
 يها شگاهی در روحرّادرختان .  آن استيها گونه نی از بردبارتریکی و داراي مانگرو اهانیگ نشکپرا

 از و دهند یم لیکتش) کیریس منطقه استثنا به (خالص اما وبهک ناهمسال و چند اشیاجتماعات رانیا
 مسن با يها جست گروه صورت به معموالً باشد یم اریبس اهیگ نیا در جست جادی اییتوانا که جا آن

 در هک است یمرغ تخم واژ ای يا زهین متقابل، ،یچرم حرّا برگ. شوند یم دهی دي بزرگ و چتریتاج
 آن یپشت سطح و رهیت سبز برگ، نیا نییرو سطح گردد یم وتاهک ی به دمبرگی و منتهکیبار قاعده

 زرد رنگ به حرّا درخت گل. باشند یم ایپا و چندساله ها برگ نیا است؛ زی ريها كرک از دهیپوش
 باشد ی می رأسيها  مجتمع در گرزنیمرغ تخم تهک برا2 تا 1 ي و داراکوچک گل نیا است، روشن

)5.(  
 رهیت نیا دارد، تعلق Rhizophoraceae رهیت به Rhizophora mucronata یعلم نام با چندل گونه
 جنس 4 رهیت نیا. شود ی مانگرو محسوب میاهی گيها خانواده نیتر تیجمعپر از یکی و نیتر معروف

 در یعیوس گسترش  نیزخانواده نیا). 28 (دهد یم اختصاص خود به مانگرو اهانیگ در را گونه 16 و
 ،یجنوب ،ی شرقيایآس يریگرمس سواحل آن نشک مانگرو در عرصه جهان دارد و پرايها شگاهیرو
هندوستان،  )Sunderbnas ( در سندربانزگونه چندل. )24 (ردیگ یبرم در را اکیرمآ و ایاسترال قا،یآفر
ها وجود  ر گونهی با ساتوأما ی خالص صورت به یعی وسيها جنگلدر قالب  ي و مالزيرالئون، اندونزیس

از  آن منشأ. شود یده می همراه دصورت به Avicennia جنس يها تر مناطق با گونه شیدر ب. دارند
 در چندل گونه ).25( ده استی گرديبند  طبقهی شرقي است و جزو مانگروهايهند و مالزسواحل 
 حضور به هک یمراجع یتمام باًیتقر.  وجود داردکیریس منطقه در تنها و رانی در ايمحدود مساحت

 1914 نی بيها سال در هک اند برده نام ی گونه خارجکی عنوان بهاند از آن   اشاره داشتهرانیا در گونه نیا
 تر مک يبردبار علت بهگونه  نیا .است شده اشتهک آورده و رانی اول به ایجهان جنگ زمان در 1918 تا

 فاصله در توده داخل دریا  آب با تماس در گاه و تر مک در فاصله حرّا نسبت به يشوردر برابر 
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 در داخل یکوچک يها آبراهه زی در حالت جزر نیمعموالً حت. نمود مشاهده آب از دور چندان نه
  ).3(باشد  یم انیاجتماع چندل در جر

   از .دارند قرار یرصنعتیغ يها جنگل فیرد در مانگرو يها جنگل: گیري پارامترهاي مورد اندازه
   نانینش ساحل سال، از یمواقع در تنها و شود ینم يبردار بهره یصنعت چوب هیته يبرا درختان نیا

 ینینش شاخه و ینیگز انیآش محل درختان نیا تاج یطرف از .نندک یم يبردار  بهرهها آن سرشاخه از
   قطر يریگ اندازه با هک دارد تیاهم درختان تاج ابعاد بنابراین است، چر کنار آب پرندگان از یگروه

 يبرا هاي گیاهی هاي پایه مشخصه عنوان به، ها مؤلفهاین  يریگ اندازه. دیگرد نییتع تاج ارتفاع و
 درصد ردنک نیتاج، مع متوسط طول و متوسط قطر نییمختلف، تع ینواح در یقیتطب سهیمقا

شرایط  با مؤلفه نیا یهمبستگ زانی و میشیرو يها مؤلفه ریسا با یهمبستگ زانیم نییپوشش، تع
 يانتها دو که ينحو به يا پارچه ينوار متر لهیوس به درختان تاج قطر. شگاه کاربرد داردیرو یطیمح
 روش به زین تاج ارتفاع و باشد عمود تاج يانتها دو بر مماس یفرض یخط بر یافق حالت در متر

 يریگ اندازه متر یسانت دقت تا درختان تاج ارتفاع و قطر. شد يریگ اندازه درخت ارتفاع يریگ اندازه
  . دیگرد

 شناورها حرکت به مربوط هم منطقه در تصرف و دخل تنها و بوده تصادفی قطعات انتخاب نحوه
 اعمال ها آن روي خاصی مدیریت و بوده طبیعی مطالعه مورد هاي توده اما است بوده ورهاخ در

  .شود نمی
 به هیپا شمارش با هک است سطح واحد در اهیگ يها هیپا تعداد از عبارت اهیهر گ یانبوه ای مکترا

 نییتع ).15(د یآ یم دست به سطح واحد در) یشیرو فرم حسب بر موارد یبرخ در( گونه هر کیکتف
 حرّا درختان که جا آن از و شد خواهد نییتع قطعه در مستقر يها هیپا تمام شمارش با توده هر در مکترا

 حسب بر حرّا يها شگاهیرو در مکترا دارند، حضور خود شگاهیرو در گروه جست صورت به اغلب
  .است شده محاسبه گروه جست
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  جینتا
 هر حرّا ياه هی پا ومشاهده نشدصورت جامعه خالص  هباین تحقیق  مطالعه موردچندل در منطقه 

 برداشت شد و يرهکتا یک قطعه نمونه 8شگاه ین رویدر ا .شوند ی م دیدهتعداد بسیار اندكچند به 
.  درصد آن به درختان چندل اختصاص داشت77ه ک  شدي اصله درخت آماربردار290 درمجموع

 3625ار باال و معادل ی بسيبردار  از قطعات نمونهآمده  تدس بهج یشگاه با توجه به نتایم درختان روکترا
خته چندل و ی آميها ه اغلب قطعات نمونه در تودهک نیه با توجه به اکن شده است ییتار تعکاصله در ه

 ین بررسیمطابق ا.  به درختان چندل تعلق دارديادیزان زیم به مکن ترای برداشت شده است، سهم احرّا
 و چندل حرّا درختان کیکه به تفک متر است 9/1شگاه معادل ین رویختان ال درکمتوسط ارتفاع 

 و 34/1ب یترت ل درختان بهکن ارتفاع و قطر تاج یانگین میچن هم.  متر است4/1 و 3/2ب برابر با یترت به
 8/0 درختان چندل، ي متر و برا9/1 و 8/1، حرّا درختان يادشده برای يپارامترها. ن شدیی متر تع30/1
ن ی متر و بلندتر5/6شگاه ین رویشده در ا يریگ  اندازهحرّان درخت یبلندتر.  متر محاسبه شد6/0 و

 درصد 3/37ز یمتوسط درصد پوشش توده ن.  متر ارتفاع داشت5/4شگاه ین رویدرخت چندل در ا
 نی ايریگ نمونهدر قطعات .  درصد نوسان دارد4/58ثر ک درصد تا حدا9/25ه از حداقل کن شد ییتع
. متر ارتفاع داشتند ی سانت26 متوسط طور بهه کتار شمارش شد ک نهال در ه97 متوسط طور بهشگاه یرو

ن ی در احرّا درختان یی هوايها شهیر.  تعلق داشتحرّا درصد به درختان 95 ادشدهی يها ان نهالیاز م
ر قطعه نمونه را  هیشی رويها ن مؤلفهیانگیم .)1جدول ( داشتند يمتر بلند ی سانت13قطعات حدود 

 و چندل در قطعات حرّا ارتفاع و قطر تاج درختان ی فراوان)8 تا 1 ينمودارها(ن یچن هم. دهد ینشان م
 5/3ل درختان توده کن یانگی میکریشگاه سی رويها  مانگرویدر بررس. دهد ینشان م  رايبردار نمونه
 4ن ارتفاع حدود یانگیدرختان چندل م متر و 4/3 متوسط ارتفاع ي داراحرّاه درختان ک  شدنییمتر تع

 يزان براین میه اک متر بود 3/2متوسط قطر تاج درختان توده برابر با . دادند یمتر را به خود اختصاص م
م درختان کن مطالعه ترایدر ا.  متر محاسبه شد6/1 درختان چندل ي متر و برا5/2 معادل حرّادرختان 

م درختان سه زون مشخص در ک ترابر اساسن شد و ییتعتار ک اصله در ه2931 تا 656ن یتوده ب
  .دیرد گییشگاه شناسایرو
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 .هاي رویشی درختان حرّا در رویشگاه سیریک  مشخصات مؤلفه-1جدول 
Table 1. Details the components of mangrove trees in the habitats CIRIC.  
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 18 32 50 1.99 1.73 2.03 26 900 حرّا
1 

 1 1000 چندل
27 

1.03 0.57 0.17 1 20 - 

 24 30 5 0.93 1.11 1.46 37 900 حرّا
2 

 7 10900 چندل
44 

1.02 0.50 0.43 2 25 - 

 21 33 75 2.98 3.38 3.78 55 600 حرّا
3 

 3 300 چندل
58 

3 2.50 2 6 50 - 

 21 50 45 1.19 1.45 1.74 18 1100 حرّا
4 

 4 500 چندل
22 

1.14 0.70 0.64 3 40 - 

 6 25 343 2.28 1.96 2.38 31 500 حرّا
5 

دلچن  400 1 
32 

0.97 042 0.37 5 20 - 

 13 22 15 2.17 1.34 1.98 28 1000 حرّا
6 

 0 0 چندل
28 

- - - 0 - - 

 8 35 7 1.9 2.31 3.73 19 600 حرّا
7 

 25 9000 چندل
44 

1.90 0.95 0.57 12 25 - 

 11 26 200 1.85 0.86 1.13 45 1000 حرّا
8 

 1 300 چندل
46 

0.70 0.30 0.08 7 37 - 

 32 93 1.9 1.8 2.3 32≈ 825 حرّا

 میانگین 31 5 0.6 0.9 1.4 5≈ 2800 چندل
 19≈ 1813 کل

≈19 

1.8 1.4 1.3 49 31.5 

15.3 
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  .شده گیري  ارتفاع تمام درختان حرّا اندازه- 2 نمودار          .          حرّا درختان ارتفاعی طبقات فراوانی -1نمودار           
     Figure 2. The measured height of all mangroves.            Figure 1. Frequency of mangrove tree height classes. 

  

  
  

  .شده يریگ اندازه ارتفاع تمام درختان چندل -4نمودار                   . درختان چندلی طبقات ارتفاعی فراوان-3 نمودار        
      Figure 4. The measured height of mangrove trees.         Figure 3. Frequency of mangrove tree height classes.       

  

  
  

  . حرّاشده  گیري  قطر تاج تمام درختان اندازه-6نمودار      .                  حرّا درختان طبقات قطر تاج ی فراوان-5نمودار        
Figure 6. crown diameter measured all the mangrove trees.           Figure 5. Frequency of classes canopy of mangrove trees. 
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  .شده چندل گیري  قطر تاج تمام درختان اندازه-8  نمودار               . چندلدرختان فراوانی طبقات قطر تاج -7نمودار          
          Figure 8. Measured mangrove canopy trees.              Figure 7. The frequency of classes canopy of mangrove trees. 

  
  گیري و نتیجهبحث 
 متقابل تأثیرات که دارند اثر ها گونه رویش روي بر بسیاري عوامل آمیخته، هاي کاري جنگل در

 ما دانش. گیرد قرار بررسی مورد باید ند،باش داشته توانند می که منفی و مثبت اثر و هم روي بر ها گونه
 به مربوط هاي پژوهش اخیر هاي سال در و است کم نسبت به آمیخته هاي توده از استفاده در

 یابند استقرار دنیا نقاط تر بیش در توانند می که بوده هایی گونه به معطوف تر بیش آمیخته هاي کاري جنگل
فورستر و  ؛2002کارنول و مونتاگنی، ( کشور و دنیا حسط در گرفته انجام هاي پژوهش در). 31(

پتیت و  ؛1999پاراتو،  ؛1998لویس و مونتیرو،  ؛1998همکاران،  گویوفانگ و ؛2004همکاران، 
 ثابت) 2002زوانی و هیراتا،  ؛1999استنلی و مونتاگنی،  ؛2004پیتو و همکاران،  ؛2004مونتاگنی، 

 بهتر رویشگاه پایداري و کیفی و کمی وضعیت بهبود لحاظ به هآمیخت هاي کاري جنگل که است گردیده
 حاضر پژوهش در نتیجه این. )30، 26، 21، 19، 18، 12، 6، 4، 2 (است خالص هاي کاري جنگل از

 ؛2003مونتاگنی و همکاران،  (هاي پژوهش در توان می را عکس نتیجه که است داده را عکس اي نتیجه
 عنوان بهارتفاع  .)26، 20، 16 (کرد مشاهده نیز) 1999نلی و مونتاگنی، است ؛2003پیوتو و همکاران، 

بنابراین بررسی  ،)32(آید  می شمار به مطالعه مورد هاي درجه مرغوبیت رویشگاه یکی از مشخصه
چنین میانگین ارتفاع  هم. تر از درختان چندل است شده حرا بیش گیري میانگین ارتفاع درختان اندازه

این امر . هاي خالص حرا است تر از توده هاي آمیخته بیش شده در توده گیري  اندازهدرختان حراي
دهنده آن است که ساختار عمودي جنگل در درختان حرا تا حدودي مختل شده است و درصد  نشان

هاي   میزان تراکم درختان حرا در تودهکه  ییجا آن از.  بسیار اندك استو جواندرختان با ارتفاع کم 
هاي   این درختان در تودهیستیز ریدهاي خالص حرا است و با توجه به باال بودن  تر از توده ته کمآمیخ
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 بررسی ؛ کهتر از چندل است هاي آمیخته کم رسد توان رقابتی درخت حرا در توده نظر می آمیخته، به
چندل بیش از درختان رقابتی درختان این نظریه که توان . هاي تکمیلی دارد دقیق این امر نیاز به بررسی

تواند این پرسش را به ذهن آورد، چرا دامنه پراکنش جغرافیایی درختان   است، میصیتشخ  قابلحرا 
تجدید حیات ) استراتژي(حرا در کشور بیش از درختان چندل است؟ پاسخ این پرسش به راهبرد 

بذرهاي . شود  چندل مربوط میزا بودن درختان زایی و زنده زنده درختان حرا از راه بذر با خاصیت شبه
 پوست روي ددرختان حرا پس از رسیدن، بدون دوران خواب، آمادگی رویش دارند، اما در آغاز بای

بذر طی چند روز شناوري بر روي آب دریا از بذر جدا شود، سپس با قرارگیري در عرصه مناسب، 
ش خود را بر روي درختان مادري دار که بخشی از روی هاي ریشه که نهال حال آن. امکان رویش یابد

شوند و   مستقیم در بستر رویشگاه کاشته میطور بهاند، پس از جدا شدن از درخت مادري  آغاز کرده
  .ء یا استقرار نخواهند داشت به آب دریا منتقل شوند، امکان بقاچه چنان

 درصد 75 میانگین رطو بهدهد در درختان حرا  شده نشان می گیري بررسی ارتفاع تاج درختان اندازه
این موضوع در تعیین میزان . ردیگ یبرم  درصد ارتفاع درخت را ارتفاع تاج در50 و در درختان چندل

گیري قطر تاج پوشش نشان داد این مشخصه  اندازه. توده تولیدي جنگل اهمیت بسیار دارد زیست
تر از درختان چندل  بیشتر درختان حرا بسیار   بیشیده جستعلت توان  رویشی در درختان حرا به

تر قطر تاج پوشش در درختان چندل، زیاد بودن درصد تاج پوشش این  با توجه به میانگین کم. است
توان  می. تر بودن میزان تراکم این درختان در این توده است علت بیش درختان در توده خالص چندل به

در درجه دوم رجه اول میزان تراکم و  درصد تاج پوشش، در دکننده نییتعگفت در این رویشگاه عامل 
 نشان داد میزان يریگ اندازه موردهاي  میانگین شمار نهال در توده. پوشش درختی است میزان قطر تاج

هاي آمیخته  بررسی این موضوع در توده. تر از درختان حرا است زادآوري در درختان چندل بسیار بیش
 باالي این درختان، یستیز ریدکم در درختان حرا و ارتفاع و دهد با توجه به کم بودن میزان ترا نشان می

 رو به کاهش است و این روند بیانگر توان رقابت زیاد درختان ها آنحیات  توان زادآوري و تجدید
دار بودن اختالف میانگین  معنی. کند چندل دارد که عرصه را براي کنار زدن درختان فراهم می

 ناهمگنی ساختاري یبررس مورددهد در هر سه توده  شده نشان می گیري هاي رویشی اندازه مشخصه
همبستگی مثبت بین شمار نهال . ها ساختاري ناهمسال و نامنظم دارند وجود دارد به این معنی که توده

 که با افزایش قطر تاج پوشش و هاي خالص حرا بیانگر آن است و ارتفاع و قطر تاج پوشش در توده
ها به حمایت  شود این موضوع نشان از وابستگی رشد نهال تر می  زادآوري نیز بیشارتفاع درختان میزان
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 با این موضوع ضروري  مرتبطیبررستر این موضوع انجام  براي بررسی دقیق. درختان مادري است
 باال یستیز ریدها و درختان جوان چندل در کنار خورهایی که درختان حرا با  قرارگیري نهال. است

زیرا این .  نشان از آمادگی منطقه براي ایجاد ساختار چندل خالص در کناره خورها استوجود دارد
  . ها زادآوري حرا بسیار نایاب است محدوده

 از در درون خود و حراهاي خالص چندل، خالص حرا و آمیخته چندل  این بررسی نشان داد توده
که این ویژگی از اختصاصات  اینبا توجه به . اند ی ناهمگن رویشی و رویشگاهيها یژگیو نظر
هاي خاص چندل  ویژه در ارتباط با توده این یافته به. هاي ناهمگن و ناهمسان طبیعی است توده
 و ترویج این دیترد مورد شدت به بودن این درختان را کاشت دستتواند نظریه وارداتی بودن و  می

تري  هاي گسترده  دقیق این موضوع بررسیبدیهی است که داوري. سازد  همراه میاطیاحت بادیدگاه را 
  .طلبد را می
 آمیز  به رقابت مسالمتدآیند بای میشمار  شده به حمایتهاي   چندل و حرا هر دو از گونهکه جا آن از

تر چندل نسبت به  هاي طبیعی دقت نظر داشت و با توجه به توان رقابت بیش هر دو گونه در رویشگاه
هاي پیرامون  ه تمهیدات الزم را براي گسترش درختان حرا در عرصهحرا، الزم است مدیریت منطق

بدیهی است کارکردهاي .  قرار دهدتوجه موردآن را هاي   حمایت مصنوعی از تودهمنظور بهجنگل 
 در رقابت با همزیست خود مورد گونه  نیا به سبب مغلوبیت دهاي حرا نبای غیرقابل جایگزین توده

محیطی براي کنترل اثرگذاري    دلیل منطقه نیاز مبرم به مدیریت زیستبه همین. غفلت قرار گیرد
  . گونه چندل دارد) اکولوژیک (یشناخت بوم
  

  ترویجی رهیافت
فارس منحصر  رویشگاه خورآذینی سیریک از لحاظ ترکیب پوشش گیاهی در ایران و منطقه خلیج

سفانه چندان مورد توجه أ است که متهاي علمی و اجرایی تر دستگاه بفرد بوده و نیازمند توجه بیش
ها اثر دارند و اثرات متقابل  هاي آمیخته، عوامل بسیاري بر روي رویش گونه  در جنگل. واقع نشده است

 تراکم درختان رویشگاه پژوهشبر اساس نتایج این . ها بر یکدیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد گونه
هاي  این در حالی است که درختان چندل بیش از نیمی از پایه.  پایه در هکتار تعیین شد3500بیش از 
بر مبناي همین نتایج ساختار سنی درختان حرا تا حدودي مختل . شده را به خود اختصاص داد شمارش

هاي آمیخته  عالوه بر این تراکم درختان حرا در توده. شده است و میزان درختان جوان اندك است
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هاي آمیخته،  زیستی این درختان در توده  و با توجه به باال بودن دیرهاي خالص است تر از توده کم
این موضوع با مشاهده . تر از چندل است هاي آمیخته کم رسد توان رقابتی درخت حرا در توده نظر می به

ها وجود دارد  زیستی باال در آن ها و درختان جوان چندل در کنار خورهایی که درختان حرا با دیر نهال
ها   است در آینده به ایجاد جوامع چندل خالص در کناره خورها بیانجامد زیرا در این محدودهممکن

هاي چندل در دیگر  با توجه به این مشاهدات کاشت نهال. زادآوري حرا بسیار ناچیز است
ن دو ثیر متقابل ایأکه مطالعات دقیق اکولوژیک در زمینه ت هاي مانگرو ایران بهتر است تا زمانی رویشگاه

  .گونه صورت گیرد متوقف شود
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Abstract1 
Background and Objectives: Sirik’s Khoor Azini forest stand is one of the most 
unique mangrove forests in Iran. This forest stand is the only mangrove forest in 
Iran which is made of two species (Avicennia marina and Rhizophora mucronata) 
in mixed form so in this case this forest is unique. 
 
Materials and Methods: Crown dimension of trees is of importance and is 
determined by measuring crown diameter and height. Measuring these 
parameters, as characteristics of trees, is useful for comparative comparison in 
different areas, determining the mean diameter and mean height of the crown, 
calculating canopy cover percentage, determining the level of correlation with 
other vegetative factors and correlation of these factors with the environmental 
conditions of the site. Tree canopy diameter was measured by tape measure in the 
way that two ends of the tape measure in horizontal mode were perpendicular to 
an imaginary line tangent to two ends of tree canopy. The crown height was 
measured the same way as tree height. Crown diameter and height were measured 
as to cm. Sample plots were selected randomly and the only human intervention 
in the study area was the movement of some watercrafts within the bay, anyhow 
the studied forest stands were natural and no management was implemented 
within them. The density of each stand determined based on the number of all 
trees per each sample plots and since Avicennia marina trees mostly are in form 
of coppice in their habitat therefore the density in Avicennia stands was 
calculated based on coppice groups. 
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Results: Results of vegetative characteristics measurement in the studied site 
showed that the mean total height of trees is 1.9 m which is 2.3 and 1.4 m for 
Avicennia and Rhizophora, respectively. Mean height and canopy diameters of all 
trees was 1.34 and 1.30 respectively. These parameters were 1.8 and 1.9 m for 
Avicennia marina and 0.8 and 0.6 m for Rhizophora mucronata. Highest Avicennia 
marina tree was 6.5 m and highest Rhizophora mucronata tree measured as 4.5 m. 
Mean percentage of canopy cover was 37.3% that fluctuates between minimum of 
25.9% and maximum of 58.4%. The investigation of habitat condition showed that 
72.1% of mangrove communities have a density of less than 50%. 
 
Conclusion: Results revealed that mean density is 3600 tree per ha. Also the 
results indicated domination of Rhizophora mucronata based on the number of 
trees which was a little more than 50% of all trees per surface unit. 
 
Keywords: Vegetation composition change, Density, Canopy cover, Avicennia 
marina, Rhizophora mucronata  
 


