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 چكيده
محيطي زيستو ارزشهاي دليل كاركردهاي بيشمارهبو قرار دارندمناطق ساحلي جنوب كشور ايراندر جنگلهاي حرا

در قالب بلوكهاي كرتهاي خرد شده طرح آزمايشي،در جهت نيل به اهداف مزبور. آنها ضروريست توسعهو احياء،حفاظت
و با دو تيمار اصلي فاصله كاشت شامل  و5/0×5/0كامل تصادفي و دو تيمار فرعي شامل نهالهاي نهالستان ساحلي1×1متر متر

در3و نهالهاي نهالستان غير ساحلي در  و و انتهاي تكرار و ابتدا تعدادربدين منظو. مدي در جزيره قشم استقرار يافتپهنه جزر
به عرصه كشت مورد نظرو گزينيبهو غير ساحلي هاي ساحليدر نهالستان)Aviccenia marina Forsk( حرا گونه نهال 720

و با فواصل كشت  وياد شده منتقل و مدي كشت شدندينيپا در مناطق باال نهالهاي حرا يشيروهاي مؤلفهو ماني زنده.پهنه جزر
در هيجده ماهدر مدت زمان  پ. قرار گرفتندبررسي عرصه كشت مورد به دقت گذبراساس نتايج  درصد9/82شت هجده ماهس از

كهبه.زنده باقي ماندند عرصهاز نهالهاي كشت شده در دركاشته بيشترين آمار بقاء مربوط به نهالهاي حرايطوري منطقه شده
وپ كايين پهنه جزر و با با متر1×1شتامدي با فاصله كمترين آمار بقاء مربوطو درصد92 ماني زندهنهالهاي نهالستان ساحلي

در كاشتهبه نهالهاي حراي  ك شده و مدي با فاصله و با زندهبا متر1×1شتامنطقه باالي پهنه جزر  ماني نهالهاي نهالستان ساحلي
و مدي با فاصله زندهازتياحكييطور خالصه نتايج نهابه.استدرصد 74 و رشد بهينه نهال در محدوده پايين پهنه جزر ماني

.دداردر حاشيه عرصه جنگلهاي طبيعي متر1×1كاشت 

.ماني، رشد زندهمدي،و، جزرستان، نهال حرا، فاصله كشت:هاي كليدي واژه

 مقدمه
و جنگلهاي مانگرو در سواحل مناطق حاره اي

.)Kairo et al., 2001(ندا جهان واقع شدهاي حاره نيمه

هاي چوبي مانگروها داراي ارزشهاي مستقيم نظير فرآورده

و ارزشهاي غير مستقيم نظير پناهگاه حيات  و غير چوبي

و هايوحش، حفاظت سواحل در برابر اثر مخرب باد

و غيرهامو و ذرات معلق آب . باشندمي اج، تثبيت رسوبات

بتناينكه عالوه به و چشميوع زيستي اندازهاي ويژه، نظير

ب ميويژه عنوان اكوسيستمهايهآنها را  نمايد مطرح

جنگلهاي بسياري از نواحي استقرار). 1380صفياري،(

و يا عوامل طبيعي دليل فعاليت مانگرو به ،هاي بشري

هرحال در ارتباط با تجديد حياتهب. اند تخريب شده

شدهط دنيا تالشهايي انجام جنگلهاي مانگرو در تمام نقا

ازأمت.است سفانه در بسياري از مناطق دنيا فشارهاي ناشي

و توسعه بيش برداري ناپايدار باعث بهره افزايش جمعيت

و با  ي فراتر از تجديد رونداز حد از جنگلهاي مانگرو
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و مدي ساحل جزيره قشم2  بررسي بهترين روش استقرار نهال حرا در پهنه جزر

,.Kairo et al(حيات آنها شده است دليل قرارهب ).2001

ما بيشترگرفتن  نگرو در مناطق كم توسعه يافته جنگلهاي

مي بهره،جهان گيرد برداري شديدي از چوب آنها صورت

مي پروري پاك يا گستره آنها براي توسعه آبزي . شود تراشي

هاي حفاظت از جنگلهاي چنين اقداماتي بسياري از برنامه

و ناكامي مواجه ساخته است  مانگرو را با شكست

)Toledo et al., 2001(.

كه حفاظت، و توسعه جنگلهاي مانگرو ايران احياء

و كم باران و در مناطق خشك  داراي مساحت كم بوده

تجديد حيات اين. اي برخوردار است هستند از اهميت ويژه

و يا مصنوعي صورت  جنگلها از طريق زادآوري طبيعي

كاشت در هر منطقه با توجه كاريهاي دست جنگل. گيرد مي

و نيازهاي آن  مي منطقه برنامهبه شرايط در البته. گردد ريزي

در برخيو باشد برخي مناطق هدف ازدياد سطح جنگل مي

ب،زياد جهت توسعه دارند قابليتمناطق اراضي  ه ولي

داليلي توسعه طبيعي در آن صورت نگرفته است كه در اين

هرحالبه.باشد حالت نياز به توسعه توسط انسان مي

اليل مختلف بر اساس شرايطد توسعه مصنوعي جنگلها به

در اين بررسي جهت توسعه. منطقه اي صورت مي گيرد

و رشد نهالها در دو ناحيه مختلف  جنگلها، روشهاي كاشت

و با فواصل مشخص كاشت و مدي از پهنه جزر نهالها

.يكديگر مورد مطالعه قرار گرفته است

يند كشت مانگروها، مراحل انتخاب گونه بومي،ادر فر

و نگهداري انتخا و معرفي سيستم پايش ب عرصه مناسب

 & Macintosh( گيرد از جنگل مورد توجه قرار مي

Ashton, 2002(.تجربيات زيادي از كاشت درختان

در. مانگرو در كشورهاي مختلف جهان موجود است

امريكا كاشت نهالهاي مانگروي توليد شده در

 ول استهاي مناطق متفاوت با عرصه كشت متدا نهالستان

)Toledo et al., 2001.( در در يك تجربه كشت مانگروها

پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه كاشت نهالهاي،كنيا

توليد شده در نهالستان در مقايسه با كشت نهالهاي خودرو 

كشت مانگروها يك سابقه. بقاء باالتري دارند درصد

د. طوالني در آسياي جنوب شرقي دارد ر كشت مانگروها

و ويتنام با موفقيت انجام شده مالزي، هندوستان، فيليپين

در.)Kairo et al., 2001( است جنوب در منطقه پاتاني

كويت،در. داردمكاري مانگروها تداو كشور تايلند، نهال

و سيرالئون كشت  بنگالدش، مالزي، اندونزي، چين، ويتنام

 گيرد با نهالهاي توليد شده در نهالستان صورت مي

)Macintosh & Ashton, 2002.( ب ه در كشور پاكستان

در(دليل حضور آفات بذر مانگروها و خرچنگ الرو

ن جهت، نهالهاي توليد شده در نهالستا)عرصه طبيعي

.كاشت در عرصه ارجحيت دارد

سال است كه تالشهايي براي15در كشورمان حدود

و چندل از طريق نهالاءاحي كاري،و توسعه جنگلهاي حرا

و بذرپاشي صورت گرفته است، اما به روشني  بذركاري

و بهترين  معلوم نشده است كه مناسبترين فاصله كاشت

مدي براي استقرار گياهان مانگروو محل در گستره جزر

).1385،نامبي( كدام است

و تحقيق در مورد تعيين اين مطالعه با هدف بررسي

ومناسبترين محل استقرار نهالها در په و مدي  نه جزر

غربي شمال مناسبترين فاصله كاشت نهالها از يكديگر در

.جزيره قشم به اجرا در آمده است

و روشها  مواد
 مشخصات منطقه مورد مطالعه

در،منطقه انتخاب شده براي اجراي طرح آزمايش

در مجاورت يكي از توده و  منطقههاي طبيعي جنگل حرا

منطقه. قرار دارد) قشمجزيره(ساحلي رويشگاه مانگرو

11"تا 26°42'18"مورد مطالعه در موقعيت جغرافيايي 

و 59°26'  55°48'8"تا 55°32'27"عرض شمالي

 طول شرقي در مجاورت خور خوران قرار گرفته است

).1شكل(

منطقه مورد مطالعه با عنوان منطقه حفاظت شده حرا

و تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرا ر دارد
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 هاي يكي از تاالب عنوانهبملي پارك عالوه بر عنوان

و تنها ذخيره بين با گاه زيست المللي كره كشور در تماس

روش آمبرژه براساس اين منطقه. آبهاي خليج فارس است

ب ه داراي اقليم بياباني گرم شديد است كه ويژگي اخير

. است بودن منطقه از نظر توپوگرافي رخ داده علت همسان

و ميلي 200بارندگي آن حدود متوسط متر در سال

. گراد است درجه سانتي27تا26بين روزانه دما ميانگين

درصد64درصد رطوبت نسبي ساالنه هوا حدود ميانگين

و تحت تأثير بادهايي قرار دارد كه  ازااست جهت غلب

و در زمستان وزش دارند خاكهاي. شمال غربي است

و تحتان و شيميايي با سطحي ي منطقه از نظر فيزيكي

خاك سطحي داراي بافت درشت لوم. يكديگر متفاوتند

رسيرستيسيل يو خاك تحتاني داراي بافت ريز لوم

عناصر. در خاك منطقه عناصر ميكرو وجود ندارد. است

ماكرو موجود در خاك منطقه شامل فسفر قابل جذب، 

و سديم قابل تبادل اس هاي در خاك.تپتاسيم قابل جذب

در1/4-4/6سطحي ميزان فسفر قابل جذب از  قسمت

و 310-600هزار، پتاسيم قابل جذب از  قسمت در هزار

در. در نوسان است1/43ـ1/83درصد سديم قابل تبادل از 

از خاك 1/4ـ0/8هاي تحتاني ميزان فسفر قابل جذب

قسمت 422ـ840قسمت در هزار، پتاسيم قابل جذب از

از در هزار در1/47-3/73و درصد سديم قابل تبادل

 pHخاك منطقه داراي).1386 زاده، محمدي( است نوسان

در67/7قليايي 8/56حالت اشباع قابليت نگهداريو

هدايت الكتريكي عصاره اشباع. درصد رطوبت را داراست

آب. نس بر متر استيمز دسي5/63خاك  ميزان شوري

قرار)p.p.t( قسمت در هزار39تا37منطقه نيز در دامنه 

و همكاران،( دارد در اين منطقه در طول ). 1376ضيايي

مي شبانه و مدي با تناوب منظم اتفاق  افتد روز پديده جزر

شش).1381 صفياري،( و مد حدود مدت زمان هر جزر

حداكثر ميزان مد در اين. انجامد ساعت به طول مي

ب6/4محدوده  و ومتر در فصول پاييز حداقل ميزان هار

و تابستان ثبت شده است3/0جزر  . متر در فصول زمستان

ب طوريهب وهكه طور متوسط بخشهايي از درختان حرا

در اغلب تا زير تاج در هنگام مد زير آب قرار مي و گيرند

زمان جزر تقريباً تمامي پنوماتوفرها قادر به ايفاي نقش 

غا.باشند تنفسي خود مي لب منطقه، گونه پوشش گياهي

از است)Aviccenia marina Forsk( حرا كه در برخي

ب و هيچگونه گياهنقاط آنه صورت خالص بوده  ديگري

و گاهي در محدوده خشكتر را همراهي نمي با كند

strobilaceum Halocnemum هالوفيت اراضي گونه

اجتماعات جانوري منطقه. ساحلي منطقه همراه است

ق بيمتشكل از گروه مهرگان دريايي مناطق ابل توجهي از

و مدي  داران شامل گروه قابل توجهي از مهرهو بين جزر

و گونه هاي ماهيان، مارهاي دريايي، پرندگان مهاجر

و(ويژه موش سياه استهب،معدودي از پستانداران ضيايي

).1376همكاران، 

 روش تحقيق
يشيه با استفاده از روش طرح آزماشدانجام بررسي

شده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي كرتهاي خرد

5/0×5/0با دو تيمار اصلي فاصله كاشت شامل)2شكل(

و و دو تيمار فرعي شامل نهالهاي نهالستان1×1متر متر

و نهالهاي نهالستان غير ساحلي در  در3ساحلي و تكرار

و مدي  در جزيره قشم) دو فاصله از ساحل(دو پهنه جزر

)10×3(نهال اصله30 تعداددر هر كرت. قرار يافتاست

و براي دو پهنه البته. كشت گرديد طرح آزمايش دوبار

هاي كاشت آزمايشي براي انتخاب عرصه. تكرار شده است

 به همين منظور. به اصول كلي استقرار مانگروها توجه شد

عرصه مناسب براي كاشت نهالهاي حرا در ساحل شمالي

و  در پناه جنگلهاي حراي طبيعي منطقه جزيره قشم

مترمربع انتخاب 16/582حفاظت شده با وسعتي بالغ بر 

.شد
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و عرصه كشت نهالهاي حرا در سواحل جزيره قشم-1شكل و دادرس،(نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه )1383ابراهيمي

و پايين عرصه كشت نهالهاي حرا در دو منطقه باال

شرايطي انتخاب شد كه در هنگامدرمديو پهنه جزر

و مد مدي داراي شرايطو منطقه پايين پهنه جزر،جزر

و منطقه باالي پهنه جزر غرقاب درو كامل مدي تنها

ت ميأهنگام مد تحت و غرقاب قرار و مد .گرفت ثير جزر

براساس هاي حرا همچنين انتخاب عرصه كاشت نهال

و نظارت دسترسي آسان به عرص مانندمعيارهايي  ه، كنترل

و راحت عرصه، حفاظت در برابر چراي احشام،  كافي

و حمايت در مقابل انرژي امواج،  مجاورت با توده طبيعي

و  برخورداري از شيب مناسب، برخورداري از بافت نرم

و هواي مناسب رويش  رسوبات گلي، برخورداري از آب

و عدم وجود منابع آلودگي صورت گرفت در ايران.حرا

و،كارياز سه روش بذرعموالًم كاري نهالبذركوبي

آن. گردد استفاده مي جا كه منطقه مورد بررسي در از

و ساير شرايط دسترس آفات بذرخوار  حرا قرار داشت

ت محيطي نيز از شيوه بذركاري بنابراين،ثيرگذار بودأبر آن

قرار گرفت مورد توجهكاريو شيوه نهال نظر صرف

توليد نهالهاي حرا از طريق.)1386، زاده محمدي(

و از روي آوري پروپاگول جمع هاي حرا از منطقه مناسب

 هايبذر. درختان مادري در فصل مناسب صورت گرفت

17×22آوري شده در گلدانهاي پالستيكي به ابعاد جمع

. كشت گرديداداره كل منابع طبيعي در نهالستان متر سانتي

كشت شده حرا هايبذرهاي حاوي پس از آبياري گلدان

در4، نهالهاي فوق براي)آب شيرين( با آب نهالستان ماه

گزينيبهسپس نهالهاي مناسب. نهالستان نگهداري شدند

و6كه حداقل شده  و از نظر ظاهري برگه شده بودند

و كاشت انتخا . شدندبشادابي مناسب بودند، براي انتقال

ازهابراي نهالستان ساحلي نيز بذر و پس كاشت در گلدان

و در آب شور جوانه و مدي انتقال يافته زدن به پهنه جزر

و پس از  ماه به عرصه طرح آزمايش انتقال داده4پرورش

از دو نهالستان اصله نهال حرا 720به اين ترتيب. شدند

و به عرصه منتقل شدند به در. گزيني براي كشت نهالها

متري سانتي25به ابعاد هايي كرتهاي آزمايشي، ابتدا گودال

و پس از خارج نمودن گلدان پالستيكي از هر نهال،  حفر
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ها درون هاي حاوي خاك گلدان بدون آسيب به ريشه نهال

نحوه كشت نهالهاي حرا در كرتهاي. شدند كاشتهها گودال

و با  و مدي و پايين پهنه جزر آزمايشي در دو منطقه باال

ك نهالها براي اجراي.شد شت انجامااعمال تيمار فاصله

و پايش پايش زنده. گذاري شدند عمليات پايش پالك ماني

شد لفهؤم . هاي رويشي به مدت هجده ماه انجام

هاي مورد نظر در پايش شامل، ثبت نهالهاي مشخصه

و قطر  خشك شده، قطر ساقه در محل يقه، بلندي نهالها

متر، ميلي2/0 از محل يقه توسط كوليس با تقريب نهال هر

نهال از محل يقه توسط متر خياطي با مقياس ارتفاع هر

و عرض برگها متر، تعداد برگ هر نهال، سانتي ابعاد طول

متر اندازه گيري كش با مقياس سانتي از تمام نواحي با خط

و حصاركشي حفاظت. شد از عرصه كاشت توسط قرقبان

و تحليل آماري داده. گرديد هاي حاصل از پايش تجزيه

و در قالب آماري SPSSافزار نرمعرصه با استفاده از 

.شدبلوكهاي كامل تصادفي انجام

 نتايج
 ماني نهالها بررسي زنده
از 597 نهال كشت شده، 720از مجموع نهال پس

و نيم زنده ماندند  360از ميان.)درصد9/82( يكسال
و با و مدي نهال كشت شده در منطقه باالي پهنه جزر

و يك متري فواصل   نهال زنده ماندند 266كشت نيم
نهال كشت شده در منطقه 360از ميان.)درصد74(

و با فواصل كشت نيم  و مدي و در نيم پايين پهنه جزر
9/91( نهال زنده باقي ماندند 331يمتردر يك يك

 بقاء نهالهاي حرا درصدبيشترين.)1جدول() درصد
د پهنه ايينپمنطقهرمربوط به نهالهاي حراي كشت شده

و مدي با فاصله كشت  يككيجزر 1/96(يمتردر
به بقاء نهالهاي حرا درصدو كمترين)درصد مربوط

منطقه باالي پهنه بين جزر نهالهاي حراي كشت شده در
يككيو مدي با فاصله كشت  3/58(است متر در

).درصد

 هاي آزمايشي ماني نهالهاي كاشته شده در كرت درصد زنده-1جدول

 تيمار اصلي

و مدي  پهنه جزر

)متر(فاصله كاشت
 جمع

 ماني زنده

)درصد( 5/0×5/01×1

16110526674باال

1581733319/91پايين

5/1591395/2989/82متوسط

آزمونبه استنادبا بين دو پهنهماني زنده فاكتور

باجو پايين باالهاي كروسكال واليس در پهنه و مدي زر

.شده استدار درصد معني99حدود اطمينان 

و مدي  بررسيها در پهنه پايين جزر

ماهگي براي18طرفه در سن دو واريانس تجزيه

و ضريب متغيرهاي قطر نظراز تيمارها طوقه، ارتفاع كل

شد2در جدول قدكشيدگي  اين جدول نشان. ارائه

و ضريب دهد كه اثر تيمار بر روي قطر طوقه مي

،دار است درصد معني99قدكشيدگي با حدود اطمينان

 اختالف بين.باشد دار نمي ولي براي ارتفاع كل معني

درصد براي هر سه متغير99تكرارها نيز با حدود اطمينان

و تكرار همان.شددار معني كه طوري اثر متقابل تيمار

دار نشده يك از متغيرها معني گردد براي هيچ مالحظه مي

.است
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و ضريب قدكشيدگي-2جدول و مدي جدول تجزيه واريانس براي متغيرهاي كمي قطر طوقه، ارتفاع كل  در پهنه پايين جزر

 درجه آزادي منابع تغييرات
MS

 قطر طوقه
MS

 ارتفاع كل
MS

 ضريب قدكشيدگي

93ns1030**4199**3تيمار

4246**15038**311**2تكرار

و تيماراثر متقاب 6ns20ns940ns468ل تكرار

3487/14522408خطاي آزمايش

359كل

مي عدم معني: nsو%1 دار در سطح احتمال معني:** .باشند داري

دار شدن متغيرها، نسبت به مقايسه با توجه به معني

اقدام شد كه نتايج Duncanدر تيمارها با روشها ميانگين

ب .استشرح زيره آن

 متوسط قطر طوقه

قطر متوسط از نظر)3جدول(ماهگي18در سن

) آب شور(متر نهالهاي نهالستان ساحلي1×1تيمار طوقه

و بقيه تيمارها)متر ميلي84/11( داراي بيشترين ميانگين

و ميان آنها اختالف معني داري وجود در يك سطح هستند

ساحلي پرورش نهالهايي كه در نهالستانهنتيجدر. ندارد

داراي بيشترين اند متر كاشته شده1×1و به فاصله يافته

.هستنديرويش قطر

 ارتفاع كل

از باستناد آزمون دانكن)3جدول(ماهگي18در سن

دو نظر ارتفاع كل، ميانگين ها در تيمارهاي مختلف به

متر نهالهاي5/0×5/0اند كه تيمار گروه تقسيم شده

داراي كمترين ميانگين) شيرينآب(ي ساحلغير نهالستان 

غير متر نهالهاي نهالستان1×1و تيمار) متر سانتي12/55(

ش(ساحلي  39/63(داراي بيشترين ميانگين) يرينآب

دو است) متر سانتي و ميانه و دو تيمار باقيمانده حد واسط

و در يك سطح مي هنتيجدر. باشند تيمار فوق هستند

و به اند ساحلي پرورش يافتهغير ستان نهالهايي كه در نهال

داراي بيشترين رويش اند متر كاشته شده1×1فاصله

الزم به ذكر است كه آزمون توكي متغير. هستندارتفاعي 

.داند دار نمي ارتفاع كل را در تيمارها معني

 ضريب قدكشيدگي

از نظــر ضــريب)3جــدول(مــاهگي18در ســن

ت ارتفاع كل به قطر طوقه قدكشيدگي يا بعبارتي ديگر نسب

ها باستناد آزمون دانكن در تيمارهاي مختلف نهال، ميانگين

متر نهالهـاي5/0×5/0اند كه تيمار به سه گروه تقسيم شده

ــاحلي  ــتان س ــور(نهالس ــانگين) آب ش ــرين مي داراي كمت

متر نهالهاي نهالسـتان غيـر سـاحلي1×1و تيمار)58/47(

و اســت)07/63(انگين داراي بيشــترين ميــ) آب شــيرين(

ايـن نتيجـه. بقيه تيمارها بينابين تيمارهاي فوق قرار دارند

. بنـدي شـده اسـت باستناد آزمون توكي در دو گروه دسـته 

و بـه نتيجتاً نهالهايي كه در نهالستان ساحلي پرورش يافتـه

از لحــاظ ضــريب انــد متــر كاشــته شــده5/0×5/0فاصــله

تـري قـرار مناسب در وضعيت) ضريب پايين(قدكشيدگي 

.دارند
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و مدي پهنه در تيمارها ميانگين مقايسه-3جدول  با آزمون دانكنجزيره قشم پايين منطقه جزر

ضريب قدكشيدگي)مترسانتي(ارتفاع كل)مترميلي(قطر طوقهتيمار

Aa)آب شيرين5/0×5/0تراكم(b48/9b1/55c1/55

Ba)آب شيرين1×1تراكم(b95/9ab2/59c1/55

Ab)آب شور5/0×5/0تراكم(b52/10ab7/59b2/54

Bb)آب شور1×1تراكم(a84/11a3/63a7/63

مييتيمارها .باشند دار نمي باشند بر اساس آزمون دانكن داراي تفاوت معني هر ستون كه داراي حروف مشابه

و مديي بررسيها در پهنه باال  جزر

سن تجزيه واريانس ماهگي براي18دو طرفه در

و ضريب تيمارها از نظر متغيرهاي قطر طوقه، ارتفاع كل

اين جدول نشان. ارائه شده است4قدكشيدگي در جدول 

و،هادهد كه اثر تيمار مي و اثر متقابل تيمارها تكرارها

حد متغيرهاي كميبر روي تكرارها 99ود اطمينان با

.دار است درصد معني

و ضريب قدكشيدگي-4جدول و مدي تجزيه واريانس براي متغيرهاي كمي قطر طوقه، ارتفاع كل  در پهنه باالي جزر

 درجه آزادي منابع تغييرات
MS

 قطر طوقه
MS

 ارتفاع كل
MS

 ضريب قدكشيدگي

8469**17229**981**3تيمار

10439**14162**444**2تكرار

و تكرار 2524**3052**97**6اثر متقابل تيمار

34706/14381523خطاي آزمايش

358كل

%1دار در سطح احتمال معني:**

نسبت به مقايسه دار شدن متغيرها، با توجه به معني

اقدام شد كه نتايج Duncanها در تيمارها با روش ميانگين

.آن بشرح زير است

 متوسط قطر طوقه

مت)5جدول(ماهگي18در سن وسط قطر از نظر

به طوقه، ميانگين گروه تقسيمسهها در تيمارهاي مختلف

غير متر نهالهاي نهالستان5/0×5/0اند كه تيمار شده

17/3(داراي كمترين ميانگين) شيرينآب(ساحلي 

آب(متر نهالهاي نهالستان ساحلي1×1و تيمار) متر ميلي

.شدبامي)متر ميلي08/11( داراي بيشترين ميانگين) شور

 ارتفاع كل

از نظر ارتفاع كل،)5جدول(ماهگي18در سن

به ميانگين اند شده گروه تقسيمدوها در تيمارهاي مختلف

آب(ساحلي غير متر نهالهاي نهالستان5/0×5/0كه تيمار 

سايرو) متر سانتي48/17( داراي كمترين ميانگين) شيرين

.در يك سطح هستندهاتيمار

 ضريب قدكشيدگي

از نظر ضريب)5جدول(ماهگي18در سن

قدكشيدگي يا بعبارتي ديگر نسبت ارتفاع كل به قطر طوقه 
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در تيمارهاي مختلف باستناد آزمون دانكنها نهال، ميانگين

متر5/0×5/0اند كه تيمار گروه تقسيم شده چهاربه 

ش(ساحلي غير نهالهاي نهالستان  داراي كمترين) يرينآب

متر نهالهاي نهالستان ساحلي1×1و تيمار)0/24(ميانگين 

.است)0/47(داراي بيشترين ميانگين)ورشآب(

و مدييباالمقايسه ميانگين تيمارها در پهنه-5جدول  با آزمون دانكنجزيره قشم منطقه جزر

ضريب قدكشيدگيارتفاع كلقطر طوقهتيمار

Aaآب شيرين5/0×5/0تراكمc17/3b4/17c0/24

Baآب شيرين1×1تراكمb2/8a7/42b0/38

Abآب شور5/0×5/0تراكمb2/8a8/44ab0/40

Bbآب شور1×1تراكمa08/11a5/46a0/47

.باشند دار نمي باشند براساس آزمون دانكن داراي تفاوت معني تيمارها هر ستون كه داراي حروف مشابه مي

 بحث
يق ثبت آمار بقاء نهالهاي حراي در تحقيق حاضر از طر

كه18كشت شده در يك بازه زماني  ماهه مشخص شد

در9/82 درصد از نهالهاي حرا در طول اين مدت زمان

و زنده باقي مانده بيشترين آمار. اند عرصه استقرار يافته

بقاء نهالهاي حرا مربوط به نهالهاي پرورش يافته در آب 

شده در منطقه پايين پهنهو كشت) نهالستان ساحلي( شور

و مدي با بيشترين زمان غرقاب در طول روز حدود  جزر

3/52با متر1×1درصد بوده است كه فاصله كشت 92

و فاصله كاشت با5/0×5/0درصد بقاء درصد7/47متر

همچنين كمترين آمار بقاء نهالهاي حرا. بقاء استقرار يافتند

آ نهالستان(ب شيرينمربوط به نهالهاي پرورش يافته در

و)غير ساحلي و كشت شده در منطقه باالي پهنه جزر

74حدود،مدي با كمترين زمان غرقاب در طول روز

با5/0×5/0باشد كه فاصله كاشت درصد مي 5/60متر

و فاصله كاشت با1×1درصد بقاء درصد بقاء5/39متر

و رشد.اند مستقر شده  مطالعه انجام شده در مورد بقاء

در سواحل  Aviccenia marina (Forsk)نهالهاي گونه

ميكشور كويت  كه نشان مناسبترين فاصله كاشت دهد

و زنده نهالها از و نيم در نيم متر ماني يكديگر يك در يك

و رويش نهالهاي حرا در اطراف يا زير خط تراز منحني 

آميز بودهو موفقيت) متر3حدود(مد دريا بسيار مناسب

درصد اعالم85 ميزان بقاء نهالهادر اين شرايط است كه

باها دادهاين.)Mostafa & Aboel, 2001(شده است 

و مدي و جزيره قشم نزديكنتايج منطقه پايين پهنه جزر

كه. مشابه است در كشور همچنين در مطالعه ديگري

هاي مشخصهباالترين ميانگين هندوستان انجام شده است

 Aviccenia marinaت شده گونه رويشي نهالهاي كش

(Forsk)،پا و با فاصله كشتيدر ناحيه و مدي ين جزر

و  درصد گزارش شده است73 مانيه ميزان زنديك متر

)Savant, 1994.( 

 كه در مورد كشت نهالهاي گونهديگري در مطالعه

Aviccenia marina (Forsk) در سواحل كشور امارات

م انجام شد، اثر زمان بر روي هاي رويشي نهالها لفهؤرشد

در اين مدت ). Khan, 1982( دار گزارش شده است معني

زمان كوتاه ضريب قدكشيدگي نيز براي نهالهاي پرورش 

يافته در نهالستان ساحلي بسيار مناسبتر از نهالهاي پرورش 

و  نهالها در مقاومت يافته در نهالستان غير ساحلي است

ويبرابر شرا و در بيشترو بادمدط نامساعد جزر بوده

استقرار مشكالت كمتري نسبت به نهالهاي پرورش يافته 

اين نهالهاي،به هرحال. در نهالستان غير ساحلي دارند

پرورش يافته در نهالستان ساحلي بودند كه با استقرار در 
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و مدي ماه18د از گذشتعب،دو منطقه يا پهنه جزر

به خود اختصاص بهترين ضريب را از لحاظ پايداري 

و از جهت استقرار در عرصه داراي كمترين داده اند

.اند مشكالت بوده

كشت شده در عرصهيدرصد بقاء نهالهاي حرا

و  و مدي پناه جنگلهاي در انتخاب شده كه در پهنه جزر

بخش طي مدت زمان هجده ماه رضايت، طبيعي قرار دارد

گ و نشانگر شيب، ارتفاع، بستر عرصه لي مناسباست

و غرقابي شدن  مناسب نهالهاي حرا در اثر پديده كشت

و از طرف ديگر نشان مي و مدي است كه جزر دهد

در پناه جنگلهاي طبيعي،اي استقرار نهالها در چنين فاصله

.باشدميسر تواندميموجود 

و زنده ماني نهالهاي حراي كشت اگرچه بررسي رشد

ت شده و نيم جهت  گيري صميمدر مدت زمان يكسال

قطعي در مورد انتخاب عرصه مناسب كشت نهالهاي حرا،

هاي اين تحقيق اما براساس يافته،زمان بسيار كمي است

اي مناسب انتخاب چنين عرصه،در مرحله رشد نهالي

شده در اينا توجه به معيارهاي در نظر گرفتهب. است

و در مناطق داراي شرايط محيطي مشابه با منطقه  تحقيق

درمو و مي منطقه پايين رد مطالعه و مدي توان پهنه جزر

.نسبت به رشد نهالها اميدوار بود

 سپاسگزاري
اس تحقيق حاضر با حمايت گرانقدر جناب داناتهاي

و جناب آقاي بيژن فرهنگ  آقاي مهندس هوشنگ ضيايي

آقايان كشور، زيست شوري دانشمندان برجسته محيط دره

و ضعيفي  اسپرورش منابع طبيعي استان بق اداره مديران

و اهالي مهربان روستاهاي طبل ورمچاه جزيره  هرمزگان

وسيله نويسندگان مقاله نهايت بدين. قشم انجام شده است

و تشكر خود را از سروران گرام مييسپاس .دارند اعالم

 منابع مورد استفاده
آ- مو.ابراهيمي، نقشه پوشش گياهي اسـتان. 1383،.دادرس،

41اداره كــل منــابع طبيعــي اســتان هرمزگــان،.رمزگــانه

.صفحه

در.1385، نامبي- و توسعه جنگلهـاي مـانگرو طرح مديريت
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Abstract 
 
The aim of the study was to investigate the survival and growth of the grey mangrove seedlings 
(Avecennia marina Forsk) at different planting treatments on tidal zone of a natural mangrove forest at 
northern coasts of Qeshm Island (Pesian Gulf). The trial was conducted at two sites separately, one on 
lower tidal zone and the other one on upper tidal zone. At each site the trial was conducted under the 
statistical design of split plots and randomizaed complete blocks at tree replicates. The treatments 
consisted of two planting distance as main plots (1×1 and 0.5×0.5 m) and two seedling sources (coastal 
and non-coastalnurseries or irrigated with saline and sweet water). For this purpose , 720 mangrove 
seedlings of Avicennia marina Forsk were selected from the coastal and non-coastal nurseries and were 
transported to the plantation sites and were planted on the two upper and lower -tidal zones. the seedlings 
survival and growth characteristics were recorded during 18 months. ANOVA analysis and Duncan test 
was applied for data analysis, using SAS computer program. The results showed that 82.9 percent of the 
planted grey mangrove seedlings survived 18 months after planting. The survival rate of the saline water 
irrigated seedlings planted on lower tidal zone with planting distance of 1×1 m, was the highest (92%) 
whereas the survival rate of the sweet water irrigated seedlings, planted at upper tidal zone with planting 
distance of 1×1 m and was the lowest (74%). Overall, it might be concluded that the seedlings planted 
under the protection of natural grey mangrove stands, with planting distanceof 1×1 m on the lower tidal 
zone, obtained the greatest survival and growth records. 
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