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چکیده

 با توجه به استقرار.جنگلهای مانگرو ایران بهعنوان یکی از مناطق حساس و مهم اکوسیستم مانگروها در جهان مطرح است
، تفاوت استقرار در مناطق کمباران و خشک و نیز مساحت کم این جنگلها،ویژه آنها در حاشیه انواع راههای آبی با غرقاب
 بدینمنظور توسعه جنگلهای مانگرو ایران با توجه به موقعیت خاص.بدیهی است توسعه آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است
 بررسی حاضر یک مطالعه موردی تحقیقاتی است که در.و عام هر رویشگاه بهصورت مدلهای ویژه طراحی و ارائه شده است
 مدل طراحی شده در.یکی از رویشگاههای واجد شرایط جزیره قشم بهصورت مدل توسعه مطلوب طراحی و اجرا شده است
 در. ارتفاع غرقاب و وضعیت جذرومدی است، توده تحقیقاتی اجرا شده که عامل اصلی فاصله از راههای آبی و عوامل فرعی30
 ریشههای هوایی و سایر عوامل رشد، زادآوری، رشد قطری تنه و تاج، معدل رشد ارتفاعی،هر توده تعداد درختان تشکیلیافته
 تودههای جنگلی براساس. نتایج نهایی وضعیت رشد و توسعه را در هر توده و کل رویشگاه نشان میدهد.بررسی شده است
 تودههای قابل توسعه و تودههای، تودههای یک.وضعیت کمی و کیفی به درجات مختلف از یک تا چهار تقسیمبندی شدهاند
 بر مبنای نتایج بهدست آمده مدلهای توسعه طراحی شده مطلوب در سایر رویشگاههای. تودههای غیرقابل توسعه هستند،چهار
.مشابه در ایران و سایر نقاط دنیا قابل استفاده خواهند بود
 راههای آبی، جزیره قشم، توسعه، مانگرو:واژههاي كليدي
Development of mangrove forests in Iran
Sh. Safyari

Abstract
Iran's mangrove forests are considered as one of the most important regions of the world's mangroves
ecosystem. Due to the special establishment in the margins of waterways with different flood conditions,
establishment in low-rain and dry areas and also the low area of these forests, the establishment of mangrove
forests is obviously of particular importance. For this purpose, considering the general and specific location of
each habitat, the development of mangrove forests of Iran was designed and presented as special models. The
present study is a case study designed and implemented in one of the habitats of Qeshm Island as a desirable
development model. The research was carried out in 30 research plots. The distance from the waterways was
the main factor and flood height and tidal conditions were the sub factors. In each plot the growth factors were
calculated. The final results show the status of growth and development in each plot and total habitat. The
forest stands were divided into four degrees from 1 to 4 based on the quantitative and qualitative condition.
The 1 stands are developable stands and the 4 stands are undevelopable ones. According to the results, the
desirable development models could be applied in other similar habitats in Iran and other parts of the world.
Keywords: Mangrove, development , Qeshm Island , waterways
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كاسـتيهاي هـر روش بـه حداقـل رسـيده يـا از بيـن
مقدمه
مـيرود و نـكات مثبـت تقويـت ميشـود.
توسـعه جنگلهـاي مانگـرو
در يـك مـدل توسـعه موفـق كـه در تمـام
در رويشـگا ههاي مختلـف ايـران
از اهميـت ويـژهاي برخـوردار اسـت .رويشـگاهها قابليت اجرا دارد ،انسـان با انتخاب
جنگلهـاي مانگـرو ايران بهعنـوان يكي گونههـای سـازگار و مقـاوم و کاشـت بذرهاي
از مناطق حساس و مهم در ميان اكوسيستم سـالم ،خوشفـرم و تكامليافتـه در مناطـق
مانگروهـا در جهـان مطـرح اسـت؛ زيـرا مناسـب در امر توسـعه تأثير مثبـت ميگذارد
برخالف سـاير مناطـق دنيا اسـتقرار آنها در و شـرايط توسـعه مطلـوب را فراهـم ميكند.
در مد لهاي توسعه مطلوب و كامل،
مناطـق كمباران و تحتتأثير فصول خشـك
بـوده و برخـي از ويژگيهـاي غيرمتعـارف طبيعت نقش اساسي دارد .بدينترتيب كه پس
محيطـي نيـز آنهـا را از سـاير مناطـق دنيـا از استقرار نهالها رشد و سازگاري تحتتأثير
متمايـز ميکنـد .از طـرف ديگر بـا توجه به عوامل حاكم بر اكوسيستم كه همگي عوامل
استقرارشـان در مناطـق جزرومـدي و نبـود طبيعي محيط هستند ،صورت ميگيرد و نهالها
سـاير گياهـان در ايـن ناحيه و مسـاحت كم با توجه به شرايط محيطي هر رويشگاه و
جنگلهـاي مزبـور در ايران توسـعه آنها در طبيعت رشد كرده و سازگار ميشوند .ادامه
رئـوس برنامههـاي تحقیقاتـی قـرار گرفتـه سازگار يها نیز تا مراحل نهايي برعهده
اسـت .با توجه به اهميت توسـعه جنگلهاي طبيعت است .در اين مراحل مجددا ً مديريت
مانگرو در کشـور ،توسـعه بر مبنای مدلهای انسان بر مدل توسعه مشاهده ميشود و نحوه
خاص برای هـر منطقه برنامهریزی میشـود رشد و سازگاري و توسعه را تعيین ميکند.
کـه در ایـن پژوهـش بهصورت یـک مطالعه بدينترتيب بهترين روشهاي توسعه ،تعيين
و معرفي ميشود.
موردی ارائه شـده اسـت.
برنامهريزي و طراحي مدلهاي توسعه
رويشگاههاي مانگروها بیشتر در حاشيه
خورهـاي اصلـي و انشـعابي ،آبراهههـاي جنگلهاي مانگرو در رويشگاههاي مختلف
جزرومـدي ،مصـب رودخانههـاي دائمـي و رمز موفقيت بهرهوري از جنگلهاي مانگرو
فصلي و محدوده جزرومدي واقع شـده است .ايران محسوب میشود كه داراي مساحت كمی
بنابرايـن مدل توسـعه جنگلبراسـاس نحوه بوده و در مناطق غيرمتعارف نسبت به ساير
اسـتقرار ،قابـل طراحي اسـت .طراحي مدل مانگروهاي جهان مستقر شدهاند.
برنامههـاي دقيق توسـعه جنگل عالوهبر
توسـعهبراساس نحوه اسـتقرار گرچه روشي
صحيـح اسـت ولي كامل نيسـت زيـرا برخي رويشگاه انتخابشده در ساير رويشگاههاي
رويشـگاهها از شـرايط ويژهاي نظير اختالط مشـابه ايـران و دیگـر كشـورها نیـز كـه
مصبهـا و خورهـا و وسـعت زيـاد يـا كـم جنگلهاي مانگرو مشـابه ايـران دارند ،قابل
جزرومد ،تناوب نامنظـم جزرومدي ،مدهاي
وسـيع ،دسترسـي يا فقدان دسترسـي به آب
شـيرين ،وجود مناطق پرشـيب يا مسـطح و
بسـياري موارد ديگـر نيـز برخوردارند .نوع
گونه و مقاومت آن نسـبت به شرايط محيطي
از ديگـر عوامـل مؤثـر بر طراحـي مدلهاي
توسـعه بهشـمار ميآيند بنابراین الزم اسـت
در رویشـگاههای حساس از گونههای مقاوم
اسـتفاده شود.
از عوامـل مهـم در تعیيـن مد لهـاي
توسـعه در رويشـگاههاي مختلـف ،توجه به
نقـش تـوأم انسـان و طبيعـت در این راسـتا
اسـت .توسـعه مطلوب ،مديريت هر دو عامل
انسـان و طبيعـت را ميطلبـد .بدينترتيـب

ارائـه اسـت .بدينترتيـب فرصتـي گرانبهـا
بـراي محققـان فراهم ميشـود تـا اطالعات
باارزشـي از روند توسـعه جنگلهاي مانگرو
در مناطـق خاصي مانند كشـور ايران را تهیه
و ارائـه کنند.

برنامهريزي و تعيين مدلهاي توسعه
جنگلهاي مانگرو

تعييـن مـدل توسـعه جنگلهـاي مانگـرو
در رويشـگاههاي مختلـف ،برنامـه جامـع
توسـعه جنـگل در هـر رويشـگاه اسـت كه
براسـاس ويژگيهـاي عمومـي و اختصاصي
رويشـگاه انتخـاب شـده و بر مبنـاي اصول
علمـي تهيـه ميشـود .ويژگيهـاي عمومـي
از عوامـل اساسـي طراحـي مـدل توسـعه
محسوب ميشود و شـامل مجموع اطالعات
پايـهاي اسـت كـه در تمام نواحـي بهصورت
مشـترك وجـود دارد .مشـخصات خاص نیز
ويژگيهايي اسـت كه در مناطق انتخابشده

در يك مدل توسعه
موفق كه در تمام رويشگاهها
قابليت اجرا دارد ،انسان با انتخاب
گونههای سازگار و مقاوم و کاشت
بذرهاي سالم ،خوشفرم و تكامليافته
در مناطق مناسب در امر توسعه تأثير
مثبت ميگذارد و شرايط توسعه
مطلوب را فراهم ميكند.

شکل -1تودههای جنگلی متراکم در مدل توسعه در نزدیکترین فاصله از راههای آبی ( 3تا  5متر)
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بهصـورت اختصاصـي ديـده ميشـود.
ويژگيهـاي خاص شـامل شـيب زمين،
دسترسـي بـه آب شـيرين ،تنـاوب منظـم و
نامنظم جزرومدي ،ارتفاع غرقاب ،زهكشـي
و غيره اسـت .عالوهبر مـوارد نامبرده ،برخي
مناطـق داراي شـرايط خـاص ديگـري نيـز
هسـتند كه در ارائـه مدل توسـعه تأثير دارد؛
ماننـد اختلاط مصبهـا و خورها ،وسـعت
زيـاد يا كـم جزرومد ،تناوب منظـم و نامنظم
جزرومدي ،مدهاي وسـيع ،دسترسي يا فقدان
دسترسـي بـه آب شـيرين ،مناطق پرشـيب،
زهكشـي نامناسـب و موارد ديگـر .بنابراين
در ارائـه مـدل توسـعه جنگل در هـر منطقه
بايـد بـه ويژگيهاي عام و خاص رويشـگاه
انتخابشـده توجه شـود.
در ارائـه مـدل توسـعه عالوهبـر مـوارد
مذکـور الزم اسـت بـه عوامـل مؤثـر در
شـكلگيري جنگلهـا نيـز توجـه شـود.
طراحي مدل توسـعه در هر منطقه بدينشـيوه
رمـز موفقيـت توسـعه جنگلهـاي مانگـرو
بـوده و نتايج مطلوبی را بـه ارمغان ميآورد.
در يـك مدل توسـعه موفق پـس از طي
مراحـل حياتـي ،جنگلها بهصـورت متراكم
و نيمهمتراكـم بـا زادآوري مطلوب مشـاهده
ميشـوند در غيـر ايـنصـورت جنگلهای
كمتراكـم ،پراكنـده و فاقـد زادآوري مطلوب
هسـتند .يـك الگـوي موفـق الگويي اسـت
كـه تعـادل در عوامل مؤثر بر توسـعه و عدم
توسـعه برقرار باشد.

اهداف برنامهريزي و طراحي مدل توسعه

اهداف برنامهريزي و طراحي مدل توسعه
جنگلهای مانگرو عبارتند از:
 تعيين مناسبترين شيوه توسعه براساسشرايط رویشگاهی
 شناسايي رويشگاههاي عاری از پوششکه پس از اصالح قابلیت توسعه دارند.
 تعيين مناسبترين فواصل از حاشيهراههاي آبي ،خورها و شبكههاي آبرساني.
 تعيين مشخصات مدل رشد براساسويژگيهاي جزرومدي ،شيب ،زهكشي و غيره.
 تعيين مدل توسعه در حد فاصل دوتوده بزرگ و تكميل تراكم در رويشگاههاي
نيمهمتراكم و كمتراكم.
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 -تعيين مدل توسعه دراراضی باتالقی و آب شيرين

مرطوب واجد شرایط.
آب شيرين نيز یکی از عوامل مثبت و مؤثر
 مکانیابی رویشگاههای جدید با بررسی بر استقرار جنگل است .مدل توسعه مطلوبرشد و سازگاری و ایجاد جنگلهای تحقیقاتی براساس دستیابی به آب شيرين نیز از مدلهاي
شناسنامهدار.
موفق توسعهاي محسوب میشود.

عوامل تأثيرگذار بر مدلهاي توسعه رسوبگذاري
جزرومد و غرقاب
رسـوبگذاري متعـادل بـا خـاك ريزدانـه

جزرومد منظم با تناوب كامل حداقل دو بار
در روز و غرقاب كافي با ارتفاع مناسب باعث
رشد بهينه و مطلوب جنگلهای مانگرو ميشود.
جزرومـد و غرقـاب بـا وسـعت زيـاد و
ارتفـاع كافـي باعـث كاشـت تـا حـد نهايي
تأثيـر جزرومـد ميشـود و بـر اسـتقرار
جنگلهـا در فواصـل مختلـف تأثيرگـذار
اسـت .جزرومـد اكسـيژن كافـي در اختيـار
كاشـتها قـرار ميدهـد ،عناصـر سـمي
را از محيـط دور ميکنـد ،باعـث اسـتقرار
پروپاگولهـا تـا فواصـل دورتـر از راههـاي
آبـي ميشـود و توسـعه را تـا حـد فاصلـه
دوري از خـور مهيا ميکنـد .تناوب جزرومد

يكي
از عوامــل مهــم
در رشــد و ســازگاري
جنگلهــای مانگــرو ،وجــود
انــواع راههــاي آبــي بهویــژه
خو ر هــا  ،كا نا لهــا و
آبراهههــاي جزرومــدي
اســت.
نيـز چنانچـه بهصـورت منظـم باشـد باعـث
آبرسـاني تا دوردسـتها ميشـود .جزرومد
و غرقـاب مناسـب از عوامـل بسـيار مهم در
تشـكيل جنگلهـا و تعييـن مدلهـاي رشـد
مطلـوب بهشـمار میرونـد .بديهي اسـت در
ايـن ناحيههـا ،جنگلهـا از حاشـيه خـور
تـا فاصلـه زيـادي از آن گسـترش مييابـد
و توسـعه مطلـوب را بـه ارمغـان مـيآورد.
جنگلهـای تحتتأثيـر جزرومـد منظـم و
غرقـاب كافـي ،متراكـم شـده و در سـطحی
زيـاد گسـترش دارند.

بهويـژه در سـواحل دلتايـي از عوامل اصلي
در شـكلگيري و توسـعه محسـوب ميشود.
دانهبنـدي خـاك نيـز از عوامـل تأثيرگـذار
بـر رشـد اسـت .در اراضی كـه دانهبنـدي با
عناصر ريزدانه وجـود دارد ،جنگلها متراكم
و مرغـوب هسـتند ،ولـي در اراضی مسـتقر
در خـاك درشـتدانه جنگلهـا کمتراکـم و
نامناسـب هسـتند و مدل توسعه نیز نامطلوب
خواهـد بـود .رسـو بگذاري در مصـب
رودخانههـاي دائمـي و فصلـي بـا گلوالي
فـراوان و خـاك ريز بـا درصد سـيلت زياد
باعث توسـعه مطلوب ميشـود بهگونهاي كه
این مدل توسـعهبراسـاس تشـكيل تودههاي
درجـه اول بهشـمار میرود.

راههاي آبي

يكــي از عوامــل مهــم در رشــد و ســازگاري
جنگلهــای مانگــرو ،وجــود انــواع
راههــاي آبــي بهویــژه خورهــا ،كانالهــا
و آبراهههــاي جزرومــدي اســت .انــواع
راههــاي آبــي در طراحــي مــدل توســعه
تأثيــر زيــادي دارنــد .مــدل توســعه درجــه
يــك بــر مبنــاي اســتقرار و شــبكهبندي
راههــاي آبــي قابــل ارائــه اســت و هرچــه
شــبكه آبــي گســتردهتر و منظمتــر باشــد،
رشــد و توســعه بهتــر انجــام ميشــود؛ زيــرا
راههــاي آبــي باعــث رســوبگذاري بهتــر
ميشــوند و رســوبگذاري مطلــوب نیــز
خــود بــر توســعه جنگلهــا تأثيــر مثبتــی
دارد .بهتريــن رویشــگاههای جنگلــي كــه
داراي توســعه مســتمر هســتند در حاشــيه
راههــاي آبــي شــكل ميگيرنــد و جنگلهای
متراكــم در چنيــن مناطقــي مســتقر هســتند.
د ر ر و یشــگا هها یی كــه شــبكه
راههــاي آبــي كــم اســت و گســتردگي و
نظــم ندارنــد ،جنگلهــای توســعهنيافته

شکل  -2تودههای جنگلی متراکم در مدل توسعه در محدوده نزدیک
راههای آبی ( 5تا  7متر)

كمتراكــم و لكــهاي بهوجــود میآینــد
کــه بایــد از طراحــي مــدل توســعه درجــه
اول در چنيــن مناطقــي اجتنــاب کــرد.

زهكشي

شکل  -3تودههای جنگلی متراکم در مدل توسعه در محدوده نزدیک
راههای آبی ( 4تا  6متر) اراضی جنگلی بسیار مرغوب

زهكشــي نامناســبی كــه آب را از بســتر
جنــگل خــارج کــرده و بهگون ـهاي محيــط
ســمي و كشــنده ايجــاد کنــد ،باعــث فقــدان
اســتقرار و توســعه ميشــود و جنگلهــای
کمتراکــم ،لکــهای و تخریبیافتــه ایجــاد
میشــود.

زهكشــي درســت در اســتقرار و توســعه
جنــگل تأثيــر مطلوبــی دارد .زهكشــي
مناســب آب تــازه را بــه محيط جنــگل وارد شوري
كــرده و باعــث رشــد مطلــوب آن ميشــود .غلظــت نمك از عوامــل تعيينكننده اســتقرار

شکل  -4تودههای جنگلی متراکم -نیمهمتراکم در مدل توسعه در محدوده
راههای آبی با کمیت و کیفیت مطلوب( 5تا  7متر)

و رشــد مطلــوب جنگل محســوب میشــود.
مانگروهــا در مراحل رشــد و بيشــينه رشــد
بــه حــد معينــي از شــوري نيــاز دارنــد
و بدينترتيــب غلظــت نمــك در بســتر
جنگلهــا در رشــد و توســعه تأثيــر دارد.
سـاير عوامـل مهـم مؤثـر در طراحـي
مدلهـای توسـعه عبارتند از شـيب مناسـب
زمين ،شـرایط اکولوژیک رویشگاه و استقرار
در زونهـای اختلاط خورهـا و مصبهـا.

شکل  -5تودههای جنگلی نیمهمتراکم  -گاهی با تمایل به متراکم در مدل
توسعه در محدوده دورتر از راههای آبی ( 8تا  10متر)
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،6بهمن -اسفند 1396
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جدول  -1ویژگیهای عمومی و کمی تودههای تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده :حاشیه خور اصلی
فاصله توده از خور (متر)3-5 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده (سانتیمتر)25-35 :
تعداد درخت در توده15 :

نوع کاشت :نهال
تراکم توده :متراکم
اراضی بستر:باتالقی -ریزدانه درصد تاجپوشش36 :

ردیف درختان در توده

ارتفاع
(متر)

قطر تنه در محل
تماس با آب (سانتیمتر)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
جمع
میانگین

3/10
3/20
3/25
3/14
2/85
2/85
3
2/71
2/65
3/30
3/15
2/85
2/85
3/41
3/22
45/53
3/03

14
14/5
13/5
14
13/5
14
12
12
12
15
13/5
14
14
14
203/5
13/57

ردیف درختان در توده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
جمع
میانگین

3/50
3/80
4/20
4/20
4
3/6
3/2
3
3
2/80
3/10
4/30
4/10
4
3/80
3/50
4
4
3/20
68/4
3/6
محل استقرار توده :حاشیه خور اصلی
فاصله توده از خور (متر) 6-8 :ارتفاع غرقاب در سطح توده
(سانتیمتر)20-24 :
تعداد درخت در توده11 :

ردیف درختان
در توده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
جمع
میانگین

محل استقرار توده :نیمهمحدوده جزرومدی
فاصله توده از خور (متر)10-13 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده (سانتیمتر) 10-14 :تعداد درخت در توده10 :
ارتفاع
ردیف درختان
(متر)
در توده

2/55
2/50
3/65
2/45
2
2/10
2/20
2/70
2/70
2/5
24/35
2/4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع
میانگین

ردیف
درختان
در توده
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1
2
3
4
5
6
7
8
جمع
میانگین

ارتفاع
(متر)

2/10
2
2/20
1/80
2/10
2
1/85
2/35
16/4
2/1

سطح (مترمربع)

4/9
3/8
5/3
4/9
3/1
4/2
7/1
4/9
4/2
4/9
4/9
5/3
4/5
7/1
7/5
5/3
6/2
10/2
10/2
108/97
5/73

2/5
2/2
2/6
2/5
2
3
2/5
2/3
2/5
2/5
2/6
2/4
3
3/1
2/6
2/6
2/8
3/6
3/7
50/3
2/64

15
16
14
16
14
15
16
16
14
14
15
165
15

طبقهبندی شاخهها :پرشاخه 992 ،عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 108 :زیاد) طبقهبندی کیفی( :نوع الف) درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 1
میانگین ارتفاع ریشههای هوایی
در واحد سطح (سانتیمتر)

135
98
107
92

34

13
13
14
13
10
9
10
10
14
12
118
11/8

طبقات ارتفاعی (متر)2/7-4/1 :
(بلندارتفاع ویژه) ( )1طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 14-16 :قطور)
طبقات قطری تاج (متر)( 2/8-4/1 :بزرگ)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 6/2-13/2 :وسیع با سطوح ویژه متراکم) ()2
میانگین زادآوری
در واحد سطح
سطح
(عدد)
(مترمربع)

تاج

قطر
(متر)

8
9/6
7/1
11/3
7/1
7/5
13/2
12/6
6/2
6/6
7/1
145/10
8/7

280

4/9
4/9
6/2
4/9
3/1
3/1
3/5
4/2
5/3
3/8
43/87
4/4

میانگین ارتفاع ریشههای هوایی
در واحد سطح (سانتیمتر)

میانگین تعداد ریشههای هوایی
در واحد سطح

شاخه (عدد)

32

288

52
50
49
46
44
44
50
42
38
52
55
522
47/5

154
39

طبقات ارتفاعی (متر)( 2-2/7 :میانارتفاع)
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 9-14 :کمقطر) طبقات قطری تاج (متر)( 2-2/8 :متوسط)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 3/1-6/2 :نیمهوسیع -کمتراکم)
میانگین زادآوری در واحد سطح
(عدد)
سطح (مترمربع)

15
14
20
12

میانگین ارتفاع ریشههای هوایی
در واحد سطح (سانتیمتر)

18

طبقهبندی شاخهها :پرشاخه 435 ،عدد (متوسط)
میانگین زادآوری (عدد)( 15 :کم)
طبقهبندی کیفی( :نوع ج) درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 3
میانگین تعداد ریشههای هوایی
در واحد سطح

160

61
15/25

جدول  -5ویژگیهای عمومی و کمی تودههای تحقیقاتی جنگلی

نوع کاشت :نهال تراکم توده :کمتراکم
اراضی بستر :کمباتالقی تا نیمهمرطوب (درصد عناصر درشتدانه بیشتر از ریزدانه)درصد تاجپوشش16 :
قطر تنه در محل تماس با آب
(سانتیمتر)

قطر (متر)

11
11
12
12
12
12
10
10
10
100
11/1

2
2/1
2/2
2/3
2/2
2
2
1/9
2
18/9
2/1

10
9
11
9
11
10
10
10
80
10

irannature.areeo.ac.ir

طبقات ارتفاعی (متر)( 2-2/8 :میانارتفاع)
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 11-12 :قطرهای باریک)
طبقات قطری تاج (متر)( 1/9-2/3 :کوچک) طبقات سطح تاج (مترمربع)( 3/1-4/2 :کموسعت -کمتراکم)
میانگین زادآوری در واحد سطح
(عدد)
سطح (مترمربع)

3/1
3/5
3/8
4/2
3/8
3/1
3/1
2/8
3/1
30/61
3/4

میانگین ارتفاع ریشههای هوایی در واحد سطح
(سانتیمتر)

6
10

15

میانگین تعداد ریشههای هوایی
در واحد سطح

98

12

28
7

قطر
(متر)

1/8
1/5
2
1/6
½
2
2/3
2/4
15/8
2

تاج

طبقات ارتفاعی (متر)( 1/8-2/35 :کوتاهارتفاع)
طبقات قطری تنه (سانتیمتر):
( 9-11کمقطر)
طبقات قطری تاج (متر):
( 1/6-2/4کوچک)
طبقات سطح تاج (مترمربع):
( 1/8-4/5کموسعت -کمتراکم)
سطح
(مترمربع)

2/5
1/8
3/1
2
3/5
3/1
4/2
4/5
24/74
3/1

میانگین زادآوری
در واحد سطح
(عدد)

6
8
4
6

24
6

شاخه (عدد)

45
45
48
44
37
36
39
46
47
46
435
43/3

طبقهبندی شاخهها :کمشاخه 365 ،عدد میانگین زادآوری
(عدد)( 7 :کم) طبقهبندی کیفی( :نوع ج) درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 3

جدول  -6ویژگیهای عمومی و کمی تودههای تحقیقاتی جنگلی

نوع کاشت :نهال
تراکم توده:
کمتراکم-لکهای
اراضی بستر:
نیمهمرطوب-درشتدانه
درصد تاجپوشش12/5 :
قطر تنه در محل
تماس با آب
(سانتیمتر)

تاج

49
48
46
52
56
68
56
52
50
42
44
41
60
60
42
51
54
60
61
992
52/2

طبقهبندی شاخهها :پرشاخه 532 ،عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 39 :متوسط) نامنظم
طبقهبندی کیفی( :نوع الف تا ب) درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه  1تا درجه 2

16
56
15
67

جدول  -4ویژگیهای عمومی و کمی تودههای تحقیقاتی جنگلی
2/5
2/5
2/8
2/8
2
2
2/1
2/3
2/6
2/2
240
2/4

میانگین تعداد
ریشههای هوایی در واحد سطح

شاخه (عدد)

315
78/75

3/2
3/5
3
3/8
3
3/1
4/1
4
2/8
2/9
3
36/4
3/3

نوع کاشت :نهال
تراکم توده :نیمهمتراکم تا کمتراکم
اراضی بستر :نیمهباتالقی تا کمباتالقی (درصد عناصر درشتدانه اندکی بیشتر از ریزدانه) درصد تاجپوشش32 :
تاج
قطر تنه در محل تماس با آب
(سانتیمتر)
قطر (متر)

24

280

44
48
46
45
40
38
38
52
66
56
48
48
45
44
60
718
48

315
78/75

جدول  -3ویژگیهای عمومی و کمی تودههای تحقیقاتی جنگلی

قطر تنه در محل
تماس با آب
(سانتیمتر)

2/25
2/30
2/65
2/70
2/80
2/80
2/20
2
2/10
21/8
2/4

محل استقرار توده:
نزدیک اواخر
محدوده جزرومدی
فاصله توده از خور (متر)14-16 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده
(سانتیمتر)5-6:
تعداد درخت در توده8 :

5/3
5/7
4/9
6/2
4/2
3/8
3/1
2/8
4/2
4/9
4/9
4/5
5/3
5/7
4/9
70/4
4/7

میانگین ارتفاع ریشههای هوایی
در واحد سطح (سانتیمتر)

میانگین تعداد ریشههای هوایی
در واحد سطح

شاخه
(عدد)

78
92
58
87

طبقات ارتفاعی (متر)( 2/8-4/3 :بلندارتفاع ویژه) ()1
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 14-17 :قطور) طبقات قطری تاج (متر)( 3-3/7 :بزرگ)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 3/1-10/7 :وسیع با سطوح ویژه -نیمهمتراکم) ()2
میانگین زادآوری
در واحد سطح (عدد)

نوع کاشت :کشت مستقیم پروپاگول
تراکم توده :متراکم -نیمهمتراکم
اراضی بستر:باتالقی -ریزدانه درصد تاجپوشش72/5 :

محل استقرار توده :نیمه محدوده جزرومدی
فاصله توده از خور (متر) 13-14 :ارتفاع غرقاب در سطح توده (سانتیمتر)6-8 :
تعداد درخت در توده9 :
ارتفاع
ردیف درختان در توده
(متر)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع
میانگین

تاج

قطر (متر)

14
15
16
16
14
15
17
14
14
15
16
16/5
16/5
16
16
15
14
17
17
294
15/47

ارتفاع
(متر)

قطر
(متر)

سطح
(مترمربع)

2/6
2/7
2/5
2/8
2/3
2/2
1/9
2/3
2/5
2/5
2/4
2/6
2/7
2/5
36/5
2/43

نوع کاشت :نهال تراکم توده :متراکماراضی بستر:باتالقی -ریزدانه
درصد تاجپوشش54/5 :
قطر تنه در محل
تماس با آب (سانتیمتر)

3/80
3/60
3/50
3/40
2/80
2/70
3
2/85
4/10
4
4
37/75
3/43

تاج

میانگین زادآوری
در واحد سطح
(عدد)

جدول  -2ویژگیهای عمومی و کمی تودههای تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده :زون اختالط خور -حاشیه خور
فاصله توده از خور (متر) 5-7 :ارتفاع غرقاب در سطح توده (سانتیمتر))28( 20-36 :تعداد درخت در توده19 :
ارتفاع (متر)

طبقات ارتفاعی (متر)( 2/65-3/41 :بلندارتفاع)
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 12-15 :قطور)
طبقات قطری تاج (متر)( 1/9-2/8 :متوسط)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 2/8-6/2 :وسیع-متراکم)

طبقهبندی شاخهها :پرشاخه 718 ،عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 79 :متوسط)
طبقهبندی کیفی( :نوع الف) درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 1

شاخه (عدد)

38
39
42
45
44
46
37
36
38
365/4
40/6

طبقهبندیشاخهها:متوسط،
 312عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 6 :کم)
طبقهبندی کیفی( :نوع ج)
درجهبندی توده
از نظر توسعه :درجه 3
میانگین ارتفاع
ریشههای هوایی
در واحد سطح (سانتیمتر)

18

میانگین تعداد
ریشههای هوایی
در واحد سطح

160

شاخه (عدد)

38
36
42
35
39
39
37
46
312/7
39

جدول  -7ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تودههای تحقیقاتی جنگلی
محل استقرار توده :حاشیه خور اصلی
فاصله توده از خور (متر)3-5 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده (سانتیمتر)25-35 :
تعداد درخت در توده15 :

طبقات ارتفاعی (متر)( 2/65-3/41 :بلندارتفاع)
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 12-15 :قطور)
طبقات قطری تاج (متر)( 1/9-2/8 :متوسط)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 2/8-6/2 :وسیع-متراکم)

نوع کاشت :نهال
تراکم توده :متراکم
اراضی بستر :باتالقی -ریزدانه
درصد تاجپوشش36 :

طبقهبندی شاخهها :پرشاخه 718 ،عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 79 :متوسط)
طبقهبندی کیفی( :نوع الف)
درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 1

دانهبندی در نمونه خاک
پتاسیم
()ppm

درصد اشباع

49/18

رس

سیلت

شن

17

65

10

مواد آلی ()%

فسفر
()ppm

6/99

780

کرب نآلی()%

0/48

هدایتالکتریکی
()Ec×310

pH

8/7

0/71

کربنات
()Milli Eq/L

1/3

49/5

اسید کربن
()Milli Eq/L

کلر
()Milli Eq/L

1/7

580

کلسیم
()ppm

سولفات
()Milli Eq/L

630

منیزیوم
()ppm

28

سدیم کل

77

سدیم تبادلی

9/2

802

جدول  -8ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تودههای تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده :حاشیه خور اصلی
فاصله توده از خور (متر)6-8 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده
(سانتیمتر)20-24 :
تعداد درخت در توده11 :

نوع کاشت :کشت مستقیم پروپاگول
تراکم توده :متراکم -نیمهمتراکم
اراضی بستر :باتالقی -ریزدانه
درصد تاجپوشش72/5 :

طبقهبندی شاخهها :پرشاخه 532 ،عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 39 :متوسط) نامنظم
طبقهبندی کیفی( :نوع الف تا ب)
درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه  1تا درجه 2

طبقات ارتفاعی (متر)( 2/7-4/1 :بلندارتفاع ویژه) ()1
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 14-16 :قطور)
طبقات قطری تاج (متر)( 2/8-4/1 :بزرگ)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 6/2-13/2 :وسیع با سطوح ویژه-متراکم) ()2

دانهبندی در نمونه خاک
درصد اشباع

65/9

رس

سیلت

شن

30

60

10

پتاسیم
()ppm

فسفر
()ppm

770

7/90

کرب نآلی()%

مواد آلی ()%

0/401

0/69

pH

هدایتالکتریکی
()Ec×310

کربنات
()Milli Eq/L

اسید کربن
()Milli Eq/L

کلر
()Milli Eq/L

7/82

45/3

---

3/2

195

سولفات
()Milli Eq/L

250

کلسیم
()ppm

منیزیوم
()ppm

36

71

سدیم تبادلی

سدیم کل

5/39

340

جدول  -9ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تودههای تحقیقاتی جنگلی
محل استقرار توده :زون اختالط
خور -حاشیه خور
فاصله توده از خور (متر)5-7 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده
(سانتیمتر)20-36:
تعداد درخت در توده19 :

طبقات ارتفاعی (متر)( 2/8-4/3 :بلندارتفاع ویژه) ()1
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 14-17 :قطور)
طبقات قطری تاج (متر)( 2-3/7 :بزرگ)
طبقات سطح تاج (مترمربع)3/1-10/7 :
(وسیع با سطوح ویژه-نیمهمتراکم) ()2

نوع کاشت :نهال
تراکم توده :متراکم
اراضی بستر :باتالقی -ریزدانه
درصد تاجپوشش54 :

طبقهبندی شاخهها :پرشاخه 992 ،عدد
میانگینزادآوری
(عدد)( 108 :زیاد)
طبقهبندی کیفی( :نوع الف)
درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 1

دانهبندی در نمونه خاک
پتاسیم
()ppm

درصد اشباع

49/18

رس

سیلت

شن

17

65

10

780

مواد آلی ()%

فسفر
()ppm

6/99

کرب نآلی()%

0/71

0/48

هدایتالکتریکی
()Ec×310

pH

8/7

49/5

کربنات
()Milli Eq/L

1/3

اسید کربن
()Milli Eq/L

کلر
()Milli Eq/L

1/7

580

سولفات
()Milli Eq/L

630

کلسیم
()ppm

28

منیزیوم
()ppm

77

سدیم کل

802

سدیم تبادلی

9/2

جدول  -10ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تودههای تحقیقاتی جنگلی
نوع کاشت :نهال
تراکم توده :نیمهمتراکم تا کمتراکم
اراضی بستر :نیم هباتالقی تا کمباتالقی
(درصد عناصر درشتدانه اندکی
بیشتر از ریزدانه)
درصد تاجپوشش32 :

محل استقرار توده :نیمهمحدوده جزرومدی
فاصله توده از خور (متر)10-13 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده (سانتیمتر)10-14 :
تعداد درخت در توده10 :

طبقهبندی شاخهها :متوسط 435 ،عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 15 :کم)
طبقهبندی کیفی( :نوع ج)
درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 3

طبقات ارتفاعی (متر)( 2-2/7 :میانارتفاع)
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 9-14 :کمقطر)
طبقات قطری تاج (متر)( 2-2/8 :متوسط)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 3/1-6/2 :نیمهوسیع -کمتراکم)

دانهبندی در نمونه خاک
درصد اشباع

51/52

رس

سیلت

شن

28

50

22

پتاسیم
()ppm

فسفر
()ppm

385

4/89

مواد آلی ()%

0/23

کرب نآلی()%

0/134

pH

هدایتالکتریکی
()Ec×310

کربنات
()Milli Eq/L

اسید کربن
()Milli Eq/L

کلر
()Milli Eq/L

8/4

76/4

1/2

1

339

سولفات
()Milli Eq/L

410

کلسیم
()ppm

منیزیوم
()ppm

23

122

سدیم کل

610

سدیم تبادلی

1/57

جدول  -11ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تودههای تحقیقاتی جنگلی
نوع کاشت :نهال
تراکم توده :کمتراکم
اراضی بستر :کمباتالقی تا نیمهمرطوب
(عناصر درشتدانه بیشتر از ریزدانه)
درصد تاجپوشش16 :

محل استقرار توده :نیمهمحدوده جزرومدی
فاصله توده از خور (متر)13-14 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده (سانتیمتر)6-8 :
تعداد درخت در توده9 :

طبقهبندی شاخهها :کمشاخه 365 ،عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 7 :کم)
طبقهبندی کیفی( :نوع ج)
درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 3

طبقات ارتفاعی (متر)( 2-2/8 :میانارتفاع)
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 11-12 :قطرهای باریک)
طبقات قطری تاج (متر)( 1/9-2/3 :متوسط)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 3/1-4/2 :کموسعت -کمتراکم)

دانهبندی در نمونه خاک
درصد اشباع

50/501

رس

سیلت

شن

30

44

33

پتاسیم
()ppm

فسفر
()ppm

348

4/51

مواد آلی ()%

0/25

کرب نآلی()%

0/148

pH

هدایتالکتریکی
()Ec×310

کربنات
()Milli Eq/L

اسید کربن
()Milli Eq/L

کلر
()Milli Eq/L

8/2

46/5

---

1/3

356

سولفات
()Milli Eq/L

310

کلسیم
()ppm

منیزیوم
()ppm

14

48

سدیم کل

380

سدیم تبادلی

5/11

جدول  -12ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تودههای تحقیقاتی جنگلی
محل استقرار توده :نزدیک اواخر
محدوده جزرومدی
فاصله توده از خور (متر)14-16 :
ارتفاع غرقاب در سطح توده (سانتیمتر)5-6 :
تعداد درخت در توده8 :
دانهبندی در نمونه خاک

درصد اشباع

51/47

نوع کاشت :نهال
تراکم توده :کمتراکم -لکهای
اراضی بستر :نیمهمرطوب -درشتدانه
درصد تاجپوشش12 :

رس

سیلت

شن

22

38

45

طبقهبندی شاخهها :متوسط 312 ،عدد
میانگین زادآوری (عدد)( 6 :کم)
طبقهبندی کیفی( :نوع ج)
درجهبندی توده از نظر توسعه :درجه 3

طبقات ارتفاعی (متر)( 1/8-2/35 :کوتاهارتفاع)
طبقات قطری تنه (سانتیمتر)( 9-11 :کمقطر)
طبقات قطری تاج (متر)( 1/6-2/4 :کوچک)
طبقات سطح تاج (مترمربع)( 1/8-4/5 :کموسعت -کمتراکم)

پتاسیم
()ppm

فسفر
()ppm

مواد آلی ()%

کرب نآلی()%

pH

هدایتالکتریکی
()Ec×310

کربنات
()Milli Eq/L

اسید کربن
()Milli Eq/L

کلر
()Milli Eq/L

600

6/05

0/46

0/27

7/8

46/2

---

3/2

201/5

سولفات
()Milli Eq/L

238

کلسیم
()ppm

منیزیوم
()ppm

سدیم کل

سدیم تبادلی

25

57

360

2/27
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برنامهريزي و تعيين مدل
توسعه براساس ويژگيهاي
خاص مانگروها

اراضی كه در شكلگيري جنگلهاي
مانگرو نقش اساسي دارند عبارتند
از :اراضی باتالقي در انواع مختلف
(غرقابي كامل ،غرقابي ،نيمهغرقابي و
كمغرقاب) ،استقرار در زون اختالط
خورها و مصبها ،استقرار در زون جزرومدي
بهگونهاي كه جنگلها تا آخرين حد تأثير
جزرومد مستقر شوند و استقرار در بستر با
خاك ریزدانه با سیلت زیاد .مانگروها برای
استقرار مطلوب الزم است با يك یا چند
نوع از زمینهای نامبرده در ارتباط باشند؛

رويشگاههاي مناسب در محدوده جزیره قشم،
يك مدل توسعه موردی طراحي و برنامهريزي
شد .مدل مزبور مدلي كامل و موفق بوده و
نحوه رشد جنگل را در شرايط مختلف نشان
ميدهد .عامل اصلي در اين بررسي فاصله از
خور اصلي و آبراههها و عامل فرعی وضعیت
جزرومد و غرقاب است .بررسي از رشد در
نهالستان شروع شده و تا ايجاد تودههاي جنگلی
ادامه يافته است.
بررسـی موقعیـت جنگلهـا در  30توده
تحقیقاتی از زمان کاشـت در نهالستان شروع
شـده و تا ایجاد تودههای جنگلی ادامه یافته
اسـت .مدل توسـعه مزبور مدلـی موفق بوده
و نتايـج حاصـل را بهصورت موردی نشـان

جدو لهـای گـروه ( :)1ويژگيهـاي
عمومـي و كمـي تودههـاي جنگلـی را در
فواصـل متفـاوت از راههـاي آبی و شـرایط
متفـاوت جزرومـد و ارتفـاع غرقاب نشـان
ميدهـد.
در هـر جدول مشـخصات زيـر مطالعه و
بررسي شـده است:
 محل استقرار توده جنگلی فاصلـه تـوده از آبراهههـا و خورهاياصلـي و فرعي
 ارتفاع غرقاب در سطح توده جنگلی تعداد درخت در توده نوع كاشت -تراكم زمینهای جنگلی در توده

شکل  -6تودههای جنگلی نیمهمتراکم در اراضی میانی از خور ( 10تا  14متر)

در اينصورت است که ميتوان مدل توسعه
مطلوب را ارائه داد.

طراحي مدل مطلوب توسعه جنگ 
ل
در رويشگاه تحقيقاتي (مطالعه
موردی)

بهمنظور تهيه و طراحي مدل
توسعه در يكي از

30

irannature.areeo.ac.ir

داده است.
نتايــج بــه دو صــورت ارائه شــده اســت
كــه عبارتنــد از :ارائــه نتايــج بهصــورت
جدو لهــا و ارائــه نتایــج بهصــورت
تشــریحی .وضعيــت رشــد در هــر تــوده
جنگلــی نشــاندهنده ميــزان موفقيــت مــدل
توســعه اســت .در بررســي صورتگرفتــه،
نتايــج در  3گــروه جدولــي ارائــه شــده كــه
بهشــرح زيــر اســت:

 درصد تاج پوشش در توده طبقات ارتفاعي در توده طبقات قطري در توده طبقات قطري تاج در تودهدر جدولهـای مزبـور همچنيـن تعـداد
درختـان در هـر تـوده ،ارتفـاع هـر يـك از
درختـان ،قطر تنـه درختـان در محل تماس
بـا آب ،قطر و سـطح تاج درختـان در توده،
ميانگيـن زادآوري در واحد سـطح ،ميانگين

ريشـههاي هوايـي در واحـد سـطح (تعداد-
ارتفاع) و تعداد شـاخهها نيز مشـخص شـده
اسـت (جدولهـای  1تا .)6
جدولهـای گـروه ( :)2در جدولهـای
گـروه دو ويژگيهـای فیزیکـی و شـیمیایی
خـاك بسـتر هـر يـك از تودههـا مشـخص
شـده اسـت (جدولهـای  7تـا .)12
جدولهای گروه ( :)3جدولهایي هستند
كه نتايج بررسي پارامترهاي رويشی را در هر
توده نشـان ميدهند و شامل رشـد ارتفاعی،
رشـد قطری تنه و رشـد تاج در هـر توده بر
مبنـای فاصلـه از خور ،وضعیـت جزرومد و
غرقاب هستند.
در مـدل توسـعه مزبـور تمـام عوامـل
بهطـور كامـل از مرحلـه كاشـت بـذر در
نهالسـتان و عرصه تا رشد نهايي مطالعه شده
اسـت .عوامـل تأثيرگذار بر رشـد در مراحل
اوليـه زندگـي مطالعه ،عوامـل منفي حذف و
عوامـل مثبـت تجزيه و تحليل شـده اسـت.
نتايـج مـدل توسـعه نشـان ميدهـد كـه
مـدل طراحيشـده ،مطلـوب بـوده و منطقـه
انتخابشـده بـرای ارائـه و طراحـي مـدل
توسـعه در زمـره مناطـق مطلـوب و درجـه
اول بهشـمار مـيرود.

طبقهبنـدي براسـاس فاصلـه از
خورهـا و راههاي آبي در مدل توسـعه
طراحيشـده

تودههـای مـورد مطالعـه براسـاس فاصلـه
از خورهـا و راههـاي آبـي طبقهبنـدي و
مشـخصات آن تشـريح شـده اسـت کـه
عبارتنـد از:
الف -رشـد و توسعه در محدوده نزدیك
خورها و راههاي آبي
ايـن محدوده در فاصله صفر تا  10متري
راههـاي آبـي قـرار دارد و واجـد مهمتريـن
تودههـای جنگلـی اسـت .وسـعت و کمیـت
آن نیـز نسـبت بـه سـاير محدودههـا زيادتر
بـوده و  50درصـد منطقـه را دربـر گرفتـه
اسـت .تودههـاي مزبـور بهدليل تراكـم زياد
و زادآوري فـراوان تـا حاشـيه اصلـي خور
پيشـروي داشته اسـت .جنگلهاي مستقر در
ايـن ناحيـه داراي تفاوتهاي اندكي هسـتند
كـه بهدليـل نـوع خـاك ،غرقـاب و وضعيت
جزرومـدي بهوجـود آمـده اسـت .تودههای

بهطــور
كلــي ا ر ا ضــی
جنگلــی كــه تحتتأثيــر
جزرومــد كامــل و ارتفــاع بلند
غرقــاب قــرار دارنــد داراي رشــد
بهتــری هســتند و درختــان بیشــترین
رشــد خــود را در ايــن ناحيــه نشــان
ميدهنــد.
از ديگر عوامل مؤثر ،شيب مناسب است
كه ميتواند آب كافي را در دسترس قرار دهد
يا آب تازه را وارد منطقه جنگلی کند.
تمـام راههـاي آبـي بر رشـد و اسـتقرار
جنـگل تأثيـر دارنـد .تودههایی كـه در زون
اختلاط خورهـا و در تالقي انـواع راههاي
آبـي يـا آبراهههـاي جنگلـی قـرار دارنـد
در زمـره مناطـق بهينـه اسـتقرار محسـوب
ميشـوند.براساس مدل توسـعه طراحيشده
مشخص شـد كه تودههای جنگلی در فاصله
 3تـا  8متـري راههـاي آبـي كـه در زون

مذكـور بـر چنـد گـروه تقسـيم شـدهاند:
تودههـاي مسـتقر تـا  5متري راههـاي آبي،
تودههـاي مسـتقر در  5تا  8متـري راههاي
آبـي و تودههاي مسـتقر در  8تـا  10متري
راههـاي آبي.
بررسـي پارامترهـاي رويشـي نشـان
ميدهـد كه بهترين رشـد كمـي در فاصله 5
تـا  7متـري راههـاي آبي صـورت ميگيرد.
در تودههاي نزديك راههاي آبي در فواصل
 3تا  10متري تودهها بهطور دائم تحتتأثير
جزرومد متناوب و منظم قرار دارند و ارتفاع
آب حاصل از غرقابي شدن در سطح توده
زياد است .ولي در بخشهاي مختلف ميزان
آن تفاوت دارد بهگونهاي كه تودههای مستقر
بهطور مداوم تحتتأثير غرقاب بين  19تا
 25سانتيمتر قرار دارند .این موضوع از
مزاياي تودههای جنگلی نزديك خور است
بهگونهاي كه پوشش وسيع جنگلی متراكم و
زياد با زادآوري فراوان در آن ايجاد شده است.
در تودههایی كه در فاصله صفر تا  5متري
هستند ارتفاع غرقاب حتي به  30سانتيمتر
تمــام
هم ميرسد .اغلب تودهها تحتتأثير جزرومد
راههــاي آبــي بر رشــد
منظم دو بار در روز هستند كه باعث باال رفتن
ل تأثيــر دارند.
و اســتقرار جنگ 
وضعيت كمي و كيفي اراضی جنگلی شده
است .در این منطق ه کمترین ارتفاع آب روي تودههایــی كــه در زون اختــاط
تودهها 12 ،سانتيمتر است که بهطور دائم خورهــا و در تالقــي انــواع راههــاي
وجود دارد .در اين ناحيه با توجه به شرايط آبــي يــا آبراهههــاي جنگلــی قــرار
بسيار مطلوب ،تودههای تشكيل يافته واجد
تراكم زياد ،ارتفاع بلند درختان و تاج گسترده دارنــد در زمــره مناطــق بهينــه
اســتقرار محســوب ميشــوند.
است .همچنین تمام عواملی كه باعث رشد مطلوب
بهواسطه جزرومد ميشوند در اين بخش وجود
دارد .تودههای جنگلی مستقر در فاصله  5تا 8
متري نيز تمام اين شرايط را دارند و مشخصات خورهـاي مخلـوط قـرار دارنـد و از عملكرد
آنها مانند درختان مستقر در فاصله  3تا  5متري جزرومد كمال اسـتفاده را میبرند ،از نظر رشد
است؛ فقط ارتفاع غرقاب كمتر است ،ولي در اين و سـازگاري در اولويت هسـتند .بديهي اسـت
ناحيه بهواسطه استقرار تودهها در زون اختالط چنانچه شـيب مناسـبی در منطقه وجود داشته
خورها و مصبها و پيوستگي آنها به خورهاي باشـد تا آب تازه را وارد کند و از غلظت نمك
مخلوط ،جنگلهای تشكيليافته متراكمتر بوده بكاهـد ،دراینصـورت رشـد بهتری را شـاهد
و درختان آن بهطور محسوس قطورتر و ارتفاع خواهیم بود .بنابراين در محدوده نزديك خورها
ل شامل جزرومد
آن بلندتـر است .تودههاي مستقر در فاصله  8عوامل مؤثر بر اسـتقرار جنگ 
تا  10متري از نظر مشخصات مانند تودههاي مناسـب ،غرقاب كافي ،نزدیکی به راههاي آب
و شيب مناسب بهترين تأثير را روي استقرار
مستقر در فاصله  3تا  5متری هستند.
درمجمــوع بهتريــن اراضــی جنگلــي در جنگلها گذاشتهاند و در فاصله  3تا  8متري
فاصلــه  5تــا  8متــری راههاي آبي بهواســطه از حاشيه خورها تودههای درجه يك شكل
پيوســتن بــه زون اختــاط تشــكيل يافتهانــد .گرفتهاند.
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در فاصلــه نزديــك خورهــا (3
تــا  10متــری) رشــد درختــان در
باالتريــن حــد خــود اســت بهگونـهاي
كــه ميانگيــن رشــد ارتفاعــي بيــش از
 3متــر اســت ،درختــان همگــي در
طبقــه بلنــد ارتفــاع جــاي گرفتهانــد
و تعدادشــان نيــز از ســاير مناطــق بيشــتر
اســت .بررسـيهاي آمــاري نشــان ميدهــد
ميانگيــن طبقــات ارتفاعــي در ايــن ناحيــه
 2/85متــر و حداکثــر  4متــر اســت .وجــود
طبقــه ارتفاعــي بيشــتر از  4متــر مؤيد رشــد
ويــژه در ايــن ناحيه اســت .بیشــترین رشــد
ارتفاعــي در فاصلــه  5تــا  8متــري راههــاي
آبــي بــوده و باالتريــن تعــداد در فاصلــه 6
تــا  7متــري مشــاهده شــده اســت.
رشـد قطـری تنـهبراسـاس آزمونهاي
آماري ،اشـتباه از معيار ميانگيـن ،انحراف از
معيـار و واريانـس همگي حاكي از رشـد تنه
منظم اسـت .بيشـترين تعداد رشـد تنه نيز در
اين ناحيه صورت گرفته اسـت .رشـد بهطور
كلـي منظـم بوده و رشـد قطري تنـه در تمام
منطقـه بهصـورت منظـم بـوده اسـت .رشـد
قطـري تنـه بهطورعمـده بـا رشـد ارتفاعـي
صورت گرفته اسـت.
رشـد تاج درختان نيز در نواحي نزديك
خور مانند رشـد ارتفاعي و رشـد تنه اسـت.
ميانگيـن و مجمـوع قطر تاج حاكي از رشـد
زيـاد تـاج در محـدوده نزديك خور اسـت.
رشـد تـاج همگام با رشـد ارتفاعـي صورت
نميگيـرد .گاهـي اوقـات درختـان كوتاهتـر
واجـد تاج بزرگ هسـتند و گاهـي برعكس
ايـن مورد هم ديده شـده اسـت.
سـاير عوامـل رشـد ،زادآوري و تعـداد
ريشـههاي هوايي نيز در اين محدوده بيشـتر
از سـاير نواحي است .مشخصات خاك بستر
در ناحيـه نزديـك خـور كاملاً از تودههاي
اسـتاندارد بـراي بهتريـن رشـد مانگروهـا
برخوردار اسـت .مهمترین ويژگيهاي خاك
شـامل درصد اشـباع ،دانهبندي ،PH ،هدايت
الكتريكـي ميـزان عناصـر موجـود نظير كلر،
سـولفات ،درصـد مواد آلي و غلظت كلسـيم،
منيزيـم و سـديم در محـدوده نزديـك خور
نمونهبرداري شـده و در آزمايشـگاه ،عناصر
مزبور تعيين شـدند.
براسـاس مطالعات و نتايج بررسـي مدل
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طراحيشـده ،مهمتریـن تودههـای جنگلـی
در محـدوده نزديك خورها شـكل ميگيرد؛
بنابرايـن توسـعه جنـگل و ارائـه مـدل برای
دسـتيابي بـه جنگلهـاي مرغـوب در ناحيه
صفر تـا  10متري راههاي آبي و بهطورعمده
در فواصـل  5تـا  8متری صـورت ميگيرد.
ب -رشـد و توسـعه در محـدوده مياني
خورهـا و راههـاي آبي
ايــن محــدوده در فاصلــه  10تــا 20
متــری خورهــا و ســاير راههــاي آبــي قــرار
دارد .رشــد و توســعه در آن بهاندازه متوسط
صــورت ميگيــرد لــذا نســبت بــه محــدوده
نزديــك راههــاي آبــي ،جــزو مناطــق درجه
 2محســوب ميشــود .در ايــن منطقــه بــا
افزایــش فاصلــه از تعــداد درختــان كاســته
ميشــود .در ايــن محــدوده در فاصلــه
 10تــا  12متــري ،تودههایــی متراكــم تــا
نيمهمتراكــم قــرار دارنــد؛ از  12تــا  14متــر
گاهــي تودههــا بــه ســمت متراكــم و گاهــي
نیــز بــه ســمت نيمهمتراكــم ميرونــد ولي از
فاصلــه  14متــر تودههــا بیشــتر نيمهمتراكــم
هســتند .چنانچــه هــدف از تشــكيل جنــگل
دســتيابي بــه تودههــاي جنگلــی كمتراكمتــر
باشــد بنابرایــن طراحــي مــدل توســعه بهتــر
اســت در ناحيــه  12تــا  14متــري راههــاي
آبــي صــورت گيــرد.
نحـوه تأثيـر عوامـل رشـد ،جزرومـد
و غرقـاب ،راههـاي آبـي ،اراضـی بسـتر و
پديدههـاي مرتبـط همگـي ماننـد محـدوده
نزديـك خـور اسـت .ولـي در ايـن محدوده
بهدليـل كـم شـدن تأثيـر جزرومـد و كاهش
آبراهههـا تأثيـر جزرومـد بـر اسـتقرار كـم
ميشـود .در ايـن منطقـه ارتفاع غرقـاب نیز
كـم ميشـود و درختـان در معـرض غرقاب
كامـل قـرار ندارنـد .ایـن موضـوع مهمترين
عامـل كاهـش رشـد در اين محدوده اسـت.
شـيب در محـدوده مياني ،نقش بسـيار مهمي
در تراكـم دارد و چنانچه بهگونهاي باشـد كه
آب را بـه منطقـه وارد کنـد ،دراینصـورت
تودههـا بهشـکل متراكـم تـا نيمهمتراكم ديده
ميشـوند؛ ولي نبود غرقاب و شيب نامناسب
باعث تشـكيل نشدن جنگل شـده و محدوده
كمكـم بهصـورت نيمـه متراكـم درميآيد .در
ايـن محـدوده ارتباط با سـاير اراضـی نيز بر
اسـتقرار جنـگل تأثيـر دارد .اگـر ارتبـاط با

اراضـی باتالقـي و مرطـوب كم شـود خاك
رطوبـت خـود را از دسـت داده و اراضـی
باتالقي هم تشـكيل نميشـود .دراینصورت
بسـتر نيمهغرقابي از تراكـم ميكاهد و بعد از
فاصله  14متري بهدليل نبود ارتباط با سـاير
اراضـی ،جنگلهـا كاملاً نيمهمتراكم شـده و
در فاصلـه  18متـري بهطـرف جنگلهـای
كمتراكـم سـوق پيـدا ميكننـد .درمجموع در
اين محـدوده بهتريـن فاصله برای رشـد 12
متر اسـت .جنگلهـای متراكم تـا نيمهمتراكم
در فاصله  12تـا  14متری راههای آبی بوده
و بعـد از  14متـر جنگلها كاملاً نيمهمتراكم
ميشـوند .همچنیـن پارامترهاي رويشـي در
محـدوده مياني كاهش مييابـد بهگونهاي كه
رشـد ارتفاعـي كـم میشـود .رشـد ارتفاعي
تـا  12متري راههـاي آبـي بهخوبي صورت
ميگيـرد ولـي بعـد از آن بهتدريـج كاسـته
ميشـود .هميـن مـورد در قطر تنه نيـز ديده
ميشـود .هرچه فاصله از  14متر بيشتر شود
از ميـزان ارتفـاع و قطر تنه كاسـته ميشـود.
كاهش دور تاج و رشد آن در محدوده مياني
در حـد ارتفـاع و قطـر تنه نیسـت بهگونهاي
كـه گاهـي اوقـات درختانـي با تـاج بزرگ
در محـدوده ميانـي ديـده ميشـوند؛ ولـي
درمجمـوع بعد از فاصلـه  16متري قطر تاج
نيـز كاهش چشـمگيری پيـدا ميكنـد .تعداد
ريشـههاي هوايي در حد متوسـط اسـت.

شکل  -7یک درخت بلندارتفاع در فاصله دور
از راههای آبی

ايـن محـدوده در فاصلـه  20تـا 30
در فاصلـه  12متـري بهدليـل باز شـدن
طبقهبندي تودهها براساس ارتفاع
محـدوده رشـد ،ريشـههاي هوايـي تعـداد متـري راههاي آبي بـوده و شـامل تودههای درختان

چشـمگيری پیـدا میکنند ولي بعـد از فاصله
 16متری از تعداد ريشـهها كاسـته ميشـود.
زادآوري نیـز در ايـن محدوده كم اسـت.
ويژگيهـاي خـاك بسـتر تود ههـای
جنگلی در آزمايشـگاه بررسـي و مشـخص
شـد كـه در ايـن ناحيـه دانهبنـدي خـاك از
ريزدانـه بـه طـرف درشـتدانه بودن سـوق
پيـدا ميكنـد.
طراحـي مدل توسـعه در محـدوده مياني
خورها در زماني صـورت ميگيرد كه امكان
توسـعه منطقـه كـم بـوده و هدف از توسـعه
دسـتيابي بـه اراضی جنگلی حتـي بهصورت
نيمه متراكم اسـت.
پ -رشـد و توسـعه در محـدوده دور از
خورهـا و راههـاي آبي

كمتراكـم ،واجد چند پايـه درختي و پايههاي
درختچـهاي و لكهاي اسـت .در اين محدوده،
اراضـی به شـكل جنـگل وجود نـدارد بلکه
فقـط تعـدادي جوامع كمتراكم يـا تكپايهاي
ديده ميشـود.
در ايـن محـدوده عوامـل رشـد فقط در
بخـش اوليـه در فاصلـه  20متري بـه ميزان
خيلـي كـم تأثيـر گذاشـته و تعـدادي تـوده
كمتراكـم ايجاد كرده اسـت .بعد از فاصله 24
متری پوشـش فقط تكپايـهاي ،درختچهاي
و لكهاي اسـت .عوامل رشـد در اين محدوده
تأثيـر چنداني ندارنـد .ويژگيهاي خاك اين
محدوده در آزمايشـگاه بررسـي و مشـخص
شـد كـه بسـتر جنگلهـا كاملاً خشـك و
درشـتدانه است.

رويشـگاه مـورد بررسـي كه مدل توسـعه در
آن ارائه شـده استبراسـاس ارتفاع درختان
نيز بررسـي شـد و تودههاي مـورد مطالعه كه
واجـد انواع درختـان با ارتفاعهـاي متفاوت
بود طبقهبندي شـدند .طبقـات ارتفاعي در 3
گروه بلندارتفـاع ،ميانارتفـاع و كوتاهارتفاع
ديـده ميشـوند .در بررسـي انجا ميافتـه،
مشـخصات رشـد و توسـعه در طبقـات
بلندارتفـاع ،طبقـه ميانارتفـاع و طبقه داراي
درختان كوتاه مشـخص شـد.
شکلهای  1تا  7وضعیت تودههای جنگلی
را در فواصل مختلف از خورها و راههای آبی
وبراساس تراکم در مدل موردی طراحی شده
نشان میدهند .در شکل  8مناطق قابل توسعه
جنگلهای مانگرو نشان داده شده است.

اراضی جنگلی قابل توسعه به جنگلهای متراکم و نیمهمتراکم (درجه یک)
اراضی جنگلی قابل توسعه به جنگلهای نیمهمتراکم (درجه یک)
اراضی باتالقی قابل توسعه به جنگلهای متراکم و نیمهمتراکم (درجه یک)
اراضی نیمهباتالقی و مرطوب قابل توسعه به جنگلهای نیمهمتراکم (درجه دو)
اراضی مرطوب قابل توسعه به جنگلهای کمتراکم (درجه سه)

شکل  -8مناطق قابل توسعه جنگلهای مانگرو از منتهیعلیه غربی تا انتهای شرقی خورخوران در جزیره قشم (بندر خمیر و حواشی در غرب تا انتهای بندرهای تیاب و
کالهی در شرق)
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،6بهمن -اسفند 1396
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