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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.
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توسعه جنگل های مانگرو ایران
شهال صفیاری*

Development of mangrove forests in Iran
Sh. Safyari
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چکیده
جنگل های مانگرو ایران به عنوان یکی از مناطق حساس و مهم اکوسیستم مانگروها در جهان مطرح است. با توجه به استقرار 
ویژه آنها در حاشیه انواع راه های آبی با غرقاب، تفاوت استقرار در مناطق کم باران و خشک و نیز مساحت کم این جنگل ها، 
بدیهی است توسعه آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور توسعه جنگل های مانگرو ایران با توجه به موقعیت خاص 
و عام هر رویشگاه به صورت مدل های ویژه طراحی و ارائه شده است. بررسی حاضر یک مطالعه موردی تحقیقاتی است که در 
یکی از رویشگاه های واجد شرایط جزیره قشم به صورت مدل توسعه مطلوب طراحی و اجرا شده است. مدل طراحی شده در 
30 توده تحقیقاتی اجرا شده که عامل اصلی فاصله از راه های آبی و عوامل فرعی، ارتفاع غرقاب و وضعیت جذرومدی است. در 
هر توده تعداد درختان تشکیل یافته، معدل رشد ارتفاعی، رشد قطری تنه و تاج، زادآوری، ریشه های هوایی و سایر عوامل رشد 
بررسی شده است. نتایج نهایی وضعیت رشد و توسعه را در هر توده و کل رویشگاه نشان می دهد. توده های جنگلی براساس 
وضعیت کمی و کیفی به درجات مختلف از یک تا چهار تقسیم بندی شده اند. توده های یک، توده های قابل توسعه و توده های 
چهار، توده های غیرقابل توسعه هستند. بر مبنای نتایج به دست آمده مدل های توسعه طراحی شده مطلوب در سایر رویشگاه های 

مشابه در ایران و سایر نقاط دنیا قابل استفاده خواهند بود.
واژه هاي كلیدي: مانگرو، توسعه، جزیره قشم، راه های آبی
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کاسـتي هاي هـر روش بـه حداقـل رسـیده یـا از بیـن 
مـي رود و نـکات مثبـت تقویـت مي شـود. 

تمـام  در  کـه  موفـق  توسـعه  مـدل  یـک  در 
رویشـگاه ها قابلیت اجرا دارد، انسـان با انتخاب 
گونه هـای سـازگار و مقـاوم و کاشـت بذرهاي 
سـالم، خوش فـرم و تکامل یافتـه در مناطـق 
مناسـب در امر توسـعه تأثیر مثبـت مي گذارد 
و شـرایط توسـعه مطلـوب را فراهـم مي کند.
کامل،  و  مطلوب  توسعه  مدل هاي  در 
طبیعت نقش اساسي دارد. بدین ترتیب که پس 
از استقرار نهال ها رشد و سازگاري تحت تأثیر 
عوامل حاکم بر اکوسیستم که همگي عوامل 
طبیعي محیط هستند، صورت مي گیرد و نهال ها 
و  رویشگاه  هر  محیطي  شرایط  به  توجه  با 
طبیعت رشد کرده و سازگار مي شوند. ادامه 
برعهده  نهایي  مراحل  تا  نیز  سازگاري ها 
طبیعت است. در این مراحل مجدداً مدیریت 
انسان بر مدل توسعه مشاهده مي شود و نحوه 
رشد و سازگاري و توسعه را تعیین مي کند. 
تعیین  توسعه،  بهترین روش هاي  بدین ترتیب 

و معرفي مي شود.
توسعه  مدل هاي  و طراحي  برنامه ریزي 
جنگل هاي مانگرو در رویشگاه  هاي مختلف 
رمز موفقیت بهره وري از جنگل هاي مانگرو 
ایران محسوب می شود که داراي مساحت کمی 
بوده و در مناطق غیرمتعارف نسبت به سایر 

مانگروهاي جهان مستقر شده اند.
برنامه  هـاي دقیق توسـعه جنگل عالوه بر 
رویشگاه  انتخاب شده در سایر رویشگاه  هاي 
کـه  نیـز  کشـورها  دیگـر  و  ایـران  مشـابه 
جنگل هاي مانگرو مشـابه ایـران دارند، قابل 

ارائـه اسـت. بدین ترتیـب فرصتـي گران بهـا 
بـراي محققـان فراهم مي شـود تـا اطالعات 
باارزشـي از روند توسـعه جنگل هاي مانگرو 
در مناطـق خاصي مانند کشـور ایران را تهیه 

و ارائـه کنند. 

 برنامه  ريزي و تعیین مدل هاي توسعه 
جنگل هاي مانگرو

مانگـرو  توسـعه جنگل هـاي  مـدل  تعییـن 
برنامـه  جامـع  مختلـف،  رویشـگاه  هاي  در 
توسـعه جنـگل در هـر رویشـگاه  اسـت که 
 براسـاس ویژگي هـاي عمومـي و اختصاصي 
رویشـگاه  انتخـاب شـده و بر مبنـاي اصول 
علمـي تهیـه مي شـود. ویژگي هـاي عمومـي 
توسـعه  اساسـي طراحـي مـدل  از عوامـل 
محسوب مي شود و شـامل مجموع اطالعات 
پایـه اي اسـت کـه در تمام نواحـي به صورت 
مشـترك وجـود دارد. مشـخصات خاص نیز 
ویژگي هایي اسـت که در مناطق انتخاب شده 

  مقدمه
مانگـرو  جنگل هـاي  توسـعه 

ایـران  مختلـف  رویشـگاه هاي  در 
برخـوردار اسـت.  اهمیـت ویـژه اي  از 

جنگل هـاي مانگـرو ایران به عنـوان یکي 
از مناطق حساس و مهم در میان اکوسیستم 
مانگرو هـا در جهـان مطـرح اسـت؛ زیـرا 
برخالف سـایر مناطـق دنیا اسـتقرار آنها در 
مناطـق کم باران و تحت تأثیر فصول خشـک 
بـوده و برخـي از ویژگي هـاي غیرمتعـارف 
محیطـي نیـز آنهـا را از سـایر مناطـق دنیـا 
متمایـز مي کنـد. از طـرف دیگر بـا توجه به 
استقرارشـان در مناطـق جزرومـدي و نبـود 
سـایر گیاهـان در ایـن ناحیه و مسـاحت کم 
جنگل هـاي مزبـور در ایران توسـعه آنها در 
رئـوس برنامه هـاي تحقیقاتـی قـرار گرفتـه 
اسـت. با توجه به اهمیت توسـعه جنگل هاي 
مانگرو در کشـور، توسـعه بر مبنای مدل های 
خاص برای هـر منطقه برنامه ریزی می شـود 
کـه در ایـن پژوهـش به صورت یـک مطالعه 

موردی ارائه شـده اسـت.
رویشگاه هاي مانگرو ها بیشتر در حاشیه 
آبراهه هـاي  انشـعابي،  و  اصلـي  خورهـاي 
جزرومـدي، مصـب رودخانه هـاي دائمـي و 
فصلي و محدوده جزرومدي واقع شـده است. 
بنابرایـن مدل توسـعه جنگل  براسـاس نحوه 
اسـتقرار، قابـل طراحي اسـت. طراحي مدل 
توسـعه  براساس نحوه اسـتقرار گرچه روشي 
صحیـح اسـت ولي کامل نیسـت زیـرا برخي 
رویشـگاه ها از شـرایط ویژه اي نظیر اختالط 
مصب هـا و خورهـا و وسـعت زیـاد یـا کـم 
جزرومد، تناوب نامنظـم جزرومدي، مدهاي 
وسـیع، دسترسـي یا فقدان دسترسـي به آب 
شـیرین، وجود مناطق پرشـیب یا مسـطح و 
بسـیاري موارد دیگـر نیـز برخوردارند. نوع 
گونه و مقاومت آن نسـبت به شرایط محیطي 
از دیگـر عوامـل مؤثـر بر طراحـي مدل هاي 
توسـعه به شـمار مي آیند بنابراین الزم اسـت 
در رویشـگاه های حساس از گونه های مقاوم 

اسـتفاده شود. 
مدل هـاي  تعییـن  در  مهـم  عوامـل  از 
توسـعه در رویشـگاه هاي مختلـف، توجه به 
نقـش تـوأم انسـان و طبیعـت در این راسـتا 
اسـت. توسـعه مطلوب، مدیریت هر دو عامل 
انسـان و طبیعـت را مي طلبـد. بدین ترتیـب 

توسعه  مدل  در يك 
موفق كه در تمام رويشگاه ها 

قابلیت اجرا دارد، انسان با انتخاب 
گونه های سازگار و مقاوم و كاشت 
بذرهاي سالم، خوش فرم و تکامل يافته 
در مناطق مناسب در امر توسعه تأثیر 
مثبت مي گذارد و شرايط توسعه 

مطلوب را فراهم مي كند.

شکل1- توده های جنگلی متراکم در مدل توسعه در نزدیک ترین فاصله از راه های آبی )3 تا 5 متر(
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به صـورت اختصاصـي دیـده مي شـود.  
ویژگي هـاي خاص شـامل شـیب زمین، 
دسترسـي بـه آب شـیرین، تنـاوب منظـم و 
نامنظم جزرومدي، ارتفاع غرقاب، زهکشـي 
و غیره اسـت. عالوه بر مـوارد نامبرده، برخي 
مناطـق داراي شـرایط خـاص دیگـري نیـز 
هسـتند که در ارائـه مدل توسـعه تأثیر دارد؛ 
ماننـد اختـالط مصب هـا و خورها، وسـعت 
زیـاد یا کـم جزرومد، تناوب منظـم و نامنظم 
جزرومدي، مدهاي وسـیع، دسترسي یا فقدان 
دسترسـي بـه آب شـیرین، مناطق پرشـیب، 
زهکشـي نامناسـب و موارد دیگـر. بنابراین 
در ارائـه مـدل توسـعه جنگل در هـر منطقه 
بایـد بـه ویژگي هاي عام و خاص رویشـگاه  

انتخاب شـده توجه شـود.
در ارائـه مـدل توسـعه عالوه بـر مـوارد 
در  مؤثـر  عوامـل  بـه  اسـت  مذکـور الزم 
شـود.  توجـه  نیـز  جنگل هـا  شـکل گیري 
طراحي مدل توسـعه در هر منطقه بدین شـیوه 
رمـز موفقیـت توسـعه جنگل هـاي مانگـرو 
بـوده و نتایج مطلوبی را بـه ارمغان مي آورد.
در یـک مدل توسـعه موفق پـس از طي 
مراحـل حیاتـي، جنگل ها به صـورت متراکم 
و نیمه متراکـم بـا زادآوري مطلوب مشـاهده 
مي شـوند در غیـر ایـن  صـورت جنگل های  
کم تراکـم، پراکنـده و فاقـد زادآوري مطلوب 
هسـتند. یـک الگـوي موفـق الگویي اسـت 
کـه تعـادل در عوامل مؤثر بر توسـعه و عدم 

باشد. برقرار  توسـعه 
  

 اهداف برنامه ريزي و طراحي مدل توسعه
توسعه  مدل  طراحي  و  برنامه ریزي  اهداف 

جنگل های مانگرو عبارتند از:
توسعه  براساس  شیوه  مناسب ترین  تعیین   -

شرایط رویشگاهی
- شناسایي رویشگاه  هاي عاری از پوشش 

که پس از اصالح قابلیت توسعه دارند.
از حاشیه  فواصل  مناسب ترین  تعیین   -

راه هاي آبي، خورها و شبکه هاي آبرساني. 
رشد  براساس  مدل  تعیین مشخصات   -
ویژگي هاي جزرومدي، شیب، زهکشي و غیره.

دو  فاصل  در حد  توسعه  مدل  تعیین   -
توده بزرگ و تکمیل تراکم در رویشگاه  هاي 

نیمه متراکم و کم تراکم.

- تعیین مدل توسعه در  اراضی باتالقی و 
مرطوب واجد شرایط.

- مکان یابی رویشگاه های جدید با بررسی 
رشد و سازگاری و ایجاد جنگل های تحقیقاتی 

شناسنامه دار. 

 عوامل تأثیرگذار بر مدل هاي توسعه
جزرومد و غرقاب

جزرومد منظم با تناوب کامل حداقل دو بار 
در روز و غرقاب کافي با ارتفاع مناسب باعث 
رشد بهینه و مطلوب جنگل های مانگرو مي شود.
جزرومـد و غرقـاب بـا وسـعت زیـاد و 
ارتفـاع کافـي باعـث کاشـت تـا حـد نهایي 
اسـتقرار  بـر  و  مي شـود  جزرومـد  تأثیـر 
تأثیرگـذار  مختلـف  فواصـل  در  جنگل هـا 
اسـت. جزرومـد اکسـیژن کافـي در اختیـار 
سـمي  عناصـر  مي دهـد،  قـرار  کاشـت ها 
اسـتقرار  باعـث  از محیـط دور مي کنـد،  را 
پروپاگول هـا تـا فواصـل دورتـر از راه هـاي 
آبـي مي شـود و توسـعه را تـا حـد فاصلـه 
دوري از خـور مهیا مي کنـد. تناوب جزرومد 

نیـز چنانچـه به صـورت منظـم باشـد باعـث 
آبرسـاني تا دور دسـت ها مي شـود. جزرومد 
و غرقـاب مناسـب از عوامـل بسـیار مهم در 
تشـکیل جنگل هـا و تعییـن مدل هـاي رشـد 
مطلـوب به شـمار می رونـد. بدیهي اسـت در 
از حاشـیه خـور  ناحیه هـا، جنگل هـا  ایـن 
تـا فاصلـه زیـادي از آن گسـترش مي یابـد 
و توسـعه مطلـوب را بـه ارمغـان مـي آورد.  
و  منظـم  جنگل هـای تحت تأثیـر جزرومـد 
غرقـاب کافـي، متراکـم شـده و در سـطحی 

دارند.  زیـاد گسـترش 

آب شیرين
آب شیرین نیز یکی از عوامل مثبت و مؤثر 
بر استقرار جنگل است. مدل توسعه مطلوب 
 براساس دستیابی به آب شیرین نیز از مدل هاي 

موفق توسعه اي محسوب می شود.

رسوب گذاري
بـا خـاك ریزدانـه  متعـادل  رسـوب گذاري 
به ویـژه در سـواحل دلتایـي از عوامل اصلي 
در شـکل گیري و توسـعه محسـوب مي شود. 
دانه بنـدي خـاك نیـز از عوامـل تأثیرگـذار 
بـر رشـد اسـت. در اراضی کـه دانه بنـدي با 
عناصر ریزدانه وجـود دارد، جنگل ها متراکم 
و مرغـوب هسـتند، ولـي در اراضی مسـتقر 
در خـاك درشـت دانه جنگل هـا کم تراکـم و 
نامناسـب هسـتند و مدل توسعه نیز نامطلوب 
مصـب  در  رسـوب گذاري  بـود.  خواهـد 
رودخانه هـاي دائمـي و فصلـي بـا گل والي 
فـراوان و خـاك ریز بـا درصد سـیلت زیاد 
باعث توسـعه مطلوب مي شـود به گونه اي که 
این مدل توسـعه  براسـاس تشـکیل توده هاي 

درجـه اول به شـمار می رود.

راه هاي آبي
یکــي از عوامــل مهــم در رشــد و ســازگاري 
انــواع  وجــود  مانگــرو،  جنگل هــای 
ــا  ــا، کانال ه ــژه خوره ــي به وی ــاي آب راه ه
و آبراهه هــاي جزرومــدي اســت. انــواع 
ــعه  ــدل توس ــي م ــي در طراح ــاي آب راه ه
تأثیــر زیــادي دارنــد. مــدل توســعه درجــه 
ــبکه بندي  ــتقرار و ش ــاي اس ــر مبن ــک ب ی
ــه اســت و هرچــه  ــل ارائ ــي قاب راه هــاي آب
ــد،  ــر باش ــترده تر و منظم ت ــي گس ــبکه آب ش
رشــد و توســعه بهتــر انجــام مي شــود؛ زیــرا 
ــر  ــوب گذاري بهت ــث رس ــي باع ــاي آب راه ه
ــز  ــوب نی ــوب گذاري مطل ــوند و رس مي ش
ــی  ــر مثبت ــا تأثی ــعه جنگل ه ــر توس ــود ب خ
ــه  ــي ک ــگاه های جنگل ــن رویش دارد. بهتری
ــیه  ــتند در حاش ــتمر هس ــعه مس داراي توس
راه هــاي آبــي شــکل مي گیرنــد و جنگل های 
متراکــم در چنیــن مناطقــي مســتقر هســتند.

شــبکه  کــه  یی  ه ها یشــگا و ر ر  د
ــتردگي و  ــت و گس ــم اس ــي ک ــاي آب راه ه
نظــم ندارنــد، جنگل هــای توســعه نیافته 
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يکي 
از عوامــل مهــم 

در رشــد و ســازگاري 
جنگل هــای مانگــرو، وجــود 
انــواع راه هــاي آبــي به ويــژه 
و  ل هــا  نا كا  ، هــا ر خو
ــدي  ــاي جزروم آبراهه ه

ــت. اس
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به وجــود می آینــد  لکــه اي  و  کم تراکــم 
ــه  ــعه درج ــدل توس ــي م ــد از طراح ــه بای ک
اول در چنیــن مناطقــي اجتنــاب کــرد.

زهکشي
ــعه  ــتقرار و توس ــت در اس ــي درس زهکش
جنــگل  تأثیــر مطلوبــی دارد. زهکشــي 
مناســب آب تــازه را بــه محیط جنــگل  وارد 
کــرده و باعــث رشــد مطلــوب آن مي شــود. 

ــتر  ــه آب را از بس ــبی ک ــي نامناس زهکش
ــه اي محیــط  جنــگل  خــارج کــرده و به گون
ســمي و کشــنده ایجــاد کنــد، باعــث فقــدان 
ــای  ــود و جنگل ه ــعه مي ش ــتقرار و توس اس
ــاد  ــه ایج ــه ای و تخریب یافت ــم، لک کم تراک

می شــود.

شوري
غلظــت نمک از عوامــل تعیین کننده اســتقرار 

و رشــد مطلــوب جنگل محســوب می شــود. 
مانگروهــا در مراحل رشــد و بیشــینه رشــد 
ــد  ــاز دارن ــوري نی ــي از ش ــد معین ــه ح ب
و بدین ترتیــب غلظــت نمــک در بســتر 
ــر دارد. ــعه تأثی ــد و توس ــا در رش جنگل ه

سـایر عوامـل مهـم مؤثـر در طراحـي 
مدل هـای توسـعه عبارتند از شـیب مناسـب 
زمین، شـرایط اکولوژیک رویشگاه و استقرار 
در زون هـای اختـالط خورهـا و مصب هـا.  

شکل 2- توده های جنگلی متراکم در مدل توسعه در محدوده نزدیک 
راه های آبی )5 تا 7 متر(

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

شکل 4- توده های جنگلی متراکم- نیمه متراکم در مدل توسعه در محدوده 
راه های آبی با کمیت و کیفیت مطلوب)5 تا 7 متر(

شکل 5- توده های جنگلی نیمه متراکم - گاهی با تمایل به متراکم در مدل 
توسعه در محدوده دورتر از راه های آبی )8 تا 10 متر(
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محل استقرار توده: زون اختالط خور- حاشیه خور 
فاصله توده از خور )متر(: 7-5 ارتفاع غرقاب در سطح توده )سانتی متر(: 36-20 )28(تعداد درخت در توده: 19

نوع کاشت: نهال تراکم توده: متراکماراضی بستر:  باتالقی- ریزدانه
درصد تاج پوشش: 54/5

طبقات ارتفاعی )متر(: 4/3-2/8 )بلندارتفاع ویژه( )1(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 17-14 )قطور( طبقات قطری تاج )متر(: 3/7-3 )بزرگ(

 طبقات سطح تاج )مترمربع(: 10/7-3/1  )وسیع با سطوح ویژه- نیمه متراکم( )2(
طبقه بندی شاخه ها: پرشاخه، 992 عدد 

میانگین زادآوری )عدد(: 108 )زیاد(  طبقه بندی کیفی: )نوع الف( درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 1 

قطر تنه در محل ارتفاع )متر(ردیف درختان در توده
تماس با آب )سانتی متر(

میانگین زادآوری تاج
در واحد سطح )عدد(

میانگین ارتفاع  ریشه های هوایی
 در واحد سطح  )سانتی متر(

میانگین تعداد 
شاخه )عدد(ریشه های هوایی در واحد سطح سطح )مترمربع(قطر )متر(

13/50142/54/91353428049
23/80152/23/89848
34/20162/65/310746
44/20162/54/99252
541423/156
63/61534/268
73/2172/57/156
83142/34/952
93142/54/250
102/80152/54/942
113/10162/64/944
124/3016/52/45/341
134/1016/534/560
144163/17/160
153/80162/67/542
163/50152/65/351
174142/86/254
184173/610/260
193/20173/710/261
68/429450/3108/97315992جمع

3/615/472/645/7378/7552/2میانگین

جدول 2- ویژگی های عمومی و کمی توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: حاشیه خور اصلی
فاصله توده از خور )متر(: 8-6 ارتفاع غرقاب در سطح توده

 )سانتی متر(: 20-24
تعداد درخت در توده: 11

نوع کاشت: کشت مستقیم پروپاگول
تراکم توده: متراکم- نیمه متراکم

اراضی بستر:  باتالقی- ریزدانه درصد تاج پوشش: 72/5

طبقات ارتفاعی )متر(: 2/7-4/1
)بلندارتفاع ویژه( )1( طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 16-14 )قطور(

طبقات قطری تاج )متر(: 4/1-2/8 )بزرگ(
طبقات سطح تاج )مترمربع(: 13/2-6/2  )وسیع با سطوح ویژه متراکم( )2(

طبقه بندی شاخه ها: پرشاخه، 532 عدد 
میانگین زادآوری )عدد(: 39 )متوسط( نامنظم 

طبقه بندی کیفی: )نوع الف تا ب( درجه بندی توده از نظر توسعه:  درجه 1 تا درجه 2

ردیف درختان 
در توده

ارتفاع 
)متر(

قطر تنه در محل
 تماس با آب 

)سانتی متر(

میانگین زادآوریتاج
 در واحد سطح 

)عدد(
میانگین ارتفاع  ریشه های هوایی

 در واحد سطح  )سانتی متر(
میانگین تعداد  ریشه های هوایی

شاخه )عدد( در واحد سطح قطر 
)متر(

سطح 
)مترمربع(

13/80153/28163228852
23/60163/59/65650
33/501437/11549
43/40163/811/36746
52/801437/144
62/70153/17/544
73164/113/250
82/8516412/642
94/10142/86/238
104142/96/652
1141537/155
37/7516536/4145/10154522جمع

3/43153/38/73947/5میانگین

جدول 3- ویژگی های عمومی و کمی توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: نیمه  محدوده  جزرومدی
فاصله توده از خور )متر(: 10-13

ارتفاع غرقاب در سطح توده  )سانتی متر(: 14-10 تعداد درخت در توده: 10

نوع کاشت: نهال
تراکم توده: نیمه متراکم  تا کم تراکم

اراضی بستر: نیمه  باتالقی تا  کم باتالقی  )درصد عناصر درشت دانه اندکی بیشتر از ریزدانه( درصد تاج پوشش: 32

طبقات ارتفاعی )متر(: 2/7-2  )میان ارتفاع(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 14-9 )کم قطر( طبقات قطری تاج )متر(: 2/8-2 )متوسط(

طبقات سطح تاج )مترمربع(: 6/2-3/1  )نیمه  وسیع- کم تراکم(

طبقه بندی شاخه ها: پرشاخه،  435 عدد )متوسط(
میانگین زادآوری )عدد(: 15 )کم( 

طبقه بندی کیفی: )نوع ج( درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 3
ردیف  درختان

 در توده
ارتفاع 
)متر(

قطر تنه در محل تماس  با آب 
)سانتی متر(

میانگین زادآوری در واحد سطح تاج
)عدد(

میانگین ارتفاع ریشه های هوایی
 در واحد سطح )سانتی متر(

میانگین تعداد  ریشه های هوایی
شاخه )عدد( در واحد سطح سطح )مترمربع(قطر )متر(

12/55132/54/9151816045
22/50132/54/91445
33/65142/86/22048
42/45132/84/91244
521023/137
62/10923/136
72/20102/13/539
82/70102/34/246
92/70142/65/347
102/5122/23/846
24/3511824043/8761435جمع

2/411/82/44/415/2543/3میانگین

جدول 4- ویژگی های عمومی و کمی توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: نیمه محدوده جزرومدی
فاصله توده از خور )متر(: 14-13 ارتفاع غرقاب در سطح توده )سانتی متر(: 6-8

تعداد درخت در توده: 9
نوع کاشت: نهال تراکم توده: کم تراکم

اراضی بستر: کم باتالقی تا نیمه مرطوب  )درصد عناصر درشت دانه بیشتر از ریزدانه(درصد تاج پوشش: 16
طبقات ارتفاعی )متر(: 2/8-2  )میان ارتفاع(

طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 12-11 )قطرهای باریک(
طبقات قطری تاج )متر(: 2/3-1/9 )کوچک( طبقات سطح تاج )مترمربع(: 4/2-3/1 )کم وسعت- کم تراکم(

طبقه بندی شاخه ها: کم  شاخه، 365 عدد میانگین زادآوری 
)عدد(: 7 )کم( طبقه بندی کیفی: )نوع ج(  درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 3

ارتفاع ردیف درختان در توده
)متر(

قطر تنه در محل تماس با آب 
)سانتی متر(

میانگین زادآوری در واحد سطح تاج
)عدد(

میانگین ارتفاع ریشه های هوایی در واحد سطح
 )سانتی متر(

میانگین تعداد ریشه های هوایی 
شاخه )عدد(در واحد سطح سطح )مترمربع(قطر )متر(

12/251123/16159838
22/30112/13/51039
32/65122/23/842
42/70122/34/21245
52/80122/23/844
62/801223/146
72/201023/137
82101/92/836
92/101023/138

21/810018/930/6128365/4جمع
2/411/12/13/4740/6میانگین

جدول 5- ویژگی های عمومی و کمی توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: 
نزدیک اواخر

 محدوده جزرومدی
فاصله توده از خور )متر(: 14-16

ارتفاع غرقاب در سطح توده 
)سانتی متر(: 5-6

تعداد درخت در توده: 8

نوع کاشت: نهال
تراکم توده: 

کم تراکم- لکه ای
اراضی بستر: 

نیمه مرطوب- درشت دانه 
درصد تاج پوشش: 12/5

طبقات ارتفاعی )متر(: 2/35-1/8 )کوتاه  ارتفاع(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(:

 11-9 )کم قطر(
طبقات قطری تاج )متر(: 

2/4-1/6 )کوچک(
طبقات سطح تاج )مترمربع(:

 4/5-1/8 )کم وسعت- کم تراکم(

طبقه بندی شاخه ها: متوسط، 
312 عدد

میانگین زادآوری )عدد(: 6 )کم( 
طبقه بندی کیفی: )نوع ج(

درجه بندی توده 
از نظر توسعه: درجه 3

ردیف 
درختان
 در توده

ارتفاع 
)متر(

قطر تنه در محل 
تماس با آب 
)سانتی متر(

میانگین زادآوریتاج
 در واحد سطح 

)عدد(

میانگین ارتفاع
 ریشه های هوایی

 در واحد سطح )سانتی متر(

میانگین تعداد 
ریشه های هوایی
شاخه )عدد( در واحد سطح قطر 

)متر(
سطح 

)مترمربع(

12/10101/82/561816038
2291/51/8836
32/201123/1442
41/8091/62635
52/1011½3/539
621023/139
71/85102/34/237
82/35102/44/546

16/48015/824/7424312/7جمع
2/11023/1639میانگین

جدول 6- ویژگی های عمومی و کمی توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: حاشیه خور اصلی 
فاصله توده از خور )متر(: 3-5

ارتفاع غرقاب در سطح توده )سانتی متر(: 25-35
تعداد درخت در توده: 15

نوع کاشت: نهال
تراکم توده: متراکم

اراضی بستر:  باتالقی- ریزدانه درصد تاج پوشش: 36

طبقات ارتفاعی )متر(: 3/41-2/65     )بلندارتفاع(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 15-12 )قطور(
طبقات قطری تاج )متر(: 2/8-1/9 )متوسط(

طبقات سطح تاج )مترمربع(: 6/2-2/8 )وسیع-  متراکم(

طبقه بندی شاخه ها: پرشاخه، 718 عدد 
میانگین زادآوری )عدد(: 79 )متوسط( 

طبقه بندی کیفی: )نوع الف( درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 1 

ارتفاع ردیف درختان در توده
)متر(

قطر تنه در محل
 تماس با آب )سانتی متر(

میانگین زادآوریتاج
 در واحد سطح 

)عدد(
میانگین ارتفاع ریشه های هوایی

 در واحد سطح )سانتی متر(
میانگین تعداد ریشه های هوایی

 در واحد سطح
شاخه 
)عدد( قطر 

)متر(
سطح 

)مترمربع(
13/10142/65/3782428044
23/2014/52/75/79248
33/2513/52/54/95846
43/14142/86/28745
52/8513/52/34/240
62/85142/23/838
73121/93/138
82/71122/32/852
92/65122/54/266
103/30152/54/956
113/1513/52/44/948
122/85142/64/548
132/85142/75/345
143/41142/55/744
153/22203/536/54/960
45/5313/572/4370/4315718جمع

3/034/778/7548میانگین

جدول 1- ویژگی های عمومی و کمی توده های تحقیقاتی جنگلی
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محل استقرار توده: حاشیه خور اصلی
فاصله توده از خور )متر(: 3-5

ارتفاع غرقاب در سطح توده  )سانتی متر(: 25-35
تعداد درخت در توده: 15

نوع کاشت: نهال
تراکم توده: متراکم

اراضی بستر: باتالقی- ریزدانه 
درصد تاج پوشش: 36

طبقات ارتفاعی )متر(:  3/41-2/65 )بلندارتفاع(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 15-12 ) قطور(
طبقات قطری تاج )متر(: 2/8-1/9 )متوسط(

طبقات سطح تاج )مترمربع(:  6/2-2/8 )وسیع-متراکم(

طبقه بندی شاخه ها: پرشاخه، 718 عدد
میانگین زادآوری  )عدد(: 79 )متوسط( 

طبقه بندی کیفی: )نوع الف(
درجه بندی توده  از نظر توسعه: درجه 1

درصد اشباع

دانه بندی در نمونه خاك

پتاسیم
)ppm( 

فسفر
)ppm( (%) کربن آلی (%)مواد آلیpH  هدایت الکتریکی

)Ec×310(
کربنات

(Milli Eq/L) 
اسید کربن

(Milli Eq/L)  کلر
(Milli Eq/L)  سولفات

(Milli Eq/L)  
کلسیم

(ppm) 
منیزیوم

(ppm) سدیم تبادلیسدیم کل

شنسیلترس

49/181765107806/990/480/718/749/51/31/758063028778029/2

جدول 7- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: زون اختالط
 خور- حاشیه خور 

فاصله توده از خور )متر(: 5-7
ارتفاع غرقاب در سطح توده 

)سانتی متر(: 20-36
تعداد درخت در توده: 19

نوع کاشت: نهال
تراکم توده: متراکم

اراضی بستر: باتالقی- ریزدانه 
درصد تاج پوشش: 54

طبقات ارتفاعی )متر(: 4/3-2/8 )بلندارتفاع ویژه( )1(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 17-14 ) قطور(

طبقات قطری تاج )متر(: 3/7-2 )بزرگ(
طبقات سطح تاج )مترمربع(: 3/1-10/7 

)وسیع با سطوح ویژه-نیمه متراکم( )2(

طبقه بندی شاخه ها: پرشاخه، 992 عدد
میانگین زادآوری

 )عدد(: 108 )زیاد( 
طبقه بندی کیفی: )نوع الف(

درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 1

درصد اشباع

دانه بندی در نمونه خاك

پتاسیم
)ppm( 

فسفر
)ppm( (%) کربن آلی (%)مواد آلیpH  هدایت الکتریکی

)Ec×310(
کربنات

(Milli Eq/L) 
اسید کربن

(Milli Eq/L)  کلر
(Milli Eq/L)  سولفات

(Milli Eq/L)  
کلسیم

(ppm) 
منیزیوم

(ppm) سدیم تبادلیسدیم کل

شنسیلترس

49/181765107806/990/480/718/749/51/31/758063028778029/2

جدول 9- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: حاشیه خور اصلی 
فاصله توده از خور )متر(: 6-8
ارتفاع غرقاب در سطح توده

 )سانتی متر(: 20-24
تعداد درخت در توده: 11

نوع کاشت: کشت مستقیم پروپاگول
تراکم توده: متراکم- نیمه متراکم
اراضی بستر: باتالقی- ریزدانه 

درصد تاج پوشش: 72/5

طبقات ارتفاعی )متر(: 4/1-2/7 )بلندارتفاع ویژه( )1(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 16-14 ) قطور(
طبقات قطری تاج )متر(: 4/1-2/8 )بزرگ(

طبقات سطح تاج )مترمربع(: 13/2-6/2 )وسیع با سطوح ویژه-متراکم( )2(

طبقه بندی شاخه ها: پرشاخه، 532 عدد
میانگین زادآوری )عدد(: 39 )متوسط( نامنظم 

طبقه بندی کیفی: )نوع الف تا ب(
درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 1 تا درجه 2

درصد اشباع

دانه بندی در نمونه خاك

پتاسیم
)ppm( 

فسفر
)ppm( (%) کربن آلی (%)مواد آلیpH  هدایت الکتریکی

)Ec×310(
کربنات

(Milli Eq/L) 
اسید کربن

(Milli Eq/L)  کلر
(Milli Eq/L)  سولفات

(Milli Eq/L)  
کلسیم

(ppm) 
منیزیوم

(ppm) سدیم تبادلیسدیم کل

شنسیلترس

65/93060107707/900/690/4017/8245/3---3/219525036713405/39

جدول 8- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: نیمه محدوده جزرومدی 
فاصله توده از خور )متر(: 10-13

ارتفاع غرقاب در سطح توده )سانتی متر(: 10-14
تعداد درخت در توده: 10

نوع کاشت: نهال
تراکم توده: نیمه متراکم تا کم تراکم

اراضی بستر: نیمه  باتالقی تا کم باتالقی
 )درصد عناصر درشت دانه اندکی

 بیشتر از ریزدانه( 
درصد تاج پوشش: 32

طبقات ارتفاعی )متر(: 2/7-2 )میان ارتفاع(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 14-9 )کم قطر(
طبقات قطری تاج )متر(: 2/8-2 )متوسط(

طبقات سطح تاج )مترمربع(: 6/2-3/1 )نیمه وسیع- کم تراکم( 

طبقه بندی شاخه ها: متوسط، 435 عدد
میانگین زادآوری )عدد(: 15 )کم( 

طبقه بندی کیفی: )نوع ج(
درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 3

درصد اشباع

دانه بندی در نمونه خاك

پتاسیم
)ppm( 

فسفر
)ppm( (%) کربن آلی (%)مواد آلیpH  هدایت الکتریکی

)Ec×310(
کربنات

(Milli Eq/L) 
اسید کربن

(Milli Eq/L)  کلر
(Milli Eq/L)  سولفات

(Milli Eq/L)  
کلسیم

(ppm) 
منیزیوم

(ppm) سدیم تبادلیسدیم کل

شنسیلترس

51/522850223854/890/230/1348/476/41/21339410231226101/57

جدول 10- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: نیمه محدوده جزرومدی 
فاصله توده از خور )متر(: 13-14

ارتفاع غرقاب در سطح توده )سانتی متر(: 6-8
تعداد درخت در توده: 9

نوع کاشت: نهال
تراکم توده: کم تراکم

اراضی بستر:  کم باتالقی تا نیمه مرطوب
 )عناصر درشت دانه بیشتر از ریزدانه( 

درصد تاج پوشش: 16

طبقات ارتفاعی )متر(: 2/8-2 )میان ارتفاع(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 12-11 )قطرهای باریک(

طبقات قطری تاج )متر(: 2/3-1/9 )متوسط(
طبقات سطح تاج )مترمربع(: 4/2-3/1 )کم وسعت- کم تراکم( 

طبقه بندی شاخه ها: کم  شاخه، 365 عدد
میانگین زادآوری )عدد(: 7 )کم( 

طبقه بندی کیفی: )نوع ج(
درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 3

درصد اشباع

دانه بندی در نمونه خاك

پتاسیم
)ppm( 

فسفر
)ppm( (%) کربن آلی (%)مواد آلیpH  هدایت الکتریکی

)Ec×310(
کربنات

(Milli Eq/L) 
اسید کربن

(Milli Eq/L)  کلر
(Milli Eq/L)  سولفات

(Milli Eq/L)  
کلسیم

(ppm) 
منیزیوم

(ppm) سدیم تبادلیسدیم کل

شنسیلترس

50/5013044333484/510/250/1488/246/5---1/335631014483805/11

جدول 11- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك توده های تحقیقاتی جنگلی

محل استقرار توده: نزدیک اواخر 
محدوده جزرومدی 

فاصله توده از خور )متر(: 14-16
ارتفاع غرقاب در سطح توده )سانتی متر(: 5-6

تعداد درخت در توده: 8

نوع کاشت: نهال
تراکم توده: کم تراکم- لکه ای

اراضی بستر: نیمه مرطوب- درشت دانه 
درصد تاج پوشش: 12

طبقات ارتفاعی )متر(: 2/35-1/8 )کوتاه ارتفاع(
طبقات قطری تنه )سانتی متر(: 11-9 )کم قطر(
طبقات قطری تاج )متر(: 2/4-1/6 )کوچک(

طبقات سطح تاج )مترمربع(: 4/5-1/8 )کم وسعت- کم تراکم( 

طبقه بندی شاخه ها: متوسط، 312 عدد
میانگین زادآوری )عدد(: 6 )کم( 

طبقه بندی کیفی: )نوع ج(
درجه بندی توده از نظر توسعه: درجه 3

درصد اشباع
دانه بندی در نمونه خاك

پتاسیم
)ppm( 

فسفر
)ppm( (%) کربن آلی (%)مواد آلیpH  هدایت الکتریکی

)Ec×310(
کربنات

(Milli Eq/L) 
اسید کربن

(Milli Eq/L)  کلر
(Milli Eq/L)  سولفات

(Milli Eq/L)  
کلسیم

(ppm) 
منیزیوم

(ppm) سدیم تبادلیسدیم کل

شنسیلترس

51/472238456006/050/460/277/846/2---3/2201/523825573602/27

جدول 12- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك توده های تحقیقاتی جنگلی
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مدل  تعیین  و  برنامه  ريزي   
ويژگي هاي  توسعه  براساس 

خاص مانگروها
اراضی که در شکل گیري جنگل  هاي 
عبارتند  دارند  اساسي  نقش  مانگرو 
از: اراضی باتالقي در انواع مختلف 
)غرقابي کامل، غرقابي، نیمه غرقابي و 
کم غرقاب(، استقرار در زون اختالط 
خورها و مصب ها، استقرار در زون جزرومدي 
تأثیر  آخرین حد  تا  که جنگل ها  به گونه اي 
با  بستر  استقرار در  جزرومد مستقر  شوند و 
خاك ریزدانه با سیلت زیاد. مانگروها برای 
چند  یا  یک  با  است  الزم  مطلوب  استقرار 
باشند؛  ارتباط  در  نامبرده  زمین های  از  نوع 

در این صورت است که مي توان مدل توسعه 
مطلوب را ارائه داد.

 طراحي مدل مطلوب توسعه جنگل  
)مطالعه  در رويشگاه  تحقیقاتي 

موردی(
به منظور تهیه و طراحي مدل 
از  یکي  در  توسعه 

رویشگاه  هاي مناسب در محدوده جزیره قشم، 
یک مدل توسعه موردی طراحي و برنامه  ریزي 
بوده و  شد. مدل مزبور مدلي کامل و موفق 
نحوه رشد جنگل  را در شرایط مختلف نشان 
مي دهد. عامل اصلي در این بررسي فاصله از 
خور اصلي و آبراهه ها و عامل فرعی وضعیت 
جزرومد و غرقاب است. بررسي از رشد در 
نهالستان شروع شده و تا ایجاد توده هاي جنگلی 

ادامه یافته است.
بررسـی موقعیـت جنگل هـا در 30 توده 
تحقیقاتی از زمان کاشـت در نهالستان شروع 
شـده و تا ایجاد توده های جنگلی ادامه یافته 
اسـت. مدل توسـعه مزبور مدلـی موفق بوده 
و نتایـج حاصـل را به صورت موردی نشـان 

داده است. 
نتایــج بــه دو صــورت ارائه شــده اســت 
ــورت  ــج به ص ــه نتای ــد از: ارائ ــه عبارتن ک
به صــورت  نتایــج  ارائــه  و  جدول هــا 
ــوده  ــر ت ــد در ه ــت رش ــریحی. وضعی تش
جنگلــی نشــان دهنده میــزان موفقیــت مــدل 
ــه،  ــي صورت گرفت ــت. در بررس ــعه اس توس
نتایــج در 3 گــروه جدولــي ارائــه شــده کــه 

ــت: ــر اس ــرح زی به ش

ویژگي هـاي   :)1( گـروه  جدول هـای 
را در  توده هـاي جنگلـی  عمومـي و کمـي 
فواصـل متفـاوت از راه هـاي آبی و شـرایط 
متفـاوت جزرومـد و ارتفـاع غرقاب نشـان 

مي دهـد.
در هـر جدول مشـخصات زیـر مطالعه و 

بررسي شـده است:
- محل استقرار توده جنگلی

- فاصلـه تـوده از آبراهه هـا و خورهاي 
اصلـي و فرعي

- ارتفاع غرقاب در سطح توده جنگلی
- تعداد درخت در توده

- نوع کاشت
- تراکم زمین های جنگلی در توده

- درصد تاج پوشش در توده
- طبقات ارتفاعي در توده

- طبقات قطري در توده
- طبقات قطري تاج در توده

در جدول هـای مزبـور همچنیـن تعـداد 
درختـان در هـر تـوده، ارتفـاع هـر یـک از 
درختـان، قطر تنـه درختـان در محل تماس 
بـا آب، قطر و سـطح تاج درختـان در توده، 
میانگیـن زادآوري در واحد سـطح، میانگین 

شکل 6- توده های جنگلی نیمه متراکم در اراضی میانی از خور )10 تا 14 متر(
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ریشـه هاي هوایـي در واحـد سـطح )تعداد- 
ارتفاع( و تعداد شـاخه ها نیز مشـخص شـده 

اسـت )جدول هـای 1 تا 6(.
جدول هـای گـروه )2(: در جدول هـای 
گـروه دو ویژگي هـای فیزیکـی و شـیمیایی  
خـاك بسـتر هـر یـک از توده هـا مشـخص 

شـده اسـت )جدول هـای 7 تـا 12(.
جدول های گروه )3(: جدول هایي هستند 
که نتایج بررسي پارامترهاي رویشی را در هر 
توده نشـان مي دهند 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 
در  بـذر  کاشـت  مرحلـه  از  کامـل  به طـور 
نهالسـتان و عرصه تا رشد نهایي مطالعه شده 
اسـت. عوامـل تأثیرگذار بر رشـد در مراحل 
اولیـه زندگـي مطالعه، عوامـل منفي حذف و 
عوامـل مثبـت تجزیه و تحلیل شـده اسـت.

نتایـج مـدل توسـعه نشـان مي دهـد کـه 
مـدل طراحي شـده، مطلـوب بـوده و منطقـه 
ارائـه و طراحـي مـدل  بـرای  انتخاب شـده 
توسـعه در زمـره مناطـق مطلـوب و درجـه 

به شـمار مـي رود. اول 

از  فاصلـه  طبقه بنـدي  براسـاس   
خورهـا و راه هاي آبي در مدل توسـعه 

طراحي شـده
توده هـای مـورد مطالعـه  براسـاس فاصلـه 
و  طبقه بنـدي  آبـي  راه هـاي  و  از خورهـا 
کـه  اسـت  شـده  تشـریح  آن  مشـخصات 

از: عبارتنـد 
الف- رشـد و توسعه در محدوده نزدیک 

خورها و راه هاي آبي
ایـن محدوده در فاصله صفر تا 10 متري 
راه هـاي آبـي قـرار دارد و واجـد مهمتریـن 
توده هـای جنگلـی اسـت. وسـعت و کمیـت 
آن نیـز نسـبت بـه سـایر محدوده هـا زیادتر 
بـوده و 50 درصـد منطقـه را دربـر گرفتـه 
اسـت. توده هـاي مزبـور به دلیل تراکـم زیاد 
و زادآوري فـراوان تـا حاشـیه اصلـي خور 
پیشـروي داشته اسـت. جنگل  هاي مستقر در 
ایـن ناحیـه داراي تفاوت هاي اندکي هسـتند 
کـه به دلیـل نـوع خـاك، غرقـاب و وضعیت 
جزرومـدي به وجـود آمـده اسـت. توده های 

تقسـیم شـده اند:  گـروه  بـر چنـد  مذکـور 
توده هـاي مسـتقر تـا 5 متري راه هـاي آبي، 
توده هـاي مسـتقر در 5 تا 8 متـري راه هاي 
آبـي و توده هاي مسـتقر در 8 تـا 10 متري 

آبي. راه هـاي 
نشـان  رویشـي  پارامترهـاي  بررسـي 
مي دهـد که بهترین رشـد کمـي در فاصله 5 
تـا 7 متـري راه هـاي آبي صـورت مي گیرد.

در توده هاي نزدیک راه هاي آبي در فواصل 
3 تا 10 متري توده ها به طور دائم تحت تأثیر 
جزرومد متناوب و منظم قرار دارند و ارتفاع 
توده  از غرقابي شدن در سطح  آب حاصل 
زیاد است. ولي در بخش هاي مختلف میزان 
آن تفاوت دارد به گونه اي که توده های مستقر 
تا  بین 19  مداوم تحت تأثیر غرقاب  به طور 
از  موضوع  این  دارند.  قرار  سانتي متر   25
مزایاي توده های جنگلی نزدیک خور است 
به گونه اي که پوشش وسیع جنگلی متراکم و 
زیاد با زادآوري فراوان در آن ایجاد شده است. 
در توده هایی که در فاصله صفر تا 5 متري 
هستند ارتفاع غرقاب حتي به 30 سانتي متر 
هم مي رسد. اغلب توده ها تحت تأثیر جزرومد 
منظم دو بار در روز هستند که باعث باال رفتن 

وضعیت کمي و کیفي اراضی جنگلی شده 
است. در این منطقه  کمترین ارتفاع آب روي 
توده ها، 12 سانتي متر است که به طور دائم 
وجود دارد. در این ناحیه با توجه به شرایط 
بسیار مطلوب، توده های تشکیل یافته واجد 

تراکم زیاد، ارتفاع بلند درختان و تاج گسترده 
است. همچنین تمام عواملی که باعث رشد مطلوب 
به واسطه جزرومد مي شوند در این بخش وجود 
دارد. توده های جنگلی مستقر در فاصله 5 تا 8 
متري نیز تمام این شرایط را دارند و مشخصات 
آنها مانند درختان مستقر در فاصله 3 تا 5 متري 
است؛ فقط ارتفاع غرقاب کمتر است، ولي در این 
ناحیه به واسطه استقرار توده ها در زون اختالط 
خورها و مصب ها و پیوستگي آنها به خورهاي 
مخلوط، جنگل های تشکیل یافته متراکم تر بوده 
و درختان آن به طور محسوس قطورتر و ارتفاع 
آن بلندتـر است. توده هاي مستقر در فاصله 8 
تا 10 متري از نظر مشخصات مانند توده هاي 

مستقر در فاصله 3 تا 5 متری هستند.
درمجمــوع بهتریــن اراضــی جنگلــي در 
فاصلــه 5 تــا 8 متــری راه هاي آبي به واســطه 
پیوســتن بــه زون اختــالط تشــکیل یافته انــد. 

ــور  به ط
ضــی  ا ر ا کلــي 

ــر  ــه تحت تأثی ــی ک جنگل
جزرومــد کامــل و ارتفــاع بلند 

ــد داراي رشــد  ــرار دارن ــاب ق غرق
بهتــری هســتند و درختــان بیشــترین 

ــان  ــه نش ــن ناحی ــود را در ای ــد خ رش
مي دهنــد.

از دیگر عوامل مؤثر، شیب مناسب است 
که مي تواند آب کافي را در دسترس قرار دهد 

یا آب تازه را وارد منطقه جنگلی کند.
تمـام راه هـاي آبـي بر رشـد و اسـتقرار 
جنـگل  تأثیـر دارنـد. توده هایی کـه در زون 
اختـالط خورهـا و در تالقي انـواع راه هاي 
آبـي یـا آبراهه هـاي جنگلـی قـرار دارنـد 
در زمـره مناطـق بهینـه اسـتقرار محسـوب 
مي شـوند.  براساس مدل توسـعه طراحي شده 
مشخص شـد که توده های جنگلی در فاصله 
3 تـا 8 متـري راه هـاي آبـي کـه در زون

 
خورهـاي مخلـوط قـرار دارنـد و از عملکرد 
جزرومد کمال اسـتفاده را می برند، از نظر رشد 
و سـازگاري در اولویت هسـتند. بدیهي اسـت 
چنانچه شـیب مناسـبی در منطقه وجود داشته 
باشـد تا آب تازه را وارد کند و از غلظت نمک 
بکاهـد، در این صـورت رشـد بهتری را شـاهد 
خواهیم بود. بنابراین در محدوده نزدیک خورها 
عوامل مؤثر بر اسـتقرار جنگل  شامل جزرومد 
مناسـب، غرقاب کافي، نزدیکی به راه هاي آب 
و شیب مناسب بهترین تأثیر را روي استقرار 
جنگل  ها گذاشته اند و در فاصله 3 تا 8 متري 
از حاشیه خورها توده های درجه یک شکل 

گرفته اند.

31

ــام  تم
راه هــاي آبــي بر رشــد 

و اســتقرار جنگل  تأثیــر دارند. 
ــاط  ــه در زون اخت ــی ك توده هاي

ــواع راه هــاي  خورهــا و در تاقــي ان
ــا آبراهه هــاي جنگلــی قــرار  آبــي ي
ــه  ــق بهین ــره مناط ــد در زم دارن
ــوند.  ــوب مي ش ــتقرار محس اس
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در فاصلــه نزدیــک خورهــا )3 
تــا 10 متــری( رشــد درختــان در 
باالتریــن حــد خــود اســت به گونــه اي 
کــه میانگیــن رشــد ارتفاعــي بیــش از 
ــي در  ــان همگ ــت، درخت ــر اس 3 مت
ــد  ــاي گرفته ان ــاع ج ــد ارتف ــه بلن طبق
ــق بیشــتر  ــایر مناط ــز از س ــان نی و تعدادش
اســت. بررســي هاي آمــاري نشــان مي دهــد 
میانگیــن طبقــات ارتفاعــي در ایــن ناحیــه 
2/85 متــر و حداکثــر 4 متــر اســت. وجــود 
طبقــه ارتفاعــي بیشــتر از 4 متــر مؤید رشــد 
ویــژه در ایــن ناحیه اســت. بیشــترین رشــد 
ارتفاعــي در فاصلــه 5 تــا 8 متــري راه هــاي 
آبــي بــوده و باالتریــن تعــداد در فاصلــه 6 

تــا 7 متــري مشــاهده شــده اســت.
رشـد قطـری تنـه  براسـاس آزمون هاي 
آماري، اشـتباه از معیار میانگیـن، انحراف از 
معیـار و واریانـس همگي حاکي از رشـد تنه 
منظم اسـت. بیشـترین تعداد رشـد تنه نیز در 
این ناحیه صورت گرفته اسـت. رشـد به طور 
کلـي منظـم بوده و رشـد قطري تنـه در تمام 
منطقـه به صـورت منظـم بـوده اسـت. رشـد 
قطـري تنـه به طورعمـده بـا رشـد ارتفاعـي 

اسـت. صورت گرفته 
رشـد تاج درختان نیز در نواحي نزدیک 
خور مانند رشـد ارتفاعي و رشـد تنه اسـت. 
میانگیـن و مجمـوع قطر تاج حاکي از رشـد 
زیـاد تـاج در محـدوده نزدیک خور اسـت. 
رشـد تـاج همگام با رشـد ارتفاعـي صورت 
نمي گیـرد. گاهـي اوقـات درختـان کوتاه تـر 
واجـد تاج بزرگ هسـتند و گاهـي برعکس 

ایـن مورد هم دیده شـده اسـت.
سـایر عوامـل رشـد، زادآوري و تعـداد 
ریشـه هاي هوایي نیز در این محدوده بیشـتر 
از سـایر نواحي است. مشخصات خاك بستر 
در ناحیـه نزدیـک خـور کامـاًل از توده هاي 
مانگروهـا  بهتریـن رشـد  بـراي  اسـتاندارد 
برخوردار اسـت. مهم ترین ویژگي هاي خاك 
شـامل درصد اشـباع، دانه بندي، PH، هدایت 
الکتریکـي میـزان عناصـر موجـود نظیر کلر، 
سـولفات، درصـد مواد آلي و غلظت کلسـیم، 
منیزیـم و سـدیم در محـدوده نزدیـک خور 
نمونه برداري شـده و در آزمایشـگاه، عناصر 

تعیین شـدند. مزبور 
 براسـاس مطالعات و نتایج بررسـي مدل 

طراحي شـده، مهم تریـن توده هـای جنگلـی 
در محـدوده نزدیک خورها شـکل مي گیرد؛ 
بنابرایـن توسـعه جنـگل  و ارائـه مـدل برای 
دسـتیابي بـه جنگل  هـاي مرغـوب در ناحیه 
صفر تـا 10 متري راه هاي آبي و به طورعمده 
در فواصـل 5 تـا 8 متری صـورت مي گیرد.

ب- رشـد و توسـعه در محـدوده میاني 
خورهـا و راه هـاي آبي

ــا 20  ــه 10 ت ــدوده در فاصل ــن مح ای
متــری خورهــا و ســایر راه هــاي آبــي قــرار 
دارد. رشــد و توســعه در آن به اندازه متوسط 
صــورت مي گیــرد لــذا نســبت بــه محــدوده 
نزدیــک راه هــاي آبــي، جــزو مناطــق درجه 
ــا  ــه ب ــن منطق ــود. در ای ــوب مي ش 2 محس
افزایــش فاصلــه از تعــداد درختــان کاســته 
مي شــود. در ایــن محــدوده در فاصلــه 
ــا  ــم ت ــی متراک ــري، توده های ــا 12 مت 10 ت
نیمه متراکــم قــرار دارنــد؛ از 12 تــا 14 متــر 
گاهــي توده هــا بــه ســمت متراکــم و گاهــي 
نیــز بــه ســمت نیمه متراکــم مي رونــد ولي از 
فاصلــه 14 متــر توده هــا بیشــتر نیمه متراکــم 
هســتند. چنانچــه هــدف از تشــکیل جنــگل  
دســتیابي بــه توده هــاي جنگلــی کم تراکم تــر 
باشــد بنابرایــن طراحــي مــدل توســعه بهتــر 
اســت در ناحیــه 12 تــا 14 متــري راه هــاي 

آبــي صــورت گیــرد.
تأثیـر عوامـل رشـد، جزرومـد  نحـوه 
و غرقـاب، راه هـاي آبـي، اراضـی بسـتر و 
پدیده هـاي مرتبـط همگـي ماننـد محـدوده 
نزدیـک خـور اسـت. ولـي در ایـن محدوده 
به دلیـل کـم شـدن تأثیـر جزرومـد و کاهش 
آبراهه هـا تأثیـر جزرومـد بـر اسـتقرار کـم 
مي شـود. در ایـن منطقـه ارتفاع غرقـاب نیز 
کـم مي شـود و درختـان در معـرض غرقاب 
کامـل قـرار ندارنـد. ایـن موضـوع مهمترین 
عامـل کاهـش رشـد در این محدوده اسـت. 
شـیب در محـدوده میاني، نقش بسـیار مهمي 
در تراکـم دارد و چنانچه به گونه اي باشـد که 
آب را بـه منطقـه وارد کنـد، در این صـورت 
توده هـا به شـکل متراکـم تـا نیمه متراکم دیده 
مي شـوند؛ ولي نبود غرقاب و شیب نامناسب 
باعث تشـکیل نشدن جنگل  شـده و محدوده 
کم کـم به صـورت نیمـه متراکـم درمي آید. در 
ایـن محـدوده ارتباط با سـایر اراضـی نیز بر 
اسـتقرار جنـگل  تأثیـر دارد. اگـر ارتبـاط با 

اراضـی باتالقـي و مرطـوب کم شـود خاك 
رطوبـت خـود را از دسـت داده و اراضـی 
باتالقي هم تشـکیل نمي شـود. در این صورت 
بسـتر نیمه غرقابي از تراکـم مي کاهد و بعد از 
فاصله 14 متري به دلیل نبود ارتباط با سـایر 
اراضـی، جنگل  هـا کامـاًل نیمه متراکم شـده و 
در فاصلـه 18 متـري به طـرف جنگل هـای 
کم تراکـم سـوق پیـدا مي کننـد. درمجموع در 
این محـدوده بهتریـن فاصله برای رشـد 12 
متر اسـت. جنگل هـای متراکم تـا نیمه متراکم 
در فاصله 12 تـا 14 متری راه های آبی بوده 
و بعـد از 14 متـر جنگل ها کامـاًل نیمه متراکم 
مي شـوند. همچنیـن پارامترهاي رویشـي در 
محـدوده میاني کاهش مي یابـد به گونه اي که 
رشـد ارتفاعـي کـم می شـود. رشـد ارتفاعي 
تـا 12 متري راه هـاي آبـي به خوبي صورت 
مي گیـرد ولـي بعـد از آن به تدریـج کاسـته 
مي شـود. همیـن مـورد در قطر تنه نیـز دیده 
مي شـود. هرچه فاصله از 14 متر بیشتر شود 
از میـزان ارتفـاع و قطر تنه کاسـته مي شـود. 
کاهش دور تاج و رشد آن در محدوده میاني 
در حـد ارتفـاع و قطـر تنه نیسـت به گونه اي 
کـه گاهـي اوقـات درختانـي با تـاج بزرگ 
ولـي  دیـده مي شـوند؛  میانـي  در محـدوده 
درمجمـوع بعد از فاصلـه 16 متري قطر تاج 
نیـز کاهش چشـمگیری پیـدا مي کنـد. تعداد 

ریشـه هاي هوایي در حد متوسـط اسـت.

شکل 7- یک درخت بلندارتفاع در فاصله دور 
از راه های آبی
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شکل 8- مناطق قابل توسعه جنگل های مانگرو از منتهی علیه غربی تا انتهای شرقی خورخوران در جزیره قشم )بندر خمیر و حواشی در غرب تا انتهای بندرهای تیاب و 
کالهی در شرق(

 اراضی جنگلی قابل توسعه به جنگل های متراکم و نیمه متراکم )درجه یک(
 اراضی جنگلی قابل توسعه به جنگل های نیمه متراکم )درجه یک(

 اراضی باتالقی قابل توسعه به جنگل های متراکم و نیمه متراکم )درجه یک(
 اراضی نیمه باتالقی و مرطوب قابل توسعه به جنگل های نیمه متراکم )درجه دو(

 اراضی مرطوب قابل توسعه به جنگل های کم تراکم )درجه سه(

 در فاصلـه 12 متـري به دلیـل باز شـدن 
تعـداد  محـدوده رشـد، ریشـه هاي هوایـي 
چشـمگیری پیـدا می کنند ولي بعـد از فاصله 
16 متری از تعداد ریشـه ها کاسـته مي شـود. 

زادآوري نیـز در ایـن محدوده کم اسـت.
توده هـای  بسـتر  خـاك  ویژگي هـاي 
جنگلی  در آزمایشـگاه بررسـي و مشـخص 
شـد کـه در ایـن ناحیـه دانه بنـدي خـاك از 
ریزدانـه بـه طـرف درشـت دانه بودن سـوق 

پیـدا مي کنـد.
طراحـي مدل توسـعه در محـدوده میاني 
خورها در زماني صـورت مي گیرد که امکان 
توسـعه منطقـه کـم بـوده و هدف از توسـعه 
دسـتیابي بـه اراضی جنگلی حتـي به صورت 

نیمه متراکم اسـت.
پ- رشـد و توسـعه در محـدوده دور از 

خورهـا و راه هـاي آبي

 30 تـا   20 فاصلـه  در  محـدوده  ایـن 
متـري راه هاي آبي بـوده و شـامل توده های 
کم تراکـم، واجد چند پایـه درختي و پایه هاي 
درختچـه اي و لکه اي اسـت. در این محدوده، 
اراضـی به شـکل جنـگل  وجود نـدارد بلکه 
فقـط تعـدادي جوامع کم تراکم یـا تک پایه اي 

مي شـود. دیده 
در ایـن محـدوده عوامـل رشـد فقط در 
بخـش اولیـه در فاصلـه 20 متري بـه میزان 
خیلـي کـم تأثیـر گذاشـته و تعـدادي تـوده 
کم تراکـم ایجاد کرده اسـت. بعد از فاصله 24 
متری پوشـش فقط تک پایـه اي، درختچه اي 
و لکه اي اسـت. عوامل رشـد در این محدوده 
تأثیـر چنداني ندارنـد. ویژگي هاي خاك این 
محدوده در آزمایشـگاه بررسـي و مشـخص 
شـد کـه بسـتر جنگل  هـا کامـاًل خشـک و 

است. درشـت دانه 

ارتفاع  توده ها  براساس  طبقه بندي   
درختان

رویشـگاه مـورد بررسـي که مدل توسـعه در 
آن ارائه شـده است  براسـاس ارتفاع درختان 
نیز بررسـي شـد و توده هاي مـورد مطالعه که 
واجـد انواع درختـان با ارتفاع هـاي متفاوت 
بود طبقه بندي شـدند. طبقـات ارتفاعي در 3 
گروه بلند ارتفـاع، میان ارتفـاع و کوتاه ارتفاع 
انجام یافتـه،  بررسـي  در  مي شـوند.  دیـده 
طبقـات  در  توسـعه  و  رشـد  مشـخصات 
بلندارتفـاع، طبقـه میان ارتفـاع و طبقه داراي 

درختان کوتاه مشـخص شـد. 
شکل های 1 تا 7 وضعیت توده های جنگلی 
را در فواصل مختلف از خورها و راه های آبی 
و  براساس تراکم در مدل موردی طراحی شده 
نشان می دهند. در شکل 8 مناطق قابل توسعه 

جنگل های مانگرو نشان داده شده است.


