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  چكيده
 10'فاصل عرض جغرافيـايي   كه حد هكتار 03/1698مانگرو در حوزه كولقان، تياب و كالهي با وسعت هاي  جنگل
شرقي پراكنده شده اسـت، يكـي از پـنج منطقـه حفاظـت شـده        56˚ 59'تا  56˚ 23'شمالي و طول  26˚ 52'تا  27˚

پوشـيده   )Avicennia marina(مانگرو در استان هرمزگان است كه از اجتماعات خـالص و ناهمسـال درختـان حـرا     
  شده است.  

متـر بـا ميـانگين    سـانتي  41/190±56/77هكتار داراي ارتفـاع متوسـط    اصله در 71/1014توده مورد بررسي باتراكم 
برابـر بـا    ترتيـب  است. متوسط ارتفاع و قطرتاج درختان نيز به مترسانتي 51/10±03/11 محل يقه معادل تنه در قطر
 گيـري شـد. همچنـين سـطح متوسـط تـاج درختـان معـادل         متر اندازهسانتي 74/230 ±07/153 و 93/77±74/151
عـدد در مترمربـع و    50/197±69/110برابـر بـا    هـوايي هـاي   ريشـه  ميانگين تعـداد مترمربع محاسبه و  83/9±01/6

هـاي ريختـه شـده بـر بسـتر رويشـگاه نيـز         بـرگ  متر تعيين شـد. تعـداد   سانتي 24/11± 84/3برابر با  ارتفاع متوسط
شـان داد كـه   آماري ن هاي متر مربع تعيين شد. بررسي سانتي 95/6± 85/1عدد در متر مربع با متوسط سطح  34/119

مـورد   )پارامترهـاي هـاي ( فراسـنج  هـيچ يـك از   قطعات نمونه حـوزه كولقـان در   مورد بررسي، هاي  بين ترانسكت
قطعـات   اگـر چـه  ندارند و اين رويشگاه از نظر ساختار همگن ارزيـابي شـد.   داري  بررسي با يكديگر اختالف معني

مثل ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطرتاج، سـطح تـاج    )پارامترهاييهايي (فراسنجها درخصوص  نمونه ديگر ترانسكت
 )پارامترهـايي هـايي ( فراسـنج ولـي در   ،درصد دارنـد  95داري در سطح اطمينان  و قطرتنه در محل يقه اختالف معني

همچون تعداد درختان در واحد سطح و درصد پوشش اختالف نداشـته وكـل محـدوده مـورد مطالعـه از ايـن نظـر        
 ت.همگن اس

  هاي (پارامترهاي) رويشي، متغير مستقل، استان هرمزگان.فراسنج هاي مانگرو، درختان حرا، جنگل :كلمات كليدي
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  مقدمه. 1

كه در نواحي جزر و  هايي هستند مانگروها درختان يا درختچه
هاي شور  شوند و با زندگي درآب ها ديده مي مدي و حاشيه مصب

). Duke, 1992اند ( لب شور با تناوب غرقابي سازگار شده و
اي در محدوده  حاره اي و نيمه هاي مانگرو در نواحي حاره جنگل

درجه جنوبي از خط استوا ديده  30شمالي ْ 30بين مدارهاي ْ
گسترش جهاني در نواحي است كه درجه حرارت آب . شوند مي

كه عرض  (Alongi, 2009)است گراد درجه سانتي 20در زمستان 
شمالي در جنوب ژاپن،  31ْ  22'كننده مانگرو،   جغرافيايي محدود

شمالي در برمودا و در جنوب، در استراليا در عرض  32ْ 20'
جنوبي و  38ْ 59'جنوبي، نيوزلند در عرض  38ْ  45'جغرافيا 

 است 32و ْ 59'سواحل شرقي آفريقا جنوبي و در عرض 
)Spalding et al., 1997.( كشور در دنيا در  123ها در  اين جنگل

سترش دارند كه با توجه به گهكتار  152000مساحتي حدود 
هاي  بررسي انجام شده توسط فائو مساحت مانگروها بين سال

هكتار كاهش داشته است  60/35حدود  2005تا  1980
)Spalding et al., 2010 در حد متوسط از سطح دريا تا ) و

اين . (Alongi, 2009) و مد گسترش دارد جزربلندترين حد 
مد،  وزر ترين شرايط در دماي باال، نهايت ج گياهان در سخت
هوازي رشد  هاي گل آلود بي گذاري و خاك بيشترين رسوب

هاي  جنگل .,Spalding et al., 1997; Spiers) 1999(كنند  مي
 به كشاورزي ،آبزي پروري، گسترشاراضي علت تبديل  مانگرو به

 ,Alongi( برداري زياد در حال كاهش هستندشهرها و بهره

(2002; Giri et al., 2008.  
هاي مانگرو در ايران در جنوب كشور و در سواحل  رويش

در مناطق متعددي حد فاصل ) عمانمكران (خليج فارس و درياي 
اند كه ساحل سه  گسترش يافته 27ْ  52'تا  25ْ  11'مدارهاي 

گواتر در وچستان، هرمزگان و بوشهر از خليج استان سيستان و بل
(دانه  استردخون در بوشهر را شامل سيستان و بلوچستان تا ب

ترين رويشگاه حرا در ايران در خور خوران بين  مهم .)1377 كار،
قشم و سرزمين اصلي (بندر پل) در استان هرمزگان قرار دارد كه 

اي گلي و ه كيلومتر مربع از خورها، پهنه 1000متشكل از 
هكتار جنگل حرا را  6800مانگروها در جزاير كوچك است كه 

ترين تاالب در تنگه هرمز را تشكيل  گيرد و بزرگ در بر مي
  ).Spalding et al., 2010( دهد مي

دارا بودن منابع  ي هاي مانگرو ايران به واسطه تمامي جنگل
حساس بيوفيزيكي، اهميت زيستگاهي، پرورشگاهي، تنوع 

هاي در معرض خطر و  ، غناي جانداران، وجود گونهزيستي
شرايط زيست محيطي،  بوم شناختيكمياب، واقع شدن درآستانه 

ها، كندي ترميم زيست محيطي و مشكالت  حساسيت به آالينده
ها در رديف يكي از مهمترين مناطق  ناشي از پاكسازي آالينده

تان هاي مانگرو اس حساس دريايي ايران قرار دارند. جنگل
هرمزگان بيشترين وسعت اين اجتماعات را نه تنها در كشور، 

اي راپمي  هاي منطقه بلكه در كل حوزه خليج فارس و آب
)ROPME(1 دانه كار و) 1385 همكاران، دارا هستند.(  

هاي مانگرو استان از غرب به شرق از رويشگاه سايه  جنگل
جگين و لنگه آغاز و تا خورهاي  خوش در حوزه شهرستان بندر

يابد  گابريك در شرق استان در حوزه شهرستان جاسك امتداد مي
هاي  هاي پراكنده در سواحل استان با وسعت صورت لكه بهكه 

  شوند. مختلف ديده مي

  هاواد و روشم. 2

  محدوده مورد مطالعه. 2-1

هاي مانگرو  هاي مانگرو مورد مطالعه در برگيرنده جنگل جنگل
 ي حفاظت شده تياب و ميناب است. اين منطقه ي در منطقه

اساس مصوبه  هكتار بر 41258حفاظت شده با وسعت 
به فهرست  1380عالي حفاظت محيط زيست در سال شوراي

در  مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست راه يافت.
: سه رويشگاه مانگرو وجود دارد ،اظت شدهفح ي اين منطقه

نظر تقسيمات كشوري در محدوده  رويشگاه كولقان كه از
صورت گرفته بر  يمطابق مساحو شهرستان بندرعباس قرار دارد 

 77/757ميالدي)  2005( 1384در سال  IRSاي تصاوير ماهواره
 27قيقه تا د 10درجه و 27فاصل عرض  هكتار وسعت دارد و حد

درجه  56دقيقه تا  23درجه و  56 دقيقه شمالي و طول 8 درجه و
قيقه شرقي گسترش دارد. رويشگاه تياب نيز با توجه به د 43و 

هكتار وسعت  11/758به ميزان  اي مورد استفاده تصاوير ماهواره
 27 فاصل عرض هاي  دارد و در محدوده شهرستان ميناب و حد

 56 هاي دقيقه شمالي و طول 2درجه و  27دقيقه تا  8 درجه و

——— 
1 ROPME: Regional Organization for Protection Marine enviroment 
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است. شده قع دقيقه وا 57 درجه و 56دقيقه تا  44درجه و 
هكتار همچون رويشگاه  15/182 رويشگاه كالهي نيز با وسعت

هاي  تياب در محدوده شهرستان ميناب قرار دارد و بين عرض
ي دقيقه و طول شرق 52 درجه و 26ا دقيقه ت 5و درجه  27شمالي 

 1دقيقه واقع است. شكل  59و درجه  56 دقيقه تا 54 درجه و 54
). محدوده 1385 دهد (صفا، نشان ميمحدوده مورد مطالعه را 
تشكيل  1هاي خالص و طبيعي گونه حرا مورد مطالعه كه از توده

با نام تاالب بين  1975شده عالوه بر عنوان ملي خود از سال 
المللي شور، شيرين و ميناب در فهرست كنوانسيون رامسر به ثبت 

 ). 1377(بهروزي راد، رسيد

  
 در منطقه مورد مطالعه تفكيك نواحي رويشگاهي: 1 شكل

  روش بررسي. 2-2

هاي مانگرو مورد جنگلي رويشگاه شناسايي و تشريح ساختار
با استفاده از واحد قطعات  اشاره با روش ترانسكت خطي و

مورد بررسي قرار گرفت. به اين ترتيب ابتدا با استفاده از  2نمونه
رويشگاه جنگلي  ي هاي موجود، محدود ماهواره آخرين تصاوير

هاي  شناسايي و پس از كنترل زميني مرزهاي آن از توده
هاي علفي همزيست تفكيك و سپس مساحي گرديد.  هالوفيت

همچنين با توجه به تشخيص چشمي توده از حيث تراكم در هر 
رويشگاه به واحدهاي يكنواخت تفكيك و در هر واحد به طور 

ب شد. سپس تصادفي محلي براي اخراج ترانسكت انتخا
اي ژئورفرنس شده مختصات هر ترانسكت از تصوير ماهواره

——— 
1 Avicennia marina  
2 Line-Plat 

استخراج و موقعيت هر ترانسكت بر روي زمين و از طريق دريا 
ترانسكت با آب  تالقي(دسترسي با قايق) شناسايي و از محل 

انجام شد. فاصله  )سيستماتيكبه صورت منظم (برداري  نمونه
سعت هر قطعه نمونه با قطعات نمونه از يكديگر و همچنين و

توجه به مطالعات انجام شده در ايران و ديگر كشورهاي جهان 
 ;Gunasekaram, et al., 1992؛ 1380؛ صفا، 1380(دانه كار، 

nameer et al., 1992; ukpong, 1992متر و يك  100ترتيب  ) به
متر) انتخاب شد. 10متر مربع به شكل مربع و با اضالع  100آر (

سيستماتيك (قطعه  - برداري به شيوه تصادفي يب نمونهبه اين ترت
اول تصادفي و ساير قطعات سيستماتيك) براي آمار برداري از 
رويشگاه مورد نظر استفاده شد. در هر قطعه نمونه يك آري تعداد 
درخت، ارتفاع درختان، بلندي تاج، قطرتاج و قطر تنه در محل 

گيري  براي اندازهگيري شد.  يقه (در صورت دسترسي) اندازه
متر  ارتفاع درختان و بلندي تاج از ژالون چوبي تاشو با دقت دسي

گيري قطر تاج درختان از متر نواري با دقت  و براي اندازه
تر استفاده شد. قطر درختان نيز با نوار قطر سنج با دقت م سانتي
داخل هر قطعه نمونه يك  گيري شد. همچنين در متر اندازه سانتي

صورت تصادفي  (يك در يك متر) به مترمربعي 1ت ميكروپال
نظير تعداد نهال، ارتفاع ) هايي پارامترهايي ( فراسنجانتخاب و 

هاي  هوايي، تعداد و سطح برگهاي نهال، تعداد و ارتفاع ريشه
  گيري شد. ريخته شده حرا اندازه
 4قطعه نمونه در طول  39هاي حرا در قالب در مجموع توده

برداي شد، از اين ميان دو ترانسكت در رويشگاه  ترانسكت آمار
متر)، يك ترانسكت در  900و  1300هاي (به طول كولقان

متر) و يك ترانسكت در رويشگاه  900(به طول  رويشگاه تياب
  متر قرار گرفت. 400كالهي (در منطقه كرگان يا كريان) با طول 

  نتايج. 3

قطعه دربرگيرنده  34 قطعه نمونه آماربرداري شده، 39از 
درخت  345رويشي هاي فراسنجدرختان حرا بود و در مجموع 

  درج شده است. 1جدول  گيري شد كه نتايج آن در اندازه

  ها اختالف بين ترانسكت. 3-1

از آزمون آناليز ها فراسنجتعيين اختالف ميانگين  منظور به
درصد  95سطح اطمينان  در Tukey-HSDواريانس به روش 
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 IIو Iهاي  اين بررسي بين ترانسكت ). در2(جدول  استفاده شد
داري مشاهده نشد  اختالف معني، كه در حوزه كولقان قرار دارند

 كولقان از نظر ساختاري همگن تشخيص داده شد. در ي و منطقه
مهم مثل ارتفاع درخت هاي فراسنجخصوص  اين آزمون در
 IIبا  IVبين ترانسكت  و IIIبا  Iدار بين ترانسكت  اختالف معني

 I داري بين ترانسكت درخصوص ارتفاع تاج اختالف معني IIIو 
خصوص قطرتاج  در وIII  و II با IV ترانسكت و  IVو III با

 IIبا IV و ترانسكت III و II باI  داري بين ترانسكتاختالف معني

مشاهده شد. همچنين در آزمون سطح تاج و قطر تنه III  و 
 IVو بين ترانسكت  IIIو II با I بين ترانسكت  يدار اختالف معني

داري  مشاهده شد. در منطقه مورد مطالعه اختالف معني IIIو  IIبا 
 III و IIبا   IVهاي هوايي بين ترانسكت در ميانگين ارتفاع ريشه

داري  مورد سطح برگ نيز اختالف معني همچنين در .دست آمد به
- تعداد نهال اختالف معنيخصوص  در و IIIبا  Iبين ترانسكت 

طوركلي سه همشاهده شد. ب IIIو  II با I داري بين ترانسكت

كالهي در خصوص  حوزه مورد بررسي يعني كولقان، تياب و
تاج، سطح تاج،  مثل ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطرهايي فراسنج

هاي هوايي و سطح برگ همگن نبود ولي در تنه، ارتفاع ريشه قطر
ريشه هاي هوايي،  پوشش، تعداد درختان، درصد مورد تعداد

داري در اختالف معني، ، تعداد نهال و ارتفاع نهالهابرگ تعداد
ها مشاهده نشد و از اين نظر منطقه رويشگاهي مقايسه ميانگين

  همگن تشخيص داده شد.
ضريب همبستگي  ازها فراسنجمنظور بررسي همبستگي بين به

نشان داده شده  3يج آن در جدول پيرسون استفاده شد كه نتا
اصلي همچون ارتفاع  هايفراسنجاست. مطابق اين جدول بين 

 تنه و درصد درخت با ارتفاع تاج، قطرتاج، سطح تاج، قطر
خطا مشاهده  01/0سطح  داري در پوشش همبستگي مثبت و معني

دار و منفي بين تعداد درختان  شود. همچنين همبستگي معني مي
سطح  سطح تاج در خطا و با 01/0سطح  تنه در و قطرتاج  با قطر

  خطا برقرار است. 05/0

 رويشي اندازه گيري شده اجتماعات حرا دركل منطقه مورد مطالعه )پارامترهايهاي (فراسنج :1جدول 
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  94/6  34/119  44/11  50/197  35/26  79/7  11/44  71/1014  51/10  01/6  74/230  74/151  41/190  ميانگين
  55/11  312  2/22  463  6/48  67  70/88  2800  78  72/96  1110  520  550  حداكثر
  21/2  0  6  0  10  0  54/2  100  5/1  06/0  29  30  60  حداقل

  85/1  83/95  84/3  69/110  95/7  09/15  14/18  03/615  03/11  83/9  07/153  93/77  56/77  ±انحراف معيار
  33/0  94/16  67/0  98/18  69/1  41/2  11/3  47/105  59/0  53/0  24/8  19/4  17/4  ±اشتباه معيار
  68/0  23/34  366/1  36/38  53/3  88/4  35/6  17/213  16/1  04/1  15/16  22/8  18/8  ±حدود اعتماد

  مورد مطالعه يرويشي درمنطقه هايفراسنجآناليز واريانس  :2 جدول
  متغير Sig. F df  نتيجه آزمون

  ارتفاع درخت   344  243/9  000/0  است. دارمعنيIII وII باIII ، IV باI اختالف بين ترانسكت
  ارتفاع تاج  344  089/7  000/0  است. دارمعنيIII و IIباIV ، IVوIII  باI اختالف بين ترانسكت
  قطرتاج  344  569/5  001/0  است. دارمعنيIII و IIباII، IV و III باI اختالف بين ترانسكت
  سطح تاج  344  837/4  003/0  است. دارمعنيIII و  IIباII، IVوIII  باI اختالف بين ترانسكت
  قطرتنه   344  817/7  000/0  است. دارمعنيIII و II باII، IVوIII  باI اختالف بين ترانسكت

  درختان تعداد  33  106/2  120/0  منطقه همگن است.

  پوشش درصد  33  971/0  419/0  منطقه همگن است.

  تعداد ريشه هاي هوايي  33  495/0  688/0  منطقه همگن است.
  ارتفاع ريشه هاي هوايي  38  701/4  009/0  است. دارمعني IIIو IIبا IVاختالف بين ترانسكت

  برگ  تعداد  31  036/2  132/0  منطقه همگن است.
  سطح برگ  30  196/3  039/0  است. دارمعنيIII  با Iاختالف بين ترانسكت
  نهال  تعداد  33  333/7  001/0  است. دارمعنيIII  و IIبا Iاختالف بين ترانسكت

  ارتفاع نهال  21  985/0  422/0  منطقه همگن است.
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  .منطقه مورد مطالعه رويشي درهاي فراسنجهمبستگي بين  :3جدول 
تعداد   قطر تنه  سطح تاج  قطر تاج  ارتفاع تاج  ارتفاع درخت  

  درخت
درصد 
  پوشش

تعداد 
  ريشه

ارتفاع 
  ريشه

تعداد 
  برگ

سطح 
  برگ

تعداد 
  نهال

ارتفاع 
  نهال

                    - ارتفاع درخت
                  -  886/0  * * ارتفاع تاج
                 - 822/0* *  734/0  * * قطر تاج
                -918/0 * * 720/0* *  646/0  * * سطح تاج
               - 812/0** 825/0 * * 723/0* *  627/0  ** قطر تنه

              - -492/0** -411/0 * -467/0* * -296/0  -169/0 تعداد درخت
             - -054/0 618/0** 634/0** 700/0* * 818/0* *  851/0  * * درصد پوشش
           -  186/0 178/0 -061/0 -105/0 007/0 047/0  142/0 تعداد ريشه
         -  -104/0  -077/0 029/0 -158/0 -077/0 090/0 -068/0  -016/0 ارتفاع ريشه
        - 070/0  180/0  352/0* 175/0 126/0 262/0 296/0 437/0  *  0/ 428  * تعداد برگ
      -  372/0* 085/0  140/0  408/0 * -079/0 193/0 336/0 343/0 419/0  *  418/0  * سطح برگ
    -  -012/0  296/0 -157/0  396/0  *  -105/0 349/0 * -262/0 -172/0 -192/0 -133/0  -178/0 تعداد نهال
  -  203/0  -391/0  -099/0 -228/0  -492/0  *  -261/0 156/0 381/0 -430/0 * -538/0** -346/0  -385/0 ارتفاع نهال

  دار است.% معني95همبستگي با اطمينان *
  دار است.معني %99همبستگي با اطمينان  **

  

  گيرينتيجه بحث و. 4

 سه حوزه مورد بررسي شامل كولقان، تياب و طور كلي درهب
ارتفاع  مثل ارتفاع درخت، هايي (پارامترهايي)فراسنج ،كالهي
 هاي هوايي وارتفاع ريشه تنه، قطر سطح تاج، قطرتاج، تاج،

همچون هايي فراسنجولي درمورد ، سطح برگ همگن نبوده
 تعداد هاي هوايي،ريشه پوشش، تعداد درصد تعداد درختان،

مقايسه  داري دراختالف معني، ارتفاع نهال تعداد نهال و برگ،
منطقه ها، فراسنجها مشاهده نشد و با توجه به اين ميانگين

و  Iهاي اين بررسي بين ترانسكت همگن تشخيص داده شد. در
II داري مشاهده اختالف معني ،كه در حوزه كولقان قرار دارند

حوزه كولقان از كه توان نتيجه گرفت براين اساس مي نشد و
  است.نظر ساختاري همگن 

، )ذكر شده (شامل سه حوزهمورد بررسي  يهدر منطق
رويشي همچون ارتفاع درختان، هاي فراسنجين همبستگي مثبت ب

% 99ارتفاع تاج، قطرتاج، سطح تاج و قطر تنه درختان درسطح 
همبستگي منفي ميان تعداد درختان و  از سوي ديگربرقرار است. 
 % و تعداد درختان با قطر تنه و قطر تاج در95سطح  سطح تاج در

ا افزايش دهد ب% برقرار است كه اين موضوع نشان مي99سطح 
 تنه در قطرتاج، سطح تاج و قطر نظيرهايي ، فراسنجتعداد درختان

رابطه ها  فراسنجهمبستگي بين به  باتوجه يابد. محل يقه كاهش مي
گيري توجه به قابليت اندازه با منطقي جهت محاسبه مقادير متغير

 هوايي وهاي عنوان متغير مستقل) با استفاده از عكس قطرتاج (به
 معادالت رگرسيون گيري از بهره دقت باال و اي با ماهواره تصاوير

منطقه مورد  استفاده نمود كه درها فراسنج جهت تعيين ساير

 اين معادالت درها فراسنجمطالعه با توجه به روابط موجود بين 
  :استمختلف به شرح زير هاي فراسنجخصوص 

ارتفاع  و : xتاج (قطر تاج: اساس قطر برآورد ارتفاع درخت بر
  )1 (نمودار 463/104+x372/0 =y) : yدرخت

وارتفاع  : xتاج (قطر اساس قطر تاج: ارتفاع تاج بر برآورد
  )2 (نمودار 77/55+x418/0 =y) :yتاج

سطح  و : xتاج (قطر اساس قطر تاج: سطح تاج بر برآورد
  )3 (نمودار 580/7-x059/0 =y) :yتاج

) : yتنه قطر و : xتاج (قطر اساس قطر تاج: تنه بر قطر برآورد
200/3-x059/0 = y4 (نمودار(  

  
  همبستگي ميان قطرتاج وارتفاع درخت: 1 نمودار
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  ارتفاع تاج تاج و همبستگي ميان قطر: 2 نمودار

  
  سطح تاج تاج و همبستگي ميان قطر :3 نمودار

مناطق  برداري دراستفاده از اين روابط در شرايطي كه نمونه
ايط محيطي با مشكالت فراواني رسختي شدليل بهرويشي حرا 
وضعيت  ،تواند كمك فراواني به بررسي شرايطميهمراه است 

  .داشته باشدمديريت بهتر  وپوشش، تراكم 
هاي آماري انجام شده ميانگين تعداد بر اساس بررسي

اصله در هكتار در كل منطقه است كه  71/1014 درختان
) و 4ي كالهي (ترانسكت اصله در منطقه 2800حداكثر آن 
) است. ارتفاع 1ي كولقان (ترانسكت منطقه در 100 حداقل آن

متر بوده كه بلندترين درخت سانتي 41/190متوسط درختان 
متر در رويشگاه تياب بوده است. سانتي 550 گيري شدهاندازه

 74/230و  74/151ترتيب متوسط ارتفاع و قطر تاج درختان به
  گيري شد.  متر اندازهسانتي

  
  همبستگي ميان قطرتاج وقطرتنه درخت: 4 نمودار

مترمربع  01/6همچنين سطح متوسط تاج درختان معادل 
پايه نبودن منطقه به علت تك محاسبه شد. قطر تنه درختان در

تعدادي از درختان و نامنظم بودن شكل تنه آنها به سختي 
بود و متر سانتي 514/10گيري شد كه متوسط آن  اندازه

در منطقه تياب قرار داشت.  مترسانتي 78 بزرگترين تنه با قطر
هاي هوايي، هايي نظير تعداد و ارتفاع ريشههمچنين فراسنج

ها در هاي ريخته شده و تعداد و ارتفاع نهالتعداد و سطح برگ
طور هاي بهمنطقه مورد بررسي قرار گرفت كه تعداد ريشه

-سانتي 239/11و ارتفاع آنها  عدد در مترمربع 18/172متوسط 

 كولقان يدر منطقه 20/197متركه بيشترين تراكم به تعداد 
متر در سانتي 2/22ترين ريشه هوايي به طول بلند مشاهده شد.

عدد  22/103تعداد برگ ريخته شده  منطقه كولقان مشاهده شد.
مترمربع بود كه سانتي 947/6در متر مربع و متوسط سطح آنها 

مترمربع در منطقه كالهي سانتي 55/11ين برگ با سطح بزرگتر
- اصله در متر 79/7ها گيري شد. تعداد نهال ) اندازه4 (ترانسكت

متر تعيين شد. دانه كار سانتي 359/26مربع و ارتفاع متوسط آنها 
- هاي حرا در منطقه حفاظت ) بررسي مشابهي را در جنگل1380(
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بندرخمير واقع در استان شده حرا حدفاصل جزيره قشم و 
هاي  هرمزگان انجام داد كه بر اساس آن به رغم تفكيك جنگل

دار نبود بندي از نظر آماري معنياساس انبوهي، اين دسته منطقه بر
) 1380ها همگن تشخيص داده شد. همچنين صفا (و اين جنگل

بررسي مشابهي را در خصوص جزيره مردو (سدان) در منطقه 
ستان هرمزگان انجام داد. در اين مطالعه هم اختالف بندرخمير در ا

دار نبود و منطقه همگن تشخيص هاي از نظر آماري معنيفراسنج
داده شد. درحالي كه در منطقه كولقان، تياب وكالهي منطقه 
همگن نيست. بررسي ديگري كه براين اساس انجام گرفته است 

هرمزگان و در  در منطقه سيريك در استان) 1373(توسط دانه كار 
 حوزه كولقان، تياب و هاي درياي عمان انجام گرفت. دركرانه

اصله در هكتار با ارتفاع  71/1014كالهي ميانگين تراكم درختان 
ولي در منطقه  استمتر سانتي 514/10و قطر تنه  41/190متوسط 

هاي انجام شده تراكم درختان اساس بررسي بر حفاظت شده حرا
و  07/261هكتار با متوسط ارتفاع و قطر تنه اصله در  18/859
همچنين متوسط تراكم درختان در منطقه  است.متر سانتي 84/17

و قطر تنه  08/226اصله در هكتار و ارتفاع متوسط آن  698مردو 
منطقه سيريك نيز تراكم  متر محاسبه شد. درسانتي 17/12آن 

و قطر  78/354اصله در هكتار و ارتفاع متوسط آن  1274درختان 
گيري شد. باتوجه به اين نتايج به  متر اندازهسانتي 58/13تنه آن 
هاي رسد كه از سمت غرب به شرق و در واقع از كرانه نظر مي

خليج فارس به سمت درياي عمان تراكم درختان در هكتار 
اصله در منطقه  18/859يابد و تعداد متوسط آن از افزايش مي

رسد. در اصله در منطقه سيريك مي 1274 حفاظت شده حرا به
توان كاهش متوسط شوري آب دريا را يكي از اين ارتباط مي

يد يهاي محيطي مؤثر در ساختمان جنگل برشمرد كه تافراسنج
  شده مستلزم مطالعه مستقلي است.  اين نظريه در محدوده ياد

- مناطق برداري در استفاده از اين روابط در شرايطي كه نمونه

ايط محيطي با مشكالت فراواني رعلت سختي ش هبرويشي حرا 
، وضعيت تواند كمك فراواني به بررسي شرايط ميهمراه است 

  .داشته باشدمديريت بهتر  وپوشش، تراكم 
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