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  چكيده
جهت تعيين ساختار رويشگاه منطقه حفاظت شده گابريك، جاسك شرقي و غربي در شهرسـتان جاسـك در شـرق    

مربعـي    برداري با روش ترانسكت خطي با اسـتفاده از قطعـات   نمونهاستان هرمزگان و شمال درياي مكران (عمان)، 
هاي يك مترمربعي  جهت پارامترهاي رويشي درختان و از ميكروپالت سيستماتيك -با توزيع تصادفي  شكل يك آري

طـول   بـه ترانسـكت   6هاي ريزش يافته استفاده شد. در مجموع  هاي هوايي و برگ هاي نهال، ريشه براي تعيين آماره
 77/283اصله در هكتار و متوسط ارتفاع درخت  1353 /03متوسط تراكم درختان .  مطالعه قرار گرفتمورد متر  5946

هـاي حـرا در اسـتان     اين نتايج نشان داد درختان حرا در اين منطقه بلندتر از ساير رويشگاه گيري شد. اندازه سانتيمتر
رخت، پارامترهايي مانند ارتفاع د  از نظر هاي آماري نشان داد منطقه مورد مطالعه طور كلي بررسي هرمزگان هستند. به

ارتفاع تاج، قطر تاج، سطح تاج، قطر تنه، تعداد درختان، درصد پوشش و سطح برگ همگـن نبـوده ولـي در تعـداد     
داري در مقايسـه   هاي هوايي، تعدا برگ، تعـداد نهـال و ارتفـاع نهـال اخـتالف معنـي       هاي هوايي، ارتفاع ريشه ريشه

بـا توجـه بـه سـاختار رويشـگاه،       . همچنـين اده شدها مشاهده نشد و از اين جهت منطقه همگن تشخيص د ميانگين
عنـوان زون بازسـازي و رويشـگاه جاسـك غربـي       عنوان زون اصلي حفاظتي، رويشگاه گابريك بـه  جاسك شرقي به

 در نظر گرفته شد. 2عنوان زون حفاظتي با درجه  به

  ساختار رويشگاه ،گابريگ، جاسك شرقي، جاسك غربي.جنگل مانگرو ،: كلمات كليدي
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  مقدمه. 1

و  گياهان چوبي هستند كه در حد فاصل خشكيمانگروها، 
. كنند ميدريا و در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري جهان رشد 

اند  كشور و ناحيه جهان پراكنش يافته 112اين درختان در 
)Kathiresan and Bingham, 2001.( 43  درصد مساحت اين

، استراليا و نيجريه وجود ها در كشورهاي اندونزي، برزيل جنگل
   (Spalding et al., 1997). دارد

و  شناختي بومي مانگرو با دارابودن خدمات متنوع ها جنگل
يكي از  عنوان به گذراند ميون خود اثرات مثبتي كه بر محيط پيرام

منحصر به فرد ساحلي و از مناطق حساس دريايي  هاي زيستگاه
مناطق  عنوان بهشوند و در اغلب مناطق جهان محسوب مي

. در حال حاضر گيرند ميحفاظت شده تحت مديريت قرار 
ويژه  ه، بهستندشدت تحت تهديد  هاي مانگروها به بوم زيست
 Ponsگذراند ( مي كه بر روي اين زيستگاه اثر هاي انساني فعاليت

and Fiselier, 1991; Fouda and AL. Muharrami, 1995; 

Farnsworth and Ellison, 1997.(  
 11'هاي شمالي  فاصل عرض ي حرا ايران در حدها جنگل

و استان بوشهر، هرمزگان  3و در سواحل  25° 27' تا °25
). وسعت 1377 كار،د (دانهان سيستان و بلوچستان واقع گرديده

هكتار بوده كه در اكثر  11704ي مانگرو  ايران حدود ها جنگل
پراكنش دارند  1صورت جوامع خالص درختان حرا بهرويشگاه ها 

ن تنها رويشگاهي است كه و شهرستان سيريك در استان هرمزگا
با درختان حرا  2اي محدود اجتماعات درختان چندل در گستره

ت از طريق برداش ها جنگل). اين 1385 كار، (دانه شوند مي آميخته
استقرار نامناسب  ،هاي ساحلي ، توسعه راه ها بيش از حد سرشاخه

آلودگي نفتي ناشي از  ،هاي بدون برنامه تفرجي صنايع، استفاده
، نبود پروري ها و حوادث دريايي، توسعه آبزي تردد نفتكش

 كار، دارند (دانه ي در معرض تهديد قرارمديريت زيست محيط
). متاسفانه با وجود تمام اين فشارها ساختار جنگلي اين 1377

گونه ناحيه  اند و هيچ خوبي مورد بررسي قرار نگرفته همناطق ب
شناختي منطقه انجام  بوماساس توانايي  بندي بر بندي و زون

توان گفت كه تشريح ساختار  پس مي ).1380 ،نگرفته است (صفا
وري پايدار  هاي مديريت و بهره رو يكي از مولفههاي مانگ جنگل

ساحلي است.  بوم زيستاين  شناختي بوماز كاركردهاي 
——— 
1 Avicennia marina 
2 Rhizophora mucronata 

هاي حرا در  مختلفي در خصوص ساختار رويشگاه هاي پژوهش
ايران انجام شده از جمله در استان هرمزگان بررسي كه در منطقه 

 شدانجام  حفاظت شده حرا حد فاصل جزيره قشم و بندرخمير
، نامنظم و ناهمسال تشخيص اين منطقه همگنكه توده جنگلي در 

هاي  توده). درحوزه تياب و كالهي نيز 1380 كار، (دانهداده شد 
از همگن بودند و  حرا از نظر انبوهي (درصد پوشش و تراكم)

در زون اصلي حفاظتي عنوان  بين سه رويشگاه منطقه كولقان به
ار رويشگاه مانگرو در سيريك ). ساخت1385 (صفا، نظر گرفته شد

و رويشگاه مذكور نيز به دو زون ت نيز مورد بررسي قرار گرف
دو و زون بازسازي و توسعه  حفاظت با درجات يك و

رويشگاه مانگرو جاسك نيز ). 1387 زاده،(تقي بندي شدند تقسيم
تنها رويشگاه حرا در استان هرمزگان است كه ساختار رويشي آن 

 ار نگرفته بود كه در اين تحقيق به انجام رسيد.مورد مطالعه قر
ترين هدف اين تحقيق تعيين و تشريح ساختار رويشگاه  مهم

رويشگاه است كه در نهايت  مانگرو شهرستان جاسك به تفكيك
  انجامد. بندي منطقه مي و زون ريزي مديريت محيط زيستي به طرح

 هاواد و روشم. 2

جغرافيايي در شرق استان منطقه مورد مطالعه از نظر 
هرمزگان و در سواحل شمالي درياي مكران (عمان) و درحوزه 

 º58 35'تا  º57 46'شهرستان جاسك در محدوده جغرافيايي 
عرض شمالي واقع شده  º25 42'تا  º25 33'طول شرقي و 

با  1380هكتار از سال  34596است. اين محدوده با مساحت 
ه حراي گابريك، جاسك عنوان منطقه حفاظت شده مجموع

شرقي و غربي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست 
قرار گرفته است. اين منطقه از سه بخش مجزا تشكيل شده كه 

 70شامل منطقه حفاظت شده حراي گابريك كه در فاصله 
خور  11كيلومتري شرق شهرستان جاسك واقع شده، داراي 

هكتار  9/220ه هاي مانگرو در اين منطق بوده و وسعت جنگل
 30است. منطقه حفاظت شده حراي جاسك شرقي در فاصله 

خور كه مساحت  2كيلومتري شرق شهرستان جاسك و داراي 
هكتار است و منطقه  555هاي مانگرو در اين منطقه  جنگل

حفاظت شده حراي جاسك غربي نيز در شهر جاسك و در 
هاي حرا در اين  خور مركزي واقع شده كه مساحت جنگل

  ).1هكتار است (شكل  59منطقه 
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  منطقه حفاظت شده مجموعه حراي گابريك، جاسك شرقي و غربي :1شكل 

عنوان روش  در اين مطالعه از روش ترانسكت خطي به
برداري  عنوان واحد نمونه به 1برداري و از واحد قطعات نمونه نمونه

هايي در  ترانسكتاي  استفاده شد. ابتدا با استفاده از تصاوير ماهواره
بلندترين عرض رويشگاه ترسيم و موقعيت آن مشخص گرديد، 

) موقعيت GPSسپس با استفاده از دستگاه موقعيت ياب (
ها بر روي زمين كنترل و پياده شد. آماربرداري از درختان  ترانسكت

متر مربعي (يك آري) و با  100 منطقه نيز در قالب قطعات نمونه 
متر از يكديگر اجرا  100ماتيك و با فاصله سيست -پراكنش تصادفي

متر با توجه به  10شد. انتخاب عرض قطعه نمونه با ابعاد 
 ,.UKpong, 1992; Nameer et alهاي عملي ديگر محققان ( تجربه

1992; Antonio and Danilo, 1997 در نظر گرفته شد. اولين (
صله قطعه در ابتداي هر ترانسكت انتخاب و قطعات بعدي با فا

متر در طول ترانسكت تا انتها برداشت شد. پارامترهاي  100
گيري شده در قطعه يك آري عبارتند از: ارتفاع  رويشي اندازه

درخت، ارتفاع تاج، قطر تاج (دو قطر عمود برهم) و قطر تنه 
گيري ارتفاع درختان و تاج از  درخت در محل يقه، كه براي اندازه

گيري قطر تاج  متر و براي اندازهژالون چوبي تاشو با دقت دسي 
درختان از متر نواري با دقت سانتيمتر استفاده شد. همچنين در هر 

صورت تصادفي  مترمربعي به 1قطعه نمونه، يك ميكروپالت 
هاي هوايي، تعداد  انتخاب و پارامترهايي نظير تعداد و ارتفاع ريشه

هاي ريخته شده حرا  و ارتفاع نهال و تعداد و سطح برگ
ترانسكت  6گيري شد. منطقه مورد مطالعه در قالب  اندازه
 ) در2و  1هاي شماره  ترانسكت (ترانسكت 2برداري شد.  نمونه

متر) (شكل  445و  881هاي  منطقه حفاظت شده گابريك (به طول
) در منطقه حفاظت 5 ،4 ،3هاي شماره  ترانسكت (ترانسكت 3)، 2

متر)  1050 ،1460، 680 هاي شده جاسك شرقي (به طول
) در منطقه 6ترانسكت (ترانسكت شماره  1) و 4و  3هاي  (شكل

——— 
1 Line-Plat 

) قرار 5متر) (شكل  1430(به طول  حفاظت شده جاسك غربي
گيري  درخت اندازه 893داشت كه در مجموع پارامترهاي رويشي 

 SPSSشد. براي تجزيه و تحليل اطالعات آماري از نرم افزارهاي 

زيه و تحليل اطالعات در قالب آمار استفاده شد و تج Excelو  12
هاي رويشي و روابط پيوند آماري پارامترهاي  توصيفي مولفه

  رويشگاه صورت گرفت. 

  
  ( رويشگاه گابريك) 2و 1هاي  نمايي از ترانسكت: 2شكل 

  
 (رويشگاه جاسك شرقي)  3نمايي از ترانسكت  :3شكل 

  
 (رويشگاه جاسك شرقي)  5و  4هاي  نمايي از ترانسكت :4شكل 

  
  (رويشگاه جاسك غربي) 6نمايي از ترانسكت  :5شكل 
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  . نتايج3

ترانسكت آمار  6قطعه نمونه در قالب  68در منطقه مورد مطالعه 
قطعه در برگيرنده درختان حرا بود. در مجموع  66برداري شد كه 

پارامترهاي گيري شد كه نتايج  درخت اندازه 893پارامترهاي رويشي
آمده است. طبق  1گيري شده براي كل جنگل در جدول  اندازه
اصله  03/1353هاي انجام شده ميانگين تعداد درختان  گيري اندازه

اصله در منطقه  2900در هكتار در كل منطقه است كه از حداكثر 
اصله در منطقه حفاظت  100حداقل  حفاظت شده جاسك شرقي تا
ارتفاع متوسط  جد درخت نوسان دارد.شده گابريك در قطعات وا

سانتيمتر  77/283هاي مورد بررسي  درختان حرا در تمام رويشگاه
سانتيمتر  980گيري شده  گيري شد كه بلندترين درخت اندازه اندازه

فراواني طبقات  1دارد. نمودار  و در رويشگاه گابريك استقرار
دهد كه  يها نشان م مختلف ارتفاع درختان را در اين رويشگاه

سانتيمتر و به  300تا  201بيشترين فراواني مربوط به طبقه ارتفاعي 
درخت است. متوسط ارتفاع تاج و قطر تاج نيز  346تعداد 

متر است. سطح متوسط تاج   سانتي 60/315و  20/224ترتيب به
مترمربع محاسبه شد. متوسط درصد پوشش  77/10درختان معادل 

 100يين شد و متراكم ترين توده با تع 15/67توده در كل منطقه 
درصد پوشش در رويشگاه جاسك شرقي استقرار دارد. متوسط 

ترين تنه  گيري شد كه بزرگ اندازه مترسانتي 17/19قطر تنه درختان 
متر در رويشگاه جاسك غربي قرارداشت.  سانتي 105با قطر 

صورت جست گروه هستند و تنه واحد در  درختان حرا اغلب به
گيري قطر تنه  شود به همين دليل اندازه درختان كمتر ديده مي اين

 2در اين درختان سخت تر از درختان تك پايه است. نمودار 
دهد كه بيشترين  فراواني طبقات قطري را در اين رويشگاه نشان مي

 106متر به تعداد سانتي 16-20فراواني قطر درختان در طبقه 
 103متر و به تعداد  سانتي 5درخت و بعد از آن قطر كمتر از 

درخت است. اين نمودار و نمودار فراواني ارتفاع درختان نشان 
دهنده ناهمسال بودن درختان در رويشگاه است. در منطقه مورد 

 68/311هاي هوايي درختان حرا به طور متوسط  مطالعه تعداد ريشه
گيري  سانتيمتر اندازه 75/11عدد در مترمربع و متوسط ارتفاع آنها 

عدد در  372شد و به طور متوسط بيشترين تراكم به تعداد 
 3/18رويشگاه گابريك و بلندترين ريشه هوايي نيز به طول 

سانتيمتر در منطقه جاسك شرقي مشاهده شد. تعداد برگ ريخته 
عدد در مترمربع و  15/95طور متوسط  شده در عرصه رويشگاه، به

ترين برگ با سطح  كه بزرگ سانتيمتر بود 28/10ها  متوسط سطح آن

گيري شد.  سانتيمتر مربع در منطقه جاسك غربي اندازه28/19
اصله در  43/6هاي مستقر در عرصه رويشگاه نيز  متوسط تعداد نهال

  سانتيمتر تعيين شد. 94/22ها  متر مربع و ارتفاع متوسط آن

  
ك، جاسك فراواني ارتفاع درختان حرا در منطقه حفاظت شده گابري :1نمودار 

  شرقي و غربي

  
فراواني قطر تنه درختان حرا در منطقه حفاظت شده گابريك،  :2نمودار 

  جاسك شرقي و غربي

اختالف ميانگين پارامترهاي منظور تعيين  در اين تحقيق به
در سطح  Tukey-HSDروش رويشي از آزمون آناليز واريانس به 

حفاظت شده  ). كه منطقه2درصد استفاده شد (جدول  95اطمينان 
 پارامترهايي مانندشرقي و جاسك غربي از نظر گابريك، جاسك 

ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطر تاج، سطح تاج، قطر تنه، تعداد 
مورد  همگن نبود ولي دردرختان، درصد پوشش و سطح برگ 

 هاي هوايي، تعدا برگ، تعداد هاي هوايي، ارتفاع ريشه تعداد ريشه
ها  ميانگينداري در مقايسه  نهال و ارتفاع نهال اختالف معني

 مشاهده نشد و از اين لحاظ منطقه همگن تشخيص داده شد.
منظور بررسي همبستگي بين پارامترهاي رويشي از ضريب  به

). طبق اين جدول ارتباط 3همبستگي پيرسون استفاده شد (جدول 
فاع درخت با ارتفاع بين ارت %99داري با اطمينان  و معني مثبت

تاج، قطرتاج، سطح تاج، قطر تنه، درصد پوشش و تعداد نهال و 
قطر  همبستگي منفي بين تعداد درختان با سطح تاج، قطر تنه،

  % وجود دارد.99 تاج، ارتفاع درخت و ارتفاع تاج با اطمينان
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  گيري شده اجتماعات حرا در كل منطقه مورد مطالعه پارامترهاي رويشي اندازه :1جدول 
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  28/10  15/95  75/11  68/311  94/22  43/6 15/67 03/1353 17/19 77/10 60/315 20/224  77/283 ميانگين
  28/19  496  3/18  668  48  86 100 2900 105 04/255 5/1802 960  980 حداكثر
  90/4  0  9/5  0  10  0 25/0 100 1 0079/0 10  30  60 حداقل

  58/2  37/85  11/3  32/143  45/6  27/12 42/19 93/683 88/16 24/19 07/194 26/120  25/125 ±انحراف معيار
  32/0  35/10  38/0  38/17  87/0  48/1 39/2 18/84 56/0 64/0 49/6 02/4  19/4 ±اشتباه معيار
  64/0  66/20  76/0  69/34  74/1  97/2 77/4 13/168 11/1 26/1 74/12  9/7  22/8 ±حدود اعتماد

  آناليز واريانس پارامترهاي رويشي در منطقه مورد مطالعه :2جدول 
  متغير Sig F df نتيجه آزمون

  ارتفاع درخت  892  518/8 000/0 دار است.معني6و5و1هايبا ترانسكت3و ترانسكت 5ترانسكت با  2اختالف بين ترانسكت 
  ارتفاع تاج  892  213/6 000/0 دار است.معني3و 2و  1هاي  با ترانسكت 5 اختالف بين ترانسكت

  قطر تاج  892  250/4 001/0 دار است.معني 6و 3هاي  با ترانسكت 5اختالف بين ترانسكت 
  سطح تاج  892  865/2 014/0 دار است. معني 5 با ترانسكت 4اختالف بين ترانسكت 
  قطر تنه  892  633/11 000/0 دار است .معني5و4و3و 2 و 1هاي  با ترانسكت 6 اختالف بين ترانسكت
  تعداد درختان  65  814/3 005/0 دار است.معني 2و  1هاي  با ترانسكت 3 اختالف بين ترانسكت

  درصد پوشش  65  893/2 021/0 دار است. معني 5با ترانسكت  1اختالف بين ترانسكت 
  تعداد ريشه هاي هوايي  67  005/2 090/0  منطقه همگن است.
  ارتفاع ريشه هاي هوايي  65  552/2 037/0 منطقه همگن است.
  تعداد برگ  67  438/1 223/0  منطقه همگن است.

  سطح برگ  64  328/2 054/0  . دار است معني 6با  5اختالف بين ترانسكت 
  تعداد نهال  67  880/1 111/0  منطقه همگن است.
  ا رتفاع نهال 54  163/1 341/0  منطقه همگن است.

  ماتريس ضرايب همبستگي پارامترهاي اجتماعات حرا در كل منطقه :3جدول 
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 ارتفاع درخت  ----                   
  ارتفاع تاج  941/0٭٭  ----                 
  تاج قطر  848/0 ٭٭  876/0 ٭٭ ----               
  سطح تاج  777/0 ٭٭  816/0 ٭٭ 954/0 ٭٭  ----             
  تنه قطر  692/0 ٭٭  750/0 ٭٭ 851/0 ٭٭  736/0 ٭٭ ----           
  تعداد درخت  - 333/0 ٭٭  - 453/0 ٭٭ -553/0 ٭٭  - 447/0 ٭٭ -645/0٭٭ ----          
  درصد پوشش  553/0 ٭٭  484/0 ٭٭ 537/0 ٭٭  447/0 ٭٭ 509/0٭٭ 171/0 ----         
  تعداد ريشه  281/0 ٭  246/0 ٭ 272/0 ٭  258/0 ٭ 220/0 039/0 415/0٭٭ ----        
  ارتفاع ريشه  -189/0  -168/0 -217/0  -249/0 ٭ -137/0 123/0 068/0 347/0٭٭ ----       
  تعداد برگ  026/0  035/0 -067/0  -088/0 038/0 066/0 101/0 142/0 081/0  ----      
  سطح برگ  141/0  164/0 121/0  114/0 108/0 -086/0 143/0 290/0٭ 151/0  186/0  ----    
  تعداد نهال  514/0 ٭٭  568/0 ٭٭ 667/0 ٭٭  787/0 ٭٭ 399/0٭٭ -185/0 339/0٭٭ 125/0 -337/0٭٭  -033/0  073/0  --- - 
  ارتفاع نهال  -001/0  -027/0 -013/0  009/0 -085/0 -039/0 -064/0 -038/0 238/0  -110/0  - 38/0  -155/0 -

  دار است. % معني 95: همبستگي با اطمينان *
  دار است.  % معني 99: همبستگي با اطمينان **

  
 گيري. بحث و نتيجه4

هاي حرا  هاي آماري نشان داد كه جنگل در اين مطالعه بررسي
در منطقه حفاظت شده گابريك، جاسك شرقي و غربي از لحاظ 

ناهمگن و ناهمسال هستند و از نظر پارامترهايي  يا ساختار توده
قطر تاج، سطح تاج، قطر تنه، مانند ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، 

تعداد درختان، درصد پوشش و سطح برگ همگن نبودند، اما 
داري در بين پارامترهاي اصلي همچون  همبستگي مثبت و معني

ارتفاع درخت با ارتفاع تاج، قطر تاج، سطح تاج و قطر تنه با 
دهد كه با افزايش  وجود دارد. اين موضوع نشان مي %99اطمينان 
خت، ارتفاع تاج، قطر تاج، سطح تاج و قطر تنه نيز ارتفاع در

يابد. همچنين همبستگي منفي بين تعداد درختان با  افزايش مي
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سطح تاج، قطر تنه، قطر تاج، ارتفاع درخت و ارتفاع تاج در 
دهد با افزايش  % وجود دارد كه اين موضوع نشان مي99سطح 

اع درخت و تراكم درختان، سطح تاج، قطر تنه، قطر تاج، ارتف
شود كه  يابد و به وضوح در منطقه ديده مي ارتفاع تاج كاهش مي

هاي كم تراكم و نزديك  ترين درختان از لحاظ ابعاد در توده بزرگ
  به آب وجود دارند. 

) در 1380كار ( هاي اين تحقيق با نتايج كار دانههمچنين يافته
كالهي و ) در تياب و 1385منطقه حفاظت شده حرا قشم، صفا (

) در سيريك مقايسه شد. به اين ترتيب كه در 1387تقي زاده (
مناطق حفاظت شده حرا قشم و خمير، تياب و كالهي و سيريك 

، 87/220و  07/261ترتيب  متوسط ارتفاع درختان و ارتفاع تاج به
متر بوده، در حالي كه  سانتي 190و  231، 74/151و  41/190

ع تاج در منطقه مورد بررسي متوسط ارتفاع درختان و ارتفا
طور  دهد به متر است كه نشان مي سانتي 20/224و  77/283

هاي  متوسط درختان حرا در اين منطقه بلندتر از ساير رويشگاه
حرا در استان هرمزگان هستند. درختان حرا براي رشد به 

، اكسيژن محلول و مواد pHپارامترهاي محيطي از جمله شوري، 
كاهش هاي آزاد و  دسترسي به آبرسد  و به نظر مياند  آلي وابسته

هايي بوده كه باعث رشد بيشتر درختان در  شوري يكي از علت
همچنين متوسط قطر تاج، درصد پوشش  اين رويشگاه شده است.

و تراكم درختان در منطقه حفاظت شده حرا قشم و خمير 
اصله در  18/859درصد و  54/70 متر،سانتي 08/330ترتيب  به

درصد و  11/44متر،  سانتي 74/230هكتار، در تياب و كالهي 
درصد و  55متر،  سانتي 271اصله در هكتار، در سيريك  71/1014

اصله در هكتار و در منطقه مورد مطالعه متوسط قطر تاج  3333
درصد بوده كه از  15/67متر و درصد پوشش  سانتي 60/315

منطقه حفاظت شده منطقه تياب و كالهي و سيريك بيشتر و از 
حرا قشم و خمير كمتر است. همچنين تراكم درختان در منطقه 

اصله در هكتار است كه از منطقه حفاظت  03/1353مورد بررسي 
شده حرا قشم و خمير، تياب و كالهي بيشتر ولي از سيريك كمتر 

  است.
هاي مديريت محيط زيستي  برنامه همچنين جهت اجراي
، دور ت وسعت بيشتر اجتماعات حراعل رويشگاه جاسك شرقي به

هاي انساني، عدم دسترسي آسان و  بودن از توسعه و دخالت
زادآوري مناسب درختان به نسبت رويشگاه گابريك و جاسك 

منطقه اصلي حفاظتي، رويشگاه گابريك به دليل  عنوان بهغربي 
اي در قسمت شرق و  هاي ماسه از جمله وجود تپه تهديدات بيشتر

رويشگاه كه باعث خشك شدن و از بين رفتن جنوب شرق 
زون بازسازي و رويشگاه  عنوان بهقسمتي از جنگل شده است 

دن هاي خوب از جمله دارا بو نيز با توجه به قابليت جاسك غربي
هاي  نسبت به رويشگاهتر  متوسط قطر تاج و قطر تنه بزرگ

دليل واقع شدن در شهر جاسك و  اما بهگابريك و جاسك شرقي 
هاي جوامع انساني و  تحت تاثير بيشتر آلودگيز آنجايي كه ا

در نظر  2زون حفاظتي با درجه  عنوان بهچراي شترها هستند 
  گرفته شد.

  سپاسگزاري. 5

در پايان از اداره كل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان 
هاي مالي و پژوهشي، از كاركنان حفاظت محيط  دليل حمايت به

محمد برموده، سيد مصلح هاشمي پور،  زيست هرمزگان آقايان
ها  خانم و قادر محمود عبداهللا، محمد شريف پور، سهراب پشتاره

هنگامه صفا ايسيني، مريم سليمي زاده و مطهره عابديني به خاطر 
دليل همفكري و  همكاري صميمانه و از آقاي رضا ديرباز به

  شود. همراهي هميشگي تشكر و قدرداني مي

 منابع

 . مديريت زيست محيطي (حفاظت و توسعه)1387ع.،  تقي زاده،
رويشگاه سيريك  )(Rhizophora mucronataاجتماعات چندل 

در استان هرمزگان. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي 
  صفحه.  84واحد بندرعباس. 

نامه محيط زيست،  . مناطق حساس دريايي ايران. فصل1377 كار، ا.، دانه
  .38- 28، صفحات 24شماره 

. بررسي رابطه متقابل درختان حرا و جانوران وابسته 1380 كار، ا.، دانه
هاي مانگرو حوزه خمير و قشم  در جنگل (با تاكيد بر شكم پايان)

 ،(ذخيره گاه بيوسفري حرا). رساله دكتري. دانشگاه تربيت مدرس
  صفحه.131 ،نور دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي

هاي مانگرو در استان  . طرح مديريت و توسعه جنگل1385 كار، ا.، دانه
هرمزگان. جلد اول. اداره كل منابع طبيعي استان هرمزگان. مهندسين 

  صفحه.218 ،مشاور طبيعت و منابع طبيعي
هاي مانگرو در  . مديريت زيست محيطي جنگل1385صفا ايسيني، ه.، 

كالهي براساس تحوالت رويشگاه. پايان نامه حوزه كولقان، تياب و 
 صفحه. 86 ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس كارشناسي ارشد.
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هاي حرا در جزيره مردو.  . بررسي ساختار جنگل1380 صفا ايسيني، ه.،
دانشكده منابع طبيعي و كوير  دانشگاه يزد. پايان نامه كارشناسي.
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