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استان سيستان و  -هاي درختان حرا در خليج گواتر مطالعه عناصر غذايي سرشاخه
  بلوچستان

 4سعيده مرادي شهر بابك و 3طاهره اردكاني ،2افشين دانه كار، 1،*مليحه عرفاني

 دانشكده منابع طبيعيدانشگاه زابل، زابل،  1

  دانشگاه تهران، دانشكده منابع طبيعي تهران، 2
  ، دانشكده منابع طبيعياردكان دانشگاه ،اردكان 3

  تهران، دانشگاه تهران، دانشكده منابع طبيعي، گروه محيط زيست 4

  23/3/90: تاريخ پذيرش  25/5/89: تاريخ دريافت

  چكيده

هاي درختان حرا در جنگلهاي مانگرو در دو خور خليج گواتر كه در منتهي اليه  در اين تحقيق مقدار عناصر غذايي سرشاخه
طور تصادفي، انتخاب شد و نمونه برداري از سرشاخه ه ب به اين منظور چهارترانسكت. ايران قرار دارد بررسي شد جنوب شرقي

هر ترانسكت صورت ) در تماس با خشكي(و انتهاي ) بين خشكي و دريا(، وسط )در تماس با آب(ها با سه تكرار در نقاط ابتدا 
آمده مورد تجزيه و  به دستهاي  گيري شد و داده برگ اندازهاده آلي در شاخه و مواد مغذي نيتروژن، فسفر، پتاسيم و م. پذيرفت

آمده نشان داد كه براي همه مواد مغذي مورد بررسي در بين شاخه و برگ اختالف  به دستنتايج . تحليل آماري قرار گرفت
ميزان نيتروژن برگ در بين . يشتر از شاخه بودجز ماده آلي در برگ به دارد و ميزان اين  مواد مغذي ب وجود p) >1/0(داري  معني

همچنين در برخي از مواد . را نشان داد  p) >5/0(داري  منطقه حد فاصل خشكي و دريا و در تماس با خشكي اختالف معني
در با توجه به اينكه زنجيره غذايي . وجود داشت p)>5/0(دار  مغذي مورد بررسي در برگ و شاخه بين دو خور اختالف معني

تواند نشان دهنده اهميت درختان  ها از الشبرگ مانگرو شروع مي شود آگاهي از ميزان اين عناصر در سرشاخه مي اين اكوسيستم
  .مانگرو در تزريق عناصر مغذي به زنجيره غذايي و حاصلخيزي زيستگاه باشد

  ، استان سيستان و بلوچستاناكوسيستم مانگرو، درخت حرا، مواد مغذي، سرشاخه، خليج گواتر: كليدي واژه هاي

 malihe1erfani@gmail.com :، پست الكترونيكي 0542-2242510: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
ي ساحلي، اكوسيستمهاين مهم تري مانگرو يكي از جنگلها

بيش از ). 1(باشند  گرمسيري مي در مناطق گرمسيري و نيمه
ه است گونه گياهي واقعي در اين جنگلها گزارش شد 69

ي مانگرو در بسياري از مناطق مورد مطالعه جنگلها). 20(
اند، با اين وجود هنوز درك اندكي نسبت به  قرار گرفته

ها وجود دارد و همچنان تخريب  مراقبت از اين اكوسيستم
ها  بنابراين حفظ اين اكوسيستم. و نابودي آنها ادامه دارد

گروها داراي مان). 18(باشد  نيازمند شناخت بهتر آنها مي

باشند كه نسبت به ساير جوامع گياهي از  زيتوده غني مي
منبع غذايي  به عنوانمختلف پر بارتر است، بنابراين جهات 

). 4(شوند  مهمي در محدوده استقرار خود محسوب مي
يند تنظيم آذخيره مواد غذايي اين اكوسيستم با چندين فر

يكي از اين . شود كه با يكديگر ارتباط متقابل دارند مي
ها، تجزيه ميكروبي الشبرگها است كه مواد گياهي را فرآيند

به مواد معدني قابل حل تبديل و چرخه عناصر غذايي را 
ترين منبع غذايي  در واقع الشبرگها، عمده. كند تسهيل مي
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ي جنگلهاهاي گرمسيري هستند و  در مصب رودخانه
). 7(د شون ترين منبع توليد آنها محسوب مي مانگرو عمده
 جنگلهاها و الشبرگهاي گياهان موجود در اين  برگها، ميوه

هاي حشرات،  مورد تغذيه شمار زيادي از انواع گونه
به . گيرد مهرگان و ساير جانداران قرار مي پستانداران، بي

غير مستقيم توليد كربن توسط مانگروها  براي شيالت  طور
تجزيه هاي آزاد شده از  ساحلي مهم است، زيرا پوده

. ، منبع غذايي مهمي براي ميگوها و ماهيهاستالشبرگها
علوفه،  به عنوان هاي اين درختان عالوه بر اينها سرشاخه

مطالعه عناصر  ).22 و 20، 18(بل استفاده براي دام است قا
شدت . ي مانگرو اهميت زيادي دارداكوسيستمهاغذايي در 

شيميايي  عالوه بر شرايط اقليمي و خواص الشبرگهاتجزيه 
عناصر غذايي برگ درختان دارد،  خاك بستگي زيادي به

كه هر چه ميزان ازت برگ بيشتر باشد، سرعت  يبه طور
قابليت ريشه گياهان براي ). 8(رود  تجزيه برگ باال مي

. جذب مواد غذايي به تراكم نسبي اين مواد بستگي دارد
چنانچه يك عنصر پايين تر از حد بهينه خود نسبت به 

شود  اصر ديگر وجود داشته باشد، توليد اوليه محدود ميعن
داري در چرخش  معني به طوري مانگرو اكوسيستمها). 7(

بر طبق بر آوردهاي انجام . جهاني كربن مشاركت دارند
بيش از نياز اكوسيستم  جنگلهاشده توليد كربن آلي در اين 

درصد توليد اوليه خالص را كربن فتوسنتتيك  40است و 
برخي از اين مواد آلي در رسوبات . دهد ي تشكيل مياضاف

شوند  انباشته و مقدار زيادي نيز به دور از سواحل منتقل مي
از   KوC ،N ، Pي كه مقايسه جريان به طور ،)18(

ها،  ي در حال تجزيه مانگرو با فيتوپالنكتونالشبرگها
و توليد ثانويه در آبهاي مصبي نشان داده كه توليد  باكتريها

انگروها اهميت بسياري در بودجه كربن مصب دارد و در م
  .)25(پايداري زنجيره غذايي نقش مهمي بر عهده دارند 

تواند  بررسي تركيبات معدني و آلي برگ درختان مي
اطالعات بيشتري از نظر تغذيه معدني و در نتيجه قدرت 

در برگ . حاصلخيزي خاك در اختيار پژوهشگران قرار دهد
اند،  ها جذب گرديده ر معدني كه توسط ريشهدرختان عناص

توسط ساز و كار جذب كلروفيلي، عامل توليد زيتوده 
هستند، بنابراين برگ درختان قسمت فعال گياه را تشكيل 

تواند ارتباط جذب  دهند كه مقدار كمي از آنها مي مي
  ). 3(عناصر معدني و رشد و نمو درختان را نشان دهد 

ي بر روي ميزان عناصر غذايي تاكنون مطالعات متعدد
ي مانگروها صورت گرفته است كه از اين ميان برگها
  : توان به موارد زير اشاره نمود مي

در ارزش  مؤثرقاسمي خشكرودي برخي از پارامترهاي 
غذايي سرشاخه حرا از جمله ميزان فسفر، كلسيم، پروتئين 

ي مانگرو استان هرمزگان جنگلهاو الياف خام را در 
   ).6(است  گيري كرده زهاندا

اي بر روي درختان  كروري و همكاران تحقيقات گسترده
آنها ميزان كلسيم، منيزيم، گوگرد، سرب . اند حرا انجام داده

هاي ساليانه درختان حرا مورد  و كادميوم را در برگ و حلقه
بررسي قرار داده كه نتايج مطالعات آنها در گزارشات طرح 

خليج فارس آورده شده است   جنگ مونيتورينگ آلودگيهاي
)19(.  

الياس و صديقي برخي از عناصر شيميايي برگ گونه حرا 
(Avicennia marina)   را در سواحل كراچي پاكستان مورد

درصد مواد آلي، رطوبت، پروتئين خام، . بررسي قرار دادند
گيري قرار گرفت  خاكستر و غيره در اين تحقيق مورد اندازه

آنها . مشابه قبلي در همان مكان مقايسه گرديدو با مطالعات 
دريافتند كه ميزان مواد آلي نسبت به قبل كاهش يافته است 

در اين . و علت اين امر را اثر آفات و آلودگي معرفي كردند
درصد  84/ 17مطالعه مقدار ماده آلي در برگ حرا 

  ).14(گيري گرديده است  اندازه

تروژن و فسفر را در برگ ميزان نيهمراه گروهي ه بالونگي 
در  Avicennia marina و  Rhizophora stylosa دو گونه

شرق استراليا بررسي كردند و نشان دادند كه اين گونه ها 
با كمبود فسفر مواجه هستند و نسبت نيتروژن به فسفر در 

  ). 9(است  16≥آنها  
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موريسلي و همكارانش در بخشي از مطالعات خود در 
نيوزلند به بررسي برخي از  Puhinuiو خور جنگلهاي مانگر

هاي مانگرو پرداختند و نشان  عناصر غذايي برگ در توده
برداري در امتداد دريا به  دادند كه در مكانهاي مختلف نمونه

سمت خشكي و همچنين پالتهاي هر مكان، ميزان عناصر 
  ).23(داري است  غذايي داراي تغييرات معني

از جمله (ان غلظت عناصر غذايي برنيني و جمعي از محقق 
را در برگ چندين گونه مانگرو ) نيتروژن، فسفر و پتاسيم

در جنوب شرقي برزيل  Sao Mateusدر مصب رودخانه 
آنها نتيجه گرفتند كه ميزان عناصر . مورد بررسي قرار دادند

هاي مختلف و همچنين در  غذايي در برگ گونه
  ). 10(وت است برداري متفا ايستگاههاي مختلف نمونه

ي مانگرو شمال تايوان بر روي جنگلهاكائو و چنگ در 
مطالعه كردند و دريافتند كه ميزان  Kandelia candelگونه 

هاي مختلف و همين طور در  عناصر غذايي در ترانسكت
داري است و در  پهنه جزرومدي داراي تغييرات معني

دسترس بودن عناصر غذايي خاك بر روي ميزان اين 
صر در برگ اثرگذار است، همچنين اين عناصر در برگ عنا

بيشتر از ) خصوصاً نيتروژن و فسفر(درختان بلند قامت 
  ). 16(شدند  درختان كوتاه قد است كه كمتر غرقاب مي

در  Rhizophora mangleلين و استرنبرگ بر روي گونه 
مطالعه   Mantheson Hammockجنوب فلوريدا در پارك 

هاي  بر اساس يافته. ج مشابهي دست يافتندكردند و به نتاي
 به طوربلند قامت آنها فسفر و نيتروژن در درختان 

بيشتر از درختان كوتاه قد است و ) p >05/0(داري  معني
اين عناصر، فاكتورهاي مهمي در رشد مانگروها  لذا

  ). 21(شوند  محسوب مي

ي جنگلهااي ديگر بر روي  كائو و همكاران در مطالعه
داراي  Chu-weiدر منطقه  برگهاتايوان پي بردند كه  شمال

اين . فسفر بيشتري نسبت به ساير مناطق هستند
پژوهشگران علت را ورود منابع فاضالب خانگي معرفي 
كردند كه حاوي مقادير باالي فسفر بوده و هنگام عبور آب 

جذب رسوبات  Tamsuiبه پايين دست رودخانه 
  ).17(گرديده است  مي

همكاران بر روي پويايي شناسي عناصر غذايي در  فلر و
در شمال  Avalonمنطقه تفرجي (ي مانگرو فلوريدا جنگلها
بر اساس نتايج بررسي آنها . مطالعه كردند) hutchinجزيره 

عناصر نيتروژن و فسفر برگ در مناطق مختلف جزر و 
رودخانه . دارد 01/0داري در سطح  مدي اختالف معني

Indian كننده مقادير زيادي عناصر غذايي از  دريافت
نهرهاي زهكشي مزارع و  ،كانالها ،هاي ساحليآب روان

كه باعث افزايش مقدار اين عناصر  استفاضالب شهري 
آنها همچنين نشان دادند كه رشد درختان در لبه . شود مي

رو به دريا توسط نيتروژن و در لبه رو به خشكي توسط 
  ).12(شود  فسفر محدود مي

ميزان  Hong Kongي مانگرو جنگلهانگ و همكاران در تو
را در دو مكان با  Kandelia obvataعناصر غذايي برگ 

مناسب رشد مانگرو و : 1مكان (شرايط رويشي متفاوت 
بررسي كردند و ) داراي بستر سنگي و شوري باال: 2مكان 

دريافتند كه درختان  منطقه با كمبود فسفر مواجه هستند و 
  ). 24(د در برگ درختان كوتاه قد بيشتر است اين كمبو

اي كه در خليج گواتر صورت گرفت با هدف  مطالعه
برآورد ميزان عناصري چون نيتروژن، فسفر، پتاسيم و ماده 

هاي حرا و بررسي آماري آنها تدارك ديده  آلي در سرشاخه
الزم به ذكر است كه اين آمار براي نخستين بار از . شد

  .شود ايران گزارش مي

  مواد و روشها
خليج گواتر در جنوب شرقي استان : محدوده مورد مطالعه

كيلومتري شهر چابهار، در  85سيستان و بلوچستان و در 
1 عرض شمالي َ ،25  12تا َ،25  34و طول شرقي َ، 61  

47تا  َ ،61   واقع گرديده و تقريباً نيمي از آن متعلق به
سه خور داراي درختان مانگرو همراه . كشور پاكستان است

خورهاي گواتر و . دو رودخانه به خليج گواتر متصل است
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باهو در بخش ايراني و خور جيوا در بخش پاكستاني خليج 
اين خليج بخشي از منطقه حفاظت شده ). 2(قرار دارد 

آيد كه داراي ارزشهاي اكولوژيك  شمار ميه ب گاندو
 22باهو يكي از  خليج گواتر و خور. منحصربه فرد است

در فهرست  1378تاالب بين المللي ايران است كه از سال 
 ).11(المللي رامسر قرار گرفته است  تاالبهاي بين

و متوسط  ميلي متر 114ميانگين بارش اين محدوده برابر با 
متوسط . است سانتي گراددرجه  5/26نه معادل دما ساال

به طلق حرارت و برودت در اين حوزه م ساالنه حداكثر
است كه حداكثر  سانتي گراددرجه  3/22 و  1/30 ترتيب

ي ماههاي ارديبهشت تا تير و حداقل دما در ماههادما در 
بر اساس روش دومارتن اقليم  .دهد آذر تا بهمن رخ مي
هاي كاجو،  رودخانه). 13(ده است منطقه خشك تعيين ش

نهنگ و باهوكالت و خورهاي باهو و گواتر با خليج گواتر 
شده داراي رژيم  هاي ياد رودخانه. باشند در ارتباط مي

ي جنگلها). 2(سيالبي هستند و جريان پايه ضعيفي دارند 
 Avicennia(مانگرو در منطقه مورد مطالعه از گونه حرا 

marina  (اي تشكيل شده  ي درختي و درختچهبا ريختارها
). 5(شود  است كه با دو گونه هالوفيت علفي همراهي مي

  .دهد موقعيت منطقه مورد مطالعه را نشان مي 1شكل 

  
  ها موقعيت منطقه مورد مطالعه و ترانسكت -1شكل

در اين مطالعه از روش نمونه گيري در : روش بررسي
ور با كمك تصاوير قالب ترانسكت استفاده شد، به اين منظ

 4تعداد  2002به سال  مربوط (ETM)ماهواره لندست 

تصادفي در دو خور باهو و  به طورترانسكت 
 4و  3در خور گواتر و ترانسكت  2و  1ترانسكت (گواتر

نحوي انتخاب شد كه ابتداي هر ه ب) در خور باهو
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ترانسكت در محل تماس با آب و امتداد آن عمود بر خط 
. ي كه توده جنگلي وجود داشت كشيده شدساحلي تا جاي

منتقل گرديد  GPSمختصات ابتدا و انتهاي هر ترانسكت به 
ها  موقعيت ترانسكت 1در شكل . و در عرصه پياده شد
  . نشان داده شده است

يز و زمستان يها در فصل پا برداري از سرشاخه نمونه
صورت گرفت، به اين ترتيب در ابتدا، وسط و انتهاي هر 

برداري از سرشاخه با سه تكرار صورت  نسكت، نمونهترا
ها جدا گرديد، سپس به آزمايشگاه  از شاخه برگها. گرفت

هاي برگ و شاخه پس از  منتقل و در آزمايشگاه نمونه
ساعت و  24به مدت  107خشك شدن در آون در دماي 

آوردن  به دستخرد شدن با كمك دستگاه آسياب، براي 
پتاسيم و درصد ماده آلي مورد  ميزان نيتروژن، فسفر،
براي اندازه گيري نيتروژن از روش . آزمايش قرار گرفت
ها از روش  برآورد مقدار پتاسيم نمونه. كجدال استفاده شد

از طريق انتشار نور سوخته  PF5-58778)مدل(فلوم فتومتر 
ماده آلي از . از عصاره نمونه و رنگ ايجاد شده انجام شد

گيري  آمد و براي اندازه به دست روش اكسيداسيون خشك
) CARL-ZEISSمدل (فسفر كل از  دستگاه اسپكتروفتومتر 

الزم به ذكر است كه تمام روشهاي مورد . استفاده گرديد
به ) AOAC )15استفاده در اين تحقيق مطابق با روش 

  .انجام رسيد

 SPSS.13هاي آماري با استفاده از بسته نرم افزار  تجزيه
اطمينان از ها، جهت  ش از تجزيه و تحليل دادهپي. انجام شد

منظور استفاده از آزمونهاي ه ها ب نرمال بودن داده
پارامتريك، تست نرماليته انجام شد و همچنين آزمون لوين 
نيز براي بررسي همگني واريانسهاي گروههاي مقايسه 

  .شونده انجام گرديد

  نتايج
فسفر، پتاسيم آمده درصد نيتروژن،  به دستبر اساس نتايج 

 87/81و  35/1، 16/0، 01/2 به ترتيبو ماده آلي در برگ 

درصد  34/89و  77/0، 078/0، 75/0 به ترتيبو در شاخه 
    .گيري شد اندازه

بين دو خور از نظر ميزان نيتروژن،  1با توجه به جدول 
درصد وجود  1داري در سطح  فسفر برگ اختالف معني

در خور گواتر بيشتر از باهو  دارد و ميزان اين دو پارامتر
در سرشاخه بين مقادير فسفر و پتاسيم بين دو خور . است

درصد وجود دارد كه در 1داري در سطح  اختالف معني
خور گواتر ميزان فسفر بيشتر و در خور باهو ميزان پتاسيم 

  .بيشتر است

  اختالف عناصر در برگ در طول خط ترانسكتبررسي 
داراي  3و  2روژن در بين سايت نشان داد كه مقدار نيت

است و بررسي مقادير اين )  p>50/0(داري تفاوت معني
عناصر  نشان داد كه در منطقه بينابيني ميزان اين عنصر 

تر از لبه رو به خشكي است و از نظر ساير مواد  پايين
داري بين سايتها مشاهده  مغذي هيچ گونه اختالف معني

واد مغذي مورد بررسي در مورد شاخه براي همه م .نشد
از نظر ميزان نيتروژن . داري مشاهده نگرديد اختالف معني

به داري وجود داشت،  اختالف معني ها برگ بين ترانسكت
و  4و  1هاي  كه ميزان نيتروژن بين ترانسكت يطور

داري  اختالف معني 4و  2هاي  همچنين بين ترانسكت
)01/0<p ( بيشتر  2و  1نشان داد و ميزان آن در ترانسكت

هاي  فسفر و پتاسيم شاخه در بين ترانسكت. بود 4از 
داري را نشان داد كه از نظر ميزان  مختلف تفاوت معني
 2، 1 و 4درصد،  5در سطح   3و1هاي  فسفر بين ترانسكت

داري وجود  درصد اختالف معني1در سطح  4 و 2و  3 و
 1 كمتر از 4و  3هاي  مقدار فسفر شاخه در ترانسكت. دارد

لحاظ ه ب 4 و 3و  3 و 2،  3و1هاي  ترانسكت.  است 2و 
را نشان دادند و ) p>01/0(داري ميزان پتاسيم اختالف معني

بيشتر از  3ها ميزان پتاسيم را در ترانسكت  بررسي داده
اثر متقابل منطقه و ترانسكت . ها نشان داد ساير ترانسكت

يم برگ تنها در مورد پارامترهاي نيتروژن، فسفر و پتاس
درج  3و  2 هاي اين نتايج در جدول. آمد به دستدار  معني
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بر اساس جدول ضرايب همبستگي پيرسون . گرديده است
داري بين ميزان عناصر غذايي  همبستگي معني) 4جدول(

البته با توجه به جدول مذكور . برگ با شاخه وجود ندارد

با  همبستگي نسبتاً بااليي بين ميزان نيتروژن و فسفر برگ
دار  ميزان فسفر شاخه وجود دارد، اما اين همبستگي معني

  .نيست
  

  تست براي بررسي اختالف پارامتر هاي برگ  و شاخه در دو خور t نتيجه آزمون  -1جدول 

  پارامتر

 شاخه برگ

 ميانگين
 احتمال درجه آزادي tمحاسباتي

ميانگين
خور  احتمال درجه آزادي tمحاسباتي

 گواتر
خور
 باهو

خور
 گواتر

 خور باهو

N 25/2  76/1  06/4  34 00/073/076/049/0 -  34 63/0  
P 17/0  15/0  33/2  34 03/0  11/005/021/6  34 00/0  

K 83/12  22/14  10/1-  34 28/0  17/617/945/3 -  34 00/0  

OM 1/82  64/81  25/0  34 81/0  62/8905/8950/0  34 62/0  

  
N:درصد نيتروژن K:تاسيمدرصد پ P:درصد فسفر OM :درصد ماده آلي  

  هاي مختلف برگ و شاخه  نتايج تجزيه واريانس پارامتر -2جدول 

  منبع تغييرات
درجه
  آزادي

  ميانگين مربعات
  شاخه برگ

N P K OM N P K OM 
 ns001/0 ns22/0 ns87/35 ns001/0 ns002/0 ns016/0 ns26/27 36/0* 2  منطقه

  ns002/0 ns21/0 ns98/59 ns06/0  **01/0 **53/0  ns10/12 52/0** 3  ترانسكت
 ns28/11 ns03/0 ns001/0 ns037/0 ns51/12 32/0* 002/0** 29/0* 5  منطقه* ترانسكت 

 39/10 05/0 001/0 04/0 49/27 10/0 001/0 09/0 25 خطا

ns :  ،درصد 99تفاوت معني دار در سطح احتمال**:   درصد،   95تفاوت معني دار در سطح احتمال *: عدم تفاوت معني دار آماري  
N:درصد نيتروژن K:درصد پتاسيم P:درصد فسفر OM :درصد ماده آلي  

  
  هاي مختلف برگ و شاخه  مقايسه ميانگين پارامتر -3جدول 

  شاخه  برگ   
   N P K OM N P K OM 

ترانسكت
  1 a27/2 a16/0 a16/1 a63/81 a70/0 a09/0 b68/0 a 71/90  

2 ab24/2 a18/0 a41/1 a57/82 a76/0 a13/0 b56/0 a 53/88  
3 bc87/1 a15/0 a51/1 a07/85 a86/0 b05/0 a12/1 a 07/89  
4 c65/1 a15/0 a33/1 a22/78 a86/0 b04/0 a71/0 a 03/89  

منطقه
  1 b93/1 a16/0 a39/1 a75/79 a74/0 a07/0 a74/0 a 13/90  

2 b86/1 a15/0 a22/1 a51/83 a74/0 a09/0 a75/0 a 75/89  
3 a33/2 a17/0 a47/1 a23/83 a77/0 a08/0 a83/0 a 47/78  

  )p >5/0(در هر ستون اعدادي كه داراي حروف التين مشابه هستند اختالف معني داري ندارند 
N:درصد نيتروژن K:درصد پتاسيم P:درصد فسفر OM :درصد ماده آلي  
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  هاي برگ و شاخه  بستگي بين پارامترضريب هم -4جدول 

 برگ  

N P K OM 

  شاخه

N 41/0-  ns 33/0-  ns33/0-  ns14/0-  ns 

P 56/0  ns 56/0  ns 09/0-  ns20/0  ns 

K 25/0-  ns 23/0-  ns32/0  ns 34/0  ns 

OM 17/0  ns 26/0-  ns32/0-  ns27/0  ns 

ns :  ،99تفاوت معني دار در سطح احتمال**: درصد،     95ر در سطح احتمال تفاوت معني دا*: عدم تفاوت معني دار آماري  
N:درصد نيتروژن K:درصد پتاسيم P:درصد فسفر OM :درصد ماده آلي  

  بحث و نتيجه گيري
دهد كه ميزان همه مواد مغذي  نتايج اين تحقيق نشان مي

مورد بررسي به جز ماده آلي در برگ بيشتر از شاخه 
ه مواد مغذي مورد بررسي در برگ و شاخه مقايس. باشد مي

هاي مختلف و همچنين در امتداد  بين دو خور و ترانسكت
دهد كه ميزان اين عناصر در  دريا به سمت خشكي نشان مي

ها همه موارد همگن نيست و در مقدار برخي از اين پارامتر
ي كه در طول ترانسكت در به طوراختالف وجود دارد 

در ميزان )  >05/0P(داري  ف معنيهاي برگ اختال نمونه
و ) ميانه ترانسكت(نيتروژن بين منطقه مياني خشكي و دريا 

در محل تماس با خشكي وجود داشته كه در منطقه در 
هاي  در نمونه. باشد تماس با خشكي مقدار آن بيشتر مي

در خور گواتر، ميزان . شود شاخه هيچ اختالفي ديده نمي
و شاخه )  >05/0P(فسفر برگ  و)  >01/0P(نيتروژن برگ 

)01/0P<  (داري بيشتر از خور باهو بوده و معني به طور 
داري  معني به طور ميزان پتاسيم شاخه در خور باهو 

)01/0P<  ( در بررسي . آمد به دستبيشتر از خور گواتر
ها نيز ناهمگني در  اختالفهاي آماري در بين ترانسكت

هاي شاخه در  و در نمونه هاي برگ در ميزان نيتروژن نمونه
  . شود ديده مي)  >01/0P(ميزان فسفر و پتاسيم 

نتايج بيانگر آن است كه ميزان نيتروژن برگ عالوه بر اينكه 
هاي مختلف  در مناطق مختلف جزر و مدي و ترانسكت

داري دارد، اثر متقابل منطقه و ترانسكت نيز  اختالف معني
ي فسفر و پتاسيم برگ در پارامترها. باشد دار مي در آن معني

داري نداشته،  هاي مختلف اختالف معني مناطق و ترانسكت

با . باشد دار مي معني) منطقه و ترانسكت(اما اثر متقابل آنها 
بندي ميانگينها در  توجه به موارد مذكور و مقايسه و گروه

توان عنوان كرد كه رويشگاه مانگرو شرايط  مجموع مي
ي مختلف جنگلي و همچنين در ها ناهمگني را در توده

هاي بررسي شده در  گستره دريا به خشكي به لحاظ پارامتر
دهد كه  همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي. اين تحقيق دارد

بين ميزان نيتروژن و فسفر برگ با ميزان فسفر شاخه 
همبستگي مثبت و بااليي وجود دارد، اما اين همبستگي 

  .دار نيست معني

از داليل باال بودن ميزان نيتروژن برگ و فسفر  احتماالً يكي
هاي برداشت شده در خور  برگ و شاخه در ترانسكت

گواتر نسبت به خور باهو، نزديك بودن اين خور به سايت 
است و ) در ضلع غربي اين خور(پرورش ميگوي گواتر 

پسĤب غني از مواد آلي اين سايت پرورشي سبب باال رفتن 
  . برگ و شاخه حرا شده استميزان اين عناصر در 

ها در  تغيير در مقدار عناصر غذايي در برگ مانگرو
اي كه حتي  گونهه عات زيادي به اثبات رسيده است بمطال

هاي خالص از يك گونه نيز در مكانهاي مختلف  در توده
جزر و مدي و يا در امتداد ساحل نيز اين تغييرات گزارش 

تغيير . ي مرتبط استاين موضوع با داليل مختلف. شود مي
و ) 25 و 12(در غلظت قابل دسترس عناصر غذايي خاك 

جزرومد بر توزيع . گرفتگي، از آن جمله است ميزان آب
است و مناطقي كه مدت بيشتري  مؤثرعناصر غذايي 

غرقاب هستند از ميزان عناصر غذايي باالتري برخوردارند 
ها و ها، زهكش دوري و نزديكي به ورودي رودخانه). 25(
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و ) 17 و 12(يا ورودي فاضالب شهري و زهكش مزارع 
هوازي و غلظت  همچنين تنشهاي محيطي مثل شرايط بي

باالي سولفيد كه اثر منفي بر رشد گياهان دارد و مانع 
. گردد، از ديگر داليل مرتبط است جذب عناصر غذايي مي

ها به  هوازي موجب محدود شدن نفوذ ريشه شرايط بي
ق خاك شده و جذب عناصر بدون حركت از هاي عمي اليه

؛ همچنين آفات و يا )24(كند  قبيل فسفر را محدود مي
 مؤثرهاي برگ  توانند بر روي ميزان پارامتر نيز مي آلودگيها

  ).14(باشند 

به درصد  16/0در اين مطالعه ميزان فسفر در برگ حرا 
هاي حرا  نيز در سرشاخه) 6(آمده كه در هرمزگان  دست
با توجه به اينكه اين عنصر . مقدار گزارش شده استهمين 

در مطالعه هرمزگان مربوط به سرشاخه است و با توجه به 
باشد،  اينكه ميزان اين عنصر در شاخه كمتر از برگ مي

توان نتيجه گرفت كه اين عنصر در هرمزگان بيشتر از  مي
ميزان مواد آلي در . منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق است

گيري شده است كه مشابه  درصد اندازه 87/81حرا  برگ
ديگر صورت گرفته بر روي اين گونه در ) 14(مطالعه 

  .سواحل كراچي پاكستان است

بسياري از مطالعات داللت بر اين امر دارند كه رشد 
درختان كوتاه قد لبه رو به خشكي توسط فسفر محدود 

يق حال آنكه در اين تحق) 24و  17، 16، 12(شود  مي
درختان در لبه رو به خشكي داراي ارتفاع بلند بوده و 
بسياري از درختان در اين قسمت خشك شده و عالئم پس 

باشد، همچنين درختان مانگرو  يت ميؤروي جنگل قابل ر
در هيچ يك از مناطق جزرومدي با كمبود فسفر مواجه 

شايد (توان گفت كه به علل ديگري  نبودند و بنابراين مي
داليل تغيير در سيكل طبيعي رودخانه باهوكالت و يكي از 

هاي پرورش ميگوي گواتر  انحراف آب به سمت حوضچه
نسبت نيتروژن به فسفر در اين . اند نشيني كرده عقب) باشد

دهد كه اين  آمده است كه نشان مي به دست 56/12تحقيق 
با توجه به اينكه . با كمبود فسفر مواجه نيستند جنگلها

ها از برگ مانگرو  ه غذايي در اين اكوسيستمشروع زنجير
تواند  شود آگاهي از ميزان اين عناصر مي شروع مي

دهنده اهميت درختان مانگرو در تزريق عناصر مغذي  نشان
  .به زنجيره غذايي و حاصلخيزي زيستگاه باشد

 عبانم

: ، بيولوژي و اكوفيزيولوژي درختان مانگرو)1374(دانه كار، ا،  -1
  .24- 29): پاييز( 28فصلنامه جنگل و مرتع، شماره . لقسمت او

، بررسي مقدماتي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي )1373(زارعي، ا،  -2
يقات شيالت ايران، چابهار، خليج گواتر، انتشارات موسسه تحق

  .104ص 

، خاكشناسي جنگل، ارتباطات متقابل خاك )1380(زرين كفش، م،  -3
هاي جنگلي،  زيست محيطي اكوسيستم و گياه در ارتباط با عوامل

  .361وزارت جهاد كشاورزي، ص 

ي جنگلها) قسمت دوم(ي مانگرو جنگلها، )1381(صفياري، ش،  -4
، تهران، ص جنگلهامانگرو ايران، انتشارات موسسه تحقيقات 

564.  

، بررسي ساختار و مقايسه تغييرات وسعت )1386(عرفاني، م،  -5
و در المللي خليج گواتر و هور باه ينرويشگاه مانگرو در تاالب ب

منظور گزينش زون حفاظتي، پايان استان سيستان و بلوچستان ب
نامه كارشناسي ارشد محيط زيست، دانشگاه تهران، دانشكده 

  .154منابع طبيعي، ص 

. ، تعيين ارزش غذايي سرشاخه حرا)1378(قاسمي خشكرودي، ا ،  -6
دام  رنابع طبيعي و امومركز تحقيقات م. وزارت جهاد كشاورزي

  .استان هرمزگان

، مناطق حفاظت شده )1381(مجنونيان، ه و ميراب زاده، پ،  -7
شارات سازمان ، انت) ارزشها و كاركردها(دريايي  –ساحلي 

  .406 حفاظت محيط زيست، ص

جنگل، ، جنگل شناسي و پرورش )1385(مروي مهاجر، م،  -8
  .387انتشارات دانشگاه تهران، ص
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Abstract 

This study was performed in order to investigation of nutrient of twig grey mangrove 
(Avicennia marina) at Govater Bay mangrove’s forests that consist in end of east south 
of Iran. For this order four transects was randomly chased and sampling of twig with 
three repeats was done at first (fringing the sea), transition (between sea and land) and 
end (fringing the land) each of transects. Some parameter such as N, P, K and Organic 
Matter of stem and leaf were measured and were statistically analyzed. The result 
shown significant differences (p <0.1) in totally of studied parameter between leaf and 
stem and concentration of these in leaf were higher than stem, except Organic Matter 
that was higher in stem. There was significant difference (p <0.1) in N value between 
transition and fringing the land at leaf samples along transects. There were significant 
differences (p <0.5) in some of measured parameters in leaf and stem at two creek. Food 
chain in these ecosystems started with mangrove leaves, so it's necessary to know 
amount of these elements to mention their important role in food chain and habitat 
fertility. 

Keywords: Mangrove ecosystem, grey mangrove (Avicennia marina), twigs analysis, 
Govater bay, Sistan & Baluchestan province 

  
  


