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چکیده

جنگلهای مانگرو يکي از سودمندترين بومسازگانها هستند که امروزه در اثر تخريب ،کمتر از  09درصد مساحت اوليه آنها

باقي مانده است .در مقابل تخريب بيرويه ،بسياری از کشورها عالوهبر حفاظت جنگلهای مانگرو ،اقدام به توليد نهالهای استاندارد
و جنگلکاری با آنها کردهاند .هدف از اين پژوهش ،بررسي تأثير نوع گونه ،رژيم آبياری ،شرايط نوری و اثرات متقابل آنها بر
ويژگيهای رويشي نهالهای حرا ( )Avicennia marina (Forssk.) Vierh.و چندل () )Rhizophora mucronata (Lam.در نهالستان
بود .پس از جمعآوری بذرهای اين دو گونه در تير و مردادماه  ،1912بذرها در گلدانهای پالستيکي کشت شدند .رويش قطری،
رويش ارتفاعي و ضريب قدکشيدگي تحت تأثير گونه ،رژيم آبياری (هرروز ،يک روز درميان و سه روز درميان) و شرايط نوری
(سايه و آفتاب) با استفاده از تجزيه واريانس سهطرفه بررسي شد .نتايج نشان داد که رويش قطری چندل در شش ماهگي نسبت به
 50روز پس از کاشت 9/91 ،ميليمتر بيشتر از حرا بود ( .)p <9/90بررسي اثرات متقابل (گونه × شرايط نوری) حاکي از آن بود که
رويش قطری حرا و چندل در شرايط سايه ،اختالف معنيدار داشتند .همچنين ،رويش قطری حرا در روشنايي بيشتر از سايه بود
( .)p <9/90افزايش ضريب قدکشيدگي نهالها در سايه بهطور معنيداری بيشتر از روشنايي بود .افزايش ضريب قدکشيدگي هر دو
گونه در سايه با يکديگر اختالف معنيداری داشت .در حرا افزايش ضريب قدکشيدگي در سايه بهطور معنيداری بيشتر از روشنايي
بود ( .)p <9/91طبق نتايج ،برای رويش حرا روشنايي مناسبتر از سايه است ،در حاليکه چندل در هر دو شرايط نوری و سايه
ميتواند رشد کند.
واژههای کلیدی :جنگلکاری ،جنگلهای مانگرو ،روشنايي ،رويش ،سايه.

مقدمه
هر بومسازگاني با فراهم کردن فوايد و خدمات مستقيم و
غيرمستقيم ،زندگي جانداران را حمايت ميکند .در بين اين

بومسازگانها ،جنگلهای مانگرو يکي از پربارترين آنها در
کره زمين محسوب ميشوند .اين جنگلهای طبيعي ،يکي از
باارزشترين بومسازگانهای ساحلي هستند که نهتنها يک

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  72شماره 1

منبع غذايي برای انسان (انواع ماهيها و ميگو) و جانوران
(بقايای آلي درختان) فراهم ميکنند ،بلکه نقشي عمده در
حفاظت و ثبات خطوط ساحلي (با افزايش پيوستگي خاک)،
جلوگيری از فرسايش و کنترل آبوهوا دارند .مانگروها،
زيستگاهي مناسب برای توليد مثل انواعي از ماهيها،
خرچنگها ،دوزيستها و خانهای امن برای بعضي از
پستانداران ،پرندگان و بندپايان هستند (.)Moslehi, 2018
در بسياری از نواحي گرمسيری و نيمهگرمسيری جهان،
جنگلهای مانگرو بهداليل متعددی از بين رفتهاند .اين
نواحي ساحلي بالفاصله پس از تخريب تحت تأثير فرسايش
جنگلهای

قرار گرفتهاند ( .)Wolf, 2012بهرغم فوايد
مانگرو و نقشي که در حفاظت از بومسازگانهای ساحلي
دارند ،با تخريب ساالنه  959تا  919هزار هکتار از اين
جنگلها ،خطر نابودی و حذف کامل آنها در صد سال
آينده وجود دارد ( .)Pendleton et al., 2012با توجه به
روند تخريب جنگلهای مانگرو ،در عصر حاضر حفظ ،احيا
و توليد نهال در نهالستان بهمنظور توسعه اين بومسازگانهای
خاص ماندابي بيشازپيش موردنياز است.
نهالستان غيرساحلي به نهالستاني گفته ميشود که در
جنگلهای مانگرو قرار دارد .شرايط

خارج از هسته مرکزی
اکوتوني خاص حاکم بر بومسازگان مانگروها مانند جزومد،
راههای آبي و خورها ،رسوبات ،امواج و طوفان بر نهالستان

غيرساحلي بيتأثير است .در نهالستان غيرساحلي ،بذرهای
کاشتهشده در تيمارهای مختلف تحت تأثير تغييرات طبيعي
قرار نميگيرند و نتايج در شرايط قابل کنترل و بهطور دقيق
بهدست ميآيد .در اين نهالستانها با تغيير در تيمارهای
معينشده ميتوان به بهترين تيمارها برای جوانهزني و توليد
نهال دست يافت .اهميت نهالستان غيرساحلي بهدليل شرايط
قابل کنترل و تغيير وضعيت تيمارها بهمنظور نتيجهگيری بهينه
و دستيابي بهروشهای مطلوب است ( .)Hassani, 2009در
بررسي اثر نور بر استقرار و زندهماني حرا ( Avicennia
 )marina (Forssk) Vierh.مشخص شد که روشنايي ،عامل
مؤثری بر رويش و تراکم نونهالها و نهالهای اين گونه بود
( ،)Clark & Allaway, 1993بهطوریکه نونهالها و
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نهالهای حرا در روشنايي بهترتيب رويش و تراکم بيشتری
داشتند .در ارزيابي اثرات متقابل نور و شوری بر رويش و
زندهماني نهالهای مانگرو گزارش شد که زندهماني نهالها و
رويش جوانهها در سايه و در شوری زياد کاهش مييابد
( López-Hoffman .)Ball, 2002و همکاران ()7992
رشد ،زندهماني و فتوسنتز نهالهای مانگرو را تحت تأثير
شوری و نور بررسي کردند .نتايج آنها نشان داد که
زندهماني ،فتوسنتز و رشد نهالها با افزايش نور در شرايط
شوری کم ،افزايش مييابد .همچنين ،در شرايط شوری کم،
تأثير نور بر رشد نهالها ،بسيار زياد گزارش شد (Lopez-
 .)Hoffman et al., 2006در بررسي رويش ،ساختار تاج و
تغييرات برگ پنج گونه مانگرو در تايلند ،نهالهای A. alba
در نور ،رويش ارتفاعي بيشتری نسبت به سايه داشتند
( .)Imai et al., 2009همچنين ،اين نهالها رويش ارتفاعي
بيشتری نسبت به نهالهای  Rhizophora apiculataداشتند،
اما تحت شرايط سايه ،مقدار مرگومير  A. albaافزايش
يافت .بررسي تأثير رژيمهای مختلف آبياری بر عملکرد
نهالهای پنج گونه درختي گرمسيری در نهالستاني
رويشي 
در سودان نشان داد که قطر يقه و ارتفاع نهالها با آبياری
شش روز درميان و  79درصد سايه ،بيشترين افزايش را
داشتند ( .)Elhadi et al., 2013همچنينGuerra-Santos ،
و همکاران ( )7910تأثير شدتهای مختلف نور بر دو گونه
مانگرو در مکزيک را ارزيابي کردند .يافتههای آنها،
تغييرات رشد نهالها را نشان داد ،بهطوریکه رويش
ارتفاعي نهالها در سايه نسبت به شاهد بيشتر بود .تأثير
فواصل آبياری (دو ،سه ،چهار و پنج روز درميان) بر
خصوصيات رويشي  Conocarpus erectusحاکي از آن
بود که فواصل آبياری ،تأثيری معنيدار بر ويژگيهای
رويشي آن دارد .همچنين ،بيشترين رويش ارتفاعي گونه
مذکور در آبياری دو روز درميان گزارش شد ( Mansour et
.)al., 2016
در نهالستان درختان جنگلي بهويژه گونههای ماندابي،
استفاده از رژيم آبياری و نوری مناسب بهمنظور توليد نهال
باکيفيت و مناسب برای جنگلکاری ضرورت دارد .شرايط
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نامناسب آبي و رطوبتي منجر به ضعف ،توقف و درنهايت
ميشود که
مرگ نهال در نهالستان يا عرصههای جنگلکاری 
در هر دو صورت زيانهای بومشناختي ،محيط زيستي و
اقتصادی را بههمراه خواهد داشت .تغييرات اقليمي و
پيامدهای آن (کاهش بارندگي ،افزايش دما و تبخير و
افزايش خشکسالي) در بسياری از مناطق موجب کاهش
عملکرد توليد نهال در نهالستان و همچنين در عرصه طبيعي
شده است و تجديد حيات طبيعي گونههای جنگلي را با
مشکل مواجه کرده است .از اين نظر ،موضوع توليد نهال
باکيفيت (بهويژه گونههای خاص و منحصربهفرد بومي)
بهمنظور کمک به تجديد حيات و افزايش موفقيت
جنگلکاری ،در اولويت کار متخصصان جنگل قرار گرفته
است ،بنابراين هدف از پژوهش پيشرو ،بررسي تأثير نوع
گونه ،رژيم آبياری ،شرايط نوری و اثرات متقابل آنها بر
ويژگيهای رويشي نهالهای حرا و چندل ( R. mucronata
) )(Lam.در نهالستان ،بهمنظور انتخاب مناسبترين رژيم
آبياری و شرايط نوری بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
نهالستان غيرساحلي جنگلي مورد بررسي ،تحت عنوان
نهالستان باغو در نزديکي شهر بندرعباس واقع شده است.
براساس آمار 79ساله ايستگاه هواشناسي بندرعباس،
ميانگين دما و بارش ساالنه بهترتيب  70درجه سانتيگراد و
 170ميليمتر و رطوبت ساالنه  00تا  21درصد ثبت شده
است .خاک مورد استفاده در نهالستان ،خاک با بافت رسي و
ريزدانه و اسيديته آن خنثي ( )P=2است.

تأثیر شرایط نوری و رژیم آبیاری ...

خردشده در قالب طرح کامالً تصادفي بود .عامل اصلي،
شرايط نوری درنظر گرفته شد که در دو سطح روشنايي (در
زير نور آفتاب) و سايه (نصب پوششهای نخي بهعنوان
سايهبان بر باالی گلدانها) انجام شد .عامل فرعي رژيم
آبياری در سه سطح (هرروز ،دو روز درميان و سه روز
درميان) بهمدت شش ماه درنظر گرفته شد .عامل فرعي نوع
گونه نيز شامل حرا و چندل بود که با  17ترکيب تيماری و
سه تکرار (پنج مشاهده در هر تکرار و درمجموع  99گلدان
برای هر گونه) انجام شد ( .)Hassani, 2009قطر يقه با
استفاده از کوليس ديجيتال (ميليمتر) ،ارتفاع با استفاده از
متر (سانتيمتر) و ضريب قدکشيدگي در  50روزگي و
ششماهگي نهالها اندازهگيری شد .رويشهای ارتفاعي،
قطری و ضريب قدکشيدگي با محاسبه اختالف آنها در
فاصله زماني مذکور محاسبه شد.
تحلیل آماری دادهها
دادههای حاصل از تحقيق ،پس از ذخيره در نرمافزار
 Excel 2013با استفاده از نرمافزار  SPSS 22و  SASآناليز
شدند .نرمال بودن توزيع دادهها با آزمون کولموگروف-
سميرنوف بررسي شد .برای مقايسه تأثير رژيم آبياری،
شرايط نوری و گونه و نيز اثرات متقابل آنها بر رويش
قطری ،رويش ارتفاعي و ضريب قدکشيدگي از آناليز
واريانس چندطرفه در سطوح اطمينان  90و  99درصد
استفاده شد .مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون
چنددامنهای دانکن انجام شد.

نتایج
تأثیر رژیم آبیاری ،شرایط نوری و گونه و اثرات متقابل

روش پژوهش

آنها بر رویش قطری

پس از آمادهسازی نهالستان ،بذرهای حرا و چندل در
تير و مردادماه سال  1912جمعآوری و بالفاصله در
گلدانهای کاشت بذر به ابعاد  11 × 10سانتيمتر مربع
کشت شدند .طرح آزمايش مورد نظر ،کرتهای دوبار

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که نوع گونه و نيز اثرات
متقابل شرايط نوری و نوع گونه بر افزايش رويش قطری
تأثير معنيداری داشت (جدول .)1
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جدول  -1تجزیه واریانس افزایش قطر یقه تحت تأثیر رژیم آبیاری ،شرایط نوری ،گونه و اثرات متقابل آنها
منبع تغيير

ميانگين مربعات

درجه آزادی

F

شرايط نوری ()A

1/71

1

2/99ns

خطای a

9/71

5

آبياری ()B

9/19

7

9/29ns

شرايط نوری×آبياری ()A×B

9/10

7

9/21ns

خطای b

9/77

1

گونه ()C

1/71

1

*0/2

آبياری×گونه ()B×C

9/1

1

9/59ns

شرايط نوری×گونه ()A×C

1/92

1

*1/0

شرايط نوری×آبياری×گونه ()A×B×C

9/92

7

1/2ns

خطای کل

9/79

17

* معنيدار در سطح اطمينان  90درصد؛  nsغيرمعنيدار

9
a
b

رويش قطری (ميليمتر)

ميانگين رويش قطری در روشنايي  9/91ميليمتر بيشتر
از رويش قطری در شرايط سايه بود ،اما اين اختالف
معنيدار نبود .نوع گونه ،تأثير معنيداری بر رويش قطری
داشت .رويش قطری چندل  1/2ميليمتر محاسبه شد که
بهطور معنيداری بيشتر از حرا ( 1/77ميليمتر) بود (شکل
. )1
اثرات متقابل گونه و شرايط نوری بر رويش قطری
حاکي از وجود اختالف معنيدار بود (جدول  .)1طبق نتايج،
رويش قطری حرا و چندل در شرايط نوری کامل ،اختالف
معنيداری نداشتند ،اما تفاوت آنها در شرايط سايه در سطح
اطمينان  90درصد معنيدار بود (شکل  .)7رويش قطری
حرا در روشنايي بيشتر از شرايط سايه بود ،در حاليکه برای
چندل در شرايط نوری مختلف ،اختالف معنيداری مشاهده
نشد (شکل .)7

7

1

9
حرا

چندل

شکل  -1مقایسه میانگین رویش قطری حرا و چندل .حروف
متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  59درصد
هستند.
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چندل
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9

حرا

a

1

b

رويش قطری (ميليمتر)

a

a

7

9
روشنايي

سايه

شکل  -2مقایسه میانگین رویش قطری تحت تأثیر متقابل
(گونه×شرایط نوری) با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن.
حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان
 59درصد هستند.

آنها بر رویش ارتفاعی
نتايج نشان داد که رژيم آبياری ،شرايط نوری و اثرات
متقابل آنها بر رويش ارتفاعي تأثير معنيداری نداشت
(جدول  .)7رويش ارتفاعي در رژيم آبياری روزانه ،دو روز
درميان و سه روز درميان بهترتيب  2/2 ،9/00و 2/1
سانتيمتر بود .رويش ارتفاعي در سايه و روشنايي بهترتيب
 9/15و  7/99سانتيمتر و در دو گونه يکسان (2/1
سانتيمتر) بود.
تأثیر رژیم آبیاری ،شرایط نوری ،گونه و اثرات متقابل
آنها بر ضریب قدکشیدگی
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که شرايط نوری و اثرات
متقابل گونه و شرايط نوری بر ضريب قدکشيدگي اثر
معنيداری داشت (جدول .)9

جدول  -2تجزیه واریانس رویش ارتفاعی تحت تأثیر رژیم آبیاری ،شرایط نوری ،گونه و اثرات متقابل آنها

 nsغيرمعنيدار

منبع تغيير

ميانگين مربعات

درجه آزادی

F

شرايط نوری ()A

2/01

1

7/91ns

خطای a

7/22

5

آبياری ()B

90/22

7

5ns

شرايط نوری×آبياری ()A×B

2/72

7

9/2ns

خطای b

1/95

1

گونه ()C

9/91

1

9ns

آبياری×گونه ()B×C

2/27

7

1/29ns

شرايط نوری ×گونه ()A×C

7/70

1

9/0ns

شرايط نوری×آبياری×گونه ()A×B×C

9/19

7

9/95ns

خطای کل

5/50

17
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جدول  -3تجزیه واریانس ضریب قدکشیدگی تحت تأثیر رژیم آبیاری ،شرایط نوری ،گونه و اثرات متقابل آنها
منبع تغيير

ميانگين مربعات

درجه آزادی

F

شرايط نوری ()A

7299/0

1

**199/77

خطای a

75/22

5

آبياری ()B

1112/79

7

1/22ns

شرايط نوری×آبياری ()A×B

557/02

7

9/51ns

خطای b

1921/29

1

گونه ()C

7921/92

1

7/59ns

آبياری×گونه ()B×C

1259/27

7

1/29ns

شرايط نوری ×گونه ()A×C

5059/01

1

*5/22

شرايط نوری×آبياری×گونه ()A×B×C

1919/71

7

1/92ns

خطای کل

901/79

17

** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد؛ *معنيدار در سطح اطمينان  90درصد؛  nsغيرمعنيدار

b

a

سايه

ضريب قدکشيدگي

نتايج نشان داد که ضريب قدکشيدگي نهالها در سايه با
مقدار  27/12بيشتر از شرايط روشنايي با مقدار  05/12بود
(شکل  .)9يافتههای ديگر پژوهش حاکي از آن بود که
ضريب قدکشيدگي حرا و چندل در روشنايي ،اختالف
معنيداری نداشتند ،اما اختالف معنيدار در سطح اطمينان
 90درصد برای اين ضريب در سايه و بين دو گونه مشاهده
شد .همچنين ،مقايسه ميانگين نشان داد که افزايش ضريب
قدکشيدگي حرا در سايه بهطور معنيداری بيشتر از مقدار آن
در روشنايي بود (شکل .)5

99
19
29
29
09
59
99
79
19
9

روشنايي

شکل  -3مقایسه میانگین ضریب قدکشیدگی نهالها در شرایط
مختلف نوری با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن .حروف
متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  55درصد
هستند.
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a

حرا
چندل

199
19

سايه

روشنايي

29
59
79

ضريب قدکشيدگي

b

ab

b

9

شکل  -4مقایسه میانگین ضریب قدکشیدگی تحت تأثیر متقابل (گونه × شرایط نوری) با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن .حروف
متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  59درصد هستند.

بحث
حرا و چندل از نظر سرشت نوری ،نورپسند هستند ،اما
گونههای چندل برخالف گونههای حرا ،تحمل بيشتری
نسبت به سايه دارند ( ،)Imai et al., 2006بنابراين رشد و
تراکم نهالهای حرا در روشنههای داخل جنگل بسيار بيشتر
از زير تاجپوشش است ( .)Smith, 1987نتايج پژوهش
پيشرو نشان داد که رويش قطری نهالهای چندل در
شرايط يکسان بيشتر از حرا بود که بهدليل بردباری چندل
نسبت به سايه است ( .)Imai et al., 2006مقدار رويش
قطری دو گونه در روشنايي بسيار نزديک بهيکديگر بود ،اما
رويش حرا در سايه به نصف رسيد ،در حاليکه در چندل
بهعلت بردباری که به سايه داشت ،تغيير محسوسي در
رويش ايجاد نشد (شکل .)7
نتايج بررسي اثرات متقابل نوع گونه و شرايط نوری در
پژوهش پيشرو نشان داد که رويش قطری حرا در سايه،
 9/15ميليمتر کمتر از چندل بود و نهالهای حرا در
روشنايي رويش بيشتری نسبت به سايه داشتند .اين يافتهها
با نتايج  Imaiو همکاران ( )7999مطابقت دارد .کمبود نور
يکي از مهمترين عوامل محدودکننده رويش در گياهان
نورپسند است ( .)Coomes & Grubb, 2000مقدار نور
تجمعي دريافتي توسط برگ و طول عمر برگ ،توليد اوليه را

در گياه تعيين ميکند ( ،)Imai et al., 2009زيرا مقدار نور
دريافتي در واحد سطح برگ ،تعيينکننده مقدار فتوسنتز گياه
است ( .)López-Hoffman et al., 2006گياهان نورپسند
در نور زياد و مستقيم ،دريافت کربن را در برگ به بيشترين
مقدار ميرسانند ،ظرفيت فتوسنتز خود را افزايش ميدهند و
بر رويش خود ميافزايند ( .)Poorter, 2005رويش بيشتر
نهالهای حرا در نور نسبت به سايه و رويش کمتر نسبت به
نهالهای چندل در سايه را ميتوان به نياز نوری زياد اين
گونه نسبت داد ( ،)Imai et al., 2009در حاليکه رشد
بيشتر نهالهای چندل را ميتوان به تحمل زياد اين گونه
نسبت به سايه مرتبط دانست ( ;Duarte et al., 1998
.)Pinzón et al., 2003, Imai et al., 2006
ضريب قدکشيدگي نهالها در سايه  12/9سانتيمتر
بيشتر از روشنايي بود که با نتايج  Cuerra-Santosو
همکاران ( )7910و  )7912( Standishمطابقت دارد.
نهالهای مانگرو ،وابستگي شديدی به نور دارند ( & Por
 )Dor, 1984که ميتواند منجر به واکنش بسيار قوی به نور
شود ( .)Standish, 2016در سايه ،رشد ارتفاعي نهالها
نسبت به شرايط نور کامل بيشتر است ( Guerra-Santos et
 .)al., 2015وقتي نهالها در سايه قرار ميگيرند ،بيشتر
انرژی خود را صرف رويش ارتفاعي برای دستيابي به نور
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ميکنند که در اين حالت باريکتر نيز هستند .اين عامل
ميتواند دليل افزايش ضريب قدکشيدگي نهالها در سايه
باشد ،در حاليکه در نور کامل ،بيشتر انرژی نهالها صرف
شاخهزايي و توليد برگ ميشود تا فتوسنتز را افزايش دهند
( .)Standish, 2016همچنين ،در بررسي اثرات متقابل (گونه
× شرايط نوری) ضريب قدکشيدگي حرا در سايه 9/9
سانتيمتر بيشتر از چندل بود که دليل آن را ميتوان به نياز
نوری بيشتر حرا و بردباری کمتر آن نسبت به سايه نسبت
داد ،در حاليکه بردباری چندل نسبت به سايه بيشتر است و
در شرايط سايه نيز بهخوبي رشد ميکند ( Imai et al.,
 .)2009نتايج پژوهش پيشرو نيز اين موضوع را تأييد
ميکند.
قطر و ارتفاع نهالهای حرا در شرايط نوری بهترتيب
 1/25ميليمتر و  1/55سانتيمتر بهدست آمد ،در حاليکه
اين مقادير در شرايط سايه ،روند کاهشي نشان دادند .رويش
قطری حرا در سايه به نصف ( 9/1ميليمتر) رسيد .رويش
ارتفاعي آن نيز  1/90سانتيمتر کاهش پيدا کرد و به 2/91
سانتيمتر رسيد .در نهالهای چندل بهعلت بردبار بودن به
سايه ( )Imai et al., 2006تغيير محسوسي مشاهده نشد.
رويش ارتفاعي و قطری اين گونه در هر دو شرايط بسيار
نزديک به يکديگر بودند .همين امر منجر به افزايش ضريب
قدکشيدگي نهالهای حرا نسبت به چندل در سايه شد.
همچنين ،ضريب قدکشيدگي نهالهای حرا در سايه 9/97
سانتيمتر بيشتر از شرايط روشنايي بود که بهدليل نياز نوری
زياد ( ،)Smith, 1987بردباری کم به سايه و درنتيجه،
کاهش رويش قطری اتفاق افتاد.
قابل ذکر است که فواصل آبياری بر هيچيک از صفات
موردنظر تأثيری معنيدار نداشت .با اينحال ،در آبياری
روزانه ،بيشترين رويش ارتفاعي در نهالها با مقدار 9/00
سانتيمتر مشاهده شد .رويش و کليه عملکردهای وابسته به
فرايندهای فيزيولوژيکي و متابوليکي گياه از اولين
فرايندهايي هستند که تحت تأثير کمبود آب کاهش مييابند
( .)Slatyer, 1967; Hsiao, 1973بهنظر ميرسد که فاصله
آبياری بيشتر با تأثير بر پتانسيل آب (پارامترهای فيزيکي و
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شيميايي شامل مقدار جذب آب ذرات خاک ،اثرات
محلولهای نمک ،مکش آوندهای گياهي و اثرات آماس
سلولي) بر رشد و توسعه ارتفاعي نهال اثر ميگذارد
( .)Elhadi et al., 2013درواقع ،زمانيکه فواصل بين آبياری
طوالني ميشود ،بهدليل کاهش جذب آب و درنتيجه خشکي
خاک ( )Saied et al., 2005و بسته شدن روزنههای برگ،
کاهش نسبي مداوم آماس در گياه رخ ميدهد ( Kramer,
 .)1969بسته شدن روزنهها و کاهش آماس بهدليل کمآبي
منجر به کاهش فتوسنتز و کم شدن مقدار آب در داخل
بافتهای گياه ميشود که پيامد آن کاهش هر نوع رويش در
داخل گياه است (.)Kramer, 1969
بهمنظور اعمال رژيمهای مناسب نوری و آبياری نهتنها
نياز به دانشي کامل در زمينه گونههای مورد استفاده است،
بلکه الزم است که در مورد فيزيولوژی نهالها (تغييرات
ويژگيهای رويشي) نيز اطالعات کافي بهدست آيد .نتايج
اين پژوهش نشان داد که حرا در شرايط نوری ،رويشي
مطلوبتر دارد ،در حاليکه چندل حساسيت چنداني به تغيير
شرايط نوری ندارد و در هر دو شرايط سايه و نور ميتواند
رويش خوبي داشته باشد .اين موضوع نشاندهنده بردباری
اين گونه نسبت به سايه است .همچنين ،با اينکه نهالهای
مورد نظر ،گونههای منحصربهفرد ماندابي يا باتالقي هستند،
افزايش فاصله آبياری بيشتر از يکروز کاهش معنيداری در
رويش آنها ايجاد نکرد ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که در
صورت کمبود آب نيز ميتوان از رژيم آبياری سه روز
درميان استفاده کرد .بهطور کلي ،ميتوان بيان کرد که
روشنايي بهترين رژيم نوری برای حرا است ،اما برای چندل
رژيم نوری و سايه تفاوت معنيداری ندارد .اين گونه در هر
دو شرايط ميتواند رويشي مطلوب داشته باشد.
در پايان پيشنهاد ميشود که بهمنظور توليد نهالهای با
مقاومت بيشتر در برابر انرژی امواج و طوفانهای دريايي،
نهالهای قطورتر با ضريب قدکشيدگي کمتر توليد شوند.
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Abstract
Mangrove forests are one of the most beneficial ecosystems that have lost more than 50% of
their primary extents. Because of uncontrolled degradation, many countries go beyond standard
measures of mangrove forests protection and produce standard seedlings to afforest for higher
success rates. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of species,
irrigation, and light regimes as well as their interaction on vegetative growth of grey mangrove
(Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) and red mangrove (Rhizophora mucronata (Lam.))
seedlings in the nursery setting. Seeds of mangrove trees were collected and planted in plastic
pots during July and August 2008. Then collar diameter, height, and stem height to stem
diameter (h/d) were measured as influenced by species, irrigation regime (every day, every
other day, and three days in between) and light condition (shade and light) using a three-way
analysis of variance. Results showed that the diameter growth in the red mangrove is more than
0.38 mm than that of the grey mangrove (p < 0.05). Interactive effects of species × light
condition showed that diameter growth of grey mangrove and red mangrove seedlings are
significantly different in the shade condition. Diameter growth of grey mangrove seedlings was
higher in light condition than that of in shade (p < 0.05). In shade, the stem height to stem
diameter of seedlings was significantly higher than that of those measured it in light.
Furthermore, the stem height to stem diameter as influenced by species × light condition was
significantly different between two species and was also higher in shade condition compared
with grey mangrove seedling (p < 0.01). The results suggested that light provides more
favorable conditions for the grey mangrove seedlings growth, whereas it is not beneficial for the
red mangrove seedlings.
Keywords: Growth, light, mangrove forests, reforestation, shade.

