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 چکیده
 ها آن هاولي مساحت درصد 09 از کمتر ،تخريب اثر در امروزه که دهستن ها سازگان بوم سودمندترين از کيي مانگرو های جنگل     
های استاندارد  های مانگرو، اقدام به توليد نهال حفاظت جنگل بر عالوه کشورها از بسياری رويه، بي تخريب لبمقا در. است  مانده باقي

 بر ها آن متقابل اثرات و نوری شرايط ،آبياری ژيمر گونه، نوع ثيرأبررسي ت ،پژوهشاين از  هدف. اند کرده ها آنبا  کاری و جنگل
 نهالستان در (Rhizophora mucronata (Lam.)) چندل و( .Avicennia marina (Forssk.) Vierh) حرا های نهال رويشي های ويژگي

 قطری، رويش .شدند کشت پالستيکي های گلدان در بذرها ،1912 ماهمرداد و تير در  گونه دو اين رهایبذ آوری جمع از پس. بود
 نوری شرايط و( درميان روز سه و درميان روز يک هرروز،) آبياری رژيم گونه،  ثيرأت تحت قدکشيدگي ضريب و ارتفاعي رويش

در شش ماهگي نسبت به  چندل قطری رويش که داد نشان نتايج. شد بررسي طرفه سه واريانس تجزيه از استفاده با( آفتاب و  سايه)
که  حاکي از آن بود( نوریشرايط  × متقابل )گونه اثراتبررسي . (p >90/9) بود حرا از بيشتر متر ميلي 91/9 ،کاشت روز پس از 50

 بود سايه از بيشتر روشنايي در حرا قطری رويش ،همچنين. شتنددا دار معني اختالف ،حرا و چندل در شرايط سايهرويش قطری 
(90/9< p .)دو هر قدکشيدگي ضريب افزايش. بود روشنايي از بيشتر داری معني طور به سايه در ها نهال قدکشيدگي ضريب افزايش 

 روشنايي از بيشتر داری معني طور هب سايه در قدکشيدگي ضريب افزايش حرا در .داشت یدار معني اختالف يکديگر با سايه در گونه
 سايه و نوری شرايط دو هر در چندل هک حالي در ،است سايه از تر مناسب روشنايي حرا رويش برای ،نتايج طبق (.p >91/9) بود
 .کند رشد دتوان مي

 
 .سايه رويش، روشنايي، مانگرو، های جنگل کاری، جنگل :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 و مستقيم خدمات و فوايد کردن فراهم با سازگاني بوم هر

 اين بين در. کند مي حمايت را جانداران زندگي غيرمستقيم،

 در ها آن پربارترين از يکي مانگرو های جنگل ،ها سازگان بوم
 از يکي ،طبيعي های جنگل اين. شوند مي محسوب زمين کره

 يک اهتن هن که هستند ساحلي های سازگان بوم ترين ارزشبا
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 جانوران و( ميگو و ها ماهي انواع) انسان برای غذايي منبع
 در عمده نقشي بلکه ،ندنک مي فراهم( درختان آلي بقايای)

 ،(خاک پيوستگي افزايش با) ساحلي خطوط ثبات و حفاظت
 ،مانگروها .دندار وهوا آب کنترل و فرسايش از جلوگيری

 ها، ماهي از يانواع مثل توليد برای مناسب يستگاهيز
 از بعضي برای امن ای خانه و ها دوزيست ها، خرچنگ

 (.Moslehi, 2018) هستند بندپايان و پرندگان پستانداران،
 ،جهان گرمسيری نيمه و گرمسيری نواحي از بسياری در

 اين .ندا هرفت بين از متعددی داليل به مانگرو های جنگل
 فرسايش تأثير تحت ريبتخ از پس بالفاصله ساحلي نواحي

 هایجنگل فوايد رغم به. (Wolf, 2012) اند گرفته قرار
 ساحلي های سازگان بوم از حفاظت در که نقشي و مانگرو

 اين از هکتار هزار 919 تا 959 ساالنه تخريب با ،دندار
 سال صد در ها آن کامل حذف و نابودی خطر ها، جنگل
 به  توجه  با(. Pendleton et al., 2012) دارد وجود آينده
 احيا حفظ، حاضر عصر در ،مانگرو های جنگل تخريب روند

 های سازگان بوم اين توسعه منظور به نهالستان در نهال توليد و
  .است موردنياز پيش از بيش ماندابي خاص

 در شود که غيرساحلي به نهالستاني گفته مي نهالستان

 شرايط. دارد قرار مانگرو هایجنگل مرکزی هسته از خارج
 ،جزومد مانند مانگروها سازگان بوم بر حاکم خاص اکوتوني

 نهالستان بر طوفان و امواج رسوبات، خورها، و آبي هایراه

 بذرهای ،غيرساحلي نهالستان در. است تأثير بي  غيرساحلي
 طبيعي تغييرات تأثير تحت مختلف تيمارهای در شده کاشته

 دقيق طور به و کنترل  بل قا شرايط در نتايج و گيرند نمي قرار

 تيمارهای در تغيير با ها نهالستاناين  در .آيد مي دست به

 توليد و زني جوانه برای تيمارها بهترين به توان ميشده  معين

 شرايط دليل به غيرساحلي نهالستان اهميت .يافت دست نهال

 بهينه گيری نتيجه منظور به تيمارها وضعيت تغيير و کنترل  قابل

 در. (Hassani, 2009) است مطلوب های روش به دستيابي و
 Avicennia) حرا ماني زنده و استقرار بر نور اثر بررسي

marina (Forssk) Vierh.) عامل ،روشنايي که شد مشخص 
 بود گونه اين های نهال و ها نونهال تراکم و رويش بر یمؤثر

(Clark & Allaway, 1993)، و ها نونهال که طوری به 

 یبيشتر تراکم و رويش ترتيب به روشنايي در حرا های نهال
 و رويش بر شوری و نور متقابل اثرات ارزيابي در .داشتند

 و ها نهال ماني زنده که شد گزارش مانگرو های نهال ماني زنده
 يابد مي کاهش زياد شوری در و سايه در ها جوانه رويش

(Ball, 2002 .)López-Hoffman ( 7992و همکاران )
 تأثيرتحت را های مانگرو  ماني و فتوسنتز نهال رشد، زنده

که  دادنشان ها  بررسي کردند. نتايج آنشوری و نور 
ها با افزايش نور در شرايط  هالماني، فتوسنتز و رشد ن زنده

 در شرايط شوری کم، ،همچنين يابد. شوری کم، افزايش مي
-Lopez) شد گزارش زياد بسيار ،ها نهال رشد بر نور تأثير

Hoffman et al., 2006) .و تاج ساختار رويش، بررسي در 
 A. alba های نهال ،تايلند در مانگرو گونه پنج برگ راتتغيي

 داشتند نسبت به سايهتفاعي بيشتری رويش ار ،ر نورد
(Imai et al., 2009). رويش ارتفاعي  ها نهال اين ،همچنين

 ،داشتند Rhizophora apiculata های ل بيشتری نسبت به نها
 افزايش A. alba ومير مرگ مقدار ،سايه شرايط تحت اما

 عملکرد بر آبياری مختلف های يمرژ تأثير بررسي .يافت
 ينهالستان در گرمسيری درختي گونه پنج هاینهال رويشي

 آبياری با ها نهال ارتفاع و يقه قطر که داد نشان سودان در
 را افزايش بيشترين سايه، درصد 79 و درميان روز شش

 Guerra-Santos ،همچنين .(Elhadi et al., 2013) ندشتدا
  نهگودو های مختلف نور بر  شدت تأثير (7910و همکاران )

ها،  های آن  را ارزيابي کردند. يافته کزيکمانگرو در م
 رويش که طوری به ،داد نشان را ها نهال رشد تغييرات
 تأثير. بود بيشتر شاهد به نسبت سايه در ها نهال ارتفاعي
 بر (درميان روز پنج و چهار ،سه ،دو) اریآبي فواصل

 آن از حاکي Conocarpus erectus رويشي خصوصيات
 های ويژگي بر دار معني یتأثير ،آبياری فواصل که بود

 گونه ارتفاعي رويش بيشترين ،همچنين. دارد آن رويشي
 Mansour et) شد گزارش درميان روز دو آبياری در مذکور

al., 2016). 
 ماندابي، های گونه ويژه به جنگلي درختان نهالستان در
 نهال توليد منظور به مناسب نوری و آبياری رژيم از استفاده
 شرايط. دارد ضرورت اریک جنگل برای مناسب و باکيفيت
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 درنهايت و توقف ضعف، به منجر رطوبتي و آبي نامناسب
 که شودمي کاری جنگل هایعرصه يا نهالستان در نهال مرگ

 و زيستي  محيط ،شناختي بوم های زيان صورت دو هر در
 و اقليمي تغييرات. داشت خواهد همراه به را اقتصادی
 و تبخير و دما افزايش بارندگي، اهشک) آن پيامدهای

 کاهش موجب مناطق از بسياری در( سالي خشک افزايش
 طبيعي عرصه در همچنين و نهالستان در نهال توليد عملکرد

 با را جنگلي های گونه طبيعي حيات تجديد و است شده
 نهال توليد موضوع ،نظر  اين از .است کرده مواجه مشکل

( بومي فرد به منحصر و خاص یها گونه ويژه به) باکيفيت
 موفقيت افزايش و حيات تجديد به کمک منظور به

 گرفته قرار جنگل متخصصان کار اولويت در ،کاری جنگل
 نوع تأثير بررسي ،ور شپي پژوهش از هدف بنابراين ،است
 بر ها آن متقابل اثرات و نوری شرايط آبياری، يمرژ گونه،

 R. mucronata) ندلچ و حرا های نهال رويشي های ويژگي

(Lam.) )رژيم ترين مناسب انتخاب منظور به نهالستان، در 
 .بود نوری شرايط و آبياری

 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 عنوان تحت ،بررسي مورد جنگلي غيرساحلي نهالستان
. است شده واقع بندرعباس شهر نزديکي در باغو نهالستان
 بندرعباس، شناسيهوا ايستگاه ساله79 آمار براساس
 و سانتيگراد درجه 70 ترتيب به نهساال بارش و دما ميانگين

 شده ثبت درصد 21 تا 00 ساالنه رطوبت و متر ميلي 170
 و رسي بافت با خاک نهالستان، در استفاده مورد خاک .است

 .است( P=2) خنثي آن اسيديته و ريزدانه
 

 پژوهش روش

 در چندل و حرا بذرهای ،نهالستان سازی آماده از پس
در و بالفاصله آوری  جمع 1912سال  ماهمردادتير و 

 مربع متر سانتي 11 × 10 ابعاد بههای کاشت بذر  گلدان
 دوبار های کرت ،نظر مورد آزمايش طرح. ندشد کشت

 ،اصلي عامل .بود تصادفي کامالً طرح قالب در خردشده
 در) روشنايي سطح دو در که شد گرفته درنظر نوری شرايط

 عنوان به نخي های پوشش نصب) سايه و( آفتاب نور زير
 رژيم فرعي عامل .انجام شد (ها گلدان باالی بر بان سايه

 روز سه و درميان روز  دو هرروز،) سطح سه در آبياری
 نوع فرعي عامل. شد گرفته درنظر ماه ششمدت  به( درميان

 و تيماری ترکيب 17 با که بود چندل و حرا شامل نيز گونه
 گلدان 99 درمجموع و تکرار هر در مشاهده پنج) تکرار سه

 با يقه قطر .(Hassani, 2009) شد انجام( گونه هر برای
 از استفاده با ارتفاع ،(متر ميلي) ديجيتال کوليس از استفاده

 و گيروز 50 در قدکشيدگي ضريب و( متر سانتي) متر
 ي،ارتفاع های رويش .شد گيری ندازها ها نهال ماهگي شش

 در ها آن اختالف محاسبه با قدکشيدگي ضريب و قطری
 .شد محاسبه مذکور زماني فاصله

 

 ها داده آماری تحلیل

 افزار نرم در ذخيره از پس تحقيق، از حاصل های داده
Excel 2013 افزار با استفاده از نرم SPSS 22  وSAS  آناليز

-کولموگروف آزمونها با  نرمال بودن توزيع داده .ندشد
 آبياری، رژيم تأثير مقايسه برای. شد بررسي ميرنوفس

 رويش بر آنها متقابل اثرات نيز و گونه و نوری شرايط
 آناليز از قدکشيدگي ضريب و ارتفاعي رويش قطری،

 درصد 99 و 90 اطمينان سطوح در طرفه چند واريانس
 آزمون از استفاده با ها ميانگين مقايسه .شد استفاده

 .شد انجام دانکن ای چنددامنه
 

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

 قطری رویش بر ها آن

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که نوع گونه و نيز اثرات 
متقابل شرايط نوری و نوع گونه بر افزايش رويش قطری 

 (.1)جدول  شتدا یدار تأثير معني



 99                                                                                                                                       1شماره  72فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 ها آن متقابل اثرات و گونه نوری، شرایط آبیاری، رژیم تأثیر تحت یقه قطر افزایش واریانس تجزیه -1جدول 

 F آزادی درجه مربعات ميانگين تغيير منبع

 71/1 1 ns99/2 (A) نوری شرايط

  a 71/9 5 خطای

 19/9 7 ns29/9 (B) آبياری

 10/9 7 ns21/9 (B×A) آبياری×نوری شرايط

  b 77/9 1 خطای

 71/1 1 *2/0 (C) گونه

 1/9 1 ns59/9 (C×B) گونه×ياریآب

 92/1 1 *0/1 (C×A) گونه×نوری شرايط

 92/9 7 ns2/1 (C×B×A) گونه×آبياری×نوری شرايط

  17 79/9 کل خطای
 دار  يرمعنيغ nsدرصد؛  90 يناندر سطح اطم دار يمعن *

 

 بيشتر متر ميلي 91/9 روشنايي در قطری رويش ميانگين
اين اختالف  اما ،بود سايه شرايط در قطری رويش از

 قطری رويش بر یدار معني تأثير ،گونه نوع. نبود دار معني
 که شد محاسبه متر ميلي 2/1 چندل قطری رويش. داشت

 شکل) بود (متر ميلي 77/1) حرا از بيشتر داری معني طور به
1). 

 قطری رويش بر نوری شرايط و گونه متقابل اثرات
 نتايج، طبق(. 1 جدول) دبو دار معني اختالف وجود از حاکي
 اختالف کامل، نوری شرايط در چندل و حرا قطری رويش

 سطح در سايه شرايط در ها آن تفاوت اما نداشتند، داری  معني
 قطری رويش(. 7 شکل) بود دار معني درصد 90 اطمينان

 برای که حالي در ،بود سايه شرايط از بيشتر روشنايي در حرا
 مشاهده یدار معني اختالف ،مختلف نوری شرايط در چندل

 (.7 شکل) نشد
 

 

 

 

 
 حروف. چندل و حرامقایسه میانگین رویش قطری  -1شکل 
 درصد 59 اطمینان سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان متفاوت

 .هستند
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 متقابل تأثیر تحت قطری رویش میانگین مقایسه -2شکل 
. دانکن ای منهدا چند آزمون از استفاده با( نوری شرایط×گونه)

 اطمینان سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان متفاوت حروف
 .هستند درصد 59                         

 متقابل اثرات و گونه و نوری شرایط آبیاری، رژیم تأثیر
 ارتفاعی رویش بر ها آن

 اثرات و نوری شرايط آبياری، رژيم که داد نشان نتايج
 نداشت یدار معني تأثير تفاعيرويش ار بر ها آن متقابل

 روز دو روزانه، آبياری رژيم در ارتفاعي رويش (.7 جدول)
 1/2 و 2/2 ،00/9ترتيب  بهدرميان  روز سه و درميان
 ترتيب به روشنايي و سايه در ارتفاعي رويش. بود متر سانتي

 1/2) يکسان گونه دو در و متر سانتي 99/7 و 15/9
 .بود( متر سانتي

 

 متقابل اثرات و گونه نوری، شرایط آبیاری، مرژی تأثیر

 قدکشیدگی ضریب بر ها آن

 اثرات و نوری شرايط که داد نشان واريانس تجزيه نتايج
 اثر قدکشيدگي ضريب بر نوری شرايط و گونه متقابل
 (.9 جدول) داشت یدار معني

 

 ها آن متقابل اثرات و گونه ی،نور شرایط آبیاری، رژیم تأثیر تحت ارتفاعی رویش واریانس تجزیه -2 جدول

 F آزادی درجه مربعات ميانگين تغيير منبع

 01/2 1 ns91/7 (A) نوری شرايط

  a 22/7 5 خطای

 22/90 7 ns5 (B) آبياری

 72/2 7 ns2/9 (B×A) آبياری×نوری شرايط

  b 95/1 1 خطای

 91/9 1 ns9 (C) گونه

 27/2 7 ns29/1 (C×B) گونه×آبياری

 70/7 1 ns0/9 (C×A) گونه× ینور شرايط

 19/9 7 ns95/9 (C×B×A) گونه×آبياری×نوری شرايط

  17 50/5 کل خطای
ns دار  يرمعنيغ  
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 ها آن متقابل اثرات و گونه نوری، شرایط آبیاری، رژیم تأثیر تحت ضریب قدکشیدگی واریانس تجزیه -3 جدول

 F آزادی درجه مربعات ميانگين تغيير منبع

 0/7299 1 **77/199 (A) ینور شرايط

  a 22/75 5 خطای

 79/1112 7 ns22/1 (B) آبياری

 02/557 7 ns51/9 (B×A) آبياری×نوری شرايط

  b 29/1921 1 خطای

 92/7921 1 ns59/7 (C) گونه

 27/1259 7 ns29/1 (C×B) گونه×آبياری

 01/5059 1 *22/5 (C×A) گونه× نوری شرايط

 71/1919 7 ns92/1 (C×B×A) گونه×آبياری×نوری شرايط

  17 79/901 کل خطای
 دار  يرمعنيغ nsدرصد؛  90 يناندر سطح اطم دار معني*درصد؛  99 يناندر سطح اطم دار يمعن **

 

 

 با سايه در ها نهال قدکشيدگي ضريب که داد نشان نتايج
 بود 12/05بيشتر از شرايط روشنايي با مقدار  12/27 مقدار

 که بود آن از حاکيپژوهش  ديگر های يافته (.9)شکل 
 اختالف روشنايي، در چندل و حرا قدکشيدگي ضريب

 اطمينان سطح در دار معني اختالف اما نداشتند، داری معني
 مشاهده گونه دو بين و سايه در ضريب اين برای درصد 90
 ضريب افزايش که داد نشان ميانگين مقايسه ،همچنين. شد

 آن مقدار از بيشتر داری معني طور به سايه در حرا قدکشيدگي
 (.5 شکل) بود روشنايي در

 

 
 شرایط در ها مقایسه میانگین ضریب قدکشیدگی نهال -3شکل 

 حروف. دانکن ای چنددامنه آزمون از استفاده با نوری مختلف
 درصد 55 اطمینان سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان متفاوت

 .هستند
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 حروف. دانکن ای چنددامنه آزمون از استفاده با( نوری شرایط × گونه) متقابل تأثیر تحت کشیدگیقد ضریب ینمیانگ مقایسه -4شکل 

 .هستند درصد 59 اطمینان سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان متفاوت

 

 بحث
 اما ،هستند  نورپسند نوری، سرشت نظر از چندل و حرا

 بيشتری تحمل حرا، های گونه برخالف چندل های گونه
 و رشد بنابراين ،(Imai et al., 2006) دارند سايه به نسبت
 بيشتر بسيار جنگل داخل های روشنه در حرا های نهال تراکم

 پژوهش نتايج(. Smith, 1987) است پوشش تاج زير از
 در چندل های نهال قطری رويش که داد نشان رو پيش

 چندل بردباری دليل به که بود حرا از بيشتر يکسان ايطشر
 رويش مقدار .(Imai et al., 2006) است سايه به نسبت
 اما ،بود يکديگر به نزديک بسيار روشنايي در گونه دو قطری
 چندلدر  که حالي در ،سيدر نصف به سايه در حرا رويش

 در محسوسي تغيير ،داشت سايه به که بردباری علت به
 . (7 شکل) نشد ايجاد رويش

 در نوری شرايط و گونه نوع متقابل اثرات بررسي نتايج
 ،سايه در حرا قطری رويش که داد نشان رو  پيش پژوهش

 در حرا های نهال و بود چندل از کمتر متر ميلي 15/9
 ها يافته اين. داشتند سايه به نسبت یبيشتر رويش روشنايي

 نور کمبود. دارد مطابقت( 7999) همکاران و Imai نتايج با
 گياهان در رويش محدودکننده واملع ترين مهم از يکي

 نور مقدار(. Coomes & Grubb, 2000) است نورپسند
 را اوليه توليد برگ، عمر طول و برگ توسط دريافتي تجمعي

 نور مقدار زيرا ،(Imai et al., 2009) کند مي تعيين گياه در
 گياه فتوسنتز مقدار کننده تعيين برگ، سطح واحد در دريافتي

 نورپسند گياهان(. López-Hoffman et al., 2006) است
 بيشترين به برگ در را کربن دريافت مستقيم، و زياد نور در

 و دهند مي افزايش را خود فتوسنتز ظرفيت ،رسانند مي مقدار
 بيشتر رويش. (Poorter, 2005) افزايند مي خود رويش بر

 به نسبت کمتر رويش و سايه به نسبت نور در حرا های نهال
 اين زياد نوری نياز به توان مي را سايه در چندل ایه نهال
 رشد که حالي در ،(Imai et al., 2009) داد نسبت گونه

 گونه اين زياد تحمل به توان مي را چندل های نهال بيشتر
 ;Duarte et al., 1998) دانست مرتبط سايه به نسبت

Pinzón et al., 2003, Imai et al., 2006.) 

 متر سانتي 9/12 سايه در ها النه قدکشيدگي ضريب
 و Cuerra-Santos نتايج با که بود روشنايي از بيشتر

 .دارد مطابقتStandish (7912 ) و( 7910) همکاران
 & Por) دارند نور به شديدی وابستگي ،مانگرو های نهال

Dor, 1984) نور به قوی بسيار واکنش به منجر تواندمي که 
 ها نهال ارتفاعي رشد ،يهسا در .(Standish, 2016) شود

 Guerra-Santos et) است بيشتر کامل نور شرايط به نسبت

al., 2015) .بيشتر  ،گيرند يقرار م يهدر سا ها نهال يوقت
برای دستيابي به نور انرژی خود را صرف رويش ارتفاعي 
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 عامل اين .هستند نيز تر باريکحالت   اين درکنند که  مي
 سايه در ها نهال قدکشيدگي بضري افزايش دليل تواند مي

 صرف ها نهال انرژی بيشتر ،کامل نور در که حالي در ،باشد
 دهند افزايش را فتوسنتز تا شود مي برگ توليد و زايي شاخه

(Standish, 2016). گونه) متقابل اثرات بررسي در ،همچنين 
 9/9 سايه در حرا قدکشيدگي ضريب (نوری شرايط ×

 نياز به توان مي را آن دليل که بود لچند از بيشتر متر سانتي
 نسبت سايه به نسبت آن کمتر بردباری و حرا بيشتر نوری

 و است بيشتر سايه به نسبت چندل بردباری که حالي در ،داد
 ,.Imai et al) کندمي رشد خوبي به نيز سايه شرايط در

 تأييد را موضوع اين نيز رو پيش پژوهش نتايج .(2009
 . کند مي

 ترتيب به نوری شرايط در حرا های نهال ارتفاع و قطر
 که حالي در ،آمد دست به متر سانتي 55/1 و متر ميلي 25/1
 رويش .دادند نشان کاهشي روند ،سايه شرايط در مقادير اين

 رويش. رسيد (متر ميلي 1/9) نصف به سايه در حرا قطری
 91/2 به و کرد پيدا کاهش متر سانتي 90/1 نيز آن يارتفاع

 به بودن بردبار علت به چندل های نهال در. رسيد متر انتيس
 .نشد مشاهده يمحسوس تغيير (Imai et al., 2006) سايه

 بسيار شرايط دو هر در گونه اين قطری و ارتفاعي رويش
 ضريب افزايش به منجر امر همين .ندبود يکديگر به نزديک

. شد سايه در چندل به نسبت حرا های نهال قدکشيدگي
 97/9 سايه در حرا های نهال قدکشيدگي ضريب ،نينهمچ

 نوری زنيا دليل به که بود روشنايي شرايط از بيشتر متر سانتي
 درنتيجه، و سايه به کم بردباری ،(Smith, 1987) زياد

 .افتاد اتفاق قطری رويش کاهش
از صفات  يک هيچبر  ياریآب فواصل کهاست  ذکر  قابل
 آبياری در ،حال اين باشت. ندا دار معني یتأثير موردنظر

 00/9 مقدار با ها نهال در ارتفاعي يشرو يشترينب ،روزانه
 به وابسته عملکردهای کليه و رويش. شد مشاهده متر سانتي

 اولين از گياه متابوليکي و فيزيولوژيکي فرايندهای
 يابند مي کاهش آب کمبود تأثير تحت که هستند فرايندهايي

(Slatyer, 1967; Hsiao, 1973) .فاصله که رسد مي نظر به 
 و فيزيکي پارامترهای) آب پتانسيل بر تأثير با بيشتر آبياری

 اثرات خاک، ذرات آب جذب مقدار شامل شيميايي
 آماس اثرات و گياهي آوندهای مکش نمک، های محلول
 گذارد مي اثر نهال ارتفاعي توسعه و رشد بر( سلولي

(Elhadi et al., 2013) . ،واصل بين آبياری ف که مانيزدرواقع
 خشکي درنتيجهو  آب جذب کاهش دليل به ،شود طوالني مي

 ،های برگ ( و بسته شدن روزنهSaied et al., 2005) خاک
 ,Kramer) دهد کاهش نسبي مداوم آماس در گياه رخ مي

 آبي کم دليل بهها و کاهش آماس  (. بسته شدن روزنه1969
 داخل در آب مقدار شدن  کم و فتوسنتز کاهش به منجر
 در رويش نوع هر کاهش آن پيامد که شود مي گياه های بافت
 (.Kramer, 1969) است گياه داخل
 تنها نه آبياری و نوری مناسب های رژيم اعمال منظور به

 ،است استفاده مورد های گونه زمينه در کامل يدانش به نياز
 راتتغيي) ها نهال فيزيولوژی مورد در که است الزم بلکه

 نتايج. دست آيد به کافي اطالعات نيز( رويشي های ويژگي
 يرويش ،نوری شرايط در حرا که داد نشان پژوهش اين

 تغيير به ندانيچ حساسيت چندل که حالي در ،دارد تر مطلوب
 تواند مي نور و سايه شرايط دو هر در و ندارد نوری شرايط
 دباریبر دهنده نشان موضوع اين. باشد داشته خوبي رويش

 های نهال اينکه با ،همچنين. است سايه به نسبت گونه اين
 ،هستند باتالقي يا ماندابي فرد منحصربه های گونه ،نظر مورد

 در یدار معني کاهش روز يک از بيشتر آبياری فاصله افزايش
 در که گرفت نتيجه توان مي بنابراين نکرد، ايجاد ها آن رويش
 روز سه آبياری رژيم از توان مي نيز آب کمبود صورت
 که کرد بيان توان مي ،کلي طور به. کرد استفاده درميان

 چندل برای اما ،است حرا برای نوری رژيم نبهتري روشنايي
 هر در گونه اين .ندارد یدار معني تفاوت سايه و نوری رژيم

 . باشد داشته مطلوب يرويش تواند مي شرايط ود
 با های نهال توليد رمنظو به که شود مي پيشنهاد پايان در

 دريايي، های طوفان و امواج انرژی برابر در بيشتر مقاومت
 .دنشو توليد کمتر قدکشيدگي ضريب با قطورتر های نهال

 

References 

- Ball, M.C., 2002. Interactive effect of salinity and 

irradiance on growth: implications for mangrove 



 تأثیر شرایط نوری و رژیم آبیاری ...               91

forest structure along gradients. Trees, 16(2-3): 126-

139. 

- Clarke, P.J. and Allaway, W.G., 1993. The 

regeneration niche of the grey mangrove (Avicennia 

marina): effects of salinity, light and sediment 

factors on establishment, growth and survival in the 

field. Oecologia, 93(4): 548-556. 

- Coomes, D.A. and Grubb, P.J., 2000. Impacts of root 

competition in forests and woodlands: a theoretical 

framework and review of experiments. Ecological 

Monographs, 70(2): 171-207. 

- Duarte, C.M., Geertz-Hansen, O., Thampanya, U., 

Terrados, J., Fortes, M.D., Kamp-Nielsen, L., 

Borum, J. and Boromthanarath, S., 1998. 

Relationship between sediment conditions and 

mangrove Rhizophora apiculata seedling growth 

and nutrient status. Marine Ecology Progress Series, 

175: 277-283. 

- Elhadi, M.A., Ibrahim, K.A and Abdel Majid, T.D., 

2013. Effect of different watering regimes on growth 

performance of five tropical trees in the nursery. 

Jonares, 1: 14-18. 

- Guerra-Santos, J.J, Méndez-Sánchez, J.A., Alderete-

Chávez, Á., de la Cruz-Landero, N. and del Carmen 

Guevara-Carrió, E., 2015. Light intensity on two 

mangrove species as an indicator of regeneration in 

a disturbed forest in Campeche, Mexico. WIT 

Transactions on Ecology and the Environment, 199: 

15-22. 

- Hassani, M., 2009. Investigation on the mangrove 

forest plantation and extension in coastal area of 

Persian Gulf. Final Report of Research Project, 

Published by Research Institute of Forests and 

Rangelands, Tehran, 93p (In Persian). 

- Hsiao, T.C., 1973. Plant responses to water stress. 

Annual Review of Plant Physiology, 24(1): 519-570. 

- Imai, N., Takyu, M. and Nakamura, Y., 2009. Growth, 

crown architecture and leaf dynamics of sapling of 

five mangrove tree species in Ranong, Thailand. 

Marine Ecology Progress Series, 377: 139-148. 

- Imai, N., Takyu, M., Nakamura, Y. and Nakamura T., 

2006. Gap formation and regeneration of tropical 

mangrove forests in Ranong, Thailand. Plant 

Ecology, 186(1): 37-46.- Kramer, P.J., 1969. Plant, 

Soil, Water Relationship. McGraw-Hill Book 

Company, Inc., New York, 390p. 

- López-Hoffman, L., DeNoyer, J.L., Monroe, I.E., 

Shaftel, R., Anten, N.P.R., Martínez-Ramos, M. and 

Ackerly, D.D., 2006. Mangrove seedling net 

photosynthesis, growth and survivorship are 

interactively affected by salinity and light. 

Biotropica, 38(5): 606-616. 

- Mansour, H.A., El Maadwy, A.I. and Mustafa, H.G., 

2016. Effect of irrigation interval and cytokinin 

treatments on vegetative growth of Conocarpus 

erectus L. plants. Middle East Journal of Agriculture 

Research, 5(3): 324-332. 

- Moslehi, M., 2018. Ecological value of endangered 

mangrove ecosystems. Human and Environment, 

16(3): 149-167 (In Persian). 

- Pendleton, L., Donato, D.C., Murray, B.C., Crooks, S., 

Jenkins, W.A., Sifleet, S., Craft, C., Fourqueran, 

J.W., Kauffman, J.B., Marbà, N., Megonigal, P., 

Pidgeon, E., Herr, D., Gordon, D. and Baldera, A., 

2012. Estimating global “blue carbon” emissions 

from conversion and degradation of vegetated 

coastal ecosystems. PloS One, 7(9): e43542. 

- Pinzón, Z.S., Ewel, K.C. and Putz, F.E., 2003. Gap 

formation and forest regeneration in a Micronesian 

mangrove forest. Journal of Tropical Ecology, 19(2): 

143-153. 

- Poorter, L., 2005. Resource capture and use by tropical 

forest tree seedlings and their consequences for 

competition: 35-64. In: Burslem, D.F.R.P., Pinard, 

M.A. and Hartley, S.E. (Eds.). Biotic Interactions in 

the Tropics: Their Role in the Maintenance of 

Species Diversity. Cambridge University Press, 

Cambridge, 571p. 

- Por, F.D. and Dor, I., 1984. Hydrobiology of the 

Mangal. The Hague: Dr. W Junk Publishers, Hague, 

260p. 

- Saied, A.S., el Mula Ahmed, M.F. and Mohamed 

Mahdi, E.F., 2005. Effects of different irrigation 

intervals on growth of lime (Citrus aurantifolia L.) 

seedlings. University of Khartoum Journal of 

Agricultural Sciences, 13(3): 474-478. 

- Slatyer, R.O., 1967. Plant-Water Relationships. 

Academic Press, New York, 366p. 

- Smith, T.J., 1987. Effects of seed predators and light 

level on the distribution of Avicennia marina 

(Forsk.) Vierh. in tropical, tidal forests. Estuarine, 

Coastal and Shelf Science, 25(1): 43-51. 

- Standish, H., 2016. Mangrove morphological changes 

along environmental gradients: Implications for 

competitive ability in a changing climate. M.Sc. 

Thesis, Charles E. Schmidt College of Science, 

Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, 

94p. 

- Wolf, B.M., 2012. Ecosystem of the mangroves. 

NRES 323, International Resource Management, 

University of Wisconsin-Stevens Point, Stevens 

Point, Wisconsin, 25p. 

 

 

https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment


99   Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 27 No. 1, 2019   

Effects of species, light, and irrigation regime on vegetative growth of grey mangrove 

(Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) and red mangrove (Rhizophora mucronata (Lam.)) 

seedlings in the nursery 

 
A.H. Hajebi 

1*
, M. Moslehi 

2
 and M. Hassani 

3
 

 

1*- Corresponding author, Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Hormozgan Agricultural and Natural Resources 

Research and Education Center, AREEO, Bandarabbas, Iran. E-mail: hamid_hajebi@yahoo.com 

2- Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education 

Center, AREEO, Bandarabbas, Iran 

3- Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization 

(AREEO), Tehran, Iran 

 
Received: 07.01.2019          Accepted: 10.03.2019 

 
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.  
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