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 چکيده
، تخريب رويشگاهي اخير سبب کاهش سطح هاسالاست که در اي هسالمحرا در خليج نايبند  درختانخشكيدگي تدريجي يا ناگهاني 

به علت دو خور بساتين و بيدخون در اين تحقيق است.  شدهويژه انرژي عسلويه سعه پايدار در منطقه رنگ شدن دورنماي توزيستگاه و کم
مورد  ،در خور بيدخون محدوددر خور بساتين و موارد خشكيدگي  باالبودن سطح بيشتري از درختان حرا و نيز مشاهده موارد خشكيدگي  دارا

خط نمونه در طول  6و )به عنوان مورد( متري در راستاي طولي خور بساتين  100خط نمونه  21برداري از تعداد با نمونه .دارندتوجه قرار 
اي که بيشترين تعداد درخت در مسير آنها قرار گيرد، به روش تحليل مولفه اصلي و آناليز واريانس به گونه)به عنوان شاهد( خور بيدخون 

نشان اين مطالعه نتايج . دو خور، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتهاي محيطي اين هاي درختان و تفاوتيک طرفه، ويژگي
 اين با خور بيدخون وجود ندارد کهدر مقايسه بساتين مانده در خور هاي کمي و کيفي درختان باقيويژگيي در دارمعني تفاوتدهد که مي

اختالل در فرايند جذر و مد )ميزان آب ورودي به خور بساتين و د. درختان حرا باش تاثير عوامل محيطي در خشكيدگيدهندة تواند نشانمي
خشكيدگي درختان در اين  هکنند تسريع ،دسترسيهاي نزديكي به منبع مازوت و جاده سرعت تخليه آن( در نتيجه بسته شدن دهانه خور،
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 سرآغاز 

بين ها و درياها هاي ويژه در سواحل گرم اقيانوسيكي از جلوه

وجود درجه جنوبي،  10درجه شمالي تا  10هاي جغرافيايي عرض
نظيري ايجاد کرده اندازهاي بيهاي مانگرو است که چشمجنگل

هاي زيستي و وجود پناهگاهنوعاست. به جز سطوح باالي ت

در کنترل  زيستيهاي ها به عنوان سيستمطبيعي، اين جنگل
عنوان گيرند و بهفرسايش سواحل درياها مورد استفاده قرار مي

هاي دريايي و امواج سهمگين سپر حفاظتي در برابر طوفان

گذاري در مصب تسريع رسوب سببشوند. همچنين محسوب مي
 ,Balakrishna) شوندهاي آب ميدت جريانرودها و کاهش ش

مانند ساخت و ساحلي فراهاي افزايش جميعت و فعاليت .(1995

و سدسازي  هاها و مسيلتغيير مسير يا شكل بستر رودخانه ،ساز
، ومناطق داراي جنگل مانگر بيشتردر  هاي بزرگبر روي رودخانه

ه ها شدتخريب منابع ساحلي و کاهش سطح اين جنگل سبب

ها در اين جنگل خدمات اکوسيستمياست که به تبع آن 
زيست اين نواحي کاهش يافته است. موقعيت اکوتوني اين محيط
 سببغناي زيستي آنها شده،  سببکه  ها عالوه بر اينجنگل

از هر دو بيوم خشكي و دريا  ،زيرا .شودپذيري آنها نيز ميآسيب
. (1380صفياري، ) رندتوانند در معرض تهديد و صدمه قرار گيمي

حفاظت و مديريت پايدار مانگرو در  ااين موضوع سبب شده ت

 باشد برخوردار ينواحي ساحلي بسياري از کشورها از اولويت باالي

(Maguire et al., 2000) .ها و اهميت رغم ارزشعلي
 Chen et) هااجتماعي اين اکوسيستم -اکولوژيكي و اقتصادي

al., 2009; Bochove et al., 2014)انساني و  هاي، تهديد
را طي هاي مانگرو جنگلو کيفيت  گستره پراکندگي طبيعي،

باال آمدن سطح آب  .اخير تحت تاثير قرار داده استهاي سال

 Gilman et)درياها به واسطه تغيير اقليم و گرم شدن جهاني 

al., 2008; Haque et al., 2015)  مهمترين عوامل تهديداز 
د. اما عوامل نند که البته ريشه در عوامل انساني دارطبيعي هست

 توان بهشتر و مهمتر هستند که از جمله ميتهديد انساني بسيار بي
هاي صنعتي و و فعاليت پروريهاي کشاورزي و آبزيفعاليت
 ,.Primavera, 1997; Hein 2002; Giri et al) عمراني

2008; Palidoro et al., 2010; Hossain et al., 2013) ،
 قطع و برداشت سرشاخه درختان براي تعليف دام و استخراج تانن

آنچه مهم است تاثير  اشاره نمود.و اکوتوريسم ( 1331)سليمي، 

 همچنينو  (1383 ،عرفاني و همكاران)نظر بر بنااما  ،انسان است

هاي گاهي تغييرات طبيعي، فعاليت( 1383 ،اميري و همكاران)

ات انساني دهد و تشخيص تغييرع قرار ميالشعاانساني را تحت

 .شودها مشكل ميمدت آنها بر روي جنگلبلند آثاربراي بررسي 
تجمع نشان داده است که در مطالعه خود ( 1331 ،پير اللهيعين)

ريشه درختان مانگرو در در مانند نيكل فلزات سنگين برخي 
هاي هاي خليج گواتر چابهار به دليل طبيعي و وجود سنگجنگل

سواحل است ولي تجمع ساير فلزات مانند بستر افيوليت در 

و داليل انساني  تواندميهاي اندامکادميوم، مس و روي در ساير 
    باشد. باالدست سطحيرواناب  حاصل

شهرستان عسلويه و در مجاورت  در خليج نايبند در جنوب شرقي

گونه  تاسيسات نفت و گاز پارس جنوبي دو توده جنگلي خالص از
سال  10وجود دارد که در  (.Avicennia marina L)حرا 

گذشته به تدريج يا ناگهاني خشک شده و پوشش درختي آن 

 هاينظرکنون  تاکاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. 
ها در برهم خوردن شبكه آبراههمختلفي شامل  کارشناسي
يرات آب و از دهانه، تغيخورها  برخي ازشدن بستهباالدست، 

 به عنوانهاي نفتي هوايي، ريزگردها، خشكسالي و آلودگي
اند ولي در مورد هذکر شدخشكيدگي اين درختان احتمالي عوامل 

. قطعيت يا درصد احتمال آنها تاکنون پژوهشي انجام نشده است

 هاسطح باالي خشكيدگي اين جنگل مشاهدهاين تحقيق با در 
ساز در ساختار طبيعي يرات انسانتغي در خور بساتين که بيشترين

و مقايسه آن با ، رخ داده است آن به ويژه بسته شدن دهانه آن

خور بيدخون که داراي کمترين دست خوردگي ساختار و عدم 
عوامل  برخي از سعي داردمشاهده خشكيدگي درختان است، 

گذار مختلف انساني و طبيعي که در کاهش سطح اين جنگل اثر

پذيري در سطح بررسي قرار دهد تا مكانيسم ضربه موردرا هستند 
 .شوددرخت و جنگل روشن 

 

 هاو روش مواد
 منطقه مورد مطالعه 

هكتار در  48400بند با وسعت دريايي ناي -پارک ملي ساحلي

 320هاي شمالي خليج فارس در شهرستان عسلويه، در کرانه
ر کيلومتري جنوب شرقي بوشهر و در شرق و جنوب شرقي بند

 23° 23´ 33"تا  23° 23´ 53"عسلويه در موقعيت جغرافيايي

طول شرقي  52° 41´ 13"تا  52° 34´ 54"عرض شمالي و 
خشكي و محيط را وسعت اين پارک ملي  % 8/35قرار دارد. 



 779 د، استان بوشهر با تاکید بر عوامل انسانيخلیج نایبن خور بساتین، حرا در درختانبررسي خشکیدگي 

. (1385)درويش صفت،  دهدتشكيل مي يآبمحيط  آن را 2/64%
 است.مشخص شده  (1)موقعيت جغرافيايي خليج نايبند در شكل 

از نظر اقليمي مطابق اقليم نماي کوپن داراي آب و هواي کويري 
بيشترين و  کهگراد درجه سانتي 3/25است. متوسط دماي ساالنه 

 گراد کهدرجه سانتي 6/16و  34 کمترين دماي ساالنه به ترتيب

دهند. همچنين متوسط بارندگي هاي مرداد و دي رخ مير ماهد
که بيشترين آن در دي ماه به ميزان متر است ميلي 135ساالنه 

 متر استميلي 0متر و کمترين آن در مردادماه به ميزان ميلي 35
  .(1335)سازمان هواشناسي کشور، 

 
 گيري شده در سطح درخت و توده به تفکيک نمونه ها و مقادیر اندازهميانگين و انحراف از معيار شاخص :(1)جدول 

  يدخون()خور بساتين( و شاهد )خور ب

 خور بساتين خور بيد خون واحد مقدار ثبت شده

8/133 ± 3136 تعداد در هكتار تراکم  5/1835 ± 3/335  

3/21 تعداد در درخت ريشه هوايي  ± 3/11  8/13  ± 5/11  

3/3 -- شادابي برگ  ± 1/0  6/3 ± 2/0  

8/3 -- شاخه  ± 1/0  3/3 ± 2/0  

5/2 -- ريشه  ± 4/0  4/2  ± 5/0  

6/1 -- ترک  ± 4/0  3/1  ± 4/0  

3/1 -- خشكيدگي سرشاخه  ± 6/0  3/1  ± 4/0  

4/236 سانتي متر ارتفاع درخت  ± 1/31  228 ± 4/61  

1/245 سانتي متر قطرتاج درخت  ± 5/41  2/230  ± 2/61  

3/1 -- فرم رشد درخت  ± 2/0  6/1  ± 2/0  

4/2 -- تعداد جست  ± 1/1  2 ± 8/0  

3/1 -- گل ± 3/0  2 ± 4/0  

8/12 مترسانتي  قطر يقه  ± 3/1  5/13  ± 6/3  

1/0 -- خشكيدگي  ± 0/0  6/0  ± 4/0  

1/8 -- اسيديته  ± 2/0  3/3  ± 2/0  

5/13 ميلي موس بر متر هدايت الكتريكي ± 4/0  1/16  ± 3/3  

TDS  6/10  ± 1/0  5/3  ± 3/1  

KCl  12 ± 3/0  3/3  ± 5/2  

NaCl  11 ± 5/0  1/3  ± 5/2  

 داري متفاوتند(اند در سطح دو خور به طور معنيه صورت حروف سياه نشان داده شدهکه ب TDS)سه شاخص تراکم، خشكيدگي و 

 
هاي اين خليج، دو خور بساتين و بيدخون که در ضلع از بين خور

و به ترتيب داراي بيشترين و شرقي اين خليج قرار دارند شمال
کمترين ميزان خشكيدگي درختان حرا هستند به عنوان نمونه و 

خشكيدگي درختان انتخاب شدند. جريان  عللي مطالعه براشاهد 
آب دريا در دهانه خور بساتين به علت احداث جاده کند شده 

هاي اين خور به طور سطح آب در زير شاخه بنابراين،است. 

سطح علت اصلي  احتمال مي رودچشمگيري کاهش يافته و 
 . از سوي ديگر،باشدباالي خشكيدگي درختان حرا در اين خور 

دهانه خور بيدخون بدون تغيير بوده و جنگل حرا در اين منطقه 
 داراي درختان خشكيده کمتري است.
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 : موقعيت جغرافيایي خليج نایبند نسبت به استان بوشهر و کشور(1)شکل 
 

 برداري نمونه روشطرح و 

 خط 21اند، از آنجا که درختان حرا عمدتاً در حاشيه خورها روييده
نمونه در خور بيدخون خط 6در خور بساتين و متري  100 نمونه

مناسب  با لحاظ فاصلهسيستماتيک به صورت تصادفي 
کل عرصه باشند، انتخاب شدند. تعداد بيشتر  که نمايندهطوريبه

خط نمونه در خور بساتين به علت سطح باالي خشكيدگي 

ج آن هر درختي که حداقل بخشي از تااين خور بود. در درختان 
)ارتفاع  هاي درختو اندازه کرد انتخاببا اين خط تماس پيدا مي

هاي هوايي، درصد خشكيدگي، تعداد متوسط ريشه، و قطر تاج(

شكافتگي و پوست اندازي شاخه، تعداد جست، قطر يقه و نوع 
(. 1د )جدول گيري شدنهاي درخت اندازهرويش به عنوان ويژگي

برداري و هاي نمونهمحليطي مح هايتفاوت، برخي از همچنين

فاصله تا دهانه خور، فاصله تا  شامل مربوط به موقعيت خورها
فرودگاه و فاصله تا منابع مازوت محلي، فاصله تا مرکز خور و 

 تتصاوير گوگل ار بر رويترين جاده در محل، فاصله تا نزديک
   گيري شدند.اندازه

 

   هاتجزیه و تحليل داده
هاي هاي درختي به عنوان پاسخ متغيرهر يک از مشخصه

مختلف در نظر گرفته و عامل نوع خور توسط آناليز واريانس 

تا مشخص  و تحليل شدبراي هر مورد به طور جداگانه تجزيه 
شدن دهانه( براي اين دو  که در شرايط ايجاد شده )مسدود شود

شود. اين مقادير توسط بر درختان وارد مي آثاريخور مجاور چه 

ها به هر نمونه و براساس تعلق خط (1)هاي اصليتجزيه به مؤلفه
هاي اصلي بندي شدند. از تجزيه به مؤلفهها دستهيک از خور

سازي نتايج به دست آمده به تفكيک هر خور براي جدا چنينهم

و طبيعي(  نيرشد )انسا موثر بر هر يک از عوامل نيز استفاده شد.
گيري شده در نظر گرفته مقادير اندازه گذار بربه عنوان عامل اثر

شدند. براي تسريع در آناليز نهايي، عواملي که به صورت متغير 

 5و در  هاي مختلفگيري شدند به صورت کالسهپيوسته اندازه
آناليز واريانس يک طرفه براي تعيين اثر . بندي شدنددسته طبقه

دار به عنيهر يک از اين عوامل انجام شد. در صورت وجود اثر م
واسطه تغيير نوع خور، آناليز در قالب بلوک کامال تصادفي و با در 
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ها توسط آزمون نظرگيري خور به عنوان بلوک انجام شد. ميانگين
 مقايسه شدند. %35و در سطح اطمينان  توکي

 

 ها یافته
شدن دهانه خور )نوع خور( تنها بر نتايج نشان دادند که اثر بسته

تراکم و درصد يعني به ساختار توده ) مربوط ويژگيدو 

 (2)گذارد که در جدول داري به جاي ميخشكيدگي( اثر معني
هاي درختي در طول خور هايتها و خصوصياست. اندازه آمده

داري مقادير انتخابي تغييري نكردند. خور بيدخون به طور معني
 باالتري از تراکم درختان را نشان داد. سطح خشكيدگي درختان

 داري در اين خور کمتر از خور بساتين بود.نيز به طور معني

 

 هاي درختي در سطح دو خور مورد مطالعهنتيجه تجزیه واریانس مقادیر مؤلفه :(2) جدول

 تغييرات )درجه آزادي(منبع
 خشکيدگي تراکم درخت

MS* (P)‡ F† MS (P) F 

 (01/0)14 /33 45/1 (00/0) 04/33 3414361 (1) خور

  10/0  36254 (25طا )خ

 دار شدن خطاسطح احتمال معني ‡ محاسباتي Fفاکتور  †  مربعات ميانگين*

 

هاي اصلي نشان به مؤلفه کننده تغييرنتيجه تجزيه عوامل ايجاد

هاي قرار گرفته در خور بيدخون کامالً از نه تنها خط نمونهداد که 
هاي خور نظر گرفتن مشخصهدر هاي بساتين با نمونهخط 

مجاورت »دو خصوصيت  (2)متمايز است، بلكه بر اساس شكل 

هاي خور بيدخون و براي خط نمونه« عرض خور»و « با فرودگاه
و « فاصله تا دهانه خور»، «فاصله تا جاده»سه خصوصيت 

هايي هستند که بيشتر شخصهم« فاصله تا محل نشت مازوت»

با توجه  چنيند. همهاي خور بساتين هستننمونهخط هکنندمتمايز
هاي و مشخصه هاو با در نظر گرفتن شاخص( 3)به شكل 

درختان خورها، نتايج تحليل واريانس مشابه نشان داد که تمام 

خور هاي قرار گرفته در نمونههاي درختي به سمت خط شاخصه
اند. دو خصوصيت درصد خشكيدگي تمايل پيدا کرده بيدخون

که کمترين تغيير را در  با ايندرختان و خشكيدگي سر شاخه 

خط  هاند، ولي مشخص کنندجهت مؤلفه اول تحليل داشته
هاي هوايي در هر اند. تعداد ريشههاي خور بساتين بودهنمونه

که با وجود اثر گذاري فراوان در نتيجه  استدرخت پاسخي 

 بااليي برخوردار نيست. هحليل چند متغيره، از قدرت متمايزکنندت

 

 
 هاي دو خورکي به تفکيک خط نمونههاي درختي و آبي/خاخصيصه هاي اصلي بر اساسنتيجه تجزیه به مؤلفه :(2)شکل
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  هاي دو خورهاي رویشگاه براي خط نمونهشاخصبر اساس هاي اصلي نتيجه تجزیه به مؤلفه :(3شکل)

 
 تراکم

  ار باـداد در هكتـس تعـزيه واريانـنتيجه تج (3)دول ـبر اساس ج
بلوک نشان داد  عنوانبهفاصله تا مرکز خور و در نظر گرفتن خور 

 دار هستند. )بلوک( و فاصله تا مرکز خور معني خور

 
 بلوک. عنوانبهتجزیه واریانس تعداد در هکتار با فاصله عرض خور و در نظر گرفتن خور  :(3)جدول 

P F منبع تغيير درجه آزادي ميانگين مربعات 
 خور )بلوک( 1 4480343 38/61 000/0

 فاصله عرض خور  3 230233 33/3 026/0

 خطا 22 32523  

 
دهد که تفاوت تعداد در نتيجه نشان مي( 4)بر اساس شكل 

دار است و همچنين تعداد در هكتار درختان حرا در دو خور معني
هكتار با فواصل مختلف عرض خور متغير است آزمون توکي در 

دهد که کاهش تعداد در ين نتيجه را نشان ميبندي طبقات اگروه

متري  45تا  30يعني فاصله  (C) اي سومهكتار در طبقه فاصله
 است. Cو طبقه  Aو تفاوت اصلي بين طبقه  است

با در نظر  نتايج تجزيه واريانس تعداد در هكتار با فاصله از جاده

دهد که هر دو عامل اثر بلوک نشان مي عنوانبهگرفتن خور 
ها، بندي طبقهداري دارند اما آزمون توکي نتوانست در گروهعنيم

 است. آمده (4)آنها را از هم جدا کند که در جدول 

 

 بلوک و فاصله از جاده عنوانبهتجزیه واریانس تعداد در هکتار با در نظر گرفتن خور : (4) جدول
P F منبع تغييرات زاديآدرجه  ميانگين مربعات 

 خور بلوک 1 3332513 35/141 000/0

 فاصله تا جاده 4 303335 50/5 003/0

 خطا 21 55360  
 

تجزيه واريانس تعداد در هكتار با فاصله از  (5)بق جدول اطم
فاصله نشت  )بلوک( و دهد خورمحل نشت مازوت نشان مي

 ،بنديداري دارند و آزمون توکي در گروهمازوت هر دو اثر معني
 رد.طبقات را از هم جدا ک
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 بلوک و فاصله تا محل نشت مازوت عنوانبهتجزیه واریانس تعداد در هکتار با در نظر گرفتن خور : (5) جدول
P F منبع تغيير درجه آزادي ميانگين مربعات 

 خور)بلوک( 1 2633400 41/41 00/0

 مازوتتا منبع فاصله  4 253335 38/3 015/0

 خطا 21 65131  

 

دهد که در فاصله نزديک به نتيجه نشان مي( 5) با توجه به شكل
 وجود دارددرخت محل نشت مازوت تعداد در هكتار بيشتري 

 تا طبقه فاصله پنجم (C) )خور بيدخون( و از طبقه فاصله سوم

(E) هاهتعداد در هكتار کم شده و تفاوت اصلي بين اين طبق 
 )خور بساتين(. است 

 
فاصله از  با کتارمقایسه ميانگين تعداد در ه :(4) شکل

 مرکز خور

 

 
 تامقایسه ميانگين تعداد در هکتار با فاصله  :(5)شکل 

 مازوت محل نشت

 

 خشکيدگي

نتيجه تجزيه واريانس ميزان خشكيدگي با  (6ل )جدو مطابق
دهد عنوان بلوک نشان ميهگرفتن خور ب فاصله تا جاده و در نظر

 دار هستند.)بلوک( و فاصله تا جاده هر دو معني که خور

 متغيير عنوانبهبلوک و فاصله تا جاده  عنوانبهتجزیه واریانس ميزان خشکيدگي با در نظر گرفتن خور : (6) جدول
P F منبع تغيير درجه آزادي ميانگين مربعات 

00/0  85/13  23528/1  خور)بلوک( 1 

016/0  31/3  23083/0  فاصله تا جاده 4 

  06313/0  خطا 21 

 

رسد با افزايش فاصله از جاده ميزان خشكيدگي به نظر مي
آزمون توکي نيز در ( 6)افزايش يافته است. با توجه به شكل 

 و سوم (A) دهنده تفاوت بين طبقه فاصله اولبندي نشانگروه
(C) شود.تفاوتي مشاهده نمي هاهو در ساير طبق است 

نتيجه تجزيه واريانس ميزان خشكيدگي با ( 3)با توجه به جدول 
بلوک  عنوانبهفاصله از محل نشت مازوت و در نظر گرفتن خور 

دار نيست يعني اثر فاصله تا )بلوک( معني دهد که خورنشان مي
  محل نشت مازوت در بين خورها تفاوتي ندارد.

 

 متغيير عنوانبهوت تجزیه واریانس ميزان خشکيدگي با فاصله از محل نشت ماز :(7) جدول

 F P ميانگين مربعات درجه آزادي منبع تغيير

 00/0 33/11 68263/0 4 مازوت تا منبع فاصله

   05324/0 22 خطا
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تجزيه واريانس ميزان خشكيدگي با فاصله  (3)با توجه به شكل 
متغير نشان داد همبستگي زيادي  عنوانبهاز محل نشت مازوت 

فاصله از محل نشت مازوت وجود دارد بين خشكيدگي و افزايش 

 شود،بيشتر مياز محل نشت مازوت فاصله  چه يعني هر
 کند.خشكيدگي هم افزايش پيدا مي

 

 
مقایسه ميانگين ميزان خشکيدگي با در نظر  :(6)شکل

 متغير عنوانبهبلوک و فاصله تا جاده  عنوانبهخور  گرفتن
 

 
ي با فاصله از ميزان خشکيدگ مقایسه ميانگين: (7) شکل

 محل نشت مازوت
 

بررسي ميزان خشكيدگي با فاصله از مرکز خور و در نظر گرفتن 
دهد که ميزان خشكيدگي در خورها بلوک نشان مي عنوانبهخور 

دار است ولي فاصله تا )بلوک( معني کامال متفاوت است و اثر خور
هم  داري ندارد، آزمون توکيمرکز خور همزمان با بلوک اثر معني

 .بندي از هم جدا کندفاصله را در گروه هاهنتواست طبق
 

  گيريو نتيجه بحث
در خليج نايبند بر اساس ميزان بساتين و بيدخون انتخاب دو خور 

خاکي انجام شد.  -حرا در اين اکوسيستم آبي درختان خشكيدگي
بر اين اساس کامالً مشهود است که خور بيدخون با دهانه کامالً 

حرا را در خود جاي داده است. سالم باالتري از درختان  صددرباز، 
اين دو خور  طبيعيانداز با چشمنيز نتايج آماربرداري اين تحقيق 

ها ها و خليجمشابهت بااليي را نشان داد. مسدود شدن دهانه خور

درون خورها سبب به شدن جريان آب دريا کنددر نتيجه و 
درختان رويشگاه ايط زيستي تغييرات فيزيكي و شيميايي در شر

نيز  (Bosire et al., 2003)همكاران و  بوسيرشود. مانگرو مي

شدن خورهاي حاشيه خليج قاضي در کنيا ند که بستهاهنشان داد
هاي چندل مانگرو شده و قدرت سبب تغيير شيميايي خاک جنگل

آنها يابد. رقابت درختان مانگرو با ساير گياهان کاهش مي

نتيجه  (Bosire et al., 2005) تحقيق ديگري در همچنين
گرفتند که تجديد حيات درختان به دام افتاده در خورهاي مسدود 

شود. با اين حال گزارشي از خشكيدگي ناگهاني شده مختل مي

 ذکر شدهواسطه تغييرات دهانه خور ندادند. در تحقيق درختان به
شد و باز ميکاهش ذرات معلق که همراه آب دريا وارد خورهاي 

تغييرات دمايي به وجود آمده در اين خورها سبب ايجاد شرايط 

شدن جنگل مانگرو مساعد براي استقرار و تجديد حيات و جوان
نشان ( Tuffers et al., 2001) و همكاران زتوفراما شد.  ذکر

ي بشدن خورها در خليج دوربان در آفريقاي جنودادند که بسته

جاي مانده هعف درختان بسبب کاهش شوري خاک و ض
واسطه کاهش سطح فتوسنتز و کمبود عناصر سديم، کلسيم و به

درختان خشكيدگي  سببشده و در نهايت کلر در برگ درختان 

در معدني سطح عناصر  حاضر چند در تحقيق . هراندشده
، ولي نتايج مقادير ه استگيري نشددرختان حرا اندازه هاياندام
داري را يم در آب دو خور تفاوت معنيهاي سديم و کلسنمک

بعيد است که کمبود مواد معدني عامل  بنابراين، نشان نداد.
اشد. درصد خشكيدگي از ب در خور بساتينخشكيدگي درختان 

درختي بود که به طور کامالً مشهود بين  هايتديگر خصوصي

تحقيقات نشان درختان دو خور بساتين و بيدخون متفاوت بود. 
 هاي نفتيهاي حرا در استراليا به واسطه آلودگيجنگل دهندمي

(Allaway, 2009) و يا آلودگي به ضايعات کشاورزي (Duke 

et al., 2005) در منطقه مورد اند. به طور ناگهاني از بين رفته
داوري و همكاران، مطالعه نيز نتايج تحقيق داوري و همكاران )

در خور بساتين باالتر  ( نشان داده که ميزان فلزات سنگين1331
متاسفانه مرگ درختان در خليج نايبند از خور بيدخون بوده است. 

 ولينشده  هاي مناسب پايشو در محلهاي مختلف در زمان

عوامل با  منطقهتسريع خشكيدگي در اين آنچه مسلم است 
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ه زمان شدهم ها از جمله ساخت و توسعه شبكه جاده مختلف
. با اين حال نمايدمينه را مشكل مياست که قضاوت در اين ز

بارز بود. جاده از چند از جاده داري در فواصل دورتر سطح معني
تواند سبب تسريع خشكيدگي درختان شود. مثالً در نظر مي

سواحل کارائيب عامل وجود شبكه جاده، دسترسي محلي به 

ها و و سبب کاهش سطح جنگل هدرکها را تسهيل جنگل
 ,Ellison & Farnsworth) ن شده استخشكيدگي درختا

نشان داد که با وجود  حاضر . با اين وجود نتايج تحقيق(1996

دار فاصله تا جاده، فاصله تا فرودگاه تاثيري بر تفاوت معني
خشكيدگي درختان دو خور نداشته است. از آنجا که استفاده از 
منابع گياهي اين پارک ملي توسط مردم بومي کامال متوقف 

ه، و در ضمن فرودگاه و جاده در فواصل يكساني تا اين شد
هاي ساخت رسد تفاوتبه نظر مي؛ بنابراين، ها قرار دارندجنگل

هاي معمولي عامل تفاوت در باند و ابنيه فرودگاه با جاده

هاي حرا منطقه باشد. ضمن گذاري آنها بر خشكيدگي جنگلاثر
انگرو به علت که گزارشي مبني بر خشكيدگي درختان م اين

خشكيدگي درختان با فاصله  نشده است. نزديكي تا فرودگاه ديده

خشكيدگي با  تا منبع مازوت رابطه مستقيمي داشت. ولي الزاماً
نظر از عامل نوع خور، اين متغير همزمان با نوع خور نبود. صرف

هاي حرا به واسطه نزديكي به منابع خشكيدگي درختان جنگل

مسجل شده و  کامالً نفتي محصوالت هکنندودهکننده و آلليدتو
بنابر .  (Rützler & Sterrer, 1970) سابقه طوالني دارد
تا  (Burns et al., 1993) سال 20بين تحقيقات مختلف 

هاي نفتي کشد تا آلودگيطول مي (Ke et al., 2003) قرننيم
طور مثال پخش مازوت يا شوند. بهاز يک جنگل مانگرو زدوده 

هاي حرا در ت کوره در خليج فارس عامل کاهش سطح جنگلنف
 Mohebbi Nozar) منطقه قشم و بندرعباس گزارش شده است

et al., 2014). 

داري بين نشان داد که تفاوت معنيتحقيق حاضر  نتايج
مانده در دو خور بساتين و درختان زنده باقي هايتخصوصي

هاي بين حفظ ويژگيهاي اساسي ، اما تفاوتبيدخون وجود ندارد

طبيعي اين دو خور به ويژه در دهانه ورودي آنها، دوري و 
نزديكي اين دو خور به جاده و فرودگاه و منابع ذخيره مازوت 

که  اين استتوان گرفت که مي کلي نتيجه بنابراين، .وجود دارد

از و اختالل در رژيم جريان آب  بساتين بسته شدن دهانه خور
خشكيدگي  عامل اصلي به درون خورز باالدست ا ،و رسوباتدريا 

تمام عوامل ممكن در اين شايد اما است. درختان حرا شده 

شود عواملي و پيشنهاد مي هگرفته نشدقرار نظر تحقيق مد
افزايش آلودگي هوا و گرد و غبار محلي ناشي از چون همديگري 

منطقه ويژه  هايهاي پتروشيمي و پااليشگاهفعاليت مجتمع

 فلزات سنگين و ترکيبات سمي به خور راه يافتن ژي عسلويه،انر
نيز در تحقيقات آينده  يق رواناب سطحي در مواقع بارندگياز طر

 د.ننظر قرار گيرمددر اين زمينه 
 

 ها یادداشت
1. Principal Component Analysis 
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