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 دهيچك
 .آيند  ميشمار به ي در محدوده جزر و مدگرمسيري  و نيمهگرمسيريطق هاي گياهي ساحلي در مناريختاري مانگرو جنگلها

. شوند  منبع غذايي مهمي در محدوده استقرار خود محسوب ميعنوان بهد كه هستن غني توده يز داراي اين اجتماعات گياهي
ش عناصر غذايي در  چرخ،اه كنند كه تجزيه الشبرگ  مقادير زيادي الشبرگ توليد مي خوديستي در محدوده ز مانگرودرختان

مرز  در همسايگي و جنوب شرقي ايراناليه  منتهيخليج گواتر در  .كند يت ميتقورا اي مجاور آن ه و زيستگاهاكوسيستم مانگروها
دو خور گواتر و باهو . باشند  ميمرتبطسه خور واجد درختان مانگرو  اين خليج كوچك به. قرار دارد  با كشور پاكستانمشترك

لمللي و منطقه حفاظت ا بخشي از تاالب بينگواتر خليج . قرار دارداين خليج  ي پاكستان بخش ايراني و خور جيوا دردر بخش
 هاي مانگرو اين تاالب تنها از گونه حرا توده. آيد كه داراي ارزشهاي اكولوژيك منحصربه فردي است  ميشمار شده گاندو به

)Avicennia marina Frossk. (Vierh.)(از باهو و گواتر هاي در خورترانسكت  اين تحقيق با كمك چهاردر  .يل شده است تشك
در طول هر ترانسكت در دو عمق   همچنين از رسوب بستر.شدبرداري  نمونهتكرار سه  درهاي درختان حرا  سرشاخه

مورد سنجش  درصد رطوبت،  آلي وازت، پتاسيم، فسفر، كربن چون پارامترهاييدر شاخه و برگ و رسوب  .ديگردبرداري  نمونه
زان ي از نظر مجنگلهان ي اتج بدست آمده رسوبايبراساس نتا .هاي آماري آنها بررسي گرديد ها و همبستگي  و اختالفقرار گرفت
 يدار يتروژن در دو عمق مختلف تفاوت معنين فسفر و ني رسوب، تنها بپارامترهاين يب هستند و از يار غنيم بسيفسفر و پتاس

در برگ ) بجز كربن(ن پارامترها يزان اي كه موجود داشت يدار ي شاخه و برگ اختالف معنين همه پارامترهايب. شتوجود دا
 ي رسوب سطحيها م نمونهين پتاسيا به و تن بودار كميسب و برگ ه رسوب با شاخين پارامترهاي بيهمبستگ. شتر از شاخه بوديب

دهنده اهميت درختان مانگرو در  تواند نشان  ميغذايي عناصر بررسي ميزان . وجود داشتيدار ي معنيم شاخه همبستگيبا پتاس
 .عناصر به زنجيره غذايي و حاصلخيزي زيستگاه باشداين تزريق 
 
، سرشاخه، رسوب، Avicennia marinaحرا، درخت  مانگرو، ي گواتر، جنگلهارو، خج گواتر، خور باهويخل :يدي كليها واژه

 .سيستان و بلوچستان
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 مقدمه
هاي گياهي ساحلي در مناطق ريختاري مانگرو جنگلها
 ي در محدوده جزر و مدگرمسيري  و نيمهگرمسيري

 تحت عنوان درختزارهاي جنگلهااين . آيند شمار مي هب
ي جزر و مدي و جنگلهاي مانگرو جنگلهاساحلي، 

 اصطالحي 1جنگلهاي مانگرو يا مانگال. اند توصيف شده
واع معيني از اجتماعات ساحلي است كه براي توصيف ان
اصطالح مانگرو به گياهان . رود مناطق حاره به كار مي

كه جنگل   در حالي،شود منفرد اين رويشگاه اطالق مي
مانگرو، مرداب مانگرو يا جنگل جزر و مدي يا مانگال 
معرف تمام اجتماعاتي است كه بوسيله اين گياهان شكل 

رايطي كه شوري باال، جزر در ش ).1374 كار، دانه(اند  گرفته
و مدهاي مكرر، طوفانهاي شديد، دماي باال و شرايط 

گونه گياهي ديگري   هيچ وخاك وجود دارد هوازي در بي
مانگروها  ،توانايي سازگاري با چنين شرايطي را ندارد

گياهان چوبي هستند كه در حد فاصل خشكي و دريا در 
. نندك  زيست ميگرمسيري  و نيمه گرمسيريمناطق 

كنند كه  همتايي را ايجاد مي مانگروها محيط اكولوژيكي بي
 باشد ها مي ميزبان اجتماعات غني از انواع گونه

)Kathiresan & Bingham, 2001(. 
قرار  مورد مطالعه در نواحي متعدديمانگروها 

 اين  مراقبت از اما درك اندكي نسبت بهاند، گرفته
ريب و نابودي آنها ها وجود دارد و همچنان تخ اكوسيستم
 درك بهتر حفظ اين اكوسيستم نيازمندبنابراين . ادامه دارد
در  .)Kathiresan & Bingham, 2001 (باشد آنها مي

اكوسيستم مانگرو كليه عوامل از طريق فرايندهايي به 
يكديگر مرتبط هستند كه به واسطه آنها تبادل و جذب 

ي تثبيت فرايندهاي درون. رديگ يصورت ممداوم انرژي 

                                                 
1. Mangal 

 و چرخه ، تجزيه مواد آلي مردهتوده زيانرژي، انباشت 
ثير شماري از فرايندهاي أشدت تحت ت مواد معدني به

. كند بيروني قرار دارند كه ثبات زيستگاه را تنظيم مي
كه اين فرايندها حفظ شوند، اكوسيستم پايدار  درصورتي

، الزمه حفظ و حمايت از مانگروهان يبنابرا. خواهد ماند
 جنگلي، نوع روابط اكولوژيك، زنجيره بوم زيستشناخت 

مانگروها داراي . باشد  ميعوامل تأثيرگذار بر آنغذايي و 
باشند كه نسبت به ساير جوامع گياهي از   غني ميتوده زي

 منبع عنوان به بنابراين ؛ مختلف پربارتر استجهتهاي
 شوند غذايي مهمي در محدوده استقرار خود محسوب مي

  دربراي نگهداري و حفظ رشد ).1381 ياري،صف(
. غذايي كافي ضروري است  توليد موادهااكوسيستم مانگرو

ها با چندين فرايند تنظيم  غذايي اين اكوسيستم انباره مواد
شود كه با يكديگر ارتباط متقابل دارند و يكي از آنها  مي

ها همراه با فعاليت فون انبوه  تجزيه ميكروبي الشبرگ
 كه مواد را به شكل مواد معدني ت كفزي استوداجمو

 و چرخه دروني يونهاي معدني را دهند  انتشار ميقابل حل
ها   الشبرگ،در واقع. ندنك در داخل انباره غذايي تسهيل مي

 شمار  بهگرمسيريهاي  نخستين منبع انرژي در تمام مصب
 منبع اوليه عمدتاًدر رويشگاه خود د و مانگروها نرو مي

 زاده، مجنونيان و ميراب( شوند ن محسوب ميتوليد آ
1381.( 

 عناصر غذايي موجود در خاكهاي جنگلي، مياندر 
ثري در حاصلخيزي و رشد ؤازت، فسفر و پتاسيم نقش م
ها  ن شدت تجزيه الشبرگيو نمو درختان دارند، همچن

عالوه بر شرايط اقليمي و خواص شيميايي خاك بستگي 
كه هر چه ازت  طوري  به؛اردزيادي به نوع برگ درختان د

شدت و ضعف . شود  زودتر تجزيه مي،برگ بيشتر باشد
 در خاك C/Nتجزيه الشبرگ همچنين بستگي به نسبت 
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قابليت ريشه گياهان براي  ).1385 مروي مهاجر،( دارد
. جذب مواد غذايي به تراكم نسبي اين مواد بستگي دارد

نسبت به  خود بهينهتر از حد  چنانچه يك عنصر پايين
شود  مي عناصر ديگر وجود داشته باشد، توليد اوليه محدود

مانگروها و زيستگاههاي  ).1381 زاده، مجنونيان و ميراب(
داري در چرخش جهاني كربن  مانگرو به طور معني

بر طبق برآوردهاي انجام شده توليد كربن . مشاركت دارند
ربن  بيش از نياز اكوسيستم بوده و كجنگلهاآلي در اين 
 درصد توليد اوليه خالص را شامل 40 اضافي جذب شده

 و  شدهبرخي از اين مواد آلي در رسوبات انباشته. شود مي
 شوند مقدار زيادي نيز به دور از سواحل منتقل مي

)Kathiresan & Bingham, 2001( .كه مقايسه  يطور به
 هاي در حال تجزيه  از الشبرگK و C ،N، Pجريان 
ها و توليد ثانويه  ها، باكتري تونك با فيتوپالن مانگرودرختان

در آبهاي مصبي نشان داده كه توليد مانگروها اهميت 
 دارد و در پايداري ها  در بودجه كربن مصبيشتريب

 ,Wafar ( بر عهده دارندينقش مهمز ينزنجيره غذايي 

 در رسوبات ييزان عناصر غذاي م،نيبرا عالوه). 1997
ر قرار يثأوسعه برگ را تحت ت، ساختار و تهامانگرو

 در 2002در سال  و همكاران Emmaكه  يطور  به،دهد يم
 كه سطوح متوسط و باالي ندمطالعات خود نشان داد

نيتروژن در خاك به طور محسوسي تعداد برگ در همه 
ين باعث چن و همدهد ميش يهاي مانگرو را افزا انواع گونه

 شده )Avicennia marina(حرا درختان افزايش ارتفاع در 
 ثيرأ توسعه برگ تحت ت.)Emma et al., 2002 (است
 در . تداخل آن با شوري بوده استاي  وK و N، P عناصر
 باعث 1ش فسفر به درختان چندليگر افزاي ديا مطالعه

                                                 
1. Rhizophora sp. 

 و تاج پوشش آنها LAI(2( ش شاخص سطح برگيافزا
 ).Lovelock et al., 2006( ده استش

تواند اطالعات  گ درختان ميتركيبات معدني و آلي بر
جانبي از نظر تغذيه معدني و در نتيجه قدرت حاصلخيزي 

 عناصر ،در برگ درختان.  در اختيار قرار دهد راخاك
اند توسط  ها جذب گرديده معدني كه توسط ريشه

 يا لي عامل توليد مواد هيدروكربناتهكار جذب كلروفي و ساز
اين برگ درختان بنابر. است توده يزكننده اصلي  توليد

دهند، در نتيجه مقدار كمي از  قسمت فعال را تشكيل مي
توانند ارتباط جذب عناصر معدني و رشد و نمو  آنها مي

 از آنجا كه ).1380،، كفش زرين( درختان را تعيين نمايند
برآورد ميزان عناصري چون نيتروژن، فسفر، پتاسيم و 

ابل آن با كربن آلي در گياه حرا و همچنين ارتباط متق
 به آشكار شدن  منجرتواند ميبستري كه در آن قرار گرفته 

 ده تاش در اين تحقيق سعي، دگرددارتباطات يادشده 
درختان  سرشاخه  و رسوبيهايژگين ويببرخي ارتباطات 

 .شود ي شناخته و بررسحرا
 

 شهامواد و رو
 محدوده مورد مطالعه

 85در ترين منطقه ايران  خليج گواتر در جنوب شرقي
 درجه و 25عرض جغرافيايي كيلومتري شهر چابهار و در 

 61  و طول جغرافيايي دقيقه12 درجه و 25يك دقيقه تا 
 و تقريباً واقع  دقيقه47 درجه و 61 دقيقه تا 34درجه و 

سه خور واجد . استنيمي از آن متعلق به كشور پاكستان 
ل درختان مانگرو همراه دو رودخانه به خليج گواتر متص

  گواتر و باهو در بخش ايراني و خور هايخور. باشد مي
 

                                                 
2. Leaf Area Index 
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منطقه حفاظت شده
گاندو

      استان     
سيستان و 
بلوچستان

منطقه حفاظت شده
گاندو

      استان     
سيستان و 
بلوچستان

 
 ت محدوده مورد مطالعهي موقع-1شكل 

 
ــرار دارد   ــيج قـ ــستاني ايـــن خلـ ــوا در بخـــش پاكـ جيـ

اين خليج بخشي از منطقه حفاظـت شـده         ). 1373زارعي،(
آيـد كـه داراي ارزشـهاي اكولوژيـك           شـمار مـي      به 1گاندو

ـ  و خور خليج گواتر   . به فردي است   منحصر اهو يكـي از     ب
 75المللي ايران است كه با مـساحتي معـادل       تاالب بين  22

المللـي    در فهرست تاالبهاي بين    1378در سال    هزار هكتار 
 .قرار گرفت

 ميليمتر و 114ميانگين بارش اين محدوده برابر با 
درجه سانتيگراد تعيين  5/22 متوسط دماي ساالنه معادل

ثر مطلق حرارت و برودت متوسط ساالنه حداك. شده است

                                                 
است كه ) Crocodylus palustris(گاندو نام تمساح پوزه كوتاه ايراني . 1

 .كند تنها در ايران زندگي مي

درجه سانتيگراد است  3/22  و30,1ترتيب در اين حوزه به
كه حداكثر دما در ماههاي ارديبهشت تا تير و حداقل دما 

براساس روش  .دهد در ماههاي آذر تا بهمن رخ مي
 اقليم منطقه از نوع اقليم بياباني گرم شديد تعيين ،آمبرژه

خابه خور و رودخانه پنج شا). 1382 آذرنويد،( شده است
شامل رودخانه كاجو، نهنگ و باهوكالت و خورهاي باهو 

هاي  رودخانه. باشند و گواتر با خليج گواتر در ارتباط مي
يادشده داراي رژيم سيالبي هستند و جريان پايه ضعيفي 

اجتماعات مانگرو در منطقه به  ).1373 زارعي،( دارند
 حرااي  طور خالص از گونه درختي و درختچه

)Avicennia marina( تشكيل شده است كه با دو گونه 
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 محدوده مورد 1شكل . شوند هالوفيت علفي همراهي مي
 .مطالعه را نشان مي دهد

 
 بررسيروش 

گيري در قالب ترانسكت  در اين مطالعه از روش نمونه
 ر ماهواره لندستيين منظور با كمك تصاود ب.استفاده شد

)ETM( ترانسكت به طور 4عداد  ت2002 مربوط به سال 
دو ترانسكت در خور ( تصادفي در دو خور باهو و گواتر
به نحوي انتخاب شد ) باهو و دو ترانسكت در خور گواتر

كه ابتداي هر ترانسكت در محل تماس با آب و امتداد آن 
عمود بر خط ساحلي تا جايي كه توده جنگلي وجود 

ترانسكت  هر يمختصات ابتدا و انتها. داشت كشيده شد
 .اده شدي و در عرصه پ)1جدول ( دي منتقل گردGPSبه 

 و در زمان جزر آب يز و زمستانيبرداري در فصل پا نمونه
انتهاي  در ابتدا، وسط و  به اين ترتيب، صورت گرفتايدر

انجام برداري از سرشاخه با سه تكرار  هر ترانسكت نمونه
ها در  رسوب در همين مكانبرداري از همچنين نمونه. شد

برگها از . عمل آمد به  سانتيمتر20 بيش از و 0-20دو عمق 
يد و به طور جداگانه جدا گرد برداشت شده يها سرشاخه

در آزمايشگاه  وشگاه منتقل ، سپس به آزماي شدوزن
هاي برگ و شاخه پس از خشك شدن در آون در  نمونه

 و خرد  ساعت24 به مدت گرادي درجه سانت107دماي 
 براي بدست آوردن ميزان  دستگاه آسياب،با كمك  شدن

 ، درصد كربن آلي)K (، پتاسيم)P (، فسفر)N (نيتروژن
)OC(صد رطوبت و در) W(مورد آزمايش قرار گرفت  .

.  استفاده شد1تروژن از روش كجدالي نيريگ براي اندازه
ها از روش فلوم فتومتر از   برآورد مقدار پتاسيم نمونهيبرا

وخته از عصاره نمونه و رنگ ايجاد طريق انتشار نور س
ون يداسيكربن و ماده آلي از روش اكس.  شدستفادهشده ا
گيري فسفر كل از دستگاه  براي اندازه.  بدست آمد2خشك

 بدست آوردن درصد ياسپكتروفتومتر استفاده گرديد و برا
 . مورد استفاده قرار گرفتيرطوبت، روش وزن

مايشگاه در هواي پس از انتقال به آزهاي رسوب  نمونه
 سپس هر نمونه با كمك هاون كوبيده و ،آزاد خشك شد

گيري  براي اندازه . ميليمتري عبور داده شد2از الك 
گيري  اندازه. رطوبت رسوب از روش وزني استفاده گرديد

 و) 1934(بالك   براساس روش والكي و3)OM (ماده آلي
. صورت گرفتكجدال گيري ازت كل به روش  اندازه

 با 4روش اولسونذب از گيري فسفر قابل ج ي اندازهبرا
گيري پتاسيم  براي اندازهكمك دستگاه اسپكتروفتومتر و 

گيري  از روش عصاره) قابل جذب گياه(تبادلي و محلول 
و دستگاه فلوم  7 برابر pH با استات آمونيوم يك موالر با

 روش ه تركيبات شيميايي گياه بتجزيه .استفاده شدفتومتر 
  .شد انجام AOAC(5 (من رسمي شيميدانهاي آناليزگرانج

 

                                                 
1. Kjeldahl 
2. Dry ashing 
3. Organic Matter 
4. Method 2 Olsens (NaHCO) 
5. Association of Official Analytical Chemists, 1990 
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 رداريب  مشخصات ترانسكتهاي نمونه-1جدول 
شماره  انتها ابتدا

 ترانسكت
 خورنام 

 عرض جغرافيايي (UTM) طول جفرافيايي (UTM) عرض جغرافيايي (UTM) طول جفرافيايي
(UTM) 

 2784198 347853 2784432 348076 گواتر 1
 2784661 347862 2784689 347916 گواتر 2
 2789377 355813 2789373 355477 باهو 3
 2790881 354837 2790143 355125 باهو 4
 
 انجام شده بصورت ي آماريها ي بررسيكل طور به

 SPSS 13افزار   و تحليلي با استفاده از نرميفيآمار توص
هاي  در آمار توصيفي برخي شاخص .صورت گرفت

اه اشتب انحراف معيار،( و پراكندگي )ميانگين(مركزي 
 و مورد اشاره قرار گرفته است) حداقل و حداكثرمعيار، 

ها و  الب بررسي اختالفق در دو آمار تحليلي
 تجزيه و تحليل پيش از. ها انجام گرديد همبستگي

 و در صورت نرمال انجام شد نرماليته آزمونها  داده
 براي 1 آزمون لوين.ها اقدام به تبديل آنها شد نبودن داده

 و Tدر آزمون . همگني واريانسها انجام شدبررسي 
برابر بودن ميانگين بين  2تحليل واريانس فرضيه آماري

تحليل .  مورد توجه قرار گرفتها دو گروه و گروه
ها و بين  واريانس ضمن بررسي واريانس درون گروه

ها  ها از طريق محاسبه نسبت واريانس بين گروه گروه
ها به بررسي تفاوتهاي موجود  اريانس درون گروهبه و
 دهد كه آيا تفاوتي بين  اين آزمون نشان مي. پردازد مي

                                                 
1. Levenes Test 
2. Null Hypothesis 

گانه يا بيشتر وجود دارد يا  ميانگينهاي گروههاي سه
كند كه اين تفاوتها در كجا قرار  خير، اما مشخص نمي

نگونه تفاوتها از دارند، به همين دليل براي دستيابي به اي
 .استفاده شد 3توكيآزمون 

 
 جينتا

هـا ارائـه     در ابتدا جدول مربوط به آمار توصيفي داده       
ــي ــود م ــدول (ش ــه نمو)3  و2 هايج ــاي د و در ادام اره

مربوط به مقادير هر يك از پارامترهاي مورد بررسـي در           
و ) بين خشكي و دريا   (، وسط   )محل تماس با آب   (ابتدا  

ده آورده شـ  ) در تمـاس بـا خـشكي      (انتهاي ترانـسكت    
 ي آمـار  ي سـپس بـه بررسـ      .)10 تا   1 ينمودارها (است

تـه شـده     پارامترهـا پرداخ   يهـا  يهـا و همبـستگ     اختالف
 .است
 

                                                 
3 . Tukey HSD 
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  اطالعات توصيفي رسوب در كل رويشگاه-2جدول 
 %رطوبت %N% P(ppm) K(ppm) OC شاخص آماري مق رسوبع

Mean 14/0 93/31 33/713 61/1 83/39 

SE 008/0 13/1 62/35 16/0 53/1 

SD 041/0 53/5 52/174 76/0 47/7 

Min 049/0 96/22 280 59/0 31/23 

Max 23/0 38/47 1000 63/3 07/51 

 سانتيمتر 20 تا 0

Confident's interval (95%) 02/0± 56/2± 57/80± 35/0± 44/3± 

Mean 13/0 89/29 67/701 49/1 22/39 

SE 01/0 23/1 21/48 23/0 25/2 

SD 035/0 26/4 167 78/0 80/7 

Min 05/0 96/22 280 59/0 31/23 

Max 20/0 48/37 880 63/3 00/51 

 20بيشتر از 
 سانتيمتر

Confident's interval (95%) 023/0± 78/2± 109± 51/0± 11/5± 

 
  آمار توصيفي شاخه و برگ در كل رويشگاه-3جدول 

 پارامترهاي اندازه گيري شده نمونه
 شاخص آماري

N% P% K% رطوبت% OM% 
Mean 01/2 16/0 35/1 73/62 87/81 

SE 073/0 01/0 06/0 83/0 90/0 

SD 44/0 03/0 38/0 98/4 41/5 

Min 44/1 09/0 70/0 39/52 80/67 

Max 10/3 22/0 20/2 75/71 20/91 

 برگ

Confidant's interval (95%) 14/0± 01/0± 123/0± 62/1± 76/1± 

Mean 75/0 078/0 77/0 13/48 34/89 

SE 033/0 01/0 05/0 87/0 56/0 

SD 20/0 05/0 30/0 22/5 38/3 

Min 47/0 01/0 30/0 54/38 0/77 

Max 49/1 18/0 60/1 54/60 3/95 

 شاخه

Confidence interval (95%) 06/0± 015/0± 098/0± 7/1± 09/1± 
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 و درصد رطوبت در يتروژن، كربن آليزان نيم
 83/39 و 61/1، 14/0بيترت  رسوب بهي سطحيها نمونه

درصد  22/39 و 49/1، 13/0ي عمقيها هدرصد و در نمون
ن يشده در ا يريگ م اندازهيمقدار فسفر و پتاس. تعيين شد
 ppm 33/713 و 93/31 هاي سطحي  در نمونهزيدو عمق ن

. بدست آمد ppm 97/701 و 89/29 هاي عمقي  در نمونهو
ن ي ايفي توصي آماريها  از شاخصي برخ2در جدول 

 .فاكتورها آورده شده است
 رطوبت در  ويم، ماده آليتروژن، فسفر، پتاسيدرصد ن

 بدست 73/62 و 87/81، 35/1، 16/0، 01/2 بيترت برگ به
، 77/0، 078/0، 75/0 ن فاكتورها در شاخهيآمد و هم

 از ي برخ3جدول .  شديريگ  درصد اندازه13/48 و 34/89
 ي را در رابطه با فاكتورهاي آماريفي توصيها شاخص
 .دهد يشده برگ و شاخه نشان م يريگ اندازه
 و يم، فسفر، كربن آليتروژن، پتاسيزان عناصر نيم

و در سه منطقه مجاور آب،  دو عمق رسوب رطوبت در
 1شكل   دريا و در مجاورت با خشكي و درين خشكيب

م، ماده ي درصد فسفر، پتاس2شكل  داده شده اند ونشان 

 در شاخه و برگ در سه منطقه ذكر تروژني و ن، رطوبتيآل
 .مي دهدنشان را شده 

براي بررسي اختالف بين پارامترها در دو عمق 
بنابراين .  همبسته استفاده شدTاز آزمون مختلف رسوب 

توان نتيجه گرفت كه بين مقدار   مي4با توجه به جدول 
 بين مقادير فسفر همچنيننيتروژن در دو عمق مختلف و 

 درصد اختالف 99در دو عمق مختلف با احتمال 
داري وجود دارد و از نظر ساير پارامترهاي مورد  معني

ين دو عمق مختلف داري در ب بررسي اختالف معني
براي بررسي اختالف پارامترها در طول . رسوب ديده نشد

 ترانسكت و همين طور در دو عمق مختلف از آزمون
ANOVA 5 استفاده گرديد كه نتايج آن مطابق جدول 

دار بين پارامترهاي  دهنده عدم وجود اختالف معني نشان
هاي  مورد بررسي در طول خط ترانسكت چه در نمونه

با توجه به نتايج . هاي عمقي است و چه در نمونهسطحي 
توان گفت كه كل رويشگاه از نظر   مي،بدست آمده

پارامترهاي مورد بررسي درهر يك از دو عمق مختلف 
 .باشد رسوب همگن مي
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در شاخه و برگهاي تهيه ) ه(، رطوبت و نيتروژن )ج(، ماده آلي )ب(، پتاسيم )الف(درصد فسفر  -2شكل 
 ).ي و دريا و در مجاورت با خشكيمجاور آب، بين خشك(شده از سه منطقه 

 
 مستقل استفاده شد كه Tبراي مقايسه دو خور از آزمون 

هاي سطحي   همگن بودن نمونهداللت بر مستقل Tآزمون 
كه ( جز پتاسيم رسوب در دو خور در بين تمامي پارامترها به

. دارد) دهد داري را نشان مي  در صد تفاوت معني5در سطح 
دهنده يكنواخت بودن   نشانT ي نيز آزمونهاي عمق در نمونه

 كه استجز پتاسيم  اليه عمقي رسوب در تمامي پارامترها به
داري   درصد بين دو خور تفاوت معني95در سطح اطمينان 

 . شده استدرج 6ن آزمون در جدول يج اينتا. دارد
از آنجاكه هر جفت داده مربوط به هر يك از پارامترهاي 

گ و شاخه متعلق به يك سرشاخه گيري شده بر اندازه

گيري شده در   بررسي اختالف بين عناصر اندازهيبرا ،هستند
نتايج د كه يهمبسته استفاده گرد Tبرگ و شاخه از آزمون 

 درصد در بين همه 1داللت بر وجود اختالف باال در سطح 
 .)7جدول  (پارامترهاي مختلف برگ و شاخه داشت

 طول خط بررسي اختالف عناصر در برگ در
نشان داد كه مقدار نيتروژن در طول ) 8جدول ( ترانسكت

 درصد بين 5داري در سطح  خط ترانسكت تفاوت معني
ونه رد و از نظر ساير پارامترها هيچ گ دا3 و 2سايت 

 .اختالفي مشاهده نشد
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 شده در شاخه يريگ  اندازهيانس پارامترهاي وارتجزيه
ن عناصر در ير بدار د عدم وجود اختالف معني داللت بر

 .)9جدول (طول خط ترانسكت داشت در شاخه 
بين دو خور از نظر ميزان نيتروژن، فسفر و درصد 

 درصد 1داري در سطح  رطوبت در برگ اختالف معني
و در رابطه با شاخه، بين مقادير فسفر و پتاسيم ) 10جدول (

 درصد وجود 1داري در سطح  بين دو خور اختالف معني
 ).11جدول ( داشت

ها در   بين ترانسكت وها بين پارامترها  اختالفيبررس
برگ نشان داد كه از نظر ميزان نيتروژن و درصد رطوبت بين 

 2 و 1ترانسكت (داري وجود دارد  ترانسكتها اختالف معني
 .) درخور باهو قرار دارند4و  3در خور گواتر و ترانسكت 

 4 و 2طور   و همين4 و 1هاي  نيتروژن بين ترانسكت
 درصد دارد و درصد رطوبت 1داري در سطح  اختالف معني
 اختالف 4 و 2 چنين و هم4 و 1 ،3 و 1هاي  بين ترانسكت

 . دارنددرصد 5داري در سطح  معني
هاي  در رابطه با شاخه، فسفر و پتاسيم در بين ترانسكت

 كه از ، بدين ترتيبداري را نشان داد مختلف تفاوت معني
 5 در سطح 3 و 1هاي  ن ترانسكتنظر ميزان فسفر، بي

 درصد اختالف 1 در سطح 4 و 2 ،3 و 2، 1 و 4درصد، 
 و 3 و 3 و 2، 3 و 1هاي  ترانسكت. داري وجود داشت معني

 1داري را در سطح   به لحاظ ميزان پتاسيم اختالف معني4
 هايب در جدوليترت ن آزمونها بهيج اينتا. درصد نشان دادند

 .استده ي ارائه گرد13 و 12
 

 همبسته بين پارامترهاي رسوب در دو عمق مختلفt  نتيجه آزمون -4جدول 
 t df Sig. (2-tailed) پارامتر

N 427/3 11 006/0 

P 535/3 11 005/0 

K 989/0 11 344/0 

OC 162/2 11 054/0 

W 539/0 11 600/0 
 

  براي بررسي اختالف بين پارامترها در طول ترانسكتANOVAنتيجه آزمون  -5جدول 
 .df F Sig پارامتر (cm) برداري عمق نمونه

N 2 837/0 464/0 

P 2 300/1 319/0 

K 2 899/0 441/0 

OC 2 493/0 627/0 

0-20 

W 2 685/3 068/0 

N 2 268/0 771/0 

P 2 736/0 506/0 

K 2 412/1 293/0 

OC 2 623/0 558/0 

 20از  بيشتر

W 2 354/0 711/0 
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  مستقل براي مقايسه پارامترها در دو خورT نتيجه آزمون -6جدول 
 df t Sig.(2-tailed) پارامتر (cm) برداري عمق نمونه

N 10 234/1- 245/0 

P 10 610/0- 555/0 

K 10 889/2- 016/0 

OC 10 400/1- 192/0 

0-20 

W 10 878/0- 401/0 

N 10 785/0- 450/0 

P 10 430/0- 676/0 

K 10 466/2- 033/0 

OC 10 901/0- 389/0 

 20از  بيشتر

W 10 360/0- 727/0 

 
 همبسته بين مقادير پارامترهاي مختلف در شاخه و برگ tنتيجه آزمون  -7جدول 

 T Df Sig. (2-tailed) پارامتر 

N 731/19 35 00/0 

P 979/12 35 00/0 

K 681/8 35 00/0 

W 965/16 35 00/0 

OM 269/7- 35 00/0 

 
  واريانس بين پارامترهاي مختلف برگ در طول ترانسكتتجزيه -8جدول 

 .Tukey HSD Sig هاي مورد مقايسه جفت داده .df F Sig پارامتر
2-1 891/0 

3-1 067/0 N 2 883/3 031/0 
2-3 034/0 

P 2 201/1 314/0 - - 
K 2 281/1 291/0 - - 

OM 2 621/2 088/0 - - 
W 2 621/2 136/0 - - 
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  واريانس بين پارامترهاي مختلف شاخه در طول ترانسكتتجزيه -9جدول 
 .df F Sig پارامتر

N 2 060/0 942/0 
P 2 603/0 553/0 

K 2 291/0 750/0 

W 2 791/1 183/0 

OM 2 978/1 154/0 

 
 ف پارامترهاي برگ در دو خور براي بررسي اختالt نتيجه آزمون -10جدول 

 t df Sig. (2-tailed) پارامتر

N 063/4 34 000/0 

P 326/2 34 026/0 

K 100/1- 34 279/0 

W 223/4 34 000/0 

OM 249/0 34 805/0 

 
  براي بررسي اختالف پارامترهاي شاخه در دو خورt نتيجه آزمون -11جدول 

 t df Sig.(2-tailed) پارامتر

N 486/0- 34 630/0 
P 208/6 34 000/0 

K 453/3- 34 002/0 

W 415/1 34 166/0 

OM 502/0 34 619/0 
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  براي مقايسه بين ترانسكتها در برگANOVA  نتيجه آزمون -12جدول 
 .Tukey HSD Sig جفت ترانسكتهاي مورد مقايسه .df F Sig پارامتر

2-1 998/0 

3-1 113/0 

4-1 006/0 

3-2 162/0 

4-2 010/0 

N 3 957/5 002/0 

4-3 607/0 

P 3 536/2 074/0 - - 
K 3 465/1 243/0 - - 

OM 3 862/2 052/0 - - 
2-1 00/1 
3-1 046/0 

4-1 019/0 

3-2 053/0 

4-2 022/0 

W 3 672/5 003/0 

4-3 980/0 
 سه بين ترانسكتها در شاخه براي مقايANOVA  نتيجه آزمون -13جدول 

 .Tukey HSD Sig جفت ترانسكتهاي مورد مقايسه .df F Sig پارامتر
N 3 723/1 182/0 - - 

2-1 147/0 

3-1 021/0 

4-1 002/0 

3-2 000/0 

4-2 000/0 

P 3 046/16 000/0 

4-3 821/0 

2-1 628/0 

3-1 001/0 

4-1 988/0 

3-2 000/0 

4-2 430/0 

K 3 786/11 000/0 

4-3 002/0 

OM 3 689/0 566/0 - - 
W 3 882/0 461/0 - - 
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  ماتريس همبستگي بين پارامترهاي مختلف برگ، شاخه و رسوب در كل رويشگاه-14جدول 
 شاخه برگ )20بيشتر از (خاك  )20-0( خاك

 
N P K C W N P K C W N P K C W N P K C W 

Correlation 
Sig. (2-t) N 1                    

Correlation 
Sig. (2-t) P 

207/0 
518/0 

1                   

Correlation 
Sig. (2-t) K 

811/0 
001/0 

071/0 
825/0 

1                  

Correlation 
Sig. (2-t) C 

900/0 
000/0 

071/0 
825/0 

719/0 
008/0 

1                 

ك 
خا

)0-
20( 

Correlation 
Sig. (2-t) W

673/0 
016/0 

067/0 
835/0 

543/0 
068/0 

758/0 
004/0 

1                

Correlation 
Sig. (2-t) N 

751/0 
005/0 

309/0 
328/0 

617/0 
032/0 

702/0 
011/0 

346/0 
270/0 

1               

Correlation 
Sig. (2-t) P 

170/0 
597/0 

755/0 
005/0 

056/0 
863/0 

144/0 
655/0 

116/0- 
719/0 

411/0 
185/0 

1              

Correlation 
Sig. (2-t) K 

745/0 
005/0 

331/0 
293/0 

901/0 
000/0 

607/0 
037/0 

408/0 
188/0 

766/0 
004/0 

326/0 
301/0 

1             

Correlation 
Sig. (2-t) C 

749/0 
005/0 

080/0- 
804/0 

620/0 
031/0 

872/0 
000/0 

662/0 
019/0 

788/0 
002/0 

023/0- 
943/0 

545/0 
067/0 

1            

ك 
خا

)
 از 

شتر
بي

20( 

Correlation 
Sig. (2-t) W

481/0 
113/0 

361/0 
250/0 

353/0 
260/0 

606/0 

037/0 
470/0 
123/0 

801/0 
002/0 

465/0 
128/0 

535/0 
073/0 

685/0 
014/0 

1           
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  ماتريس همبستگي بين پارامترهاي مختلف برگ، شاخه و رسوب در كل رويشگاه-14جدول ادامه 
 شاخه برگ )20بيشتر از (خاك  )20-0( خاك

 
N P K C W N P K C W N P K C W N P K C W 

Correlation 
Sig. (2-t) N 

204/0- 
525/0 

373/0- 
232/0 

336/0- 
285/0 

259/0- 
417/0 

479/0- 
115/0 

002/0 
995/0 

064/0- 
843/0 

373/0- 
232/0 

051/0- 
875/0 

120/0- 
711/0 

1          

Correlation 
Sig. (2-t) P 

153/0- 
636/0 

109/0 
737/0 

220/0- 
492/0 

255/0- 
423/0 

187/0- 
560/0 

114/0 
724/0 

239/0 
455/0 

144/0- 
655/0 

002/0 
995/0 

115/0 
723/0 

668/0 

.017/0 
1         

Correlation 
Sig. (2-t) K 

303/0 
338/0 

099/0 
760/0 

407/0 

189/0 
342/0 
277/0 

131/0 
686/0 

453/0 
139/0 

288/0 
365/0 

326/0 
300/0 

468/0 
125/0 

405/0 
192/0 

252/0 
429/0 

507/0 

093/0 
1        

Correlation 
Sig. (2-t) C 

458/0 
134/0 

511/0- 
089/0 

449/0 
143/0 

479/0 
115/0 

353/0 
260/0 

102/0 
752/0 

375/0- 
230/0 

213/0 
505/0 

356/0 
257/0 

069/0- 
830/0 

103/0 
750/0 

349/0- 
266/0 

069/0- 
831/0 

1       

رگ
ب

 

Correlation 
Sig. (2-t) W

285/0- 
369/0 

202/0- 
529/0 

486/0- 
109/0 

140/0- 
664/0 

200/0- 
534/0 

080/0 
805/0 

071/0- 
827/0 

438/0- 
155/0 

171/0 
594/0 

283/0 
372/0 

730/0 
007/0 

568/0 
054/0 

262/0 
412/0 

060/0- 
854/0 

1      

Correlation 
Sig. (2-t) N 

214/0- 
503/0 

040/0 
902/0 

180/0- 
576/0 

309/0- 
328/0 

107/0 
741/0 

562/0- 
057/0 

275/0- 
387/0 

284/0 
371/0 

529/0- 
077/0 

392/0- 
208/0 

406/0- 
191/0 

334/0- 
289/0 

330/0- 
294/0 

138/0- 
670/0 

606/0 
037/0 

1     

Correlation 
Sig. (2-t) P 

117/0- 
716/0 

194/0- 
545/0 

377/0- 
228/0 

121/0- 
709/0 

151/0 
639/0 

115/0- 
722/0 

099/0- 
759/0 

382/0- 
221/0 

012/0- 
970/0 

084/0 
796/0 

561/0 
058/0 

562/0 
057/0 

092/0- 
776/0 

197/0 
539/0 

606/0 
037/0 

066/0- 
838/0 

1    

Correlation 
Sig. (2-t) K 

548/0 
065/0 

215/0- 
502/0 

684/0 
014/0 

495/0 
102/0 

35/0 
288/0 

257/0 
418/0 

338/0- 
283/0 

443/0 
150/0 

504/0 
095/0 

154/0- 
633/0 

250/0- 
434/0 

236/0- 
461/0 

324/0 
304/0 

339/0 
281/0 

439/0- 
153/0 

136/0- 
673/0 

526/0- 
079/0 

1   

Correlation 
Sig. (2-t) C 

196/0- 
542/0 

739/0- 
006/0 

142/0- 
659/0 

076/0 
815/0 

038/0 
906/0 

150/- 
641/0 

453/0- 
139/0 

286/0- 
367/0 

171/0 
595/0 

025/0 
938/0 

166/0 
606/0 

255/0- 
423/0 

319/0- 
312/0 

270/0 
395/0 

254/0 
426/0 

189/0- 
555/0 

171/0 
596/0 

106/0- 
742/0 

1  

خه
شا

 

Correlation 
Sig. (2-t) W

098/0- 
761/0 

407/0- 
189/0 

324/0- 
304/0 

202/0 
529/0 

396/0 
203/0 

071/0- 
826/0 

390/0- 
210/0 

452/0- 
141/0 

404/0 
192/0 

241/0 
450/0 

210/0 
512/0 

138/0 
669/0 

016/0- 
961/0 

180/0 
575/0 

647/0 
023/0 

200/0- 
533/0 

570/0 
053/0 

153/0- 
636/0 

561/0 
058/0 

1 
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هاي آماري بين پارامترهاي مورد بررسي از  همبستگي
 بررسي شدطريق جدول ضرايب همبستگي پيرسون 

داري بين   مطابق اين جدول همبستگي معني.)14جدول (
ميزان نيتروژن خاك سطحي با ميزان پتاسيم، كربن و 
درصد رطوبت در خاك سطحي و نيتروژن، پتاسيم و كربن 

فسفر خاك . وجود داردهاي عمقي رسوب  در نمونه
هاي عمقي و كربن شاخه  سطحي با فسفر در نمونه

بين ميزان پتاسيم خاك سطحي . داري دارد همبستگي معني
با كربن خاك سطحي و كربن، پتاسيم و نيتروژن خاك 

. داري وجود دارد عمقي و پتاسيم شاخه همبستگي معني
كربن خاك سطحي با درصد رطوبت خاك سطحي و 

درصد رطوبت خاك عمقي  وژن، پتاسيم، كربن وميزان نيتر
رطوبت خاك سطحي با . داري وجود دارد ارتباط معني

كربن خاك در نمونه عمقي و نيتروژن خاك عمقي با 
پتاسيم، كربن و درصد رطوبت خاك عمقي همبستگي 

هاي  بين ميزان كربن در نمونه. دهد داري نشان مي معني
 و ميزان عمقي خاك با درصد رطوبت خاك عمقي

نيتروژن برگ با درصد رطوبت و فسفر برگ و همچنين 
درصد رطوبت برگ با ميزان نيتروژن و فسفر شاخه و 

 . شود داري ديده مي درصد رطوبت شاخه همبستگي معني
 

 بحث
 و يم، كربن آلي پتاسكل رويشگاه از نظر پارامترهاي

هر يك از دو عمق مختلف  در رسوب دردرصد رطوبت 
 اما در پارامترهاي فسفر و ، داده شدتشخيصهمگن 

داري وجود   دو عمق مختلف تفاوت معنيمياننيتروژن 
در . باشد دارد و در هر دو مورد در سطح بيشتر از عمق مي

داري   نيز اختالف معني)از آب به خشكي( طول ترانسكت
تشخيص داده  ي رسوبدر ارتباط با هيچ يك از پارامترها

هاي سطحي و چه در  مونهدر دو خور چه در ن. نشد
يك از  داري در هيچ هاي عمقي اختالف معني نمونه

جز پتاسيم وجود ندارد كه ميزان آن در خور  هپارامترها ب
با توجه به اينكه بهترين شرايط تغذيه  .باشد باهو بيشتر مي

 20 تا 12 در حدود C/Nازت در مواقعي است كه رابطه 
 كه نزديك بود 52/11ا  در اين جا اين رابطه برابر باست،

ط مناسب از ي و داللت بر وجود شرابه اين محدوده بوده
 از نظر ميزان  مانگروهاي گواتر.ن عنصر دارديب اذنظر ج

از نظر ميزان مواد آلي  و هستندفسفر و پتاسيم بسيار غني 
 درصد 77/2خاك به طور متوسط اين رويشگاه داراي 

 .باشد ميآلي كربن 
در بين همه پارامترهاي بررسي  ،مده بدست آيجطبق نتا

داري وجود دارد  شده در بين شاخه و برگ اختالف معني
 در برگ م و درصد رطوبتيتروژن، فسفر، پتاسي نو ميزان

 بجز كربن كه در شاخه بيشتر از ؛باشد بيشتر از شاخه مي
داري بين  در طول ترانسكت اختالف معني. برگ است

 با نواحي مجاور در د وبرگي مشاهده شميزان نيتروژن 
هاي شاخه اين  در نمونه. دبو بيشترمقدار آن خشكي 

ميزان پارامترهاي مورد بررسي در . شود اختالف ديده نمي
 و انسكت ترامتدادبرگ و شاخه دو خور و همچنين در 

 و در برخي  در همه موارد همگن نبودهها ن ترانسكتيدر ب
توان  ين مين بير ا د.از اين پارامترها اختالف وجود دارد

تروژن، فسفر و ي نزانين ميدار ب يبه وجود اختالف معن
ن دو خور و يم شاخه بيدرصد رطوبت برگ، فسفر و پتاس

 .اشاره كرد يخشكا به يدرتروژن برگ در امتداد يزان نيم
زان همه عناصر ين ميها نشان داد كه ب يهمبستگ يبررس

 يدار يمعن ي شده در دو عمق رسوب همبستگيريگ اندازه
 رسوب با شاخه ين پارامترهاي بي اما همبستگ،وجود دارد
م يزان پتاسين ميز است و تنها بيار ناچيو برگ بس
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 يم شاخه همبستگي رسوب با پتاسي سطحيها نمونه
ن نكته را ذكر يد اي با،انيدر پا .دي مشاهده گرديدار يمعن

اين  با توجه به اينكه شروع زنجيره غذايي دركرد كه 
 آگاهي از ،شود ها از برگ مانگرو شروع مي وسيستماك

دهنده اهميت  تواند نشان  ميدر سرشاخهميزان اين عناصر 
درختان مانگرو در تزريق عناصر مغذي به زنجيره غذايي 

 .و حاصلخيزي زيستگاه باشد
 ييزان عناصر غذاي مي مطالعات انجام شده بر روبيشتر

در  ن عناصريارات يي تغيا بررسي و 1كامل ي برگهايبر رو
ر شدن صورت گرفته است ي تكامل برگ تا مرحله پزمان
زان ي مق، هدف برآوردين تحقينكه در اي با توجه به اكه
 موجود در سرشاخه بوده ين عناصر در تمام برگهايا

. ن جهت وجود نخواهد داشتيسه از اياست، امكان مقا
ن ي در ارانين بار در اي اولي شاخه براتجزيهن يعالوه بر ا

 يذكر است كه قاسمتالزم به . ده استي انجام گرديبررس
ثر در ارزش ؤ مي از پارامترهايبرخ) 1378 (يخشكرود

و از آن جمله  سرشاخه گونه حرا در هرمزگان ييغذا
  تجزيه نموده، اما در يريگ ن را اندازهيزان فسفر و پروتئيم

 . خود برگ را از شاخه جدا ننموده استيو تحليلها
Ilyas و Siddiqui) 1986 (برگ ييايمي از عناصر شيبرخ 

 و يمواد آل ازجمله )Avicennia marina (گونه حرا
 قرار ي پاكستان مورد بررسيرا در سواحل كراچرطوبت 

 %17/84معادل   حرايها  برگيافتند كه مواد آلي و دردادند
 افته استيكاهش  %)68/87( نسبت به گذشته بود كه

)Ilyas & Siddiqui, 1986(ها در  برگيزان مواد آلي م، كه
 .ديبرآورد گرد% 87/81  حاضر در مطالعهسرشاخه حرا

Alongi تروژن و فسفر را در يزان نيم) 2005( و همكاران
 Avicennia  و Rhizpphora stylosa برگ دو گونه

                                                 
1. Adult 

marinaجه گرفتند كه ي كردند و نتي بررساي در شرق استرال
 ≤16نسبت( فر مواجه هستندها با كمبود فس ن گونهيا

N:P  ()Alongi et al. 2005(در مطالعه كه  ، درحالي
 61/12نسبت( حاضر چنين محدوديتي وجود نداشت

≤N:P.( 

Morrisey در بخشي از مطالعات  )2003( و همكاران
 نيوزلند به Puhinui خور يخود در جنگلهاي مانگرو

هاي  ررسي برخي از عناصر غذايي رسوب و برگ در تودهب
هاي   و بيشترين اختالف را در بين سايتپرداختندمانگرو 

برداري در امتداد زون بين جزر و مدي  مختلف نمونه
كه در   درحالي؛)Morrisey et al., 2003 (بدست آوردند

اين تحقيق تنها از نظر ميزان نيتروژن اين اختالف ديده 
 عناصر غلظت )2006( و همكاران Bernini .شده است

اين  و رسوبات  چندين گونه مانگرورا در برگغذايي 
 در جنوب شرقي Sao Mateusجنگلها در مصب رودخانه 

مورد بررسي قرار دادند كه در مطالعه آنها ميزان  برزيل
عناصر غذايي برگ و رسوب از جمله پتاسيم و نيتروژن 

 كه )Bernini et al., 2006( همبستگي با يكديگر نداشته
 .شود ييد ميأدر مطالعه حاضر نيز اين امر ت

 
 منابع مورد استفاده

جنگلهاي مانگرو ايران و جهان با نگاهي . 1382 ،.آذر نويد، ف−
 184 ،انتشارات كالم شبدا.اجمالي به جنگلهاي حرا خليج گواتر 

 .فحهص
: ن مانگروبيولوژي و اكوفيزيولوژي درختا. 1374 ،.كار، ا دانه−

 .24-29: 28, فصلنامه جنگل و مرتع. قسمت اول
استان سيستان و ( ژئومورفولوژي سواحل عمان. 1376، .ا ور، ديده−

 مجموعه مقاالت اولين همايش زمين شناسي دريايي). بلوچستان
 : ارديبهشت17-19 ،چابهار،  با نگرشي ويژه به درياي عمانايران
297-303. 
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 مقدماتي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي بررسي. 1373 ،.زارعي، ا−
 .چابهار. سسه تحقيقات شيالت ايرانؤانتشارات م. خليج گواتر

ي جنگلها) قسمت دوم(ي مانگرو جنگلها. 1381 ،.صفياري، ش−
 263 .تهران. جنگلهاسسه تحقيقات ؤانتشارات م. مانگرو ايران

 .صفحه
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Abstract 
Mangrove forests are vegetative formations in tropical and subtropical latitudes at intertidal 

extension. These vegetative communities have rich biomass as food source in their established 
regions. Mangrove trees in their biotic extension produce large amount of litter which support 
food elements circulation in mangrove ecosystems and neighbor habitats. Govater bay is located 
at the South-East of Iran and is neighbor to Pakistan. Three estuaries with grey mangrove are 
joined to this small bay. Two estuaries including Govater and Bahu are in Iran and Jiva estuary 
is in Pakistanian side. Govater bay is a part of international wetland and Gando protected area 
and has unique ecological values. Mangrove stands of this wetland consist of a single species 
called Harra (Avicennia marina Frossk. (Vierh.)). In this survey, samples were collected using 
four transects in Govater and Bahu estuaries. Twigs with three repeats and sediment in two 
depths were collected in each transect. Some parameters such as N, P, and K, Organic carbon, 
humidity percent of stem, leaf and sediment were measured and statistic differences and 
correlations were studied. Based on the obtained results, the sediment of these forests are very 
rich in terms of P and K amount. There was significant difference between P and N in two 
different depths. In all stem and leaf parameters significant differences were observed between 
amount of these factors (expect carbon). Correlation between sediment parameters with twig 
and leaf was very low and only between K of surface samples with K of stem significant 
correlation was occured. Investigation on nutrient amount show important role of mangrove 
trees in food chain and habitat fertility. 

 
Keywords: Govater bay, Bahu estuary, Govater estuary, mangrove forests, grey mangrove, 
Avicennia marina, twigs, sediment, Sistan & Baluchestan 


