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 پوشش های مانگرو استان هرمزگان به مخاطرات محیطی بر اساس درصد تاجبندی حساسیت رویشگاهپهنه
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 چکیده 

پیشدر   رویشگاهپژوهش  حساسیت  درجه  درصد  رو  بررسی  مبنای  بر  هرمزگان  استان  مانگرو  های 

بندی شد. بدین منظور با آماربرداری  های ساختاری جنگل( طبقهعنوان شاخصی از مشخصهپوشش )به تاج

قطعه در  مانگروها  تاج  قطر  ثبت  و  تاج میدانی  درصد  نمونه،  قطعههای  از  یک  هر  در  نمونه  پوشش  های 

های خمیر، تیاب و  رویشگاه  NDVIای و تهیه نقشه  محاسبه شد. سپس، با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره

ها رابطه  متناظر هر قطعه در سطح رویشگاه  NDVIهای نمونه و  پوشش در قطعهجاسک، بین درصد تاج

شگاه، نقشه تغییرات مکانی  هر روی  NDVIرگرسیونی برقرار شد و با اجرای رابطه رگرسیونی روی نقشه  

پوشش مانگروها و ، با استفاده از نقشه درصد تاجآخرها تهیه شد. در  پوشش در سطح رویشگاهدرصد تاج

نقشه درجه حساسیت رویشگاه جغرافیایی،  اطالعات  از سامانه  استفاده  تاجبا  در سه طبقه  پوشش کم، ها 

میانگی که  داد  نشان  نتایج  شد.  تهیه  زیاد  و  تاجمتوسط  درصد  رویشگاهن  در  و پوشش  تیاب  خمیر،  های 

به رویشگاه  71و    43،  62ترتیب  جاسک  اساس،  این  بر  و  است  بهدرصد  تیاب  و  جاسک  ترتیب  های 

نسبت را  درجه حساسیت  بیشترین  و  تنشکمترین  وقوع  آشفتگیبه  و  ویژگیها  دارند.  محیطی    های های 

ی  و اجتماع  یاقتصاد   شرایط،  یساحل  یهایسات و سازهتأس  ،گذاریرسوب  ی، مقدارمحل  ک یژئومورفولوژ

توانند  با تأثیر بر ساختار و رویش مانگروها می  ای و بال آمدن سطح آب در محیطیی زیست هاندهی، آل منطقه

  های مورد بررسی باشد. این پژوهش با تولید اطالعات در درجه حساسیت بین رویشگاهتفاوت  از عوامل  

درجه    دقیق رویشگاهاز  پیشحساسیت  است  توانسته  هرمزگان  مانگرو  اجرای  های  برای  اولیه  نیازهای 

های مانگرو را فراهم  بندی اقدامات حفاظتی و احیاء رویشگاههای سازگاری با تغییر اقلیم و اولویتبرنامه

 . کند
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 مقدمه

هکتار از    14650000  حدودمانگرو    یها جنگل  امروزه

)ی مرا    یادن  سواحلمناطق     که (  FAO, 2003پوشانند 

اکولوژیک ارزش   آن  خدمات  از  هکتار  تا    200  هاهر 

 ,UNEP-WCMCاست )  شدههزار دلر برآورد    900

جدا2006 ارزش    ی(.    ها، یستماکوس   ینا  اکولوژیکاز 

ز که    یمهم  یها تگاهیسمانگروها  عرضه  با  هستند 

دارو  یدهایتول و  سوخت  چوب،  غذا،  مانند    ، متنوع 

  ی جوامع انسان  یشتو مع  یداریدر حفظ پا  ینقش مهم

کشورها   یژهوهب دارند حالدر  یدر   ,Alongi)  توسعه 

ارزشمندیعنوان  به  مانگروها(.  2008   ی برا   بستر 

ماهپرندگان،    زندگی خرچنگ  یپستانداران،  ها،  ها، 

  و   تجمع رسوبات  ی براو محلی    ها و خزندگان حلزون

غذا تثبیتمواد  و  جذب  و    هستند ها  یندهآل   یی 

(Manson et al., 2005  اهمیت وجود  با  این    زیاد(. 

، تخریب  یخدمات اکوسیستمی در تأمین نیازهای انسان

حلی  فرد ساهای منحصر بهو از بین رفتن این رویشگاه 

یافته   شدت  دنیا  سراسر  در  گذشته  دهه  سه  طول  در 

های  درصد از جنگل  50که تاکنون بیش از  چنان  ،است

شده کیفیت  افت  و  تخریب  دچار  جهان  و  مانگرو  اند 

( دارد  ادامه  همچنان  روند  نتیجه Giri, 2016این   .)

سالمتی   و  وسعت  کاهش  تخریب،  این  مستقیم 

از   ناشی  افزایش صدمات  و  فرسایش،  مانگروها  وقوع 

تأسیسات   و  بر جوامع  و سونامی  امواج طوفانی  سیل، 

است جهان  سواحل  در   Kathiresan and)  انسانی 

Rajendran, 2005از همچنین  بین(.  مانگروها  رفتن 

آزادسازی   کربن ذخیره  مقدارسبب  از  در عظیمی  شده 

دنبال آن تشدید گرمایش جهانی،  ها و بهاین اکوسیستم

آب کیفیت  زیستی،  کاهش  تنوع  کاهش  ساحلی،  های 

ای  های ساحلی و نابودی بخش عمدهتخریب زیستگاه

از منابع مورد نیاز جوامع انسانی خواهد شد که متکی  

جنگل متعدد  محصولت  و  خدمات  مانگرو بر  های 

 (. Kristensen et al., 2008هستند )

اکوسیستمباتوجه اینکه  در به  همواره  مانگرو  های 

تهدید و   هایمعرض  طبیعی  مخاطرات  وقوع  از  ناشی 

برنامه  ی انسان انجام  دارند،  آوردن   ریزیقرار  فراهم  و 

اثرهای کاهش  برای  مناسب  تهدیدها   ابزارهای    این 

این یابی بهدست  (.Allen et al., 2001)  ضروری است

اولویت به  کمک  و  و هدف  مدیریتی  اقدامات  بندی 

زیرساخت  آوردن  کاهش  فراهم  برای  مطلوب  های 

و  تهدیدها آگاهی  گرو  در  و  کسب  ،  کافی  اطالعات 

اکوسیستمآسیب  ازدقیق   این  به  پذیری  نسبت  ها 

 ( است  گوناگون    Allen et al., 2001مخاطرات 

،Alongi, 2008.)  از  آسیب تابعی  سیستمی  هر  پذیری 

در جنبه  قرارسه  توان  معرض  و  حساسیت  گرفتن، 

(. در بین این سه بعد Gallopin , 2006سازشی است )

بهآسیب حساسیت    یک   که  ای درجه  عنوانپذیری، 

-مجموعه یا  و بیرونی یا درونی آشفتگی  توسط سیستم

  گیرد، می  قرار  تغییر  یا  و  تأثیر  تحت  هاآشفتگی  از  ای

( است  شده  که  Gallopin , 2006تعریف  آنچه   .)

ها و  کننده مقدار حساسیت سیستم است، ویژگیتعیین

به است.  نظر  مورد  سیستم  ساختاری  توسعه  -درجه 

سیستمنحوی  ساختاری  که  توسعه  درجه  دارای  های 

آسیب و  نسبت  بیشتر، درجه حساسیت  پذیری کمتری 

های محیطی گوناگون دارند  ها و آشفتگیبه وقوع تنش

(Gallopin, 2006سیستم در  اساس،  این  بر  های  (. 

اکوسیستم مانند  درجه  طبیعی  تعیین  نیز  گیاهی  های 

درجه طریق  از  بهحساسیت  ساختاری  توسعه  -بندی 

پیش  از  یکی  ارزیابی  عنوان  برای  اصلی  نیازهای 

تواند کمک شایانی به  ها میپذیری این اکوسیستمآسیب

گیری و تصمیم  های حفاظت و حمایت وتوسعه برنامه

مدیریتی   راهکارهای  اثرهای  ارائه  کاهش  برای  موثر 

تنش از  ناشی  گوناگوننامطلوب  این   های  بر  وارد 
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)اکوسیستم باشد  اساس،  Ellison, 2015ها  این  بر   .)

بررسی  پژوهش در  سعی  مختلف    های ویژگیهای 

کرده جنگلی  های  رویشگاه  پژوهش  ساختاری  در  اند. 

Pellegrini et al. (2009)  ساختاری  ویژگی های 

اساس   بر  برزیل  شرقی  جنوب  سواحل  مانگروهای 

نتایج   تنه و ارتفاع درخت بررسی شد و  تغییرات قطر 

های مختلف این رویشگاه )ساحلی  نشان داد که بخش

درختان   ارتفاع  و  قطر  میانگین  اساس  بر  خورها(  و 

قطعهثبت در  ساختاری  شده  )وضعیت  نمونه  های 

نسبت  متفاوتی  حساسیت  درجه  دارای  به    متفاوت( 

مقدار    Cavalcanti et al. (2009)عوامل محیطی دارند.  

  Guanabaraشده خلیج  حساسیت مانگروهای حفاظت 

تراکم   درجه  اساس  بر  را  برزیل  شرق  جنوب  در 

که  رویشگاه داد  نشان  نتایج  و  کردند  بررسی  ها 

ویژگی اساس  بر  بررسی  مورد  های  مانگروهای 

کمتری  حساسیت  درجه  دارای  متفاوت    ساختاری 

رویشگاهنسبت در  موجود  مانگروهای  غیر  به  های 

آسیب درجه  و  هستند  تأثیر  حفاظتی  تحت  پذیری 

بهره و  رویشگاهمداخالت  از  انسانی  بود. برداری  ها 

Nicolau et al. (2017)   با ثبت قطر برابر سینه و ارتفاع

های نمونه  در قطعه  Quirimbasمانگروهای پارک ملی  

تحلیل   و  تجزیه  و  ماهوارهزمینی  نقشه  تصاویر  ای، 

های ساختاری را در سطح  تغییرات مکانی این مشخصه

اساس   بر  که  داند  نشان  نتایج  و  کردند  تهیه  رویشگاه 

های روبه دریا، روبه خشکی موقعیت مانگروها )حاشیه 

های مختلف  و خورها( و مقدار دخالت انسانی، بخش

ویژگی دارای  نیز  رویشگاه  و  متفاوت  ساختاری  های 

نسبت متفاوتی  حساسیت  عوامل  درجه  به 

پویایی   Macamo et al. (2018)اثرگذارمحیطی دارند.  

-های مختلف رویشگاههای ساختاری در بخش ویژگی

کردند.   بررسی  را  موزامبیک  کشور  مانگرو  های 

در   مانگروها  ارتفاع  و  قطر  ثبت  و  زمینی  آماربرداری 

و   رابطه مقایر قطر  تحلیل  ارتفاع  رویشگاه و تجزیه و 

ماهوارهثبت تصاویر  با  بهشده  که  داد  نشان  دلیل  ای 

های انسانی، مانگروهای مجاور مناطق شهری و فعالیت

ویژگی دارای  در روستایی  متفاوتی  ساختاری  های 

 های گوناگون دارند.   سطح رویشگاه

جنگل جهان،  مانگروهای  از  بسیاری  های  همانند 

در معرض تخریب ناشی از  مانگرو استان هرمزگان نیز  

مخاطرات طبیعی و انسانی مختلفی مانند برداشت بیش  

سرشاخه حد  محیط  ها،  از  در  صنعتی  مراکز  توسعه 

و ورود   ساحلی  صنعتی،  و  شهری  فاضالب  ورود 

غیرگونه سیاه(،  های  )موش  صیادیفعالیتبومی  ،  های 

آلودگی نفتی  و  عوامل در    هستند. های  این    کنار 

تنشکنندهتخریب برخی  وجود  مانند  ،  محیطی  های 

پی، کاهش تخلیه آب و رسوبات  درهای پیخشکسالی

و   سالنه  بارش  کمبود  و  تابستان  زیاد  گرمای  مغذی، 

طوفان نفوذ  گونو(    گرمسیریهای  حتی  )مانند 

شدت  را به اکوسیستمی حساس و به  ی ایرانمانگروها

تبدیل   حفاظت   ;Safiari, 2018)  است  کردهنیازمند 

Mafi-Gholami et al., 2015این از  انجام  رو،  (. 

توسعه    یحفاظتهای  فعالیت مدیریتی    راهبردهایو 

  تنوع   ضروری،  اکولوژیک  فرآیندهای  حافظکارآمد که  

  باشد،   هاجنگل  این  اکوسیستمی  خدمات  و  زیستی

بررسی   ،در این میان.  خواهد بودضرورتی انکارناپذیر  

به  مانگروها  ارکانحساسیت  از  یکی  ارزیابی    عنوان 

تفسیر    کردن، از طریق آسان  هااین جنگل پذیری  آسیب

مقدار حساسیت  و توصیف اطالعات موجود در مورد  

اکوسیستم نسبتاین  تنشها  انواع  وقوع  و  به  ها 

درآشفتگی مهمی  نقش  و  اولویت  ها  اقدامات  بندی 

  ها از برای مدیریت پایدار آنهای مورد نیاریذگسرمایه

بندی درجه  رو طبقهبنابراین، هدف پژوهش پیش.  دارد

طریق   از  هرمزگان  استان  مانگروهای  حساسیت 

تاج نقشه تغییرات درصد  این رویشگاهسازی  ها  پوشش 
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ویژگی )به از  شاخصی  جنگل(  عنوان  ساختاری  های 

 . است

 ها مواد و روش

 منطقه مورد بررسی 

هرمزگان  های جنگل استان  محدوده    مانگرو    25در 

ثانیه عرض شمالی در گابریک    13دقیقه و    34درجه و  

ثانیه    54دقیقه و    10درجه و    27)شهرستان جاسک( تا  

و   بندرعباس  شهرستان  کولغان  و    55در   22درجه 

و   تا    6دقیقه  بندرلنگه  شهرستان  در  شرقی  طول  ثانیه 

و    58 و    34درجه  هیمَ  7دقیقه  در  شهرستان  ثانیه  ن 

جاسک و در هفت شهرستان جاسک، سیریک، میناب، 

رویشگاه در  بندرلنگه  و  قشم  خمیر،  های  بندرعباس، 

)شکل   دارند  گسترش  این  1مختلف  با ها  جنگل(. 

بیشترین وسعت این  هکتار    10025/ 55وسعتی برابر با  

های  درصد جنگل  90)بیش از    اجتماعات را در کشور

نیز   و  ایران(  کمانگرو  و در  فارس  خلیج  حوزه  ل 

راپمیآب منطقه  )سازمانROPME)  های    ای منطقه   ( 

عمان(    دریای  و  فارس  خلیج   زیست   محیط  از  حفاظت

(  Avicenna marinaحرا )  دو گونه  دارند و متشکل از

)  و   هستند (  Rhizophora macronataچندل 

(Danehkar et al., 2013.) به یادشده،  گستره  جز  در 

تودهرویشگاه   بهسیریک،  طبیعی  از  های  کامل  طور 

حرا   درختان  ناهمسال  و  نامنظم  خالص،  اجتماعات 

پوشیده شده است. در رویشگاه سیریک درختان چندل  

این  به در  دارد.  درختان حرا حضور  با  آمیخته  صورت 

یا  رویشگاه با جوامع گیاهی هالوفیت  ها، گونه مانگرو 

تیره   به  متعلق  همراه   Chenopodiaceaeشورپسند 

ها مانند زون رویشگاهی  است که در برخی از رویشگاه

گونه دارند  قشم،  بیشتری  وسعت  شورپسند  های 

(Danehkar et al., 2013  دربرگیرنده منطقه   .)

 و  گرم   هوای   و  آب   دارای  مانگروهای استان هرمزگان

 در  سالنه  بارش  بلندمدت  میانگین  و  است  مرطوب

منطقه  ایستگاه باران سنجی    دمای   و  مترمیلی  146های 

شده    گرادسانتی  درجه  2/27  آن  سالنه  متوسط ثبت 

( کلی،  به  .( Mafi-Gholami et al., 2020است  طور 

استان  جنگل سواحل  محدوده  در  ایران  مانگرو  های 

ساختار   جغرافیایی،  موقعیت  اساس  بر  هرمزگان 

در  سواحل  ژئومورفولوژیکی  وضعیت  و    رویشگاهی 

و   سیریک  تیاب،  خمیر،  رویشگاهی  حوزه  چهار 

تقسیم میجاسک  تعیین  بندی  پژوهش،  این  در  شوند. 

)با استفاده از درصد تاج پوشش( و   ویژگی ساختاری 

حساسیت مانگروهای استان هرمزگان در سه رویشگاه 

حدود   در  وسعتی  با  جاسک  و  تیاب    8500خمیر، 

 . هکتار انجام شد

 حساسیت مانگروهاسازی درجه نقشه

تاج درصد  محاسبه  و  زمینی  در  آماربرداری  پوشش 

 های نمونه قطعه

  ی ها ستمیاکوس  تیحساس  تعیین  که در آنچه  یطور کل به

اندازه مشخصه  شودمی  یریگمانگرو  توده شامل  های 

درخت)  یجنگل تراکم،  ارتفاع  تنه،    درصد و   قطر 

افزا  (پوششتاج با  که  ا  مقدار  شی است    ن یمتوسط 

ویژگی  هامشخصه از  )تغییرات  ساختاری(  درجه  های 

های محیطی  ها و آشفتگی به تنش ها نسبتآن ت یحساس

در    . (Pellegrini et al., 2009شود )کاسته می  گوناگون

نقشه برای  پژوهش،  حساسیت    مقدارسازی  این 

پوشش  از تغییرات درصد تاج  بررسیمانگروهای مورد  

چرا  رویشگاه شد،  استفاده  تاجها  بهکه  عنوان پوشش 

شاخص از  منعکسیکی  اکولوژیکی،  تبادل  های  کننده 

های جنگلی  اکسیدکربن بین رویشگاهانرژی، آب و دی

پرکاربردترین   از  یکی  و  است  پیرامون  محیط  و 

و  شاخص سالمت  ارزیابی  ساختاری    هایویژگیهای 

 ,.Mafi-Gholami et alاست )  های مانگرو  اکوسیستم

2019; Korhonen et al., 2011) . 
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 هاهای نمونه در آنو پراکنش قطعه بررسیموقعیت جغرافیایی مانگروهای مورد  -1شکل 

Figure 1. Geographical location of the studied mangroves and distribution of sampling plots 

 

بدین منظور در اولین مرحله اقدام به آماربرداری  

های مورد  زمینی و ثبت قطر تاج مانگروها در رویشگاه

برداری بر  طورکلی، انتخاب روش نمونهبهشد.    بررسی

ویژگی گونه پایه  رویشی  در  های  و  هزینه  زمان،  ها، 

ویژگی و  هدف  اساس  بر  مورد نهایت  موضوع  های 

می انجام  )بررسی   ,Goldsmith and Harrisonشود 

قطعه1976 تا  شد  سعی  پژوهش  این  در  نمونه  (.  های 

ها، دارای ابعادی  ضمن پراکنش در تمام سطح رویشگاه

ماهواره تصویر  تفکیک  اندازه  با  )بر  متناسب  باشند  ای 

اساس قدرت تفکیک مکانی و خطای هندسی احتمالی  

ترتیب تصویرباقی تا بدین  از    مانده در تصویر(  دقیقی 

تاجت  درصد  شود  غییرات  فراهم  مانگروها  پوشش 

(Mafi-Gholami et al., 2020بدین .)  منظور، بر اساس

،  Mafi-Gholami et al. (2019, 2020)پژوهش  

نظر گرفتن گستره و موقعیت ساختارهای  به درباتوجه  

Tall  پوشش  )مانگروهای دارای قطر ارتفاع زیاد و تاج

و  گسترده  )Dwarf   و ارتفاع  قطر،  دارای  )مانگروهای 

های روبه دریا و روبه تر( در بخشپوشش کوچکتاج

رویشگاه مربعیقطعه  32ها،  خشکی  در شکل  نمونه 

خمیر،   و    22رویشگاه  تیاب  رویشگاه  در  نمونه  قطعه 

نمونه   20 جا  قطعه  رویشگاه  روش  در  به  سک 

شبکه  تصادفی  -سیستماتیک ابعاد  متر    1500× 1500با 

  متر مربع(   2025متر )  45  ×   45با ابعاد قطعه نمونه    و

تصویر    متر  30  ×  30تر از اندازه تفکیک زمینی  )بزرگ
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قطر تاج با استفاده از   اندازهماهواره لندست( برای ثبت 

GPS  قطعه پراکنش  شدند.  سطح  پیاده  در  نمونه  های 

نقشهرویشگاه آخرین  از  استفاده  با  تهیه ها  از  های  شده 

رویشگاه در  گستره  ایران  جنوب  سواحل  مانگرو  های 

بود. در سطح    Mafi-Gholami et al. (2020)پژوهش  

های نمونه، اندازه دو قطر عمود برهم  هر یک از قطعه

ن متر  از  استفاده  با  با دقت سانتیتاج  اندازهواری  -متر 

گیری شد و بر اساس متوسط قطر تاج درختان، درصد  

و   1های نمونه با استفاده از روابط  پوشش در قطعهتاج

 .  (1)رابطه  محاسبه شد 2

𝑐𝑐𝑖 1 رابطه =
𝜋

4
(𝐶𝐷1𝑖 × 𝐶𝐷2𝑖) 

رابطه:   این  در  به متر   𝑐𝑐𝑖که  تاج درخت  : سطح 

به    iقطر بزرگ و کوچک درخت    𝐶𝐷2𝑖و    𝐶𝐷1𝑖مربع؛  

 متر است.  

%𝑐𝑐 2 رابطه =
∑ 𝑐𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐴
× 100 

رابطه:   این  در  تاج%𝑐𝑐که  درصد  در  :  پوشش 

: A: سطح تاج درخت به متر مربع و   𝑐𝑐𝑖قطعه نمونه؛  

 ,.Asgari et alمساحت قطعه نمونه به متر مربع است )

2013 .) 

ماهواره تصاویر  نقشه  پردازش  تهیه  و    NDVIای 

 بررسیهای مورد  مانگروها در رویشگاه

نقشه برای  پژوهش،  این  درصد  در  تغییرات  سازی 

مانگروها در رویشگاهتاج از    بررسیهای مورد  پوشش 

لندست   ماهواره  ماه جولی سال    8تصاویر  به  مربوط 

هم  2019 تصاویر  شد.  انجام  استفاده  تاریخ  با  زمان 

رویشگاه سطح  در  مورد آماربرداری  مانگرو  های 

ای پیش از ارائه  های ماهوارهبودند. اگرچه داده  بررسی

و  هندسی  نظر  از  مختلفی  سطوح  در  کاربران  به 

می تصحیح  باقی   شوند، رادیومتری  امکان  ماندن  اما 

بعضی از خطاهای اولیه و یا ایجاد خطاهایی جدید و 

بنابراین  دارد.  وجود  اولیه  تصحیحات  فرآیند  از  ناشی 

تحلیل   و  تجزیه  هرگونه  از  پیش  که  است  ضروری 

ها از  بررسی شوند. برای بررسی وضعیت هندسی داده

راه نقشهلیه  به  مربوط  رقومی  های  توپوگرافی  های 

ها  گذاری لیه راههممنطقه استفاده شد. روی  1:25000

ای بیانگر تطابق هندسی بسیار خوب  و تصویر ماهواره 

ای با نقشه جاده منطقه بود. از این رو های ماهوارهداده

برای تصاویر تصحیح هندسی انجام نشد. همچنین، از  

چندزمانهآنجایی پژوهش  این  چندسنجندهکه  و  ای  ای 

تصحیحات نشد.    نبود،  انجام  نیز    ی برا اتمسفری 

  اخذشده   ریوامانگروها تص   محدوده  تر قیدق  یسازنقشه

در حالت جزر  نیز    ایآب در  ند وبود  یفاقد پوشش ابر 

داشت   دقیققرار  تفکیک  امکان  مانگروهای  تا  تر 

  (. Giri, 2016)ای از اراضی اطراف فراهم شود  حاشیه 

-گیرینسبتهای مربوط به پوشش گیاهی، در پژوهش

ماهواره تصاویر  باندهای  از  مختلفی  متداول  های  ای 

( برایGiri, 2016است  این پژوهش،  در    ی بارزساز  (. 

  ی نواح  از  مانگروها  یاهی گ  پوشش  یجداساز  و  ریتصاو

و تهیه نقشه تغییرات درصد   رامونیپ  یهایخشک و یآب

مانگروهاتاج رویشگاه  پوشش  و  در  تیاب  خمیر،  های 

ه  شدنرمال   ی اهیگ  پوشش   تفاوت   شاخص   از جاسک،  

(NDVI  )ن ی پرکاربردتر  و  نیبهتر  از  یکی  که  

تفکیک  هاشاخص از  برای  و   مناطق  مانگروها  دیگر 

این   تولیدی  توان  و  ساختاری  تغییرات  پایش 

استاکوسیستم  ,.Armitage et al)  شد  ادهاستف   ،ها 

2015; Bihamta et al., 2019.) 

  NDVIپوشش و  توسعه رابطه رگرسیونی بین درصد تاج

 ای  مستخرج از تصویر ماهواره

های خمیر، تیاب و رویشگاه  NDVIتهیه نقشه  پس از  

سال   برای  درصد  2019جاسک  میانگین  بین   ،

قطعهتاج در  مانگروها  و  پوشش  نمونه    NDVIهای 

تعداد   به  نمونه    نهمربوط  قطعه  هر  با  متناظر  پیکسل 

برقرار شد )   ,.Mafi-Gholami et alرابطه رگرسیونی 

به2019 واقع  در  خطای (.  وجود  ثبت   دلیل  از  ناشی 
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مرک نیز  مختصات  و  زمین  روی  بر  نمونه  قطعات  ز 

باقی تصاویر  خطای  هندسی  تصحیح  از  ناشی  مانده 

میانگین   استفاده،  به    NDVIمورد  پیکسل    نهمربوط 

ماهواره مقدار  به  ایتصویر  با هر    NDVIعنوان  متناظر 

شد   گرفته  نظر  در  زمین  روی  بر  نمونه  قطعه 

(Heiskanen, 2006.)  پژوهش،   نیا  هدفکه  آنجایی  از  

تاجنقشه درصد  تغییرات  در سازی  مانگروها  پوشش 

ماهوارهرویشگاه تصاویر  از  استفاده  با  در  ها  بود،  ای 

مناسب  قدم  این اولین  برآورد  برای  مدل  ترین 

از  .  ای تهیه شدماهواره  های رویشی از تصویر مشخصه

  متغیر   ونهنم  قطعه  در  پوشش تاج  درصد  منطقی  نظر

.  هستند  آن  مقدار  به  وابسته  NDVI  که  است  مستقل

  ایجاد   هاآن  بین  رگرسیونی   روابط  منطق   این  بهباتوجه

با  که    مقدار   توان می   رابطه   این  کردنمعکوس  شدند 

رو   متناظر   NDVI  از  را(  وابسته  متغیر)  یشیمشخصه 

نمونه  قطعه  از  پژوهش  نیا  در.  آورد  دستبه های 

رویشگاهبرداشت  در  در  )  درصد  70  حدود  ،هاشده 

تیاب و جاسک بهرویشگاه   15،  22ترتیب  های خمیر، 

-Mafi) شد استفاده سازیمدل ی برا( قطعه نمونه 14و 

Gholami et al., 2020)  .  از استفاده  با  ترتیب،  بدین 

( مربعات  حداقل  رگرسیون   NDVI  نیب(،  LSRروش 

تاج  و درصد  مانگروهامتوسط    های مدل   ،پوشش 

  ، (Logaritmic)  یتمیلگار  ،(Linear)  یخط  مختلف

  ی توان   ،(Cubic)  سوم  درجه  ،(Quadratic)  دوم  درجه

(Power  )یینما  و  (Exponential  )  شدند داده  توسعه 

مدل  بهترین  مبنای  و    ن ییتع  بیضر  مقدار  نی شتریب  بر 

adj)  شده  اصالح
2R  )استاندارد   انحراف  مقدار  نیکمتر  و  

  (SE)( خطا   ،RMSE( اریبی  و   )ME)  شد  انتخاب  .

مانده قطعه  درصد باقی  30  ها، از ی مدل اعتبارسنج  برای

بهدر رویشگاه)ها  نمونه و جاسک  تیاب  -های خمیر، 

-داده  مجموعه  عنوانبه  ( قطعه نمونه  6و    7،  10ترتیب  

 ,.Mafi-Gholami et alاستفاده شد )  اعتبارسنجی  های 

، ها با استفاده از ضریب تبییناعتبارسنجی مدل .  (2020

و اریبی  داده  p  خطا،  پراکنش  نمودار  به  های  مربوط 

پیشمشاهده و  تاج شدهبینی شده  انجام    پوششدرصد 

 (. Mafi-Gholami et al., 2020شد )

ها و تهیه رویشگاه  NDVIاعمال مدل رگرسیونی بر نقشه  

 پوشش نقشه تغییرات درصد تاج

توسعه رگرسیونی  رابطه  نهایت،  تغییرات  در  بین  یافته 

تاج قطعهدرصد  در  مانگروها  و  پوشش  نمونه  های 

NDVI  نقشه بر   ،NDVI  تیاب و  رویشگاه های خمیر، 

تغییرات درصد   جاسک اجرا شد و بدین ترتیب نقشه 

رویشگاهتاج سطح  در  مانگروها  سال  پوشش  برای  ها 

 تهیه شد.  2019

 ها بندی درجه حساسیت رویشگاهطبقه

پوشش  های تغییرات درصد تاجز نقشهدر این مرحله، ا

بندی و ها برای طبقهشده برای هر یک از رویشگاهتهیه 

ها استفاده شد. بدین منظور  مقایسه درجه حساسیت آن

مقدار  رویشگاه اساس  بر  جاسک  و  تیاب  خمیر،  های 

شده، پوشش تهیههای تغییرات درصد تاجمیانگین نقشه

حساسیت   درجه  با  طبقه  سه  زیاد  در  و  متوسط  کم، 

 بندی شدند.طبقه

 نتایج  

 های نمونه پوشش در قطعهنتایج محاسبه درصد تاج

بهدر رویشگاه و جاسک  تیاب  قطر  های خمیر،  ترتیب 

اندازه  3469و    3069،  4032تاج   حرا  درخت  -اصله 

اندازه در قطعهگیری شد.  درختان  تاج  قطر  های  گیری 

متغیر رویشی در  نمونه نشان داد که مقدار متوسط این  

بهرویشگاه جاسک  و  تیاب  خمیر،  با  های  برابر  ترتیب 

که  سانتی  2/315و  5/178،  3/210 است  و    کمینهمتر 

به  بیشینه خمیر  رویشگاه  در  رویشی  متغیر  ترتیب  این 

  425ترتیب متر، در رویشگاه تیاب بهسانتی  115و   500

و   650ترتیب  متر و در رویشگاه جاسک بهسانتی   95و  
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شده  گیریمتر بود. بر اساس قطر تاج اندازهسانتی  135

قطعه در در  تاج  وسعت  میانگین  مقدار  نمونه،  های 

  6/ 5، 7/ 6ترتیب های خمیر، تیاب و جاسک بهرویشگاه

 داد   نشان  متر مربع محاسبه شد. همچنین، نتایج  5/8و  

 یشگاهرو  در  تاج  احتمس  مقدار  بیشینه  و  کمینه  که

رو  0/ 7و    7/21  ترتیببه  یرخم در  مربع،    یشگاه متر 

رو  5/0و    5/18  ترتیببه  یابت  در  و  مربع    یشگاه متر 

بود.  3/1  و  7/23  ترتیببهجاسک   بر اساس    متر مربع 

محاسبه تاج  قطعهوسعت  در  میانگین  شده  نمونه،  های 

تاج رویشگاهدرصد  در  و  پوشش  تیاب  خمیر،  های 

 درصد بود.  71و  43،  62ترتیب  جاسک به

مدل تاجنتایج  درصد  بین  رابطه  در  سازی  پوشش 

 ای  تصویر ماهواره NDVIهای نمونه و قطعه

  NDVIپوشش با  سازی رابطه بین درصد تاجنتایج مدل 

نشان    شدهگیریاندازههای  درصد داده  70با استفاده از  

انواع مدل  بین  از  که  یافته،  داد  توسعه  رگرسیونی  های 

های خطی هر سه رویشگاه دارای بالترین ضریب  مدل 

خطا    مقدار ( و کمترین  Adj-r2شده )همبستگی تعدیل 

معنی  ( آماری  بودند  )جدول  P <0.001دار   )1 .)

پیش برای  مدل خطی  تاج بنابراین،  درصد  پوشش  بینی 

سطح   در  شد. رویشگاهمانگروها  انتخاب  ها 

 
بینی  برای پیششده گیری اندازههای درصد از داده 70( با استفاده از LSRسازی رگرسیون حداقل مربعات )مدل  -1جدول 

 2019شده از تصویر ماهواره لندست سال استخراج NDVIتاج پوشش مانگروها از درصد 
Table 1. LSR modeling using 70% of the observation data for predicting mangrove canopy cover from 

the NDVI values extracted from the Landsat satellite image 2019 
 رویشگاه

Habitat 

 مدل 

Model 
a b c d SE RMSE ME Adj-r2 p-value 

 خمیر

Khamir 

 خطی 

Linear 
65.74 25.22 - - 4.53 4.31 3.42 0.89 0.001> 

 لگاریتمی

Logaritmic 
32.44 90.47 - - 4.89 4.49 3.59 0.87 0.001> 

ی توان  

Power 
98.81 0.473 - - 5.12 4.68 3.80 0.85 0.001> 

یینما  

Exponentia 
34.43 0.954 - - 5.25 4.75 4.11 0.84 0.001> 

دوم  درجه  

Quadratic 
-179.11 280.6 -18.8 - 5.89 4.80 4.20 0.80 0.001> 

سوم  درجه  

Cubic 
355.6 -805.7 618.6 -78.66 5.52 4.95 4.36 0.82 0.001> 

 تیاب 

Tiab 

 خطی 

Linear 
58.81 10.05 - - 3.85 5.26 4.23 0.94 0.001> 

 لگاریتمی

Logaritmic 
25.63 91.72 - - 4.02 5.42 4.38 0.91 0.001> 

ی توان  

Power 
90.05 0.45 - - 4.16 5.52 4.45 0.90 0.001> 

یینما  

Exponentia 
28.47 0.91 - - 4.29 5.68 4.59 0.88 0.001> 

دوم  درجه  

Quadratic 
-242.35 359.74 -43.78 - 4.41 5.80 4.72 0.85 0.001> 

سوم  درجه  

Cubic 
735.77 -1546.4 1082.2 -169.4 4.35 5.96 4.91 0.86 0.001> 
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 .1جدول ادامۀ 
Continued table 1. 

 رویشگاه

Habitat 

 مدل 

Model 
a b c d SE RMSE ME Adj-r2 p-value 

 جاسک 

Jask 

 خطی 

Linear 
87.42 21.37 - - 3.32 5.56 4.75 0.92 0.001> 

 لگاریتمی

Logaritmic 
47.37 102.38 - - 3.56 5.68 4.85 0.90 0.001> 

ی توان  

Power 
118.63 0.56 - - 3.89 5.82 5.01 0.88 0.001> 

یینما  

Exponentia 
38.53 1.10 - - 4.11 6.01 5.21 0.86 0.001> 

دوم  درجه  

Quadratic 
-223.66 333.45 -33.64 - 4.15 6.12 5.36 0.82 0.001> 

سوم  درجه  

Cubic 
566.16 -1202.9 888.15 -128.13 4.25 6.25 5.47 0.85 0.001> 

 

ها  نشان داد که مدل   شده گیریاندازههای  درصد از داده  30شده با استفاده از  ی خطی انتخابها مدل   یاعتبارسنج

با ضریب همبستگی )P <0.001دار هستند )از نظرآماری معنی بینی  قابلیت زیادی در پیش  88/0( بزرگتر از  2R( و 

 (. 2و جدول  cو  a ،b 2ای دارند )شکل  شده از تصویر ماهوارهتهیه NDVIپوشش با استفاده از نقشه درصد تاج

 

 

 
شده  بینیگیری در قطعه نمونه( و پیشپوشش )اندازهشده درصد تاجسنجی( مشاهده درصد )اعتبار 30مقایسه بین  -2شکل  

 جاسک: c: تیاب و bخمیر، : aای( در رویشگاه تصویر ماهواره NDVIپوشش )مستخرج از درصد تاج
Figure 2. Comparison between 30% (validation) of observed canopy percentage (measured in sample 

plot) and predicted canopy percentage (derived from the NDVI values of satellite image) in the a: 

Khamir, b: Tiab and c: Jask  
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شده )با استفاده از  بینیگیری در قطعه نمونه( و پیششده )اندازههسنجی بین درصد تاج پوشش مشاهدنتایج صحت -2جدول 

 مدل خطی رگرسیونی(  
Table 2: Results of the accuracy of observed canopy percentage (measured in sample plot) and 

predicted canopy percentage (derived from linear regression models) in mangroves 
 رویشگاه
Habitat 

 ( 2R)  ضریب تبیین

Coefficient of determination (R2) 
 خطا 

Error 
 اریبی

Bias 
 خمیر 

Khamir 
0.88 4.02 3.76 

 تیاب 

Tiab 
0.93 2.75 1.30 

 جاسک 

Jask 
0.98 4.84 4.03 

 

پوشش در سازی تغییرات مکانی درصد تاجنتایج نقشه

 ها رویشگاه

بین درصد تاجاجرای مدل  با  سازی رگرسیونی  پوشش 

NDVI  های خمیر، تیاب و جاسک  مربوط به رویشگاه

تغییرات مکانی   ، طیفی  NDVIنشان داد که متناسب با 

تاج درصد  رویشگاهاز  سطح  در  مورد  پوشش  های 

نقشه  بررسی نتایج  است.  مشاهده  تغییرات  قابل  سازی 

تاج درصد  این  مکانی  تغییرات  که  داد  نشان  پوشش 

  8/12  ینهکممشخصه در سطح رویشگاه خمیر از مقدار  

مقدار   از    6/84  بیشینهتا  تیاب  رویشگاه  در  درصد، 

رویشگاه   6/75تا    3/10  کمینهمقدار   در  و  درصد 

مقدار   از  مقدار    7/13  کمینه جاسک    6/92  بیشینهتا 

(. تغییرات مکانی  5تا    3های  درصد متغیر است )شکل

-ها نشان داد که حاشیهپوشش در رویشگاهدرصد تاج

رویش دریای  روبه  فرم  گاههای  از  متشکل  که  ها 

و    Tallساختاری   تنه  قطر  ارتفاع،  دارای  )مانگروهای 

بزرگ تاج  دارای  گستره  است،  سه  بیشینه تر(  این  ی 

های  (. در مقابل، گستره5تا    3های  متغیر هستند )شکل

رویشگاه این  خشکی  فرم  روبه  از  متشکل  که  ها 

 )مانگروهای دارای ارتفاع، قطر تنه و   Dwarfساختاری  

کوچک تاج  هستند،  گستره  درصد  کمینهتر(  ی 

 (.5تا    3های  دهند )شکلپوشش را نشان میتاج

 

 
 پوشش در سطح رویشگاه خمیر تغییرات مکانی درصد تاج -3شکل 

Figure 3. Spatial changes in the canopy cover in the Khamir habitat 
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پوشش در سطح رویشگاه تیابتغییرات مکانی درصد تاج -4شکل    

Figure 4. Spatial changes in canopy cover in the Tiab habitat 

 

 
 پوشش در سطح رویشگاه جاسکتغییرات مکانی درصد تاج -5شکل 

Figure 5. Spatial changes in the percentage of canopy cover in the Jask habitat 
 

 ها بندی درجه حساسیت رویشگاهنتایج طبقه

بر اساس نقشه    هابندی درجه حساسیت رویشگاهطبقه

تاج درصد  میانگین  سطح  تغییرات  در  پوشش 

دارای  رویشگاه جاسک  رویشگاه  که  داد  نشان  ها 

درجه   رویشگاه  کمترین  مقابل،  در  و  است  حساسیت 

بین   در  حساسیت  درجه  بیشترین  دارای  تیاب 

تغییرات  رویشگاه اساس  بر  است.  بررسی  مورد  های 

تاج نسبتدرصد  نیز  خمیر  رویشگاه  دو پوشش،  به 

با درجه حساسیت   در طبقه  و جاسک  تیاب  رویشگاه 

 بحث (.6متوسط قرار گرفت )شکل 

حسباتوجه درجه  تعیین  اینکه  رویشگاهبه  های  اسیت 

پذیری  های اصلی ارزیابی آسیبجنگلی یکی از بخش

(، در  Ellison, 2015ها محسوب است )این اکوسیستم

طبقه پژوهش  رویشگاهاین  حساسیت  درجه  های  بندی 

از   استفاده  با  استان هرمزگان  در سواحل  ایران  مانگرو 

تاج )بهدرصد  مشخصهپوشش  از  شاخصی  های  عنوان 

جنگ )ساختاری  شد  انجام   ,.Pellegrini et alل( 

نقشه2009 درصد  (.  میانگین  محاسبه  و  سازی 

رویشگاهتاج در  جاسک  پوشش  و  تیاب  خمیر،  های 

در   رویشی  مشخصه  این  میانگین  مقدار  که  داد  نشان 

بهاین رویشگاه با  ها  برابر  درصد    71و    43،  62ترتیب 
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رویشگاه اساس،  این  بر  و  تیاب  بود  و  جاسک  های 

حساسیت  تربه درجه  بیشترین  و  کمترین  دارای  تیب 

تنش وقوع  به  آشفتگینسبت  و  بودند.  ها  محیطی  های 

بر   چراکه  نبود،  انتظار  از  دور  چندان  نتایج  این  البته 

پژوهش پیشین  اساس  مرکزهای  استان    یسواحل 

)سواحل   هرمزهرمزگان  نسبتتنگه  بخش(  دیگر  -به 

به  یساحل  یها هرمزگان،  منابع    تمرکز  یلدلاستان 

نفت و گاز، تأسیسات    ی ها مانند حوزه  یمختلف  یندهآل 

تردد و حمل   یرهایمس  بیشتر و تراکم    ینفت  یهاو سازه

بیشترین حجم  در معرض    ینفتیرو غ  یمواد نفت  نقلو  

شک  آلینده بدون  که  دارند  قرار  دریایی  محیط  های 

تأثیر بسیاری در افت ساختار مانگروهای واقع در این 

 (. PGSC, 2017داشته است )سواحل 

 

 
 2019پوشش در سال های خمیر، تیاب و جاسک بر اساس درصد تاجدرجه حساسیت رویشگاه -6شکل  

Figure 6. Degree of susceptibility of Khamir, Tiab, Jask habitats based on the canopy cover in 2019 

 

که توسعه    دهدمینشان    های متعددپژوهش  یجنتا

برنامه بدون  و  سازها   ،پرشتاب  و  گوناگون   یساخت 

  یستم در س  ییرتغ  یجادا  یق از طر  یساحل  یها یطدر مح

فر  یعیطب  یدرودینامیکه در    یی جابجا  آیندو  رسوب 

تشد ناش  یدسواحل،  گونه   یآثار مخرب    ی هااز هجوم 

ن  یبومیرغ طببرهم  یزو  چرخه    یی غذا  مواد  یعیزدن 

ناپذ  جبران  صدمات  رویش    به  یر سبب  و  ساختار 

 ,.Dugan et al)  اندشده  ی مختلف ساحل  ی هایستماکوس

2018; Vaselli et al., 2008  .)بهره برداری  همچنین، 

مانگروه از  حد  از  و  بیش  سوختی  مصارف  برای  ا 

آبزی توسعه  دام،  اقلیم تعلیف  تغییر  اثرهای  و  پروری 

عنوان برخی از عوامل  آمدن سطح آب دریا بهمانند بال 

های   جنگل  ساختار  و  رویش  افت  بر  اثرگذار  اصلی 

 Gilmanاند )مانگرو در دیگر مناطق جهان عنوان شده

et al., 2008; Tran Thi et al., 2014  .)  سواحل در 

ن هرمزگان  سازها   یزاستان  و  و   یهرویب  یساخت 

روز صناتوسعه  لنج  یعیافزون  توسعه    یسازمانند  و 

س  ی هارخانه کا و  نیز  گچ  و  تهیه چوب سوختی  یمان، 
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اسکله    مصالح ساختمانی، توسعه آبزی پروری، ساخت

مانگروها، محدوده  ساختار   یب تخرسبب    در  افت    و 

)ها  رویشگاه است   ;Danehkar et al., 2013شده 

Mafi-Gholami et al., 2015 )  به بالتر  و  دلیل شدت 

تنش این  آشفتگی وقوع  و  مرکزی  ها  سواحل  در  ها 

رویشگاه هرمزگان،  دارای  استان  خمیر  و  تیاب  های 

نسبت بیشتری  رویش  و  ساختار  رویشگاه    افت  به 

 یای عمان هستند.جاسک در سواحل در

فعالیت  بر  عالوه از  ناشی  مخرب  های  اثرهای 

پژوهش نیز  انسانی،  متعدد  دادههای  که  نشان  است  اند 

های نفتی موجب تخریب و یا تغییر ساختار و  آلودگی

می مانگروها  رویشی  توان  )افت   ,.Lewis et alشود 

آلینده  2016 مقدار  مانند  عواملی  به  اثر  شدت  که   )

-منتشرشده، زمان در معرض قرارگیری و دامنه نوسان

(. بر این Ke et al., 2005های جزر و مد بستگی دارد )

دامنه نوسانات در معرض  اساس، رویشگاه دارای  های 

آلینده بیشتر  دچار  نفوذ  و  دارند  قرار  نفتی  های 

رویشگاه به  نسبت  بیشتری  دامنه  صدمات  دارای  های 

کوچک  می نواسانات  )شونتر   Duke andد 

Watkinson, 2002  .)رویشگاه  باتوجه اینکه  های  به 

مدی   و  جزر  نوسانات  دامنه  دارای  تیاب  و  خمیر 

 ,ICZMبه رویشگاه جاسک هستند )تری نسبتبزرگ

آلینده2017 ورود  مقدار  و  آب(  به  نفتی  های  های 

رویشگاه از  ساحلی  بیشتر  تیاب  و  خمیر  های 

)رویشگاه است  جاسک  بنابراین PGSC, 2017ها   ،)

آلینده اثر  رویشگاهشدت  بر  نفتی  و های  خمیر  های 

افت   و  بود  خواهد  جاسک  رویشگاه  از  بیشتر  تیاب 

رویشگاه   دو  این  در  را  رویش  و  ساختار  شدیدتر 

بهنسبت جاسک  رویشگاه  این  به  داشت.  خواهد  دنبال 

می بیشتر  امر  حساسیت  دلیل  از  یکی  تواند 

تیاب نسبتهای خمیر  رویشگاه به رویشگاه جاسک  و 

آلینده ورود  تأثیر  ساختار  باشد.  افت  بر  نفتی  های 

رویشگاه این  روبه مانگروهای  های  حاشیه  در  را  ها 

آلیندهدریا در دوره انتشار  از  بعد  و  قبل  -های زمانی 

های پژوهشی مهمی است که لزم  های نفتی از اولویت

 های آینده بررسی شوند. است در پژوهش

پژوهشب اساس  پیشین،  ر  بارندگیهای  و    کاهش 

  و ایجاد تنش از طریق افزایش تبخیر    وقوع خشکسالی

مانگروها    سبب  شوری رویشی  توان  و  ساختار  افت 

میمی نهایت  در  و  تغییرات  شود  موجب  تواند 

تاج و  وسعت  )کاهش  نامطلوب  و ساختاری  پوشش( 

و  افزایش   مانگروها  آسیبحساسیت  به  نسبتپذیری 

 Lovelock and)  شود  های انسانی و طبیعیتنش   دیگر

Ellison, 2015; Gilman et al., 2008.)  های  پژوهش

Mafi-Gholami et al. (2015, 2019, 2020)    نشان داد

خشکسالی وقوع  سال که  در  بلندمدت  اخیر  های  های 

پوشش،  ( سبب کاهش گستره، تاج1998)پس از سال  

در  ایران  مانگروهای  سالمت  سطح  و  تولیدی  توان 

دوره   به  نسبت  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  سواحل 

از سال   حالی  ( شده است. این در1998ترسالی )پیش 

پیش برخی  که  و  بینیاست  بارندگی  کاهش  بیانگر  ها 

در  وقوع خشکسالی منطقه خاورمیانه  در  های شدیدتر 

)دهه هستند  آینده  که  Solomon et al., 2007های   )

تواند سبب افت کیفیت ساختار مانگروهای سواحل  می

جنوب ایران در آینده شود. عالوه بر وقوع خشکسالی، 

حدود   جنوب  درجه  2/3افزایش  سواحل  در  دما  ای 

( قرن  Etemadi et al., 2016ایران  پایان  تا  -می  21( 

تواند از طریق افزایش تبخیر و تعرق در سطح نواحی  

تشدید   سبب  وقوع    اثرهایساحلی  از  ناشی  نامطلوب 

شود.   ایران  جنوب  سواحل  مانگروهای  بر  خشکسالی 

رویشگاه حساسیت  شدت  اساس،  این  مانگرو  بر  های 

ایران در آینده تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب ناشی از  

ه سبب ایجاد طیفی از  تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت ک

آسیب و  رویشگاهدرجات حساسیت  این  در  ها  پذیری 
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پژوهش شد.    بررسی   با   توانندمی   آینده  هایخواهد 

در ییر  )تغ  حساسیت   مقدار  در  دادهرخ  تغییرات   روند

و  یشیرو  یا  ی ساختار  یرهایمتغ   پذیری آسیب( 

افزایش    یا  خشکسالیوقوع    بهنسبت  یرانا  ی مانگروها

و  دما، تغییر  احتمال    ین ا  پذیریآسیب  مقداردر    نوع 

نسبتیستماکوس را    بررسی   آینده  اقلیمی  تغییرات  بهها 

   .کنند

تحلیل  این    نتایج و  تجزیه  که  داد  نشان  پژوهش 

مکانی متغیرهای رویشی مانگروها با استفاده از تصاویر  

مدلماهواره رویکردهای  و  میای  بهسازی  عنوان  تواند 

  حساسیت   مقدار  بندیدرجه  و  پایشابزاری مفید برای  

ها باشد. این پژوهش برای اولین بار در این اکوسیستم

مانگروهای   از  گسترده  آماربرداری  کشور ضمن  سطح 

ماهواره تصویر  تحلیل  و  تجزیه  و  هرمزگان  ای، استان 

تاجنقشه مکانی  تغییرات  از  دقیق  انجام  سازی  پوشش 

فراهم با  پژوهش  این  نتایج  اطشد.    دقیق   العاتآوردن 

درجه استان   مانگرو  هایرویشگاه  حساسیت  از 

می  برای هرمزگان  راهنمایی    های برنامه  اجرای  تواند 

  اقدامات   بندیاولویت  و   اقلیم  تغییر   با  سازگاری 

.  باشد  هارویشگاه  این  مانگروهای   احیاء  و  حفاظتی

این، روش معرفی بر  این پژوهش میعالوه  در  -شده 

های دیگر  سازی ویژگیمبنایی برای نقشهعنوان  تواند به 

 .های مانگرو ایران استفاده شودرویشگاه
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Abstract 

The present study was conducted to classify the sensitivity degree of mangrove habitats of the 

Hormozgan province based on canopy percentage (as an indicator of the structural characteristics of 

forest). For this purpose, by field survey and recording of mangrove crown diameter in the sample 

plots, the percentage of canopy cover in each sample plot was calculated. Then, by analyzing satellite 

images and mapping NDVI of habitats, a regression relation was fitted between the percentage of 

canopy cover in the sample plots and the corresponding NDVI values at each vegetation level and by 

applying the regression relation on the NDVI map, canopy cover percentage spatial changes were 

mapped at each habitat. Finally, the map of the susceptibility of the Khamir, Tiab, and Jask habitats to 

three classes of low, medium and high was prepared using the mangrove canopy cover map and GIS 

techniques. The results showed that the average percentages of the canopy cover in the Khamir, Tiab, 

and Jask were 62, 43, and 71%, respectively, indicate that Jask and Tiab have the lowest and highest 

sensitivity to environmental stresses and disturbances, respectively. Local geomorphologic features, 

sediment yield, coastal installations, economic and social conditions of the area, environmental 

pollutants, and sea level rise are among the influencing factors that cause differences in the degree of 

susceptibility between habitats. This study by producing accurate information on the sensitivity of 

mangrove habitats of Iran, has provided preliminary prerequisites for implementing climate change 

adaptation programs and prioritize conservation and restoration activities of mangroves. 
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