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چکیده
در پژوهش پیشرو درجه حساسیت رویشگاههای مانگرو استان هرمزگان بر مبنای بررسی درصد
تاجپوشش (بهعنوان شاخصی از مشخصههای ساختاری جنگل) طبقهبندی شد .بدین منظور با آماربرداری
میدانی و ثبت قطر تاج مانگروها در قطعههای نمونه ،درصد تاجپوشش در هر یک از قطعههای نمونه
محاسبه شد .سپس ،با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای و تهیه نقشه  NDVIرویشگاههای خمیر ،تیاب و
جاسک ،بین درصد تاجپوشش در قطعههای نمونه و  NDVIمتناظر هر قطعه در سطح رویشگاهها رابطه
رگرسیونی برقرار شد و با اجرای رابطه رگرسیونی روی نقشه  NDVIهر رویشگاه ،نقشه تغییرات مکانی
درصد تاجپوشش در سطح رویشگاهها تهیه شد .در آخر ،با استفاده از نقشه درصد تاجپوشش مانگروها و
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ،نقشه درجه حساسیت رویشگاهها در سه طبقه تاجپوشش کم،
متوسط و زیاد تهیه شد .نتایج نشان داد که میانگین درصد تاجپوشش در رویشگاههای خمیر ،تیاب و
جاسک بهترتیب  43 ،62و  71درصد است و بر این اساس ،رویشگاههای جاسک و تیاب بهترتیب
کمترین و بیشترین درجه حساسیت را نسبتبه وقوع تنشها و آشفتگیهای محیطی دارند .ویژگیهای
ژئومورفولوژیک محلی ،مقدار رسوبگذاری ،تأسیسات و سازههای ساحلی ،شرایط اقتصادی و اجتماعی
منطقه ،آلیندههای زیستمحیطی و بال آمدن سطح آب دریا با تأثیر بر ساختار و رویش مانگروها میتوانند
از عوامل تفاوت در درجه حساسیت بین رویشگاههای مورد بررسی باشد .این پژوهش با تولید اطالعات
دقیق از درجه حساسیت رویشگاههای مانگرو هرمزگان توانسته است پیشنیازهای اولیه برای اجرای
برنامههای سازگاری با تغییر اقلیم و اولویتبندی اقدامات حفاظتی و احیاء رویشگاههای مانگرو را فراهم
کند.
واژههای کلیدی :سامانه اطالعات جغرافیایی ،سنجش از دور ،مدلسازی.NDVI ،
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09168461050 :
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مقدمه

بر خدمات و محصولت متعدد جنگلهای مانگرو

امروزه جنگلهای مانگرو حدود  14650000هکتار از

هستند (.)Kristensen et al., 2008

مناطق سواحل دنیا را میپوشانند ( )FAO, 2003که

باتوجهبه اینکه اکوسیستمهای مانگرو همواره در

ارزش خدمات اکولوژیک هر هکتار از آنها  200تا

معرض تهدیدهای ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی و

 900هزار دلر برآورد شده است ( UNEP-WCMC,

انسانی قرار دارند ،انجام برنامهریزی و فراهم آوردن

 .)2006جدای از ارزش اکولوژیک این اکوسیستمها،

ابزارهای مناسب برای کاهش اثرهای این تهدیدها

مانگروها زیستگاههای مهمی هستند که با عرضه

ضروری است ( .)Allen et al., 2001دستیابی بهاین

تولیدهای متنوع مانند غذا ،چوب ،سوخت و دارو،

هدف و کمک به اولویتبندی اقدامات مدیریتی و

نقش مهمی در حفظ پایداری و معیشت جوامع انسانی

فراهم آوردن زیرساختهای مطلوب برای کاهش

بهویژه در کشورهای درحالتوسعه دارند ( Alongi,

تهدیدها ،در گرو آگاهی و کسب اطالعات کافی و

 .)2008مانگروها بهعنوان بستر ارزشمندی برای

دقیق از آسیبپذیری این اکوسیستمها نسبت به

زندگی پرندگان ،پستانداران ،ماهی ها ،خرچنگها،

مخاطرات گوناگون است (Allen et al., 2001

حلزونها و خزندگان و محلی برای تجمع رسوبات و

 .)Alongi, 2008،آسیبپذیری هر سیستمی تابعی از

مواد غذایی و جذب و تثبیت آلیندهها هستند

سه جنبه درمعرض قرارگرفتن ،حساسیت و توان

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

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

خدمات اکوسیستمی در تأمین نیازهای انسانی ،تخریب

آسیبپذیری ،حساسیت بهعنوان درجهای که یک

و از بین رفتن این رویشگاههای منحصر بهفرد ساحلی

سیستم توسط آشفتگی درونی یا بیرونی و یا مجموعه-

در طول سه دهه گذشته در سراسر دنیا شدت یافته

ای از آشفتگیها تحت تأثیر و یا تغییر قرار میگیرد،

است ،چنانکه تاکنون بیش از  50درصد از جنگلهای

تعریف شده است ( .)Gallopin , 2006آنچه که

مانگرو جهان دچار تخریب و افت کیفیت شدهاند و

تعیینکننده مقدار حساسیت سیستم است ،ویژگیها و

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

درجه توسعه ساختاری سیستم مورد نظر است .به-

مستقیم این تخریب ،کاهش وسعت و سالمتی

نحویکه سیستمهای دارای درجه توسعه ساختاری

مانگروها و افزایش صدمات ناشی از وقوع فرسایش،

بیشتر ،درجه حساسیت و آسیبپذیری کمتری نسبت

سیل ،امواج طوفانی و سونامی بر جوامع و تأسیسات

به وقوع تنشها و آشفتگیهای محیطی گوناگون دارند

انسانی در سواحل جهان است ( Kathiresan and

( .)Gallopin, 2006بر این اساس ،در سیستمهای

 .)Rajendran, 2005ازبینرفتن مانگروها همچنین

طبیعی مانند اکوسیستمهای گیاهی نیز تعیین درجه

سبب آزادسازی مقدار عظیمی از کربن ذخیرهشده در

حساسیت از طریق درجهبندی توسعه ساختاری به-

این اکوسیستمها و بهدنبال آن تشدید گرمایش جهانی،

عنوان یکی از پیشنیازهای اصلی برای ارزیابی

کاهش کیفیت آبهای ساحلی ،کاهش تنوع زیستی،

آسیبپذیری این اکوسیستمها میتواند کمک شایانی به

تخریب زیستگاههای ساحلی و نابودی بخش عمدهای

توسعه برنامههای حفاظت و حمایت و تصمیمگیری و

از منابع مورد نیاز جوامع انسانی خواهد شد که متکی

ارائه راهکارهای مدیریتی موثر برای کاهش اثرهای
نامطلوب ناشی از تنشهای گوناگون وارد بر این
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اکوسیستمها باشد ( .)Ellison, 2015بر این اساس،

رویشگاه و تجزیه و تحلیل رابطه مقایر قطر و ارتفاع

پژوهشهای مختلف سعی در بررسی ویژگیهای

ثبتشده با تصاویر ماهوارهای نشان داد که بهدلیل

ساختاری رویشگاه های جنگلی کردهاند .در پژوهش

فعالیتهای انسانی ،مانگروهای مجاور مناطق شهری و

) Pellegrini et al. (2009ویژگیهای ساختاری

روستایی دارای ویژگیهای ساختاری متفاوتی در

مانگروهای سواحل جنوب شرقی برزیل بر اساس

سطح رویشگاههای گوناگون دارند.

تغییرات قطر تنه و ارتفاع درخت بررسی شد و نتایج

همانند بسیاری از مانگروهای جهان ،جنگلهای

نشان داد که بخشهای مختلف این رویشگاه (ساحلی

مانگرو استان هرمزگان نیز در معرض تخریب ناشی از

و خورها) بر اساس میانگین قطر و ارتفاع درختان

مخاطرات طبیعی و انسانی مختلفی مانند برداشت بیش

ثبتشده در قطعههای نمونه (وضعیت ساختاری

از حد سرشاخهها ،توسعه مراکز صنعتی در محیط

متفاوت) دارای درجه حساسیت متفاوتی نسبت به

ساحلی و ورود فاضالب شهری و صنعتی ،ورود

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

گونههای غیربومی (موش سیاه) ،فعالیتهای صیادی،

حساسیت مانگروهای حفاظتشده خلیج Guanabara

و آلودگیهای نفتی هستند .در کنار این عوامل

در جنوب شرق برزیل را بر اساس درجه تراکم

تخریبکننده ،وجود برخی تنشهای محیطی مانند

رویشگاهها بررسی کردند و نتایج نشان داد که

خشکسالیهای پیدرپی ،کاهش تخلیه آب و رسوبات

مانگروهای مورد بررسی بر اساس ویژگیهای

مغذی ،گرمای زیاد تابستان و کمبود بارش سالنه و

ساختاری متفاوت دارای درجه حساسیت کمتری

حتی نفوذ طوفانهای گرمسیری (مانند گونو)

نسبتبه مانگروهای موجود در رویشگاههای غیر

مانگروهای ایران را به اکوسیستمی حساس و بهشدت

حفاظتی هستند و درجه آسیبپذیری تحت تأثیر

نیازمند حفاظت تبدیل کرده است ( ;Safiari, 2018

مداخالت و بهرهبرداری انسانی از رویشگاهها بود.

 .)Mafi-Gholami et al., 2015از اینرو ،انجام

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

فعالیتهای حفاظتی و توسعه راهبردهای مدیریتی

مانگروهای پارک ملی  Quirimbasدر قطعههای نمونه

کارآمد که حافظ فرآیندهای اکولوژیک ضروری ،تنوع

زمینی و تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای ،نقشه

زیستی و خدمات اکوسیستمی این جنگلها باشد،

تغییرات مکانی این مشخصههای ساختاری را در سطح

ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود .در این میان ،بررسی

رویشگاه تهیه کردند و نتایج نشان داند که بر اساس

حساسیت مانگروها بهعنوان یکی از ارکان ارزیابی

موقعیت مانگروها (حاشیههای روبه دریا ،روبه خشکی

آسیبپذیری این جنگلها ،از طریق آسان کردن تفسیر

و خورها) و مقدار دخالت انسانی ،بخشهای مختلف

و توصیف اطالعات موجود در مورد مقدار حساسیت

رویشگاه دارای ویژگیهای ساختاری متفاوت و نیز

این اکوسیستمها نسبتبه وقوع انواع تنشها و

عوامل

آشفتگیها نقش مهمی در اولویتبندی اقدامات و

اثرگذارمحیطی دارند Macamo et al. (2018) .پویایی

سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای مدیریت پایدار آنها

ویژگیهای ساختاری در بخشهای مختلف رویشگاه-

دارد .بنابراین ،هدف پژوهش پیشرو طبقهبندی درجه

های مانگرو کشور موزامبیک را بررسی کردند.

حساسیت مانگروهای استان هرمزگان از طریق

آماربرداری زمینی و ثبت قطر و ارتفاع مانگروها در

نقشهسازی تغییرات درصد تاجپوشش این رویشگاهها

درجه

حساسیت

متفاوتی

نسبتبه
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(بهعنوان شاخصی از ویژگیهای ساختاری جنگل)

مرطوب است و میانگین بلندمدت بارش سالنه در

است.

ایستگاههای باران سنجی منطقه  146میلیمتر و دمای
متوسط سالنه آن  27/2درجه سانتیگراد ثبت شده

مواد و روشها

است ( .)Mafi-Gholami et al., 2020بهطور کلی،

منطقه مورد بررسی

جنگلهای مانگرو ایران در محدوده سواحل استان

جنگلهای مانگرو استان هرمزگان در محدوده 25

هرمزگان بر اساس موقعیت جغرافیایی ،ساختار

درجه و  34دقیقه و  13ثانیه عرض شمالی در گابریک

رویشگاهی و وضعیت ژئومورفولوژیکی سواحل در

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

چهار حوزه رویشگاهی خمیر ،تیاب ،سیریک و

در کولغان شهرستان بندرعباس و  55درجه و 22

جاسک تقسیمبندی میشوند .در این پژوهش ،تعیین

دقیقه و  6ثانیه طول شرقی در شهرستان بندرلنگه تا

ویژگی ساختاری (با استفاده از درصد تاج پوشش) و

 58درجه و  34دقیقه و  7ثانیه در هیمَن شهرستان

حساسیت مانگروهای استان هرمزگان در سه رویشگاه

جاسک و در هفت شهرستان جاسک ،سیریک ،میناب،

خمیر ،تیاب و جاسک با وسعتی در حدود 8500

بندرعباس ،خمیر ،قشم و بندرلنگه در رویشگاههای

هکتار انجام شد.

مختلف گسترش دارند (شکل  .)1این جنگلها با

نقشهسازی درجه حساسیت مانگروها

وسعتی برابر با  10025/55هکتار بیشترین وسعت این

آماربرداری زمینی و محاسبه درصد تاجپوشش در

اجتماعات را در کشور (بیش از  90درصد جنگلهای

قطعههای نمونه

مانگرو ایران) و نیز در کل حوزه خلیج فارس و

بهطور کلی آنچهکه در تعیین حساسیت اکوسیستمهای

آبهای منطقه راپمی (( )ROPMEسازمان منطقهای

مانگرو اندازهگیری میشود شامل مشخصههای توده

حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان)

جنگلی (ارتفاع درخت ،قطر تنه ،تراکم و درصد

دارند و متشکل از دو گونه حرا ()Avicenna marina
و

چندل

()Rhizophora macronata

تاجپوشش) است که با افزایش مقدار متوسط این

هستند

مشخصهها (تغییرات ویژگیهای ساختاری) از درجه

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

حساسیت آنها نسبتبه تنشها و آشفتگیهای محیطی

رویشگاه سیریک ،تودههای طبیعی بهطور کامل از

گوناگون کاسته میشود ( .)Pellegrini et al., 2009در

اجتماعات خالص ،نامنظم و ناهمسال درختان حرا

این پژوهش ،برای نقشهسازی مقدار حساسیت

پوشیده شده است .در رویشگاه سیریک درختان چندل

مانگروهای مورد بررسی از تغییرات درصد تاجپوشش

بهصورت آمیخته با درختان حرا حضور دارد .در این

رویشگاهها استفاده شد ،چرا که تاجپوشش بهعنوان

رویشگاهها ،گونه مانگرو با جوامع گیاهی هالوفیت یا

یکی از شاخصهای اکولوژیکی ،منعکسکننده تبادل

شورپسند متعلق به تیره  Chenopodiaceaeهمراه

انرژی ،آب و دیاکسیدکربن بین رویشگاههای جنگلی

است که در برخی از رویشگاهها مانند زون رویشگاهی

و محیط پیرامون است و یکی از پرکاربردترین

قشم ،گونههای شورپسند وسعت بیشتری دارند

شاخصهای ارزیابی سالمت و ویژگیهای ساختاری

( .)Danehkar et al., 2013منطقه دربرگیرنده

اکوسیستمهای مانگرو است ( Mafi-Gholami et al.,

مانگروهای استان هرمزگان دارای آب و هوای گرم و

.)2019; Korhonen et al., 2011
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی مانگروهای مورد بررسی و پراکنش قطعههای نمونه در آنها
Figure 1. Geographical location of the studied mangroves and distribution of sampling plots

بدین منظور در اولین مرحله اقدام به آماربرداری

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

زمینی و ثبت قطر تاج مانگروها در رویشگاههای مورد

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

بررسی شد .بهطورکلی ،انتخاب روش نمونهبرداری بر

باتوجه به درنظر گرفتن گستره و موقعیت ساختارهای

پایه ویژگیهای رویشی گونهها ،زمان ،هزینه و در

( Tallمانگروهای دارای قطر ارتفاع زیاد و تاجپوشش

نهایت بر اساس هدف و ویژگیهای موضوع مورد

گسترده) و ( Dwarfمانگروهای دارای قطر ،ارتفاع و

بررسی انجام میشود ( Goldsmith and Harrison,

تاجپوشش کوچکتر) در بخشهای روبه دریا و روبه

 .)1976در این پژوهش سعی شد تا قطعههای نمونه

خشکی رویشگاهها 32 ،قطعهنمونه مربعیشکل در

ضمن پراکنش در تمام سطح رویشگاهها ،دارای ابعادی

رویشگاه خمیر 22 ،قطعه نمونه در رویشگاه تیاب و

متناسب با اندازه تفکیک تصویر ماهوارهای باشند (بر

 20قطعه نمونه در رویشگاه جاسک به روش

اساس قدرت تفکیک مکانی و خطای هندسی احتمالی

سیستماتیک-تصادفی با ابعاد شبکه  1500×1500متر

باقیمانده در تصویر) تا بدین ترتیب تصویر دقیقی از

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

تغییرات درصد تاجپوشش مانگروها فراهم شود

(بزرگتر از اندازه تفکیک زمینی  30 × 30متر تصویر
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ماهواره لندست) برای ثبت اندازه قطر تاج با استفاده از

بررسی شوند .برای بررسی وضعیت هندسی دادهها از

 GPSپیاده شدند .پراکنش قطعههای نمونه در سطح

لیه راههای مربوط به نقشههای توپوگرافی رقومی

رویشگاهها با استفاده از آخرین نقشههای تهیهشده از

 1:25000منطقه استفاده شد .رویهمگذاری لیه راهها

گستره رویشگاههای مانگرو سواحل جنوب ایران در

و تصویر ماهوارهای بیانگر تطابق هندسی بسیار خوب

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

دادههای ماهوارهای با نقشه جاده منطقه بود .از این رو

هر یک از قطعههای نمونه ،اندازه دو قطر عمود برهم

برای تصاویر تصحیح هندسی انجام نشد .همچنین ،از

تاج با استفاده از متر نواری با دقت سانتیمتر اندازه-

آنجاییکه این پژوهش چندزمانهای و چندسنجندهای

گیری شد و بر اساس متوسط قطر تاج درختان ،درصد

نبود ،تصحیحات اتمسفری نیز انجام نشد .برای

تاجپوشش در قطعههای نمونه با استفاده از روابط  1و

نقشهسازی دقیقتر محدوده مانگروها تصاویر اخذشده

 2محاسبه شد (رابطه .)1

فاقد پوشش ابری بودند و آب دریا نیز در حالت جزر

رابطه 1

𝜋
) 𝑖(𝐶𝐷1𝑖 × 𝐶𝐷2
4

= 𝑖𝑐𝑐

قرار داشت تا امکان تفکیک دقیقتر مانگروهای

که در این رابطه : 𝑐𝑐𝑖 :سطح تاج درخت به متر

حاشیهای از اراضی اطراف فراهم شود (.)Giri, 2016

مربع؛ 𝑖 𝐶𝐷1و 𝑖 𝐶𝐷2قطر بزرگ و کوچک درخت  iبه

در پژوهشهای مربوط به پوشش گیاهی ،نسبتگیری-

متر است.

𝑖𝑐𝑐 ∑𝑛𝑖=1

های مختلفی از باندهای تصاویر ماهوارهای متداول
= 𝑐𝑐%

است ( .)Giri, 2016در این پژوهش ،برای بارزسازی

که در این رابطه :𝑐𝑐% :درصد تاجپوشش در

تصاویر و جداسازی پوشش گیاهی مانگروها از نواحی

قطعه نمونه؛ 𝑖𝑐𝑐  :سطح تاج درخت به متر مربع و :A

آبی و خشکیهای پیرامون و تهیه نقشه تغییرات درصد

مساحت قطعه نمونه به متر مربع است ( Asgari et al.,

تاجپوشش مانگروها در رویشگاههای خمیر ،تیاب و

.)2013

جاسک ،از شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمالشده

رابطه 2

× 100

𝐴

پردازش تصاویر ماهوارهای و تهیه نقشه

( )NDVIکه یکی از بهترین و پرکاربردترین

NDVI

مانگروها در رویشگاههای مورد بررسی

شاخصها برای تفکیک مانگروها از مناطق دیگر و

در این پژوهش ،برای نقشهسازی تغییرات درصد

پایش تغییرات ساختاری و توان تولیدی این

تاجپوشش مانگروها در رویشگاههای مورد بررسی از

اکوسیستمها است ،استفاده شد ( Armitage et al.,

تصاویر ماهواره لندست  8مربوط به ماه جولی سال

.)2015; Bihamta et al., 2019

 2019استفاده شد .تصاویر همزمان با تاریخ انجام

توسعه رابطه رگرسیونی بین درصد تاجپوشش و

آماربرداری در سطح رویشگاههای مانگرو مورد

مستخرج از تصویر ماهوارهای

بررسی بودند .اگرچه دادههای ماهوارهای پیش از ارائه

پس از تهیه نقشه  NDVIرویشگاههای خمیر ،تیاب و

به کاربران در سطوح مختلفی از نظر هندسی و

جاسک برای سال  ،2019بین میانگین درصد

رادیومتری تصحیح میشوند ،اما امکان باقیماندن

تاجپوشش مانگروها در قطعههای نمونه و NDVI

بعضی از خطاهای اولیه و یا ایجاد خطاهایی جدید و

مربوط به تعداد نه پیکسل متناظر با هر قطعه نمونه

ناشی از فرآیند تصحیحات اولیه وجود دارد .بنابراین

رابطه رگرسیونی برقرار شد ( Mafi-Gholami et al.,

ضروری است که پیش از هرگونه تجزیه و تحلیل

 .)2019در واقع بهدلیل وجود خطای ناشی از ثبت
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مختصات مرکز قطعات نمونه بر روی زمین و نیز

 .)2020اعتبارسنجی مدلها با استفاده از ضریب تبیین،

خطای باقیمانده ناشی از تصحیح هندسی تصاویر

خطا ،اریبی و  pمربوط به نمودار پراکنش دادههای

مورد استفاده ،میانگین  NDVIمربوط به نه پیکسل

مشاهدهشده و پیشبینیشده درصد تاجپوشش انجام

تصویر ماهوارهای بهعنوان مقدار  NDVIمتناظر با هر

شد (.)Mafi-Gholami et al., 2020

قطعه نمونه بر روی زمین در نظر گرفته شد

اعمال مدل رگرسیونی بر نقشه  NDVIرویشگاهها و تهیه

( .)Heiskanen, 2006از آنجاییکه هدف این پژوهش،

نقشه تغییرات درصد تاجپوشش

نقشهسازی تغییرات درصد تاجپوشش مانگروها در

در نهایت ،رابطه رگرسیونی توسعهیافته بین تغییرات

رویشگاهها با استفاده از تصاویر ماهوارهای بود ،در

درصد تاجپوشش مانگروها در قطعههای نمونه و

اولین قدم مناسب ترین مدل برای برآورد این

 ،NDVIبر نقشه  NDVIرویشگاههای خمیر ،تیاب و

مشخصههای رویشی از تصویر ماهوارهای تهیه شد .از

جاسک اجرا شد و بدین ترتیب نقشه تغییرات درصد

نظر منطقی درصد تاجپوشش در قطعه نمونه متغیر

تاجپوشش مانگروها در سطح رویشگاهها برای سال

مستقل است که  NDVIوابسته به مقدار آن هستند.

 2019تهیه شد.

باتوجهبه این منطق روابط رگرسیونی بین آنها ایجاد

طبقهبندی درجه حساسیت رویشگاهها

شدند که با معکوسکردن این رابطه میتوان مقدار

در این مرحله ،از نقشههای تغییرات درصد تاجپوشش

مشخصه رویشی (متغیر وابسته) را از  NDVIمتناظر

تهیهشده برای هر یک از رویشگاهها برای طبقهبندی و

بهدست آورد .در این پژوهش از قطعههای نمونه

مقایسه درجه حساسیت آنها استفاده شد .بدین منظور

برداشتشده در رویشگاهها ،حدود  70درصد (در

رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بر اساس مقدار

رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بهترتیب 15 ،22

میانگین نقشههای تغییرات درصد تاجپوشش تهیهشده،

و  14قطعه نمونه) برای مدلسازی استفاده شد (Mafi-

در سه طبقه با درجه حساسیت کم ،متوسط و زیاد

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

طبقهبندی شدند.

روش رگرسیون حداقل مربعات ( ،)LSRبین NDVI

نتایج

و متوسط درصد تاجپوشش مانگروها ،مدلهای

نتایج محاسبه درصد تاجپوشش در قطعههای نمونه

مختلف خطی ( ،)Linearلگاریتمی (،)Logaritmic

در رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بهترتیب قطر

درجه دوم ( ،)Quadraticدرجه سوم ( ،)Cubicتوانی

تاج  3069 ،4032و  3469اصله درخت حرا اندازه-

( )Powerو نمایی ( )Exponentialتوسعه داده شدند

گیری شد .اندازهگیری قطر تاج درختان در قطعههای

و بهترین مدل بر مبنای بیشترین مقدار ضریب تعیین

نمونه نشان داد که مقدار متوسط این متغیر رویشی در

اصالح شده ( )R2adjو کمترین مقدار انحراف استاندارد

رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بهترتیب برابر با

(  ،)SEخطا ( )RMSEو اریبی ( )MEانتخاب شد.

178/5 ،210/3و  315/2سانتیمتر است که کمینه و

برای اعتبارسنجی مدلها ،از  30درصد باقیمانده قطعه

بیشینه این متغیر رویشی در رویشگاه خمیر بهترتیب

نمونهها (در رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک به-

 500و  115سانتیمتر ،در رویشگاه تیاب بهترتیب 425

ترتیب  7 ،10و  6قطعه نمونه) بهعنوان مجموعه داده-

و  95سانتیمتر و در رویشگاه جاسک بهترتیب  650و

های اعتبارسنجی استفاده شد ( Mafi-Gholami et al.,
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 135سانتیمتر بود .بر اساس قطر تاج اندازهگیریشده

نتایج مدلسازی رابطه بین درصد تاجپوشش در

در قطعههای نمونه ،مقدار میانگین وسعت تاج در

قطعههای نمونه و  NDVIتصویر ماهوارهای

رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بهترتیب 6/5 ،7/6

نتایج مدلسازی رابطه بین درصد تاجپوشش با NDVI

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

با استفاده از  70درصد دادههای اندازهگیریشده نشان

که کمینه و بیشینه مقدار مساحت تاج در رویشگاه

داد که از بین انواع مدلهای رگرسیونی توسعه یافته،

خمیر بهترتیب  21/7و  0/7متر مربع ،در رویشگاه

مدلهای خطی هر سه رویشگاه دارای بالترین ضریب

تیاب بهترتیب  18/5و  0/5متر مربع و در رویشگاه

همبستگی تعدیلشده ( )Adj-r2و کمترین مقدار خطا

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

بودند ( معنیدار آماری ( )P <0.001جدول .)1

وسعت تاج محاسبهشده در قطعههای نمونه ،میانگین

بنابراین ،مدل خطی برای پیشبینی درصد تاجپوشش

درصد تاجپوشش در رویشگاههای خمیر ،تیاب و

مانگروها در سطح رویشگاهها انتخاب شد.

جاسک بهترتیب  43 ،62و  71درصد بود.
جدول  -1مدلسازی رگرسیون حداقل مربعات ( )LSRبا استفاده از  70درصد از دادههای اندازهگیریشده برای پیشبینی
درصد تاج پوشش مانگروها از  NDVIاستخراجشده از تصویر ماهواره لندست سال 2019
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

مدل

Habitat

Model
خطی

65.74

Linear
لگاریتمی

32.44

Logaritmic
توانی

98.81

Power
نمایی

34.43

Exponentia
درجه دوم

-179.11

Quadratic
درجه سوم

355.6

Cubic
خطی

58.81

Linear
لگاریتمی

25.63

Logaritmic
توانی

90.05

Power
نمایی

28.47

Exponentia
درجه دوم

-242.35

Quadratic
درجه سوم

735.77

خمیر
Khamir

تیاب
Tiab

a

b

c

d

SE

RMSE

ME

Adj-r2

p-value

25.22

-

-

4.53

4.31

3.42

0.89

>0.001

90.47
0.473
0.954
280.6
-805.7
10.05
91.72
0.45
0.91
359.74
-1546.4

-

-

-

-

-

-18.8
618.6

-78.66
-

-

-

-

-

-

-

-43.78
1082.2

-169.4

Cubic
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4.89
5.12
5.25
5.89
5.52
3.85
4.02
4.16
4.29
4.41
4.35

4.49
4.68
4.75
4.80
4.95
5.26
5.42
5.52
5.68
5.80
5.96

3.59
3.80
4.11
4.20
4.36
4.23
4.38
4.45
4.59
4.72
4.91

0.87
0.85
0.84
0.80
0.82
0.94
0.91
0.90
0.88
0.85
0.86

>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
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ادامۀ جدول .1
Continued table 1.
رویشگاه

مدل

Habitat

Model
خطی

87.42

Linear
لگاریتمی

جاسک
Jask

a

b

c

d

SE

RMSE

ME

Adj-r2

p-value

21.37

-

-

3.32

5.56

4.75

0.92

>0.001

Logaritmic
توانی

47.37

102.38

-

-

3.56

5.68

4.85

0.90

>0.001

118.63

0.56

-

-

3.89

5.82

5.01

0.88

>0.001

Power
نمایی

38.53

Exponentia
درجه دوم

-223.66

Quadratic
درجه سوم

566.16

1.10
333.45
-1202.9

-

-33.64
888.15

-128.13

4.11
4.15
4.25

6.01
6.12
6.25

5.21
5.36
5.47

0.86
0.82
0.85

>0.001
>0.001
>0.001

Cubic

اعتبارسنجی مدلهای خطی انتخابشده با استفاده از  30درصد از دادههای اندازهگیریشده نشان داد که مدلها
از نظرآماری معنیدار هستند ( )P <0.001و با ضریب همبستگی ( )R2بزرگتر از  0/88قابلیت زیادی در پیشبینی
درصد تاجپوشش با استفاده از نقشه  NDVIتهیهشده از تصویر ماهوارهای دارند (شکل  b ،a 2و  cو جدول .)2

شکل  -2مقایسه بین  30درصد (اعتبارسنجی) مشاهدهشده درصد تاجپوشش (اندازهگیری در قطعه نمونه) و پیشبینیشده
درصد تاجپوشش (مستخرج از  NDVIتصویر ماهوارهای) در رویشگاه  :aخمیر :b ،تیاب و  :cجاسک
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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جدول  -2نتایج صحتسنجی بین درصد تاج پوشش مشاهدهشده (اندازهگیری در قطعه نمونه) و پیشبینیشده (با استفاده از
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
ضریب تبیین ()R2

رویشگاه
2

خطا

اریبی

Habitat
خمیر

) Coefficient of determination (R

Error

Bias

0.88

4.02

3.76

Khamir
تیاب
Tiab
جاسک

0.93

2.75

1.30

0.98

4.84

4.03

Jask

نتایج نقشهسازی تغییرات مکانی درصد تاجپوشش در

درصد متغیر است (شکلهای  3تا  .)5تغییرات مکانی

رویشگاهها

درصد تاجپوشش در رویشگاهها نشان داد که حاشیه-

اجرای مدلسازی رگرسیونی بین درصد تاجپوشش با

های روبه دریای رویشگاهها که متشکل از فرم

 NDVIمربوط به رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک

ساختاری ( Tallمانگروهای دارای ارتفاع ،قطر تنه و

نشان داد که متناسب با تغییرات مکانی  ،NDVIطیفی

گستره تاج بزرگتر) است ،دارای بیشینهی این سه

از درصد تاجپوشش در سطح رویشگاههای مورد

متغیر هستند (شکلهای  3تا  .)5در مقابل ،گسترههای

بررسی قابل مشاهده است .نتایج نقشهسازی تغییرات

روبه خشکی این رویشگاهها که متشکل از فرم

مکانی درصد تاجپوشش نشان داد که تغییرات این

ساختاری ( Dwarfمانگروهای دارای ارتفاع ،قطر تنه و

مشخصه در سطح رویشگاه خمیر از مقدار کمینه 12/8

گستره تاج کوچکتر) هستند ،کمینهی درصد

تا مقدار بیشینه  84/6درصد ،در رویشگاه تیاب از

تاجپوشش را نشان میدهند (شکلهای  3تا .)5

مقدار کمینه  10/3تا  75/6درصد و در رویشگاه
جاسک از مقدار کمینه  13/7تا مقدار بیشینه 92/6

شکل  -3تغییرات مکانی درصد تاجپوشش در سطح رویشگاه خمیر
Figure 3. Spatial changes in the canopy cover in the Khamir habitat
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شکل  -4تغییرات مکانی درصد تاجپوشش در سطح رویشگاه تیاب
Figure 4. Spatial changes in canopy cover in the Tiab habitat

شکل  -5تغییرات مکانی درصد تاجپوشش در سطح رویشگاه جاسک
Figure 5. Spatial changes in the percentage of canopy cover in the Jask habitat

نتایج طبقهبندی درجه حساسیت رویشگاهها

باتوجهبه اینکه تعیین درجه حساسیت رویشگاههای

طبقهبندی درجه حساسیت رویشگاهها بر اساس نقشه

جنگلی یکی از بخشهای اصلی ارزیابی آسیبپذیری

تغییرات میانگین درصد تاجپوشش در سطح

این اکوسیستمها محسوب است ( ،)Ellison, 2015در

رویشگاهها نشان داد که رویشگاه جاسک دارای

این پژوهش طبقهبندی درجه حساسیت رویشگاههای

کمترین درجه حساسیت است و در مقابل ،رویشگاه

مانگرو ایران در سواحل استان هرمزگان با استفاده از

تیاب دارای بیشترین درجه حساسیت در بین

درصد تاجپوشش (بهعنوان شاخصی از مشخصههای

رویشگاههای مورد بررسی است .بر اساس تغییرات

ساختاری جنگل) انجام شد ( Pellegrini et al.,

درصد تاجپوشش ،رویشگاه خمیر نیز نسبتبه دو

 .)2009نقشهسازی و محاسبه میانگین درصد

رویشگاه تیاب و جاسک در طبقه با درجه حساسیت

تاجپوشش در رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک

متوسط قرار گرفت (شکل .)6بحث

نشان داد که مقدار میانگین این مشخصه رویشی در
این رویشگاهها بهترتیب برابر با  43 ،62و  71درصد
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بود و بر این اساس ،رویشگاههای جاسک و تیاب

آلینده مختلفی مانند حوزههای نفت و گاز ،تأسیسات

بهترتیب دارای کمترین و بیشترین درجه حساسیت

و سازههای نفتی و تراکم بیشتر مسیرهای تردد و حمل

نسبت به وقوع تنشها و آشفتگیهای محیطی بودند.

و نقل مواد نفتی و غیرنفتی در معرض بیشترین حجم

البته این نتایج چندان دور از انتظار نبود ،چراکه بر

آلیندههای محیط دریایی قرار دارند که بدون شک

اساس پژوهشهای پیشین سواحل مرکزی استان

تأثیر بسیاری در افت ساختار مانگروهای واقع در این

هرمزگان (سواحل تنگه هرمز) نسبتبه دیگر بخش-

سواحل داشته است (.)PGSC, 2017

های ساحلی استان هرمزگان ،بهدلیل تمرکز منابع

شکل  -6درجه حساسیت رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بر اساس درصد تاجپوشش در سال 2019
Figure 6. Degree of susceptibility of Khamir, Tiab, Jask habitats based on the canopy cover in 2019

نتایج پژوهشهای متعدد نشان میدهد که توسعه

بیش از حد از مانگروها برای مصارف سوختی و

پرشتاب و بدون برنامه ،ساخت و سازهای گوناگون

تعلیف دام ،توسعه آبزیپروری و اثرهای تغییر اقلیم

در محیطهای ساحلی از طریق ایجاد تغییر در سیستم

مانند بالآمدن سطح آب دریا بهعنوان برخی از عوامل

هیدرودینامیک طبیعی و فرآیند جابجایی رسوب در

اصلی اثرگذار بر افت رویش و ساختار جنگل های

سواحل ،تشدید آثار مخرب ناشی از هجوم گونههای

مانگرو در دیگر مناطق جهان عنوان شدهاند ( Gilman

غیربومی و نیز برهمزدن چرخه طبیعی مواد غذایی

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

سبب صدمات جبران ناپذیر به ساختار و رویش

استان هرمزگان نیز ساخت و سازهای بیرویه و

اکوسیستمهای مختلف ساحلی شدهاند ( Dugan et al.,

توسعه روزافزون صنایعی مانند لنجسازی و توسعه

 .)2018; Vaselli et al., 2008همچنین ،بهرهبرداری

کارخانههای گچ و سیمان ،تهیه چوب سوختی و نیز
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مصالح ساختمانی ،توسعه آبزی پروری ،ساخت اسکله

مانگروهای این رویشگاهها را در حاشیه های روبه

در محدوده مانگروها ،سبب تخریب و افت ساختار

دریا در دورههای زمانی قبل و بعد از انتشار آلینده-

رویشگاهها شده است ( ;Danehkar et al., 2013

های نفتی از اولویتهای پژوهشی مهمی است که لزم

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

است در پژوهشهای آینده بررسی شوند.

وقوع این تنشها و آشفتگیها در سواحل مرکزی

بر اساس پژوهشهای پیشین ،کاهش بارندگی و

استان هرمزگان ،رویشگاههای تیاب و خمیر دارای

وقوع خشکسالی از طریق افزایش تبخیر و ایجاد تنش

افت ساختار و رویش بیشتری نسبت به رویشگاه

شوری سبب افت ساختار و توان رویشی مانگروها

جاسک در سواحل دریای عمان هستند.

میشود و در نهایت میتواند موجب تغییرات

عالوه بر اثرهای مخرب ناشی از فعالیتهای

ساختاری نامطلوب (کاهش وسعت و تاجپوشش) و

انسانی ،پژوهشهای متعدد نیز نشان دادهاند است که

افزایش حساسیت و آسیبپذیری مانگروها نسبتبه

آلودگیهای نفتی موجب تخریب و یا تغییر ساختار و

دیگر تنشهای انسانی و طبیعی شود ( Lovelock and

افت توان رویشی مانگروها میشود ( Lewis et al.,

 .)Ellison, 2015; Gilman et al., 2008پژوهشهای

 )2016که شدت اثر به عواملی مانند مقدار آلینده

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

منتشرشده ،زمان در معرض قرارگیری و دامنه نوسان-

که وقوع خشکسالیهای بلندمدت در سالهای اخیر

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

(پس از سال  )1998سبب کاهش گستره ،تاجپوشش،

اساس ،رویشگاههای دارای دامنه نوسانات در معرض

توان تولیدی و سطح سالمت مانگروهای ایران در

نفوذ بیشتر آلیندههای نفتی قرار دارند و دچار

سواحل خلیج فارس و دریای عمان نسبت به دوره

صدمات بیشتری نسبت به رویشگاههای دارای دامنه

ترسالی (پیش از سال  )1998شده است .این درحالی

Duke

است که برخی پیشبینیها بیانگر کاهش بارندگی و

 .)Watkinson, 2002باتوجه به اینکه رویشگاههای

وقوع خشکسالیهای شدیدتر در منطقه خاورمیانه در

خمیر و تیاب دارای دامنه نوسانات جزر و مدی

دهههای آینده هستند ( )Solomon et al., 2007که

بزرگتری نسبتبه رویشگاه جاسک هستند ( ICZM,

میتواند سبب افت کیفیت ساختار مانگروهای سواحل

 )2017و مقدار ورود آلیندههای نفتی به آبهای

جنوب ایران در آینده شود .عالوه بر وقوع خشکسالی،

ساحلی رویشگاههای خمیر و تیاب بیشتر از

افزایش حدود  3/2درجهای دما در سواحل جنوب

رویشگاهها جاسک است ( ،)PGSC, 2017بنابراین

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

شدت اثر آلیندههای نفتی بر رویشگاههای خمیر و

تواند از طریق افزایش تبخیر و تعرق در سطح نواحی

تیاب بیشتر از رویشگاه جاسک خواهد بود و افت

ساحلی سبب تشدید اثرهای نامطلوب ناشی از وقوع

شدیدتر ساختار و رویش را در این دو رویشگاه

خشکسالی بر مانگروهای سواحل جنوب ایران شود.

نسبتبه رویشگاه جاسک بهدنبال خواهد داشت .این

بر این اساس ،شدت حساسیت رویشگاههای مانگرو

امر میتواند یکی از دلیل حساسیت بیشتر

ایران در آینده تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب ناشی از

رویشگاههای خمیر و تیاب نسبتبه رویشگاه جاسک

تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت که سبب ایجاد طیفی از

باشد .تأثیر ورود آلیندههای نفتی بر افت ساختار

درجات حساسیت و آسیبپذیری در این رویشگاهها

نواسانات

کوچکتر

میشوند

(

and
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سطح کشور ضمن آماربرداری گسترده از مانگروهای

 پژوهشهای آینده میتوانند با بررسی.خواهد شد

،استان هرمزگان و تجزیه و تحلیل تصویر ماهوارهای

روند تغییرات رخداده در مقدار حساسیت (تغییر در

نقشهسازی دقیق از تغییرات مکانی تاجپوشش انجام

متغیرهای ساختاری یا رویشی) و آسیبپذیری

 نتایج این پژوهش با فراهمآوردن اطالعات دقیق.شد

مانگروهای ایران نسبتبه وقوع خشکسالی یا افزایش

از درجه حساسیت رویشگاههای مانگرو استان

 احتمال و نوع تغییر در مقدار آسیبپذیری این،دما

هرمزگان میتواند راهنمایی برای اجرای برنامههای

اکوسیستمها را نسبتبه تغییرات اقلیمی آینده بررسی

سازگاری با تغییر اقلیم و اولویتبندی اقدامات

.کنند

.حفاظتی و احیاء مانگروهای این رویشگاهها باشد

نتایج این پژوهش نشان داد که تجزیه و تحلیل

- روش معرفیشده در این پژوهش می،عالوه بر این

مکانی متغیرهای رویشی مانگروها با استفاده از تصاویر

تواند بهعنوان مبنایی برای نقشهسازی ویژگیهای دیگر

ماهوارهای و رویکردهای مدلسازی میتواند بهعنوان

.رویشگاههای مانگرو ایران استفاده شود

ابزاری مفید برای پایش و درجهبندی مقدار حساسیت
 این پژوهش برای اولین بار در.این اکوسیستمها باشد
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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.
Keywords: Geographic Information System, Remote Sensing, Modeling, NDVI.
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