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 سرآغاز
پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم از طریق تغییر در سطح آب امروزه 

ها، تغییر ویدادهای آبی مخرب، افزایش طوفاندریاها، افزایش ر
الگوهای بارندگی، افزایش درجه حرارت، افزایش غلظت 

انوسی بر اتمسفر و تغییر الگوهای چرخشی اقی اکسیدکربندی
 اراثرگذروها های ساحلی بویژه مانگسالمتی عملکرد اکوسیستم

بوده و از میان تمام این پیامدها، باال آمدن سطح آب دریا 
رود های مانگرو به شمار میبزرگترین تهدید برای جنگل

(Field, 1995; Lovelock and Ellison, 2007)که  ؛ چنان
مطالعات موجود، باال آمدن نسبی سطح آب دریا را دلیل اصلی 

در وسعت و سالمتی مانگروها و  تقلیل کنونی و آینده مورد انتظار
 Nichols) etکنند مناطق تاالبی جذر و مدی معرفی میدیگر 

al., 1999; Ellison and Stoddart, 1991; Ellison, 

2000; Cahoon and Hensel, 2006; McLeod and 

Salm, 2006; (Gilman et al., 2006پذیریآسیب . مطالعات 
 است داده نشان دریا آب سطح اعارتف در تغییر به نسبت مانگروها

 باال کنونی متوسط نرخ با جهان مانگرو هایرویشگاه اغلب که

 نیستند همگام( سال در میلیمتر 8/1 ± 3/6) دریا آب سطح رفتن
 مانگروها پذیریآسیب افزایش و آوریتاب کاهش آن نتیجه که

 (Church et بود خواهد محیطی هایتنش سایر وقوع به نسبت

al., 2001; Cahoon and Hensel, 2006; Gilman et al., 

(2007; Mckee et al., 2007.  
 باال که داده نشان نیز (Gilman et al., 2006) مطالعه نتایج
 رفتن بین از اصلی دلیل تواندمی آینده در دریا آب سطح آمدن

 . باشد مانگرو هایجنگل سطح کاهش کل از درصدی 26 تا 16
 سه دریا آب سطح تغییرات روند به نسبت وهاکلی، مانگرطوربه

نرخ باال آمدن  . در حالت نخست اگردهندمی نشان کلی واکنش
 باشد، مانگروها گذاری در بستربرابر با نرخ رسوب دریا آب سطح

 ( ,.Blasco et alماند می ثابت عموما مانگروها استقرار موقعیت

کمتر از  دریا بآ نرخ باال آمدن سطح در حالت دوم اگر .1996)
با انجام  مانگروها باشد، مانگروها گذاری در بسترنرخ رسوب

 استقرار و روندمی پیش دریا سمت به جایی گذاری تارسوب
 برای شرایط )دوره، عمق و فراوانی وقوع غرقابی( که یابندمی

. در حالت سوم (Snedaker, 1995)باشد  مناسب هاآن استقرار
گذاری در بیشتر از نرخ رسوب دریا آب حنرخ باال آمدن سط اگر

 مطلوب (1)هیدروپریود حفظ برای مانگروها باشد، مانگروها بستر
  ( ,Ellisonکنندیـم اجرتـمه خشکی هایزمین سمت به ودـخ

(2000; Woodroffe, 1995 . 
باال رفتن سطح آب دریا همانند ناشی از های تحت تاثیر تنش

ش طول مدت، فراوانی و عمق فرسایش، افزایش شوری و افزای
های مانگرو ساحلی به دلیل مرگ و میر درختان غرقابی، جنگل

 ( ;Ellison, 2000کنندمهاجرت می خشکیبه سمت اراضی 

(Lewis, 2005. های مانگرو در ایجاد بر اساس توانایی گونه
های در جدید جهت همگامی با نرخ باال آمدن کلونی در زیستگاه

 ( ;Field, 1995; Duke et al., 1998سطح آب دریا

(Lovelock and Ellison, 2007 ،مهاجرت محدود شدن 
برخی شود تا های خشکی سبب میمانگروها به سمت زمین

منطقه کاهش یافته و به صورت مانگروها به تدریج در 
ای باریک و یا به صورت تک درختانی در های حاشیهپوشش

 (Lovelock شوندمحلی میدچار نابودی در مقیاس  اآمده و ی

(& Ellison, 2007. موجود، دو عامل  هایهبر اساس مطالع
شوند، ه مانگروها به سمت اراضی خشکی میاصلی که مانع توسع

جود موانع انسان درصد و و 5شامل شیب پسکرانه بزرگتر از 
 ( ,Kinnellها و یا تاسیسات ساحلی استساخت مانند جاده

 ارندگی و وقوع خشکسالی نیز ازهمچنین، کاهش ب. 2000)
 کاهش سبب شوری تنش ایجاد و تعرق و تبخیر افزایش طریق
ها در نهال مانیزنده و رشد میزان کاهش اولیه، خالص تولید

عدم  به منجر تواندمی نهایت در اراضی باالدستی خواهد شد که
 شودتازه استقرار یافته نواحی این رشد و توسعه مانگروها در 

Gilman et al., 2008; Eslami-Andargoli et al., ) 

پذیری مانگروها نسبت به باال بنابراین، بررسی آسیب .2009)
 پیشروی یا پسرویآمدن سطح آب دریا با بررسی همزمان روند 

مانگروها، وضعیت شیب ناحیه پسکرانه )بزرگتر  دریایمرز رو به 
 (2)پسکرانهت ناحیه ها و تاسیساموقعیت زیرساخت ،درصد( 5از 

و نیز بررسی تغییرات الگوی  های مانگرونسبت به رویشگاه
به انجام  بارندگی و وقوع خشکسالی در سطح ناحیه ساحلی

 (,Woodroffe, 1995; Lucas et al., 2002رسدمی

(Ellison, 2000. نتیجه کمتر  بر این اساس مانگروهایی که در
سطح آب دریا  اری نسبت به نرخ باال آمدنگذبودن نرخ رسوب

ند و در بخش پسکرانه عوامل دارای پسروی مرز رو به دریا هست
کننده مهاجرت به سمت اراضی باالدستی مانند شیب محدود

حلی همانند جاده، ها و تاسیسات ساسازه ،درصد 5بزرگتر از 
و شوری باالی محیطی به دلیل های دریایی اسکله و دیواره

نسبت به سایر  ،ارندوجود دکاهش بارندگی و خشکسالی 
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پذیری باالتری نسبت به باال آمدن ها از درجه آسیبرویشگاه
 پذیریآسیب بررسی سطح آب دریا برخوردارند. از این رو،

 عنوان به دریا آب سطح آمدن باال به نسبت مانگرو هایجنگل
 ارایه و حفاظت جهت موجود ابزارهای مهمترین از یکی

 مخرب اثرات رساندن حداقل به یبرا موثر مدیریتی راهکارهای
 شودمی مطرح ،مانگروها بر دریا آب سطح آمدن باال از ناشی

(Hansen et al., 2003; Ellison, 2004; Gilman, 2004).  
 عمان، دریای و فارس خلیج شمالی سواحل در ایران مانگروهای

 از یکی انسان و زیست کره، جهانی شبکه از بخشی عنوان به
 حدود در وسعتی با) خاورمیانه در مانگرو هایتگاهزیس مهمترین

 المللبین سطح در توجهی قابل اهمیت دارای ،(مربع کیلومتر122
 این با وجود. (Danehkar, 2001; FAO, 2007) هستند

 و طبیعی مخاطرات از طیفی معرض در ایران مانگروهای اهمیت،
 ونبد گردشگری ها،سرشاخه برداشت مانند گوناگون انسانی
 ،(سیاه موش) بومی غیر هایگونه ورود صنایع، توسعه برنامه،
 و صنعتی و شهری فاضالب ورود پروری،آبزی توسعه

 شدید کمبود و پی در پی هایخشکسالی نفتی، هایآلودگی
 میان از. (Danehkar et al., 2008) دارند قرار ساالنه بارندگی

 بلند هاییخشکسال وقوع انسانی، و طبیعی مخرب عوامل این
 به ایران جنوب سواحل در بارندگی مقادیر شدید کاهش و مدت

 ایجاد در موثر هایآشفتگی و هاتنش مهمترین از یکی عنوان
 (-Mafiتاس شده معرفی ایران مانگروهای پذیریآسیب

(Gholami et al., 2015 .،در  شده انجام مطالعه همچنین
 تا 1280) ساله 36 رهدو در که که داده نشان سواحل جنوب ایران

 ساالنه بارندگی مقادیر در تغییر زمانی مقطع 1228 سال ،(2610
 و است عمان دریای و فارس خلیج سواحل در خشکسالی وقوع و

 افزوده هرمزگان مانگروهای وسعت بر ،1228 از پیش دوره در
 ساله 18 دوره در مدت بلند هایخشکسالی وقوع با و است شده
 شده کاسته مانگروهای استان هرمزگان عتوس از 1228 از پس
این کاهش وسعت  .(Mafi-Gholami et al., 2018) است

های وقوع خشکسالی می تواند با دوره رمانگروهای ایران د
کاهش توان توسعه مانگروها به سمت اراضی باالدستی و نیز 
وجود سازه ها و تاسیسات در بخش پسکرانه سبب عدم همگامی 

ها با باال آمدن سطح آب دریا شده باشد که نتیجه این اکوسیستم 
آن افزایش آسیب پذیری این اکوسیستم ها نسبت به باال آمدن 
سطح آب دریا و سایر پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم خواهد بود. 
بر این اساس، با بررسی تغییرات گستره رو به خشکی مانگروها 

انگروها نسبت به پذیری مطبقه بندی میزان آسیب ضمنتوان می
های حفاظت و احیای مانگروهای برنامه دریا، باال آمدن سطح آب

 ارایهپذیرترین حوزه های رویشگاهی ایران را با اولویت آسیب
پذیری هدف اصلی این مطالعه ارزیابی آسیببنابراین، نمود. 

های مانگرو استان هرمزگان نسبت به باال آمدن سطح رویشگاه
پذیری توان میزان آسیببر اساس آن میکه  آب دریا است

بدین منظور از سری . های رویشگاهی مختلف را تعیین نمودحوزه
و  1228، 1280ای مربوط به سه مقطع زمانی تصاویر ماهواره

برای تجزیه و تحلیل تغییرات گستره رو به خشکی  2610
های ساحلی و نیز نقشه مانگروها، پراکنش تاسیسات و زیر ساخت

سوال اصلی  ناحیه ساحلی جهت استفاده شد. همچنین شیب
که بر اساس تغیرات  شودمیصورت مطرح این پژوهش به 

گستره رو به خشکی و وجود سازه ها و تاسیسات ساحلی، میزان 
آسیب پذیری حوزه های رویشگاهی استان هرمزگان چگونه 

ها نسبت به باال آمدن سطح  است و آسیب پذیرترین رویشگاه
 در این مطالعه فرض بر این گذاشته شد کهکدام است؟  ریاآب د

تواند از های بلند مدت در سواحل ایران میوقوع خشکسالی
های رو به ن رشد و توسعه مانگروها در گسترهطریق محدود نمود

به  هااین اکوسیستم پیشروی توان ها، سبب کاهشخشکی آن
نسبت به پذیری مانگروها آسیبو افزایش  سمت خشکی شده

 . را در پی داشته استباال آمدن سطح آب دریا 
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه 

 55/16625با وسعتی برابر با  مانگرو استان هرمزگان هایجنگل
های مانگرو ایران(، در محدوده درصد جنگل 26هکتار )بیش از 

در گابریک  25° 30΄ 13˝جغرافیایی حد فاصل عرض شمالی 

در کولغان شهرستان  27° 16΄ 50˝جاسک( تا  )شهرستان

در هیمَن شهرستان  58° 30΄ 67˝بندرعباس و طول شرقی

شهرستان  7در شهرستان بندرلنگه و در  55° 22΄ 60˝جاسک تا 
جاسک، سیریک، میناب، بندرعباس، خمیر، قشم و بندرلنگه در 

های جنگل(. 1اند )شکل های مختلف توسعه یافتهرویشگاه
استان هرمزگان بیشترین وسعت این اجتماعات را در مانگرو 

 (3)های منطقه راپمیدر کل حوزه خلیج فارس و آبو نیز  کشور
. در گستره هستند (5)چندل و (0) حرا دو گونه بوده و متشکل ازدارا 

های طبیعی به جز رویشگاه سیریک تماماً از یاد شده توده
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حرا پوشیده شده  اجتماعات خالص، نامنظم و ناهمسال درختان
است و تنها در رویشگاه سیریک درختان چندل به صورت 

 ( ,.Danehkar et alشود آمیخته با درختان حرا مشاهده می

زگان، در های مانگرو استان هرمدر میان رویشگاه .2008)
های وسیعی با دو گونه حرا و چندل رویشگاه سیریک جنگلکاری

هکتار( و این امر  566حدود  انجام گرفته است )در 1382در سال 

این رویشگاه را با بررسی دقیق پیشروی با پسروی مانگروهای 
در این مطالعه برای بررسی بنابراین، سازد. مشکل مواجه می

ساله تنها سه  36تغییرات پیشروی و پسروی مانگروها در دوره 
رویشگاه خمیر، تیاب و جاسک مورد بررسی قرار گرفتند و 

  ک از فرآیند مطالعه کنار گذاشته شد.رویشگاه سیری

 

 
 موقعیت جغرافیایی مانگروهای استان هرمزگان :(1)شکل 

 

 هایرویشگاه در خشکی به رو گستره تغییرات تعیین 

 جاسک و تیاب خمیر،

 هرمزگان استان مانگروهای پیشروی بررسی برای مطالعه این در
 و جاسک و تیاب خمیر، رویشگاهی حوزه سه در خشکی سمت به
 تصویر نه تعداد از ،(2610 تا 1280) ساله 36 دوره یک طول در

 2610 و 1228 ،1280 هایسال به مربوط لندست ماهواره
 دارای بررسی مورد رویشگاهی هایحوزه برای که شد استفاده
 که چه آن. بودند 601/106 و 601/152 ،602/158 گذر/ردیف
 تغییرات بررسی رایب (0)لندست ماهواره تصاویر انتخاب سبب
 ایماهواره تصاویر به دسترسی محدودیت شد، مانگروها مرزی
 بررسی برای همچنین،. بود باالتر تفکیک قدرت دارای
 دریای و خشکی به رو گستره تغییرات تردقیق سازینقشه

 پوشش بدون که این ضمن که شد استفاده تصاویری از مانگروها
 دریافت تاریخ و داشت قرار رجز حالت در دریا آب بودند، ابری

 از ترتیب بدین تا بود تابستان فصل پایان در نیز تصاویر
 . شود جلوگیری فصول تغییر از ناشی فنولوژیکی هایتفاوت

 انجام تصاویر، تحلیل و تجزیه انجام برای مرحله نخستین
 8 لندست تصاویر که چند هر. بود هاآن روی بر هندسی تصحیح

 حداکثر به دستیابی برای اما است، مناسبی هندسی دقت دارای
 تغییرات تحلیل و تجزیه بیشتر صحت نیز و تصاویر هندسی دقت

 206 مجموعاً ثبت و ایدریسی افزار نرم کمک با مانگروها، وسعت
 پراکنش دارای که) GPS از استفاده با زمینی کنترل نقطه

 تشخیص قابل نیز تصاویر در و بودند مناطق سطح در مناسب
 مقدار با 2610 سال به مربوط 8 لندست ماهواره تصاویر( بودند

 نهایت در. شدند مرجع زمین (7)پیکسل یک از کمتر خطای
 تصاویر هندسی تصحیح برای 8 لندست شده تصحیح تصاویر

 سال تصاویر مجموعه برای 1228 سال تصاویر و 1228 سال
  .گرفتند قرار استفاده مورد 1280

 تصاویر بندیطبقه مختلف هایروش میان در طورکلی به
 از یکی عنوان به احتمال حداکثر بندیطبقه روش ای،ماهواره

 از مانگروها گیاهی پوشش استخراج در هاروش کارآمدترین
 تصاویر همانند متوسط مکانی تفکیک قدرت با ایماهواره تصاویر
 (;Held et al., 2003; Wang et al., 2004 است لندست

(Nguyen et al., 2013 .بندیطبقه روش از نیز مطالعه این در 
 استخراج و تصاویر بندیطبقه برای احتمال حداکثر شده نظارت
 تصاویر بارزسازی منظور به. شد استفاده مانگروها گیاهی پوشش
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 گیاهی پوشش جداسازی و بندیطبقه تردقیق انجام به کمک و
 گیاهی شاخص زا پیرامون هایخشکی و آبی نواحی از مانگروها
NDVI مورد هایشاخص پرکاربردترین و بهترین از یکی که 
 سایر از سبز گیاهی پوشش ساده و سریع شناسایی برای استفاده
 (Seto & Fragkias, 2007; Vo et شد استفاده است، مناطق

(al., 2013 .نقشه داشتن اختیار در با NDVI نقشه تهیه نیز و 
 نزدیک، قرمز مادون و قرمز ،سبز باندهای کاذب رنگی ترکیب
 همچنین. شد انجام تصاویر تمامی برای شده نظارت بندیطبقه
 کلی دقت افزایش و ایحاشیه مانگروهای بهتر تفکیک برای
 و 1:16666 مقیاس در تصاویر چشمی تفسیر انجام با بندی،طبقه

 با مانگروها مرزهای پژوهش، کنندههدایت تیم تخصص
 استخراج ArcGIS 10 افزار نرم محیط در دستی سازیرقومی

 سازیرقومی انجام که داده نشان گوناگون هایبررسی. شد
 مرزهای استخراج برای موجود راهکارهای بهترین از یکی دستی

 با ایماهواره تصاویر از استفاده هنگام به ایحاشیه مانگروهای
 (Wang et al., 2004; Ellison است متوسط تفکیک قدرت

(& Zouh, 2012; Nguyen et al., 2013 .مرز نهایت، در 
 ایحاشیه مانگروهای گستره تردقیق تعیین برای شده استخراج

 یا و منفرد هایپیکس حذف برای. گرفت قرار استفاده مورد
 فرآیند بندی،طبقه از حاصل هاینقشه در موجود نویزهای

 آمدهت به دس هاینقشه و گرفت قرار استفاده مورد (8)فیلترینگ
 . گرفت قرار سنجیصحت مورد مانگروها نهایی پوشش عنوان به

 تصاویر بندیطبقه از حاصل هاینقشه سنجیصحت انجام برای
 266) متر 36×36 ابعاد با زمینی نمونه 216 تعداد ،2610 سال
 رو و دریا به رو مرزهای نیز و سطح از 2610 سال در( مربع متر
 سنجیصحت برای همچنین،. شد برداشت مانگروها خشکی به

 زمانی، دوره هایسال دیگر به مربوط تصاویر از حاصل هاینقشه
 به مربوط برد کوئیک ایماهواره تصاویر و هوایی هایعکس از

 شده انجام مطالعه با مطابق. شد استفاده 1386 و 1372 هایسال
 (,.Eslami-Andargoli et al., 2010; Nguyen et al توسط

 برای شده بندیطبقه تصادفی بردارینمونه وشر ،2013)
 دقت و گرفت قرار استفاده مورد نهایی هاینقشه سنجیصحت
 هاینقشه برای کاپا ضریب و کلی دقت کننده،تولید دقت کاربر،

 نهایی هاینقشه تهیه از پس. شد محاسبه مانگرو گیاهی پوشش
 افزارمنر در موجود توابع از استفاده با و مانگروها گستره

ArcGIS 10، کنندههدایت تیم تخصص از گیریبهره ضمن 
 پسروی و پیشروی زمینه در پیشین مطالعات روش نیز و پژوهش

 (;Gilman et al., 2008جهان مناطق سایر در مانگروها

Eslami-Andargoli et al., 2009; Ellison & Zouh, 

(2012; Nguyen et al., 2013، شکیخ به رو گستره تغییرات 
 2610 و 1228 ،1280 زمانی مقاطع در هارویشگاه از یک هر

سمت رو  در هاگستره وسعت تغییرات آن، از پس و شد محاسبه
 تا 1280 زمانی دوره دو نیز و ساله 36 دوره طول در خشکی به

 .گرفت قرار بررسی مورد 2610 تا 1228 و 1228

 
 ناحیه ساحلی تهیه نقشه شیب 

ار بر امکان یکی از عوامل اصلی اثرگذبیان شد، همانطور که 
پیشروی مانگروها به سمت خشکی در پاسخ به باال آمدن سطح 

های دارای پسکرانه است؛ چنانکه در گستره آب دریا، شیب ناحیه
درصد امکان توسعه مانگروها به سمت خشکی  5شیب بزرگتر از 

ه وجود ندارد. بر این اساس، در این مطالعه با استفاده از نقش
رقومی ارتفاع استان هرمزگان، نقشه شیب ناحیه پسکرانه در دو 

درصد و با استفاده از توابع موجود در  5طبقه کمتر و بیشتر از 
پذیری تهیه شد و از آن در بررسی آسیب ArcGIS 10افزار نرم

های رویشگاهی نسبت به باال آمدن سطح آب دریا استفاده حوزه
  شد.

 
 مانگروها  پسکرانه در ساختانانس موانع وجود بررسی 

 و مراکز جمعیت تاسیسات ،هاکه وجود زیرساخت با توجه به این
روی موجود در ناحیه پسکرانه، یکی از موانع موجود پیش یانسان

در این بنابراین، ها است، مرزهای مانگروها به سمت خشکی
 Google Earthای عه با بررسی چشمی تصاویر ماهوارهمطال

Pro (©Digital Globe (Inc.; ©GeoEye Inc. گزارشات ،
استان هرمزگان، موقعیت  موجود و نیز پیمایش زمینی سواحل

 های ساحلی مانند اسکله، جاده، مراکزهها و ساززیر ساخت
های مجاور حوزه نواحل پسکرانهصنعتی و غیره در  جمعیتی و

پذیری و از آن در بررسی آسیب شدشخص رویشگاهی م
 نسبت به باالآمدن سطح آب دریا، استفاده شد. مانگروها 

 

 نتایج
با  Idrisiدر نرم افزار  شده بندیطبقه تصاویر دقت ارزیابی نتایج

استفاده از نمونه برداری های زمینی، عکس های هوایی و 
 تمامی کلی دقت که داد نشانبرد  کوئیک ایماهواره تصاویر

 همچنین نتایج. دبو %22 از بیشتر شده انجام هایبندیطبقه
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 تمامی برای تولیدکننده دقت و کاربر دقت مقدار که داد نشان
 که بودند 86 از بیشتر تصاویر روی بر شده انجام هایبندیطبقه
 گستره سازینقشه برای شده انجام بندیطبقه باالی دقت

 .کندمی اثبات را مانگروها
 هایهحوز در مانگروها خشکی به رو هایگستره بررسی نتایج

 به رو گستره بر که داد نشان جاسک و تیاب خمیر، رویشگاهی
 1228 سال از قبل زمانی دوره در هارویشگاه تمامی خشک
 کاهش روند با مطابق و( 1 شکل و 1 جدول) است شده افزوده
 از ،1228 سال از پس زمانی دوره در هارویشگاه این وسعت
 شده کاسته زمانی دورهاین  در هاآن رو به خشکی هایگستره
 قابل بخش آمده، دست به نتایج اساس بر(. 1 جدول) است

 کاهش نتیجه در هارویشگاه تمامی وسعت کاهش از توجهی

 رویشگاه در چنانکه است؛ داده رخ هاآن خشکی به رو هایگستره
 سال در رویشگاه خشکی به رو گستره از هکتار 278 حدود خمیر

 در اساس، این بر .است شده کاسته 1228 سال به نسبت 2610
 میزان بیشترین تیاب رویشگاه بررسی، مورد هایرویشگاه بین

 پس دوره در را باالدستی اراضی سمت به توسعه روند در کاهش
 که نحوی به است داشته آن از قبل دوره به نسبت 1228 سال از
 1228 سال از پس دوره در رویشگاه این خشکی به رو گستره از
 رویشگاه در(. 1 جدول. )است شده کاسته هکتار 036 حدود در

 سواحل در و هرمزگان استان بخش ترینشرقی در که نیز جاسک
 در هکتار 30/105 از خشکی به رو گستره دارد، قرار عمان دریای
 از پس دوره در هکتار 17/13 میزان به 1228 سال از پیش دوره
 .(2شکل ) است کاهش یافته 1228 سال

 
 1991های زمانی قبل و بعد از سال های رویشگاهی در دوره: تغییرات گستره رو به خشکی حوزه(1) جدول

 تغییرات

 

 زون رویشگاهی

تغییرات گستره رو به 

 خشکی )هکتار(

1991-1911 

تغییرات گستره رو به 

 خشکی )هکتار(

2111-1991 
 -7/270 32/25 خمیر

 62/35 82/002 تیاب

 17/13 30/105 جاسک

 

 
 1991: تغییرات گستره رو به خشکی در رویشگاه خمیر در دوره زمانی پیش از سال (2)ل شک
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 مختلف رویشگاهی هایحوزه پسکرانه شیب تغییرات بررسی
 بررسی در آستانه حد شیب) درصد 5 آستانه حد به نسبت
 نشان( دریا آب سطح آمدن باال به نسبت مانگروها پذیریآسیب

 دارای مانگروها مجاور پسکرانه ناحیه از ایعمده بخش که داد
 درصد 5 از بزرگتر شیب و بود درصد 5 از کمتر شیب محدوده

 وجود نواحی این گستره در هاییمیکروتوپوگرافی صورت به تنها
 رویشگاهی هایحوزه کلیه بین در. (5تا  3های )شکل داشت

 خمیر رویشگاهی حوزه به مربوط 2 زون در تنها بررسی، مورد
 بخش در واقع مجاور پسکرانه ناحیه ،( مردو ایجزیره یشگاهرو)

(. 3است )شکل  درصد 5 از بزرگتر شیب دارای مانگروها شمالی
های تیاب و ج به دست آمده هیچ یک از رویشگاهبر اساس نتای

زرگتر از های با شیب بک در بخش پسکرانه خود دارای پهنهجاس
رت به سمت اجدرصد نیستند و محدودیت شیب برای مه 5

  (.5و  0های ها وجود ندارد )شکلخشکی برای این رویشگاه
 

 
درصد در  5تر از های شیب بزرگ: پهنه(3)شکل 

 اراضی باالدستی رویشگاه خمیر

 
درصد در  5تر از های شیب بزرگ: پهنه(4)شکل 

 اراضی باالدستی رویشگاه تیاب

 
 در اراضی درصد 5تر از های شیب بزرگ: پهنه(5)شکل 

 باالدستی رویشگاه جاسک
 

ها، تاسیسات، مراکز جمعیتی و صنعتی سازی موقعیت سازهنقشه
 سواحل چشمی بررسیدر ناحیه پسکرانه مانگروها از طریق 

 از استفاده بانیز  و ایماهواره تصاویر از استفاده با هرمزگان استان
 بخش در تنها که داد نشان زمینی هایپیمایش و موجود اطاعات

، جاده وجود خمیر، رویشگاهی حوزه در واقع مردو جزیره شمالی
 به تواندمی رویشگاه ناحیه پسکرانه این در مرکز صنعتی و روستا

 همگام در باالدستی اراضی سمت به آن پسروی در مانعی عنوان
 جغرافیایی پراکنش. نماید عمل دریا آب سطح آمدن باال با شدن
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نواحی  در موجود ، مراکز جمعیتی و صنعتیتاسیسات ،هاسازه
 هیچ در که داد نشان دیگر های تیاب و جاسکپسکرانه رویشگاه

 مانگروها مهاجرت مسیر در سازیانسان موانع ها،رویشگاه از یک
 به. (8تا  0 های)شکل ندارد وجود خشکی اراضی سمت به

 هایحوزهاین  در مانگروها پیشروی امکان عدم دیگر، عبارت
 محیطی عوامل دلیل به خشکی اراضی سمت به رویشگاهی

 بود. خواهد انسانی عوامل از غیر به دیگری

 

 
ر نسبت : موقعیت مانگروهای رویشگاه خمی(1)شکل 

 ساختبه تاسیسات و مراکز انسان

 

 
ب نسبت : موقعیت مانگروهای رویشگاه تیا(7)شکل 

 ساختبه تاسیسات و مراکز انسان

 
 وقعیت مانگروهای رویشگاه جاسک نسبت به : م(1)شکل 

 ساختتاسیسات و مراکز انسان
 

 گیریبحث و نتیجه
پذیری مانگروها نسبت به انجام ارزیابی آسیب با به طور کلی

 را مناسب سازگار هایگزینه توانمی باال آمدن سطح آب دریا
بر  آمده وارد مخرب پیامدهای نمودن جلوگیری یا تعدیل برای
 اقدامات بندیاولویت طریق از و داد ارایه هااکوسیستم این

  به ،وبـمطل هایزیرساخت آوردن راهمـف و یــمدیریت
 آوریتاب پذیری و افزایشآسیب کاهش الزم برای کارهایراه

  دست یافت یـمحیط هایتنش سایر وقوع به نسبت مانگروها

Woodroffe, 1995; Lucas et al., 2002; Cahoon and) 

(Hensel, 2006.  ،طالعه نیز اقدام به ارزیابی در این مبنابراین
پذیری مانگروهای استان هرمزگان نسبت به باال آمدن آسیب

 وضعیتدستیابی به این هدف،  برایسطح آب دریا شد. 
 و مجاور اراضی شیب مانگروها، خشکی به رو مرزهای تغییرات

 به مانگروها جرتمها مسیر سر بر ساخت انسان موانع وجود نیز
در  که داد نشان نتایج. مورد بررسی قرار گرفت هاخشکی سمت
و در دوره زمانی  خمیر، تیاب و جاسک های رویشگاهیحوزه
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های بلند مدت در ه دوره وقوع خشکسالیک 1228پس از سال 
، (Mafi-Gholami et al., 2018) سواحل جنوب ایران است

از سال  سبت به دوره پیشهای رو به خشکی مانگروها نگستره
ای دچار کاهش وسعت و یا پسروی به طور قابل مالحظه 1228

از سمت خشکی شده است. بر اساس نتایج، رویشگاه تیاب 
ت رو به خشکی را در میان بیشترین میزان کاهش وسعت از سم

 به رو گستره از ای کههای مورد بررسی داشت به گونهرویشگاه
 036 حدود در 1228 سال از پس ورهد در رویشگاه این خشکی
یر و جاسک های خم. همچنین، رویشگاهاست شده کاسته هکتار

 1228های بلند مدت پس از سال نیز تحت تاثیر خشکسالی
اند. این نتابج کاهش وسعت از سمت رو به خشکی شدهدچار 

های مانگرو استان هرمزگان، دهد که در کلیه رویشگاهنشان می
و وقوع خشکسالی یکی از عوامل اصلی از بین کاهش بارندگی 

رفتن و کاهش گستره مانگروها از سمت اراضی باالدستی است. 
 رویشگاهی شرایط میان که نزدیکی ارتباط دلیل به در واقع

 الگوهای در تغییر گونه هر دارد، وجود بارندگی وقوع و مانگروها
 ابلق تاثیر آبریز هایحوضه سطحی آبی جریانات و بارندگی
 مانگروها بویژه از سمت خشکی مکانی توسعه و رشد بر توجهی
 نشان داده که مطالعات .(Snedaker, 1995) داشت خواهد
 هوا دمای افزایش با همراه خشکسالی وقوع و بارندگی کاهش

 سبب شوری تنش ایجاد و تعرق و تبخیر افزایش طریق از
 انیمزنده و رشد میزان کاهش اولیه، خالص تولید کاهش

 تنوع کاهش و مانگرو هایگونه میان رقابت تغییر ها،نهال
 تغییرات به منجر تواندمی نهایت در که شد خواهد هاآن زیستی

 تولیدی توان و پوششتاج وسعت، کاهش مانند نامطلوب
 (-Gilman et al., 2008; Eslamiشود مانگروها

Andargoli et al., 2009( . در مطالعه انجام شده توسط
)C. Woodroffe; 1993, 2000, 2001A. M.  ,Ellison 

D. 1995( تواند یکی از کاهش بارندگی و وقوع خشکسالی می
های رو به مهمترین عوامل موثر در کاهش وسعت حاشیه

خشکی مانگروها معرفی شده است که به طور عمده ناشی از 
افزایش شوری بسیار زیاد اراضی رو به خشکی در باالدست 

های بلند مدت و بر این اساس، وقوع خشکسالیها است. مانگرو
شدید در سواحل جنوبی ایران نیز یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار 
بر کاهش گستره رو به خشکی مانگروهای این نواحی در دوره 

آمده مبنی بر انطباق به دست نتیجه است.  1228پس از سال 
چگونگی وقوع  میان تغییرات گستره مانگروهای مورد مطالعه با

خشکسالی در طول سواحل خلیج فارس و دریای عمان مطابق 
 (-Eslamiبا نتیجه حاصل از مطالعه انجام شده توسط

(Andargoli et al., 2009  است که بیان نمودند تغییرات
مطابق با الگوی تغییرات  Morton bayوسعت مانگروها در 

 (Eslami-Andargoli et مقادیر بارندگی در طول سواحل.

(al., 2009 های دلیل عدم تشابه تغییرات وسعت رویشگاه
مانگرو موجود در مناطق دارای الگوی بارندگی یکسان را به 
دلیل با تفاوت موجود در سایر شرابط رویشگاهی مانند 
مورفولوژی تاالب، ترکیب رسوبی زیستگاه و نیز فاکتورهای 

ی می دانند. تری مانند سطح آب دریا و محدوده جزر و مدکلی
 ( ,.Eslami-Andargoli et alدر تحقیق انجام شده توسط

و به  2663تا  1226، وقوع خشکسالی در فاصله زمانی 2009)
دنبال آن کاهش گستره رو به خشکی مانگروها به دلیل فعالیت 

؛ در ایران نیز کاهش مقادیر پدیده ال نینو معرفی شده است
حل شمالی خلیج فارس و وقوع خشکسالی ها در سوابارندگی و 

دریای عمان، به دلیل همزمانی، تاثیرگزاری و استمرار قوی 
 ,.Barlow et al)ترین النینای نیم قرن اخیر بیان شده است 

 ( ,.Gilman et alنتایج مطالعه انجام شده توسط .(2002

از گستره رو به  درصد 06 حدود نیز نشان داده که در 2007)
در طی یک  ایاالت متحده در ساموآ منطقه مانگروهای خشکی
ساله کاهش یافته است و مانگروهای مورد مطالعه  06دوره 

 آمدن باال به پاسخ در هاخشکی سمت به پیشروی توان فاقد
 اثر در مطالعه مورد منطقه مانگروهای و هستند دریا آب سطح

 56 کاهش دچار 2166 سال تا دریا آب سطح آمدن باال
 خلیج منطقه سفانهامت .خواهند شد خود وسعت در درصدی

 هایآالینده ورود باالی حجم دلیل به عمان دریای و فارس
 از یکی به( نفت تن میلیون 5/1 از بیش ساالنه) نفتی
 چه چنان است؛ شده تبدیل انجه دریایی مناطق ترینآلوده

 سال در را منطقه این (IMO) دریانوردی المللیبین سازمان
 جنگ دو وقوع. کرد اعالم دریایی ویژه قهمنط عنوان به 2667

 فارس، خلیج محدوده در 1288 و 1221 هایسال در پی در پی
 ناحیه این هایآب وارد را نفتی هایآالینده از عظیمی حجم
 کنونی موقعیت و تغییرات وسعت در شک بدون که نمود

. (PGSC, 2014) است بوده اثرگزار مناطق این مانگروهای
 دهدمی نشان شده انجام هایهمطالع و اسناد یبررس همچنین،

 و رفت صنعتی، هاییتفعال و سازها و ساخت عمده بخش که
 ورود و نفتی مواد تخلیه صیادی، هایفعالیت شناورها، آمد
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 در واقع مانگروهای محدوده در خانگی و صنعتی هایفاضالب
بدون شک بر روند پیشروی این  که است متمرکز هرمز تنگه
 موضوع، این .گاه ها به سمت خشکی اثرگزار بوده استرویش

گستره رو  تغییرات زمینه در بیشتر هایهمطالع انجام اهمیت
 در را عمان دریایی و فارس خلیج سواحل مانگروهای خشکی

نفتی و یا توسعه  حوادث وقوع از بعد و قبل زمانی دوره دو
 .ها و زیرساخت ها نشان می دهدسازه

ها و زیرساخت ،هاسازه موقعیت و پسکرانه هناحی شیببررسی 
مورد  رویشگاهی هایحوزه در مجاورت مراکز جمعیتی و صنعتی

در حوزه رویشگاهی مطالعه نشان داد که به استثنای جزیره مردو 
های این رویشگاه و نیز دو حوزه رویشگاهی خمیر، سایر بخش

یر تیاب و جاسک محدودیتی به لحاظ وجود این موانع بر مس
در واقع  سمت اراضی باالدستی وجود ندارد. مهاجرت مانگروها به

 خشکی به رو مرز پیشروی عدم دلیل که دهدمی نشان نتایجاین 
 بزرگتر شیب وجود دلیلمورد مطالعه به  رویشگاهی هایحوزه در
 این واقع در. نیست ساخت انسان موانع وجود یا و درصد 5 از

 انسانی یا و طبیعی محیطی عوامل که دهدمی نشان نتایج
 هارویشگاه این خشکی به رو مرز پیشروی عدم سبب دیگری

مطالعات پیشین تاثیر خشکسالی را بر آن نشان  که است شده
 سایر نتایج البته (.Mafi-Gholami et al., 2018) داده است

 تغییر ایجاد مانند عواملی که است داده نشان نیز هابررسی
 ایجاد اثر در ساحلی محیط در رسوب زیعتو روند در نامطلوب
 برای مانگروها از حد از بیش برداریبهره ها،سازه و تاسیسات
 رهاسازی پروری،آبزی توسعه ها،دام چرای یا و سوختی مصارف
 عنوان به دریا آب سطح آمدن باال مانند اقلیمی اثرات و هاآالینده
 مانگرو هایگلجن پسروی روند در اراثرگذ اصلی عوامل از برخی

 ( ;Gilman et al., 2007 هستند جهان مناطق سایر در

Ellison and Zouh, 2012; Hai-Hoa et al., 2013; Tran 

(Thi et al., 2014 . بدون شک، عوامل محیطی دیگری مانند
های ژئومورفولوژیک محلی و های انسانی، ویژگیفعالیت

وضعیت و نیز  زمینیهای هیدرولوژیک آب سطحی و زیردینامیک
زمین شناختی اراضی خشکی باالدستی و تاثیر آن بر میزان 

اری ساحلی، بر میزان تغییرات مانگروهای واقع در ذگرسوب
بخش های مختلف سواحل خلیج فارس و دریای عمان اثرگزار 

 مختلفی عوامل ایران مانگرو هایجنگل درهمچنین، هستند. 
های حوزه در واقع ایمانگروه در ویژهه ب) دام چرای مانند

 ساختمانی، مصالح نیز و سوختی چوب تهیه ،(رویشگاهی خمیر

 در شناورها آمد و رفت و دریایی ترابری پروری،آبزی توسعه
 و سد احداث مانگروها، پیرامون در کاریمعدن مانگروها، محدوده

 سد) ساحلی منطقه به منتهی هایرودخانه مسیر در سازیجاده
 شهری مناطق از خانگی و صنعتی هایضالبفا ورود ،(جگین
 و تخریب در موثر نقش توانندمی نفتی هایآلودگی نیز و مجاور
 (,.Danehkar et al باشند داشته هااکوسیستم این پسروی وقوع

(2008; Mehrabanian et al., 2009 .افراد نظر اساس بر 
 ان،هرمزگ استان طبیعی منابع کل اداره کارشناسان نیز و محلی
 سهم نیز مانگرو هایجنگل حاشیه بومیان رویهبی برداریبهره

 مناطق بومیان که چرا دارد، هارویشگاه این تخریب در زیادی
. کنندمی درختان زنیسرشاخه به اقدام ،دام خوراک تامین برای

 قانون اجرای با که کردند بیان شوندهمصاحبه افراد همچنین
 مواد و نفت قیمت افزایش و ایران در هایارانه کردن هدفمند
 مجاور روستاهای خانوارهای از ایعمده بخش ایران، در سوختی

 تامین به قادر درآمدشان میزان بودن پائین دلیل به مانگروها
 و قطع با تا شده سبب امر همین و نیستند خود نیاز مورد سوخت

. کنند خود نیاز مورد سوخت تهیه به اقدام درختان از زنیشاخه یا
 افت سبب مانگروها از رویهبی برداریبهره این نتیجه شک بدون
 خشکی به رو حاشیه در بویژه مانگروها، وسعت در توجه قابل

 به نسبت هاجنگل این پذیریآسیب افزایش نهایت در و هاآن
 زمینه، این در بیشتر بررسی. شودمی دریا آب سطح آمدن باال

 رابطه وجود امکان تواندمی که تاس ایجداگانه مطالعات موضوع
 انسانی هایفعالیت این با را مانگروها مرزهای تغییرات میان
  .دهد قرار بررسی مورد

پژوهش حال حاضر نخستین مطالعه انجام شده بر روی 
مانگروهای ایران است که از طریق بررسی تغییرات گستره 

 ساله و 36های رو به خشکی مانگروها در طول یک دوره 
های انسان ساخت در ناحیه چگونگی شیب و پراکنش بخش

پسکرانه توانسته است میزان آسیب پذیری رویشگاه های 
مانگرو استان هرمزگان را نسبت به باال آمدن سطح آب دریا 

با شرط تداوم روند  نتایج این مطالعه و سارزیابی نماید. بر اسا
ه های می توان میزان آسیب پذیری رویشگا کنونی خشکسالی

به صورت زیر نشان داد:  مانگرو مورد مطالعه را
بر این اساس می توان بیان نمود که جاسک. <خمیر<تیاب

الزم برای ریزی مدیریت و برنامه هایبندی اقداماولویت
مانگرو استان هرمزگان باید با های حفاظت و احیای رویشگاه

پذیری بیشتر تمرکز بر رویشگاه های دارای درجه آسیب
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همچنین، توسعه زیرساخت ها و )رویشگاه تیاب( انجام گیرد. 
سازه های ساحلی در نواحی ساحلی باید بر اساس وضعیت 

هایی های مختلف انجام شود. در زونپسروی مانگروها در زون
سایش در حاشیه سمت خشکی هستند که دارای پسروی و یا فر

وجه به گونه ساخت و ساز و توسعه ناحیه ساحلی باید با تهر
میزان پسروی مانگروها و نیاز آنها به وجود اراضی باالدست 

 بازسازی اساس، این برای مهاجرت به سمت خشکی باشد. بر
 شده تخریب یـا و دیده آسیب انسانی عوامل اثر در که مناطقی

 قرار هاجنگل این مدیریتی هایبرنامه لویتوا در باید است،
 بهبود و اجتماعی -اقتصادی مسائل بررسی زمینه، این در. گیرد

 هایجنگل مجاور در ساکن بومی جوامع معیشتی وضعیت
 از جلوگیری در موثری بسیار شنق دتوانمی ایران مانگرو

 برای. باشد داشته ها جنگل این تخریب و رویهبی برداریبهره
 هاجنگل به بومی جوامع وابستگی میزان هدف این به دستیابی

 استفاده نیز و سوختی چوب تهیه پروری، آبزی توسعه منظور به
در  .برسد حداقل به باید دام علوفـه عنوان به ها سرشاخه از

می تواند با فراهم  نهایت می توان گفت که نتایج این مطالعه
آوردن اطالعات دقیق و ضروری در مورد وضعیت میزان 
کاهش گستره مانگروها از سمت خشکی و درجه آسیب پذیری 

به باال آمدن سطح آب دریا، نقش مهمی در دستیابی آنها نسبت 

. بر این به اهداف حفاظت و احیای مانگروهای ایران داشته باشد
های جدید و یا بازکاشت مانگروها باید اساس که ایجاد زیستگاه
های انجام گیرد که دچار پسروی و یا به طور عمده در رویشگاه

امر می تواند نقش اند و این کاهش گستره های رو خشکی شده
پذیری آنها نسبت به پیامدهای مهمی در کاهش میزان آسیب

ویژه باال آمدن آینده سطح آب دریاها ه ناشی از تغییر اقلیم، ب
  داشته باشد.

  

  و قدردانیتشکر 
گر ما در انجام این بدین وسیله از تمامی افرادی که یاری

 نماییم.پژوهش بودند تشکر و قدردانی می
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