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جنگلهای مانگرو از منابع مهم طبیعی استان هرمزگان هستند که نقش ارزندهای در حفظ اکوسیستم
ساحلی داشته و یکی از حلقههای اولیه زنجیره حیات در دریا محسوب میشوند .این مطالعه با هدف
بررسی تغییرات سطح جنگلهای مانگرو بین بندر خمیر و جزیره قشم و توجه به نوسانات عناصر اقلیمی
انجام شده است .به این منظور در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست ،از دو روش
طبقهبندی حداکثر احتمال و شاخص  ،NDVIمحدودهی جنگلهای حرا مشخص شد .بر این اساس ،سطح
پوشش جنگلهای حرا بین سالهای  8911-8991روند افزایشی و سالهای  8991-1008روند کاهشی و
دوباره از  1008-1009روندی افزایشی را نشان میدهد .نتایج همبستگی میان هر یک از عوامل اقلیمی و
سطح جنگلهای حرا طی سالهای مورد مطالعه ،در سطح معنی داری  ، 0/00حاکی از عدم وجود ارتباط
معنیدار بوده است.
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جنگلهای مانگرو یکی از نمونههای مهم جنگلهای طبیعی است که در مناطق حارهای و نیمه حارهای نواحی جزر و مدی یافت
میشوند .این جنگل ها از نظر تهیه خمیرکاغذ ،جلوگیری از فرسایش خطوط ساحلی در اثر برخورد امواج ،ایجاد پناهگاه مناسب
جهت تخمریزی و پرورش و صید آبزیان ،خوراک دام ،زنبورداری و از منظر تفریحی دارای اهمیت هستند .این در حالی است که
عالوه بر برداشت بیرویه از سرشاخهها ،عوامل دیگر مانند توسعه راهها ،استقرار نامناسب صنایع ،استفاده بدون ظرفیتیابی و
طرحریزی تفرجی ،آلودگی ناشی از هیدروکربورهای نفتی ،توسعه آبزی پروری و در مجموع فقدان ساز و کارهای زیست محیطی
این جنگلها را در معرض تهدید فزایندهای قرار داده است (دانهکار8320 ،؛ دانهکار و جاللی .)8313 ،تخریب این جنگلها ،این
منطقه را به سمت بیابانی شدن پیش میبرد .تخریب جنگلها را میتوان با دادههای به دست آمده از سنجندههای مختلف و
سامانه اطالعات جغرافیایی شناسایی و بررسی کرد .در این بین ارزیابی تغییرات جنگلها توسط ماهوارهها دیدی همهجانبه و
مشخص را برای کمیسازی چگونگی و سرعت تخریب آنها فراهم میکند ( .)Myers, 1988امکان مقایسه میزان انعکاس پوشش
گیاهی در باندهای مختلف تصاویر ماهوارهای مخصوصاً باندهای مادون قرمز نزدیک و باند قرمز و استخراج شاخصهای طیفی
مختلف از نقاط قوت استفاده از تصاویر ماهوارهای است .در کنار بررسی تغییرات حاصل شده در جنگلهای حرا میتوان تغییرات
عناصر اقلیمی مختلف را در دوره مورد مطالعه ،بررسی و مورد ارزیابی قرار داد .این داده ها را می توان در بانک داده ذخیره نمود
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و اطالعات بنیادی و نقشه های تصویری را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار داد .بازسازی مناطق آسیب دیده ،تخریب شده و یا
رها شده در اثر اعمال انسانی نیز می بایست در اولویتهای مدیریتی این جنگلها قرار گیرد .عالوه بر اینها بهبود وضعیت
معیشتی جوامع بومی نیز میتواند نقش بسیار مؤثری در این زمینه داشته باشد تا به این ترتیب نیاز این جوامع به برداشت الوار،
تخریب به منظور افزایش اراضی زیر کشت محصوالت کشاورزی ،پرورش میگو ،استفاده از سرشاخه ها به عنوان علوفه دام و غیره
مرتفع گردد و تخریب به حداقل رسد .الزمه انجام تمام این اقدامات ،در مرحله اول شناخت سطح این جنگلها و تغییرات کمی
و کیفی آنها و توجه به عناصر اقلیمی و فعالیتهای انسانی به صورت همزمان میباشد و در این زمینه استفاده از دادههای
سنجش از دور و بهره گیری از ابزار ارزشمند سیستمهای اطالعات جغرافیایی بسیار مهم و مؤثر است.
مطالعات انجام شده در مورد جنگلهای مانگرو متفاوت بوده و بیشتر شامل مطالعات زیست شناسی و اکولوژی مربوط به آن
است .در این زمینه تنها مهدوی و همکاران ( ،)8318به منظور بررسی روند تغییرات کیفی و کمی جنگلهای مانگرو منطقه
حفاظت شده بین قشم و بندر خمیر ،عکسهای هوایی سالهای  8311و  8321را به ترتیب با مقیاس  8:10000و 8:10000
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .در مطالعهای دیگر زنجانپور و محمدپور ( )8323اقدام به تهیه نقشه توزیع و پراکندگی
جنگلهای مانگرو با استفاده از اطالعات ماهواره لندست کردند.
عرفانی و همکاران ( ،)8312برای بررسی تغییرات وسعت جنگلهای حرا در خلیج گواتر در منتهی الیه جنوب شرقی ایران از
عکسهای هوایی سالهای  8331و  8310و تصاویر ماهوارهای لندست سنجندههای  TMو  + ETMمربوط به سالهای  8322و
 8310و تصاویر ماهواره  IRS-LissIIIسال  8310استفاده کردند .نتایج نشان دهندۀ متفاوت بودن آهنگ تغییرات در هر دوره
بوده است .به گونهای که در سالهای  8331تا  8310کاهش ،سپس از سال  8310تا  8322افزایش ،بعد از آن در سال 8310
کاهش و در دوره آخر دوباره روند صعودی به خود گرفته است .در این مطالعه عامل این تغییرات به تغییرات منطقهای و جهانی
ایجاد شده در اثر محرکهای مصنوعی نسبت داده شده است.
عرفانی و همکاران ( ،)8319در مطالعهای دیگر عوامل مؤثر بر تغییرات جهانی وسعت جنگلهای مانگرو را بررسی کرده و تغییرات
جهانی آب و هوا را از بزرگترین مشکالت فراروی بشر و جنگلهای حرا ذکر کردند .آنها اعالم کردند به دلیل ارتباط مستقیمی که
بین تغییرات اقلیمی و اکوسیستمهای مانگرو از طریق تغییر در سطح تراز دریا وجود دارد و نیز از آنجا که این جنگلها در بین
دریا و خشکی قرار گرفته اند ،جزو اولین اکوسیستمهایی هستند که تحت تاثیر تغییرات جهانی سطح آب دریا قرار میگیرند.
همچنین در این مطالعه عوامل دیگری مانند توسعه شهری ،آبزی پروری ،معدن کاوی ،بهرهکشی مفرط برای الوار ،ماهی ،سخت
پوستان و نرم تنان دالیل اصلی تخریب به شمار رفته است.
 Giriو همکاران ( ،)1001تخریب جنگلهای حرا در ماداگاسکار را مورد بررسی قرار دادند .آنها در مطالعات خود از داده های
ماهواره مربوط به سالهای  8920-8990-1000و  1000استفاده نموده و برای ارزیابی ،هر دو روش طبقه بندی نظارت شده و
نشده را مورد توجه قرار دادند .نتایج ،تخریب  2درصدی جنگلها را از سالهای  8920تا  1000نشان داد .آنها همچنین علل
عمده تخریب و کاهش سطح جنگلهای مذکور را تبدیل به اراضی کشاورزی ( ،)%3تبدیل به اراضی آبزی پروری ( )%3و
گسترش شهری ( )%3دانستند.
 Virkو  ،)1001( Kingتغییرات جنگلهای حرا در ایالت کاراتاکای هند را با استفاده از تصاویر لندست مربوط به سالهای 8911
و  1003و دو تکنیک تعیین تغییرات مورد بررسی قرار دادند .در نهایت با تجزیه و تحلیل نتایج کار خود نتیجه گرفتند که
جنگل زدایی عمدتاً نتیجه توسعه برق آبی بوده در حالی که احیاء جنگل به طور عمده ناشی از کشت جنگل حاصل از پروژههای
جنگلداری اجتماعی است.
 Mansonو همکاران ( ،)1003با استفاده از دو روش  -8الگوی تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی  -1تجزیه و تحلیل تشخیص
تغییرات ،به ارزیابی تغییرات در توزیع و گسترش مانگروها در خلیج  Moretonو جنوب شرقی کوئیزلند استرالیا پرداخته و اعالم
کردند در طول  10سال گذشته حدود  3100هکتار در نتیجه تلفات طبیعی و پاکسازی حرا برای توسعه شهری ،آبزی پروری،
توسعه صنعتی و کشاورزی از بین رفته است و در حال حاضر تنها حدود  80000هکتار از مانگروها در این خلیج وجود دارند.
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 )1001( Alongiبیان کرد که با وجود ارزش فوق العاده اکوسیستمهای حرا برای جوامع ساحلی و گونههای مرتبط با آنها ،این
جنگلها در سطح نگران کنندهای نابود شدهاند .به طوریکه طی  00سال گذشته حدود یک سوم از جنگلهای حرای جهان از
بین رفتهاند.
در کارهای ذکر شده در باال به ارتباط دقیق عوامل اقلیمی و تغییرات سطح جنگلها توجه نشده است .با اینحال مرور منابع نشان
میدهد که ارتباط و اثر عوامل محیطی و عمدتاً عوامل اقلیمی بر جنگلهای مانگرو به ویژه در سالهای اخیر بیشتر از قبل مورد
توجه قرار گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد .در تحقیق  ،)1001( Karenبه اثرات تغییر اقلیم بر روی
اکوسیستمهای مانگرو پرداخته شد و نقش افزایش سطح (ارتفاع) آب و دی اکسید کربن جو مورد بررسی قرار گرفت .در
مطالعه ای دیگر ،اثر تغییر اقلیم و افزایش سطح آب دریا بر مانگروهای جزایر اقیانوسی بررسی گردید و ضمن برشمردن برخی
کارکردهای مانگروها مانند زیستگاه جانوران ،حفاظت خط ساحلی و کیفیت آب ساحل ،خطرات زیانبار ناشی از نابودی این
اکوسیستمها مورد توجه و تأکید قرار گرفت ( Kjerfve .)Gilman et al., 2006و  )8992( Donaldدر مطالعه خود به بررسی
عواملی چون درجه حرارت ،هیدرولوژی ،سطح آب ،جزرومد ،دی اکسید کربن و طوفانهای گرمسیری پرداختند Armenteros .و
همکاران ( ) 1001به تغییرات زمانی و مکانی در جوامع جانوری سیستمهای مانگرو در خلیج باتابانوی کوبا پرداخته و نتیجه
گرفتند که به واسطه تغییر در عواملی نظیر درجه حرارت ،اکسیژن محلول و  pHآب ،تغییرات فصلی در مانگروهای گرمسیری
اتفاق می افتد .تحقیقاتی با نتایج نسبتاً مشابه به نتایج  Armenterosو همکاران ،به مطالعات  (8913( Dyeو )8912( Alongi
اختصاص دارد Laura .و  ،)1088( Floresبه اثرات افزایش سطح آب بر روی خواص مورفولوژیکی و آناتومیکی گونههای مانگرو
پرداخته و اعتقاد دارند در صورتی که این تغییرات سطح آب به آرامی صورت گیرد مانگروها میتوانند خود را با آن سازگار
نمایند .مطالعه دیگری که در آن به طور نسبتاً مفصلتر به ارتباط عوامل محیطی و اثر آنها برروی مانگروها پرداخته شد مربوط
به مطالعه  Catherineو همکاران ( ) 1002است که در آن اثر عواملی مانند دی اکسید کربن جو ،سطح آب دریا ،بارش و درجه
حرارت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تشریح اثر هریک از آنها به پیش بینی احتمالی وضعیت متأثر از تأثیر این عوامل بر
جنگلهای استرالیا در سالهای  1030و  1800پرداخته شد .در این تحقیق سعی شده است تا پارامترهای اقلیمی بررسی و به
همبستگی بین این پارامترها با سطح جنگلهای حرای بین قشم و بندر خمیر پرداخته شود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

جنگلهای مانگرو جزیره قشم در محدوده َ 11° 10تا  12°عرض شمالی و َ 00° 10تا َ 00° 08طوول شورقی در حود فاصول
دلتای رودخانه مهران و گورزین در دماغه شمالی جزیره قشم قرار گرفته است و تمامی ترعه خوران (نزدیکتورین نقطوه جزیوره
قشم یعنی بندر الفت تا ساحل بندر خمیر در شمال غرب ذخیره گاه حرا حدود یک کیلومتر است کوه تنگوه خووران را بوجوود
آورده است) را در بر میگیرد .همچنین جنگلهای مانگرو حوزه غربی اسوتان هرمزگوان در ناحیوه بنودر خمیور در عورضهوای
شمالی َ 11° 10تا َ 12° 80و طول شرقی  00°تا َ 01° 10قرار دارند و در زمره اراضی جنگلهای مانگرو حوزه مرکوزی خلویج
میرسد پیوسته بوده اند که بنا به شرایط طبیعی به وسیله ترعه بزرگ خوران از یکدیگر جدا شده اند.
در این تحقیق از تصاویر سنجنده  TMو + ETMماهواره لندست مربوط به  8می  11 ،8911می  13 ،8991ژوئن 11 ، 1008
مارس  1001و  10می  1009استفاده شد .نقشههای توپوگرافی با مقیاس  8:10000سازمان نقشه برداری کشور برای هم
مرجع نمودن تصاویر و نیز تهیه نقشه واقعیت زمینی و همچنین دادههای اقلیمی مربوط به ایستگاههای سینوپتیک بندر لنگه و
بندرعباس طی سالهای  8911-1009بررسی شد.

011

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

فارس محسوب میشوند .این جنگلها قرابت زیادی با مانگرو های قشم دارند و از بسویاری جهوات شوبیه یکدیگرنود و بوه نظور
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شکل  .8موقعیت منطقه مورد مطالعه

شکل  .1نمودار جریانی روش تحقیق حاضر

تهیه نقشه واقعیت زمینی

بارزسازی تصاویر

به منظور تفکیک بهتر پوشش گیاهی از پوشش غیرگیاهی ،از تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAو ترکیب باندهای چند
طیفی استفاده شد.
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به کمک نقشه های توپوگرافی  8:10000و تصاویر  Google Earthو با استفاده از دستگاه  10 ، GPSنقطه کنترل زمینی در
منطقه مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شد .نقاط برداشتی مربوط به دو کالس پوشش گیاهی و پوشش غیرگیاهی
میباشند .بعد از انجام عملیات میدانی ،با ورود اطالعات به دست آمده به محیط نرمافزاری  ،ArcGISنقشهی برداری(وکتوری)
واقعیت زمینی با دو کالس پوشش گیاهی و پوشش غیرگیاهی تهیه شد .این نقشه به عنوان مبنا در تجزیه و تحلیل تصاویر
ماهوارهای قرار میگیرد بنابراین با توجه به ساختار رستری تصاویر ،نقشه واقعیت زمینی نیز به حالت رستری تبدیل میگردد.
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دوره  ،5شماره  ،2پاییـز 4931

طبقهبندی تصاویر و برآورد صحت

طبقه بندی تصویر یکی از پرکاربردترین و در عین حال کاملترین روشهای استخراج اطالعات موضوعی میباشد (فاطمی و
رضایی .)8319،طبقهبندی به عنوان یکی از مباحث محوری سنجش از دور ،برگرفته از علم تشخیص الگو بوده و به تصمیمگیری
در مورد اینکه پیکسلهای تصاویر ماهوارهای بر اساس ویژگیهایشان به کدام پدیده زمینی تعلق دارند میپردازد .روش
پارامتریک طبقهبندی حداکثر احتمال بر مبنای قانون بیز عمل مینماید .به دلیل دخالت پارامترهای آماری بیشتر در فرآیند
طبقهبندی از قبیل احتمال اولیه ،واریانس ،کوواریانس و میانگین کالسها این روش در بین الگوریتمهای آماری طبقهبندی
پیکسل پایه روش برتری محسوب میشود (فاطمی و رضایی .)8319 ،بنابراین در این تحقیق از روش طبقه بندی نظارت شده
چندباندی جهت استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهای استفاده شد .در رابطه با انتخاب بهترین ترکیب باندی ،از روش  PCAکه
برای حذف اطالعات زائد در داده های ماهواره ای کاربرد فراوانی دارد ،استفاده شد .به این ترتیب ترکیب مؤلفه اصلی اول با
باندهای  3.1.2جهت طبقهبندی حداکثر احتمال مورد استفاده قرار گرفت .در نرم افزار  ENVIطبقه بندی با دو کالس به نام
های پوشش گیاهی و پوشش غیرگیاهی انجام شد .اما به دلیل وجود نویز و پیکسل های پراکنده ،دقت همهی نقشه های
خروجی تهیه شده با استفاده از فیلتر اکثریت بهبود یافتند.
پس از انجام عمل طبقهبندی ،به منظور ارزیابی دقت نقشههای تولید شده ،نمونههای واقعیت زمینی به نرمافزار معرفی شده و
نتایج به صورت ماتریس خطا به دست آمد و با توجه به این ماتریس ،ضریب کاپا و دقت کلی محاسبه شد.
نتایـج
بررسی وضعیت پوشش گیاهی منطقه با توجه به روش طبقهبندی پیکسل پایه

در این مطالعه جهت تهیه نقشه تغییرات سطح جنگلهای حرا از روش طبقهبندی حداکثر احتمال استفاده شده است.
انتخاب نمونه تعلیمی (آموزشی)

در این مطالعه عوارض مختلفی همچون کوه ،مرتع ،زمینهای بایر و پهنههای آبی به چند کالس مجزا طبقهبندی شد .تعداد
کالسها با توجه به تجربه و نظر کارشناسی و انجام طبقه بندی نظارت نشده انتخاب گردید و در پایان کالسها با هم ادغام
شدند و کالس پوشش غیرگیاهی تشکیل گردید .دادههای نمونه تعلیمی برای کالسهای پوشش غیرگیاهی و پوشش گیاهی از
سطح تصویر انتخاب شد .نمونه تعلیمی کالسهای پوشش غیرگیاهی از محدوده شهری ،زمینهای بایر ،کوهستان و مراتع
برداشته شد .جهت اطمینان از تفکیک پذیری کالسها با استفاده از این نمونههای آموزشی تعریف شده ،آزمون تفکیک پذیری
طیفی انجام و نسبت به تصحیح مجدد نمونهها اقدام شد .در تحقیق جاری برای تعیین محل نمونهها (واقعیت زمینی و تعلیمی)
از روشهای ترکیب رنگی کاذب ،تعدیل هیستوگرام و نیز تصویر پانکروماتیک و تصاویر  Google Earthاستفاده شد (شکل.)3
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شکل  .3محل نمونههای تعلیمی از روش ترکیب رنگی کاذب

بررسی تغییرات سطح جنگلهای حرا...

خورانی و همکاران

اجرای طبقه بندی پیکسل پایه (الگوریتم حداکثر احتمال)

در الگوریتم حداکثر احتمال تنها پارامتر مورد نیاز ،آستانه احتمال میباشد .از آنجا که طبقهبندی همه عوارض تصویر مهم بود،
هیچ آستانه احتمالی در نظر گرفته نشد تا پیکسلهای طبقهبندی نشده به وجود نیایند .بنابراین عوارض مختلفی همچون کوه،
مرتع ،زمینهای بایر و پهنههای آبی در کالس پوشش غیرگیاهی ،به صورت چند کالس مجزا طبقهبندی شد (تعداد کالسها با
توجه به تجربه و نظر کارشناسی و انجام طبقهبندی نظارت نشده انتخاب گردید) و در پایان کالسها با هم ادغام شدند و کالس
پوشش غیرگیاهی تشکیل گردید تا مطابق نقشه واقعیت زمینی نقشههای حاصل از طبقهبندی دارای دو کالس پوشش گیاهی و
پوشش غیرگیاهی باشند.
ارزیابی دقت طبقهبندی
در ادامهی فرآیند پردازش به منظور ارزیابی طبقهبندیهای انجام شده ماتریس خطا محاسبه گردید با توجه به ماتریس خطای
طبقهبندی تصاویر ،دقت کلی و ضریب کاپا در طبقهبندیها محاسبه شد )8991( Stephen .نشان داد که در صورتی که مقدار
کاپا برابر  0/20یا بزرگتر باشد ،معرف این است که روش طبقهبندی بسیار خوب انجام شده است .از این رو مقادیر باالی شاخص
کاپا و دقت کلی نشان دهندهی سازگاری نسبتاً کامل بین نتیجهی طبقهبندی و دادههای مرجع میباشند که در جدول ( )8ارائه
شده است.
جدول  .8مقادیر دقت کلی و شاخص کاپای به دست آمده از روش طبقهبندی حداکثر احتمال برای پوشش گیاهی جنگلهای حرا در سالهای مختلف

شاخص کاپا ()%

دقت کلی ()%

سال

29/12
90/1
13/31
18/01
21/11
13/18

18/11
92/90
10/10
11/10
10/03
10/98

8911
8991
1008
1001
1009
میانگین

تهیه نقشه جنگلهای حرا به روش شاخص پوشش گیاهی NDVI

طبق نتایج ،روند تغییرات سطح پوشش جنگلی حرا با استخراج شاخص  NDVIنیز هماهنگ با روش طبقهبندی حداکثر
احتمال میباشد .به این ترتیب که تعیین سطح پوشش جنگلی با شاخص  NDVIدر سال  8911برابر با  0881هکتار با روند
افزایشی تا سال  8991ادامه مییابد اما بعد از آن تا سال  1008با روندی اندک کاهشی روبه رو میشویم .در سال 1008سطح
این جنگلها افزایش یافته تا اینکه در سال  1009به بیش از  9000هکتار رسیده است (جدول .)1

پوشش گیاهی (هکتار) طبق شاخص NDVI

پوشش گیاهی (هکتار) به روش طبقه بندی

سال

0881

0813

8911

0130

0101

8991

0200

0022

1008

1118

1100

1001

9201

9112

1009
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جدول  .1مقادیر سطح پوشش جنگلهای (هکتار) حرا طی سالهای مختلف

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،2پاییـز 4931

مجله بوم شناسی آبزیان

بررسی وضعیت اقلیمی منطقه

آمار مربوط به حداقل و حداکثر دما ،رطوبت نسبی ،بیشترین بارندگی روزانه و بارندگی کل ماهانه دو ایستگاه سینوپتیک
بندرعباس و بندر لنگه در دوره آماری  11ساله ( )8911-1009از درگاه اینترنتی سازمان هواشناسی کشور استخراج گردید.
میانگین ماهانه عناصر اقلیمی محاسبه شد .در محیط  ArcGISدادههای نقطهای مربوط به میانگین حداقل و حداکثر دما،
رطوبت نسبی و بارندگی کل ماهانه ایستگاههای سینوپتیک منطقه ،درونیابی شدند .جهت درونیابی دادهها از روش IDW
استفاده شد که با توجه به وسعت و توپوگرافی متوسط منطقه و نیز تعداد ایستگاههای سینوپتیک آن ،این روش مناسبتر است.
مقایسه آمار عناصر مذکور در دو ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و بندرلنگه نتایج مشابهی را نشان میدهند .بیشترین میزان
بیشینهی میانگین دما در ماههای ژوئیه و اوت و بیشترین میزان میانگین کمینهی دما در ماههای می و ژوئن مشاهده میشود
(شکل های  1و .)0

دما (سانتیگراد)

شکل  .1نمودار مقایسه میانگین
کمترین دمای ماهانه دو ایستگاه
سینوپتیک بندرعباس و بندرلنگه در
دوره آماری 8911-1000

بندر لنگه
بندرعباس

مـاه

شکل  .0نمودار مقایسه میانگین
دما (سانتیگراد)

بیشترین دمای ماهانه دو ایستگاه
سینوپتیک بندرعباس و بندرلنگه در
دوره آماری 8911-1000

بندر لنگه
بندرعباس

مـاه

رطوبت نسبی (درصد)

شکل  .1نمودار مقایسه میانگین
رطوبت نسبی ماهانه دو ایستگاه
سینوپتیک بندرعباس و بندرلنگه در
دوره آماری 8911-1000

بندر لنگه
بندرعباس

مـاه
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میانگین رطوبت نسبی دارای تغییرات زیادی میباشد .کمترین میزان رطوبت در ماههای می و نوامبر و بیشترین میزان آن در
ماههای اوت ،فوریه و مارس مشاهده میشود (شکل .)1

بررسی تغییرات سطح جنگلهای حرا...

خورانی و همکاران

میانگین بارندگی کل ماهانه در ماههای می تا سپتامبر نزدیک به صفر میباشد؛ اما بیشترین میزان آن در ماههای ژانویه و
دسامبر مشاهده میشود که البته تغییرات بارندگی در این ماهها نسبت به ماههای کم بارش بصورت ناگهانی میباشد (شکل .)2

بارندگی (میلیمتر)

شکل  .2نمودار مقایسه میانگین
بارندگی کل ماهانه دو ایستگاه
سینوپتیک بندرعباس و بندرلنگه

بندر لنگه
بندرعباس

در دوره آماری 8911-1000

مـاه

کاهش بارندگی و افزایش تبخیر ،شوری را افزایش میدهد که به تبع آن کاهش بهره وری خالص اولیه بقا ،رشد و نهال ،تغییر
رقابت بین گونههای مانگرو ،کاهش تنوع مناطق مانگرو و نهایتا کاهش قابل توجه در منطقه جنگلهای حرا میشود
( .)Field, 1995پس از محاسبهی همبستگی میان عناصر اقلیمی و میزان پوشش گیاهی حاصل از روش طبقهبندی ،مشخص
شد که میان هیچ کدام از پارامترهای اقلیمی با پوشش گیاهی رابطه معنیداری وجود ندارد (جدول .)3
جدول  .3مقادیر همبستگی پیرسون بین پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی به روش طبقهبندی حداکثر احتمال

B0

-0/123
-0/880
-0/891
0/00
0/318
-0/133
0/111
0/800
0/811
0/303
0/101
0/021
0/083
0/111
0/212

NS 0/102

میانگین بارش ساالنه بندرعباس )(mm

NS 1/118

میانگین بارش ساالنه بندرلنگه )(mm

NS 1/201

میانگین بارش ساالنه بندرلنگه و بندرعباس
میانگین رطوبت نسبی بندرعباس
میانگین رطوبت نسبی بندرلنگه
میانگین رطوبت نسبی بندرلنگه و بندرعباس
میانگین بیشترین دمای بندر عباس
میانگین بیشترین دمای بندرلنگه
میانگین بیشترین دمای بندرلنگه و بندرعباس
میانگین کمترین دمای بندرعباس
میانگین کمترین دمای بندرلنگه
میانگین کمترین دمای بندرلنگه و بندرعباس
میانگین دمای بندرعباس
میانگین دمای بندرلنگه
میانگین دمای بندرلنگه و بندرعباس

B
C0
C1
C
D0
D1
D
E0
E1
E
F0
F1
F

 :NSمعنیدار نمیباشد.

NS 1/332
NS 1/00
NS 0/202
NS 1/111
NS 1/111
NS 0/210
NS 0/01
NS 1/112
NS 1/381
NS 1/322
NS 1/011
NS 1/811

* در سطح  0/00معنیدار میباشد.

** در سطح 0/08معنیدار میباشد.

همچنین با محاسبهی همبستگی میان پارامترهای اقلیمی و میزان پوشش گیاهی حاصل از  ،NDVIمشخص شد که فقط میان
دو پارامتر میانگین بیشترین دما و پوشش گیاهی رابطه معنیدار ضعیفی وجود دارد (جدول .)1
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کد پارامتر

همبستگی پارامتر
با پوشش گیاهی (هکتار)

معنی داری

B1

پارامتر

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،2پاییـز 4931

مجله بوم شناسی آبزیان

جدول  .1مقادیر همبستگی پیرسون میان پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی به روش شاخص NDVI

کد
پارامتر

همبستگی پارامتر
با پوشش گیاهی (هکتار)

معنی داری

B0
B1
B
C0
C1
C
D0
D1
D
E0
E1
E
F0
F1
F

0/313
0/301
0/309
0/088
0/138
0/001
-0/911
-0/121
-0/919
-0/120
-0/211
-0/118
0/030
-0/102
-0/801

NS 0/011

میانگین بارش ساالنه بندرعباس )(mm

NS 0/018

میانگین بارش ساالنه بندرلنگه )(mm

NS 0/003

میانگین بارش ساالنه بندرلنگه و بندرعباس
میانگین رطوبت نسبی بندرعباس
میانگین رطوبت نسبی بندرلنگه
میانگین رطوبت نسبی بندرلنگه و بندرعباس
میانگین بیشترین دمای بندر عباس
میانگین بیشترین دمای بندرلنگه
میانگین بیشترین دمای بندرلنگه و بندرعباس
میانگین کمترین دمای بندرعباس
میانگین کمترین دمای بندرلنگه
میانگین کمترین دمای بندرلنگه و بندرعباس
میانگین دمای بندرعباس
میانگین دمای بندرلنگه
میانگین دمای بندرلنگه و بندرعباس

 :NSمعنیدار نمیباشد.

NS 0/329
NS 0/111
NS 0/319

*0/081
NS 0/003
*0/081
SN 1/001
SN 0/819
SN 0/011
SN 0/900
SN 0/231
SN 0/120
*

پارامتر

در سطح  0/00معنیدار میباشد.

**

در سطح  0/08معنیدار میباشد.

طبق جدول شماره  0تغییرات پارامترهای اقلیمی مذکور ،طی سالهای  1001 ،1008 ،8991 ،8911و  1009روند بسیار
متغیری را داشته اند ،اما مقادیر سطوح پوشش گیاهی نسبت به تغییرات پارامترهای اقلیمی طی سالهای مذکور از تغییرات
کندتری برخوردار میباشند.
بحث

بنابراین سطح جنگلهای حرا روند متغیری را طی سالهای  8911تا  1009داشته است .بهره برداری بیش از حد از جنگلهای
حرا مخصوصاً بین سالهای  8991-1008سبب کاهش سطح جنگلها شده است .پس از آن با شروع عملیات جنگلکاری در
منطقه مورد مطالعه ،پوشش گیاهی جنگلهای حرا افزایش یافته است .از آنجایی که در منطقه حفاظتی جنگلهای حرای بندر
خمیر از سال  )1008-1001(8318اقدام به جنگلکاری مصنوعی شده ،نتایج تحقیق حاضر را به شدت تحت تأثیر خود قرار
داده است و این خود شاید از علل مهم روند افزایشی سطح پوشش جنگلهای حرا طی سالهای  1008تا  ،1009همچنین عدم
معنیداری ارتباط اغلب عوامل اقلیمی و سطح پوشش جنگلهای حرا باشد.
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برای برقراری ارتباط بین روند تغییر سطح پوشش جنگلهای حرای این منطقه با وضعیت اقلیمی ،پارامترهای حداقل و حداکثر
دمای ماهانه ،رطوبت نسبی ماهانه ،بیشترین بارندگی روزانه و بارندگی کل ماهانه دو ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و بندرلنگه
در دوره آماری  11ساله ( )8911-1009مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج همبستگی پیرسون بین هریک از عوامل اقلیمی و سطح
پوشش جنگلهای حرای حاصل از روش طبقهبندی ،هیچ همبستگی را در سطح معنی داری  0/00نشان نمیدهد .نتایج
همبستگی پیرسون میان عوامل اقلیمی مذکور و سطح پوشش جنگلهای حرای حاصل از شاخص  ،NDVIنشان میدهد که
تنها میان پوشش گیاهی و دو پارامتر میانگین حداکثر دمای ایستگاه بندرعباس و بندرلنگه همبستگی در سطح معنی داری
 0/00وجود دارد.
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جدول  .0مقادیر پارامترهای اقلیمی در سالهای 1001 ،1008 ،8991 ،8911و 1009

سال
کد پارامتر

8911

8991

1008

1001

1009

میانگین بارش ساالنه بندرعباس )(mm

B0

میانگین بارش ساالنه بندرلنگه )(mm

B1

میانگین بارش ساالنه بندرلنگه و بندرعباس
میانگین رطوبت نسبی بندرعباس
میانگین رطوبت نسبی بندرلنگه
میانگین رطوبت نسبی بندرلنگه و بندرعباس
میانگین بیشترین دمای بندر عباس
میانگین بیشترین دمای بندرلنگه
میانگین بیشترین دمای بندرلنگه و بندرعباس
میانگین کمترین دمای بندرعباس
میانگین کمترین دمای بندرلنگه
میانگین کمترین دمای بندرلنگه و بندرعباس
میانگین دمای بندرعباس
میانگین دمای بندرلنگه
میانگین دمای بندرلنگه و بندرعباس

B

20/13
10/18
00/11
00/11
00/11
90/38
10/38
10/18
80/11
10/18
81/11
10/18
11/81
2/30
81/21

132/00
811/10
181/10
12/00
11/13
10/91
38/21
30/28
38/13
18/01
11/30
18/90
2/10
1/10
0/10

811/03
10/90
801/92
11/12
11/12
13/12
31/13
38/13
31/13
18/93
13/30
11/11
9/10
1/10
2/00

801/18
11/91
11/90
13/09
13/19
13/19
31/11
38/28
31/09
11/81
13/10
11/21
12/83
12/83
12/83

808/00
13/01
91/02
13/13
11/00
13/28
31/32
38/12
38/11
18/18
13/11
11/11
12/11
12/33
12/31

پارامتر

C0
C1
C
D0
D1
D

E0
E1
E
F0
F1
F

ضمن توجه به نتایج به دست آمده و نکات ذکر شده در باال به نظر می رسد توجه به نکات زیر ضروری است )8 :در تحقیق
حاضر هیچ ارتباط و همبستگی معنی داری بین عوامل اقلیمی (بارش ،درجه حرارت و رطوبت) و سطح جنگلهای مانگرو دیده
نشده است .هرچند در برخی مطالعات ذکر شده در مرور منابع تحقیق حاضر ،محققین به بررسی ارتباط بین عوامل اقلیمی و
تغییر اقلیم با جنگلهای مانگرو پرداخته اند اما به نظر میرسد در این مطالعات ،به طور دقیق ارتباط معنی دار به دست نیامده
و بررسیها عمدتاً کلی و تئوریک میباشد .برای مثال  Catherineو همکاران ( )1002خود معتقدند هیچ مطالعه منتشر شدهای
که نشان دهد درجه حرارت برروی ارگانیسمهای جنگلهای مانگرو اثر می گذارد وجود ندارد هرچند  Catherineو همکاران
( )1002و برخی محققین دیگر مانند  )8992( Dukeو  Dukeو همکاران ( )8991معتقدند که درجه حرارت برروی فرآیندهای
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] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

مرور مطالعات انجام شده در زمینه سطح پوشش جنگلهای حرا نشان می دهد بیشتر این مطالعات شامل مطالعات زیست
شناسی و اکولوژی مربوط به آن است .در این بین نتایج تحقیق حجاریان ( )8311و صادقی ( )8311تا حدودی مشابه تحقیق
حاضر میباشد .نتایج آنها نشان دهنده آهنگ تغییرات متفاوت سطح جنگلهای حرا در هر دوره بوده است که در سالهای
 8331تا  8310کاهش ،بعد افزایش طی سالهای  8310تا  8322مشاهده شد و بعد از آن در سال  8310کاهش و در دوره آخر
دوباره روند صعودی به خود گرفت که عامل این تغییرات را در این مطالعه وجود تغییرات منطقه ای و جهانی ایجاد شده در اثر
محرکهای مصنوعی میدانند.
نتایج تحقیقات دیگر انجام شده نظیر مهدوی و همکاران ( ،)8318عرفانی و همکاران ( )8319برخالف تحقیق حاضر بوده است.
مهدوی و همکاران ( )8318در تحقیق خود به کاهش  80هکتاری سطح جنگلهای حرا طی سالهای  8311تا  8323دست
یافتهاند .عرفانی و همکاران ( )8319تغییرات جهانی آب و هوا را از بزرگترین مشکالت فراروی بشر و جنگلهای حرا ذکر کردند.
همچنین در این راه عوامل دیگری مانند توسعه شهری ،آبزی پروری ،معدن کاوی ،بهره کشی مفرط برای الوار ،ماهی ،سخت
پوستان و نرم تنان را دالیل اصلی تخریب این جنگلها به شمار آورده اند.
نتایج تحقیقات دیگری که روی جنگلهای حرای دیگر کشورها انجام شده است نظیر  Giriو همکاران (Virk ،)1001و King
( )1001و  Mansonو همکاران ( )1003نیز بیانگر روند کاهشی سطح این جنگلها بوده است.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،5شماره  ،2پاییـز 4931

پایهای فیزیولوژیکی گیاه اثر می گذارد و نیز اینکه درجه حرارت های پایین می تواند توزیع و تولیدمثل مانگروها را تحت تاثیر
قرار دهد .همچنین  Catherineو همکاران ( )1002می گویند که نرخ فعلی افزایش سطح آب دریا در استرالیا از  8/3تا 1
میلیمتر در سال متغیر است اما تأ کید می کنند هیچ مدرکی مبنی بر کاهش رشد و ریشه یابی مانگروها به سمت دریا وجود
ندارد.
 ) 1هرچند در تحقیق حاضر به اثرات فعالیت های انسانی بر جنگل های مانگرو پرداخته نشده است اما توجه به این موضوع که
در بخشی از دوره زمانی مورد توجه در این تحقیق ،کاشت حرا و جنگلکاری مصنوعی صورت گرفته است نشان میدهد که
میتوان با احتمال بیان کرد که بخشی از نتایج به دست آمده (عدم ارتباط معنی دار عوامل اقلیمی و سطح جنگلهای مانگرو)
مربوط به این دلیل (جنگل دست کاشت) است .با اینحال تأکید میگردد پذیرش این موضوع مستلزم مطالعه دقیقتر و توجه به
عوامل و اثرات مربوط به فعالیتهای انسانی در کنار عوامل محیطی مانند عوامل اقلیمی میباشد برای تأکید بر گفته اخیر،
 Kjerfveو  )8992( Donaldمعتقدند که تفکیک و تمایز بین تغییرات در مانگروها در نتیجه تغییر اقلیم و تغییرات در نتیجه
فعالیتهای انسانی و حوادث طبیعی اتفاقی ،بسیار مشکل میباشد Gilman .و همکاران ( )1001نیز در بررسی عوامل تأثیرگذار
بر مانگروها ،ضمن معرفی تنشهای انسانی به عنوان عاملی مؤثرتر از عاملی مانند افزایش سطح آب بیان میکنند که درک
اثرات چندگانه تغییر اقلیم و دیگر تنش های طبیعی و انسانی هنوز فقیر بوده و از غنای مطالعاتی قوی و مناسبی برخوردار
نیست و بیان میکنند واکنش اکوسیستمهای مانگرو به تغییرات در پارامترهایی (مانند تغییر در سطح آب) به خوبی درک
نشده اند.
 )3نکته آخر که بسیار مهم بوده و برآمده از تحلیل و استدالل کلی محققین نوشته حاضر و بر مبنای مرور منابع ،و نه بر اساس
نتایج مطالعه حاضر ،میباشد را میتوان به شرح زیر بیان نمود :موضوع نوسان و تغییر اقلیم موضوع بسیار پیچیده ای بوده و
پتانسیل باالیی برای مطالعه و تحقیق دارد و حتی شاید بتوان گفت به لحاظ مبانی و پذیرش اتفاق این پدیده ،در بین محققین
مختلف اختالف نظر وجود دارد .بر این اساس و نیز با هدف درک مناسب و تبیین بهتر پدیده تغییر اقلیم ،به طور کلی و
شناخت دقیق تر اثرات احتمالی آن ،در این زمینه خاص مانند جنگلهای مانگرو ،به نظر میرسد مطالعات گسترده تر و
درازمدتی نیاز است .در این راستا برخی محققین معتقدند که ارزیابی اثرات واقعی تغییر اقلیم و تغییرات ایجاد شده در مانگروها
ممکن است نیازمند دهه ها اندازه گیری روی این اکوسیستمها باشد .در این زمینه Gilman ،و همکاران ( )1001معتقدند که
مط العات بسیار طوالنی مدت نیاز است تا نشان دهیم که آیا گرایش به تغییرات ایجاد شده ،طوالنی مدت است یا دارای یک
الگوی چرخه کوتاه مدت است و نیز اینکه آیا این موضوع یک پدیده محلی است یا جهانی.
منابـع
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حجاریان ،م .8311 .بررسی تغییرات کمی جنگل های مانگرو منطقه قشم ب ا استفاده از عکس های هوایی و داده های ماهواره ای در یک دوره
چهل ساله .پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری .دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج 811 .ص .
دانهکار ،ا .8320 .جنگلهای مانگرو ایران .فصلنامه محیط زیست .سال هشتم ،دوره  ،1صفحات .2-13
دانهکار ،ا ،.جاللی ،غ .8313 .بررسی ساختار جنگلهای حرا در حوزه خمیر و قشم استان هرمزگان با استفاده از آماربرداری به روش ترانسکت.
پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی .شماره  ،12صفحات .81-11
زنجانپور ،ز ،.محمدپور ،ا .8323 .تهیه نقشه توزیع و پراکندگی جنگل های مانگرو با استفاده از اطالعات ماهواره لندست .مرکز سنجش از راه
دور ،معاونت کاربرد و سیستم اطالعات جغرافیایی 11 .ص.
صادقی ،ا . 8311 .بررسی تغییرات وسعت و تراکم جنگل های مانگرو رویشگاه های سیریک و جاسک در یک دوره  00ساله با استفاده از
عکسهای هوایی .پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری .دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقیقات تهران.
فاطمی ،ب ،.رضایی ،ی .8319 .مبانی سنجش از دور .انتشارات آزاده 100 .ص.
عرفانی ،م ،.دانه کار ،ا ،.نوری ،غ ،.اردکانی ،ط .8319 .بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات جهانی وسعت جنگلهای مانگرو .مجموعه مقاالت
چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم ) .(ICIWG 2010زاهدان 10-12 ،فروردین .8319
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 سازمان بنادر و. بنادر و سازه های دریایی، هشتمین همایش بین المللی سواحل.8312 . ح، عقیقی،. غ، نوری،. ا، دانه کار،. م،عرفانی
.8312  آذر1-1 ، تهران،کشتیرانی
 بررسی روند تغییرات کمی و کیفی جنگلهای مانگرو منطقه قشم با استفاده از عکسهای هوایی.8318 . م، نمیرانیان،. م، زبیری،. علی،مهدوی
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