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 چکيده

ند. اای را در اقتصاد و معيشت پايدار جوامع انساني بر عهده داشتههای مانگرو برای هزاران سال نقش قابل مالحظهجنگل

ريزی و انجام اقدامات تواند نقش مهمي را در برنامهدر طول زمان، مي لذا شناسايي و سنجش تغييرات مرزهای مانگروها

پذيری مانگروها نسبت به مخاطرات طبيعي و انساني داشته باشد. هدف اين پژوهش بررسي حفاظتي مؤثر و کاهش آسيب

و  هايي از شمالخشهای مانگرو و ارتباط اين تغييرات با هيدروديناميک دريا و مورفولوژی ساحلي در بتغييرات جنگل

 بندیها و طبقهپردازشای و انجام پيشباشد. با استفاده از تصاوير ماهوارهسال مي 44زماني  یهرمز طي بازه یشرق تنگه

 یبا کسب باالترين درصد دقت، برای تهيه SVMها روش و ارزيابي دقت نقشه ANNو  SVM ،MLCهای ها به روشآن

ا ههرمز در تمامي سال یدهد که در قسمت شمالي تنگهتصاوير انتخاب شد. نتايج نشان ميبندی تمام طبقه ینقشه

مورد مطالعه همواره با روند کاهشي و افزايشي  یاند اما در قسمت شرقي منطقههای حرا افزايش پيدا کردهمساحت جنگل

شود. هر انگروهای اين قسمت مشاهده نميسال در م 44قابل توجهي در طي اين  یباشد و به طور کلي توسعهمواجه مي

های ژئومورفيک منطقه مانند شيب، توپوگرافي و وجود خورها و سبخاها و رسوبات چند که با توجه به بررسي ويژگي

گيرد، مناطق ای که در بر ميلنگي، گز و حيوی و همچنين متوسط جزر و مد منطقه و گستردههای حسنوارده از رودخانه

م آوردن تواند با فرآههای مانگرو دارد. نتايج حاصل از اين تحقيق ميجنگل یه پتانسيل بيشتری برای توسعهمورد مطالع

های ساحلي مختلف، کمک چشمگيری به اجرای اطالعات دقيق در خصوص پيشروی و يا پسروی مانگروها در بخش

 اقدامات حفاظتي و احياء مانگروهای ايران کند.

 ، استان هرمزگانهرمز یژئومورفولوژی ساحلي، هيدرو ديناميک دريا، جنگل مانگرو، تنگه :يکليدکلمات 
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 مقدمه -1

ريز نواحي جزر و مدی گرمسيری و های کم شيب و دانههايي هستند که در کرانهچهتمانگروها درختان يا درخ

د انشور با تناوب غرقابي سازگار شدههای شور و لبشوند و با زندگي در آبها ديده ميهمچنين حاشيه مصب

که در خورها، اراضي لجني و باتالقي ساحل  سازان جزر و مدی هستند(. مانگروها، بوم266: 1112  ،1)دوک

رو است؛ در نتيجه مطالعات سازگان با مسائل و مشکالت متعددی روبهمستقرند. آماربرداری زميني اين بوم

مانگرو  هایبررسي ساختار توده ینقشه یای لندست و اسپات به منظور تهيهزيادی با استفاده از تصاوير ماهواره

 4؛ رحمان10: 1111 ،و همکاران 3؛ جنسن24: 1112 ،2نيا انجام شده است )گنگ و آگوستيوادر مناطق مختلف د

و 1شود )واليال ميليون هکتار تخمين زده مي 11تا  10(. وسعت جهاني مانگروها بين 1113: 2661 ،و همکاران

غرب آفريقا و خاورميانه (. که در نواحي مختلفي از جنوب و شرق آسيا، استراليا، آمريکا، 116: 2661 ،همکاران

های مانگرو ايران در سواحل جنوب کشور در کناره (. جنگل211: 2661 ،و همکاران 0شوند )بالسکوديده مي

 12درجه و  24دقيقه تا  11درجه و 21خليج فارس و دريای عمان در مناطق متعددی حد فاصل مدارهای 

ند اان و بوشهر از خليج گواتر تا بردخون گسترش يافتههای سيستان و بلوچستان، هرمزگدقيقه در کرانه استان

های طبيعي واقع در سواحل جهان، مانگروها با (. در ميان زير سيستم131: 116؛ صفا، 32: 1344)دانه کار، 

ای مستقيم و غير مستقيم در سطوح مختلف اکوسيستمي و اجزاء، فراهم کننده های استفادهدارا بودن ارزش

کاالها و خدمات مورد نياز جوامع ساحلي مانند توليد محصوالت چوبي و دريايي، جلوگيری از  طيف متنوعي از

صدمات ناشي از طوفان، کنترل سيالب و حفاظت از خطوط ساحلي و کنترل فرسايش ساحلي، جاذب مواد زائد، 

هزاران سال نقش  (. لذا برای330: 2611 ،و همکاران 1؛ تامين33: 2660 ،4تفرج و حمل و نقل هستند )يونپ

(. با وجود 10: 2661 ،1اند )کاپلوتزای را در اقتصاد و معيشت پايدار جوامع انساني بر عهده داشتهقابل مالحظه

ای هاهميت باالی اين خدمات اکوسيستمي در تأمين نيازهای انساني، تخريب و از بين رفتن اين رويشگاه

 16گذشته در سراسر دنيا شدت يافته است، چنان که تاکنون بيش از  یفرد ساحلي در طول سه دههمنحصربه

 ،16اند و اين روند همچنان ادامه دارد )الونگيهای مانگروی جهان دچار تخريب و افت کيفيت شدهدرصد از جنگل

ای از کاالها و مستقيم تخريب و از بين رفتن مانگروها، از بين رفتن طيف گسترده ی(. نتيجه334: 2662

و  11ها بوده است )والترها و ناپايداری جوامع انساني وابسته به آنخدمات ارائه شده توسط اين اکوسيستم

(. همچنين در سراسر جهان به تغييرات کاربری 214: 2661 ،و همکاران 12؛ کريستنسن221: 2661 ،همکاران
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.  اين امر اهميت ارائه راهکارهای (2: 1311 ،توان اشاره کرد )ميرزاپورها و مراتع ميخصوصاً جنگل ،اراضي

دهد که به يکي از های مانگرو نشان ميريزی مؤثر را برای حفاظت و يا احياء اکوسيستممديريتي و برنامه

سازان و مديران منابع طبيعي تبديل شده است. هدف اصلي از مديريت پايدار در ترين اهداف تصميممهم

های مانگرو است. با بهسازی و استفاده مناسب از جنگله منظور حفاظت، های مانگرو ايجاد زمينه الزم بجنگل

ای هترين اکوسيستمها به عنوان يکي از مهمو معرفي آن های مانگرو ايران از جميع جهاتتوجه به اهميت جنگل

-سازمان هایهای مزبور در رأس فعاليتاحيا و توسعه جنگلجهان و تخريب روز افزون اين مواهب طبيعي، حفظ، 

 های خشک استقرارها که در رويشگاهلذا توسعه اين جنگل های تحقيقاتي قرار گرفته است.های مسئول و طرح

باشد، از اهميت بسزايي برخوردار است مانگروها قرار گرفته و دارای مساحت کم جنگل به صورت طبيعي مي

رسي تغييرات مرز مانگروها در طي زمان است های دستيابي به هدف فوق، بر(. يکي از راه14: 1314 ،)دهقاني

ها در بررسي پاسخگويي مانگروها نسبت به تغييرات مورفولوژيک و عنوان يکي از بهترين شاخصتواند بهکه مي

اقليمي  هایها نسبت به وقوع تنشپذيری اين اکوسيستمديناميک رسوبي سواحل و نيز بررسي ميزان آسيب

 هایها و آشفتگي( وقوع اين تنش136: 1114 ،و همکاران 2؛ مکولور126: 2664 ،کارانو هم 1استفاده شود )گيلمن

نامطلوب در رشد و توسعه مانگروها و نيز بر هم خوردن ديناميک رسوبي  طبيعي و انساني سبب ايجاد تغييرات

ي و مخاطرات اقليمهای مانگرو نسبت به ساير پذيری جنگلتوان سبب افزايش آسيبسواحل ايران شده که مي

(. اين امر اهميت بررسي نرخ پيشروی و پسروی 211: 2661 ،4؛ مهرابيان34: 2661 ،3کارهيدرولوژيکي شود )دانه

ريزی و اجرای اقدامات حفاظتي و گذاری بيشتر مانگروها را برای کمک به برنامهو يا وضعيت فرسايش و رسوب

ها برای درک ماهيت و سرعت تغييرات به تشريح ژئومورفولوگ دهد. همچنيناحياء مانگروهای ايران نشان مي

(. تحقيقات انجام 2: 1314 ،کنند )اصغری سراسکانرودبيني ميگذشته و حال پرداخته و آينده فرآيندها را پيش

های مانگرو حوزه کولقان، تياب و کالهي، حجاريان در قشم و بندر گرفته در ايران مانند صفا ايسني در جنگل

های گذشته های مانگرو را در دورههای مانگرو جاسک و سيريک، افزايش وسعت جنگلير و صادقي در جنگلخم

های مانگرو شمال و شرق تنگه هرمز با اتکا اند. لذا هدف اين مطالعه بررسي تغييرات گستره جنگلنشان داده

 باشد.فولوژی ساحلي ميها مانند عوامل هيدروديناميک دريا و موربه عوامل تأثير گذار بر آن

 مورد مطالعه يمحدوده -1-1

های که شامل جنگل Aی اند. زون محدودههای مانگرو مورد مطالعه در دو زون مورد بررسي قرار گرفتهجنگل

 24° 61' 41 "الي   20° 13' 41 "مانگرو در منطقه حفاظت شده تياب و ميناب در مختصات جغرافيايي 

است. در اين منطقه حفاظت شده طول شرقي گسترده شده  10° 31' 62 "الي   10° 11' 21 "عرض شمالي و

                                                           
1 - Gilman 
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 یشهرستان بندرعباس، تياب و کالهي در محدوده یسه رويشگاه مانگرو وجود دارد. رويشگاه کولقان در محدوده

مورد مطالعه  یدهد. محدودهمورد مطالعه را نشان مي یمحدوده ینقشه 1تان ميناب قرار دارند. شکل شهرس

تشکيل شده، عالوه بر عنوان ملي خود، از سال  (Avicennia marina)های خالص و طبيعي گونه حرا که از توده

المللي شور، شيرين و ميناب در فهرست کنوانسيون رامسر به ثبت رسيد )بهروزی راد، با نام تاالب بين 1141

شرقي ميناب در ساحل دريای عمان کيلومتری جنوب 41نيز در استان هرمزگان و در  B ی( محدوده13: 1344

 63' 11 "الي   14° 61' 41 "عرض شمالي و 20° 21' 31 "الي   20° 12' 30 "و در مختصات جغرافيايي 

اند. تنها خورهای واجد های مانگرو در اين منطقه در خورها واقع شدهطول شرقي واقع شده است. جنگل °14

درصد خورهای دارای مانگرو استان را شامل  0باشند که يک و شهرستان جاسک ميمانگرو حد فاصل بخش سير

سيريک حد فاصل دو رودخانه گز و حيوی در خورهای پاچور، نخل زيارت،  یهای مانگرو منطقهشوند. رويشمي

گارندهو، زيارت، گناری و کرتان حضور دارند که صرفنظر از دو خور نخست در ديگر خورها اجتماعات حرا و 

های مانگرو در اين محدوده در رديف يکي از مناطق حفاظت شده توان در کنار يکديگر ديد. جنگلچندل را مي

های مورد مطالعه مطابق روش دومارتون دارای المللي کشور قرار دارند. بخشهای بينو همچنين يکي از تاالب

 باشند.اقليم خشک )بياباني( مي

 
 مورد مطالعه ي(: موقعيت محدوده1شکل )

Fig (1): Geographical location map of the study area 

 مواد و روش -2



 
 ...زاهرمز متأثر  یهای مانگرو شمال و شرق تنگهجنگل یتحليل تغييرات محدوده

 09  فاطمه پرهيزگار و همکاران 

 

 و 1GPSمورد مطالعه با پيمايش زميني و ثبت چندين نقطه توسط  ینخست در منطقهدر اين پژوهش، در گام 

ای و تصاوير ماهواره Google Earthشناسي، تصاوير ، زمين1:21666های توپوگرافيهمچنين با استفاده از نقشه

مورد مطالعه مشخص و مرزهای آن بسته شدند.  یمورد مطالعه در اختيار بود، محدوده یلندست، که از منطقه

باشند. در مي Excelو  ENVI 5.3 ،Arc GIS 10.5 ،Google Earthافزارهای مورد استفاده در اين پژوهش نرم

ها بر اساس پراکنش مناسب استفاده شده است. انتخاب سال 1و  4، 1، 1ای لندست اين پژوهش تصاوير ماهواره

 (.1( )جدول 236: 2612 ،3؛ اليسون و زو234: 1111 ،و همکاران 2زماني مورد نظر است )دوالن یدر طول دوره

 زماني مورد مطالعه ي(: سنجنده و بازه1جدول)

Table (1): Sensor and time interval studied 

 تاريخ تصويربرداري سنجنده ايتصاوير ماهواره
 رديف گذر

A B A B 
 MSS 61/16/1142 141 141 41 42 1لندست 

 TM 24/16/1114 111 111 41 42 1لندست 

 ETM+ 11/63/2662 111 111 41 42 4لندست 

 OLI 10/16/2611 111 111 41 42 1لندست 

های موردنظر، تصحيحات راديومتريک با استفاده از روش بعد از انتخاب تصاوير برای انجام پردازش

Radiometric Calibration  استفاده گرديد. در تصحيح اتمسفری تصاوير به دليل وجود منابع آبي از روش

( استفاده گرديد. برای تصحيح هندسي در تحقيق حاضر از تصاوير 1621: 1110، 4ها )چاوزکاهش تيرگي پديده

بنا م و از روش تثبيت هندسي تصوير به تصوير استفاده شد، سپس هر سه تصوير مورد استفاده با 2661اسپات 

بندی در تصاوير مورد نسبت به هم تثبيت شدند. باندهای مناسب برای انجام طبقه 1قرار دادن تصوير لندست 

 استفاده انتخاب شدند. 

و  0)روی Biاخص خاک باير ـ(، ش101: 2664، 1)گنديني و اوسانوف NDVIش گياهي ـشاخص پوش

نوان باند ورودی ـ( به ع214: 2661و همکاران،  4)نوری PCAلي ـاص ی( و تحليل مؤلفه420: 1110همکاران، 

 ایهها بر اساس هدف، کاربریها مورد بررسي قرار گرفت. تعريف کالسها شرکت داده شد و دقت آنبندیدر طبقه

ندی بهای آموزشي در طبقهآوری نمونهکه جمعگيرد. با توجه به اينموجود و تفکيک مکاني تصوير صورت مي

باشد، لذا پس از های کاربری اراضي الزم و ضروری ميای، به منظور استخراج نقشهوير ماهوارهنظارت شده تصا

گيری تصادفي و در دو های تمريني با روش نمونهآوری نمونههای کاربری اراضي، اقدام به جمعتعيين کالس
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به   ENVIافزار در محيط نرمهای مورد استفاده طوری که مرحله اول برای آموزش مدلنجام گرديد. بهه امرحل

دوم برای تست کردن  یپيکسل برای هر کالس و مرحله 1666اليه برداری از نوع پليگون به تعداد متوسط 

 Google earthافزار آوری شد. همچنين از نرمجمع GPSنقطه با استفاده از دستگاه  166نتيجه مدل به تعداد 

بوده است که هر چقدر  1/1-2ها مابين پذيری تمام کالستفکيک های کنترل کمک گرفته شد.نيز برای نقطه

ها است و هرچه به صفر تر ميان کالسپذيری بيشتفکيک یدهندهتر باشد، نشاننزديک 2دست آمده به عدد به

 پذيری است.کاهش تفکيک یدهندهتر باشد، نشاننزديک

 MLCارزيابي نظارت شده با روش حداکثر احتمال: 
باشد. بندی پيکسل پايه و آماری ميهای طبقهجزو روش 1

د ترين احتمال تعلق پيکسل به آن کالس وجوگيرد که بيشدر اين روش کالسي به پيکسل مورد نظر تعلق مي

باشد که از واريانس و کوواريانس داده های پارامتريک مي(. به عبارتي جزو روش212: 1311دارد )فاطمي، 

 کند.استفاده مي

 SVM  بندی نظارت شده با روش بردار پشتيبان:طبقه
های عصبي بوده که با استفاده از شبيه شبکه تقريباً 2

(. به عبارتي 1: 2613، 3باشد )رائوای ميعصبي پرسپترون دو اليه یيک تابع کرنل سيگموئيدی، معادل شبکه

 ريزیبعدی با استفاده از تابع کرنل طرحصورت غيرخطي در فضای چند های آموزشي را که بهاين تابع داده

بندی خطي کند که نتيجه آن طبقهصورت خطي از هم جدا از هم جدا ميشود را در يک مجموعه داده بهمي

 های تعليمي(. ويژگي اصلي اين روش توانايي باال در استفاده از نمونه131: 1111، 4باشد )واپنيکها ميبين داده

بندی (. اين طبقه106: 2661و همکاران،  1باشد )مانتروهای قبلي ميتر نسبت به روشباال تر و رسيدن به دقتکم

، 0کند )سريواستاصورت باينری عمل کرده و دو کالس را با استفاده از يک فراصفحه از هم جدا ميکننده به

ه در اين مطالعه از کرنل گردد کهايي استفاده مي(، برای تعريف نحوه قرار گيری اين صفحه از کرنل2: 2661

 (.1 یای استفاده گرديده است )رابطهجند جمله

 (1                           )                                                (iK(x،d+ r) jxT
i)= (gxjx،g> 0        

x،ixهای آموزشي، ای از داده: مجموعهg  ،گاما: يک پارامتر تعريف شده توسط کاربر به عنوان عرض کرنل

dای، : درجه چند جملهr اريب يا تمايل و :T.ماتريس واحد : 

های عصبي پرسپترون سه ها شبکهبندی(: در اکثر طبقه4ANNعصبي ) یبندی نظارت شده با روش شبکهطبقه

ا و های از نرونعصبي مصنوعي ازمجموعه یگيرد. شبکهمي اليه با توجه به کاربرد زياد آن مورد استفاده قرار

                                                           
1- Maximum Likelihood classification 

2-Support Vector Machine classification 

3- Rao 

4- Vapnik 

5- Mantero 

6- Srivastava 

7- Artificial neural network 
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ل ورودی شام یکند که اليهاند، استفاده ميکننده که با يک روش منطقي به هم متصل شدهواحدهای محاسبه

 یگر است. سرانجام اليههای محاسبهپنهان و شامل تعدادی گره یدوم به عنوان اليه یباندهای يک تصوير، اليه

سازد، تعداد نرون در اين عصبي به بردار الگوی ورودی را فرآهم مي یخروجي است که پاسخ شبکه یسوم، اليه

ی منطقي بندعصبي بايد از هم متمايز داده شود. طبقه یهايي است که توسط شبکهمتناظر با تعداد کالس اليه

ANN قابل بيان است. (2شود و با رابطه )بندی نظارت شده اعمال ميبرای طبقه 

(2                                           )                                                             )λnetj-= 1/(1+ejO    

jO : خروجي برای ورودیj ،λ شيب تابع تبديل و :jnet :( بيان مي3از رابطه ).شود 

(3                                                 )                                                      ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑜𝑖𝑖 = jnet: 

Wij وزن داده شده از واحد :j  تاi  و خروجي واحدi (.101: 1114، 1)شالخوف 

که متناسب با ميزان تغيير قبلي وزن  شودها اضافه ميهمچنين در اين روش مقداری به روند تنظيم وزن

شود. دامنه عددی شود و سرعت مونتم ناميده مياست و باعث افزايش در سرعت همگرايي و سرعت آموزش مي

 شود.باشد. گاه در تعريف شبکه از يک حد آستانه نيز استفاده ميمي 1-6آن بين 

ه صورت پيکسل بتوان آن را بهکمي مي بندی شده به صوتارزيابي دقت: به منظور دقت يک نقشه طبقه

وان تپيکسل با واقعيت زميني مقايسه و نتايج را در جدولي به نام جدول خطا درج نمود. بر پايه، اين جدول مي

معيارهای کمي نظير دقت کاربر، صحت توليد کننده، صحت کلي و ضريب کاپا را برای بيان دقت، محاسبه نمود. 

ندی باند )در محور اصلي ماتريس طبقهبندی شدههايي که درست طبقهپيکسلصحت کلي از نسبت مجموع 

طور که از اسم آن مشخص است صحت کلي دست آمد. همانبندی شده بههای طبقهقرار دارند( به کل پيکسل

طور مجزا محاسبه توان درصد صحت هر کدام از طبقات را بهدهد و نميفقط درصد صحت در کل طبقات را مي

 باشد.( قابل بيان مي4ند. صحت کلي با رابطه )ک

(4     )                                                                                         * 100  OA=
∑ 𝑛𝑘𝑘𝑁

𝐾=1

𝑛
 

OA ،صحت کلي :∑ 𝑛𝑘𝑘𝑁
𝐾=1بندی شده، های درست طبقه: مجموع پيکسلnبندی های طبقه: کل پيکسل

 شده.

                                                           
1- Shalkoff 
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ا بندی با يک و يهای دقت طبقهکاربری اراضي، بايد همه شاخص یکه برای نهايي نمودن نقشهبا توجه به اين

( 1) یباشد که با رابطههای آماری ميچند شاخص آماری معتبر برازش داده شود. شاخص کاپا از جمله روش

 (.46: 1111، 1قابل بيان هست )کنگلتون

(1                  )                                                            𝐾 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑖𝑖−∑ (𝑋𝑖𝑜∗𝑋𝑜𝑖)𝑟

𝑖=1
𝑟
𝑖=1

𝑁2−∑ (𝑋𝑖𝑜∗𝑋𝑜𝑖)𝑟
𝑖=1

  

 بندی: تعداد رديف ماتريس طبقهr: شاخص کاپا، kدر اين رابطه: 

iiX ،)تعداد مشاهدات در رديف و ستون )محور اصلي ماتريس :ioX مجموع مشاهدات در رديف )مجموع رديف :

مشاهدات  : مجموع کلN: مجموع مشاهدات در ستون )مجموع ستون برای هر کاربری(، oiXبرای هر کاربری(، 

 بندی.ماتريس طبقه

ت هايي که نادرساند؛ پيکسلبندی شدههايي که درست طبقهضريب کاپا عالوه بر پيکسل یدر محاسبه

ختلف بندی منتايج طبقه یشوند، از اين رو معيار مناسبي برای مقايسهنيز دخالت داده مياند بندی شدهطبقه

 باشد.مي

 کاربری اراضي و حذف یباشد که برای گوياتر شدن نقشهها ميعمليات پس پردازش نيز شامل ادغام کالس

استفاده شد. در  3*3ل ها در طبقات مختلف است، اعمال شد. همچنين از فيلتر اکثريت با کرنتک پيکسل

د. ها استفاده شبندیبرای آشکارسازی تغييرات و گوياسازی نتايج طبقه Change Detectionمرحله بعد از روش 

 باشد.ها ميبرای مديريت کالس Arc GISبندی شده به پليگون و انتقال به محيط مرحله بعد تبديل تصوير طبقه

-2611های مانگرو است که در بازه زماني ت بيشتری دارد، کالس جنگلالبته کالسي که در اينجا برای ما اهمي

های مانگرو مشخص شد، با کمک مورد بررسي قرار گرفته است. بعد از اينکه مراحل تغييرات جنگل 1142

متری از محدوده شد و با استفاده از تصاوير  2های اقدام به تهيه منحني ميزان 1:21666های توپوگرافي نقشه

DEM های جزر و مد نيم ساعته ميزان حداقل، شيب تهيه شد. همچنين با استفاده از داده ینقشه یمنطقه

هرمز و سيريک محاسبه شد و در آخر اين  ،شهيد رجائي ،های جاسکحداکثر و متوسط جزر و مد ايستگاه

 بررسي قرار گرفت. های مانگرو موردجنگل یهای تهيه شده برای بررسي پتانسيل توسعهها و نقشهداده

 ها و بحث  يافته -3

آبي،  یواحد کاربری تقسيم گرديد، اين واحدها شامل پهنه 4ای سطح منطقه به با استفاده از تصاوير ماهواره

به  های تعليمي تصاوير مربوطباشد. با تعيين و پااليش نمونهاراضي جزر و مدی، اراضي جنگلي و اراضي باير مي

                                                           
1- Congalton 
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دول بندی شدند. جعصبي طبقه یهای حداکثر احتمال، بردار پشتيبان و شبکهمجزا به روش هر تاريخ به صورت

بر اساس سه روش مورد استفاده در اين  2611بندی تصوير مربوط به سال نتايج حاصل از صحت طبقه 2

 دهد.های دقت کلي و ضريب کاپا را نشان ميپژوهش با آماره

 MLC، SVM، ANNبندي هاي طبقهبراي روش(: مقادير ارزيابي صحت 2جدول )

Table (2): Accuracy assessment values for MLC, SVM، ANN classification methods 

ANN SVM MLC  
 آماره

  A يمحدوده Bي محدوده A يمحدوده Bي محدوده A يمحدوده Bي محدوده

 دقت کل )درصد(  11/11 11/14 44/11 14/11 11/11 41/11

 ضريب کاپا  11/6 14/6 11/6 11/6 11/6 14/6

، باالترين دقت را در توليد تصاوير کاربری اراضي SVMتوان دريافت که روش مي 2با توجه به جدول 

اربری های کنقشه یترين روش برای تهيهمورد مطالعه داشته است. بنابراين، اين روش به عنوان مناسب یمنطقه

 ها با استفاده از اينکاربری اراضي برای تمامي سال یمورد مطالعه، انتخاب شد. بعد از آن نقشه یاراضي منطقه

 (. 3و  2روش تهيه شد )شکل 

 
 )سمت چپ( 1799)سمت راست( و سال  1792سال  Aي ( محدودهSVMبندي )(: تصاوير طبقه2شکل )

Fig (2): Classification images (SVM) area B 1972 (right) and 1987 (left) 
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 )سمت چپ( 2017)سمت راست( و سال  2002سال  A ي( محدودهSVMبندي )(: تصاويرطبقه3شکل )

Fig (3): Classification Images (SVM) of range A of 2002 (right) and 2019 (left) 

  
 )سمت چپ( 1799)سمت راست( و سال  1792سال  B( محدوده SVMبندي )(: تصاوير طبقه4شکل )

Fig (4): Classification images (SVM) area B 1972 (right) and 1987 (left) 



 
 ...زاهرمز متأثر  یهای مانگرو شمال و شرق تنگهجنگل یتحليل تغييرات محدوده

 01  فاطمه پرهيزگار و همکاران 

 

  
 )سمت چپ( 2017)سمت راست( و سال  2002سال  B ي( محدودهSVMبندي )(: تصاويرطبقه5شکل )

Fig (5): Classification images (SVM) range B 2002 (right) and 2019 (left) 

مورد بررسي قرار گرفتند و خطای توليدکننده و خطای اميشن و کميشن )جدول  ،بندی شدههای طبقهنقشه

هايي اشاره به آن دسته از نمونه Omission( به دست آمد. 1ها )جدول ( و مقدار ضريب کاپا و صحت کلي آن4و3

نيز، اشاره به آن دسته از  Commissionدارد که در فرآيند تفسير مورد استفاده قرار نگرفته است. خطای 

شناسي (. سازمان زمين210: 2664و همکاران،  1اند )بوچتيبندی شدههايي دارد که به اشتباه طبقهپيکسل

بندی اراضي با لزام برای تأييد دقت طبقهدرصد را به عنوان حداقل ا 11اياالت متحده، ضريب کاپای در حدود 

بندی ماشين بردار (. صحت کلي در طبقه04: 2662و همکاران،  2های لندست اعالم کرده است )اندرسونداده

 34/13، 42/10، 41/16برابر با  Aبرای محدوده  2611و  2662، 1114، 1142های پشتيبان به ترتيب در سال

باشد. همچنين ضريب کاپا برای مي 41/11و  46/14، 46/14، 16/11رابر با ب B یو برای محدوده 44/11و 

 14/6، 10/6، 14/6برابر با   B یو برای محدوده 11/6و  11/6، 11/6، 14/6نيز به ترتيب شامل  A یمحدوده

اتي مطالع یهای انجام شده برای محدودهبندیتأييد و صحت دقت طبقه یدهندهباشد، که نشانمي 14/6و 

 اشند. بهای تهيه شده قابليت شناسايي تغييرات را دارا مياست. همچنين مقادير به دست آمده نشان داد که نقشه
 

                                                           
1 - Boschetti 2 - Anderson 
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 A يمحدوده هاي کاربري اراضي، دقت توليدکننده و دقت کاربر براي نقشهOmission، خطاي Commission(: خطاي 3جدول )

Table (3): Commission error، omission error، producer accuracy، and user accuracy for area A Land use maps 

 دقت کاربر دقت توليدکننده omissionخطاي  commissionخطاي  کالس بنديطبقه تاريخ

1142 
 

 ماشين بردار

 04/11 166 6 30/11 اراضي آبگير

 16/11 24/16 40/1 16/11 اراضي جزر و مدی

 166 16 16 6 اراضي جنگلي

 02/13 01/11 31/4 31/0 اراضي باير

1114 
 

 ماشين بردار

 04/10 166 6 33/13 اراضي آبگير

 166 10/14 44/2 6 اراضي جزر و مدی

 166 16/11 16/11 6 اراضي جنگلي

 166 166 6 6 اراضي باير

2662 
 

 ماشين بردار

 41/14 166 6 22/11 اراضي آبگير

 14/14 24/16 40/1 13/1 اراضي جزر و مدی

   11/14 6 اراضي جنگلي

 11/13 166 6 12/0 اراضي باير

 

2611 

 

 ماشين بردار

 16/14 166 6 16/2 اراضي آبگير

 166 10/14 44/2 6 اراضي جزر و مدی

 166 166 6 6 اراضي جنگلي

 166 166 6 6 اراضي باير

مورد مطالعه که در محيط  یهای کاربری اراضي منطقهاز کالسهای تهيه شده مساحت هر يک بر اساس نقشه

(. همان طور که در اين جدول نشان داده شده است 4 و 0استخراج گرديد )جدول  Arc GIS 10.5افزار نرم

هکتار،  1/014برابر با  1114هکتار، برای سال  1/142برابر با  A یدر محدوده1142مساحت جنگل در سال 

هکتار است، که يک روند  01/1111برابر با  2611هکتار و برای سال  14/1626برابر با  2662برای سال 

 1142-1114زماني بين  یمناطق و اراضي باير نيز در طي بازه .کنيمها مشاهده ميافزايشي را در تمامي سال

اما بين  اند،مراه بودههای آبي و جزر و مدی با افزايش هبا روند کاهشي همراه بوده است و به تبع آن پهنه

زماني  یمناطق باير با روند افزايشي همراه بوده و مساحت آن به همان مقدار بازه 1114-2662های سال

های آبي و جزر رسيده است که بايد علت آن را در تغييرات تراز آب دريا جست و جو کرد و پهنه 1114-1142

 هایآخر نيز شاهد روند کاهش مناطق باير در محدوده هستيم و پهنه یاند و در بازهو مدی با افزايش همراه بوده

برابر  1142مساحت جنگل در سال  B یاند. در محدودهآبي و جزر و مدی بر طبق انتظار با افزايش همراه بوده

سال  هکتار و برای 22/401برابر با  2662هکتار، برای سال  31/064برابر با  1114هکتار، برای سال  04/103با 

کنيم؛ اما يک روند کاهشي را مشاهده مي1114تا  1142هکتار است، که بين سال های  62/101برابر با  2611

 یمناطق و اراضي باير نيز در طي بازه .رو هستيمهای مانگرو روبهبا افزايش کند جنگل 2611در ادامه تا سال 
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در مناطق باير روند  1114-2662های اما بين سال با روند افزايشي همراه بوده است، 1142-1114زماني بين 

های آبي در کنيم. پهنهافزايش اراضي باير را مشاهده مي  2611کنيم و در ادامه تا سال کاهشي را مشاهده مي

با  1142-1114های های مورد بررسي تغييرات زيادی نداشته است. اراضي جزر و مدی بين سالتمامي سال

مناطق باير با روند افزايشي همراه بوده اما بعد از  1114-2662های اما بين سال اند،ودهروند کاهشي همراه ب

 اين سال دوباره روند رشد نزولي به خود گرفته است.

 B يهاي کاربري اراضي محدوده، دقت توليدکننده و دقت کاربر براي نقشهOmission، خطاي Commission(: خطاي 4جدول )

Table (4): Commission error، omission error، producer accuracy and user accuracy for area B Land use maps 

 دقت کاربر دکنندهيدقت تول omission يخطا commission يخطا کالس يبندطبقه خيتار

 
1142 

 
 ماشين بردار

 166 166 6 6 اراضي آبگير

 42/13 166 6 21/10 اراضي جزر و مدی

 166 12/11 11/4 6 اراضي جنگلي

 166 44/16 20/1 6 اراضي باير

 
1114 

 
 ماشين بردار

 24/11 166 6 40/4 اراضي آبگير

 11 44/14 10/2 1 اراضي جزر و مدی

 166 10/14 44/2 6 اراضي جنگلي

 166 36/10 46/3 6 اراضي باير

 
2662 

 
 ماشين بردار

 10/14 166 6 44/2 اراضي آبگير

 01/12 44/14 10/2 32/4 اراضي جزر و مدی

 166 166 6 6 اراضي جنگلي

 166 44/14 10/1 6 اراضي باير

2611 

 ماشين بردار
 10/14 166 6 44/2 اراضي آبگير

 34/146 14/14 13/1 03/2 اراضي جزر و مدی

 
 166 166 6 6 اراضي جنگلي

 11/11 11/11 11/1 11/1 اراضي باير

 بندي(: درصد صحت کلي و ضريب کاپا حاصل از طبقه5) جدول

Table (5): Percentage of total accuracy and Kappa coefficient obtained from classification 

 ضريب کاپا صحت کلي بر حسب درصد تاريخ بندينوع طبقه
A B A B 

 14/6 14/6 16/11 41/16 1142 ماشين بردار

 1114 42/10 46/14 11/6 10/6 

 2662 34/13 46/14 11/6 14/6 

 2611 44/11 41/11 11/6 14/6 
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 بر حسب هکتار ي(: مساحت کاربري اراض6دول )ج

Table (6): Land use area in hectares 
 2017سال  2002سال  1799سال  1792سال  Aکاربري اراضي

 01/32121 4/21122 1/31321 1/36441 پهنه آبي

 04/11410 40/14014 3/11111 11/14614 و مدی منطق جزر

 01/1111 14/1626 1/014 1/142 جنگل

 21/11416 12/24212 21/11011 61/24321 اراضي باير

 بر حسب هکتار ي(: مساحت کاربري اراض9جدول )

Table (7): Sensor and time interval studied 

 2017سال  2002سال  1799سال  1792سال    Bکاربري اراضي

 11/11311 21/11431 11/11131 01/11664   آبي یپهنه

 32/1301 32/16001 14/0033 11/1302   منطق جزر و مدی

 62/101 22/401 31/064 04/103   جنگل

 34/21403 44/20131 23/36241 0/21133   اراضي باير

 سال اخير 49هاي مانگرو طي تعيين ميزان تغييرات جنگل -3-1

 1142های ها برای سالبندیتهيه شده برای آشکارسازی تغييرات و گوياسازی نتايج طبقه ینقشه 0در شکل 

 شود. را مشاهده مي 2611تا 

  
 1792-2017هاي تغييرات کاربري و پوشش اراضي از نوعي به نوع ديگر، سال ي(: نقشه6شکل )

Fig (6): Map of land use change and land cover from one type to another، the years 2019-1972 
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گيری شد ها اندازهدرصد تغييرات در اين سال Change Detection Statisticsهمچنين با استفاده از روش 

 44در طول اين  A یهای مانگرو محدودهقابل مشاهده است جنگل (1)(. همانطور که در جدول 1 و 1)جدول 

همراه بوده است. ميزان  11/30به ميزان  B یهاند و در محدوددرصد تغييرات داشته 14/11سال به ميزان 

های قرمز رنگ ميزان مشاهده کرد، که بخش 4 توان در شکلسال اخير را مي 44های مانگرو طي افزايش جنگل

 دهند.ها را به صورت کيفي نشان ميافزايش اين جنگل

 سال اخير بر حسب درصد 49طي  A يمحدوده (: ميزان تغييرات کاربري اراضي9دول )ج

Table (8): The rate of land use change in area A during the last 47 years in terms of percentage 

 1792مجموع کاربري سال  اراضي جنگلي اراضي جزر و مدي اراضي باير اراضي آبگير هاکاربري

 166 14/1 10/14 31/2 11/10 اراضي آبگير

 166 11/31 64/4 02/14 11/6 اراضي باير

 166 11/11 30/42 30/12 11/6 اراضي جزر و مدی

 166 11/44 42/3 21/6 64/2 اراضي جنگلي

 166 166 166 166 166 2611مجموع کاربری سال 

 - 14/11 03/24 34/11 64/3 ها )درصد(تغييرات کاربری

 سال اخير بر حسب درصد 49طي  B ي(: ميزان تغييرات کاربري اراضي محدوده7جدول )

Table (9): The rate of land use change in area B during the last 47 years in terms of percentage 

 1792مجموع کاربري سال  اراضي جزر ومدي اراضي جنگلي اراضي باير اراضي آبگير هاکاربري

 166 61/0 46/21 11/6 21/11 اراضي آبگير

 166 11/20 00/1 12 32/6 اراضي باير

 166 11/3 11/03 661/6 14/6 اراضي جنگلي

 166 41/03 11/12 46/4 21/1 اراضي جزر و مدی

 166 166 166 166 166 2611مجموع کاربری سال 

 - 11/30 11/30 11/4 41/1 ها )درصد(تغييرات کاربری

 جنگل هاي مانگرو يارتباط هيدروديناميک دريا و مورفولوژي ساحلي در ارتباط با تغييرات گستره -3-2

ا ها ببه منظور بررسي ارتباط هيدروديناميک دريا و مورفولوژی ساحلي و پيدا کردن ميزان ارتباط اين عامل

آبگيری در طول روز دارند و اين  های مانگرو نياز بههای مانگرو و به علت اين ويژگي که جنگلتغييرات جنگل

د مور یهای روزانه و ماهانه در منطقهشود، اقدام به بررسي جزر و مدپذير ميآبگيری با فعاليت جزر و مد امکان

های جزر و مدی نشان داد که بيشترين متوسط جزر و مد ساالنه مطالعه شد. بررسي ارتفاع جزر و مد در ايستگاه

متر به ثبت رسيده است و متوسط جزر و مد  1/4ر منطقه مورد مطالعه، به ميزان در بندر شهيد رجائي د
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کنيم. برای مشاهده مي 1و  1متر است که نمودار آن را در شکل  2مورد مطالعه حدود  یهای منطقهايستگاه

های مانگرو به بررسي شيب مناطق و ارتباط آن با متوسط جزر و مد در منطقه بررسي پتانسيل گسترش جنگل

متری مناطق مورد مطالعه  2های تهيه شده از شيب هر دو منطقه و منحني ميزان ینقشه 16پرداختيم. شکل 

ر اين ( و همان گونه که د1و  1اند )شکل است که در واقع بر اساس و پايه متوسط جزر و مد منطقه تهيه شده

درصد(  A 6-3/6 ،3/6-1 یکالس اول محدوده 2هايي که شيب ماليم است )کنيم در بخششکل مشاهده مي

ها دچار انحنا و تو رفتگي بيشتری نسبت درصد( منحني ميزان B 6-3/6 ،3/6-1/6 یکالس اول محدوده 2و )

توان در ت. البته عامل ديگری که ميس1هابه ديگر مناطق هستند، که در واقع منطبق با خورها، سبخا و تاالب

است که با  B یو دلتا رود گز و هيوی، در محدوده A یلنگي در محدودهاينجا ذکر کرد وجود دلتا رود حسن

رد. آوهای مانگرو را فرآهم ميحمل رسوبات و تزريق آب شيرين به اين منطقه امکان رشد هر چه بيشتر جنگل

معکوس دارد. اين بدان معناست  یاست. ارتفاع موج با احتمال حضور مانگرو رابطهعامل مهم ديگر قدرت امواج 

که اجتماعات حرا بيشتر در مناطقي توانايي حضور دارند که ارتفاع و قدرت موج اندک باشد، زيرا امواج ضعيف 

 يجاد و شرايطگذاری و پايداری محيط شده و فضايي آرام در رويشگاه ابا ارتفاع کم سبب افزايش نرخ رسوب

 کنند. زيست محيطي مطلوب و مناسبي را برای استقرار مانگروها ايجاد مي

  
 سال اخير 49هاي مانگرو طي هاي تغييرات جنگل(: نقشه9شکل )

Fig (7): Maps of mangrove forest change over the oast 47 years 

 

                                                           
1- Lagoon 
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 جاسک)سمت چپ( و شهيد رجائي )سمت راست(هاي (: متوسط جزر و مد ماهانه ايستگاه9شکل )

Fig (8): Average monthly tide of Jask (left) and Shahid Rajaei (right) stations 

 

 (: متوسط جزر و مد ماهانه ايستگاه هاي هرمز)سمت چپ( و سيريک )سمت راست(7شکل )

Fig (9): Average monthly tide of Hormoz (left) and sirik (right) sations 

 
 شيب منطقه يمتري و نقشه 2هاي ترکيب منحني ميزان ي(: نقشه10شکل )

Fig (10): Map of 2-meter curves and area slope map 
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 گيرينتيجه  -4

مرزهای  جش تغييراتـناسايي و سنـکاني يکي از ابزارهای مناسبي است که با شـطور کلي، تجزيه و تحليل مبه

دامات حفاظتي مؤثر و کاهش ـريزی و انجام اقتواند نقش مهمي را در برنامهيـگروها در طول زمان، مـمان

 ،و همکاران 2؛ لوکاس2616 ،1پذيری مانگروها نسبت به مخاطرات طبيعي و انساني داشته باشد )شرمنآسيب

(. لذا در اين مطالعه اقدام به پايش تغييرات مکاني مرزهای مانگروهای شمال و شرق تنگه هرمز در طول 2662

ای، نقشه کاربری ساله شد. در اين مطالعه، بعد از اعمال تصحيحات الزم بر روی تصاوير ماهواره 44دوره زماني 

ر پيکسل بندی مبتني بکمک سه الگوريتم طبقه اراضي قسمت غرب تنگه هرمز با استفاده از تصاوير لندست، با

(MLC، SVM، ANN)  تهيه شد و دقت نتايج با کمک نقاط تصادفي، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد

به ترتيب  B، و برای محدوده 11%6و  A 44/11که باالترين دقت کلي و ضريب کاپا به ترتيب برای محدوده 

به سبب سرعت و دقت تفکيک باال،  SVMبود. مطالعه ما نشان داد که  SVMبرای روش  14/6و   41/11

مطالعاتي باشد. تحقيقات صورت گرفته توسط آرخي  یبندی برای اين محدودهترين روش طبقهتواند مناسبمي

ت بر دق ( مبني1313( و اندرياني )2613و همکاران ) 4(، کوليوس2612و همکاران ) 3(، نيتز1316و اديب نژاد )

ه بندی ماشين بردار پشتيبان بهای کاربری اراضي به روش طبقهشود. بنابراين نقشهتأييد مي SVMزياد روش 

، 42/10، 41/16صحت کلي برابر با  A یبرای محدوده 2611و  2662، 1114، 1142های ترتيب در سال

باشد. همچنين ضريب کاپا مي 41/11و  46/14، 46/14، 16/11برابر با  B یو برای محدوده 44/11و  34/13

، 10/6، 14/6برابر با   B یهو برای محدود 11/6و  11/6، 11/6، 14/6نيز به ترتيب شامل   Aی برای محدوده

 یهای انجام شده برای محدودهبندیتأييد و صحت دقت طبقه یدهندهباشد، که نشانمي 14/6و  14/6

های تهيه شده قابليت شناسايي تغييرات را مطالعاتي است. همچنين مقادير به دست آمده نشان داد که نقشه

 1/163به مقدار  1114تا  1142های بين سال A یباشند. به اين ترتيب که مساحت جنگل در محدودهدارا مي

های هکتار کاهش همراه بوده است. به جنگل 21/214با حدود  B یهکتار افزايش داشته است و در منطقه

 یهکتار افزوده شده است و در محدوده 14/302حدود  2662تا  1114های بين سال A یمانگرو در محدوده

B  ینيز در محدوده 2611تا  2662های هکتار افزوده شده است. همچنين بين سال 14/110نيز حدود A 

هکتار  1/111نيز افزايشي در حدود  Bهکتار هستيم و در محدوده  12/414ها به مقدار گلشاهد افزايش اين جن

های مانگرو هستيم، هر شاهد رشد و افزايش جنگل A یها در محدودهرا شاهد هستيم. بنابراين در تمامي سال

لنگي و به طور نچند که با توجه به وجود خورها، مناسب بودن شيب منطقه و انتقال رسوب از رودخانه حس

عه ها توسرود که اين جنگلهای مانگرو در اين منطقه انتظار ميکلي مناسب بودن شرايط برای توسعه جنگل

                                                           
1- Shearman 

2- Lucas 

3- Nitze 

4- Kolios 
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 2611ها را داريم اما در ادامه تا سال نيز در بازه اول روند کاهشي جنگل B یبيشتری پيدا کنند. در محدوده

تر است حتي هم کم A یميزان اين افزايش حتي ازمحدوده کنيم، هر چند کهها را مشاهده ميافزايش جنگل

ای هباشد و حتي منطقه جزو تاالبمانگرو را دارا مي یهای الزم برای توسعهبا وجود اينکه منطقه تمامي ويژگي

ريزان را به اين بخش از ها هستيم که در واقع عدم توجه برنامهمحافظت شده است اما باز شاهد رشد کم جنگل

کاهشي در  1142-2611زماني بين  در طي بازه Aدهد. مناطق و اراضي باير در محدوده وسيستم نشان مياک

ايم اما های مختلف شاهد افزايش اراضي باير هم بودههکتار داشته است که البته در طي بازه 41/4144حدود 

ها روند در طي سال B یحدودهاين اراضي در م  با روند کاهشي همراه بوده است. 2611در نهايت تا سال 

هکتار افزايش  44/221حدود  1142نيز نسبت به سال  2611کاهشي ناچيزی داشته است و در سال -افزايشي

هکتار  40/1321به مقدار  2611تا   1142های بين سال A یپيدا کرده است. اراضي جزر و مدی در محدوده

های آبي در هکتار کاهش پيدا کرده است. اما پهنه 10/114به مقدار  B یافزايش پيدا کرده است و در محدوده

اند. بعد از تهيه نقشه تغييرات کاربری روند افزايشي داشته 2611تا سال  1142هر دو منطقه در بين سال 

به  B یدرصد و در منطقه 14/11به ميزان  A یهای مانگرو در منطقهاراضي،  به اين صورت بود که جنگل

 11/30به ميزان B یدرصد و در منطقه 03/24به ميزان  A یدرصد، مناطق جزر و مدی در منطقه 11/30ان ميز

درصد، و مناطق باير  41/1به ميزان  B یدرصد و در منطقه 64/3به ميزان  A یدرصد، مناطق آبي در منطقه

سال دچار تغيير  44در طي اين  درصد، 11/4به ميزان  B یدرصد و در منطقه 34/11به ميزان  A یدر منطقه

 اند. شده

توانيم بگيريم اين است که اين نرخ رشد معادل پتانسيل های مانگرو ميای که از درصد رشد جنگلنتيجه

سال مجموع شرايطي که توسعه را سبب شده است بر تمام  44رشد واقعي رويشگاه نيست اما در طول مدت 

زماني مورد  یچيرگي داشته، لذا بيالن رشد در اين منطقه در طول دورهشرايطي که موجب کاهش بوده است 

 توان به توسعه هرهای مصنوعي ميکارینظر مثبت بوده است. هر چند که با محافظت بيشتر مناطق و جنگل

 یهای منحصر به فرد در هر دو منطقه مورد بررسي، کمک کرد. با توجه به شکل شمارهچه بيشتر اين جنگل

های مانگرو هستيم. در همين رابطه يک سری مطالعات نيز در مناطق مختلف شاهد افزايش و توسعه جنگل (0)

های حرا در غرب آفريقا انجام در جنگل 2614و همکاران در سال  1ای که توسط کارنيانجام شده مانند مطالعه

مواجه هستند و علت آن را افزايش های اين منطقه نيز با روند کاهشي دادند و اين نتيجه رسيدند که جنگل

در سال  2ثباتي سياسي و قاچاق بيان کردند. اوس فرومارد و راکوتوماوتقاضا برای استفاده به عنوان سوخت و بي

های متفاوت نوسان های خود بيان کردند که مقدار پوشش گياهي درختان مانگرو در سالدر يافته 2616

                                                           
1- Carney 2- Ois Fromard & Rakotomavo 
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ن مقدار ثابت در نظر گرفته شده که به علت رفتار هيدرولوژيکي و رسوب کاهشي داشته ولي در کل اي-افزايشي

مانند  1311مقدم و قنواتي در سال های انساني است. در ايران هم تقویرودخانه، مکانيسم جانشيني و فعاليت

باط تنتايج همين پژوهش به اين نتيجه رسيدند که مقدار پوشش گياهي افزايش پيدا کرد که اين افزايش در ار

باشد. مقاله حرا خورخوران پطروسيان و همکاران در سال های شور و رود کل ميبا افزايش بار رسوبي رودخانه

ساحلي استان هرمزگان با  یهای حرا در پهنهبيني مناطق مستعد توسعه جنگلدر مطالعه خود به پيش 1311

ند که بخش شرقي پهنه ساحلي خليج فارس های درياشناختي پرداختند و به اين نتيجه رسيدتوجه به ويژگي

ترين مناطق جهت توسعه حرا است. در مطالعه ديگری که توسط و بخش غربي پهنه ساحلي دريای عمان مناسب

 1111های در محدوده قشم انجام شده به اين نتيجه رسيدند که بين سال 2611در سال  همتا و همکارانبي

با افزايشي در  2614تا  1111های اند اما بين سالدرصد داشته 4حدود های مانگرو کاهشي در جنگل 1111تا 

نتايج حاصل از روند  یدرصد همراه بوده است، که با نتايج اين پژوهش نيز همخواني دارد. با مقايسه 1/1حدود 

يک فولوژهای مورهای منطبق با متوسط ميزان جزر و مد و ويژگيهای مانگرو با منحنيافزايشي و کاهشي جنگل

های هيدروديناميک دريا مانند متوسط مورد مطالعه از بابت ويژگي یهرسيم که محدودمنطقه به اين نتيجه مي

آبگيری، ميزان ارتفاع امواج و مورفولوژی ساحلي مانند شيب و  یميزان جزر و مد منطقه و گستردگي پهنه

 یهای گز و پتاسيل بسيار بااليي برای توسعهرودخانهلنگي و حسن یها و آب ورودی به مناطق از رودخانهرسوب

تواند با فرآهم آوردن اطالعات دقيق در های مانگرو دارد. نتايج حاصل از اين تحقيق ميهر چه بيشتر جنگل

های ساحلي مختلف، کمک چشمگيری به اجرای اقدامات خصوص پيشروی و يا پسروی مانگروها در بخش

 ی ايران کند.حفاظتي و احياء مانگروها
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