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های مانگرو جنگلوسعت تغییرات بر باالدست رواناب و رسوب حوزه آبخیز تاثیر 

 (هرمزگان -)مطالعه موردی: گابریک
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 کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، دانشکده مرتع و آبخیزداریگروه   ۱
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 تاریخچه مقاله:
 ۱7/0۱/95دریافت: 
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 چکیده
مساحت تغییرات بر  ،حوزه آبخیز مشرف تغییرات رواناب و رسوب ناشی از تحقیق فوق با هدف بررسی تاثیر 

پارامترهای بر این اساس  باشد.جاسک می –گابریک مانگرو های جنگلگیاهی و میزان تاج پوشش

 ۱389تا  ۱372طی دوره آماری مذکورمیزان بارش، دبی و رسوب در حوزه آبخیز هیدروکلیماتولوژی شامل 

. محاسبه گردید SSIو  SPI ،SRIو مقادیر شاخص استاندارد شده ساالنه هر یک به ترتیب شامل  تهیه

گیاهی پوششسی تغییرات تاجای لندست جهت بررتصاویر ماهواره( از 20۱0-۱993)همچنین طی این دوره 

جهت بررسی ارتباط بین فاکتورهای هیدرواقلیمی با . استخراج گردیدو مساحت  NDVIتهیه و شاخص 

ساله استفاده  7و   5، 3تغییرات مساحت و تاج پوشش مانگرو از تابع همبستگی متقاطع و میانگین متحرک 

در مقادیر  هنده دو دوره افزایش و یک دوره کاهشنشان د گیاهینتایج حاصل از تغییرات تاج پوششگردید. 

NDVI دهنده روند افزایشی آن طی دوره آماری مورد تغییرات مساحت نشان است کهبوده، این درحالی

های مانگرو نشان داد، . در بررسی ارتباط بین میزان باران، رواناب و رسوب ورودی به جنگلمطالعه است

های شاخص میانگین متحرک سه ساله داری بامعنی مانگرو ارتباطهای جنگلمساحت و  NDVIتغییرات 

SPI ،SRI  وSSI 67/0و  56/0، 8/0، 6/0های مذکور ترتیب ضرایب همبستگی آن با شاخصداشته که به 

و مساحت مانگرو  33/0به میزان  NDVIافزایش نرخ شاخص . درنهایت نتایج نشان دهنده برآورد گردید

  است.جاسک  -گابریکمانگرو های در سال در رویشگاه جنگل هکتار 22/0

 : یدیواژگان کل

مانگرو،  جنگل
 ،یارماهوارهیتصاو
SPI ،SRI شاخص ،

 یاهیتفاضل گ
 استاندارد شده.

 

 مقدمه

در پایااداری جمعیاات و معیشاات  ،های بساایار باثباااتی هسااتند کااه اااالوه باار ارزش اقتصااادیبوممانگروهااا زیساات

های مختلاام ماننااد تهیااه الوفااه، هیاازم، گیاهااان دارویاای و تهیااه یااذا دارای ارزش زیسااتگاهی از جنبااهمناااطق مواااور، 

پوسااتان، هااا، سخت، مااامن بساایاری از جانااداران ماننااد ماهیکشااند(. ایاان منطقااه Alongi, 2003باااالیی هسااتند )

نشسااات ماااواد یاااذایی، رساااوبات و حااال تهپساااتانداران، میگوهاااا و خزنااادگان، دارای مناااابع یاااوبی تودیدپاااذیر و م

 .(Manson et al, 2003; Twilley, 1992)هاست آلودگی

، و بیوشیمیایی شناسی، شیمیاییبوم طبیعی، تحت تاثیر اوامل مختلم زمینپراکنش مانگروها در طبیعت مانند هر زیست

نمایند و ایلب ک محیط ماندابی را ایواد می، یکشندفیزیکی و بیولوژیکی است که در حد فاصل بین خشکی و دریا در مناطق 

 (. Alongi, 2008شوند )در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیده می

ای همچون موقعیت قرارگیری مانگرو، های مانگروها تحت تاثیر اوامل متعدد و پیچیدهای، وسعت و ویژگیدر مقیاس منطقه

؛ Gilman et al, 2007است )راز دریا، دینامیک رسوب و نرخ رسوبگذاری ، تکیهیدرولوژیرژیم های بارش و اقلیمی، ویژگی
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Paling et al, 2007 ؛Alongi, 2008.) تغییر در هریک از فاکتورهای نامبرده برروی الگوی فضایی و ساختار جوامع زنده در

 مانگرو موثر است. 

شوند، زیرا جریانات رج میو بطور کلی از تاثیر دریایی خا، در ارتباط با توزیع رسوب از باالدست بوده توسعه مانگروهادر واقع 

اسخ اکولوژیکی های مانگرو، بازتاب پ(. توزیع گونه Thom, 1984ای آب شیرین در این منطقه وجود دارد )سیالبی و رودخانه

و فراوانی مانگرو  وی توزیعباشد. این دیدگاه به طور فزاینده پذیرفته شده که الگگیاهان به یک سری از اوامل زیست محیطی می

ر سریع و رشد کند، که خود منور به استقراباالدست آن تبعیت میجریان آب شیرین حوزه آبخیز از تومع گل و الی ناشی از 

گزینند، بنابراین های بشر، توالی پس رونده را برمیها در برابر افزایش فشاراین جنگل (. Thom, 1967)شود پیوسته می

 ,.Maguire et al)حفاظت پایدار مانگروها در نواحی ساحلی بسیاری از کشورها از اولویت باالیی برخوردار است مدیریت و 

2000.) 

اکسیدکربن جو، افزایش تراز مانند تغییر در میزان باران، دما، یلظت دیها مطالعات متعددی در مورد اثرات انواع پدیده

بر مساحت و تغییرات تاج پوشش مانگرو صورت پذیرفته است اتمسفری  –ها و الگوهای اقیانوسی دریا، طوفان و آنتی سیکلون

و  5؛ هارکوم2000، 4؛ الیسون۱995، 3؛ اسنداکر۱995، 2؛ فید۱993، ۱توان بهدونپورت و نیکلسونآن در دنیا می که نمونه

و  9؛ لی2009و همکاران،  8؛ اسالمی اندرگلی2007و همکاران،  7؛ سالمون2008و  2006و همکاران،  6؛ گیلمن2003همکاران، 

و در ایران به ارفانی و همکاران،  20۱5، ۱2؛ آلونگی20۱3و همکاران،  ۱۱؛ اسماک20۱۱و همکاران،  ۱0؛ ین 2009همکاران،  

 اشاره نمود. ۱394و خورانی و همکاران،  ۱39۱کار و همکاران، ؛ دانه۱389و  ۱386

و  NDVI( به بررسی تغییرات تیپ پوشش گیاهی مانگرو شرق آفریقا با استفاده از اامل ۱993دونپورت و نیکلسون )

استفاده کردند. نتایج نشان دهنده رک سه ساله باران حا جهت بررسی تغییرات باران بر پوشش از میانگین متهبارش پرداختند. آن

که همبستگی بین وقایع بارش با تغییرات تاج ، بطوریارتباط مثبت و خطی بین اامل باران با تغییرات تیپ پوشش گیاهی است

( به بررسی تغییرات وسعت مانگرو با کمک اکس هوایی 2009.اسالمی اندرگلی و همکاران )ااالم گردید 89/0پوشش گیاهی 

شرق کوئیزلند استرالیا پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد، در جنوب ۱3یر تغییرات الگوی بارش در مانگرو خلیج مورتونتحت تاث

( در منطقه اتفاق افتاده و تغییرات وسعت مانگرو دارای رابطه ۱990( و یک دوره مرطوب )بعد از ۱990یک دوره خشک )قبل از 

های مانگرو، ترین اوامل توسعه جنگله( معتقد است، از مهم20۱5آلونگی )است. دار مثبت با تغییرات بارشهمبستگی معنی

طوریکه وسعت مانگروها در مناطق پرباران های سیالبی است، بهباران، رواناب شیرین به آن و رسوبات حمل شده توسط جریان

(، برای بررسی تغییرات وسعت جنگلهای حرا ۱387ارفانی و همکاران)ای است. مانند استرالیا بسیار بیشتر از مناطق جنب حاره

استفاده کردند. نتایج IRS-LissIII و تصاویر ماهواره ETMو  TM هایتصاویر ماهوارهای لندست سنوندهاز در خلیج گواتر 

ز کاهش، سپس ا ۱345تا  ۱336های ای که در سالمتفاوت بودن آهنگ تغییرات در هر دوره بوده است. به گونه ۀ نشان دهند

کاهش و در دوره آخر دوباره روند صعودی به خود گرفته است. خورانی  ۱380افزایش، بعد از آن در سال  ۱377تا  ۱345سال 

و های مانگروبین بندر خمیر و جزیره قشم با توجه به نوسانات اقلیمی ( به بررسی تغییرات سطح جنگل۱394و همکاران )

های روند افزایشی و سال ۱994-۱998های های حرا بین سالشش جنگلپرداختند. بر این اساس، سطح پوNDVIشاخص 

 دهد.روندی افزایشی را نشان می 200۱-2009از  موددروند کاهشی و  2000-۱998
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های ثبت شده در رامسر سایت است که بعنوان یک منطقه حفاظت شده در جنوب جاسک از جمله تاالب –مانگرو گابریک 

که ماّمن انواع جانوران آبزی، کنارآبزی و پرندگان مهاجر است. این رویشگاه از طریق برداشت بیش از حد رود، شمار میایران به

های ها، توسعه صید و پروژهخواری، آلودگی نفتی ناشی از نفتکشهای ساحلی، توسعه صنایع، ساحلسرشاخه، توسعه نامناسب راه

محیطی در معرض تهدید جدی قرار دارد. تکرار و تناوب زیست شیالتی و نبود برنامه جامع مدیریتی در جهت حفاظت

یابد و خشک است بیشتر نمود میشک در نیمه جنوبی کشور که دارای اقلیم خشک و نیمههای اخیر در کشور، بیخشکسالی

و همکاران،  کارگردد )دانهسبب وارد شدن خسارات زیادی بر تنوع زیستی گیاهی و جانوری اکوسیستم خشکی و دریایی می

(. مطالعات انوام شده در دنیا نشان داده که میزان رواناب شیرین ورودی از باالدست حوزه آبخیز مشرف بر مانگرو تاثیر ۱39۱

های اخیر و کاهش بارندگی، (. با توجه به خشکسالیAllongi, 2015توده دارد )مستقیمی بر توسعه مانگرو و افزایش زیست

اناب و رسوب به مانگرو کاهش یافته و این زیستگاه با ارزش در معرض خطر نابودی وجود دارد، لذا بر همان نسبت میزان روبه

این اساس اطالع از وضعیت هیدروکلیماتولوژی حوزه مشرف بر این مانگرو از اهمیت باالیی برخوردار است و در مدیریت این 

 نماید.زیستگاه بسیار با اهمیت جلوه می

های مختلم صورت گرفته است، اما تاکنون تحقیقی شده در گذشته در زمینه تغییرات مانگرو تحت اثر پدیده مرور تحقیقات یاد

که به بررسی اثر ترکیبی تغییرات خشکسالی اقلیمی، هیدرولوژیکی و نوسانات ناشی از آن در تولید رسوب از حوزه آبخیز مشرف 

 بر مانگرو پرداخته باشد، صورت نپذیرفته است.
 

 

 مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

تا  57° 46΄در محدوده جغرافیایی  ومنطقه مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در سواحل شمالی دریایی مکران )امان( 

ارض شمالی واقع شده است. این حوزه آبخیز در جنوب خاوری استان هرمزگان با  25 42تا  25° 33΄طول شرقی و  35°58΄

داشته و دارای اقلیم فراخشک متر در قسمت شمالی حوزه قرار  2۱90متر در خروجی رودخانه گابریک تا 38دامنه ارتفاای بین 

با انوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت  ۱380هکتار از سال  34596این محدوده با مساحت  گرم است.

( Avicennia marinaاجتمااات خالص از گیاهان حرا )پوشش گیاهی منطقه شامل (. ۱)شکل محیط زیست قرار گرفته است

های هالوفیت همراه اند. در برخی نقاط جنگل حرا با گونهقرار گرفته کشندیهای باشد که در دهانه رودخانه ها وحاشیه آبراههمی

 .(۱393 و همکاران، تیاباست)
ترین نقطه استان هرمزگان سدیج در شرقی -های حوزه آبخیز بزرگ بندرگابریک یکی از زیرحوزه -حوزه آبخیز جاسک

متر و میلی ۱02( دارای اقلیم فراخشک گرم با میانگین بارش درازمدت ۱37۱بندی اقلیمی خلیلی )واقع شده که از نظر طبقه

مطالعه های رژیم بارش در حوزه مورد باشد. بارش رگباری با شدت زیاد و مدت کم از ویژگیدرجه می 5/27متوسط دمای ساالنه 

های شدید پذیر حاوی رسوبات مارنی و فلیش سبب بروز سیالبدلیل شرایط نامناسب پوشش گیاهی و خاک فرسایشاست که به

که میزان رسوب وارده از این حوزه آبخیز به مصب گابریک ساالنه (، بطوری۱383گردد )یمانی و هدائی، و تولید رسوب باال می

های آذرین شناسی، در این حوضه امدتا رخسارهاز نظر مطالعات یینه (.۱393است )رضایی ، تن در هکتار براورد شده 32669

و امده کاربری  های رسوبی متعلق به دوره کواترنر توسعه و پراکندگی دارندو رسوبی متعلق به مزوزوئیک و سنوزوئیک و رخساره

 (.۱393گر و اکبریان، )نوحهاراضی لخت و فاقد پوشش گیاهی است 

سنوی برروی رودخانه گابریک بوده دارای یک ایستگاه هیدرومتری و رسوبدر خروجی حوزه آبخیز منطقه مورد مطالعه 

در قسمت میانی و باالیی ایستگاه بارانسنوی  سال آمار دارد همچنین دارای یک 20تاسیس شده و بالغ بر  ۱372که در سال 

 (.۱394)احمدی،  استحوزه 

تا  ۱372ای هرمزگان )های آماری موجود در شرکت آب منطقههای باران، دبی و رسوب سالدر این تحقیق از داده

تا  ۱993های مذکور )ماهواره لندست مربوط به سال ETMو  TMای جاسک و تصاویر ماهواره -آبخیز گابریک(حوزه۱389

مرجع نمودن تصاویر و تهیه کشور جهت هم بردارینیز از سازمان نقشه ۱:25000میالدی( و نقشه توپوگرافی با مقیاس  20۱0
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دهد. قابل ذکر ترتیب تاریخ دقیق تصاویر و باندهای مورد استفاده را نشان میبه 3و 2نقشه واقعیت زمینی تهیه گردید.جدول 

 است که تصاویر مورد استفاده در زمان جذر استخراج گردیده است.
 

 روش 

 SSIجهت پایش خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی وشاخص رسوب استاندارد شده  Zشاخص 

دبی جریان ، های مورد استفاده استاندارد گردند. لذا مقادیربارانجهت مقایسه پارمترهای با واحدهای مختلم، نیاز است تا داده

 دارد گردید. ، استان۱اساس رابطه بر( ۱372-۱389ساله ) ۱8طی دوره آماری  و رسوب ساالنه

 

 (۱) 
𝑍𝑖 =

𝑋𝑖 − �̅�𝑚
𝑆𝐷𝑖

 

,𝑆𝐷𝑚و iسال: مقدار رسوب در iX؛  iسالاستاندارد شده در  پارامتر: مقدار iZ,که در این رابطه  �̅�𝑚 مقدار میانگین و انحراف :

 (.۱39۱پور و همکاران، دوره آماری مورد بررسی)مفیدیدر  مورد بررسیمعیار 
 

 
 گابریک در شهرستان جاسک، استان هرمزگان و ایران -آبخیز جاسک: موقعیت حوزه 1شکل
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 جاسک -های مانگروی گابریک: موقعیت جنگل2شکل

 

 و مساحت مانگرو ۱NDVIمحاسبه شاخص 

خص گردید. ، این شا استفاده  NDVIشاخص گیاهی پوشش بین طیفی انعکاس تفاوت تشدید و آشکارسازی منظور به

ور مادون قرمز کلروفیل موجود در ساختار گیاهان قادر است نور قرمز را جذب و الیه مزوفیل برگ نبر پایه این حقیقت که 

خص حاکی از ادم کند. مقادیر منفی در این شاتغییر می -۱+ تا ۱نزدیک را منعکس سازد استوار است، و مقدار آن بین ااداد 

 (. et al, 2005 Pettorelliحضور پوشش گیاهی است )

 GPS دستگاه از استفاده با و Google Earth تصاویر و۱:20000توپوگرافی  های نقشه کمک به مساحت نیز بهجهت محاس

 پوشش کالس دو به مربوط برداشتی نقاط  گردید. انتخاب تصادفی صورت به مطالعه مورد درمنطقه زمینی کنترل نقطه 20 ،

 هایمؤلفه تحلیل و توزیه از نقاط، بهتر تفکیک منظور به باشند.سطح زمین فاقد پوشش گیاهی و حاوی رسوب می و گیاهی

سایر  و گیاهی پوشش نام های به کالس دو با بندیطبقه ENVI افزار نرم در .شد استفاده یند طیفی باندهای ترکیب 2اصلی

 از استفاده با شده تهیه های خروجی نقشه یهمه دقت پراکنده، های پیکسل و نویز وجود دلیل به اما گردید. انوامها کاربری

  .(۱394یافتند )خورانی و همکاران،  بهبود اکثریت فیلتر

 
 به کار گرفته شده در تحقیق  ای لندستتصاویر ماهوارهمشخصات : 1جدول

 8 7 6 5 4 3 2 ۱ ردیم

جون  ۱4 تاریخ دانلود

۱993 

می  2۱

۱994 

می  5

۱995 

جون  25

۱996 

می  25

۱997 

می  5

۱998 

جون  25

۱999 

می ۱3

2000 

 ۱6 ۱5 ۱4 ۱3 ۱2 ۱۱ ۱0 9 ردیم

می  ۱7 تاریخ دانلود

200۱ 

می  25

2002 

می  28

2003 

جون 6

2004 

جون  25

2005 

می  22

2006 

می  9

2007 

جون ۱3

2008 

    2۱ 20 ۱9 ۱8 ۱7 ردیم

می ۱۱ تاریخ دانلود

2009 

می  27 20۱0می ۱

2008 

می ۱۱

2009 

آوریل  ۱5

20۱0 

   

 
 

 

 

                                                           
1 Normalized Difference Vegetation Index 
2 Principal Component Analysis 
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 باندهای مورد استفاده : مشخصات2جدول 

 سنونده
 باندهای

 مورد استفاده
 NDVIمعادله استخراج 

TM 

۱ 

34

34

ETMETM

ETMETM





 
3 

4 

ETM+ 

۱ 

34

34

ETMETM

ETMETM





 
3 

4 

 

 های هیدرواقلیمی، وسعت و درصد تاج پوشش مانگروبررسی ارتباط بین شاخص

جهت بررسی همزمانی و یا ادم همزمانی ارتباط بین تغییرات تاج پوشش و تغییرات وسعت مانگرو با میزان بارش، آب 

استفاده  Minitab 17شیرین ورودی و میزان حوم رسوب وارد شده به مانگرو از رابطه همبستگی متقاطع در محیط نرم افزاری 

 گردید. 

ارد برای تعیین درجه همبستگی بین دو سری زمانی در گام زمانی مورد متقاطع نوای روش استاندضریب همبستگی 

. ینانچه مقدار(۱39۱)بذرافشان،  های مثبت و منفی استنظر اام از گام
iXو

iYباNi ........,,2,1  دو متغیر باشند مقدار

R (. ۱997)یانگ و همکاران،  است زیررابطه ها به شکل همبستگی آن 

(2) 
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timeLagFor

YYXX

YYXX

R
n

i

di

n

i

i

n

i

dii

,0:

....,3,2,1,,0::

)()(

))((

1

2

)(

1

)(

1

)()(

 

 

را برای همه  7اگر رابطه  .هستند Y (i)وX (i)های زمانی مقدار میانگین هر یک از سریYو Xدر این رابطه مقادیر 

2,1,,........1ای زمانی مشخص هخیرأت  Nd دترین همبستگی را خواهیخیر باالأهای تم، در یکی از گانمائیدمحاسبه 

Niو0i، نقاط 7با توجه به شرط در رابطه  داشت.  مورد توجه نبوده و مقدار ضریب همبستگی متقاطع همواره

11  R (2004؛ ین و همکاران 200۱) پوودا و همکاران،  خواهد بود. 
 

 ها )نتایج( یافته

 تحلیل تغییرات باران، دبی و رسوب حوزه آبخیز مشرف بر مانگرو 

دهد. طبق شکل هیچیک از آمارها بر روند تغییرات فاکتورهای باران، دبی و رسوب را طی دوره آماری نشان می 3شکل 

داری نیستند. طبق نمودار تغییرات بارش دو دوره افزایش بارش پارامتریک رگرسیون دارای روند معنیاساس آزمون تحلیل روند 

گردد. تغییرات ( کاهش بارش مالحظه می۱386تا  ۱379و مابین دو دوره ) ۱389تا  ۱387و  ۱378تا  ۱372های طی سال

 ها مطابقت دارد.دبی و رسوب نیز با این دوره
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 جاسک -تحلیل روند تغییرات باران، دبی و رسوب در حوزه آبخیز گابریک: 2شکل

 های هیدروکلیماتولوژی بررسی تغییرات شاخص

در  مقیاس زمانی ساالنه SSIو  SPI ،SRIهای جهت بررسی تغییرات خشکسالی هیدرولوژیکی و اقلیمی از شاخص

دهد. براساس شکل، دو دوره زمانی مورد مطالعه نشان میتغییرات سه شاخص مذکور را در مقیاس  4استفاده گردید. شکل 

شود که تغییرات خشکسالی اقلیمی و هیدرولوژیکی مشابه هم بوده و مطابق با تغییرات دوره خشکسالی دیده میترسالی و یک

 دو نوع خشکسالی، مقادیر رسوب استاندارد شده نیز به همین شکل است.

 

 
 هیدروکلیماتولوژی در حوزه آبخیز مشرف بر مانگروهای : تغییرات شاخص4شکل

 

 و مساحت مانگرو NDVIتحلیل تغییرات شاخص  

دار گیاهیدارای روند کاهشی است که از نظر آماری معنیپوشش شاخص تفاضل نرمال شدهتغییرات  5بر اساس شکل 

طی دو سال متفاوت را بطور  NDVIتغییرات  6دار است.همچنین شکل نبوده، اما تغییرات مساحت دارای روند افزایشی معنی
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روند  ۱378تا  ۱372دارای دو دوره افزایش و یک دوره کاهش است، بطوریکه از سال  NDVIدهد.تغییرات نمونه نشان می

 روند افزایشی دارد. ۱389تا  ۱387روند کاهشی جهشی و از سال  ۱386تا  ۱378افزایشی، از سال 

 

  
 و مساحت مانگرو طی دوره آماری مورد بررسی NDVI: تغییرات شاخص 5شکل

  
 طی دو سال مورد بررسی  NDVI: نمونه تغییرات شاخص 6شکل

 

( و مساحت مانگرو با تغییرات خصوصیات هیدروکلیماتیکی NDVIتغییرات شاخص تفاضل نرمال شده )

 آبخیز مشرف بر آنحوزه

های مختلم جاسک طی دوره –میانگین تغییرات مقادیر باران، رواناب و حوم رسوب خارج شده از حوزه آبخیز گابریک  3جدول 

. حاکی از دو دوره افزایشی و یک دوره کاهشی دارد NDVIنتایج حاصل از بررسی دهد. را نشان می NDVIو تغییرات 

متر، میلی ۱63میزان میانگین موموع بارش دریافتی در منطقه  NDVIدوره افزایش  ۱377تا  ۱372طوریکه طی سال هب

دوره  ۱386تا  ۱378که طی سال تن در سال است. در حالی 6558 مترمکعب برثانیه و میانگین حوم رسوب 64میانگین دبی 

ترتیب میزان میانگین موموع بارش دریافتی، دبی و حوم رسوب وارده از سوی حوزه آبخیز باالدست مانگرو هب NDVIکاهش 

(نسبت به دوره قبل ۱389-۱387) تن در سال است و طی دوره بعدی  4358مترمکعب برثانیه و  5/۱9میلیمتر،  79گابریک 

 اند.می نیز در این دوره افزایش یافتهی بوده که میزان فاکتورهای هیدواقلیافزایشNDVIآهنگ تغییرات 

 گیاهیپوشش با فرض تاثیر تاخیری فاکتورهای هیدرواقلیمی بر مانگرو، جهت بررسی تغییرات شاخص تفاضل نرمال شده

(NDVI و تغییرات مساحت مانگرو با ) شاخصSPI ،SRI  وSSI  تب محاسبه افزار مینیدر نرمضرایب همبستگی متقاطع

های مانگرو براساس نتایج بدست آمده، مقادیر تغییرات تاج پوشش گیاهی جنگل ارائه گردیده است.  4ر جدول گردید. نتایج د

بر این اساس برمبنای داری وجود ندارد.سال آینده بصورت سال به سال هیچ ارتباط معنی 6و مساحت آن بصورت همزمان تا 

باران، رواناب شیرین و رسوب حاصله از آن بصورت تومعی و حداقل سه که تاثیر از آنوائی( ۱993توصیه دونپورت و نیکلسون )

 سالهساله و هفت، پنجسالهمقادیر میانگین متحرک سهسال بر جوامع زیستی در اکوسیستم جنکل مانگرو موثر است لذا، 

داری ن همبستگی پیرسون معنیمحاسبه و با آزموشامل باران، حوم رواناب و رسوب وارد شده به مانگرو فاکتورهای هیدرواقلیمی 

تا  3های مورد بررسی با میانگین متحرک مقادیر ضریب همبستگی بین شاخص 5جدول ارتباط بین پارامترها مشخص گردید. 
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دهد. طبق جدول فوق، باالترین ضریب همبستگی بین شاخص پوشش گیاهی با فاکتورهای ساله فاکتورهای اقلیمی را نشان می 7

سال از گذشت خشکسالی یا ترسالی، میانگین متحرک سه ساله آنهاست. بدین معنی که پس از گذشت سه هیدرواقلیمی در

گیاهی و یا مساحت مانگرو داشته باشد. بطوریکه باالترین پوششداری بر افزایش یا کاهش تاجتواند معنیشرایط هیدرواقیمی می

های پوشش گیاهی و مساحت با حوم رسوب ورودی به جنگلترتیب بین تغییرات تاج ( به67/0و  8/0ضریب همبستگی )

 جاسک بوده است.  –مانگروی گابریک 

 
 های مورد مطالعهطی دوره NDVIو میانگین تغییرات فاکتورهای هیدورکلیماتیکی : 3جدول 

 میانگین تغییرات هر عامل طی دور مورد مطالعه  

 NDVI دبی)مترمکعب برثانیه( (mm)بارش  حجم رسوب)تن در سال( پایان دوره شروع دوره
مساحت 

 )هکتار(

۱372 ۱378 6558 ۱63 64 ۱9/0 ۱30 

۱379 ۱386 4358 79 20 04/0 5/۱47 

۱387 ۱389 5736 86 30 ۱8/0 5/۱64 

 

 و مساحت مانگرو NDVIهمبستگی متقاطع بین فاکتورهای موثر بر  : ضرایب4جدول 

 نام فاکتور گام تاخیر همزمان یکساله دوساله سالهسه یهارساله سالهپنج سالهشش

۱66/0 398/0 2۱8/0 ۱00/0 0۱2/0 ۱86/0 209/0 NDVI-SSI 
398/0- 200/0- 038/0- ۱48/0 298/0 372/0 409/0 NDVI-SPI 

244/0- 306/0- 07۱/0- 055/0 234/0 393/0 42۱/0 NDVI-SRI 
۱82/0 28۱/0 ۱36/0 26/0 042/0 004/0 046/0 Area-SSI 
326/0 ۱76/0 ۱22/0 ۱۱3/0- ۱64/0- 29۱/0- 260/0- Area-SPI 
266/0 304/0 ۱23/0 092/0 ۱63/0- 225/0- 3۱6/0- Area-SRI 

 

 ساله ، پنج و هفتمیانگین متحرک سهبا و مساحت مانگرو  NDVIهمبستگی بین فاکتورهای موثر بر  : ضریب5جدول 

 NDVI-SSI NDVI-SPI NDVI-SRI Area-SRI Area-SPI Area-SSI رنام فاکتو

 67/0* -23/0 ۱4/0 8/0* 6/0* 56/0* سالهمیانگین متحرک سه

 5/0 25/0 ۱/0 47/0 44/0 4/0 سالهمیانگین متحرک پنج

 45/0 2۱/0 ۱۱/0 45/0 3/0 33/0 سالهمیانگین متحرک هفت

 درصد  95طح اعتماد سداری در معنی*

 

با میانگین متحرک سه ساله دبی و مساحت مانگرو طبق جدول فوق باالترین ضریب همبستگی بین تغییرات سطح تاج پوشش 

داری وجود ساله نیز رابطه مثبت و معنی 3وجود دارد. همچنین بین رسوب و باران استاندارد شده در پنوره زمانی  رودخانه آب

 موید این مطلب است. 5دارد. شکل 
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 روند تغییرات فاکتورهای هیدرواقلیمی در میانگین متحرک سه ساله با مساحت و تاج پوشش مانگرو :5کل ش

 

 گیریو نتیجهبحث 
تحقیق فوق با هدف بررسی تاثیر فاکتورهای بارش، دبی و رسوب حوزه آبخیز باالدست بر تغییرات مساحت و تاج پوشش مانگرو  

بر این مبنا مقادیر بارش، دبی رودخانه و رسوب تولیدی از حوزه گابریک از سازمان متبوع  جاسک صورت پذیرفته است. -گابریک

ص استاندارد شده جریان و شاخص استاندارد شده رسوب خهای استاندارد شده بارش، شوری گردید. همچنین شاخصآجمع

سی قرار گرفت. جهت بررسی تغییر مربوط به جهت هم مقیاس نمودن فاکتورها و بررسی تغییرات آنها طی دوره آماری مورد برر

 مشاهده شد: نتایج زیر و  استفاده NDVIای و شاخص مساحت و تغییرات تاج پوشش گیاهی مانگرو از تصاویر ماهواره

باران، دبی و رسوب نشان دهنده ادم وجود روند کاهشی و  آزمون پارامتری رگرسیون مقادیر نتایج حاکی از تحلیل روند .۱

نداشته  داریروند معنییا افزایشی خاصی است. بدین معنی که الگوی بارش و رواناب و رسوب تولیدی طی دوره مورد مطالعه 

های آماری طول مون( معتقد است، در آز۱395توان کوتاه بودن طول دوره آماری است. مرادی )که یکی از دالیل آن را می است

 گردد، که به دلیل ماهیت آزمون فوق است.دوره کوتاه سبب نتایج نادرست و ضعیم ضرایب همبستگی می

نتایج حاصل از بررسی وضعیت خشکسالی اقلیمی و هیدرولوژیکی نشان دهنده رخداد دو واقعه ترسالی و یک واقعه  .2

دهنده انطباق زمانی دو واقعه خشکسالی است. ایلب این پدیده در نتایج نشانمورد مطالعه است. خشکسالی طی دوره آماری

، نتایج فوق با نتایج تحقیق رودخانه های سیالبی و موقت رخ می دهد که طی سال جریان دائمی حاصل از ذوب برف ندارند

( در دشت ۱394افشان )(مبنی بر همبستگی همزمان بین دبی و بارش در زاگرس و اقتدارنژاد و بذر۱39۱زند و همکاران )لشنی

 بم همخوانی دارد.

و یک دوره کاهشی ( ۱389تا  ۱387و ۱377تا  ۱372) حاکی از دو دوره افزایشی NDVIنتایج حاصل از بررسی  .3

خارج شده از میانگین دبی و میانگین حوم رسوب، دارد که منطبق برتغییرات میانگین موموع بارش دریافتی(۱386تا ۱378)

( در ۱394( در خلیج گواتر و خورانی و همکاران )۱389تایج مشابه نتایج تحقیقات ارفانی و همکارن )حوزه است. که این ن

  مانگرو قشم است.
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دار مساحت نتایج حاصل از بررسی تغییرات مساحت مانگرو طی دوره آماری مورد مطالعه حاکی از روند افزایشی و معنی .4

اسالمی اندرگلی نظرهوجه به افزایش یا کاهش بارش، روند افزاشی داشته که بدهد، مساحت مانگرو بدون تاست. نتایج نشان می

 CO2تواند ناشی از تغییرات اقلیم، افزایش دما و تغییر یلظت افزایش مساحت مانگرو می( 20۱5( و آلونگی )2009و همکاران )

 ای دارد. ای و یا قارهنطقهتغییر اقلیم بصورت مبوده که اثبات این مطلب نیاز به مطالعات وسیعی در زمینه 

استفاده گردید.  CCFاز ضریب  NDVIجهت بررسی تاثیر همزمان و یا باتاخیر فاکتورهای هیدرواقلیمی بر مساحت و  .5

های گیاهی و مساحت جنگلپوششدهنده ادم ارتباط تاخیری ساالنه بین فاکتورهای هیدرواقلیمی با تغییرات تاجنتایج نشان

های مانگرو بصورت مقطعی و ساالنه رخ ( اثر بارش و رسوب بر جنگل۱993نظر دونپورت و  نیکلسون ) مانگرو دارد. طبق

 دهد.نمی

و مساحت مانگرو حداقل سه سال  NDVIدهد، با فرض اینکه تاثیر بارش و رسوب ورودی به مانگرو بر نتایج نشان می .6

و  NDVIساله فاکتورهای هیدرواقلیمی با شاخص  هفت، پنج و انوامد، همبستگی مقادیر میانگین متحرک سهبطول می

دار بین رسوب، بارش و رواناب ورودی به مانگرو با مساحت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده ارتباط باال و معنی

NDVI بنی بر ( م۱993که با نتایج دونپورت و  نیکلسون ) است های مانگرو در میانگین متحرک سه سالهجنگل و مساحت

 .های مانگرو مطابقت داردتاثیر تومعی متغیرهای هیدرواقلیمی بر تاج پوشش جنگله

هکتار در سال و تاج پوشش  22/0نرخ تغییرات مساحت  ۱389تا  ۱373نتایج تحقیقات نشان داد طی طول دوره آماری  .7

( در خلیج ۱39۱کار و همکاران )(، دانه۱386صورت افزایشی بوده است. که با نتایج ارفانی )در سال و به 33/0گیاهی مانگرو 

 خوانی دارد.( در مانگروی بندر خمیر و قشم هم۱39۱گواتر و خورانی و همکاران )

درنهایت نتایج نشان دهنده تاثیر قوی و مستقیم فاکتورهای هیدرواقلیمی بر تغییرات تاج پوشش گیاهی و تغییرات  .8

 مانگرو است.مساحت 
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The aim of this research is exploring the impact of changes in runoff and 

sediment of the upstream catchment on the changes in the area and 

amount of canopy in Gabric-Jask mangrove. Hence, hydro-climatological 

parameters including amount of precipitation, discharge, and sediment in 

Gabric catchment during the statistical period of 1993 to 2010 were 

selected and the annual standardized index related to each parameter 

respectively including SRI, SPI, and SSI were calculated. Also, satellite 

images of Landsat of TM and ETM+ sensors were used in order to explore 

the changes in the canopy by the use of NDVI and the area was prepared 

and its calculations were done. Cross correlation function and moving 

average of 3, 5, and 7 years were used to explore the relation between 

hydro-climatologic factors and the area and canopy of mangrove. Based 

on the results related to the canopy changes there was two increasing 

periods and one decreasing period and the area changes had an increasing 

trend during the study statistical period. Results of exploring the relation 

between incoming precipitation, discharge, and sediment to the 

mangrove forests show that NDVI changes and the area of mangrove 

forests have a significant relationship with three years moving average of 

SPI, SRI, and SSI indices with the correlation coefficients of 0.6, 0.8, and 

0.56, respectively. Finally, results showed an increase in the rate of NDVI 

index with an amount of 0.33 and an increase in the area of Gabric-Jask 

mangrove forests with an amount of 0.22 ha/year. 
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