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مافی غالمی ،د ،.بهارلویی ،م .و م .محمودی .6921 .بررسی تغییرات گستره جنگلهای مانگرو با استفاده از  RSو ( GISبررسی موردی:
مانگروهای استان هرمزگان) .فصلنامه علوم محیطی.57-12:)2(97 .
سابقه و هدف :اکوسیستمهای مختلف ساحلی ،به ویژه مانگروها ،تقریبا بهصورت دائمی و همزمان ،در معرض تنشها وآشفتگیهای چندگانه
محیطی (ژئولوژیک ،فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک) قرار میگیرند و از نظر ویژگیهایشان در طول زمان و مکان ،متنوع هستند .نتیجه
مستقیم وقوع این تنشها و آشفتگیها ،کاهش وسعت و سالمتی مانگروها و به دنبال آن تشدید گرمایش جهانی و سایر تغییرات اقلیمی،
کاهش کیفیت آبهای ساحلی ،کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاههای ساحلی است .با توجه به این پیامدهای نامطلوب ناشی از کاهش
وسعت مانگروها ،اولویتبندی اقدامات مدیریتی و فراهم آوردن زیرساختهای مطلوب برای جلوگیری یا کاهش گستره این اکوسیستمها
ضروری است .دستیابی به این هدف در گرو آگاهی و اطالعات کافی و دقیق درباره روند تغییرات ایجادشده در مانگروها در طول زمان است
که میتواند نقش مهمی در کارایی و موفقیت برنامههای احیا و توسعه آنها داشته باشد .بنابراین هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجادشده
در گستره مانگروهای استان هرمزگان در یک دوره زمانی  33ساله است.
مواد و روشها :در این پژوهش برای بررسی تغییرات گستره مانگروها در طول زمان ،از تصاویر ماهواره لندست مربوط به مقاطع زمانی
 2333 ،9116و  2396استفاده شد .پیشپردازشهای الزم بر روی تصاویر با استفاده از نرمافزار  Idrisiانجام گرفت و پس از استخراج
نقشههای پوشش گیاهی مانگرو در مقاطع زمانی ذکرشده ،تغییرات گستره مانگروهای زونهای رویشگاهی خمیر ،قشم ،تیاب ،سیریک و
جاسک در نرمافزار  ArcGISتجزیه و تحلیل شد و مقادیر متوسط تغییرات وسعت رویشگاهها در دو دوره زمانی قبل و بعد از سال  2333و
نیز تمام دوره  33ساله محاسبه و بررسی شد.
نتایج و بحث :نتایج این پژوهش نشان داد که در میان زونهای رویشگاهی مورد بررسی (خمیر ،قشم ،تیاب ،سیریک و جاسک) ،زون
رویشگاهی خمیر بیشترین مقدار متوسط کاهش وسعت ( -6/66هکتار در سال) و زون رویشگاهی سیریک بیشترین مقدار متوسط افزایش
وسعت ( 23/7هکتار در سال) را در دوره  33ساله داشتند .نتایج همچنین نشان داد که در دوره زمانی  2333تا  ،2396زونهای رویشگاهی
سیریک و قشم به ترتیب بیشترین مقدار متوسط افزایش و کاهش وسعت را در میان زونهای مورد بررسی داشتند (به ترتیب با مقادیر
متوسط تغییرات وسعت برابر با  32/65و  -29/31هکتار در سال) .تجزیهوتحلیل تغییرات وسعت مانگروها در رویشگاههای مختلف نشان
داد که به رغم کاهش وسعت کلیه رویشگاههای مانگرو استان هرمزگان در دوره زمانی پس از سال  ،2333رویشگاه سیریک دارای افزایش
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قابلتوجه وسعت در این دوره زمانی نسبت به دوره پیش از سال  2333بود که دلیل آن جنگلکاری با گونههای حرا و چندل در پهنههای
گلی این رویشگاه در سالهای اخیر بوده است.
نتیجهگیری :نتایج بررسی تغییرات گستره مانگروهای استان هرمزگان نشان داد که روند تغییرات گستره مانگروهای استان هرمزگان در
طول دوره  33ساله از سواحل خلیج فارس به دریای عمان بهصورت افزایشی بوده است که نشاندهنده تاثیر عوامل مختلف محیطی بر نحوه
تغییرات وسعت مانگروهای استان در طی زمان است .در نهایت میتوان گفت نتایج حاصل از این پژوهش میتواند با فراهم آوردن اطالعات
بهروز و دقیق در زمینه تغییرات وسعت رویشگاهی استان هرمزگان به برنامهریزیهای اثربخش برای انجام اقدامات حفاظتی و احیای
مانگروهای استان کمک قابلتوجهی کند.
واژههای کلیدی :اکوسیستمهای ساحلی ،تصاویر ماهوارهای ،تغییرات گستره.

مقدمه
امروزه جنگلهای مانگروی دنیا با وسعتی در حدود

آلودگی نفتی و نیز فاضالب حاوی مواد شیمیایی گوناگون

 935/563کیلومتر مربع ( ،)Giri et al., 2011منشا بیش

که از محیطهای شهری ،صنعتی و کشاورزی مجاور به

از  29خدمت اکولوژیک و  67محصول طبیعی هستند

درون جنگلهای مانگرو وارد شدهاند ( Binelli et al.,

( )Duke et al., 2007و نقش مهمی در تامین رفاه انسانی

 .)2007نتیجه مستقیم این آشفتگیها ،کاهش وسعت و

در سطوح مختلف محلی ،منطقهای و جهانی دارند

سالمتی مانگروها ،تشدید گرمایش جهانی و سایر تغییرات

( )Eggert and Olsson, 2009با وجود اهمیت باالی این

اقلیمی ،کاهش کیفیت آب ساحلی ،کاهش تنوع زیستی،

خدمات اکوسیستمی در تأمین نیازهای انسانی ،تخریب و

تخریب زیستگاههای ساحلی و نیز نابودی بخش عمدهای

از بین رفتن این رویشگاههای منحصر به فرد ساحلی در

از منابع مورد نیاز جوامع انسانی خواهد بود ( Walters et

طول سه دهه گذشته در سراسر دنیا شدت یافته است،

.)al., 2008

چنان که تاکنون بیش از  73درصد از جنگلهای مانگرو

با توجه به اینکه اکوسیستمهای مانگرو همواره در

جهان دچار تخریب و افت کیفیت شدهاند و این روند

معرض تهدیدات ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی

همچنان ادامه دارد ( .)FAO, 2016اکوسیستمهای

ذکرشده قرار دارند ،برنامهریزی و فراهم آوردن ابزارهای

مختلف ساحلی ،به ویژه مانگروها ،تقریبا به صورت دائمی

مناسب برای کاهش اثرات آنها اجتنابناپذیر است ( Allen

و همزمان ،در معرض تنشها و آشفتگیهای چندگانه

 .)et al., 2001دستیابی به هدف فوق و کمک به

محیطی (ژئولوژیک ،فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک) قرار

اولویتبندی اقدامات مدیریتی و فراهم آوردن

میگیرند و از نظر ویژگیهایشان در طول زمان و مکان،

زیرساختهای مطلوب برای کاهش خطرات و یا پیامدهای

متنوع هستند ( Venter et al., 2006; Halpern et al.,

ناشی از آنها ،در گرو آگاهی و اطالعات کافی و دقیق درباره

 .)2007این آشفتگیها تحتتاثیر عوامل طبیعی و

روند تغییرات ایجادشده در این اکوسیستمها در طول

انسانساخت صورت میگیرد؛ مانند طوفان ،بیماری،

زمان است ( .)Allen et al., 2001بررسی تغییرات

جنگلزدایی ،تغییر لندفرمهای ساحلی و توسعه زمینهای

ایجادشده در گستره مانگروها در طول زمان ،سازمانها و

زراعی و مناطق مسکونی ،ایجاد کانالها ،توسعه

مدیران متولی را قادر به انتخاب گزینههای سازگار مناسب

تفرجگاههای ساحلی ،آبزیپروری و اثرات مخرب ناشی از

و راهکارهایی خواهد کرد که نقش مهمی در کارایی و
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دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت.

موفقیت برنامههای حفاظت و توسعه جنگلهای مانگرو
داشته باشند و بهعنوان بخشی از مدیریت یکپارچه زون

بهطور کلی امروزه تصاویر ماهوارهای بهصورت

ساحلی تضمینکننده تعادل میان بهرهبرداری اقتصادی و

گستردهای برای پایش تغییرات مکانی و زمانی ایجادشده

ارزشهای فرهنگی و اولویتبندی تهدیدات موجود بوده و

در اکوسیستمهای طبیعی گوناگون از جمله جنگلها مورد

به رفع نیازمندیهای مدیریتی ،سازمانی و قانونی کمک

استفاده قرار میگیرند Liu et al. (2011) .درپژوهشی

میکند ( Eslami-Andargoli et al., 2009; Alongi et

تغییرات توزیع مکانی مانگرو در استان گوانگ دونگ واقع

.)al., 2015

در جنوب چین را از سال  9155تا  2393بررسی کردند.

جنگلهای مانگرو ایران نیز همانند سایر مانگروهای

در این پژوهش مجموعهای از دادههای کاربری اراضی و

جهان در معرض تخریب ناشی از مخاطرات طبیعی و

پوشش اراضی از طریق طبقهبندی نظارتشده و با استفاده

انسانی مختلفی مانند برداشت بیش از حد سرشاخهها،

از تصاویر ماهوارهای لندست در یک دوره زمانی تولید شد.

شکار غیرمجاز ،گردشگری بدون برنامه ،توسعه برخی

به این ترتیب تغییرات پوشش مانگروها و رابطه آن با

صنایع در پیرامون (لنجسازی ،کارخانه گچ و سیمان)،

تغییرات رخداده در وسعت اراضی پرورش میگو مورد

ورود گونههای غیربومی (موش سیاه) ،برداشت بدون

بررسی قرار گرفت .در پژوهشی که توسط Nguyen et al.

برنامه گونههای مختلف آبزیان (توسط مشتأ و خوربند)،

) (2013انجام شد تغییرات مکانی و زمانی در وسعت

ورود فاضالب شهری و صنعتی و آلودگیهای نفتی قرار

مانگرو و همچنین تغییرات کاربریهای پیرامون مانگرو در

دارند .در کنار این عوامل ،وجود برخی تنشهای محیطی

یک دوره  23ساله (9111تا  )2331ارزیابی شد .در این

مانند خشکسالیهای پیدرپی ،کاهش تخلیه آب و

تحقیق با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده ،نقشه

رسوبات مغذی ،گرمای زیاد تابستان و کمبود بارش ساالنه

تغییرات پوشش مانگروها به دست آمد و رابطه آن با میزان

و حتی نفوذ طوفانهای گرمسیری (مانند گونو) مانگروها

گسترش سایر کاربریهای پیرامون مورد بررسی قرار

را به اکوسیستمی حساس و بهشدت نیازمند حفاظت

گرفت Giri et al. (2007) .دینامیک تغییرات مانگروهای

تبدیل کرده است ( .)Danehkar, 1385وقوع انواع تنشها

بنگالدش را در طول یک دوره  23ساله ( 9155تا )2333

و آشفتگیهای ذکرشده بدون شک پیامدهای نامطلوبی را

با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست انجام دادند .در این

برای مانگروهای ایران بهصورت تغییر در گستره و

پژوهش تصاویر سه مقطع زمانی مربوط به سالهای

عملکردهای اکولوژیک آنها به همراه دارد که نتیجه آن

 9111 ،9155و  2333پردازش و طبقهبندی شدند و

افزایش آسیبپذیری و کاهش تابآوری این اکوسیستمها

تغییرات وسعت مانگروها در این سه مقطع زمانی

نسبت به عوامل مخرب محیطی است .بنابراین هدف این

نقشهسازی شد .همانند سایر نقاط جهان ،در ایران نیز

پژوهش نیز بررسی تغییرات ایجادشده در گستره

بررسیهایی درباره تغییرات وسعت مانگروها در

مانگروهای استان هرمزگان در یک دوره  33ساله (9116

رویشگاههای مختلف انجام شده استSirajuddin et al. .

تا  )2396است .همچنین برای درک بهتر روند تغییرات

) (2012در پژوهشی تاثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر

ایجادشده در گستره مانگروهای مورد بررسی ،دوره زمانی

مساحت جنگلهای حرا ایران در خلیج گواتر بررسی شد.

 33ساله به دو بازه زمانی قبل و بعد از سال ( 2333به

هدف این پژوهش تعیین رابطه و تأثیر روند نوسانات

عنوان سال میانی دوره زمانی مورد بررسی) تقسیم شد و

عناصر اقلیمی با روند افزایش مساحت جنگلهای حرا در

مقدار متوسط تغییرات وسعت این رویشگاهها در این دو

خلیج گواتر بود .نتایج نشان داد که وضعیت کمی
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جنگلهای حرای خلیج گواتر طی دوره آماری مورد

وسعت بوده و تنها از وسعت زون رویشگاهی جاسک در

بررسی( )9315-9366دارای سیر صعودی هستند و

همین دوره زمانی کاسته شده است و مانگروهای زونهای

وسعت جنگلها از  316هکتار در سال  9366به 635

رویشگاهی قشم و تیاب نیز دارای بیشترین میزان افزایش

هکتار در سال  9315افزایش یافته استKhorani et al. .

وسعت در میان کلیه زونهای رویشگاهی مانگرو کشور در

) (2016تغییرات سطح جنگلهای حرا را با توجه به

همین دوره زمانی بودهاند .نتایج همچنین نشان داد که

نوسانات اقلیمی در زونهای رویشگاهی خمیر و قشم

میزان افزایش وسعت مانگروهای ایران از  9111تا 2333

بررسی کردند .این پژوهش با هدف بررسی تغییرات سطح

بسیار کاهش یافته و مجموعا  3/7درصد بر وسعت

جنگلهای مانگرو بین بندر خمیر و جزیره قشم و با توجه

مانگروهای کشور افزوده شده است .در نهایت ،وسعت کلیه

به نوسانات عناصر اقلیمی انجام شده است .نتایج این

رویشگاههای مانگرو کشور تا سال  2331دارای روند

تحقیق نشان داد که سطح پوشش جنگلهای حرا بین

افزایشی بود؛ چنانکه وسعت مانگروهای کشور از سال

سالهای  9116تا  9111دارای روند افزایشی (با مقدار

 9157تا  2331به میزان  35/1درصد افزایش یافته است.

متوسط افزایش وسعت برابر با  33/12هکتار در سال) و

) Mahdavi et al. (2003در پژوهشی روند تغییرات کمی

بین سالهای  9111تا  2339دارای روند کاهشی (با

و کیفی جنگلهای مانگرو منطقه حفاظتشده حرا بین

مقدار متوسط کاهش وسعت برابر با  25هکتار در سال) و

قشم و بندر خمیر را بررسی کردند .در این تحقیق از

در نهایت در دوره زمانی بین سالهای  2339تا 2331

عکسهای هوایی سالهای  9366و  9353استفاده شد.

دارای روند افزایشی (با مقدار متوسط افزایش وسعت برابر

بر اساس نتایج بهدستآمده ،مساحت جنگلهای مانگرو

با  673هکتار در سال) بوده استTaghizadeh et al. .

زون رویشگاهی قشم منطقه در سال  9366برابر با 1326

) (2010درپژوهشی پراکنش و آمیختگی اجتماعات

هکتار و در سال  1396 ،9353هکتار برآورد شد که

جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک استان هرمزگان

نشاندهنده روند کاهش وسعت مانگروهای این رویشگاه

بررسی شد .نتایج بررسی پراکنش اجتماعات مانگرو در

در دوره زمانی  25ساله مورد بررسی بودHajjarian .

ایـن رویشـگاه نشـان داد از سـمت شرق به غرب

) (2006تغییرات کمی جنگلهای مانگرو منطقه قشم با

رویشگاه ،استقرار تودههای چندل بیشتر میشود و با

استفاده از عکسهای هوایی و دادههای ماهوارهای در یک

نزدیک شدن به خورهای بزرگ تودههـای چنـدل چیرگی

دوره چهل ساله بررسی شد .نتایج این پژوهش

بیشتری مییابند .تودههای خالص حرا ،تودهای خالص

نشاندهنده آهنگ تغییرات متفاوت سطح جنگلهای حرا

چندل و تودههای آمیخته به ترتیب  63/1 ،252/6و

در هر دوره بوده است؛ چنانکه که در سالهای  9336تا

 326/5هکتار مساحت دارند و در مجموع وسعت رویشگاه

 9367دارای روند کاهشی ،در دوره زمانی  9367تا 9355

سیریک در این بررسی  663/2هکتار استSalehipour .

دارای روند افزایشی ،در دوره زمانی  9355تا  9313دارای

) and Lak (2014تغییرات وسعت مانگروهای ایران را در

روند کاهشی و در نهایت از  9313تا  9316دارای روند

بازه زمانی  37ساله  9153تا  2331بررسی کردند .نتایج

افزایشی بودهاند .در این پژوهش ،وجود تغییرات منطقهای

این پژوهش نشان داد که کلیه رویشگاههای مانگرو کشور

و جهانی ایجادشده در اثر محرکهای مصنوعی بهعنوان

در طول دوره زمانی مورد نظر دارای روند افزایش وسعت

عامل تغییر در مقادیر مساحت مانگروها در دورههای

بودند .بر اساس نتایج این تحقیق کلیه رویشگاههای مانگرو

زمانی مختلف بیان شده است .در پژوهشی که توسط

ایران در دوره زمانی  9157تا  9111دارای روند افزایش

) Bazrafshan et al. (2016انجام شد تاثیر رواناب و
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رسوب حوزه آبخیز باالدست بر تغییرات وسعت جنگلهای

میناب ،بندرعباس ،خمیر ،قشم و بندرلنگه در رویشگاههای

مانگرو گابریگ در استان هرمزگان مورد بررسی قرار

مختلف توسعه یافتهاند (شکل  .)9جنگلهای مانگرو استان

گرفت .در این تحقیق برای پایش تغییرات تاجپوشش و

هرمزگان بیشترین وسعت این اجتماعات را در کشور و نیز

مساحت مانگروها از تصاویر ماهوارهای لندست در یک

در کل حوزه خلیج فارس و آبهای منطقه راپمی دارا بوده

دوره زمانی  5ساله ( 9113تا  )2393استفاده شد .بر

و متشکل از دو گونه حرا ( )Avicennia marinaو چندل

اساس نتایج این تحقیق ،تغییرات تاج پوشش در دوره

( )Rhizophora mucronataهستند .در گستره یادشده

زمانی مورد نظر دارای روندهای افزایشی و کاهشی و

تودههای طبیعی به جز رویشگاه سیریک تماماً از اجتماعات

تغییرات مساحت دارای روند افزایشی بود ،چنانکه مقدار

خالص ،نامنظم و ناهمسال درختان حرا پوشیده شده است

متوسط افزایش وسعت مانگروهای گابریگ-جاسک در

و تنها در رویشگاه سیریک درختان چندل بهصورت آمیخته

دوره زمانی  5ساله برابر با  3/22هکتار در سال به دست

با درختان حرا مشاهده میشود ).)Danehkar et al., 2007

آمد.

در این پژوهش بر اساس نواحی تحت پوشش تصاویر
با وجود بررسیهای انجامشده درباره تغییرات

ماهوارهای و نیز برای بررسی دقیق تغییرات مانگروها،

رخداده در گستره مانگروهای ایران ،تاکنون پژوهشی

حوزههای رویشگاهی مورد بررسی به  7زون (خمیر ،قشم،

درباره تعیین مقدار متوسط تغییرات وسعت مربوط به

تیاب ،سیریک و جاسک) تقسیمبندی شدند و میزان

تمامی مانگروهای استان هرمزگان و به تفکیک زونهای

تغییرات وسعت آنها بررسی شد.

رویشگاهی گوناگون انجام نشده است .همچنین ،بررسی

در این تحقیق برای پایش تغییرات وسعت

تحقیقات پیشین نشاندهنده روند نسبتا سریع تغییرات

مانگروهای استان هرمزگان در چهار حوزه رویشگاهی

در گستره مانگروهای ایران در طول زمان است که این امر

خمیر ،تیاب ،سیریک و جاسک و در طول یک دوره 33

لزوم انجام بررسیهای جدید درباره پایش تغییرات وسعت

ساله ( 9116تا  ،)2396از تعداد  92تصویر ماهواره لندست

این رویشگاهها را در سالیان اخیر و با استفاده از دادههای

مربوط به سالهای  2333 ،9116و  2396استفاده شد که

بهروز نشان میدهد .بنابراین هدف این پژوهش نیز

برای چهار حوزه رویشگاهی ذکرشده دارای ردیف/گذر

استفاده از جدیدترین تصاویر ماهوارهای برای پایش

بهصورت  971/362 ،971/369 ،971/362و 963/369

تغییرات وسعت مانگروهای استان هرمزگان به تفکیک

بودند .آنچه که سبب انتخاب تصاویر ماهواره لندست برای

حوزههای رویشگاهی گوناگون است.

بررسی تغییرات مرزی مانگروها شد ،محدودیت دسترسی
به تصاویر ماهوارهای دارای قدرت تفکیک باالتر بود.

مواد و روشها

همچنین ،برای بررسی نقشهسازی دقیقتر وسعت و

جنگلهای مانگرو استان هرمزگان با وسعتی برابر با

تاجپوشش مانگروها از تصاویری استفاده شد که ضمن اینکه

 93327/77هکتار (بیش از  13درصد جنگلهای مانگرو

فاقد پوشش ابری بودند ،آب دریا در حالت جزر قرار داشت

ایران) ،در محدوده جغرافیایی حد فاصل عرض شمالی ˝93

و تاریخ دریافت تصاویر نیز در پایان فصل تابستان بود تا

΄ 27° 36در گابریک (شهرستان جاسک) تا ˝25° 93΄ 76

بدین ترتیب از تفاوتهای فنولوژیکی ناشی از تغییر فصول

در کولغان شهرستان بندرعباس و طول شرقی˝36΄ 35

جلوگیری شود .نخستین مرحله برای انجام تجزیهوتحلیل

 71°در هیمَن شهرستان جاسک تا ˝ 77° 22΄ 36در

تصاویر ،تصحیح هندسی آنها بود .هر چند که تصاویر

شهرستان بندرلنگه و در  5شهرستان جاسک ،سیریک،

لندست  1دقت هندسی مناسبی دارد ،اما برای دستیابی
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به حداکثر دقت هندسی تصاویر و نیز صحت بیشتر

ماهواره لندست  1مربوط به سال  2396با مقدار خطای

تجزیهوتحلیل تغییرات وسعت مانگروها ،با کمک نرمافزار

کمتر از یک پیکسل زمین مرجع شدند .در نهایت تصاویر

ایدریسی و ثبت مجموعاً  263نقطه کنترل زمینی با

تصحیحشده لندست  1برای تصحیح هندسی تصاویر سال

استفاده از ( GPSکه دارای پراکنش مناسب در سطح

 2333و تصاویر سال  2333برای مجموعه تصاویر سال

مناطق بودند و در تصاویر نیز قابلتشخیص بودند) تصاویر

 9116مورد استفاده قرار گرفتند.

شکل  -6موقعیت جغرافیایی مانگروهای استان هرمزگان
Fig. 1- The geographical location of mangroves of the Hormozgan province

بهطور کلی در میان روشهای مختلف طبقهبندی

انجام دقیقتر طبقهبندی و جداسازی پوشش گیاهی

تصاویر ماهوارهای ،روش طبقهبندی حداکثر احتمال

مانگروها از نواحی آبی و خشکیهای پیرامون از شاخص

بهعنوان یکی از کارآمدترین روشها در استخراج پوشش

گیاهی  NDVIاستفاده شد که یکی از بهترین و

گیاهی مانگروها از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک

پرکاربردترین شاخصها برای شناسایی سریع و ساده

مکانی متوسط همانند تصاویر لندست است ( Held et al.,

پوشش گیاهی سبز از سایر مناطق است ( Seto and

 .)2003; Giri et al., 2007; Nguyen et al., 2013در این

 .)Fragkias, 2007; Vo et al., 2013با در اختیار داشتن

پژوهش نیز از روش طبقهبندی نظارتشده حداکثر

نقشه  NDVIو نیز تهیه نقشه ترکیب رنگی کاذب باندهای

احتمال برای طبقهبندی تصاویر و استخراج پوشش گیاهی

سبز ،قرمز و مادون قرمز نزدیک ،طبقهبندی نظارتشده

مانگروها استفاده شد .برای بارزسازی تصاویر و کمک به

برای تمامی تصاویر انجام شد .همچنین برای تفکیک بهتر

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،2تابستان 9316

13

داود مافی غالمی و همکاران

مانگروهای حاشیهای و افزایش دقت کلی طبقهبندی ،با

هوایی و تصاویر ماهوارهای کوئیکبرد مربوط به سالهای

انجام تفسیر چشمی تصاویر در مقیاس  9:93333و

 9352و  9313استفاده شد .طبق تحقیق انجام شده

تخصص تیم هدایتکننده پژوهش ،مرزهای مانگروها با

توسط ) ،Nguyen et al. (2013روش نمونهبرداری

رقومیسازی دستی در محیط نرمافزار ArcGIS 10

تصادفی طبقهبندیشده برای صحتسنجی نقشههای

استخراج شد .بررسیهای گوناگون نشان داد که

نهایی مورد استفاده قرار گرفت و دقت کاربر ،دقت

رقومیسازی دستی یکی از بهترین راهکارهای موجود

تولیدکننده ،دقت کلی و ضریب کاپا برای نقشههای

برای استخراج مرزهای مانگروهای حاشیهای به هنگام

پوشش گیاهی مانگرو محاسبه شد .پس از تهیه نقشههای

استفاده از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک متوسط

نهایی گستره مانگروها و با استفاده از توابع موجود در

است (.)Ellison and Zouh, 2012; Nguyen et al., 2013

نرمافزار  ،ArcGIS 10مساحت مانگروها در سطح هر یک

در نهایت ،مرز استخراجشده برای تعیین دقیقتر گستره

از رویشگاهها در مقاطع زمانی  2333 ،9116و 2396

مانگروهای حاشیهای مورد استفاده قرار گرفت .برای حذف

محاسبه شد و پس از آن ،مقدار متوسط تغییر وسعت

پیکسلهای منفرد و یا نویزهای موجود در نقشههای

مانگروهای زونهای مختلف در دو دوره زمانی  9116تا

حاصل از طبقهبندی ،فرآیند فیلترینگ استفاده شد و

 2333و  2333تا  2396محاسبه و بررسی شد .در این

نقشههای بهدستآمده بهعنوان پوشش نهایی مانگروها

تحقیق ،برای تفسیر بیشتر نتایج مربوط به چگونگی

صحتسنجی شد.

تغییرات رخداده در وسعت مانگروها در طول زمان ،از

برای صحتسنجی نقشههای حاصل از طبقهبندی

نتایج سایر بررسیها و نیز مصاحبه رودررو با افراد بومی و

تصاویر سال  ،2396تعداد  293نمونه زمینی با ابعاد

کارشناسان استفاده شد .بدین منظور با افرادی مصاحبه

 33*33متر ( 133متر مربع) در سال  2396از سطح و

شد که دارای بیشترین سابقه سکونت در منطقه (سکونت

نیز مرزهای رو به دریا و رو به خشکی مانگروها برداشت

باالی  33سال) بودند .بر این اساس با  27نفر با سنین 73

شد .همچنین ،برای صحتسنجی نقشههای حاصل از

تا  63سال مصاحبه رودررو و از نظرات ثبتشده برای

تصاویر مربوط به دیگر سالهای دوره زمانی ،از عکسهای

تجزیهوتحلیل نتایج بهدستآمده استفاده شد.

جدول  -6تغییرات وسعت زونهای رویشگاهی مورد بررسی در مقاطع زمانی مختلف
Table 1. The extent of changes in habitat zones studied at different times

وسعت ()Extent

سال 6291

سال 9222

سال 9261

زون رویشگاهی

(هکتار)

(هکتار)

(هکتار)

Habitat zone

)1986 (ha

)2000 (ha

)2016 (ha

1660.6

1828.35

1521.36

5343.75

5881.77

5539.68

279.72

874.07

984.6

سیریک

482.31

400.1

919.62

جاسک

303.48

خمیر
Khamir

قشم
Qeshm

تیاب
Tyab
Sirik
Jask

525.69
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نتایج و بحث

قابلتوجهی کاهش یافته است؛ چنانچه پس از افزایش 731

ارزیابی دقت تصاویر طبقهبندیشده نشان داد که دقت

هکتاری در دوره زمانی پیش از سال  ،2333در حدود 362

کلی تمامی طبقهبندیهای انجامشده بیشتر از  %12بود.

هکتار از وسعت این رویشگاه در دوره زمانی پس از سال

نتابج همچنین نشان داد که مقدار دقت کاربر و دقت

 2333کاسته شده است (جدول ( )9شکل  .)2بر اساس

تولیدکننده برای تمامی طبقهبندیهای انجامشده روی

تغییرات وسعت در دو دوره زمانی قبل و بعد از سال ،2333

تصاویر بیشتر از  13بودند که دقت باالی طبقهبندی

مقدار متوسط تغییرات وسعت نیز در این دو دوره به ترتیب

انجامشده برای نقشهسازی گستره مانگروها را اثبات میکند.

دارای مقادیر مثبت و منفی بود و برآیند تغییرات وسعت

در واقع این نتایج نشان میدهد که تصاویر لندست از دقت

مانگروها در زون رویشگاهی قشم سبب شد تا مقدار متوسط

قابلتوجهی برای بررسی تغییرات وسعت مانگروها در طول

تغییرات وسعت آن در دوره  33ساله ( 9116تا  )2396برابر

زمان برخوردار هستند.

با  6/73هکتار در سال به دست آید (جدول .)2

تجزیه و تحلیل سری زمانی تصاویر نشان داد که

همانطور که نتایج نشان میدهد ،زون رویشگاهی تیاب

تغییرات وسعت مانگروها در زونهای مختلف و در دورههای

در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از سال  2333دارای افزایش

زمانی قبل و بعد از سال  2333دارای مقدار افزایشی یا

وسعت است؛ چنانچه وسعت مانگروهای این زون رویشگاهی

کاهشی است (جدول  .)9در محدوده این تغییرات ،مقادیر

در دوره  33ساله  9116تا  2396به میزان  537هکتار افزایش

مقدار متوسط مثبت نشاندهنده روند افزایشی و مقادیر

یافته است (جدول  .)9نتایج همچنین نشان داد که میزان

مقدار متوسط منفی بیانکننده روند کاهشی وسعت مانگروها

افزایش وسعت مانگروهای زون رویشگاهی تیاب در دوره زمانی

در دوره زمانی مورد نظر است (جدول  .)2بر اساس نتایج

پس از سال  2333در حدود یکپنجم میزان افزایش وسعت

بهدستآمده ،مانگروهای زون رویشگاهی خمیر در مقاطع

آن در دوره زمانی قبل از سال  2333بود (جدول  .)2میزان

زمانی  2333 ،9116و  2396دارای تغییرات وسعت افزایشی

افزایش وسعت مانگروهای زون رویشگاهی تیاب در دو دوره

و کاهشی در فواصل زمانی میان مقاطع ذکرشده بودند (شکل

زمانی قبل و بعد از مقطع زمانی  2333سبب شد تا مقدار

 .)2به این ترتیب که زون رویشگاهی خمیر در دو بازه زمانی

متوسط تغییرات وسعت مانگروها نیز در هر دو دوره دارای

 9116تا  2333و  2333تا  2396به ترتیب دارای میزان

مقادیر مثبت و افزایشی باشد و بر اساس برآیند تغییرات وسعت

تغییرات وسعتی برابر با  965/57و  -336هکتار است (جدول

نیز مقدار متوسط تغییرات وسعت برابر با  23/7هکتار در سال

 .)9این میزان تغییرات وسعت سبب شد تا مقدار متوسط

به دست آمد که نشاندهنده روند افزایشی مانگروهای این

تغییرات وسعت مانگروها در این زون رویشگاهی در دو دوره

رویشگاه است (جدول .)2

زمانی قبل و بعد از مقطع زمانی  2333به ترتیب دارای

بر اساس نتایج به دست آمده ،از وسعت مانگروهای

مقادیر مثبت (افزایش وسعت) و منفی (کاهش وسعت) بوده

زون رویشگاهی سیریک در دوره زمانی قبل از سال 2333

و بر اساس تغییرات وسعت در دوره  33ساله ،مقدار متوسط

کاسته شده و در دوره زمانی پس از سال  2333با افزایش

کلی تغییرات برابر با  -6/66هکتار در سال محاسبه شود

بیش از دو برابری در وسعت همراه بوده است (جدول .)9

(جدول .)2

برآیند تغییرات وسعت مانگروهای زون رویشگاهی سیریک

نتایج بررسی تغییرات وسعت مانگروها در زون

در دوره  33ساله ( 9116تا  )2396در حدود  635هکتار به

رویشگاهی قشم نشان داد که وسعت این رویشگاه در دوره

دست آمد که نشاندهنده افزایش وسعت قابلتوجه

زمانی پس از سال  2333نسبت به دوره قبل از آن به میزان

مانگروهای این زون رویشگاهی است .میزان تغییرات وسعت
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مانگروهای زون رویشگاهی سیریک سبب شد تا مقدار

 1/6هکتار در سال به دست آید که نشاندهنده افزایش

متوسط تغییرات وسعت در دوره زمانی قبل از سال 2333

وسعت این رویشگاه است.

دارای مقدار منفی (کاهشی) و در دوره پس از سال 2333

نتایج بررسی تغییرات وسعت رویشگاههای مانگرو

دارای مقدار مثبت (افزایشی) باشد (جدول  .)2همچنین،

استان هرمزگان نشان داد که به استثنای زون رویشگاهی

مقدار متوسط کلی تغییرات وسعت مانگروها در این زون

سیریک ،مقدار متوسط تغییرات وسعت ساالنه مانگروها در

رویشگاهی برابر با  96/71هکتار در سال به دست آمد.

کلیه زونهای رویشگاههای مورد بررسی در دوره زمانی پس

تجزیه و تحلیل نقشههای طبقهبندیشده نشان داد که

از سال  2333به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است .بر

مانگروهای واقع در زون رویشگاهی جاسک با قرارگیری در

اساس نتایج بهدستآمده ،زونهای رویشگاهی خمیر و قشم

سواحل حد فاصل میان مصب رودخانههای شهرنو و کاشی

به ترتیب با داشتن بیشترین میزان کاهش وسعت در دوره

در سواحل دریای عمان ،دارای افزایش وسعت در دو دوره

زمانی پس از سال ( 2333به ترتیب با کاهش وسعتی برابر با

زمانی قبل و بعد از سال  2333هستند (جدول  .)9بر این

 336و  362هکتار) در میان رویشگاههای مانگرو استان

اساس ،میزان افزایش وسعت مانگروهای این زون رویشگاهی

هرمزگان ،بیشترین مقدار متوسط کاهش وسعت ساالنه را

در دوره زمانی  33ساله ( 9116تا  )2396در حدود 263

نیز داشتند (به ترتیب با مقدار متوسط تغییرات وسعت برابر

هکتار به دست آمد .همانطور که جدول ( )2نشان میدهد

با  -91/91و  -29/31هکتار در سال) .در زون رویشگاهی

در زون رویشگاه جاسک ،مقدار متوسط افزایش وسعت

تیاب نیز بهرغم افزایش وسعت مانگروها در دوره زمانی پس

مانگروها در دوره زمانی پس از سال  2333به میزان

از سال  2333و نیز مقدار متوسط کلی تغییرات وسعت برابر

قابلتوجهی (تا حدود یک هفتم) نسبت به دوره زمانی قبل

با  23/7هکتار در سال ،مقدار متوسط تغییرات وسعت

از سال  2333کاهش یافته است که نشاندهنده روند کاهش

مانگروها از مقدار  62/67هکتار در سال در دوره پیش از سال

وسعت این رویشگاه در دوره زمانی پس از سال  2333است.

 2333به  6/19هکتار در سال در دوره زمانی پس از سال

برآیند تغییرات وسعت مانگروهای زون رویشگاهی جاسک

 2333کاهش یافته است که نشاندهنده کاهش قابلتوجه

سبب شد تا مقدار متوسط تغییرات وسعت مانگروهای این

در روند افزایش وسعت مانگروها در این حوزه رویشگاهی در

رویشگاه برای دوره زمانی  33ساله ( 9116تا  )2396برابر با

طی زمان است.

جدول  -9مقدار متوسط تغییرات وسعت زونهای رویشگاهی مورد بررسی در دورههای زمانی قبل و بعد از سال 9222
Table 2. The average extent of changes in habitat zones studied in the periods before and after 2000

دوره تغییرات وسعت

مقدار متوسط تغییرات وسعت

مقدار متوسط تغییرات وسعت

The extent of
changes

قبل از سال 9222

پس از سال ( 9222هکتار)

ساله ( 6291تا )9261

The average size changes
)before 2000 (ha

The average size changes
after 2000
)(ha

(هکتار)
The average amount of change in the
)30-year period (1986 to 2016) (ha

11.98

-19.19

-4.64

38.43

-21.38

6.53

42.45

6.91

23.50

سیریک

-5.87

32.47

14.58

جاسک

15.87

زون رویشگاهی
Habitat zone

خمیر
Khamir

قشم
Qeshm

تیاب
Tyab
Sirik
Jask

(هکتار)

2.23
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شکل  -9تغییرات گستره مانگروهای خمیر و قشم در دوره زمانی  92ساله
Fig. 2- Changes of areas of mangroves of Khamir and Qeshm in the 30-year period

بر اساس بررسی های انجام شده ،عواملی مانند

آلودگی های نفتی می توانند نقش موثری در تخریب و

ایجاد تغییر نامطلوب در روند توزیع رسوب در محیط

کاهش وسعت این رویشگاه ها داشته باشند ( Danehkar

ساحلی در اثر ایجاد تاسیسات و سازه ها ،بهره برداری

 .)et al., 2008; Mehrabian et al., 2008تمامی افراد

بیش از حد از مانگروها برای مصارف سوختی و یا چرای

محلی و نیز کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان

دام ها ،توسعه آبزی پروری ،آالینده ها و اثرات اقلیمی

هرمزگان که در مصاحبه شرکت کردند ،بهره برداری

مانند باال آمدن سطح آب دریا به عنوان برخی از عوامل

بی رویه بومیان حاشیه جنگل های مانگرو را در تخریب

اصلی اثرگذار در روند کاهش وسعت جنگل های مانگرو

این رویشگاهها مقصر می دانستند ،زیرا بومیان مناطق

در جهان عنوان شده است ( ;Gilman et al., 2007

برای تامین خوراک دام  ،اقدام به سرشاخه زنی درختان

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

می کنند.

 .)Tran Thi et al., 2014در جنگل های مانگرو استان

نتایج نشان داد که مقدار متوسط افزایش وسعت

هرمزگان و به ویژه در مانگروهای رویشگاه های خمیر،

مانگروهای واقع در زون رویشگاهی جاسک به میزان

قشم و تیاب نیز عوامل مختلفی مانند چرای دام ،تهیه

قابل توجهی در دوره زمانی پس از سال  2333نسبت

چوب سوختی و نیز مصالح ساختمانی ،توسعه

به دوره پیش از آن کاهش یافته است (از  97/15هکتار

آبزی پروری ،ساخت اسکله ،ترابری دریایی و رفتو آمد

در سال در دوره زمانی پیش از سال  2333به 2/23

شناورها در محدوده مانگروها ،توسعه برخی صنایع و

هکتار در سال در دوره زمانی پس از سال  .)2333در

معدن کاری در پیرامون مانگروها و ورود فاضالب های

این مناطق ،فرسایش رخساره های کم عمق دریایی و

صنعتی و خانگی از مناطق شهری مجاور و نیز

محیط خوری به ویژه در دهانه خورهای ایجاد شده از
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رودخانه ها حاکم است و منجر به پیشروی واحدهای

سال  2333نسبت به دوره پیش از آن بودند .بررسی

محیط های خوری و کم عمق ساحلی به سمت خشکی

گزارشات و اسناد موجود نشان می دهد که در دوره

شده است .در حوضه های آبخیز مجاور دریای عمان نیز

زمانی  9315تا  9311گستره ای به مساحت  661هکتار

رودخانه جگین جاری است که با وجود تشکیالت

از پهنه های گل ی واقع در زون رویشگاهی سیریک با

زمین شناسی زودفرسای زون مکران ،از نظر

گونه های حرا و چندل جنگل کاری شده است .این

رسوب گذاری یکی از مهمترین رودخانه های استان

وسعت باالی جنگل کاری در زون رویشگاهی سیریک

محسوب می شود .سرشاخه های فرعی رودخانه جگین

دلیل اصلی افزایش وسعت قابل توجه این رویشگاه در

از دامنه های جنوبی کوه های مکران و بشارگرد

دوره زمانی پس از سال  2333نسبت به دوره زمانی

سرچشمه می گیرند .این رودخانه با دارا بودن رژیم

پیش از آن است.

سیالبی ،حجم باالیی از رسوبات را به هنگام ریزش های

مقادیر متوسط تغییرات وسعت محاسبه شده برای

جوی با خود حمل می کند .اما احداث سد جگین در

رویشگاه های مانگرو استان هرمزگان در این تحقیق با

سال  2331در مسیر رودخانه جگین ،سبب کاهش

نتایج سایر بررسی های انجام شده در این رویشگاهها

حجم قابل توجهی از رسوب ورودی به نواحی ساحلی

قابل مقایسه است Khorani et al. (2016) .متوسط

توسط این رودخانه شده است؛ چنانکه مقدار حجم

تغییرات وسعت مانگروهای زون های رویشگاهی خمیر

رسوب ساالنه ورودی به این سد برابر با  7/2میلیون

و قشم را در دوره  27ساله  9116تا  2331برابر با

متر مکعب است .بدون شک احداث این سد سبب تغییر

 91/21هکتار در سال به دست آوردند که نشان دهنده

دینامیک رسوبی نواحی ساحلی پایین دست سد شده

روند افزایشی وسعت مانگروهای این رویشگاه ها است

است و می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در پسروی

در حالی که در این پژوهش متوسط تغییرات وسعت

مانگروهای این ناح یه باشد؛ چنانچه بررسی های

برای دو رویشگاه فوق در دوره زمانی  33ساله (9116

گوناگون نیز نشان داده احداث سد بر مسیر جریان

تا  )2396برابر با  3/17بود که کمتر از مقدار متوسط

رودخانه ها می تواند با افزایش و یا کاهش حجم آب و

محاسبه شده توسط خورانی و همکاران است.

بار رسوبی رودخانه ها سبب تغییر کمیت و کیفیت

) Salehipour and Lak (2014بیان کردند که در دوره

مانگروها شود ( ;Dahdouh-Guebas et al., 2005

زمانی  9153تا  2331کلیه رویشگاه های مانگرو ایران

Koedam and Dahdouh-Guebas, 2008; Ellison

دارای روند افزایش وسعت بوده اند در حالی که این

 .) and Zouh, 2012این امر اهمیت انجام بررسی های

پژوهش نشان داد که در مقطه زمانی پس از سال 2333

بیشتر در مورد تاثیر احداث سد جگین بر وقوع پس روی

زون های رویشگاهی خمیر و قشم دچار کاهش وسعت

در مانگروهای واقع در سواحل دریای عمان را نشان

شده و مقدار متوسط تغییرات وسعت مانگروها در زون

می دهد.

رویشگاهی خمیر در طول دوره  33ساله  9116تا

نتایج این تحقیق نشان داد که در بین کلیه

 2396دارای مقداری منفی و یا کاهش وسعت است.

زون های رویشگاهی مورد بررسی ،مانگروهای زون

تغییرات وسعت مانگروهای زون رویشگاهی قشم توسط

رویشگاهی سیریک بر خالف مانگروهای سایر

) Hajjarian (2006در دوره زمانی پس از سال 9313

رویشگاه های استان هرمزگان ،دارای افزایش قابل توجه

به صورت افزایشی بیان شده است که مخالف با نتایج

در مقدار متوسط تغییرات وسعت در دوره زمانی پس از

این تحقیق است .همانطور که نتایج این پژوهش نشان
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تغییرات

وسعت

مانگروها

در

داد ،مانگروهای زون رویشگاهی جاسک به رغم کاهش

تجزیه و تحلیل

مقدار متوسط افزایش وسعت در دوره زمانی پس از سال

رویشگاه های مختلف نشان داد که با وجود کاهش

 2333نسب ت به دوره پیش از آن ،دارای روند افزایش

وسعت کلیه رویشگاه های مانگرو استان هرمزگان در

وسعت در تمامی دوره زمانی  33ساله  9116تا 2396

دوره زمانی پس از سال  ، 2333رویشگاه سیریک دارای

( 1/6هکتار در سال) استBazrafshan et al. (2016) .

افزایش قابل توجه وسعت در این دوره زمانی نسبت به

نیز در دوره زمانی  9113تا  2393روند تغییرات وسعت

دوره پیش از سال  2333بود که دلیل آن جنگل کاری

مانگروهای زون رویشگاهی جاسک را افزایشی دانستند.

با گونه های حرا و چندل در پهنه های گلی این رویشگاه
در سال های اخیر بوده است .گفتنی است که محاسبه

نتیجه گیری

مقادیر متوسط تغییرات وسعت مانگروها در

به طور کلی ،تجزیه و تحلیل تغییرات ایجاد شده در

رویشگاه های مختلف تابع دوره زمانی مورد بررسی،

گستره مانگروها در طول زمان به عنوان یکی از

قدرت تفکیک مکانی داده های سنجش از دوری و توان

پیش نیازهای اصلی در طبقه بندی میزان آسیب پذیری

تفسیر این داده ها توسط کاربر است .از این رو در

این اکوسیستم ها نسبت به عوامل محیطی گوناگون،

بررسی های مختلف مقادیر متفاوتی برای متوسط

به ویژه پیامدهای حاصل از تغییر اقلیم مطرح است

تغییرات مساحت مانگروهای زون های رویشگاهی

(.)Gilman et al., 2007; Ellison and Zouh, 2012

مختلف به دست آمده است .این تفاوت موجود در

همچنین ،با بررسی روند تغییرات وسعت مانگروها در

تغییرات محاسبه شده حتی برای رویشگاه های یکسانی

طی زمان می توان اقدامات الزم برای احیا و توسعه این

که در یک دوره زمانی مشابه ،اما توسط داده های

اکوسیستم ها را اولویت بندی کرد .بنابراین در این

سنجش از دوری متفاوت مورد بررسی قرار می گیرند،

پژوهش نیز با استفاده از تصاویر ماهواره ای و طی یک

وجود دارد.

دوره زمانی  33ساله روند تغییرات وسعت مانگروهای

در نهایت می توان گفت نتایج حاصل از این

استان هرمزگان بررسی شد .نتایج این تحقیق نشان داد

پژوهش با فراهم آوردن اطالعات به روز و دقیق درباره

که در میان زون های رویشگاهی مورد بررسی (خمیر،

تغییرات وسعت زون های رویشگاهی استان هرمزگان

قشم ،تیاب ،سیریک و جاسک) ،زون رویشگاهی خمیر

می تواند به برنامهریزی های اثربخش برای انجام اقدامات

بیشترین مقدار متوسط کاهش وسعت ( -6/66هکتار

حف اظتی و احیای مانگروهای استان هرمزگان کمک

در سال) و زون رویشگاهی سیریک بیشترین مقدار

شایانی کند .پیشنهاد می شود که برای بررسی دقیقتر

متوسط افزایش وسعت ( 23/7هکتار در سال) را در

روند تغییرات وسعت مانگروهای استان هرمزگان و نیز

دوره  33ساله داشتند .نتایج همچنین نشان داد که در

سایر رویشگاه های مانگرو ایران ،از سری دادههای

دوره زمانی  2333تا  ،2396زون های رویشگاهی

سنجش از دوری با قدرت تفکیک مکانی باالتر و به

سیریک و قشم به ترتیب بیشترین مقدار متوسط

تفکیک هر یک از سالهای دور ه زمانی مورد نظر استفاده

افزایش و کاهش وسعت را در میان زون های مورد

شود .از این راه می توان به نتایج دقیقتر و با جزئیات

بررسی داشتند (به ترتیب با مقادیر متوسط تغییرات

بیشتر در مورد تغییرات وسعت مانگروها در طول

وسعت برابر با  32/65و  -29/31هکتار در سال).

دورههای زمانی بلندمدت دست یافت.
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Introduction: Different coastal ecosystems, especially mangroves, are exposed permanently and almost
simultaneously to multiple environmental stresses and disturbances (geological, physical, chemical and
biological) which are varied in terms of their characteristics over time and space. The direct result of these
stresses and disturbances is the reduction in area and health of mangroves and the subsequent exacerbation of
global warming and other consequences of climate change, reduced coastal water quality, loss of biodiversity
and degradation of coastal habitats. Considering the adverse consequences arising from the reduction in
mangrove forest area, prioritizing management actions and providing appropriate infrastructure is essential to
prevent a decrease in the extent of these ecosystems. Achieving this goal depends on having accurate and
sufficient information and knowledge about the process of changes in the extent of mangrove forest habitats
over time which can play an important role in the efficiency and success of rehabilitation programmes and the
development of these ecosystems. Hence, the aim of this study was to investigate the long-term changes
occurred in areas of mangrove forest of Hormozgan Province.

Materials and methods: In this study, Landsat images from 1986, 2000, and 2016 were used to study changes
in the extent of mangroves over time. The necessary pre-processing was doneconducted on images using Idrisi
software. After extraction of the mangrove vegetation maps in the aforementioned years, changes in mangroves
of the Khamir, Qeshm, Tiab, Sirik and Jask habitats were analyzed in ArcGIS software and the average values
of areas of mangroves were calculated for two periods, namely pre- and post- 2000, and during a 30-year
period.

Results and discussion: The accuracy assessment of the classified images showed that the overall accuracy
was equal to 92%. The results also showed that among the zones investigated (Khamir, Ghesh, Tiab, Sirik and
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Jask), Khamir habitat zone had the highest average annual value of area reduction (equal to -4.64 h/yr) and
Sirik habitat zone had the highest average annual value of area expansion (equal to 23.5 h/yr) during the 30year period. The results also showed that during period of 2000-2016, Sirik and Qeshm zones had the highest
average value of expansion and reduction in area, respectively (equal to 32.47 and -21.38 h/yr, respectively).
Analysis of mangrove area changes in different habitats showed that, despite the reduction in the extent of all
mangroves in the period after 2000, the mangroves of Sirik habitat had significant increase in area in this period
compared to the period before 2000 which was due to forestation with Avicenna and Rhizophora in the mud
flats of this habitat in recent years.

Conclusions: The results of the study of changes in the areas of mangroves of Hormozgan Province showed
that the trend of change the in area covered by the mangroves of Hormozgan Province over a 30-year period
has been increasing from the coasts of the Persian Gulf to the Oman Sea; this indicates the impact of various
environmental factors affecting the changes in the extent of the mangroves of the province. Finally it can be
said that the results of this study, by providing up-to-date and accurate information about areas changes of
mangrove habitat in Hormozgan Province, can help significantly to the planning of effective actions to
protection and restoration of these habitats.

Keywords: Coastal ecosystems, Satellite images, Extent changes.
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