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  ) خور گواتر در استان سيستان و بلوچستان:مطالعة موردي(بررسي تغييرات وسعت رويشگاه مانگرو 
  
  

  6و طاهره اردكاني 5محمدرضا مروي مهاجر، 4، حسين عقيقي3، غالمرضا نوري2، مليحه عرفاني1*كار افشين دانه

  تهران  دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاهمحيط زيست گروه دانشيار1
  زابلدانشگاه  منابع طبيعي، ةروه محيط زيست دانشكدمربي گ2 

  ، دانشگاه سيستان و بلوچستانريزي محيطي جغرافيا و برنامهگروه جغرافياي طبيعي دانشكدة ستاديار ا3
  ، استراليا سنجش از دور در دانشگاه نيوساث ويلزةدانشجوي دكتري رشت4

  تهران  دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاهجنگلداري گروه استاد5
  مربي گروه محيط زيست مجتمع آموزش عالي اردكان6
  )90 / 12 / 22: پذيرش، تاريخ 90/ 4/ 13: تاريخ دريافت(

  
  چكيده 
 )1385 تـا    1336( سـاله    49 اين بررسي پايش تغييرات وسعت و تراكم رويشگاه مانگرو در خور گواتر در دورة زماني                 هدف از 

تـشكيل و در منتهـي اليـه جنـوب شـرقي اسـتان سيـستان و        ) Avicennia marina(اين رويشگاه تنهـا از گونـة حـرا    . است
 عكـس ،  1345 و   1336هـاي   سـال  1:20.000 و   1:55.000هـاي هـوايي        از عكـس   در اين تحقيق  . بلوچستان واقع شده است   

، 1380  و1377هـاي   مربوط به سـال  ETM وTM هاي  اي لندست سنجنده ، تصاوير ماهواره1344 سال Coronaاي  ماهواره
 روند ،ه دوردر ايننتايج نشان داد كه .  استفاده شد1385 سال Quickbird ة و تصاوير ماهوار 1385 سال   IRS ةتصاوير ماهوار 

 هكتـار رسـيده   18/149 به 19/101يند تغييرات مثبت و وسعت آنها از        اها يكنواخت نبوده، اما بر     تغييرات وسعت اين جنگل   
عمده اين افـزايش مربـوط بـه        .  همراه است  بررسي مورد    ة هكتار در كل دور    98/0شد متوسط   چنين تغييراتي با  نرخ ر     . است
داده در وسـعت ايـن    فراينـد غالـب رخ  1345توان گفت كه تـا قبـل از سـال     طور كلي مي به . است1377 تا 1345هاي  سال

 ويـژه در طبقـة       افـزايش بـه    1377تـا    1345هـاي    بوده و بين سـال    )  تنك و انبوه  ( تراكمي   ةها، كاهش در هر دو طبق      جنگل
  . روند تغييرات كند و منفي بوده است1385شود و پس از آن تا سال  تراكم مشاهده مي كم
  

  .ستان سيستان و بلوچستان، سنجش از دورارويشگاه مانگرو، خور گواتر،  :هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
ي و دريا در اند كه در حد فاصل خشكمانگروها گياهان چوبي

كنند  گرمسيري زيست مي و نيمه مناطق گرمسيري
(Kathiresan & Bingham, 2001) . اهميت اكولوژيك

هاي مانگرو بيش از آن است كه تا به امروز شناخته شده  جنگل
اند كه سيستم ها سيماي ويژه مناطق ساحلي اين جنگل. است
امواج را شود، انرژي  اي آنها موجب پايداري رسوبات مي ريشه

دهند و براي شمار زيادي از موجودات زنده زيستگاه كاهش مي
). Rodringuez & Feller, 2004(كنند  و پناهگاه ايجاد مي
ها فوايد اقتصادي  شناختي، اين جنگل عالوه بر اهميت بوم

ويژه محلي  اي و به فراواني در سطوح مختلف جهاني، منطقه
شناسي و  ي در پوياييهمين دليل جوامع علمي سع دارند، به

 ).Ahmed & Abdel-Hamid, 2007(كاركردشناسي آنها دارند 
نرخ تخريب رويشگاه مانگرو در برخي مناطق گرمسيري 

هاي انساني مانند گسترش سريع استخرهاي  علت فعاليت به
پرورش ميگو براي صادرات، افزايش يافته كه موجب نگراني 

 عمومي و ي چشمگيري در ميان نهادهاي زيستمحيط
با وجود تحقيقات ). Pillay, 2004(اي شده است  توسعه

گيران هنوز درك گرفته روي مانگروها، تصميمفراوان انجام
ها دارند و  اندكي در مورد اهميت و خدمات اين اكوسيستم

شود  همچنان تخريب و نابودي آنها گزارش مي
)Kathiresan & Bingham, 2001 .( ،در پنجاه سال گذشته
هاي مانگرو در جهان از دست رفته  ريباً يك سوم از جنگلتق

 كشورهايي همچون پاناما، نيكاراگوئه، .)Alongi, 2002(است 
مكزيك، مارتينيك، گرنادا، جامائيكا، هندوراس، ترينادا و 
توباگو، كلمبيا، اكوادور، برزيل، اياالت متحده و پرو تا سال 

اين . اند جه بودههاي مانگرو موا  با كاهش وسعت جنگل2000
ها  ها در برخي كشور درحالي است كه تغيير وسعت مانگرو

توان  طور مثال ميداري نداشته است، به تغييرات معني
 را نام 2 و سنت لوشيا1پورتوريكو، گينه فرانسه، مونتسرات

هاي  در تعداد محدودي از كشورها وسعت رويشگاه. برد
هاي  ، تاالب)FAO, 2003( مانگرو افزايش يافته كه بنگالدش

، )De Boer, 2002( ماري در جنوب استراليا  رودخانة
هايي از غرب   و بخشKachchh ،Gijaratهاي  خليج

                                                 
1- Montserrat )قلمرويي از بريتانيا در حوزة كارائيب(     
2- Saint Lucia )كشوري در حوزة كارائيب(  

هاي مانگرو واقع در امتداد  جنگل، )Singh, 2003(هندوستان 
 ,Ahmed &Abdel-Hamid(سواحل درياي سرخ در مصر 

   واقع در خليج فارسAl Sammalyah، جزيرة )2007
)Essa et al., 2006 (هاي  هاي مانگرو تاالب و جنگل

هايي از آن  نمونه) Mary) Hosking et al., 2001اي  رودخانه
 تا 1هاي مانگرو در جهان با سرعت  طور كلي، جنگل به. است

 درصد در سال رو به كاهش هستند و اين نرخ رو به رشد 2
  درصد كل90ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه  است؛ به
  ).Duke et al., 2007(اند  هاي مانگرو در آنجا واقع شده جنگل

هاي مانگرو به تغيير شرايط محيطي در مقياس  پاسخ جنگل
 ,Souza Filho(زماني كوتاه مورد توجه برخي پژوهشگران 

2006; Essa et al., 2006 (هاي قرار گرفته و نتايج بررسي
وه بر هاي مانگرو عال آنها نشان داده است كه جنگل

پذيري زياد در اثر عوامل محرك خارجي كه موجب  آسيب
شود، پتانسيل زيادي براي رشد و  كاهش سطح آنها مي

گسترش در صورت مهيا بودن شرايط محيطي يا 
  .هاي مستقيم و غيرمستقيم انساني دارند دخالت

در ) 1385(  ايسني صفامانند در ايران گرفته انجامتحقيقات
  كولقان، تياب و كالهي، حجاريانةزهاي مانگرو حو جنگل

در ) 1384( در قشم و بندر خمير و صادقي) 1384(
 افزايش وسعت را در ،هاي مانگرو جاسك و سيريك جنگل
صفا افزايش وسعت . اندهاي گذشته نشان داده دوره

 خود از سال بررسي مورد ةهاي مانگرو را در محدود جنگل
تار در سال  هك03/1698 هكتار به 36/685 از 1336
 هكتار در سال 65/21 گزارش كرد كه نرخ رشد آن 1384
 در 1373 تا 1336صادقي اين افزايش را از سال . است

 ة هكتار برآورد كرد كه ميانگين رشد ساليان04/53سيريك 
 56/14 هكتار بوده است و در جاسك اين رقم 43/1آن 

حجاريان . ن شدي هكتار تعي39/0هكتار با رشد ساليانه 
 قشم را از سال ةهاي مانگرو منطق  افزايش جنگلمقدار
 هكتار برآورد كرد كه متوسط نرخ 500، 1380 تا 1346

  . هكتار بوده است71/14ها   اين جنگلةافزايش ساالن
هاي مانگرو ايران در سواحل خليج فارس و درياي عمان  رويش

تا  25° 11´هاي شمالي  در مناطق متعددي حد فاصل عرض
در كرانة سه استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان  °27 52´

هاي مانگرو در ايران  تمامي جنگل. اند و بوشهر گسترش يافته
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ها، جزء  دليل اهميت اكولوژيكي و حساسيت به آاليندهبه
مناطق حساس دريايي هستند و در يكي از طبقات مناطق 

خليج گواتر حد ). 1377 كار، دانه(تحت حفاظت قرار دارند 
صل ايران و پاكستان دربرگيرندة سه خور واجد درختان فا

ترين خور اين خليج بوده و در  خور گواتر، غربي. مانگرو است
  ).1385كار، دانه(بخش ايراني آن واقع شده است 

اين تحقيق با هدف بررسي وسعت، الگوي توزيع و تغييرات          
هاي مانگرو خور گواتر طـي نـيم قـرن            زماني جنگل  -مكاني
انجـام   GISهـاي سـنجش از دور و          با اسـتفاده از داده    اخير  
دليـل ناشـناخته    بررسي بـه برايانتخاب اين منطقه  .گرفت

هـاي بـاالي اكولوژيـك و        بودن منطقه، بـا توجـه بـه ارزش        
عنوان يكي از مناطق حساس دريايي، يكـي از          اهميت آن به  

 ايـران در فهرسـت رامـسر و         ةهاي كمتر شناخته شـد      تاالب
  . گاندو صورت گرفتةشد حفاظتةنطقبخشي از م

  
  ها مواد و روش

  بررسي محدوده مورد -
هاي مانگرو بخش ايراني خليج گـواتر         در جنگل  شهپژواين  

خليج گواتر با مـساحت     . در خور گواتر به انجام رسيده است      
اليه شرقي سواحل اسـتان      كيلومتر مربع در منتهي    94/415

ــمالي    ــرض ش ــستان در ع ــستان و بلوچ 1 سي َo25ــا     ت
12 َo25     34 و طول شرقي َo61      47 تـا َ o61     قـرار گرفتـه 

 مرزهـاي سياسـي     ة درصد اين خليج در محدود     4/69. است
ايـن  . دارد درصد وسعت آن در ايران قـرار         6/30پاكستان و   

 شاخابه با خشكي در ارتباط اسـت كـه      ششخليج از طريق    
باهو كالت   ةهاي خور باهو، مصب رودخان       آن نام  ةسه شاخاب 

ــدودة  ــواتر، در مح ــور گ ــستان و  و خ ــتان سي ــاي اس  مرزه
المللـي   اين خليج بخشي از تاالب بين     . بلوچستان قرار دارند  

هـاي    آيـد و ارزش     شـمار مـي     گاندو به  ةشد حفاظت ةو منطق 
رويـشگاه  ). 1385كار،  دانه (دارداكولوژيك منحصربه فردي    

 درختي  طور خالص از گونة     به بررسي مورد   ةمانگرو در منطق  
 ةتشكيل شده است كه با دو گون (Avicennia marina)حرا 

هاي ايـن محـدوده      جنگل. شوندهالوفيت علفي همراهي مي     
ورت طبيعي بوده و عمليلت جنگلكاري تـا كنـون در آن صـ            

  .نگرفته است

هاي اطراف خليج گواتر شامل سايت پرورش ميگوي  كاربري
گواتر، اسكلة گواتر، ناحية صنعتي پسابندر و روستاهاي 

سايت پرورش ميگو در غرب خور گواتر . گواتر و كالني است
آب .  شروع به فعاليت كرده است1377قرار دارد و از سال 

لة شش كانال تهيه وسيآن از طريق رودخانة باهو كالت به
اسكلة گواتر . شود شده و پساب آن به خور گواتر تخليه مي

در نزديكي جنگل واقع شده و فاقد سكوي پهلوگيري 
ترين ناحية صنعتي به منطقة نزديك. شناورهاي بزرگ است

 10مورد بررسي، منطقة صنعتي پسابندر است كه بيش از 
يا شهرك گواتر روستاي گواتر . كيلومتر با جنگل فاصله دارد

با فاصلة حدود چهار كيلومتر از جنگل و ) روستاي هان(
 كيلومتري در 5/8روستاي كالني نيز با فاصلة تقريبي 

  .اطراف جنگل واقع شده است
  هاي مورد استفاده  داده-

مـدت يـك    با توجه به در دسترس نبودن اطالعات طـوالني        
ســنجنده در كــشور، در ايــن تحقيــق از اطالعــات موجــود 

هاي هوايي مورد استفاده مربوط به سال         عكس. استفاده شد 
ــاس  1336 ــا مقي ــال 1:55000 ب ــاس  1345 و س ــا مقي  ب

 - ماهوارة تجسسي  1344سال  اي     ماهواره عكس،  1:20000
هـاي     متر، داده  5 تفكيك مكاني    اندازة با   Coronaجاسوسي  
مربــوط بــه  (Lansat مــاهوارة ETM و TMهــاي  ســنجنده

 متر  30 تفكيك   ترتيب با اندازة   به) 1380 و   1377هاي    سال
 متــر بــراي تــصوير   15بــراي تــصاوير چنــد طيفــي و    

ــاهوار پانكروماتيــك، داده ــا ) IRS) 1385 ةهــاي م ــدازةب  ان
 متـر   8/5 و   LISS-III متر بـراي تـصاوير       23تفكيك مكاني   

 QuickBirdبراي تصوير پانكروماتيك و همچنـين تـصاوير         
 متـر بـراي تـصوير       61/0  تفكيـك مكـاني    اندازةبا  ) 1385(

ــود 4/2پانكروماتيــك و  ــصاوير چنــدطيفي ب ــراي ت ــر ب .  مت
صورت دياپوزتيو بود كه توسط سـازمان         هاي هوايي به    عكس
   . ميكرون اسكن شد28 تفكيك اندازةبرداري با نقشه

   تصحيح هندسي-
از  ،تصاويرپس از بررسي كيفيت هندسي و راديومتري 

 II-8240 به شمارة 1 :50000 توپوگرافي با مقياس  نقشة
 IRS-PANابتدا تصوير . استفاده شدتصحيح هندسي براي 

با كمك نقشة توپوگرافي و با استفاده از روش نقاط كنترل 
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ترين گيري مجدد نزديك، معادلة درجة اول و نمونه1زميني
ها با مرجعيت  در ادامه ديگر داده.  زمين مرجع شدهمسايه
سيستم مختصات مورد .  تصحيح شدندIRS-PANتصوير 

  . استWGS84 UTMاستفاده در اين تحقيق 
   مانگرو هاي  تعيين پراكنش جنگل-

هاي هوايي از  هاي مانگرو روي عكس براي تعيين جنگل
 .شده استفاده شد هاي اسكن شيوة تفسير بصري روي داده

هاي هوايي پس از تصحيح هندسي و  اين منظور عكس به
 تفسير ERDAS Imagin 8.4ار افز بهبود كنتراست، در نرم

در اين كار از اطالعات شكل، تن، بافت و الگوي . شد
ها  درختان مانگرو استفاده شد، زيرا مشخصات مانگرو

. هاست هاي اطراف و ديگر پديده هالوفيت متفاوت از پوشش 
پوشش در پس از استخراج مرز جنگل، تراكم تاج

طق به دو بندي شد و اين مناهاي جنگلي طبقه محدوده
طبقة انبوه و تنك تقسيم شد، علت اين مسئله كشيدگي 

ها و پراكنده بودن  مناطق جنگلي در امتداد رودخانه
تر را محدود  آنهاست كه امكان تشخيص طبقات خرد

عالوه بر اين چون هدف مقايسة مساحت مناطق . ساخت مي
هاي مختلف زماني بود، طبقات بايد به  جنگلي در دوره

بندي آن در  شد كه امكان طبقه نتخاب مياي ا گونه
اي مورد استفاده تا حد  هاي هوايي و تصاوير ماهواره عكس

 نيز Coronaاي   ماهوارهعكس. امكان به يك اندازه باشد
  .هاي هوايي به شيوة بصري تفسير شد همانند عكس
 وTM،ETM  ، IRSاي  هاي ماهواره  دادهبراي تفسير
Quickbirdاين كار . شده استفاده شدظارتبندي ن، از طبقه

كنندة بندي هاي تعليمي با استفاده از طبقه با كمك نمونه
هاي  دليل تنوع بازتاب پديدهبه.  انجام گرفتحداكثر تشابه

هاي آب،  غيرجنگل، عالوه بر جنگل تنك و انبوه، پديده
عنوان طبقات  زارها و اراضي باير نيز به اراضي مرطوب، شوره

ها در  DNنرمال بودن توزيع . ر گرفته شدموضوعي در نظ
هاي تعليمي از طريق بررسي ميانگين و انحراف معيار  نمونه

ها  آنها و رؤيت هيستوگرام و همچنين همپوشاني كالسه
در . هاي تعليمي در صورت لزوم بازبيني شد بررسي و نمونه

 بهبودشدة حاصل با تفسير بصري بندي ادامه، نقشة طبقه
بندي تصاوير،  اين روش مورد استفاده براي طبقه، بنابريافت

                                                 
1- Ground Control Point (GCP) 

روش تلفيقي است كه براي جديدترين تصاوير از 
شايان ذكر است كه . هاي ميداني نيز استفاده شد برداشت

 تصوير 2قبل از تدقيق مرزها در روش بصري، به بارزسازي
هاي با   كردن داده3اقدام شد كه با استفاده از روش ادغام

انجام  هاي چندطيفي  ني زياد با دادهقدرت تفكيك مكا
هاي  شده براي ادغام، تحليل مؤلفهروش استفاده. گرفت
ادغام كردن عالوه بر افزايش اطالعات تصوير . بود 4اصلي

ها را  حاصل نسبت به تصاوير اوليه، تفسير بصري براي داده
هاي حاصل، طبقات  در نهايت در نقشه. تر كردآسان

عنوان اراضي فاقد جنگل منظور  هغيرجنگل يكپارچه و ب
  . شدند

 هاي مانگرو  بررسي تغييرات وسعت جنگل-
هاي مـانگرو محـدودة       براي بررسي تغييرات مساحت جنگل    

، نقـشة   1385 تـا    1336هـاي     مورد بررسي حد فاصل سـال     
اي از جنگـل را    هر منطقه محدوده  . مناطق رويشي تهيه شد   

شد كه بـر اسـاس      هاي مورد استفاده شامل مي      در تمام داده  
ها و يكپـارچگي اجتماعـات        سيماي ظاهري، وضعيت آبراهه   

 هـر منطقـه كـد       . مناطق قابل تفكيك بـود     ديگردرختي از   
منحصر به فردي داشت و بـه ايـن ترتيـب امكـان مقايـسة               

-بنـدي  وسعت جنگل و طبقات تراكمي آن در نقـشة طبقـه        
 اي  هاي هوايي و تصاوير ماهواره      شدة حاصل از تفسير عكس    

  .پذير شد امكان
  بندي هاي حاصل از طبقه  برآورد صحت نقشه-

شده با داشتن قدرت تفكيك بندي  طبقهQuickBirdتصوير 
بردن   و انجام تفسير رقومي و چشمي و همچنين بهرهزياد

 واقعيت زميني در نظر ةعنوان نقش هاي ميداني به از برداشت
 از نظر IRS شدةبندي  طبقهةگرفته شد و بر اساس آن نقش

هاي مورد استفاده با   دادهديگردر مورد . شد ارزيابي صحت
ود چنين اطالعات دقيق نبتوجه به قديمي بودن آنها و 

  .بندي وجود ندارد مكاني، امكان ارزيابي صحت طبقه
  
  
  

                                                 
2- Enhancement 
3- Fusion  
4- Principal Component Analysis 
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  نتايج
اي از نظر وجود خطاهاي   بررسي كيفي تصاوير ماهواره

زم برخوردارند راديومتري نشان داد كه تصاوير از كيفيت ال
  .و خطاي راديومتري آنها قابل اغماض است

 اي هاي هوايي و تصاوير ماهواره  عكس كليةتصحيح هندسي
  .به خوبي انجام شد پيكسل 5/0 كمتر از RMS خطاي با

 حاصل از ةشدبندي  طبقهةنقشصحت كلي و ضريب كاپا 
 QuickBirdتصوير  بادر مقايسه  IRSتفسير تصوير 

دست ه ب91/0  ودرصد 19/97 ترتيببه شدهبندي طبقه
 تنك ةترتيب براي طبقكننده و كاربر بهصحت توليد. آمد
 36/89و  45/95 انبوه ة و براي طبق درصد25/81و  86/92

  . بوددرصد
هر يك از و طبقات تراكمي بر اساس وسعت جنگل 

 نيز 1شكل .  آمده است1  هاي مورد استفاده در جدول داده
 وسعت ةمقايس. دهد ات را نشان ميروند اين تغيير

 و انتهاي آن بررسي مورد ةهاي مانگرو در ابتداي دور جنگل
 روندهاست، با وجود اين  وسعت اين جنگلحاكي از افزايش 

هاي   زماني بين سالةكلي تغييرات مساحت تنها در دور
دهد و قبل و بعد از اين  نشان ميافزايش  1377 تا 1345

بين . مساحت رو به كاهش استدوره، روند تغييرات 
هاي مانگرو در   كاهش وسعت توده1344 تا 1336هاي  سال

 هكتار از 98/15 تراكمي وجود داشته و در كل ةهر دو طبق
اراضي جنگلي در طول اين دوره با درصد تغييرات ساليانه 

بيشترين كاهش درصد . است  درصد از بين رفته- 97/1
هاي  تراكمي در تمام دوره ةتغييرات ساليانه در هر دو طبق

 رخ داده است و 1345 تا 1344هاي  ، بين سالبررسيمورد 
 هكتار از اراضي جنگلي كاهش سطح 26/13هر ساله 

 70/5هاي تنك و   هكتار مربوط به توده56/7داشته كه 
 1377از آن پس تا سال . هاي انبوه بوده است هكتار از توده

ش گرفته و ساالنه  را در پييدرصد تغييرات، روند مثبت
 تنك ة در طبقويژه ها به  درصد به وسعت جنگل47/4

است كه بيشترين رشد شايان ذكر ،  استشده افزوده 
 هكتار 22/3 زماني رخ داده و هر ساله ةساليانه در اين دور
از سال . شده است هاي مانگرو افزوده  به وسعت جنگل

ين  كلي تغييرات آهسته و در آخرروند 1385 تا 1377
 تا 1377كه از سال طوري ، به استدوره تقريباً ثابت مانده

 كه اين داشتهها اندكي روند كاهشي   وسعت جنگل1380
در اين . تراكم بوده است كمةكاهش تنها مربوط به طبق

  . انبوه كمي افزايش داشته استوسعت طبقةها  سال
 تـا   1380هاي    در سال  QuickBird و   ETMبر اساس تصاوير    

نشان )   هكتار14/15معادل ( درصد كاهش 84/1ساالنه 1385
هـا نـرخ كـاهش سـاالنة         دهد، در حالي كـه در ايـن سـال         مي

 IRSتصاوير ها با استفاده از  برآوردشده براي وسعت اين جنگل   
با توجه به اينكه قدرت تفكيك مكاني بانـد         .  است 61/0مقدار  

ر از   بيـشت  QuickBirdهاي طيفي تـصاوير       پانكروماتيك و باند  
ها و مرز آنهـا چـه در           است، امكان تفكيك پديده    IRSتصاوير  

تفسير چشمي و چه در تفسير رقـومي بيـشتر اسـت و علـت               
آمده از تـصاوير    دستهاي جنگلي به    تفاوت برآورد وسعت توده   

  .توان به آن نسبت داد مذكور را مي

  
  
  
  
  
  

  بررسيهاي مورد  و در خور گواتر دورههاي مختلف رويشگاه مانگر  روند تغييرات وسعت تراكم-1 شكل
  

 هـاي مـانگرو در هـر        وسـعت جنگـل     و درصد تغييـرات    مقدار
 و انبـوه    تنك ات زماني براي طبق   ة هر دور  و در ة رويشي   منطق

آمـده بـين    دسـت به مطابق نتايج .  درج شده است   1در جدول   
ها با كاهش سـطح در         منطقه بيشتر 1344 تا   1336هاي    سال

 يك سال از سـال      ةدر فاصل . ندمي مواجه بود   تراك ةهر دو طبق  
هـا بـا       منطقـه  بيـشتر  قبـل    ة نيز هماننـد دور    1345 تا   1344

   .ندكاهش وسعت جنگل در هر دو طبقه مواجه بود
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 18/55 بـا    4 ةمربوط به منطقـ   تغيير چشمگير در اين دوره      
 تمـامي   1377 تا   1345از سال   . درصد كاهش ساليانه است   

ـ       تنـك بـا    ةها در طبق    منطقه . رو بودنـد  ه افـزايش سـطح روب
 60/20  و    41/3ترتيـب داراي     بـه  ها   بين اين سال   6 ةمنطق

 ة از نظـر توسـع     .ده است ش جنگلي تنك و انبوه      ةهكتار تود 
 بيشترين  ها   بين اين سال   4 ة جنگلي منطق  ايههوسعت تود 
 انبوه  ة در وسعت طبق   افزايش بيشترين. نشان داد افزايش را   

بعـد از سـال     . رخ داده اسـت    6  و 4 طقادر اين دوره در من    
ها در طبقـة تنـك بـا كـاهش        ، تمام منطقه  1380 تا   1377

 بيـشترين  5اند كه در ايـن بـين منطقـة        وسعت مواجه بوده  
را بـه خـود اختـصاص داده        )  هكتـار  98/5(كاهش وسـعت    

وسعت طبقة انبوه جنگل در اين بازة زمـاني افـزايش           . است
  ورد بررســـيدر آخـــرين دورة زمـــاني مـــ. يافتـــه اســـت

 و  IRSدر طبقة تنـك، بـر اسـاس تـصاوير           ) 1385-1380(
Quickbird و2 بيـــشترين كـــاهش وســـعت در منطقـــة  

 رخ  6بيشترين افزايش درصد تغييـرات سـاليانه در منطقـة           
شــده، هــاي افــزوده داده اســت، ولــي از نظــر وســعت تــوده

 بيشترين افـزايش را در طـول ايـن دوره           5 و   4هاي    منطقه
هاي پرتراكم كـاهش وسـعت       غيير عمده در توده   ت. اند  داشته

  .)2شكل  ( است7مناطق جنگلي در منطقة 
 افـزايش يـا كـاهش       ةدهندبررسي تغييرات هر منطقه نشان    
 اما نشان   ،هاي تراكمي است    وسعت جنگل و هر يك از توده      

بـه   تراكمـي،    ةشده به يـك طبقـ     دهد كه وسعت افزوده     نمي
 يا تبديل از    بوط است مرجنگلي به جنگل    تبديل مناطق غير  

بـراي نـشان دادن ايـن       .  ديگـر  ة تراكمي به طبقـة    يك طبق 
بـديهي اسـت كـه      . شـد  از ماتريس تغييرات استفاده      مسئله

عنـوان غيـر      ديگـري بـه    ة تراكمـي، طبقـ    عالوه بر دو طبقة   
نتايج مـاتريس تغييـرات     . جنگل نيز بايد وارد ماتريس شود     

  . آورده شده است2در جدول 

  
  هاي تراكمي و در مناطقي مختلف در طبقه) هكتار( تغييرات وسعت ارمقد -1جدول 

13851385--13813800  
  بر اساسبر اساس((

  ))بردبردكوئيككوئيك

13851385--13801380  
هاي هاي   دورهدوره  IIRRSS((  13801380--13771377  13771377--13451345  13451345--13441344  13441344--13361336بر اساس بر اساس ((

    زمانيزماني

درصد درصد 
تغييرات تغييرات 
  ساالنهساالنه

وسعت وسعت 
در در 

13851385  

درصد درصد 
تغييرات تغييرات 
  ساالنهساالنه

وسعت وسعت 
در در 

13851385  

درصد درصد 
تغييرات تغييرات 

  ههساالنساالن

وسعت وسعت 
در در 

13801380  

درصد درصد 
تغييرات تغييرات 
  ساالنهساالنه

وسعت وسعت 
در در 

13771377  

درصد درصد 
تغييرات تغييرات 
  ساالنهساالنه

وسعت وسعت 
در در 

13451345  

درصد درصد 
تغييرات تغييرات 
  ساالنهساالنه

وسعت وسعت 
در در 

13441344  

وسعت وسعت 
در در 

13361336  

  ةةشمارشمار
  منطقهمنطقه

طبقه طبقه 
  تراكميتراكمي

90/3- 44/5 3939//00  8989//66  1818//33--  7676//66  5555//44  4747//77  6767//77--  0404//33  1010//11--  2929//33  61/3 11  
36/16- 45/1 3434//1515--  8686//11  9090//66--  9797//77  0505//2424  0505//1010  4040//1313--  1515//11  3131//33  3333//11  05/1 22  
21/1- 25/10 2424//00  0404//1111  9999//55--  9191//1010  6161//88  3030//1313  0707//1515--  5454//33  8585//11--  1717//44  89/4 33  
70/1 16/25 8787//33  6868//2727  5454//55--  1919//2323  9191//1212  8181//2727  1818//5555--  4242//55  7878//22--  0909//1212  56/15 44  
44/5 07/8 1717//1111  8888//99  1818//1616--  3434//66  4747//55  3131//1212  4343//99  4848//44  5656//22--  0909//44  15/5 55  
87/21 90/1 4040//3636  5757//22  4444//2424--  9191//00  --  4141//33  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 66  
33/9-  
07/3- 

23/8  
51/60 

3333//77--  
5151//00--  

7878//99  
6969//6969  

2929//33--  
2828//77--  

4343//1515  
5050//7171  

9090//55  
0101//99  

1212//1717  
4747//9191  

5959//33--  
3030//2424--  

9393//55  
5656//2323  

2929//55--  
9999//22--  

1515//66  
1212//3131  

66/10  
92/40 

77  
  كلكل

  تنكتنك

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  11  
9393//33  0909//88  7575//55  7171//88  8585//99  7676//66  7373//00  2222//55  2929//1111--  2323//44  1515//11--  7777//44  2525//55  22  
0101//1616  3838//44  2121//1919  7777//44  2121//33  4343//22  4444//11  2222//22  2626//1818--  5252//11  7777//66--  8686//11  0606//44  33  
5454//00--  6666//2727  3232//00  8989//2828  0000//33  4343//2828  0101//88  0909//2626  0707//66  3232//77  9898//55--  9090//66  2323//1313  44  
2727//33--  2828//99  7575//33--  0202//99  1717//1010  1010//1111  1212//00  5151//88  2424//1717--  1818//88  2626//33  8888//99  8484//77  55  

0303//22--  9292//1919  1515//22--  7979//1919  5555//22  1717//2222  --  6060//2020  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 
66  
77  

3535//22--  
8989//00--  

3434//1919  
6767//8888  

1515//33--  
6969//00--  

4646//1818  
6464//8989  

7777//11  
7575//33  

9292//2211  
8282//9292  

7373//00--  
2626//22  

8181//2020  
4444//8383  

4040//1111--  
5353//1010--  

1313//2727  
3939//4848  

3030//00  
2828//11--  

6262//3030  
0909//5454  

8989//2929  
2727//6060  

  كلكل

  انبوهانبوه

    كلكل  101101//1919  8585//2121  --11//9797  7171//9595  --1515//5656  174174//9191  44//4747  164164//3232  --22//0202  159159//3333  --00//6161  149149//1818  --11//8484
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  مختلف هاي بين سال) هكتار( ماتريس تغييرات وسعت -2جدول 
فاقد جنگل انبوه تنك   جنگلفاقد  انبوه تنك  
  1336   1344 
75/16 تنك  36/9  02/5  43/19  97/2  77/1  
76/6 انبوه  96/37  36/9  33/1  28/46  79/0  

فاقد جنگل
1344 

71/16  32/13  - 
1345 

37/10  84/4    
    1345    1377  
34/13 تنك  04/17  12/61  30/49  08/10  94/11  
66/3 انبوه  94/20  83/58  91/15  28/71  63/5  

فاقد جنگل
1377  

56/6  43/10    
1380  

13/26  08/2    
    1380    1380 
87/37 تنك  79/11  04/20  22/34  43/9  61/16  
86/13 انبوه  63/72  08/3  00/14  49/72  03/2  

فاقد جنگل

1385  
  بر اساس تصوير(

IRS(  77/19  41/8    

1385  
  بر اساس تصوير(

Quickbird(  36/23  83/10    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 تا 1380،)د( 1380 تا 1377، )ج( 1377 تا 1345، )ب (1345 تا 1344، )الف( 1344 تا 1336هاي   تغييرات بين سال-2 شكل
  IRS بر اساس 1385 تا 1380و ) ه( بر اساس كوئيك برد 1385
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  بحث
وجود خطاهاي تفسير در تعيـين مـرز منـاطق جنگلـي و             

مانـده در     آنهـا، خطاهـاي هندسـي بـاقي       طبقات تراكمـي    
 اي كه تصحيح هندسي     هاي هوايي و تصاوير ماهواره      عكس
بندي ناشي از تشابه بازتاب جنگل و  اند و خطاي طبقه شده

ويـژه پوشـش گيـاهي شورپـسند          هاي مجاور آن، به     پديده
هـاي    اطراف جنگل، از منابع عمـدة خطـا در تهيـة نقـشه            

دليـل  عالوه بر اين بـه    . وندر  شمار مي هاي جنگل به   گستره
هاي متفاوت طيفـي،      هاي مختلف با ويژگي     استفاده از داده  

درجة تفكيك زميني و غيره، امكان استفاده از يـك روش           
ثابت براي تعيين گسترة جنگل و طبقات تراكمي آن براي          

پذير نبود و با وجود تفـاوت در ماهيـت          ها، امكان همة داده 
نظـر  ها نيز مناسب بـه      ة پيكسل ها، يكسان كردن انداز     داده
رسيد، بنابراين در اين تحقيق سعي شد تا حد امكـان             نمي

ترين   هايش دقيق ها با توجه به ويژگي      براي هر يك از داده    
استفاده از روش تلفيقي بـراي      . دست آيد گسترة جنگل به  

عنـوان بهتـرين روش توسـط ديگـر         اي به   هاي ماهواره  داده
ــه  ، )1387(ده و همكــاران محققــان چــون پورشــكوري ال

 نيـز  Wang et al. (2004)و ) 1385(رفيعيان و همكاران 
  .تاييد شده است

آمده براي نقشة جنگـل     دست درصد به  19/97 صحت كلي   
 نـشان داد    IRSاي    حاصل از تصوير تلفيقي تصاوير مـاهواره      

  .كه اين تصاوير قابليت الزم براي تهية نقشة جنگل را دارند
هاي مانگرو، ويژگي مهمـي در        توزيع جنگل  الگوهاي مكاني 

براي نـشان   . شوندشناسي جوامع مانگرو محسوب مي    پويايي
دادن نــاهمگني مكــاني و زمــاني فراينــدهاي تاثيرگــذار بــر 

ها صرف نظر از نوع فراينـد، بايـد           گسترة رويشي اين جنگل   
تاريخچة رشد مانگروها را دانست، بنابراين پـايش وضـعيت          

گرفتـه در   پايش تغييرات انجـام   . امي است پوشش گياهي الز  
 سال اخيـر حـاكي از تغييـرات چـشمگير در وسـعت و               49

  .ها در خور گواتر است تراكم اين جنگل
 فراينـد   1345توان گفت كه  تا قبل از سال           طور كلي مي   به

هـا، كـاهش در هـر دو         داده در وسعت اين جنگـل     غالب رخ 
 توجه بـه نبـود      علت اين كاهش با   . طبقة تراكمي بوده است   

هاي هـوايي     بررسي عكس . هاي تاريخي مشخص نيست   داده

ها    نيز تغيير كاربري خاصي را در اين سال        Coronaو تصوير   
  .دهد ها نشان نمي اطراف جنگل

ويژه در طبقة تنك       افزايش به  1377 تا   1345هاي   بين سال 
 روند تغييرات كند    1385مشاهده شده و پس از آن تا سال         

دست خـور   هاي باالدست و پايين     مقايسة منطقه . بوده است 
هاي جنگلي باالدست از گستره       دهد كه توده    گواتر نشان مي  

. انـد   تر و تغييـرات وسـعت كمتـري برخـوردار بـوده           كوچك
شده در شـرق رودخانـه      هاي جنگلي افزوده    بيشترين گستره 

بوده و بيشترين كاهش در منـاطق پيرامـوني و لبـة رو بـه               
  .ستخشكي رخ داده ا

ــصاوير     ــي ت ــاني و طيف ــك مك ــوان تفكي ــسة ت  و IRSمقاي
Quickbird قابليت زياد تصوير ،Quickbird   را نـسبت بـه  

IRS            براي تفكيك اراضي جنگلي و طبقات تراكمـي آن بـه
  .شيوة رقومي و چشمي آشكار ساخت

هاي مانگرو در پاسـخ بـه        شك تغييرات در وسعت جنگل    بي
سـت كـه تغييـرات در       تغيير شرايط محيطي صورت گرفته ا     

ساله مدت يك هاي زماني كوتاه   ها در بازه   مساحت اين جنگل  
دهندة نشان) 1380 تا   1377(ساله  و سه ) 1345 تا   1344(

اين موضوع در   . واكنش سريع آنها به تغييرات محيطي است      
  نتــايج تحقيقــات برخــي محققــان نيــز تأييــد شــده اســت 

)Souza Filho, 2006; Essa et al., 2006.(  
سايت پرورش ميگوي گـواتر، اسـكلة گـواتر، ناحيـة صـنعتي             

هـاي اطـراف    پسابندر و روسـتاهاي گـواتر و كالنـي، كـاربري         
پهلـوگيري  اسـكلة گـواتر فاقـد سـكوي         . خليج گواتر هستند  

ايـن  . ها ندارد   شناورهاي بزرگ است و تأثير چنداني بر جنگل       
و مراكز توسـعة روسـتايي دورنـد    ناحية صنعتي و ها از   جنگل

اسـتفاده  ) شـتر (منظور تعليـف دام       تنها مردم بومي از آنها به     
نظـر  بـه . كنند، بنابراين تأثير اين عامل نيـز منتفـي اسـت      مي
 اطـراف خلـيج گـواتر سـايت          تـرين كـاربري   مهمرسد كه     مي

پرورش ميگوي گواتر باشد كه احتمـاالً بـا تغييـر در چرخـة              
ي هيدرولوژيك منطقـه موجـب عـدم توسـعه يـا رشـد منفـ              

هاي جنگلي واقـع در غـرب         ويژه در توده    هاي مانگرو به    جنگل
 شايان ذكر است كه     . شده است  1377خور گواتر بعد از سال      

در محدودة منطقة مورد بررسي تا كنون جنگلكـاري صـورت           
هـاي مـانگرو      به هر حال، افزايش وسعت جنگل     . نگرفته است 

 مـشهود   18/149 بـه    19/101در كل دورة مـورد بررسـي از         
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 هكتـار در     97/0چنين تغييراتي با  نرخ رشد متوسـط         . است
اين افزايش در نقاط ديگر     .  مورد بررسي همراه است     كل دورة 

تـوان بـه     طـور مثـال مـي      جهان نيز ثبت شده اسـت كـه بـه         
هـاي    در جنگلAhmed &Abdel-Hamid (2007)تحقيقات 

ــصر،   ــرخ در م ــاي س ــواحل دري ــداد س ــع در امت ــانگرو واق   م
Essa et al. (2006) در جزيــرة Al Sammalyah واقــع در 

هاي مـانگرو    در جنگلHosking et al. (2001)خليج فارس، 
 FAO (2003) درجنوب استراليا Maryاي  هاي رودخانه تاالب

هاي رودخانة ماري   در تاالبDe Boer (2002)در بنگالدش، 
، Kachchhهاي   در خليجSingh (2003)در جنوب استراليا و 

Gijarat  مطالعات . هايي از غرب هندوستان اشاره كرد        و بخش
هـاي  ترين داليل افزايش وسعت جنگل     ذكرشده برخي از مهم   

مانگرو را تغيير در رسوبگذاري، افزايش دما، بـاالرفتن سـطح           
  .آب درياها و غيره برشمردند

گرفتـه در ايـران نيـز افـزايش وسـعت را در             تحقيقات انجام 
ــشان داده دوره ــدهــاي گذشــته ن ــسنيصــفا( ان ؛ 1385،  اي

كـه صـفا نـرخ      طـوري  ، به )1384؛ صادقي،   1384حجاريان،  
هاي مـانگرو حـوزة كولقـان، تيـاب و كالهـي را       رشد جنگل 

حجاريان متوسـط نـرخ     .  هكتار در سال گزارش كرد     65/21
 71/14هـاي مـانگرو منطقـة قـشم را           افزايش ساالنة جنگل  

هـا را در     نگـل هكتار و صادقي ميانگين رشد ساليانة ايـن ج        
.  هكتار تعيين كرد   39/0 هكتار و  در جاسك       43/1سيريك  

هـا در ايـران    در هر صورت، افزايش در وسـعت ايـن جنگـل          
بيش از آنكه دليل بر اعمال حفاظتي بهتـر باشـد، ناشـي از              

هـاي    اي و جهاني ايجادشده در اثـر محـرك         تغييرات منطقه 
ي در  اثرهاي مثبت و منفـي چنـين تغييراتـ        . مصنوعي است 
. هاي مانگرو جهان هنوز در حال بررسي است        گسترة جنگل 

هاي الزم بـراي بررسـي        در منطقة مورد بررسي اگرچه داده     
هـاي اقليمـي،      هـا، ماننـد داده      علت افزايش وسـعت جنگـل     

تحوالت رسوبگذاري و تغييـر سـطح تـراز آب در دسـترس             
نيست، اما روند اين تغييرات از وضعيت كلي جهاني متفاوت     

هاي گلي بين جـزر و مـدي          احتماالً وجود پهنه  . اهد بود نخو
هـا و برطـرف شـدن عوامـل          گسترده در اطراف اين جنگـل     

، امكـان   )كه دليل مستقيم انساني ندارد    (محدودكنندة رشد   
رونــد تغييــرات ايــن . گــسترش آنهــا را فــراهم آورده اســت

اي از روابـط متقابـل       كنندة مجموعة پيچيـده   ها بيان  جنگل

تلف در گذشـته و حـال اسـت و رونـد و رشـد و                عوامل مخ 
از نتـايج ايـن پـژوهش       . دهد  وضعيت آيندة آنها را نشان مي     

توان براي بررسي روابط بين الگوهـاي مكـاني پـراكنش             مي
هاي مانگرو با فراينـدهاي بيوژئوشـيميايي، چـرخش          جنگل

هاي هيـدرولوژيكي و بررسـي تغييـرات        عناصر غذايي، داده  
آينده استفاده كرد كه به مديريت پايـدار        اقليم در تحقيقات    

   .ها كمك خواهد كرد اين جنگل
براي تعيين عوامل مؤثر بـر ايـن        هاي تكميلي     پژوهش انجام

  .شودتغييرات توصيه مي
  

  منابع
صـفت و علـي     اصـغر درويـش   ده، فـرخ، علـي      شكوري اله پور

هاي خـزري بـا     تفكيك مرز شمالي جنگل   . 1387پور،  خليل
ـ  استفاده از تـص     منـابع   ة فـصلنام  ،اي   مـاهواره  ةاوير چندزمان
  .57 -72: )1(61، طبيعي ايران

هاي  بررسي تغييرات كمي جنگل   . 1384 ، مرضيه، حجاريان
هاي هوايي و تصاوير     قشم با استفاده از عكس     ةمانگرو منطق 

 كارشناسـي   ةنامـ  سـاله، پايـان    40 ةاي در يـك دور    ماهواره
 .ص 123تهران، دانشگاه  منابع طبيعي ةارشد، دانشكد

منـاطق حـساس دريـايي ايـران،        . 1377 كـار، افـشين،   دانه
  .28-38 :24 محيط زيست، ةفصلنام

بنـدي منـاطق    شناسـايي و پهنـه    . 1385كـار، افـشين،     دانه
 كـل   ةحساس سـاحلي اسـتان سيـستان و بلوچـستان، ادار          

  . ص258منابع طبيعي استان سيستان و بلوچستان، 
زاده، زاده و بختيار فيـضي   تم رس رضايي بنفشه، مجيد، هاشم   

بررســي و ارزيــابي رونــد تغييــر ســطوح جنگــل بــا . 1386
ــنجش از دور و   ــتفاده از سـ ــ (GISاسـ ــوردي ةمطالعـ  مـ

هـــاي  ، پـــژوهش)1987-2005هـــاي ارســـباران  جنگـــل
  .143 -159: 62جغرافيايي، 

صفت و منوچهر نميرانيان،    اصغر درويش رفيعيان، اميد، علي  
هاي شمال كشور بين       جنگل ةگسترتعيين تغييرات   . 1385
 +ETM ة  با استفاده از تصاوير سـنجند       80 تا   73هاي    سال

ــ( ــلةمطالع ــوردي در جنگ ــل  م ــاي باب ــون )ه ــوم و فن ، عل
  .277 -286ص ): ب) (3 (10 و منابع طبيعي، كشاورزي
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بررسي روند تغييرات سطح و تـراكم       . 1384صادقي، ايمان،   
ن بـا اسـتفاده از       دريـاي عمـا    ةهاي مـانگرو در حـوز       جنگل
 ةنامـ ، پايـان  ) جاسـك و سـيريك     ةمنطق(هاي هوايي   عكس

 منــابع طبيعــي دانــشگاه آزاد ةكارشناســي ارشــد، دانــشكد
  . ص80 .اسالمي واحد علوم تحقيقات، تهران

ــه،  ــسني، هنگام محيطــي مــديريت زيــست. 1385صــفا اي
 تياب و كالهي بر اساس سـاختار و         ةهاي مانگرو حوز   جنگل

ة  كارشناسـي ارشـد، دانـشكد      ةنامـ گاه، پايـان  تغييرات رويش 
آزاد اسالمي واحـد علـوم تحقيقـات،        منابع طبيعي دانشگاه    
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ها بررسي روند تغيير سطوح جنگل    . 1381مسگري، سعيد،   
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Abstract 
Govater Creek is one of the creeks in Govater Bay at the end of east southern of Sistan and Baluchestan 
Province. Mangrove’s communities in this bay only consist of grey mangrove (Avicennia marina). In order 
to study the changes of mangrove vegetation area and density in Govater Creek from 1957 to 2006 (for 49 
years) aerial photos with scales of 1:55000 and 1:20000 in 1957 and 1966, Corona satellite image in 1965, 
Landsat satellite image TM/ETM related to 1998 and 2001, IRS satellite image in 2006 and QuickBird 
satellite image in 2006 were used. Results showed that the changes rate of mangrove’s forest for this period 
has not been uniform but changes have been positive and area was changed from 101.19 to 149.18 ha. This 
change has average growing rate of 0.98 ha per year. The most of changes is related to years between 1966 
until 1998. Generally we can conclude that before 1966, decreases have been in both density class (i.e. dense 
and sparse) and from 1966 to 1998, increases is observed specially in low density class and then until 2006 
trend of changes has been slow and negative.   
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