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نیوار ،دوره  ،45شماره  ،114-115پائیز و زمستان ( 1400دو فصلنامه) ( مقاله پژوهشی)

بررسی تأثیر پارامترهای محیطی بر اکوسیستمهای مانگرو با استفاده از تصاویر ماهوارهای
مرتضی شریف ،1سارا عطارچی

*2

1دانشآموخته رشته سنجش از دور و  ،GISدانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،شوشتر
2استادیار و عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران

چکیده
جنگلهای مانگرو طی دو دهه اخیر در پی تغییرات الگوهای پارامترهای اقلیمی با چالشهای جدی مواجه شدهاند .از این رو ،پایش و بررسی مداوم این اکوسیستمها در
سطوح محلی و منطقهای به منظور اولویتبندی اقدامات مدیریتی و فراهم کردن زیرساختهای مطلوب برای کاهش ویا جلوگیری از این تنشها ضروری است .برای
این هدف در این تحقیق ،تغییرات جنگلهای مانگرو با استفاده از تصاویر ماهوارهای (لندست  ،)8دادههای هیبریدی و هواشناسی از ایستگاههای زمینی هواشناسی در
سطح منطقه خلیج فارس و دریای عمان بین سالهای  2013-2020ارزیابی شد .نتایج مطالعه حاکی از روند افزایش دمای سطح آب دریای عمان با  0/12و خلیج فارس
با  0/2 °Cاست .شوری سطح دریای عمان با روند سریعتری نسبت به خلیج فارس در حال افزایش است .در صورتی که متوسط شوری در خلیج فارس بیشتر است .از
طرف دیگر ،بر اساس شاخص  NDVIسرعت تغییرات میزان کلروفیل گیاهان در اکوسیستمهای مانگرو سواحل خلیج فارس بیشتر از دریای عمان مشاهده شد .میزان
همبستگی بدست آمده بین  NDVIبا دمای هوا ،بارش و دمای سطح آب نشان داد که این عوامل بیشترین تأثیرگذاری را بر روند تغییرات جنگلهای مانگرو در کرانههای
عمان و خلیج فارس داشتهاند .با این حال ،در مناطق مختلف این تأثیرپذیری متفاوت بود .مانگروهای واقع در منطقه قشم بیشترین تأثیرپذیری (با  R2 0/8برای دمای هوا
و  R2 0/3با دمای سطح دریا) را از این عوامل داشتهاند .سپس ،جنگلهای مانگرو در سواحل بوشهر بیشترین همبستگی را با این پارامترها نشان دادهاند .اما این همبستگی
در اکوسیستمهای مانگرو سواحل چابهار کمتر بود.

کلمات کلیدی:

1

جنگلهای مانگرو ،شوری سطح دریا ،دمای سطح دریا ،خلیج فارسNDVI ،

مقدمه

جهانی حدود  6/4درصد کاهش یافته و در سطح قاره آسیا (با

اکوسیستمهای مانگرو یکی از پربازدهترین اکوسیستمهای ماندابی

 6/330میلیون هکتار)  12/3درصد کاهش یافته که نشان می دهد

روی زمین به شمار میروند که فرصت زیستگاهی منحصربه فردی

در آسیا این اکوسیستم گیاهی با چالشهای جدیتری روبرو

را برای بسیاری از گونههای آبزی و همچنین خدمات اکوسیستمی

است (.)FAO, 2020

برای انسان فراهم میکند ( .)Carugati et al., 2018این

با توجه به مطالعات گذشته عمده تغییرات رخ داده شامل تخریب

اکوسیستمهای گیاهی ماندابی به دلیل تأثیرات مستقیم انسانی و

توسط انسان ،تغییرات دما ،شوری و افزایش غلظت گازهای

تغییرات اقلیم با سرعت نگران کنندهای در حال کاهش و تخریب

گلخانهای است ( .)Alongi and Daniel, 2008به عنوان مثال،

( Alongi et al., 2000; Alongi and Daniel,

مطالعات بلندمدت بر روی این اکوسیستم گیاهی نشان میدهد که

 .)2015; Cassata and Lindsay, 2008بر اساس آخرین

تغییر در میزان بارندگی و سطح تراز دریاها میتواند تأثیرات

آمارهای جهانی سازمان فائو جنگلهای مانگرو در سال 2020

زیادی بر گستره جنگلهای مانگرو داشته است ( Eslami et al.,

حدود  14/786میلیون هکتار تخمین زد شده که از این میزان

 .)2009; Lovelock et al., 2017این جنگلها در دورههایی که

حدود  5/550میلیون هکتار در آسیا قرار دارد ( .)FAO, 2020این

سطح دریا باال و بارندگی زیاد است گسترش مییابد و زمانی که

میزان به نسبت سال  15/800( 1990میلیون هکتار) در سطح

سطح دریا پایین است و بارندگی کاهش مییابد ،به سمت دریا

جدی هستند
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منقبض میشود ( .)Eslami et al., 2009نوسانات در بخشهای

از جمله زیستگاههای مناسب گیاهان مانگرو به شمار میرود،

استوایی اقیانوس آرام ،میتواند منجر به تغییرات شدید در سطح

انتخاب شد و تأثیرات پارامترهای اتمسفری و نوسانات پارامترهای

دریا شود .در طول النینو ،بادهای ضعیف استوایی باعث میشود

شوری و دمای سطح دریای عمان و خلیج فارس بر شرایط

که ترموکالین در منطقه گرمسیری غربی اقیانوس آرام تشکــــیل

اکوسیستمهای گیاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای این

شود و وجود آب خنک باعث کاهش سطح دریا بین  20تا 30

منظور از شاخص گیاهی

سانتیمتر میشود ( ،)Hamlington eta l., 2016در حالی که

) Vegetation Indexاستخراج شده از تصاویر سنجنده

سطح دریا در بخشهای شرق باالتر است .اما در مرحله النینا ،این

) ، OLI(Operational Land Imagerدادههای شوری سطح دریا

الگوها معکوس میشوند .این نوسانات سطح دریا با تغییرات آب

( )SSS- Sea Surface Salinityو دمای سطح دریا

( SST-sea

و هوایی تشدید نیز خواهند شد ( Cai et a., 2012; Moon et al.,

 )surface temperatureاز مجموعه دادههای هیبریدی

 .)2015; Widlanskyet al., 2015بنابراین ،احتماالً نوسانات

) ، HYCOM(Hybrid Coordinate Ocean Modelپارامترهای

طغیان جزر و مدی و تغییر شوری خاک در بخشهای

بارش و دمای هوا از طریق سایت سازمان هواشناسی ایران

اکوسیستمهای مانگرو سبب شکلگیری شرایط نامطلوبی برای

( )https://data.irimo.irگردآوری شد .محدوده زمانی تحقیق با

( ;Lovelock et al., 2015

توجه به زمان همپوشانی تصاویر سنجنده  OLIو دادههای

رشد گیاهان ماندابی خواهند بود

 .)Lovelock et al., 2017تغییرات بارش ،دما ،تبخیر و در نتیجه

NDVI(Normalized Difference

 HYCOMاز  2013تا دسامبر  2020انتخاب شده است.

آنها تغییرات میزان شوری آب و خاک ،میتواند منجر به تخریب
و تغییر در ترکیب و رشد گونههای گیاهی مانگرو شود ( Alongi

......2دادهها و روش تحقیق

.)et al., 2000گر چه مطالعات صورت گرفته در بخشهای

 -1-2منطقه مورد مطالعه

جداگانه از جنگلهای مانگرو در ایران حاکی از افزایش مساحت

در شکل  ،1موقعیت سه منطقه مورد مطالعه در دریای عمان و

آنها است ( Khoorani et al., 2015; Mafi et al., 2017; Milani

خلیج فارس که اکوسیستمهای مانگرو را در کرانههای خود جای

 ،)et al., 2013اما این مطالعات در دورههای کوتاه مدت صورت

داده ،بر روی ترکیب رنگی کاذب (باندهای مادون قزمز نزدیک،

گرفته و اکثر آنها مربوط به قبل از سال  2014است .با وجود سطح

قرمز و آبی) تصویر سنجنده مودیس نشان داده شده است.در این

گسترده اکوسیستم گیاهی مانگرو در ایران ،تا کنون مطالعهای در

محدوده جغرافیایی  9کشور با خلیج فارس و دریای عمان هم مرز

زمینه تعیین مقدار تغییرات ناشی از تأثیر مستقیم تنشهای افزایش

هستند که شامل کشورهای ایران ،عراق ،عمان ،قطر ،بحرین،

شوری و دمای سطح دریا در کرانههای خلیج فارس و دریای

امارات متحده عربی ،کویت ،عربستان و پاکستان میباشند .این

عمان طی سالهای  2013تا  2020به صورت جامع صورت نگرفته

کشورها در مجموع  280هزار هکتار از جنگلهای مانگرو را در

است .روند سرعت تغییرات اقلیمی بویژه در دهه اخیر در نتیجۀ

خود جای دادهاند ( .)FAO, 2015aسهم ایران با  19/234هزار

تغییرات در الگوهای بارش ،دمای هوا ،دمای سطح دریاها،

هکتار حدود  %15از مساحت این اکوسیستم گیاهی در کرانههای

تغییرات تراز آبی دریاها و افزایش شوری دریاها در سطح جهانی

خلیج فارس و دریای عمان است( .)FAO, 2015bدر این مطالعه،

و به دنبال آن افزایش تبخیر ناشی از آن ،میتواند چالش جدی را

سه منطقه مهم اکوسیستمهای گیاهی مانگرو واقع در عرضهای

برای این اکوسیستمهای گیاهی به همراه داشته است .از این رو،

جغرافیایی  50درجه و  41دقیقه عرض شمالی و  29درجه و 10

انجام مطالعات در مورد این اکوسیستمهای گیاهی که تحت تأثیر

دقیقه طول شرقی در محدوده بندر بوشهر (شکل ،)b ،1

شدید هر دو اکوسیستم خشکی و دریایی هستند ،بسیار ضروری

عرضهای جغرافیایی  55درجه و  38دقیقه عرض شمالی و 27

است .در این تحقیق ،سه منطقه از اکوسیستمهای گیاهی مانگرو

درجه و  3دقیقه طول شرقی در محدوده جزیره قشم (شکل )c ،1

در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان واقع در کشور ایران که

و عرضهای جغرافیایی  60درجه و  12دقیقه عرض شمالی و 25
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شکل  .1محدوده مورد مطالعه کشورهای حوضه خلیج فارس و دریای عمان ( ،)aمحدوده اکوسیستم های مانگرو در نوارساحلی بوشهر ( ،)bحرا ( )cو بندر چابهار ( ،)dتصویر
ترکیب رنگی کاذب از سنجنده مودیس ()RGB: NIR, Red, Blue

درجه و  45دقیقه طول شرقی (شکل  ،)d ،1در محدوده

جهانی  HYCOMکه دارای دقت مکانی  1/12درجهای هستند

بندرچابهار از کرانههای دریای عمان ،مورد بررسی قرار گرفته

( ،)Garraffo et al., 2020تهیه شد .واحد شوری سطح دریا در

است .در این مناطق ،بیشترین پوششهای مانگرو قرار دارد .آب

این دادهها ) Psu (Practical Salinity Unitاست .این دادهها به

و هوای کرانههای خلیـج فــارس و دریــای عمان عمدتــا گــرم

صورت ساعتی توسط وزارت نیروی دریایی آمریکا تهیه و

مرطوب است .متوسط دمای ساالنه بین  26تا  29 °Cو متوسط

معموالپس از  48ساعت از زمان آنالیز اولیه قابل دسترس خواهند

بارش ساالنه بین  71تا  270میلیمتر متغیر است (بر اساس میانگین

بود .این دادهها به صورت روزانه از طریق پلتفرم گوگل ارث

دادههای هواشناسی بین سالهای -2-2.)2013-2020دادههای

انجین فراخوانی و سپس میانگین ماهانه و ساالنه آنها در بازه

تحقیق در این تحقیق با استفاده از محصول تصحیح شده

 2020-2013محاسبه شد .این دادهها از طریق سایت

بازتابندگی سطح) (Surface Reflectanceسنجنده  OLIماهواره

( )HYCOM.orgو در فرمتهای مختلف دادهای به صورت

لندست ،شاخص  NDVIمحاسبه شد .این شاخص که از نسبت

رایگان در دسترس کاربران قرار داده شده است.پردازشهای اولیه

تفاضل باندهای قرمز (محدوده  620-700نانومتر) و مادون قرمز

این تحقیق در پلتفرم گوگل ارث انجین)(Google Earth Engine

نزدیک ( 700-1300نانومتر) به جمع این باندهل بدست میآید

انجام گرفته است .سپس ،نتایج بدست آمده مورد تحلیل و ارزیابی

( ،)Argenti et al., 2013; Knyazikhin et al., 2013از جمله

قرار گرفت .این پلتفرم که قادر به پردازش طیف وسیعی ازتصاویر

پرکاربردترین شاخصهای طیفی گیاهی برای بررسی

ماهوارهای است ( Gorelick et al,. 2017; Ghorbanian et al.,

( Seto and

; ،)2020در سال (دسامبر  )2010راهاندازی شد و روز به روز در

اکوسیستمهای گیاهی مانگرو به شمار میآید

;Michail, 2007; Vo et al., 2013; Lovelock et al., 2017

; .)Castillo et al., 2021از این شاخص برای بررسی روند
تغییرات کلروفیلی گیاهان مانگرو استفاده شد .پارامترهای شوری
و دمای سطح دریا ( )SSS & SSTنیز از طریق دادههای مدل

حال گسترش است .چرا که ،سبب دسترسی و کاهش زمان
پردازش دادههای ماهوارهای میشود (،)Gorelick et al,. 2017
همچنین با در اختیار قرار دادن تصحیحات یکسان تصاویر ماهواره
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-ای سبب شده است که اختالف نتایج در مطالعات متعدد بر روی

-2-2روش تحقیق

یک پدیده یکسان به حداقل ممکن برساند-3-2 .دادههای

به منظور بررسی تأثیرگذاری چهار پارامتر دمای هوا ،بارش ،دما

هواشناسی مناطق مورد مطالعه در تحقیق حاضر دادههای

و شوری سطح آب بر اکوسیستم گیاهی مانگرو در کرانههای

هواشناسی مربوط به ایستگاههای زمینی که کمترین فاصله را به

خلیج فارس و دریای عمان سه منطقه مهم که از جمله

مناطق مورد مطالعه داشتهاند ،از طریق سایت سازمان هواشناسی

رویشگاههای این گیاهان به شمار میروند ،انتخاب شد (شکل

ایران ( )https://data.irimo.irتهیه و پردازش شد (شکل .)2

 .)1برای روند تغییرات ابتدا دادههای مورد استفاده تحقیق به

ایستگاه هواشناسی بندر بوشهر به عنوان نزدیکترین ایستگاه

صورت روزانه از طریق پلتفرم گوگل ارث انجین با توجه به

هواشناسی به اکوسیستم گیاهان مانگرو در این سواحل (شکل ،1

موقعیت نمونههای واقعیت زمینی از درختان مانگرو (تعداد 50

 ،)bایستگاه هواشناسی جزیره قشم برای مانگروهای حرا (شکل

نمونه برای جنگلهای مانگرو در هر سه منطقه مورد مطالعه) و

 ،)c ،1همچنین ایستگاه بندر چابهار برای اکوسیستم مانگرو در

همچنین پیکسلهایی که در دادههای هیبریدی مربوط به دو

این منطقه انتخاب شد (شکل  .،)d ،1متوسط بارندگی (بین

پارامتر دما و شوری سطح آب دریای عمان و خلیج فارس به این

سالهای  )2013-2020در ایستگاه بوشهر  198میلیمتر ،قشم 134

مناطق کمترین فاصله را داشتهاند انتخاب شد .سپس مقادیر بدست

میلیمتر و بندر چابهار  73میلیمتر محاسبه شد( .شکل  .)2متوسط

آمده به میانگین ماهانه و ساالنه تبدیل شد .انتخاب نمونههای

دمای ساالنه نیز به ترتیب برای بوشهر  ،26/8قشم  ،31چابهار 27/9

واقعیت زمینی درختان مانگرو برای برآورد میزان  NDVIآنها از

درجه سانتیگراد بود .با این حال ،سرعت روند افزایش دما در

طریق پلتفرم گوگل ارث انجین انتخاب شد .انتخاب این نمونههای

بوشهر با  0/1درجه سانتی گراد بیشترین میزان در این دوره زمانی

از پوشش گیاهی مانگرو با توجه به تصاویر گوگل ارث که در

بوده است .روند سرعت افزایش دما در چابهار  0/06درجه سانتی

بستر پلتفرم ارث انجین قرار داده شده است و دارای قدرت

گراد و جزیره قشم  0/03درجه سانتی گراد (در  8سال مورد

تفکیک مکانی باالیی هستند ،از طریق تشخیص چشمی صورت

مطالعه) محاسبه شد (شکل .)2

گرفته است.
400
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32.5
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300
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شکل  .2مقادیر دما و بارش در نزدیکترین ایستگاههای هواشناسی مناطق مورد مطالعه

0
2012

هنالاس شراب طسوتم )(mm

ب و شهر
ق شم
چاب هار
) Slope= 0.1 ± 0.03 (°C/yrب و شهر
ق شم
)Slope= 0.03 ± 0.04 (°C/yr
) Slope= 0.06± 0.03 (°C/yrچاب هار
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سپس مقادیر هر پارامتر برای روزهایی که تصاویر ماهوارهای آنها

و دریایی نظیر دما ،شوری ،تبخیر و یا سیکلونهای دریایی در

موجود بود ،گردآوری شد.سپس میانگین های ماهانه و ساالنه هر

سیطره دریاها و اقیانوسهای جهانی شود.در این مطالعه ،ابتدا

پارامتر بدست آمد.در نهایت با استفاده از رگرسیون خطی

متوسط مقادیر دمای سطح دریا ،شوری سطح دریا و  NDVIبرای

همبستگی تغییرات پوشش گیاهی مانگرو بررسی شد

هر منطقه از جنگلهای مانگرو بدست آمد که نتایج تحقیق نشان
داد ،متوسط دمای سطح دریا در بخشهایی از خلیج فارس بویژه

3

نتایج و بحث

در جزیره قشم که گیاهان مانگرو منطقه حرا در آن قرار دارند

جریانهای جزر و مدی سواحل دریای عمان و خلیج فارس،

(نزدیک به  )8 °Cنسبت به دو منطقه دیگر (بین  )6-7 °Cدر دوره

جنگلهای مانگرو را با فشارهای ناشی از تغییرات در اقیانوس و

مورد مطالعه بیشتر است (شکل  .)a ،3در صورتی که میزان شوری

محیطهای خشکی مجاور کرده است (.)Lovelock et al., 2017

سطح آب در بخشهای سواحل بوشهر واقع در خلیج فارس با

در حالی که افزایش سطح دریا به دلیل گرم شدن آب و هوا تهدید

 20/1 Psuنسبت به دو منطقه سواحل چابهار (با  )16/7 Psuو

قابل توجهی برای بسیاری از جنگلهای مانگرو محسوب میشود

منطقه حرا در جزیره قشم (با  )17/6 Psuبیشتر بود (شکل .)b ،3

(.)Lovelock et al., 2015

میزان  NDVIپوشش گیاهی نیز برای هر سه منطقه با  0/57برای

کاهش میزان ورودی آبهای شیرین که از طریق رودخانهها وارد

گیاهان مانگرو در منطقه حرا 0/5 ،اکوسیستم گیاهی مانگرو در

اکوسیستمهای مانگرو میشود از جمله تهدیدهای دیگر برای این

سواحل بوشهر و  0/43در سواحل چابهار مشاهده شد (شکل ،3

گیاهان در مناطق همجوار خشکی و بویژه با شرایط اقلیم خشک

 .)cاین نتایج حاکی از شرایط بهتر اکوسیستم گیاهی مانگرو در

است .این مسئله با کاهش آبهای شیرین و افزایش شوری آب

منطقه حرا است .در صورتی که در این منطقه میانگین دمای هوا

دریا که وارد این اکوسیستمهای ماندابی میشود و در نتیجه

و دمای سطح دریا بیشتر است.

افزایش شوری در الیههای منفذی خاک را به دنبال دارد

در شکل  a ،4وضعیت پوشش گیاهی در نواحی جنوب ایران

( ،)Lovelock et al., 2015; Lovelock et al., 2017سبب

بویژه در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان نشان داده شده

کاهش ظرفیت جذب آب و حذف نمک توسط ریشههای

است .گرچه متوسط  NDVIاکوسیستم گیاهی مانگرو در منطقه

( ;Alongi and Daniel, 2015

حرا باالتر است (شکل  ،)c ،4اما سرعت روند تغییرات در این

 .)Lovelock et al., 2015; Lovelock et al., 2017تغییرات در

منطقه با ( -0/01در سال) کاهشی بود (شکل  .)a ،5روند تغییرات

بیالن آبی رودخانههای مهمی همچون اروند رود که از دجله و

در دو منطقه دیگر با  -0/005در سواحل بوشهر (شکل  )a ،5و

فرات و کارون تشکیل شده ،سبب تاثیر بر اکوسیستمهای گیاهی

 -0/003در سواحل چابهار بدست آمد (شکل  .)d ،4بیشترین

مانگرو در کرانه های خلیج فارس و دریای عمان میشود .تغییرات

روند افزایش دمای سطح دریا با  0/2 °Cدر سال در سواحل

تنشهای شوری با افزایش نوسانات در دیگر پارامترهای فیزیکی

بوشهر مشاهده شد (شکل  .)c ،5سپس ،منطقه چابهار با 0/12 °C

دریاها و همچنین تنشهای ناشی از خشکسالیها ،حد تحمل این

و منطقه قشم با ( 0/1 °Cدر سال) روند تغییرات دمای سطح دریا

اکوسیستمهای گیاهی را در مقابل تنشهای موجود کاهش داده

را داشتهاند (شکل  .)c ،5روند افزایش دمای سطح آب در دریای

است ( .)Lovelock et al., 2009با تداوم این چالشها یکی از

عمان و خلیج فارس که در مطالعات

( ;Hosseini et al., 2021

منابع مهم ذخیره کربن جهانی با تهدید جدی رو برو خواهد شد.

 )Ramak et al., 2022نیز مشاهده شده است ،از جمله چالشهای

با این حال ،واکنش گیاهان به تغییرات پارامترهای اتمسفری در

جدی برای اکوسیستمهای مانگرو به شمار میرود که این افزایش

مناطق مختلف میتواند متفاوت است .از این رو ،بررسیهای

دما میتواند متأثر از نوسانات جهانی اقیانوسها است

جداگانه میتواند باعث درک بهتری در چگونگی روند تغییرات

( .)Gandomkar et al., 2020شاخص گیاهی ( NDVIشکل ،5

این گیاهان و همچنین میزان واکنش آنها به پارامترهای هواشناسی

 ،)aدر طول دوره مورد مطالعه در سالهای  2014-2015برای هر

درختان مانگرو میشوند
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سه منطقه و در سال  2019برای دو منطقه بوشهر و حرا کاهش
شدید داشته است.
a
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شکل  .3متوسط میزان دمای سطح آب ( ،)aشوری سطح آب ( )bو میزان  )c( NDVIدر سواحل بوشهر ،منطقه حرا ،چابهار در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان

در سال  2017در منطقه چابهار  NDVIکاهش داشته و سپس از

سواحل کشورهای عربی مشاهده شد (شکل  .)b ،6شرایط دریای

سال  2017تا  2020روند افزایشی دارد ،در صورتی که دو منطقه

عمان هم از لحاظ شوری و هم دمای سطح آب دریا وضعیت

دیگر در سال  2019کاهش داشتهاند .این تغییرات با پیکهای

بهتری نسبت به خلیج فارس نشان میدهد که این مسئله میتواند

افزایش دمای سطح دریا در دو منطقه چابهار و حرا (از  2013تا

به دلیل پیوستن این دریا به آبهای آزاد است .همچنین خلیج

 2015و همچنین سال  )2019همسو است (شکل  .)c ،5اما در

فارس با توجه به شرایط توپوگرافی و محاط آن یک دریای نیمه

منطقه بوشهر روند افزایش دمای سطح بین سالهای  2016تا 2018

محصور به شمار میرود ( .)Lorenz et al., 2020به این خاطر،

با روند کاهشی  NDVIکه در سال  2019به پایینترین میزان

بخش عمده کنترل ورودی و خروجی میزان شوری در خلیج

رسیده است وابسته بوده است .متوسط دامنه تغییرات شوری نشان

فارس که عمدتاً از اقیانوس هند وارد آن میشود به شرایط جوی

میدهد که به جز منطقه حرا نوسانات شوری سطح دریا کمتر

تنگه هرمز وابسته است

( Pous et al., 2015; Lorenz et al.,

مشاهده شد (شکل  .)b ،5در شکل  a ،6متوسط دمای سطح دریای

; .)2020از طرف دیگر دما و شوری خلیج فارس با تغییرات

عمان و خلیج فارس و متوسط شوری سطح آب بین سالهای

فصلی ،تغییر میکند و سبب افزایش شوری به سمت بخشهای

 2020-2013نشان داده شده است .متوسط دمای بیش از 27 °C

شمال غربی آن میشود ( .)Lorenz et al., 2020قرار گرفتن

از لحاظ مکانی در پیرامون منطقه قشم قرار دارد .در صورتی که

صنایح پتروشیمی ،پاالیشگاهها و نیروگاههایی که در پیرامون

بیشترین میزان شوری در سواحل غربی خلیج فارس و بویژه

خلیج فارس قرار دارند ،نیز در بهــــم زدن تعادل شـــوری که در
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شکل  .4متوسط ساالنه  NDVIاکوسیستم گیاهی مانگرو در سواحل خلیج فارس و دریای عمان ( ،)aبخش سواحل بوشهر ( ،)bسواحل قشم در منطقه حرا ( )cو سواحل چابهار ()d

پیرامون خلیج فارس قرار دارند ،نیز در به هم زدن تعادل شوری و

شد .کمترین همبستگی نیز با میزان شوری سطح دریا بدست آمد

دمای سطح بسیار حائز اهمیت هستند .با توجه به روند تغییرات

که با توجه به میزان شوری پایینتر در این سطح دریای عمان

هر چهار پارامتر بارش ،دمای هوا ،دما و شوری سطح دریا و

منطقی به نظر میرسد.

همچنین تغییرات میزان  NDVIدر مناطق مورد مطالعه ،میزان

مطالعات ( )Hosseini et al., 2020نیز حاکی از تأثیر پذیری

همبستگی و تأثیرگذاری هر پارامتر با استفاده از رگرسیون خطی

باالی اکوسیستمهای گیاهی در هر سه استان سیستان و بلوچستان،

بدست آمد .همانطور که در شکل  8نشان داده شده است ،به

هرمزگان و بوشهر در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان از

ترتیب پارامتر دمای هوا با  ،R2=0/8بارش با  ،R2=0/6میزان

پارامترهای جوی است .با این حال ،تفاوت در میزان تأثیرپذیری

شوری با  R2=0/4و دمای سطح دریا با  R2=0/33بیشترین

از پارامترهای جوی در مناطق مختلف و گونههای گیاهی مختلف

همبستگی را با تغییرات  NDVIدر اکوسیستم مانگرو واقع در

متفاوت خواهد بود

( Blumstein et al., 2020; Burdon and

بخشهای سواحل قشم داشتهاند .در منطقه اکوسیستم مانگرو واقع

 ،)Jiasui, 2020که در این مطالعه به خوبی قابل مشاهده است .با

در سواحل بوشهر نیز به ترتیب دمای هوا با  ،R2=0/4بارش با

سازگاری اکوسیستم گیاهی منطقه به شرایط دمایی و دیگر

 ،R2=0/24دمای سطح دریا با R2=0/1و سپس شوری سطح دریا

پارامترها ،تأثیرپذیری از تغییرات آنها کاهش مییابد

که با  R2=0/04کمترین همبستگی را نشان دادهاند .اما برای

( .)Kijowska et al., 2020این سازگاری پس از تخریب و از بین

اکوسیستمهای سواحل چابهار بیشترین همبستگی ابتدا با دمای هوا

بردن بسیاری از گونههای گیاهی که در برابر تنشهای محیطی

با  R2=0/2و سپس دمای سطح دریای عمان با  R2=0/2مشاهده

تحمل پذیری کمتری نشان میدهند ،رخ خواهد داد.

بررسی تأثیر پارامترهای محیطی بر اکوسیستمهای مانگرو با استفاده از تصاویر ماهوارهای
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شکل  .5روند تغییرات  ،)a( NDVIشوری سطح دریا ( )bو دمای سطح آب ( )cدر خلیج فارس و دریای عمان برای مناطق مورد مطالعه

4

نتیجهگیری

است که میتواند از جمله دالیل همبستگی باال ( )R2=0/4با

هدف این تحقیق ،برسی تأثیرگذاری پارامترهای جوی دما و

کاهش  NDVIاکوسیستمهای مانگرو در اکوسیستم جنگلهای

بارش ،همچنین دما و شوری سطح دریا در دوره زمانی -2020

مانگرو در منطقه سواحل بوشهر است .در سطح کل منطقه ،روند

 2013بر روی اکوسیستمهای گیاهی مانگرو در کرانههای خلیج

متوسط  NDVIبدست آمده کاهشی بود .تحمل پذیری کمتری

فارس و دریای عمان است.

نشان میدهند ،رخ خواهد داد این تغییرات با توجه به سرعت روند

از این رو ،سه منطقه مهم که از جمله زیستگاههای مهم مانگرو در

افزایش دمای هوا ،دما و شوری سطح دریا ،قابل توجیه است .به

این سواحل به شمار میروند ،شامل مناطقی در سواحل بوشهر،

طور کلی ،نتایج بدست آمده حاکی از تأثیرگذاری متفاوت

جنگلهای حرا در منطقه قشم در کرانههای خلیج فارس و منطقه

پارامترهای بررسی شده در اکوسیستمهای مانگرو در مناطق

چابهار واقع در سواحل دریای عمان انتخاب شد .نتایج بدست

مختلف بود .این تأثیرگذاری می تواند به دلیل سازگاری

آمده حاکی از روند سرعت افزایش تغییرات دمای سطح خلیج

اکوسیستمهای مانگرو در منطقه چابهار با دو پارامتر بارش و دمای

فارس با  0/2 °Cدر سال در بخشهای غربی آن و سپس منطقه

هوا است .در این خصوص مـیتـوان کـاهش متوسط شوری آب

قشم با  0/1 °Cو سطح دریای عمان با  0/12 °Cدر سال است .در

دریـا را یکـی از پارامترهـای محیطـی مؤثر در تغییرات کلروفیلی

سواحل بوشهر سرعت بیشتر روند افزایشی تغییرات دمای هوا

جنگلهای مانگرو برشمرد که تأیید ایـن نظریـه در هر سه

نسبت به دو منطقه دیگر ،حاکی از گرمتر شدن هوا در این منطقه

محدوده مورد مطالعه مـستلزم مطالعـه مـستقلی اسـت.
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شکل  .6متوسط روند تغییرات ساالنه دمای سطح دریا ( )aو شوری سطح دریا ( )bبین سالهای 2013-2020

با توجـ به سخت بودن شرایط کار میـدانی درایـن گونـه منـاطق

سطح جهانی ،یک چالش جدی در این منطقه است ،از این رو،

ماندابی ،بـه ویژه شرایط باتالقی که در اکوسیستمهای جنگلی

در مطالعات آینده توجه به این امر ضروری است .انجام اینگونه

مانگرو حاکم است ،برای مدیریت مناطق مورد نظر میتوان پــس

مطالعات با توجه به گسترش روزافزون تصاویر ماهوارهای

از بررســی ســاختار ،پوشـــشهـــای مانگرو را از نظر تــراکم

میتواند کمک کنندۀ مناسبی در راستای پایش تغییرات کاهش

و درصـد پوشـش گیاهی ناحیهبندی و پایش کرد .همچنین

سطح و محتوای کلروفیل جنگلهای مانگرو است.

افزایش دما و شوری آب دریا با توجه به روند افزایشی آنها در
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