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 چکیده

ذیری و  پنیازهای اصلی جهت ارزیابی آسیبهای مانگرو یکی از پیشچندگانه در سطح رویشگاهبندی شدت وقوع مخاطرات محیطی طبقه

ت. ها اسحداقل رساندن اثرات مخرب ناشی از وقوع مخاطرات چندگانه بر این رویشگاهریزی راهبردهای مدیریتی برای بهتوسعه و برنامه

ه نوع مخاطرة محیطی شامل خشکسالی، تندباد و پسروی مرز رو به دریا بندی شدت وقوع سسازی و طبقههدف این تحقیق نیز نقشه

منظور استفاده از سری زمانی بلند مدت مقادیر باشد. بدینمانگروهای نایبند، تیاب و گواتر در طول سواحل خلیج فارس و دریای عمان می

ها با وقوع هر یک از مخاطرات محیطی در سطح رویشگاههای شدت بارندگی ماهانه، سرعت باد روزانه و تصاویر ماهوارة لندست، نقشه

های مخاطرات پس از استانداردسازی با یکدیگر تلفیق شدند و نقشة تهیه شد. در نهایت، نقشه ArcGISافزار استفاده از توابع موجود در نرم

نتایج نشان داد که مقدار نمایة در معرض قرار بندی شدت قرارگیری در معرض مخاطرات محیطی چندگانه در سطح مانگروها تهیه شد. پهنه

که رویشگاه یابد؛ چنانسمت سواحل دریای عمان افزایش میمتغیر بود و از سواحل خلیج فارس به 6/0تا  2ها از گرفتن در سطح رویشگاه

ن )سواحل استان سیستان و نایبند در سواحل غربی خلیج فارس )سواحل استان بوشهر( و رویشگاه گواتر در سواحل شرقی دریای عما

ترتیب در معرض کمترین و بیشترین شدت وقوع مخاطرات محیطی مورد بررسی قرار داشتند. نتایج این مطالعه اطالعات حیاتی بلوچستان( به

 سازد. های مانگرو مورد مطالعه را فراهم میهآوری رویشگاپذیری و تاببرای اجرای فرآیند ارزیابی آسیب
 

 یرانمانگرو، ا یا،باال آمدن سطح آب در پذیری،یبآس :نواژگا یدکل
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 مقدمه

های دریایی با قرار های ساحلی، مانگروها و علفزارتاالب

گرفتن در ناحیة حدواسط میان خشکی و دریا منشاء خدمات 

فردی هستند. از میان این اکوسیستمی منحصر به

انند مهای ساحلی گوناگون، مانگروها با شرایطی اکوسیستم

اند دماهای باال و تغییرات قابل توجه شوری، سازش یافته

(Safiari, 2016جنگل .) های مانگرو یکی از

های مقاوم به شوری هستند که در مناطق سازگانبوم

ی های جغرافیایگرمسیری جهان بین عرضگرمسیری و نیمه

این  اند و با قرار گرفتنشمالی و جنوبی توسعه یافته ةدرج 27

عنوان از ها در مناطق جزرومدی سواحل اقیانوسی، بهگلجن

اند های گیاهی شناخته شدهسازگانمتمایزترین بوم

(Ellison, 2015 امروزه با وجود اهمیت باالی خدمات .)

 74شده توسط مانگروها، تاکنون بیش از اکوسیستمی فراهم

های جنگلی جهان دچار تخریب و افت درصد از این رویشگاه

 ,Alongiاند و این روند همچنان ادامه دارد )ت شدهکیفی

2015; Ellison, 2015 تخریب و از بین رفتن مانگروها .)

سبب آزادسازی مقادیر عظیمی از کربن ذخیره شده در این 

شود که بروز تغییرات شدید در اقلیم منطقه، ها میاکوسیستم

های ساحلی، تشدید گرمایش جهانی، کاهش کیفیت آب

 های ساحلی و نیزتنوع زیستی، تخریب زیستگاهکاهش 

ای از منابع مورد نیاز جوامع انسانی را نابودی بخش عمده

(. با توجه به اینکه Ellison, 2015دنبال خواهد داشت )به

مانگروها همواره در معرض وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی 

و فراهم آوردن  ریزیمختلف قرار دارند، انجام برنامه

ارهای مناسب برای جلوگیری یا کاهش اثرات این ابز

 Mafi-Gholami etرسد )نظر میمخاطرات ضروری به

al., 2020 دستیابی به این هدف وابسته به شناخت و .)

ها پذیری این اکوسیستماطالعات کافی و دقیق دربارة آسیب

 ;Ellison, 2015نسبت به وقوع مخاطرات گوناگون است )

Alongi et al., 2015پذیری (. در واقع انجام ارزیابی آسیب

از طریق تعیین شدت وقوع مخاطرات محیطی چندگانه مؤثر 

بر مانگروها )در معرض قرارگیری( از مهمترین ابزارهای 

موجود برای ارائه راهکارهای مدیریتی مؤثر برای کاهش 

ه های گوناگون و نیز دستیابی باثرات نامطلوب ناشی از تنش

-Mafiشود )ها محسوب میز این اکوسیستمهدف حفاظت ا

Gholami et al., 2021 ،بر اساس تعاریف موجود .)

ها، تابعی از سه بعد در معرض قرار پذیری سیستمآسیب

( و توان Sensitivityحساسیت ) (،Exposureگرفتن )

( است که در تلفیق با Adaptive capacityسازشی )

د ها می شونپذیری سیستمیکدیگر سبب ایجاد آسیب

(Reckien, 2018; Ford et al., 2018 در میان این .)

عنوان درجه، طول مدت و ابعاد، در معرض قرار گرفتن به

ای است که یک سیستم در تماس و یا تحت تأثیر گستره

 Adgerهای محیطی قرار گرفته است )ها یا تنشآشفتگی

et al., 2018)  ت، نیز شد های مانگروو در ارتباط با رویشگاه

طول مدت گسترة وقوع مخاطرات محیطی، شکل دهندة بعد 

 ها در فرآیند ارزیابیدر معرض قرار گرفتن این اکوسیستم

باوجود تخریب روزافزون مانگروهای  .پذیری استآسیب

قرار  پذیری وای در زمینة ارزیابی آسیبجهان، تاکنون مطالعه

ام ندگانه انجها در معرض مخاطرات چگرفتن این اکوسیستم

پذیری (، اقدام به ارزیابی آسیب2417) Ellisonنشده است. 

اکوسیستم های مانگرو نسبت به باال آمدن تراز آب دریا 

ه پذیری با تلفیق سه جنبنموده است و انجام ارزیابی آسیب

از جمله در معرض قرار گرفتن، حساسیت و توان سازشی 

  ین راستا،(. در همEllison, 2015انجام شده است )

Cinco-Castro و Herrera-Silveira (2424 نیز با ،)

گیری از رویکرد یکپارچه و متغیرهای ارائه شده بهره

پذیری (، اقدام به ارزیابی آسیب2417)  Ellsionتوسط

مانگروهای خلیج مکزیکو نمودند. اما در مطالعات ذکر شده، 

ظر با در نپذیری مانگروها تنها اجرای فرآیند ارزیابی آسیب

گرفتن پیامدهای ناشی از افزایش تراز آب دریا انجام شده 

ذیری پاست. در سایر مطالعات انجام شده نیز، ارزیابی آسیب

و در معرض قرار گرفتن مانگروها تنها با در نظر گرفتن تک 

مخطراتی مانند افزایش تراز آب دریا، افزایش دمای هوا یا 

 ;Gilman et al., 2007خشکسالی انجام شده است )
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Ellison and Zouh, 2012; Ellison, 2015; 

Lovelock et al., 2015 این در حالی است که مانگروها .)

صورت دائمی و همزمان در معرض مخاطرات تقریباً به

لحاظ خصوصیاتشان در چندگانة محیطی قرار دارند که به

 ;Halpern et al., 2007طول زمان و مکان متنوع هستند )

Mafi-Gholami et al., 2015 بر این اساس، بررسی .)

تک پیامد یا تعداد محدودی از مخاطرات محیطی -تک تنش

پذیری مانگروها تصویر دقیقی از در فرآیند ارزیابی آسیب

ها را در جهان واقعی نشان پذیری سیستممیزان آسیب

( بنابراین نیاز است تا فرآیند Ellison, 2015دهد )نمی

سازی مخاطرات پذیری با بررسی و نقشهیبارزیابی آس

-Herreraچندگانة محیطی در مانگروها انجام شود )

Silveira and Castro, 2020 این در حالی است که .)

ها با بکارگیری طیف پذیری اکوسیستممطالعات آسیب

ها و اطالعات کمی و کیفی انجام شوند ای از دادهگسترده

متفاوتی هستند و در این  که دارای عدم قطعیت و ماهیت

ها و اطالعات را میان، منطق فازی امکان تلفیق این داده

فراهم آورده و نقش مهمی در دستیابی به نتایج قابل تفسیر 

گیری از سوی مدیران منابع و افزایش دقت و صحت تصمیم

 ;Balteiro and Romero,2008طبیعی بر عهده دارد )

Wu et al., 2008; Mafi-Gholami et al., 2021.) 

مانگروهای ایران در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای 

های مانگرو در عنوان یکی از مهمترین زیستگاهعمان، به

الملل خاورمیانه، دارای اهمیت قابل توجهی در سطح بین

رغم این اهمیت، (. علیDanehkar, 2001هستند )

و  مانگروهای ایران در معرض طیفی از مخاطرات طبیعی

انسانی گوناگون مانند خشکسالی، افزایش دمای هوا و 

های صیادی، باال ها،  فعالیتگرمای زیاد تابستان، طوفان

های غیر بومی )موش سیاه(، آمدن سطح آب دریا، ورود گونه

ر های نفتی قراهای شهری و صنعتی و آلودگیورود فاضالب

(. وقوع Mafi-Gholami et al., 2020, 2021دارند )

ها سبب تخریب و کاهش ها و آشفتگیهمزمان این تنش

                                                      
1Nayband 

ها را به اکوسیستمی کیفیت مانگروهای ایران شده و آن

ت اسشدت نیازمند حفاظت تبدیل کرده پذیر و بهآسیب

(Etemadi et al., 2016; Mafi-Gholami et al., 

ن ای در زمینة تعیی(. باوجود اثرات فوق، تاکنون مطالعه2021

بندی شدت وقوع مخاطرات محیطی وع و پهنهاحتمال وق

های مانگرو ایران در طول سواحل چندگانه در رویشگاه

شمالی خلیج فارس و دریای عمان و شیب تغییرات متغیرهای 

های بوشهر، هرمزگان و سیستان و محیطی در استان

بلوچستان انجام نشده است. بنابراین، هدف این مطالعه 

محیطی چندگانه در  سازی وقوع مخاطراتنقشه

های نایبند )استان بوشهر(، تیاب )استان هرمزگان( رویشگاه

و گواتر )استان سیستان و بلوچستان( است. براساس مطالب 

ه شود کذکر شده، فرضیة پژوهش به این صورت بیان می

سازی شدت وقوع انواع مخاطرات محیطی چندگانه در نقشه

ایی هناسایی رویشگاهتواند ضمن شهای مانگرو میرویشگاه

که در معرض بیشترین شدت وقوع مخاطرات محیطی 

چندگانه هستند، اطالعات ضروری برای توسعة راهبردهای 

ها را فراهم آورد. همچنین، سواالت مدیریتی حفاظت از آن

شوند که با توجه به وجود پژوهش به این صورت مطرح می

در طول  طیف متفاوتی از وقوع مخاطرات محیطی چندگانه

سواحل خلیج فارس و دریای عمان، کدام یک از 

های مانگرو نایبند، تیاب و گواتر در معرض بیشترین رویشگاه

 شدت وقوع مخاطرات محیطی قرار دارند؟

 

 مواد و روش ها

های مانگرو ایران در سواحل جنگل منطقة مورد مطالعه:

های جغرافیایی شمالی خلیج فارس و دریای عمان در عرض

 14درجه و  77درجة شمالی و  25دقیقه تا  14درجه و  27

اند و حد نهایی درجة طول شرقی گسترده شده 67دقیقه تا 

درجه است  22ها در عرض جغرافیایی گسترش آن

(Safiari, 2016 .) 

و  2، تیاب1نایبند های مانگرو، پراکنش رویشگاه1شکل 

2Tiab 
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هد. مناطق درا در طول سواحل جنوبی ایران نشان می 3گواتر

ها از شرق ایران در ناحیة عمان قرار دارد که در پراکنش آن

های پاکستان وارد ایران شده و در خلیج گواتر امتداد جنگل

صورت نواری این جوامع به .اندتشکیل جوامع جنگلی داده

و  0ای امتداد یافته و دوباره در بندرهای سیریکباریک و لکه

و انبوه شده و سپس تا  در حاشیة خورها مستقر 7جاسک

صورت جوامع جنگلی رفته و بهپیش 5، تیاب و کالهی6کولغان

 et al.Danehkar ,اند )بزرگ در نواحی مذکور تشکیل شده

صورت به 2(. جوامع جنگلی در جزیرة قشم و بندر خمیر2016

انبوه استقرار یافته و سپس به طرف غرب خلیج فارس 

وشهر ج نایبند و دیر در استان بکنند که تا خلیگرایش پیدا می

 (.Danehkar, 2001ادامه دارند )

                                                      
3Gwadar 
4Sirik 
5Jask 

منطقة دربرگیرندة مانگروهای ایران دارای آب و هوای 

مرطوب بوده و میانگین طوالنی مدت بارش ساالنه گرم و 

متر میلی 106سنجی منطقه، در حدود های باراندر ایستگاه

گراد درجه سانتی 2/25بوده و دمای متوسط ساالنة آن 

ترین ماه سال تیر (. گرمEtemadi et al., 2016باشد )می

گراد و سردترین ماه سال، درجه سانتی 7/30با دمای متوسط 

گراد است. حداکثر و درجه سانتی 1/12با دمای متوسط  دی

درجه  7/5و  02ترتیب برابر حداقل مطلق دما نیز به

 (. Danehkar et al., 2016ثبت شده است )گراد سانتی

 ا:هتهیه نقشة ریسک خشکسالی در سطح رویشگاه

در این مطالعه، برای بررسی تغییرات زمانی خشکسالی از 

های بارندگی ( داده1332تا  1367له )سا 30سری زمانی 

6Koulaghan 
7Kolahi 
8Khamir 

 
های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در سواحل های مانگرو نایبند، تیاب و گواتر در استانرویشگاه -1شکل 

 شمالی خلیج فارس و دریای عمان
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ایستگاه سینوپتیک که دارای پراکنش  16ماهانه مربوط به 

های آبریز باالدستی و نواحی ساحلی مناسب در سطح حوضه

ی های بارندگدربرگیرندة مانگروها بودند، استفاده شد. داده

مورد نیاز از سازمان هواشناسی ایران دریافت شد و مورد 

لیل قرار گرفت. برای تعیین احتمال وقوع و تجزیه و تح

تغییرات زمانی وقوع خشکسالی هواشناسی در سواحل جنوبی 

 Standardizedایران از نمایة شاخص بارش استاندارد )

Precipitation Index (SPI) استفاده شد. مقدار شاخص )

 کنندة مقیاس زمانی اثراتهای زمانی مختلف بیانبا مقیاس

 ,Tamassoki et alمنابع آبی است )خشکسالی روی 

ماهه(  3تا  1های زمانی کوتاه )با مقیاس SPI(. مقادیر 2014

دهندة تغییرات در رطوبت خاک است که در بخش نشان

های زمانی با مقیاس SPIکشاورزی اهمیت دارد و مقادیر 

دهندة تغییرات ماهه، یکساله و بیشتر( نشان 6بلندتر )

زمینی و های جاری سطحی و زیرآبمدت در مقادیر بلند

ر و منابع آبی است که در زمینة تأثیر تغییرات بارندگی یذخا

های طبیعی و مدیریت منابع آب در بر اکوسیستم

 .Wu et alهای انسانی دارای اهمیت است )سکونتگاه

(. باتوجه به اینکه توان مانگروها برای مقابله با شوری 2008

ندگی رخ داده در سواحل و نیز میزان باالی آب وابسته به بار

 های آبریز باالدستیهای شیرین سطحی مربوط به حوضهآب

 SPIآن است، بنابراین در این مطالعه، تغییرات مقادیر 

تیک، های سینوپیکساله مربوط به ماه سپتامبر در ایستگاه

 بررسی شد.  

سازی خطر وقوع خشکسالی در سطح نواحی برای نقشه

، های مانگروهای آبریز باالدستی رویشگاهضهساحلی و حو

ساله با استفاده از  30 ةدر طول دور SPIتمامی مقادیر منفی 

 ,.Mafi-Gholami et al) با یکدیگر جمع شدند 1رابطة 

( Drought Magnitude( و بزرگی وقوع خشکسالی )2021

 های سینوپتیک منتخب محاسبه شد:در هر یک از ایستگاه

 1رابطة 

Drought Magnitude = −(∑ SPIj)

x

j=1

 

منفی در طول دورة  SPIمقادیر  SPIjکه در این رابطه: 

 است.  jزمانی 

در نهایت با استفاده از مقادیر بزرگی وقوع خشکسالی 

ع ها و با استفاده از توابمحاسبه شده برای هر یک از ایستگاه

، نقشة فازی خطر وقوع ArcGISافزار موجود در نرم

های مانگرو مورد مطالعه تهیه در سطح رویشگاهخشکسالی 

 شد. 

تهیة نقشه ریسک تندبادها )بادهای مخرب( در سطح 

براساس مطالعات انجام شده در زمینة اثرات : هارویشگاه

نامطلوب ناشی از وزش بادهای پرسرعت بر ساختار و 

 Smith  et al., 2009; Dasعملکرد مانگروها در جهان )

and Crépin, 2013; Jiang et al., 2014منظور ( و به

بندی و تعیین احتمال وقوع وزش بادهای دارای اثرات پهنه

 2/14های باد بزرگتر و مساوی مخرب بر مانگروها، سرعت

متر بر ثانیه )حد پایین طبقة شش مقیاس بوفورت( که 

مدت بر مانگروها باشد، تواند دارای اثرات نامطلوب بلندمی

ری منظور، سسازی قرار گرفتند. بدینقشهمورد بررسی و ن

های سه ساعتة سرعت ( داده1333-1353ساله ) 24زمانی 

ایستگاه سینوپتیک از سازمان هواشناسی  2باد مربوط به 

های مورد نظر بر مبنای ایران دریافت شد. انتخاب ایستگاه

ای هپراکنش مناسب در سطح منطقه و مجاورت با رویشگاه

 عنوان یکعت باد در محاسبات آماری باد، بهمانگرو بود. سر

مام تواند تمتغیر تصادفی پیوسته مورد نظر است که می

 Karsli andمقادیر واقع در یک فاصله را اختیار کند )

Gecit, 2003; Elsaraiti, and Merabet, 2021 اما در .)

های هواشناسی با های سرعت باد در ایستگاهعمل، برداشت

گیرد که تابع چنین سه ساعته انجام میفواصل زمانی 

احتمالی، یک تابع گسسته است و برآورد احتمال وقوع 

های مختلف باد با خطای زیادی همراه خواهد بود. از سرعت

ف های مختلرو، نیاز است تا نمودار توزیع فراوانی سرعتاین

باد یک منطقه با یک تابع توزیع پیوسته جایگزین شود تا 

های مختلف را یر واقعی احتمال وقوع سرعتبتوان مقاد

محاسبه نمود. مطالعات مختلف نشان داده است که از میان 
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( Weibulتوابع احتمالی مختلف، تابع توزیع احتمال ویبول )

بینی مقادیر احتمال وقوع برای تجزیه و تحلیل  پیش

های مختلف باد و در مناطق گوناگون بهترین کاربرد سرعت

 ;Weisser, 2003; Suwarno et al., 2021را دارد )

Wang and Okaze, 2022منظور (. در این مطالعه نیز به

های مشخص برآورد مقادیر احتمال وقوع هر یک از سرعت

باد از تابع ویبول استفاده شد. پس از محاسبة احتمال وقوع، 

ای هها مقدار میانگین تمامی سرعتبرای هر یک از ایستگاه

ساله  24متر بر ثانیه در طول دورة  2/14مساوی  باد بزرگتر و

محاسبه گردید و در احتمال وقوع محاسبه شده برای آن 

ایستگاه ضرب گردید. در نهایت با استفاده از مقادیر احتمال 

ز ها و با استفاده اوقوع محاسبه شده برای هر یک از ایستگاه

زش ، نقشة فازی ریسک وArcGISافزار توابع موجود در نرم

 های مورد مطالعه تهیه شد.بادهای مخرب در سطح رویشگاه

ریسک پیشروی و پسروی مانگروها در  ةنقش ةتهی

طور کلی، تجزیه و تحلیل مکانی به :هاسطح رویشگاه

یکی از ابزارهای مناسبی است که با شناسایی و سنجش 

تواند نقش تغییرات مرزهای مانگروها در طول زمان می

ریزی و انجام اقدامات حفاظتی مؤثر و امهمهمی را در برن

پذیری مانگروها نسبت به مخاطرات طبیعی و کاهش آسیب

 Shearman et al, 2013; Ellisonانسانی داشته باشد )

and Zouh, 2010 بنابراین در این مطالعه از تصاویر )

  2424و  2442، 1326های ماهوارة لندست مربوط به سال

رای تجزیه و تحلیل نرخ پیشروی و ب ArcGISافزار و نرم

های نایبند، پسروی مرز رو به دریای مانگروها در رویشگاه

ساله استفاده شد. انتخاب  37تیاب، و گواتر در طول یک دورة 

های مورد نظر براساس پراکنش مناسب در طول دورة سال

(. با توجه به اینکه Ellison and Zouh, 2012زمانی بود )

وجود پوشش ابری سبب کاهش کیفیت تصاویر و ایجاد خطا 

 شود، بنابراینهای موجود در تصاویر میدر تشخیص پدیده

با بررسی تعداد زیادی از تصاویر موجود در آرشیو ماهوارة 

لندست، تصاویر فاقد پوشش ابر استفاده شد. همچنین برای 

( ر مد بر مانگروهای کوتاه قدتعیین دقیق مرز مانگروها )تأثی

از تصاویری استفاده شد که سطح آب دریا در حالت جزر قرار 

ور طداشت و اصالحات مورد نیاز برای تصاویر انجام شد. به

کلی، با توجه به توان تفکیک تصاویر مورد استفاده و بر 

و همکاران  Gilmanاساس مطالعات صورت گرفته توسط 

(2445 ،)Ellison  و Zouh (2412 و )Tran Thi  و

ن عنوا(، لبة تاج پوشش بسته مانگروها به2410همکاران )

ظور منها در نظر گرفته شد. بهمرز رو به دریای این رویشگاه

جداسازی پوشش گیاهی مانگروها از محیط پیرامون و ترسیم 

ها، از شاخص تفاوت پوشش مرز رو به دریای این رویشگاه

 Normalized Differenceگیاهی نرمال شده )

Vegetation Index: NDVI که یکی از بهترین و )

های مورد استفاده در تفکیک مانگروها پرکاربردترین شاخص

 ;Vo et al., 2013از سایر مناطق است، استفاده شد )

Mafi-Gholami et al., 2020 تعیین نرخ پیشروی و .)

مرز  تگیری تغییرات موقعیپسروی مانگروها بر اساس اندازه

رو به دریای مانگروها نسبت به یک خط مبنا در طی زمان 

کنندة این تغییرات است، مجموعه است و آنچه که نمایان

صورت عمود بر مرز هایی است که از خط مبنا بهترانکست

شوند. در این مطالعه رو به دریای مانگروها، ترسیم می

از  متری 34ها که دارای فاصله ای از ترانسکتمجموعه

می افزار تجزیه و تحلیل رقویکدیگر بودند، با استفاده از نرم

 Digital Shoreline Analysis Systemخط ساحلی )

(DSAS) .نسبت به مرز رو به دریای مانگروها ترسیم شدند )

تواند براساس نظر کاربر و یا از خط مبنای مورد استفاده می

ر یکی از طریق ترسیم بافر برای خطوط مرزی مانگروها د

 ,Ellison and Zhouهای مورد نظر، ترسیم شود )سال

2012; Sarwar et al., 2013 در این مطالعه ضمن در .)

فاده ها و نیز با استنظر گرفتن جهت کلی هر یک از رویشگاه

، 2444از بافر ترسیم شده برای مرز مانگروها در تصاویر سال 

د و گردی صورت دستی ترسیمخط مبنای مورد استفاده به

صورت عمود بر این خط مبنا ترسیم شدند. در ها بهترانسکت

این مطالعه برای برآورد دقیق نرخ پیشروی و پسروی مرز رو 

های نایبند، تیاب، و گواتر به دریای مانگروها، رویشگاه
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لکة رویشگاهی بررسی شدند.  2، و 5، 3ترتیب در سطح به

ن گذاری و یا همابطور کلی، محاسبة نرخ فرسایش و رسوبه

های آماری مختلفی پیشروی و پسروی با استفاده از روش

ها نرخ رگرسیون خطی شود که از میان آنانجام می

(Linear Regression Rate: LRRبه ،) دلیل بررسی

تغییرات خطوط ساحلی و مرز رو به دریای مانگروها در 

ا برد ردوره زمانی( بیشترین کار 2های مختلف )بیش از زمان

 ,.Sarwar et al., 2013; Tran Thi et alداشته است )

2014; Mafi-Gholami and Baharlouii, 2019b در .)

این روش، نرخ متوسط پیشروی و پسروی مرز رو به دریای 

مانگروها براساس برازش خط رگرسیونی حداقل مربعات 

برآورد  2444نسبت به موقعیت این مرز و خط مبنای سال 

مقادیر مثبت محاسبه شده، توسط تجزیه و تحلیل  شود.می

دهندة پیشروی و مقادیر منفی رقومی خط ساحلی نشان

دهندة پسروی مرز رو به دریای مانگروها در دورة زمانی نشان

مورد نظر است. پس از محاسبة نرخ پیشروی و پسروی مرز 

رو به دریای مانگروها با استفاده از روش آماری نرخ 

و  های نایبند، تیابی برای هر یک از رویشگاهرگرسیون خط

گواتر، نقشة فازی خطر پسروی )فرسایش( مرز رو به دریای 

 ArcGISافزار ها با استفاده از نرممانگروها در سطح رویشگاه

 تهیه شد.

در این  سازی در معرض قرار گرفتن مانگروها:نقشه

مرحله، نقشة در معرض قرار گرفتن )ریسک مخاطرات 

های مورد مطالعه با جمع طی چندگانه( در سطح رویشگاهمحی

افزار های استاندارد شده مخاطرات در نرمخطی نقشه

ArcGIS ( تهیه شدMafi-Gholami et al., 2021.) 

 

 نتایج

سازی تغییرات بزرگی وقوع خشکسالی در نقشهمحاسبه و 

های آبریز باالدستی و نواحی ساحلی در سطح حوضه

های مانگرو نشان داد که مقدار این متغیر برگیرندة رویشگاه

از بخش غربی سواحل خلیج فارس )مانگروهای نایبند( 

سمت سواحل دریای عمان )مانگروهای تیاب و گواتر( به

 (.2یابد )شکل تدریج افزایش میبه

دار ترین مقبر اساس نتایج، رویشگاه گواتر دارای بزرگ

-1367ساله ) 30بزرگی وقوع خشکسالی در طول دورة 

( و در مقابل 2/143( بود )مقدار بزرگی برابر با 1332

ترین مقدار بزرگی وقوع خشکسالی در سطح کوچک

(. نتایج 2( رخ داده است )شکل 5/21مانگروهای نایبند )

سازی فاری خطر وقوع خشکسالی در سطح هنقش

نشان داده شده  3های مانگرو مورد مطالعه در شکل رویشگاه

طور که بیان شد، مقادیر خطر وزش بادهای همان است.

متر بر ثانیه  2/14های بزرگتر و مساوی مخرب با سرعت

ای ههای سینوپتیک مجاور رویشگاهبرای هر یک از ایستگاه

 
 در سطح مناطق ساحلی (SPIتغییرات مکانی بزرگی وقوع خشکسالی )محاسبه شده با استفاده از  -2شکل 
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د. بر اساس نتایج، دامنة تغییرات خطر مانگرو محاسبه ش

های سینوپتیک و وزش بادهای مخرب در سطح ایستگاه

متغیر است  422/4تا  4414/4ها از های مجاور آنرویشگاه

سمت سواحل دریای و با حرکت از سواحل خلیج فارس به

شود؛ عمان بر ریسک وزش بادهای مخرب افزوده می

ل دریای عمان در معرض که رویشگاه گواتر در سواحچنان

 (.0بیشترین ریسک وزش بادهای مخرب قرار دارد )شکل 

سازی فازی خطر وزش بادهای مخرب در سطح نتایج نقشه

نشان داده شده  7های مانگرو مورد مطالعه در شکل رویشگاه

است بر اساس مقادیر خطر محاسبه شده برای وزش بادهای 

ه در معرض وقوع مخرب، قرارگیری مانگروهای مورد مطالع

این مخاطرة محیطی در مانگروهای گواتر بیشتر از 

محاسبة نرخ پسروی مانگروهای نایبند و تیاب است. 

های عمود بر مرز رو به مانگروها از طریق ترسیم ترانسکت

 2442، 1326های دریای استخراج شده از مانگروها در سال

 6و محاسبة نرخ رگرسیون خطی انجام شد. شکل  2424و 

های ترسیم ترانسکت نمونه مرزهای مستخرج مانگروها و

شده برای برآورد میزان پسروی مانگروها در رویشگاه تیاب 

 دهد.را نشان می

نتایج بررسی نرخ پسروی و پیشروی مرز رو به دریای 

ها، همانگروها نشان داد که در سطح هر یک از رویشگا

های متفاوتی از پسروی )فرسایش( و پیشروی نرخ

( رخ 2424-1326ساله ) 37گذاری( در طول دورة )رسوب

، متوسط نرخ 1(. بر اساس نتایج جدول 1داده است )جدول

پیشروی و پسروی در رویشگاه نایبند در طول دورة مورد 

دهندة متر در سال بوده است که نشان -43/4مطالعه برابر با 

 
 (c( و گواتر )b(، تیاب )aهای مانگرو نایبند )نقشة فازی خطر وقوع خشکسالی هواشناسی در سطح رویشگاه -3شکل

 
های سینوپتیک منتخب در طول سواحل شمالی خلیج ایستگاه تغییرات خطر وقوع وزش بادهای مخرب در -1 شکل

 فارس و دریای عمان
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بودن فرآیند پسروی )فرسایش( در این رویشگاه است. غالب 

های رویشی نتایج برآورد نرخ پیشروی و پسروی در لکه

رویشگاه نایبند نشان داد که کمترین و بیشترین مقدار نرخ 

متر  -32/4متر در سال و  -23/4ترتیب برابر با پسروی به

یب ترتدر سال و کمترین و بیشترین مقدار نرخ پیشروی نیز به

متر در سال بود. برآورد نرخ پیشروی  145/4و  433/4برابر با 

-1326ساله ) 37و پسروی در رویشگاه تیاب در طول دورة 

( نشان داد که بر اساس متوسط نرخ پیشروی و پسروی 2424

های رویشگاهی، متوسط نرخ محاسبه شده در سطح لکه

با  رپیشروی و پسروی مرز رو به دریا در این رویشگاه براب

دهندة فرسایش و پسروی متر در سال است که نشان -23/4

ساله است. نتایج برآورد  37این رویشگاه در طول دورة 

های رویشی رویشگاه تیاب نیز پیشروی و پسروی در لکه

نشان داد که کمترین و بیشترین مقدار نرخ پسروی 

متر در  -31/4ترتیب برابر با )فرسایش( در این رویشگاه به

متر در سال و کمترین و بیشترین مقدار نرخ  -24/4سال و 

متر در  416/4ترتیب برابر با گذاری( نیز بهپیشروی )رسوب

متر در سال بود. همچنین محاسبة نرخ  143/4سال و 

پیشروی و پسروی مرز رو به دریا در رویشگاه گواتر نشان 

داد که متوسط نرخ این دو متغیر در این رویشگاه برابر با 

ساله  33های مورد مطالعه در طول دورة تغییرات نرخ پسروی مرز رو به دریای مانگروها در سطح رویشگاه - 1جدول 

(1091-2929) 
شمارة  رویشگاه

 لکه
 متوسط نرخ 

 پسروی
متوسط نرخ پیشروی  متوسط نرخ پیشروی

 و پسروی

 -43/4 145/4 -23/4 1 نایبند
2 34/4- 142/4 
3 32/4- 433/4 

 -23/4 423/4 -31/4 1 تیاب
2 36/4- 4102/4 
3 06/4- 4122/4 
0 03/4- 421/4 
7 76/4- 416/4 
6 2/4- 143/4 
5 51/4- 141/4 

 -37/4 410/4 -60/4 1 گواتر
2 22/4- 436/4 

 

 

 (c( و گواتر )b(، تیاب )aهای مانگرو نایبند )نقشة فازی خطر وزش بادهای مخرب در سطح رویشگاه -3شکل 

 

 

 



 1041 زمستان ،محیط زیست ساحلی و دریایی ویژه نامه ،57 دوره طبیعی، زیست محیط 

 114صفحه 

( 2424-1326ساله ) 37متر درسال در طول دورة  -37/4

دهندة غالب بودن فرآیند پسروی )فرسایش( در بود که نشان

طور که نتایج این رویشگاه در طول این دوره بود. همان

دهد، نرخ پسروی مرز رو به دریای نشان می 1جدول 

های مورد مطالعه از سواحل خلیج مانگروها در رویشگاه

که یابد؛ چنانسواحل دریای عمان افزایش میسمت فارس به

ترین سواحل دریای عمان( و نایبند رویشگاه گواتر )در شرقی

ین ترتیب بیشترین و کمتر)در سواحل غربی خلیج فارس( به

های مورد نرخ پسروی مرز رو به دریا را در میان رویشگاه

( داشتند 2424-1326ساله ) 37مطالعه در طول دورة 

متر در سال  -37/4ترتیب با متوسط نرخ پسروی برابر با )به

سازی فازی خطر پسروی متر در سال(. نتایج نقشه -43/4 و

های مانگرو مرز رو به دریای مانگروها در سطح رویشگاه

 5(، در شکل 1)جدول  LRRمورد مطالعه بر اساس مقادیر 

های مخاطرات ، تلفیق نقشه2شکل  نشان داده شده است.

وع ها در معرض وقمحیطی و تهیة نقشة قرار گرفتن رویشگاه

 
 

 ها و مرزهای مستخرج  رو به دریای مانگروها در رویشگاه تیابترانسکت -1شکل 
  

 
( و گواتر b(، تیاب )aهای مانگرو نایبند )فازی خطر پسروی مرز رو به دریای مانگروها در سطح رویشگاه ةنقش -7شکل 

(c) 
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دهد. براساس نتایج، مخاطرات محیطی چندگانه را نشان می

های مورد در سطح رویشگاه 6/0تا  2مقدار این نمایه از 

گواتر  های نایبند ورویشگاهمطالعه متغیر است. بر این اساس، 

ترتیب در معرض در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به

 کمترین و بیشترین شدت وقوع مخاطرات محیطی قرار دارند. 

 

 گیریبحث و نتیجه

یاب های نایبند، تدر این مطالعه، نقشة قرار گرفتن رویشگاه

و گواتر در معرض وقوع سه نوع مخاطرة محیطی شامل 

هواشناسی، بادهای مخرب و پسروی مرز رو به  خشکسالی

دریای مانگروها تهیه شد. نتایج نشان داد که مانگروهای 

واقع در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان در معرض 

ای ههای شدید تا بسیار شدید در دههطیفی از خشکسالی

طة دلیل راباخیر قرار گرفته است. این در حالی است که به

دیکی که میان شرایط رویشگاهی مانگروها و وقوع بسیار نز

بارندگی وجود دارد؛ هر گونه تغییر در الگوهای بارندگی و 

های آبریز باالدستی تأثیر قابل جریانات آبی سطحی حوضه

توجهی بر رشد و پراکنش مکانی مانگروها خواهد داشت 

(Field, 1995; Ellison, 2015 در واقع با تجزیه و .)

بندی  شدت وقوع خشکسالی در سطح هنهتحلیل و پ

هایی توان ضمن شناسایی رویشگاههای مانگرو میرویشگاه

که در معرض بیشترین شدت وقوع خشکسالی قراردارند، 

اسخ ها در پتغییرات رخ داده در ساختار و عملکرد این رویشگاه

به وقوع این پدیدة نامطلوب ناشی از تغییرات اقلیمی را 

مک تواند ضمن کنتایج حاصل از شناخت می شناسایی نمود.

گرو های مانهای حفاظت و توسعة رویشگاهبه موفقیت برنامه

عنوان بخشی از فرآیند مدیریت یکپارچة ناحیه، به رفع و به

های مدیریتی، سازمانی و قانونی کمک نماید نیازمندی

(Gilman et al., 2007; Eslami-Aandargoli et al., 

نشان داد که در سواحل دریای عمان در  (. نتایج2009

مقایسه با سواحل خلیج فارس، کاهش مقادیر بارندگی و 

ها از شدت بیشتری برخوردار بوده است. وقوع خشکسالی

 a2413و همکاران ) Mafi-Gholamiهای پژوهش

های بلندمدت در ( نشان داده که وقوع خشکسالی2424و

پوشش، توان های اخیر سبب کاهش گستره، تاج سال

تولیدی و سطح سالمت مانگروهای ایران در سواحل خلیج 

فارس و دریای عمان شده است. این در حالی است که برخی 

ای هها بیانگر کاهش بارندگی و وقوع خشکسالیبینیپیش

های آینده هستند شدیدتر در منطقة خاورمیانه در دهه

(Solomon et al., 2007که می )سطح تواند سبب افزایش 

پذیری مانگروهای سواحل در معرض قرارگرفتن و آسیب

جنوب ایران نسبت به مخاطرات محیطی چندگانه در آینده 

ای درجه 2/3شود. عالوه بر وقوع خشکسالی، افزایش حدود 

( تا Etemadi et al., 2016دما در سواحل جنوب ایران )

 
( و گواتر b(، تیاب )aهای مانگرو در معرض وقوع مخاطرات محیطی چندگانه )نایبند )سطح قرارگیری رویشگاه -9شکل 

(c)) 
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 تواند از طریق افزایش تبخیر و تعرق درمی 21پایان قرن 

سطح نواحی ساحلی سبب تشدید اثرات نامطلوب ناشی از 

وقوع خشکسالی بر مانگروهای سواحل جنوب ایران شود. بر 

های مانگرو این اساس، شدت در معرض قرارگیری رویشگاه

ایران در آینده تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب ناشی از تغییر 

اقلیم قرار خواهد گرفت که سبب ایجاد طیفی از درجات 

های ها خواهد شد. پژوهشپذیری در این رویشگاهسیبآ

ش بینی شدت وقوع خشکسالی و افزایتوانند با پیشآینده می

بینی دما در آینده در سطح مانگروهای ایران، ضمن پیش

ها در معرض مخاطرات ناشی میزان قرارگیری این رویشگاه

ا را در هپذیری این اکوسیستماز تغییر اقلیم، سطح آسیب

ها، ها و تندبادآینده بررسی کنند. تحت تأثیر وقوع طوفان

 هایهای مختلف بر رویشگاهصدمات گوناگونی با شدت

های آید؛ تا جایی که در اثر وقوع طوفانمانگرو وارد می

ای های مانگرو دچار مرگ گروهی و یا لکهشدید، رویشگاه

یج (. نتاJiang et al., 2014شوند )ها میدرختان و نهال

محاسبة فراوانی وقوع وزش بادهای با سرعت بزرگتر و 

متر بر ثانیه با استفاده از تابع ویبول نشان داد  2/14مساوی 

که احتمال وقوع وزش بادهایی با این سرعت از سواحل خلیج 

سمت سواحل دریای عمان، دارای روند کلی افزایش فارس به

ابهار، چ نحوی که در ایستگاه سینوپتیکتدریجی است؛ به

باالترین خطر وقوع وزش بادهای با سرعت بزرگتر و مساوی 

 های سینوپتیک موردمتر بر ثانیه در بین ایستگاه 2/14

ر دهد که دبررسی مشاهده شد. در واقع، این نتایج نشان می

ای دریای عمان، بادهای با سرعت بزرگتر از های کرانهآب

ای هسبت به آبمتر بر ثانیه با فراوانی بیشتری ن 2/14

وزند و این امر سبب شده تا رویشگاه ای خلیج فارس میکرانه

گواتر در معرض بیشترین خطر وقوع وزش این بادهای 

 پذیری این رویشگاهمخرب قرار گیرد که بر افزایش آسیب

ذار های محیطی اثرگها و آشفتگیوقوع سایر تنشنسبت به

الملل و در سایر بینخواهد بود. مطالعات انجام شده در سطح 

های بادی های مانگرو جهان نیز نشان داد که رژیمرویشگاه

صورت تنشی پرسرعت در طول یک دورة طوالنی مدت و به

شناختی نامطلوب و نیز ایجاد مزمن، با ایجاد تغییرات ریخت

ای در جوامع درختی، اثرات مخربی را های درون گونهتفاوت

ها وارد لوژیک این رویشگاهبر ساختار و فرآیندهای اکو

 Doyle and Girod, 1997; Lagomasino etاند )نموده

al., 2021; Vizcaya-Martínez et al., 2022 عالوه .)

بر اثرات مخرب ناشی از وزش تندبادها در بلندمدت بر 

دهد که های مانگرو، مطالعات مختلف نشان میهرویشگا

متر بر ثانیه( سبب  34وقوع طوفان )با سرعت های بیشتر از 

تخریب گسترده در مانگروها شده و تغییرات ساختاری و 

کنند؛ عملکردی نامطلوبی را در این رویشگاه ایجاد می

های گیاهی طوری که بازیابی و احیای مجدد این گونهبه

سال( پس از  14های طوالنی )تا حدود نیازمند گذشت دوره

 ,.Smith et alوقوع این رویداد مخرب اقلیمی است )

2009; Long et al., 2016تر ( بنابراین بررسی دقیق

های مانگرو نیازمند ریسک وزش بادهای مخرب بر رویشگاه

تلفیق نتایج حاصل از بررسی ریسک بلندمدت و مقطعی 

های وزش بادهای پرسرعت و مخرب در سطح رویشگاه

شود تا در مانگرو خواهد بود. بر این اساس، پیشنهاد می

سازی ریسک قرارگیری مانگروهای طالعات آینده، نقشهم

ایران در معرض وزش بادهای مخرب با توجه به بررسی 

احتمال و شدت وقوع بادهای طوفانی در سطح سواحل خلیج 

 هایبینیفارس و دریای عمان صورت گیرد؛ چرا که پیش

هندة دموجود در زمینة پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم نشان

سرعت و احتمال وقوع بادهای پرسرعت و مخرب افزایش 

 ,.Solomon et alدر سطح نواحی ساحلی جهان است )

تواند اثرات وزش بادهای ( و این امر در آینده می2007

ویژه در سواحل های مانگرو ایران را )بهمخرب بر رویشگاه

 آوری این اکوسیستمدریای عمان( تشدید نموده و میزان تاب

 خاطرات محیطی گوناگون کاهش دهد. را نسبت به م

مورد  های مانگرونتایج این تحقیق نشان داد که رویشگاه

مطالعه، با توجه به وضعیت دینامیک سواحل، دارای نرخ 

پیشروی و پسروی گوناگونی هستند. بر اساس نتایج، متوسط 

های مانگرو مورد نرخ فرسایش و یا پسروی در رویشگاه
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 -37/4ر سال در رویشگاه نایبند تا متر د -43/4مطالعه از 

در رویشگاه گواتر متغیر بود. این نتایج با نتایج حاصل از 

تحقیقات مشابه انجام شده در مانگروهای سایر مناطق جهان 

 Ellisonقابل مقایسه است. نتیجة مطالعة انجام شده توسط 

( روی مانگروها در کامرون نشان داده که 2412) Zouhو 

(، مانگروهای این 2445-1357ساله ) 32در یک دورة 

متر در سال بودند. در  -3منطقه دارای میانگین نرخ پسروی 

(، 2410و همکاران ) Tran Thiمطالعه انجام شده توسط 

میانگین نرخ پسروی مانگروهای ویتنام و در طول یک دورة 

متر در سال برآورد  -20/33( برابر با 1373-2411ساله ) 71

دهندة نرخ پسروی کمتر مانگروهای نشان شد. این نتایج

مورد مطالعه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان در 

مقایسه با مانگروهای مطالعه شده در سایر مناطق جهان 

است. البته وجود دینامیک رسوبی متفاوت در محیط ساحلی 

کنندة فرسایش مانند احداث و نیز وجود سایر عوامل ایجاد

ساحلی، مسائل اقتصادی و اجتماعی و  هایتأسیسات و سازه

ل تواند از دالینیز خصوصیات اقلیمی مناطق گوناگون می

 عمدة ایجاد تفاوت در پسروی مناطق گوناگون باشد. 

سازی و تلفیق خطر وقوع سه نوع مخاطرة نتایج نقشه

محیطی شامل خشکسالی هواشناسی، تندباد و پسروی مرز 

مانگرو مورد مطالعه در  هایرو به دریا در سطح رویشگاه

طول سواحل خلیج فارس و دریای عمان نشان داد که میزان 

قرارگیری در معرض مخاطرات چندگانه از سواحل خلیج 

یابد. در واقع سمت سواحل دریای عمان افزایش میفارس به

نتایج نشان داد که شدت وقوع سه مخاطرة خشکسالی 

یای مانگروها از هواشناسی، تندباد و پسروی مرز رو به در

سمت سواحل دریای عمان افزایش سواحل خلیج فارس به

نحوی که مقدار نمایة درمعرض قرار گرفتن در یابد؛ بهمی

مانگروهای گواتر )سواحل دریای عمان( به حداکثر مقدار 

خود می رسد. این در حالی است که مطالعات موجود، 

لیم غییر اقدهندة افزایش شدت وقوع مخاطرات ناشی ازتنشان

ها و باال آمدن سطح آب دریا در ها، خشکسالیهمانند طوفان

های جغرافیایی پایین است ویژه در عرضسطح جهان؛ به

(Von Storch et al., 2009; Etemadi et al., 2016; 

Wolf et al., 2020 که سبب افزایش نرخ از بین رفتن و )

ا سایر ها بهای مانگرو و جایگزین شدن آنتبدیل اکوسیستم

های ساحلی )همانند علفزارهای شورپسند( در اکوسیستم

 ,.Lovelock et alمناطق گوناگون جهان خواهد شد )

2015; Mafi-Gholami et al., 2020 در سواحل شمالی .)

خلیج فارس و دریای عمان نیز این افزایش شدت وقوع 

 ,.Barlow et alبینی شده است )مخاطرات در آینده پیش

2016; Mafi-Gholami et al., 2019 که در زمینة )

تغییرات مقادیر بارندگی و وقوع خشکسالی در انطباق با 

( است )شدت آن RCP 8.5ترین سناریوی اقلیمی )بدبینانه

 Mafi-Ghlamiدر سواحل دریای عمان بیشتر خواهد بود( )

et al., 2020 این افزایش شدت و احتمال وقوع مخاطرات .)

افزایش درمعرض قرار گرفتن و تشدید محیطی سبب 

پذیری مانگروهای سواحل شمالی خلیج فارس و آسیب

دریای عمان در آینده خواهد شد که سطح باالتری از 

پذیری را برای مانگروهای سواحل دریای عمان نسبت آسیب

به مانگروها سواحل خلیج فارس ایجاد خواهد نمود. بر این 

مطالعات تکمیلی آینده خطر شود تا در اساس، پیشنهاد می

باال آمدن سطح آب دریا نیز در معرض قرار گرفتن 

مانگروهای ایران مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس مطالعات 

موجود، عواملی مانند کاهش حجم آب شیرین ورودی به 

سواحل در اثر تغییرات کاربری/پوشش اراضی حوضه های 

اهش مقدار مواد آبریز باالدستی مانگروها نیز از طریق ک

مغذی ورودی به ساحل و افزایش شوری و سولفات در بستر 

ای در تعیین گستره و توان مانگروها نقش قابل مالحظه

 ;Bazrafshan et al., 2016تولیدی مانگروها دارد )

Pirasteh et al., 2021 این در حالی است که مطالعات .)

پوشش دهندة تغییرات نامطلوب در کاربری/موجود نشان

های آبریز باالدست مانگروها در سواحل اراضی حوضه

شمالی خلیج فارس و دریای عمان است که سبب بر هم 

بندی مقدار خودن رژیم هیدرولوژیک و کاهش حجم و زمان

آب شیرین ورودی به این سواحل در گذشته شده است 
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(Mafi-Gholami et al., 2020 بر این اساس، در .)

ر تغییرات رخ داده در مقدار آب شیرین مطالعات آینده تأثی

ورودی بر ساختار و توان تولیدی مانگروهای مورد مطالعه 

های محاسبة نمایه در عنوان یکی از شاخصتواند بهنیز می

 معرض قرار گرفتن مانگروهای ایران مورد توجه قرار گیرد.

توان به استفاده از های پژوهش حاضر میاز محدودیت

متر برای  34×34ماهوارة لندست با توان تفکیک تصاویر 

محاسبة نرخ پسروی مرز رو به دریای مانگروها اشاره نمود 

تواند از دقت نتایج برآورد شده بکاهد. بر این که این امر می

شود تا در مطالعات آینده با دسترسی به اساس، پیشنهاد می

ای هرتصاویر با توان تفکیک باالتر )همانند تصاویر ماهوا

کوئیک برد و یا تصاویر پهپاد( اقدام به پایش و برآورد نرخ 

 های مختلفتغییرات مرز رو به دریای مانگروها در رویشگاه

پذیری مانگروها از طریق شناسایی و نمود. ارزیابی آسیب

های چندگانه و تلفیق آن با درجة حساسیت سازی تنشنقشه

می در تنظیم ها نقش مهو توان سازگاری این رویشگاه

ریزی مؤثر برای حفاظت و راهبردهای مدیریتی و برنامه

 (. Ellison, 2015ها دارد )توسعة این رویشگاه

عنوان نخستین قدم در اجرای فرآیند مطالعة حاضر به

پذیری مانگروهای ایران بر بعد درمعرض قرار ارزیابی آسیب

دد تا رگگرفتن رویشگاه مانگرو متمرکز گردید. پیشنهاد می

 پذیری ایندر مطالعات آینده، اجرای فرآیند ارزیابی آسیب

روها ای که مانگها با تلفیق دو بعد حساسیت )درجهرویشگاه

در مواجه با یک مخاطره تحت تأثیر قرار گرفته یا دچار تغییر 

ها و حدود آستانة وقوع شوند( و توان سازشی )محدودهمی

ازیابی در برابر آن را مخاطرات محیطی که مانگروها توان ب

های تحقیق حاضر مبنی بر دارند( انجام شود. بر اساس یافته

 های آبریز باالدستیشدت باالی خشکسالی در سطح حوضه

های مانگرو )کاهش حجم آب شیرین ورودی به رویشگاه

سواحل( و نیز پسروی مرز رو به دریای مانگروها )فرسایش 

های سازگاری در این بستر(، راهبردهای مدیریتی و طرح

 های انسانی در سطحها باید با تمرکز بر فعالیترویشگاه

منظور محدود نمودن های آبریز باالدستی مانگروها بهحوضه

ها و جلوگیری از تغییرات کاربری/پوشش اراضی این فعالیت

ها تنظیم شود. این راهبردها با هدف حفظ مقادیر این حوضه

و رسوبات ورودی به محیط  کافی از حجم رواناب سطحی

ها با باال آمدن تراز مانگروها و حفظ همگامی این رویشگاه

آب دریا است. هر چند که وقوع پسروی مرز رو به دریای 

دهندة عدم همگامی مانگروهای نایبند، تیاب و گواتر نشان

ویژه در ها با نرخ فعلی باال آمدن تراز آب دریا است )بهآن

ها در مهاجرت به اما توان این رویشگاه مانگروهای گواتر(،

سمت اراضی باالدست در مواجه با باال آمدن تراز آب دریا 

ندی بریزی و منطقهنیز نامشخص است. بر این اساس، برنامه

کاربری اراضی در سطح ناحیه ساحلی کشور باید بر مبنای 

وضع قوانینی انجام شود که مانع از توسعه و استقرار 

و تأسیسات در اراضی باالدستی مجاور ها زیرساخت

 های مانگروها شوند.     رویشگاه

       

 سپاسگزاری
شمارة این مطالعه بخشی از نتایج طرح پژوهشی به

است که با حمایت صندوق حمایت از  32421720

 وسیلهپژوهشگران و فناوران کشور اجرا شده است. بدین

ند.کننویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم می
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Abstract 
Classifying the severity of multiple environmental hazards at the level of mangrove habitats is one of 

the main prerequisites for assessing vulnerability and developing and planning management strategies 

to minimize the harmful effects of environmental hazards on these habitats. The aim of this study was 

to map and classify the intensity of occurrence of three types of environmental hazards, including 

drought, high-speed wind and seaward edge retreat in Nayband, Tiab and Gwadar mangrove habitats 

along the coasts of the Persian Gulf and Gulf of Oman. To this end, using the long-term time series of 

monthly rainfall values, daily wind speed and Landsat satellite images, maps of the severity of 

occurrence of each of the environmental hazards were prepared in each habitat using the functions 

available in ArcGIS software. Finally, the standardized hazard maps were combined and a map of the 

intensity of exposure to multiple environmental hazards was prepared throughout the mangroves. The 

results showed that the amount of exposure index at the level of the habitats varied from 2 to 4.6 and 

increases from the coasts of the Persian Gulf to the coasts of the Gulf of Oman; So, Nayband habitat on 

the western coast of Persian Gulf (coasts of Bushehr province) and Gwadar habitat on the eastern coast 

of the Gulf of Oman (coasts of Sistan and Baluchistan province) were subjected to the lowest and 

highest severity of environmental hazards, respectively. The results of this study have provided crucial 

information for assessing the vulnerability and resiliency of the studied mangrove habitats. 

 

Keywords: Vulnerability, Sea level rise, Mangrove, Iran 

Original Article  

Journal of Natural Environment 75(Special Issue): 121-137 (2023) 
Print ISSN: 2008-7764/Online ISSN: 2423-7817 

 https://jne.ut.ac.ir/  


