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 فضابرد -تر با استفاده از تصاویر هوابردگوا ورپایش تغییرات مانگروهای خ 

 3نژادعلیرضا وفایی ،2زهرا عزیزی، 1سادات حسینیمائده

 - واحد علوم و تحقیقات -دانشکده منابع طبیعي و محیط زيست  - GISدور و ازدانشجوي کارشناسي ارشد سنجش 1

 تهران -دانشگاه آزاد اسالمي 
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 تهران -اسالمي
zazizi@srbiau.ac.ir 

 دانشگاه شهید بهشتي - يار دانشکده مهندسي عمران، آب و محیط زيستاستاد 3
a_vafaei@sbu.ac.ir 

 (1400خرداد ، تاريخ تصويب 1399دي )تاريخ دريافت 

 چکیده

از طرفي شرايط قرارگیري  اي برخوردار است.ها از اهمیت ويژههاي مانگرو پايش تغییرات اين جنگلمحیطي جنگلعلت نقش زيستبه

هاي اخیر توجه هرچه رو ساخته است. در سالها در حدفاصل آب و خشکي، مطالعه مستقیم اين پديده را با مشکالتي روبهاين جنگل
پذير اي، امکانازدور، موانع دسترسي به اين مناطق را مرتفع ساخته و بررسي اين گیاهان را در هر شرايط منطقهسنجش علمبیشتر به 

هاي دورسنجي به بررسي تغییرات خور گواتر در جنوب شرقي استان سیستان و بلوچستان در در اين پژوهش با استفاده از داده کرده است.

، 1988هاي مربوط به سال - OLIو  +TM ،ETMهاي سنجنده - ي لندستي زماني سي ساله پرداخته شد و از تصاوير ماهوارهيک دوره

و  2005-2013، 1996-2005، 1988-1996ي مطالعاتي بهره گرفته شد و تحوالت در قالب چهار دوره 2018و  2013، 2005، 1996

هاي مانگرو، از منظور محاسبه مقادير مانگروهاي اين منطقه در هر سال و تهیه نقشه توزيع تودهبه .مورد بررسي قرار گرفتند 2018-2013

1شده گیاهيتفاضل نرمال شاخص
ادامه حیات هستند و حضور  هاي مانگرو قادر بهگرديد. در شرايط محیطي ذکرشده، تنها گونه استفاده 

تواند در زمینه مطالعات مانگرو عملکرد هاي گیاهي در چنین شرايطي، دور از ذهن است و در نتیجه اين شاخص گیاهي ميساير گونه

، داشت ي اول مطالعاتيسه دوره رشد مثبت مقادير مانگرو در ازنشان دشده هاي يامقادير مانگروها در سال بررسيمناسبي داشته باشد. 

هکتار به مساحت مانگروها افزوده شده بود. اين  1۷/1ي سوم هکتار و در دوره 31/59ي دوم هکتار، در دوره 31/32طوريکه در دوره اول به

 .روي دادهکتار  94/59کاهشي ناگهاني به مقدار  2018تا  2013ال س ، بیش از دو برابر بوده است. اما از2013تا  1988افزايش از سال 

نمودار طیفي  يبا توجه به مقايسهدر اين پروژه باشد که تي داليل متفاومتأثر از تواند هاي جزرومدي ميجنگل درکاهش مساحت اين 

 باشد.ي جزرو مد ميپديدهثر از أرسد اين کاهش کاذب بوده و متنظر ميبه ي آنهاي حاشیهنگروها و آبما

 ي لندست، جزرومدپايش تغییرات، ماهواره دور،ازسنجش هاي مانگرو،جنگل واژگان کلیدی:

                                                             
  نويسنده رابط 

1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
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 مقدمه -1

-از درختان و درختچهاي مجموعه مانگروهاي جنگل

 ومستقر هستند  [1] جزرومديهايي است که در نواحي 

ها نقش اين جزرومد در رشد، استقرار و استمرار زندگي آن

هاي مانگرو در نواحي اکوسیستم [.2] کندثري ايفا ميؤم

 [.3] شوندگرمسیري و نیمه گرمسیري جهان يافت مي

هاي وسیعي بین هاي مانگرو ممکن است در محدودهتاالب

ي جنوبي وجود درجه 38ي شمالي و درجه 35هاي عرض

هاي مانگروها يکي از اکوسیستم .[4] داشته باشند

ي نظیر، در سطح کرهپذيري بيي انطباقحفاظتي با قوه

زمین هستند که خدمات بسیار گرانبهايي را براي نواحي 

ها نفري که در اين جوامع زندگي [ و میلیون5] ساحلي

اکثر اين [، اما چون براي 6] کندکنند، فراهم ميمي

توان قیمت بازاري تعیین کرد، در نتیجه خدمات نمي

فرد ناچیز هاي منحصربهاغلب، اهمیت اين اکوسیستم

ها با دور شدن از آب، در اين جنگل [.۷] شودپنداشته مي

يابد و درصد پوشش، میانگین سطح و ابعاد تاج کاهش مي

ثیر أر خاک در تراکم و ابعاد درختان تخصوصیات آب ب

ها و هاي مانگرو از نظر نیازمنديجنگل [.8] گذاردمي

ي هاي اکولوژيک، خصوصیات ساختماني و نحوهبردباري

ها محیط آن .تجديد حیات با گیاهان خشکي تفاوت دارند

کنند که پذيراي فردي ايجاد مياکولوژيک منحصربه

ها جزء اين جنگل [.9] ها استاجتماعات غني از انواع گونه

 ،باشندبخش در جهان ميهاي حیاتسیستم ترينمهم

چراکه عالوه بر تأمین شرايط زيستي براي انواع گوناگوني 

از گیاهان و جانوران، محافظي مطمئن جهت کنترل امواج 

اي براي حفظ موجوديت هاي شديد بوده و پديدهو طوفان

هاي و در زمره اکوسیستم [10] باشدجوامع ساحل مي

-منابع اين جنگل. [11]شوند ندي ميبغني از کربن دسته

ها ها، داراي ارزش تجاري بااليي هستند که از جمله آن

میتوان تولید الوار و سوخت هیزم، نخل هندي براي سقف، 

هاي ماهي، تجارت خرچنگ و میگو به عنوان منبع گونه

عالوه   چنین دانه و میوه به عنوان دارو را نام برد.غذا و هم

هاي ديگري از جمله کشاورزي، پرورش بر اين، فعالیت

گیري آبزيان، ايجاد بنادر، دفن زباله و ساخت اسکله ماهي

 [.12] دهدها رخ ميدر اين جنگل

درصد از  50برخي برآوردها نشان داده که کمتر از 

هاي مانگروي جهان تا پايان قرن بیستم دست جنگل

وخیم به سر اند و نیمي ديگر در شرايط نخورده باقي مانده

هاي در معرض هاي مانگرو از زيستگاهبرند. جنگلمي

ها در جهان آيند که از بین رفتن آنتهديد به شمار مي

ثر از أهاي ساحلي متاين اکوسیستم .[4] بسیار شايع است

 .[13] شوندهاي طبیعي و انساني دچار تغییر ميفعالیت

آب و پیامدهاي تغییرات در سطح زمین مانند تغییرات 

هوايي و افزايش نسبي سطح دريا تهديدي بزرگ براي 

نظر با اين وجود به [.4] آيدحساب مياستقرار مانگروها به

-تر از فشاري است که در نتیجهرسد اين تهديد کوچکمي

پروري و هاي انساني نظیر تبديل براي آبزيي فعالیت

به ها را شود که آينده آنبه اين درختان وارد مي زهکشي

[. لذا بررسي روند تغییرات سطح 14] اندازدخطر مي

باشد تا مهم و ضروري مي ،هاي مختلفمانگروها در زمان

با مشخص شدن مناطقي که بیشتر در معرض تهديد 

ها در طي زمان آشکار هستند، روند کاهش تخريب آن

 .[15] شود

پوشش مانگرو و  تغییرات( 2016و همکاران ) 1آلتوري

سالمت مانگروها را در ساحل  تأثیر پرورش میگو در کاهش

مورد  2020تا  1990جنوب شرقي خلیج کالیفرنیا از سال 

لندست  TMي در اين راستا از سنجندهبررسي قرار دادند. 

را اعمال  NDVIشاخص  ،بر روي همه تصاوير بهره بردند و

ش و کاهش ه و از اين شاخص جهت کشف روند افزايکرد

ها با بکارگیري آن پوشش گیاهي استفاده کردند. میزان

و تحلیل رگرسیون چندمتغیره وجود روند روش تجزيه 

را در سه پوشش،   NDVIمنفي آماري قابل توجه 

هاي هرز و علف هرز مانگروي خالص،  تلفیق مانگرو و علف

اين مطالعه نشان داد که چگونه  خالص نشان دادند.

بر اکوسیستم ساحلي هاي بشر در ارتباط با طبیعت فعالیت

سالمت  میگو پرورشرشد بیش از اندازه گذارد و اثر مي

 .[4] خواهد انداخت به خطررا  انگروهام

تغییرات سازي ( جهت آشکار201۷و همکاران ) 2هاوزر

-پوشش زمین و قطعه قطعه شدن مانگروها در شبه جزيره

-ي اسپات براي سالماهواره تصاويراز در ويتنام  3ي کامائو

هاي و اطالعات زمیني شامل داده 2013تا  2004هاي 

بندي دقیق و ها جهت طبقه. آناستفاده کردند اينقطه

بندي نیمه ي نقشه از پوشش زمین روش طبقهتهیه

                                                             
 1 Alatorre  

2 Hauser 

 3 Ca Mau 
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ها حاکي از رخداد . تحلیل آنکار گرفتندبه را اتوماتیک

العات و سپس هاي اول مطيک دوره جنگل زدايي در سال

پروري يک دوره کاشت جنگل بود که اين تغییرات با آبزي

 . [6] بود گره خورده

تغییرات  در پژوهشي، (2018و همکاران ) 1جايانسي

 را ي هندنشدهشده و حفاظتهاي مانگروي حفاظتجنگل

 هايتصاوير سنجنده اين محققین. مورد بررسي قرار دادند

 TM  وETM+ را به ترتیب براي سالي لندست ماهواره-

کار و براي پنج ايالت ساحلي به 2013و  1989هاي 

بندي کاربري اراضي و پوشش زمین طبقه ها بهآن .گرفتند

پرداختند و براي ارزيابي دقت از نقاط کنترل زمیني 

پايش در نهايت براي استفاده کردند. بصورت تصادفي 

آنان  د.قرار دادنروي هم را ها تغییرات زماني، نقشه

دريافتند میزان مانگروهاي از دست رفته  و مانگروهاي 

-و نواحي محافظتبوجودآمده در مناطق بدون محافظت 

-لحتي در اثر جنگ کرد و، تا حدودي باهم برابري ميشده

درصد هم به  15کاري در مناطق محافظت نشده حدود 

 . [16] اين مانگروها اضافه شد

ايران از آن حیث که تفاوت زيادي در سرزمین پهناور 

-دو عرض جغرافیايي از شمال تا جنوب دارد میزبان گونه

-[. جنگل1۷] باشدهاي گیاهي فراواني از جمله مانگرو مي

هاي مهم و حساس در میان هاي مانگرو ايران از محدوده

ها بر خالف باشد، چرا که استقرار آنمانگروهاي جهان مي

ثیر أباران و تحت تدنیا در مناطق کمهاي ساير رويشگاه

هاي خشک صورت گرفته و بعضي از خصوصیات فصل

 ها را از ديگر مناطق دنیا متمايز کرده استمحیطي نیز آن

ها همانند ساير مانگروهاي جهان سفانه اين جنگلأ[. مت2]

ي اکولوژي، در معرض با وجود عملکردهاي گسترده

 [.18] انساني قرار دارندتخريب در اثر مخاطرات طبیعي و 

هاي مانگرو برخي از موضوعاتي که اغلب باعث از بین رفتن

-ها و شاخهاست، استفاده بیش از حد از برگ ايران شده

هاي شديد هاي مانگرو جهت تعلیف دام، امواج و فعالیت

هوايي مانند خشک شدن زمین و وجزرومدي، تغییرات آب

تغذيه پستانداران از اين وري در آب و تأخیر در دوره غوطه

 [.19] باشدگیاهان مي

راهي  ،[20] ي علميدور به عنوان يک رشتهازسنجش

اغلب  و ها استي اين جنگلدر جهت مطالعه مطمئن

                                                             
1 Jayanthi  

هاي بررسي زمیني جايگزين قابل اطمیناني براي روش

چراکه برآورد کامل پوشش گیاهي با استفاده ،  [12] است

بر بوده و از دقت کافي برخوردار هاي سنتي زماناز روش

ي گذشته در طول دو دهه علم دورسنجي که .[21]نیست 

کار گرفته نواحي مانگرو بهبرداري و نظارت بر جهت نقشه

-طیف گوناگوني از اطالعات را فراهم مي، [5] استه شد

کند که براي پايش خصوصیات بیوفیزيکي و بیوشیمیايي 

هاي جهاني، باروري اکوسیستمها، میزان کربن و جنگل

فرد درختان، وضعیت بیماري گیاهان، پارامترهاي منحصربه

وزيع برداري از کاربري و پوشش زمین و نیز تجنگل، نقشه

و منبع ارزشمندي  [3] باشدسودمند مي هاي مانگروجنگل

از اطالعات و پوشش به موقع و کامل، بويژه از نواحي 

 [.12دهد ]وار است، ارائه ميمانگرو که دسترسي به آن دش

( درصدد بررسي تغییرات 1390جعفرنیا و همکاران )

 2008تا  1988هاي مانگرو در محدوده قشم جنگل

هاي ها براي دستیابي به اين هدف از دادهبرآمدند. آن

-ي لندست براي سالماهواره TMي چندطیفي سنجنده

-IRSماهواره  LISS III ي و سنجنده 1998و  1988هاي 

C  هاي چنین از نقشهو هم 2008هندوستان براي سال

توپوگرافي، کاربري اراضي و شکل زمین بهره بردند. سپس 

، DVIبعد از آشکارسازي به تولید تصاوير مصنوعي مانند 

TVI ،PCA ،NDVI ،IPVI آمده دستپرداختند. نتايج به

نشان داد، شرايطي که توسعه را سبب شده بر تمام 

رايطي که موجب کاهش بوده چیرگي داشته و لذا بیالن ش

رشد در منطقه مثبت بوده و در مناطق دور از دسترس 

 . [15]سطح پوشش افزايش يافته است

( به بررسي کارايي دو 1394) مقدم و همکارانتقوي

الگوريتم شبکه عصبي و حداکثر احتمال جهت شناسايي 

تغییرات پوشش مانگرو گاندو در استان سیستان و 

اي بلوچستان پرداختند. در اين راستا از تصاوير ماهواره

-، مربوط به سال+ETMو  MSS ،TMي لندست سنجنده

منطقه  هاي توپوگرافيو نقشه 2015، 1995، 19۷2هاي 

هاي شبکه بندياستفاده کردند و براي ارزيابي صحت طبقه

ياب عصبي و حداکثر احتمال با استفاده از سامانه موقعیت

به برداشت نقاط زمیني بصورت تصادفي پرداختند.  2جهاني

ي عصبي هاي آنان حاکي از دقت بیشتر شبکهيافته

                                                             
2 GPS (Global Positioning System) 
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چنین افزايش ي مانگروها و هممصنوعي در تهیه نقشه

  .[22] ي مورد مطالعه بودها در منطقهسطح اين جنگل

اي به بررسي ( در مقاله1395اسدي و همکاران )زنگنه

-روند تغییرات جنگل مانگرو بندرعباس، با استفاده از نقشه

هاي سنجنده-اي لندست تصاوير ماهوارههاي توپوگرافي و 

TM ،ETM+ ،OLI - و  2005، 1989هاي مربوط به سال

ترين روش در پرداختند و جهت دستیابي به دقیق 2015

هاي ي پوشش گیاهي اين منطقه، الگوريتمي نقشهتهیه

بردار پشتیبان و حداقل فاصله را حداکثر احتمال، ماشین

افزايش تباين و وضوح بیشتر، چنین جهت مقايسه نمودند. هم

هاي بارزسازي را اعمال کردند. نتايج عملیات فیوژن و تکنیک

ها نشان از دقت بیشتر روش حداکثر احتمال در وهش آنپژ

ها مجموع چنین طبق محاسبات آنپايش تغییرات داشت. هم

 2005کاهش و از  2005تا  1989هاي مانگرو از سال جنگل

 .[13]که به طرز قابل توجهي افزايش داشته است  2015تا 

 مواد و روش -2

 ی مورد مطالعهمنطقه -2-1

خلیج گواتر در جنوب شرقي استان سیستان و 

 1َکیلومتري چابهار در عرض شمالي  85بلوچستان و در 

قرار  61ْ 4۷َو  61ْ 34َو طول شرقي  25ْ 12َتا  25ْ

گرفته است و حدود نیمي از آن به کشور پاکستان تعلق 

شاخ آبه  5(. در بخش ايراني اين خلیج 1)شکل[23]دارد 

ودخانه کاجو، نهنگ، باهوکالت و خور و رودخانه شامل ر

هاي ر ارتباط هستند. رودخانهخورهاي باهو و گواتر د

ي ضعیفي دارند شده سیالبي هستند و جريان پايهياد

باشد و عالوه ها نامنظم ميچراکه رژيم بارندگي آن ،[24]

ي قابل توجهي دارند و بر تغییرات فصلي، تغییرات ساالنه

احیه اغلب با شدت زياد و در چند بارندگي ساالنه در اين ن

پیوندد که جريان يافتن سیالب در نوبت به وقوع مي

هاي اين شود و در ساير ايام رودخانهها را سبب ميرودخانه

هاي محدوده خشک هستند و يا آب کمي از زهکشي آب

[. اغلب رسوبات خلیج 25زيرزمیني در آن جريان دارد ]

شناختي تشکیالت زمینگواتر آواري است و از فرسايش 

اطراف اين خلیج ايجاد شده که توسط رودخانه باهوکالت 

ي اين رسوبات از ماسه و سیلت اند و عمدهحمل شده

گي، کنگلومرايي و سنهاي ماسهحاصل از فرسايش بخش

 [.26است ]ه مارني تشکیل شد

 
سیستان و  نموقعیت جغرافیايي مانگروهاي خور گواتر در استا -1 شکل

 بلوچستان

 های مورد استفادهداده -2-2

 در اين مطالعه از تصاوير ماهواره لندست، سنجنده

TM سنجنده 1996و  1988هاي براي سال ،+ETM 

براي  OLI و سنجنده 2013و  2005هاي متعلق به سال

زمان اخذ  .(1است )جدول  ، بهره گرفته شده2018سال 

باشد که به علت انجام اين تصاوير مربوط به فصل بهار مي

هاي زماني نزديک هاي مذکور بازهمقايسه بین تصاوير سال

 و فاقد ابر تهیه گرديد.

 شدهاي استفادهمشخصات تصاوير ماهواره -1 جدول

 عبور/ رديف زمان به وقت محلي تاريخ دريافت تصاوير

Landsat 

TM 

12/4/1988 ʺ56 ʹ21 10 
156/043 

2/4/1996 ʺ21 10 

Landsat 

ETM+ 
3/4/2005 ʺ29 ʹ41 10 

156/043 
24/3/2013 ʺ54 ʹ4۷ 10 

Landsat 

OLI 30/3/2018 ʺ1 8 ʹ51 10 156/043 

 روش کار -2-3

منظور حذف خطاي راديومتري، بر روي در اين مرحله به

، 1996، 1988هاي باندهاي انعکاسي تصاوير مربوط به سال
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س تصحیح صورت گرفت و راديان 2018و  2013، 2005

(Radiance) ها محاسبه و مقادير بدست آمده براي هر آن

باند اعتبارسنجي شد. در مرحله بعد بر روي تصاوير، تصحیح 

اتمسفري صورت گرفت. اين مدل تصحیح اتمسفري از 

براي  MODTRAN4هاي انتقال تابش پايگاه داده مدل

و ورودي آن جهت  [2۷] کندصحیح اتمسفري استفاده ميت

سپس براي  باشد.اعمال تصحیحات تصوير راديانس مي

(. اين شاخص 1محاسبه شد )رابطه  NDVIتمامي تصاوير، 

هاي پوشش گیاهي است، ترين شاخصشدهکه از شناخته

حاصل تفاضل بین حداکثر جذب در محدوده قرمز ناشي از 

ي مادون کلروفیل و حداکثر بازتاب در محدودههاي رنگدانه

 .[20باشد ]قرمز ناشي از ساختار سلولي برگ مي

(1) NDVI= (NIR-Red)/(NIR+Red) 

هاي مورد مطالعه از تصاوير سال NDVIي پس از محاسبه

هاي ها، تعداد پیکسلو جداسازي پوشش مانگرو از ساير پوشش

گرديد و مساحت اين متعلق به مانگرو در تصاوير محاسبه 

هاي تصاوير لندست بر پوشش با درنظر گرفتن اندازه پیکسل

-هاي مانگرو براي سالي تودهروي سطح زمین، تعیین و نقشه

-هاي مورد مطالعه ايجاد گرديد. سپس اختالف مساحت توده

میزان   مطالعاتي، جهت تعییني هاي مانگرو در هر دوره

در  ش مانگرو محاسبه شد.تغییرات و افزايش يا کاهش پوش

نهايت پس از بررسي تغییرات اين پوشش، جهت اطمینان از 

احتمال مد براي  که 2018 صحت تغییرات براي تصوير سال

ي پوشش مانگرو و حاشیهنواحي مختلف از  ،آن وجود داشت

به علت زير آب رفتن بخشي از اين گیاهان هنگام  –آبي آن 

( روند 2در شکل ) تهیه شد.طیفي  هاي بازتابمنحني  –مد

 است. کلي پژوهش نمايش داده شده 

 
 نمودار روند کلي پژوهش -2شکل 

 بحث و نتایج -3

واتر در يک تغییرات خور گجهت پايش ش در اين پژوه

مربوط  ي لندستاز تصاوير ماهواره، ي زماني سي سالهدوره

بهره  2018و  2013، 2005، 1996، 1988هاي به سال

هاي مانگرو و هاي توزيع تودهي نقشه. تهیهشدگرفته 

توسط شاخص  محاسبه مقادير پوشش گیاهي براي هر سال 

NDVI  ،انجام گرفت و در راستاي درک بهتر تغییرات

 سزايي کرد.ها کمک بهبررسي بازتاب طیفي پديده

ها نشان داد که بین نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل

روند رشد مانگروها مثبت  2013تا سال  1988هاي سال

نسبت به  2018بوده، اما محاسبه مقدار مانگروي سال 

دهنده کاهش قابل توجهي بود )جدول نشان 2013سال 

شده به تفکیک هاي تهیه(. میزان اين مانگروها در نقشه2

بر اساس تفسیر  (.3هر سال قابل مشاهده است )شکل 

بوط به سال ها، کمترين میزان مانگرو مربصري اين نقشه

ويژه در باشد. از اين تاريخ به بعد، مانگروها بهمي 1988

طوريکه به ،سزايي داشتندنواحي شمال و شرق رشد به

به اوج  2013و  2005هاي افزايش اين پوشش در سال

ديده  2018ي سال نطور که در نقشهرسد. اما هماخود مي

و  شود، کاهشي محسوس در مساحت مانگروها رخ دادهمي

اين کاهش بیشتر در محل تالقي پوشش گیاهي با آب 

 بوده است.

مساحت مانگرو و تغییرات اين پوشش در هر دوره با  -2جدول 
 هاي دورسنجي به هکتارو تکنیک NDVIشاخص 

مانگروي  اختالف مساحت

هر سال نسبت به سال 

 قبل

هاي دوره

 يتمطالعا

مساحت 

 توده مانگرو
 سال

31/۷۷ 1988 

31/32 1996-1988 62/109 1996 

31/59 2005-1996 93/168 2005 

1۷/1 2013-2005 1/1۷0 2013 

94/59- 2018-2013 16/110 2018 
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 هاي مورد مطالعههاي مانگرو در سالهاي توزيع تودهنقشه -3شکل 

 

 

 

نسبت به  2018مقدار مانگرو در سال کاهش چشمگیر 

-هاي قبل احتمال وقوع مد را در اين سال افزايش ميسال

منحني بازتاب طیفي از  چندين يتهیهداد. در نتیجه 

اين ي آبي ي خالص و حاشیههامانگرو مختلف نواحي

مد، کمک آحساب ميکه در ظاهر بخشي از آب بهپوشش 

شايان توجهي در اين راستا انجام داد که به علت شباهت 

 به عنوان نمونه هاي اين نمودارها، يکي از آنساختار همه

ثابت  رفتار طیفي اين دو محدوده (.4انتخاب گرديد )شکل 

 میزان هايي که اين دو منحني درکه با وجود تفاوت کرد

باشد ها مانند هم ميکلي آنبازتاب باهم دارند، اما ساختار 

و منحني قرمز رنگ تلفیقي از بازتاب آب و پوشش گیاهي 

 –ي وجود مانگروها در زير آب دهندهباشد و اين نشانمي

-توان گفت که کاهش رخاين ميبنابراست.  - هنگام مدبه

ناشي از قرارگیري بخشي از مانگروها  2018داده در سال 

-ن در منطقه کاهشي رخ ندادهبوده و بنابرايدر زير آب 

 .است

 
شده از مانگرو خالص و مانگروي منحني بازتاب طیفي تهیه -4شکل 

 2018زير آب در سال 

 گیرینتیجه -4

سکونتگاه  و واکوسیستم مانگرهمیت علت ابه

ها و ساير و تأثیر آن در زندگي انسان آن فردمنحصربه

-ميتوجهي ويژه اين پديده نیازمند ي موجودات، مطالعه

هاي مانگرو . هدف از اين مطالعه بررسي تغییرات تودهباشد

تا  1988هاي بین سالدر  در چهار دوره و خور گواتر
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گرفته نشان از رشد مثبت مطالعات انجام باشد.مي 2018

طوريکه ه، بداشت 2013مانگروهاي اين منطقه تا سال 

هکتار  31/۷۷، از 1988ي مانگرو در سال هامساحت توده

برخي  اتمطالعرسیده و  2013هکتار در سال  1/1۷0به 

از محققین مهر تأيیدي بر روند افزايشي اين پوشش بوده 

به  2018تا  2013وها از سال . اما اين مانگر[22]است 

قابل  میزاني بسیار کاهش يافتند که هکتار 94/59 مقدار

جزرومدي ها در نواحي بود. از آنجايي که اين جنگلتوجه 

طلبد. ها زمان بیشتري را ميي آناند، مطالعهواقع شده

ها در مواقع مد در زير آب فرو چراکه بخشي از اين جنگل

روند و ممکن است بخشي از اين پوشش در تصوير مي

آب مشاهده گردد. لذا بررسي رفتار طیفي  ،ايماهواره

ي آن کمک شاياني در هاي حاشیهي مانگرو و آبپديده

ي راستاي درک بهتر علت اين کاهش، انجام داد. مقايسه

-بین رفتار طیفي اين دو پديده نشان از شباهت طیفي آن

ها داشت و اين مسئله را روشن کرد که برخي از گیاهان 

مد، در زير آب استقرار  بر اثر پديده 2018در تصوير سال 

تا  2013ادعا کرد که از سال  توانمي اند. در نتیجهيافته

 میزان مانگروها بدون تغییر و يا حتي مانند دوره 2018

 تواناز داليل اين افزايش مي اند.قبل، روند افزايشي داشته

هاي ساحلي و از طرفي باال آمدن رسوب گذاري رودخانه

را  و پیشروي آب در خلیج گواتر سطح اساس درياي عمان

 .[22] معرفي کرد
که شاخصي کارآمد در  NDVIنین شاخص چهم

ي تشخیص پوشش گیاهي است، در نمايش زمینه

ي مورد مطالعه عملکردي مناسب داشت مانگروهاي منطقه

کار گرفته به مانگرو نیز به هاي مربوطو در ساير پژوهش

 .[4]است شده 

مطالعات مربوط به تغییرات مانگروها در راستاي 

بايد همواره مورد توجه حفاظت از اين پديده مهم 

ها عالوه بر اهمیت ، چراکه اين جنگلپژوهشگران قرار گیرد

تواند نقش بسزايي در اقتصاد باالي زيست محیطي، مي

اين منظور در مطالعات بهساکنان بومي اين مناطق ايفا کند. 

پايش تغییرات در  آينده جهت دستیابي به دقت بیشتر

-هاي گیاهي بهاير شاخصتوان از سمي مانگروهاي ايران،

ويژه به -مربوط به زمان جزرومد  ايماهواره صاويرهمراه ت

  بهره گرفت. - تصاويري با قدرت تفکیک مکاني باال
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