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چکیده
جنگلهای مانگرو یكی از ارزشمندترین اكوسيستمهای منحصر به فرد نواحی گرمسيری دنيا محسوو مویشووند ایون
جنگلها بهدليل كاركردهای فراوانی كه دارند ،همواره مورد بهرهبرداری جواموع محلوی بوودهانود و متسسونانه روزبوهروز
گسترة آنها در حال كاهش است جنگلهای مانگرو ایران نيز از این قاعده مستثنی نيستند ،بنابراین حناظوت و توسوعه
آنها ضروری به نظر میرسد این تحقيق در راستای دستيابی به هدف فوق به پتانسيلسنجی و شناسایی اراضی مسوتعد
كشت درختان حرا در منطقه هلر جزیره قشم بهوسعت حدود  933هكتار میپردازد ابتدا مهمترین عوامل مؤثر بر رشد
و توسعه حرا در منطقة مورد مطالعه شناسایی شدند كه شامل فاكتورهای جزرومود ،دردود اشوباه ،هودایت الكتریكوی،
اسيدیته ،بافت خاک ،منيزیم ،سدیم ،نسبت جذ سدیم و ميزان سدیم تبادلی خاک بودند سوس

بوا اسوتناده از یو

شبكه آماربرداری منظم -تصادفی ،نقاط نمونهگيری مشخص و  21نمونه خواک برداشوت شود و متغيرهوای فيزیكوی و
شيميایی آنها اندازهگيری شد به كم

نرم افزارهای سامانه اطالعات جغرافيایی و با استناده از تصاویر مواهوارهای ،IRS

نقشههای موضوعی متغيرهای خاک تهيه و پ

از روی همگذاری الیههای مختلف اطالعاتی ،نقشه نواحی مناسب برای

توسعه مانگرو استخراج شد در نهایت  29/122هكتار معادل 4/51دردد از كل عرده دارای قابليوت توسوعه شناسوایی
شد كه میتواند برای برنامههای جنگلكاری مدنظر قرار گيرد
کلمات کلیدي :جزیره قشم ،سنجش از دور ،مانگرو ،تصویر ماهوارهای  ،IRSمتغيرهای فيزیكی و شيميایی خاک
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مقدمه
جنگلهای مانگرو بومسامانه ویژهای هستند كه در
حاشيه دو محيطزیست متناوت دریا و خشكی رشد
میكنند و زیستگاه منحصربهفردی برای تعداد قابل-
توجهی از جانداران مختلف بهشمار میروند جنگل-
های مانگرو دنيا در حدفادل مدارهای  15تا  93درجه
عرض شمالی و  95تا  43درجه عرض جنوبی در 15
كشور گرمسيری و نيمهگرمسيری دنيا ،پراكنش دارند
گياهان مانگرو قادرند به خوبی در آ شور رشد كنند
و در زیستگاههای ساحلی و یا نواحی بينكشندی
رودخانهای استقرار یابند ( )Rafi Tabar, 2003این
جنگلها گرچه در مقابل آ شور مقاوم هستند ،اما به
جریان دائمی آ شيرین نيز نياز دارند رویشگاه
مانگروها بسيار ویژه است و در دورت نابودی،
برگشتپذیری آنها بسيار دشوار و گاهی غيرممكن
است جنگلهای مانگرو ایران آخرین حد پراكنش
جنگلها در آسيای جنو غربی بهشمار میروند
( )Safiari, 2002و در زمره نادرترین اراضی جنگلی
مانگرو در دنيا محسو میشوند ،زیرا برخالف استقرار
معمول مانگروها كه عمدت ًا در مناطق گرمسيری و
پرباران جهان گسترش دارند ،در اراضی خش و گرم
سواحل جنوبی كشور واقع شدهاند ( Danehkar,
)1996
مهمترین اهميت جنگلهای مانگرو را باید در موقعيت
آنها دانست ،زیرا تاكنون تنها تعداد محدودی ذخيره-
گاه زیستكره ایجاد شده كه بتواند محل تالقی
خشكی و دریا باشد و این در حالی است كه این
مناطق از نظر تنوه زیستی و استناده معقول از منابع
آن حائز اهميت هستند ( )Danehkar, 2001محدود
بودن گونهها ،مساحت كم و همچنين ارزشهای
زیستگاهی مانگروها كه پشتيبانی برای زنجيره غذایی
دریا میباشد ،باعث شده این جوامع گياهی در ردیف
مناطق حساس ساحلی یا منطقه حناظتشده درآیند
در كنگره بالی ( )2991كه با موضوه ذخيرهگاههای
زیستكره در كشور اندونزی برگزار شد ،حناظت از
زیستگاههایی مانند جنگلهای مانگرو كه در ردیف
مناطق حساس دریایی معرفی شدهاند و از جوامع
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غيرقابل جانشين محسو میگردند ،بالشرط برای
همه كشورها ضروری شناخته شد ( & Majnounian
 )Danehkar, 1998همچنين كاربریهای متنوه این
جنگلها همانند ویژگیهای زیباشناختی و تسمين
زیستگاههای مناسب برای موجودات مختلف ،ارزش-
های بومشناختی آنها را بيش از پيش قابل اهميت
نموده است ( )Dehghani et al., 2010و توسعه
روزافزون آن را اجتنا ناپذیر میسازد ( Danehkar,
)1995
با توجه به كاراییهای بسيار زیاد و اهميت فوقالعاده
جنگلهای مانگرو ایران و همچنين شرایط اقليمی
منطقه كه بخش عظيمی از آن عاری از پوشش گياهی
مطلو میباشد ،با احيای مانگروهای درحال تخریب
از یكسو و همچنين توسعه این اكوسيستم میتوان در
امر خودكنایی اقتصادی كرانههای جنوبی ایران موفق
بود ( ،)Khaledi, 1993اما الزمة آن شناسایی مناطق
مستعد برای توسعة جنگلهای مانگرو میباشد تحقيق
پيشرو نيز برای دستيابی به این مهم یعنی شناسایی
اراضی مناسب برای اجرای پروژههای جنگلكاری
مانگروها با ضریب خطای كمتر در بخشی از جزیره
قشم بنام هلر انجام شد كه گونه ادلی آن حرا
( )Avicennia marinaمیباشد و برای این منظور از
سامانه اطالعات جغرافيایی ( )GISو دانش سنجش از
دور بهرهگيری شده است همچنين با توجه به
اعتبارات موجود سعی شده است مهمترین فاكتورها
كه عمدتاً متغيرهای ادافيكی هستند ،درنظر گرفته
شوند از نتایج این پژوهش میتوان بهعنوان الگویی
مناسب جهت پتانسيلیابی اراضی مستعد توسعه
جنگلهای مانگرو در استانهای جنوبی كشور استناده
نمود و با انجام روش ارائهشده در مرحله مكانیابی
پروژههای جنگلكاری ،تا حد زیادی دردد زندهمانی
نهالها را در سالهای اوليه پ از كاشت افزایش داد
تقریباً تمام مطالعههایی كه در رابطه با جنگلهای
مانگروی جزیره قشم انجام شده است ،در منطقه
حناظتشده حرا واقع در شمالغربی جزیره و بين
قشم و بندر خمير متمركز شده است كه بيشترین
سطح جنگلهای مانگرو ایران را تشكيل میدهند
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( Danehkar, 2001; Safiari, 2002, Damizadeh,

 )2002; Mahdavi et al., 2002و تحقيقی درمورد
جنگلهای جدا افتاده منطقه هلر انجام نشده است،
ولی از آنجایی كه مطالعه پيشرو نيز برپایه پژوهش-
های انجامشده درمورد جنگلهای مانگرو ایران و سایر
نقاط مشابه استوار است ،به برخی از مهمترین آنها
اشاره میشود طبيعی است كه در پژوهشهای اشاره-
شده سعی شده است مهمترین عوامل تسثيرگذار بر
استقرار و رشد گونههای مانگرو در مناطق مختلف
بررسی و تحليل شوند
 Mirshojaeiو همكاران ( )2991مناطق حارهای،
خاکهای رسوبی با بافت ریزدانه نظير سواحل دلتایی
رودخانهها ،خورها ،نواحی كمعمق نزدی به سواحل و
همچنين نقاطی كه امواج شدید دریا كم است ،مناطق
تحتتسثير جزرومد و مناطق دارای شوری مناسب را از
جمله اراضی دارای شرایط اكولوژیكی الزم جهت
استقرار مانگروها اعالم نمودهاند )2991( Danehkar
درجه حرارت ،شكل و خصوديات ساحل ،شوری آ و
تسثير جزرومد را از شرایط و عوامل مؤثر در پراكنش و
استقرار مانگروها میداند  1332( Safiariو )1331
طول و عرض جغرافيایی ،رطوبت ،درجه حرارت،
جزرومد ،دسترسی آسان به آ شيرین دائمی ،نوه
خاک (بافت خاک و عنادر تشكيلدهنده آن ،شوری و
اسيدیته) را از عوامل مؤثر بر شكلگيری مانگروها بيان
كرده است  )1332( Jazirehiپ از بيان علل
شكست طرح جنگلكاری و توسعه اراضی مانگرو ایران
در سال  2991توسط بنگاه جنگلها و كارشناس
جنگل فائو ،توسعه این جنگلها را بدون مطالعه
وضعيت آ و خاک منتهی به شكست و باعث
هدردادن وقت و هزینه میداند  Jafarniaو همكاران
( )1329نيز سه فاكتور دردد مواد آلی خاک ،سدیم و
دردد رس خاک را در رشد جنگلهای متراكم مانگرو
موثرتر از سایر پارامترها دانستهاند در منابع خارجی
نيز  Clarkeو  )2999( Allawayجزرومد و
فاكتورهای فيزیكی و شيميایی خاک را بر الگوی
پراكنش پروپاگولهای 2گونه حرا تسثيرگذار معرفی
 -1بذر جوانه زده حرا بر روي درخت مادري و تا قبل از مرحله نهال
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كردهاند همچنين  Barnesو همكاران ( )2999مهم-
ترین عوامل مؤثر بر گسترش مانگروها را سطوح
مختلف جزرومد و ميزان شوری بيان كردهاند
 Ceballos-Silvaو  )1339( López-Blancoبرای
مانگروهای مكزی  ،آ وهوا و خاک را از فاكتورهای
تسثيرگذار دانستهاند در پژوهش انجامشده توسط
 Hossainو همكاران ( )1339در راستای انتخا
اراضی مناسب كشت گونههای مانگرو ،برخی از
فاكتورهای تسثيرگذار از قبيل نوه یا بافت خاک،
اسيدیته ،شوری ،ناحيهی جزرومدی و الگوی كاربری
اراضی موجود درنظر گرفته شدند و سس با توجه به
تسثير هر معيار ،وزندهی انجام شد و درنهایت نقشه
اراضی مناسب برای كاشت گونههای مانگرو تهيه شد
 Marchandو همكاران ( )1334اسيدیته ،آ وهوا،
جزرومد و شوری را از فاكتورهایی میداند كه نقش
كليدی در توسعه و پراكنش مكانی مانگروها از جمله
جن های  Avicenniaو  Rhizophoraدارند در
پژوهشی دیگر نيز برای تعيين اراضی مناسب توسعه
 Rhizophora mangleابتدا پارامترهای مؤثر بر رشد
گياه (از قبيل ناحيه جزرومدی ،ميزان ماده آلی و
شوری آ ) شناسایی شد و پ از نمونهبرداری خاک
از  29نقطه از ناحيه جزرومدی مشخصشده ،نقشه-
های موضوعی متغيرهای خاک تهيه شد و همه نواحی
كه مناسب تشخيص داده شده بودند ،بدون وزندهی
روی همگذاری شدند ()Ximenes & Scott, 2007
محققان دیگری نيز در مطالعههای خود به نقش
فاكتورهای مختلف به ویژه فاكتورهای ادافيكی بر رشد
و توسعه مانگروها اشاره داشتهاند ( & Karim
Karim, 1993; Yan & Gui-Zhu, 2009; Reef
)et al., 2012

با توجه به موارد اشاره شده و لزوم حناظت و توسعه
جنگلهای مانگرو ایران؛ این تحقيق در راستای
پتانسيلسنجی و شناسایی اراضی مستعد كشت
درختان حرا در منطقه هلر جزیره قشم انجام شد تا با
انجام این مهم ،مناطق مناسب برای كاشت گونه حرا
شناسایی شده و امكان توسعه جنگلكاریهای مانگرو
در منطقه مورد مطالعه فراهم گردد
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه به نام هلر در عرض جغرافيایی
" 11˚ 59' 25تا " 12˚ 33' 33و طول جغرافيایی
" 51˚ 23' 49تا " 51˚ 21' 19و در فادله 9
كيلومتری از شهر قشم و  29كيلومتری درگهان واقع
شده و  933/9هكتار وسعت دارد (شكل  )2ميزان
بارندگی ساالنه در حدود  133ميلیمتر و درجهحرارت
متوسط  15درجه سلسيوس است و در منطقه
یخبندان وجود ندارد همچنين رطوبت نسبی 54-29
دردد و فشار هوا  2333 -2329ميلیبار است كه
بهترین شرایط آ وهوایی برای استقرار مانگروها در
ایران محسو میشود علت انتخا این منطقه،
نزدیكی به شهر قشم و درگهان میباشد ،زیرا بخش
اعظم جنگلهای مانگرو ایران بين قشم و و بندرخمير
و در نزدیكی الفت واقع شدهاند كه بهدليل دوری از
ادلیترین مركز جمعيتی و تجاری جزیره ،یعنی شهر
قشم كمتر مورد بازدید مردم قرار میگيرند ،اما منطقه
ال در مسير رفتوآمد مردم محلی و توریستها
هلر كام ً
بوده و توسعه جنگلهای آن به جذ اكوتوریسم
كم شایانی خواهد كرد
تصوير ماهوارهاي مورد استفاده

برای انجام این پژوهش تصاویر ماهوارهای لندست
سنجنده  ETMو  IRSدر دسترس بودند كه تصویر
 )1339( IRSبهدليل قدرت تنكي مكانی باالتر در
تجزیهوتحليلها مورد استناده قرار گرفت تصحيح
هندسی در تصویر مورد استناده انجام شده بود و با

نشریه توسعه پایدار جنگل ،دوره  ،2شماره  ،1تابستان 2999

نقشههای  2:15333كشور كنترل شد و نياز به
تصحيح هندسی مجدد نداشت برای طراحی شبكه
آماربرداری و اتصال به  GPSاز نرمافزار  OZIو برای
تهيه نقشههای موضوعی منطقه نيز از نرمافزارهای
 ArcViewو  ArcGISاستناده شد
تعیین عوامل مؤثر در رشد و توسعه مانگروها

عوامل تسثيرگذار در رشد و توسعه مانگروها با مطالعه
پژوهشهای پيشين ( Khaledi, 1993; Danehkar,
;1996; Zaeifi, 2001; Damizadeh, 2002
 )Safiari, 2002مشخص شدند كه عبارت بودند از

عرض جغرافيایی ،جزرومد ،متغيرهای آ و هوایی
(درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،فشار هوا ،بارندگی،
فصل خش  ،باد و طوفان) ،فادله از خور ،ساختار
ساحل ،متغيرهای فيزیكی و شيميایی خاک (ویژگی-
های ظاهری ،بافت خاک ،اسيدیته ،شوری ،ميزان
سدیم ،ميزان منيزیم ،هدایت الكتریكی ،دردد اشباه و
نسبت جذ سدیم) از ميان فاكتورهای بررسیشده،
عامل عرض جغرافيایی بهدليل اینكه كل مساحت
منطقه در عرض جغرافيایی مناسب استقرار مانگروها
قرار داشت ،عوامل آ وهوایی بهدليل ثابت بودن در
كل منطقه و اینكه كل عرده دارای دامنه مناسب از
لحاظ فاكتورهای آ وهوایی اشاره شده بود ،عامل
فادله از خور بهدليل نبود خور بزرگ و مؤثر در منطقه
و عامل ساختار ساحل بهدليل یكنواختی و مسطح
بودن منطقه در تهيه الیههای اطالعاتی الزم جهت
تشخيص و تعيين اراضی مناسب توسعه جنگلهای
مانگرو در منطقه مورد مطالعه درنظر گرفته نشدند
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شکل  -1موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه در کشور و جزيره قشم با نمايي از تصوير ماهواره IRS
تهیه نقشه کاربري اراضي

مهمتورین مرحلوه اجورای هور طورح در زمينوه منوابع
طبيعوی شووناخت منوواطق اسوتقرار پدیوودههووای مووورد
مطالعه میباشد بهعالوه در بررسی هر پدیده در سطح
زمين الزم است سایر پدیدهها و روابط آنهوا بوا پدیوده
موردنظر نيز مورد مطالعوه قورار گيورد ایون موورد بوه
خصوص در جنگلهای مانگرو اهميوت بيشوتری پيودا
میكند ،بنابراین نياز به ابزاری است كه بتواند در یو
دید وسيع عالوه بر جنگلها ،سایر پدیدههای مرتبط را
نيز تشریح نماید سادهترین روش جهت نيول بوه ایون
هدف تهيه نقشه موورد نيواز از محودودهای اسوت كوه
پدیدههای مورد نظر را شوامل شوود ،بنوابراین پو از

تعيين محدوده منطقه مورد مطالعوه و تعيوين عوامول
مؤثر بر رشد و استقرار مانگروها در منطقه ،با اسوتناده
از تصاویر ماهواره  IRSسنجنده  PANو بهكم نرم-
افزار  ،ArcGISنقشه كاربری اراضی تهيه شود سوس
نقشوه اوليوه اسوتخراج شوده از تصواویر مواهوارهای بوا
كنترل ميدانی دقيق و تسیيد شد پو از تهيوه نقشوه
كاربری اراضی ،با توجه به بررسویهوای انجوامشوده از
ميووان كوواربریهووای موجووود در منطقووه تنهووا اراضووی
جزرومدی مناسب توسعه مانگروهای منطقه تشوخيص
داده شد ،بنابراین نقشوه اراضوی جزرومودی در نقشوه
موضوعی مجزایی ترسيم شد

251
نمونهبرداري خاك

پ از تعيين عوامل مؤثر در رشد و استقرار مانگروها و
حذف فاكتورهای ثابوت در منطقوه و تعيوين محودوده
ناحيه جزرومدی و اراضی جنگلی بر روی نقشه كاربری
اراضی ،نمونهبرداری جهت انجام آزمایشهای خاک در
این محدوده انجام شد با درنظرگرفتن هزینه آزمایش-
های نمونههای خاک ،ی شبكه نمونهبرداری مونظم-
تصادفی بهشكل مربع (بهدليل همگنی منطقه) با ابعواد
 933933متر در نرمافزار  OZIطراحی و با انتخوا
ی مختصوات بطوور تصوادفی ،بور روی منطقوه قورار
گرفت درمجموه  21قطعهنمونه در اراضی جزرومودی
و جنگلی قرار گرفت كه سه نمونه با شمارههای  9 ،1و
 24بهعنوان شواهد مربووط بوه اراضوی جنگلوی بوود و
مابقی مربوط به ناحيه جزرومدی بودند دامنه مناسوب
متغيرهای فيزیكی و شيميایی خاک با توجه به نمونه-
های شاهد و نتایج مطالعههای انجوامشوده پيشوين در
جزیره قشم تعيين شد پو از مشوخصشودن مركوز
قطعههای نمونوه ،از عموق دونر توا  13سوانتیمتوری
نمونههوای خواک برداشوت شود و پو از انتقوال بوه
آزمایشگاه ،اندازهگيری متغيرهای موردنظر انجام شد

تهیه نقشههاي موضوعي خاك

دادههای مربوط بوه آزموایشهوای خواک در نورمافوزار
 ArcViewوارد شوودند و سووس بوورای هركوودام از
فاكتورها در نرمافزار  ArcGISبهطور مجزا درونیوابی
بهروش  Splinانجام شد و هر كدام از نقشهها با توجوه
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به دامنوه مناسوب بورای اسوتقرار مانگروهوا در ایوران،
طبقهبندی شدند ،بهطوریكه نقشه هور مشخصوه ،بوه
مناطق مناسب و نامناسوب بورای اسوتقرار مانگروهوا از
نظر مشخصه مورد نظر اشاره مینماید سس در نورم-
افزار  ArcViewخروجی مناسب از آنها تهيه شد
تهیه نقشه نهايي

پ از طبقوهبنودی تموام فواكتورهوای خواک ،نقشوه
كاربری اراضی نيز طبقهبندی شود و اراضوی نامناسوب
برای استقرار مانگروها مانند اراضی فاقد جزرومد حذف
شوودند سووس بوورای تمووام نقشووههووا در نوورمافووزار
 ArcViewكليه مناطق نامناسب با استناده از عمليات
 Queryجدا گشته و در نهایت بوا هوم ادغوام شودند و
نقشه بدستآمده از كل منطقوه كسور شود در نتيجوه
محدوده باقيمانده ،اراضی مناسب برای توسعه جنگول-
هووای مووانگرو در منطقووه هلوور بووا توجووه بووه تمووامی
پارامترهای بررسیشده در این تحقيق میباشد
نتايج
نقشههای كاربری اراضی و اراضی جزرومدی در شكل-
های ( )1و ( )9و نتایج اندازهگيری متغيرهای فيزیكوی
و شيميایی خاک در جدول ( )2ارائوه شودهانود دامنوه
مناسب فاكتورهای فيزیكی و شيميایی خاک بوا توجوه
به نمونههای شاهد و مطالعههای انجامشده پيشوين در
جزیره قشم تعيين شد

شناسایی اراضی مستعد توسعه جنگلهای مانگرو در منطقه هلر جزیره قشم

شکل  -2نقشه کاربري اراضي منطقه هلر

شکل  -3نقشه اراضي جزرومدي
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جدول  -1نتايج اندازهگیري متغیرهاي فیزيکي و شیمیايي خاك در منطقه مورد مطالعه
شماره
نمونه

دردد
اشباه

هدایت
الكتریكی
(دسی-
زیمن بر
متر)

PH

2
1
9
4
5
1
2
9
9
23
22
21
29
24
25
21

93/55
14/44
14/42
91/1
99/59
92/44
11/42
11/25
95/44
99/29
14/49
99/9
99/5
99/21
99/34
94/91

219
53/1
42/1
59/9
59/2
44/95
54/9
45/1
53/5
13/9
51/2
92
91
94/9
94/1
99/9

2/11
2/99
2/92
2/92
2/21
2/52
2/59
2/95
2/21
2/59
2/19
2/91
9/32
9/35
9/31
9/32

شن
(دردد)

سيلت
(دردد)

رس
(دردد)

منيزیم
meq/lit

سدیم
meq/lit

نسبت
جذ
سدیم

سدیم
تبادلی
(دردد)

بافت خاک

14
21
21
53
13
24
11
99
59
59
24
1
9
4
1
1

21
21
21
11
21
9
24
1
29
29
9
53
41
54
51
11

13
21
21
14
14
29
13
23
14
14
29
44
41
41
41
91

433
239
233
293
213
232
294
234
235
299
225
113
113
142
199
143

2153
433
925
455
433
995
423
953
433
423
445
195
235
193
235
213

99/4
55/2
59/9
51/4
52/1
45/9
53/2
49/5
55/1
51/1
59/2
11/9
12/1
11/2
14/5
19/4

51/91
44/21
49/11
45/39
41/92
95/92
41/49
49/12
44/49
45/21
41/34
49/21
49/41
42/41
49/41
53/12

لوم رسی شنی
لوم شنی
لوم شنی
لوم رسی شنی
لوم رسی شنی
لوم شنی
لوم شنی
لوم شنی
لوم رسی شنی
لوم رسی شنی
لوم شنی
رسی سيلتی
رسی سيلتی
رسی سيلتی
رسی سيلتی
سيلتی رسی لومی

نقشههاي موضوعي خاك

بووا توجووه بووه متغيرهووای انوودازهگيووریشووده 23 ،نقشووه
موضوعی بهطوور مجوزا تهيوه (شوكلهوای  4توا  )29و
طبقات مناسب جهت كاشت حورا براسواس دامنوههوای
مناسب بر روی هر كدام مشخص شدند همانطوور كوه

شکل  -4نقشه طبقهبندي شده درصد اشباع خاك

پيشتر ذكر شد ،در تمام نقشههای تهيهشده ،طبقه دنر
مربوط به اراضی نامناسب و طبقه ی مربوط به اراضوی
مناسب از نظر متغير مورد بررسی است

شکل  -5نقشه طبقهبندي شده هدايت الکتريکي خاك
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شکل  -6نقشه طبقهبندي شده اسیديته خاك

شکل  -8نقشه طبقهبندي شده درصد سیلت خاك

شکل  -11نقشه طبقهبندي شده میزان يون منیزيم خاك
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شکل  -7نقشه طبقهبندي شده درصد شن خاك

شکل  -9نقشه طبقهبندي شده درصد رس خاك

شکل  -11نقشه طبقهبندي شده میزان يون سديم خاك
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شکل  -12نقشه طبقهبنديشده نسبت جذب سديم خاك شکل  -13نقشه طبقهبنديشده درصد سديم تبادليخاك

نتایج بدستآمده از اندازهگيری متغيرهای فيزیكی و
شيميایی خاک ،دامنه آنها ،دامنه مطلو آنها و نسبت

اراضی مناسب و نامناسب برای توسعه مانگرو در منطقه
مورد مطالعه در جدول ( )1ارائه شده است

جدول  -2سهم اراضي مناسب کاشت حرا در منطقه مورد مطالعه با درنظر گرفتن متغیرهاي خاك
متغير

دامنه نمونه-
های اندازه-
گيریشده

دامنه
مطلو

مساحت اراضی
مناسب (هكتار)

دردد

دردد اشباه

11/9-99/9

92/2-95/5

29/12

14/54

111/99

هدایت الكتریكی (دسی زیمن /متر)

44/4-219
2/52-9/31
1-24
1-11
2-41
233-433
995-2153

93-93
1/9-9/2
9-91
1-23
5-92/5
53-253
44/2-213

224/22
191/52
132/12
112/92
113/29
99/93
123/92

99/39
99/99
12/39
25/94
29/99
92/23
23/12

295/93
9/49
99/29
21/29
29/91
131/23
99/29

12/91
2/21
91/92
14/31
11/13
19/93
19/29

نسبت جذ سدیم

45/9-99/4

43/9-99

192/43

29/29

11/13

13/91

دردد سدیم تبادلی

95/9-51/4

92/2-52/1

125/45

92/91

14/55

9/29

اسيدیته خاک
دردد شن
دردد سيلت
دردد رس
منيزیم (ميلیاكیواالن بر ليتر)
سدیم (ميلیاكیواالن بر ليتر)

نقشه نهايي
پ از تهيه تمامی نقشههای مورد نياز و روی همگذاری
الیههای اطالعاتی بدست آمده ،محدوده مشوترک تموام
الیهها كه اراضی مناسب توسعه مانگرو در منطقوه موی-

مساحت اراضی
نامناسب
(هكتار)

دردد
25/41

باشد ،استخراج شد كه با مساحت  29/12هكتار معوادل
 4/51دردود از مسواحت كول منطقوه موورد مطالعوه را
شامل میشد (شكل )24
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شکل  -14نقشه نواحي مناسب براي توسعه مانگرو در منطقة مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیري
پژوهش پيشرو بر پایه تصاویر ماهوارهای و نتایج حادل
از آزمایشات خاک استوار است كه طی آن بهمنظور
پتانسيلسنجی اراضی مساعد كاشت جنگلهای مانگرو،
از تصاویر ماهوارهای مناسب و سيستم اطالعات
جغرافيایی استناده شد ابتدا با استناده از تصاویر
ماهوارهای  ،IRSامكان تهيه نقشه كاربری اراضی فراهم
شد كه برای طرحهای توسعهای بسيار ضروری است
با استناده از
( )Zharikov et al., 2005سس
سيستم اطالعات جغرافيایی ،نقشههای موضوعی تهيه
شد نتایج این تحقيق با توجه به سهولت تشخيص
كاربریهای مختلف از روی تصاویر ماهوارهای  IRSبا
قدرت تنكي مكانی  5/9متر ،نشاندهنده مناسب
بودن این نوه تصاویر بهمنظور تهيه نقشه كاربری اراضی
در مناطقی است كه دارای كاربری جنگل مانگرو می-
باشند كه در پژوهشهای انجامشده توسط Danehkar
و همكاران ( Choudhury ،)1321و  )1339( Sahaو
 )1339( Vadlapudiنيز به آن تسكيد شده است
ناحيه جزرومدی یكی از مهمترین و محدودكنندهترین
فاكتورها برای رشد و توسعه مانگروها میباشد كه در
منابع مختلنی به آن اشاره شده است ( Khaledi,
1993; Kairo et al., 2001; Saleh, 2007; Bosire
 )et al., 2008در این مطالعه نيز به این فاكتور اهميت

خادی داده شد و ابتدا نقشه نواحی جزرومدی در
منطقه مورد مطالعه تهيه شد براساس نتایج مشخص
شد كه از كل منطقة مورد بررسی كه حدود  933هكتار
وسعت داشت 219/1 ،هكتار (معادل  42/1دردد كل
منطقه) را اراضی جزرومدی تشكيل میدادند كه شرایط
استقرار مانگرو را داشتند بهعبارت دیگر حدود 13
دردد منطقه مورد مطالعه شرط الزم برای استقرار و
رشد مانگرو را نداشتند البته همانطور كه در بخش
نتایج بهطور منصل اشاره شد ،پ از نمونهبرداری از
خاک و اندازهگيری متغيرهای فيزیكی و شيميایی مؤثر
در استقرار و رشد مانگروها مشخص شد كه بخشهایی
از ناحيه جزرومدی نيز برای كشت و توسعه حرا
نامناسب هستند
با توجه به نتایج بدستآمده از آناليز نمونههای خاک
مشخص شد كه در بين متغيرهای فيزیكی و شيميایی
اندازهگيری شده ،دردد اشباه خاک بيشترین
محدودیت و  pHكمترین محدودیت را برای استقرار
گونه حرا در منطقه ایجاد میكند ،بهطوریكه با توجه
به متغير دردد اشباه خاک حدود  111هكتار منطقة
مورد مطالعه برای كشت مانگرو نامناسب میباشد،
درحالیكه این مقدار برای متغير اسيدیته ،فقط حدود
 9/49هكتار میباشد پ از متغير دردد اشباه خاک
نيز متغير ميزان منيزیم خاک محدودكنندهترین فاكتور
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در منطقه مورد مطالعه میباشد در پژوهش انجامشده
توسط  Jafarniaو همكاران ( )1321كه برای كل
مانگروهای جزیره قشم انجام شده است ،متغير اسيدیته
خاک بهعنوان یكی از عوامل ادلی تسثيرگذار بر استقرار
مانگروها شناسایی شد دليل اختالف نتيجه تحقيق
اشاره شده با تحقيق پيشرو را میتوان در مساحتهای
مختلف مناطق مورد مطالعه جستجو كرد
نتایج بدستآمده از آناليز متغيرهای اسيدیته ،هدایت
الكتریكی ،بافت و نسبت جذ سدیم نمونههای شاهد
خاک (نمونههای تهيه شده از مناطق جنگلی) با نتایج
پژوهش انجام شده توسط  )1331( Damizadehدر
رویشگاههای الفت استان هرمزگان مطابقت دارد
ازآنجائیكه پژوهشهای اشاره شده نيز در سطح
مانگروهای استان هرمزگان انجام شدهاند ،این همخوانی
دور از انتظار نيست  Gleasonو همكاران ( )1339نيز
در بررسی بخشی از مانگروهای آمریكا نتيجهگيری
كردند كه در بين متغيرهای خاک ،شوری ،اسيدیته،
فسنر محلول و سدیم مهمترین عوامل تسثيرگذار بر رشد
مانگروها هستند
براساس نتایج پژوهش پيشرو و همچنين با استناد به
پژوهشهای پيشين كامالً مشخص است كه هر ی از
فاكتورهای مورد مطالعه بهتنهایی میتوانند بهعنوان ی
عامل محدودكننده برای توسعه جنگلهای مانگرو
درنظر گرفته شوند ،ولی برای شناسایی اراضی مناسب
كاشت و استقرار مانگرو باید برآیند كلية متغيرها درنظر
گرفته شود بههمين دليل در این پژوهش نقشههای
موضوعی بر اساس هر فاكتور بهطور جداگانه تهيه و
درنهایت از روی همگذاری تمام الیههای اطالعاتی ،ی
نقشه نهایی براساس محدوده مشترک تمام متغيرها
تهيه شد كه در آن فقط  29/12هكتار از اراضی مورد

مطالعه برای توسعه جنگلهای مانگرو مناسب تشخيص
داده شدند در پژوهش دیگری Jafarnia ،و همكاران
( )1329با استناده از روش تحليل سلسله مراتبی
( )AHPبه بررسی اراضی مستعد كاشت مانگروهای
جزیره قشم پرداختند كه با توجه به تحليل پرسشنامه-
های تكميلشده و تهيه نقشههای موضوعی خاک و آ ،
پنج طبقه اراضی عالی ،خو  ،متوسط ،ضعيف و
نامناسب را شناسایی كردند همچنين وسعت اراضی
مناسب توسعه مانگرو را  5/12دردد كل منطقه بيان
نمودند
در انتها پيشنهاد میشود بهمنظور شناسایی دقيقتر
اراضی مناسب كشت و توسعه مانگروها و دستيابی به
نتایج كاملتر ،عالوه بر متغيرهای موردنظر در این
پژوهش ،برخی متغيرهای دیگر همانند متغيرهای آ ،
نرخ رسو گذاری ،آلودگیهای ننتی و تجمع فلزات
سنگين كه بهدليل كمبود اعتبار امكان مطالعه آنها در
این پژوهش ميسر نشد ،بررسی شوند بدیهی است
هرآنچه عوامل تسثيرگذار بر رشد و استقرار مانگروها
كاملتر و جامعتر بررسی شوند ،نتایج بدستآمده نيز
دقيقتر خواهند بود همچنين برای باالتر بردن دقت كار
و نقشه توان تهيه شده ،پيشنهاد میگردد كه در
تحقيقات آینده ،كليه فاكتورهای مؤثر در پراكنش و
استقرار مانگروها با روشهای مناسب نظير ،AHP
 AHPفازی و  ANPوزندهی شده و با توجه به درجه
اهميتشان و براساس ضریب وزنی برای تهيه نقشه
توان ،ادغام گردند تهيه نقشه اراضی مناسب كاشت به
شایانی خواهد كرد تا
دستگاههای اجرایی كم
فعاليتهای جنگلكاری با گونههای مانگرو را در
مناطقی متمركز سازند كه موفقيت بيشتری را به همراه
داشته باشد
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Abstract
Mangroves are one of the most important and valuable ecosystems throughout the
world. Overexploitations of mangroves by local communities due to their diverse
characteristics have caused severe degradation of these ecosystems. This process can be
found in mangroves of Iran, so protection and development of them is essential. In this
research, we will try to indentify the best sites for development of mangroves in Holor
region of Qeshm Island with an area of about 300 hectare. Firstly, the most important
parameters in growth of mangroves have determined that were as follows: tidal sites,
soil pH, soil electrical conductivity, soil texture, soil saturation percent, soil Sodium
absorption ratio and proportion of soil Mg and Na. Sixteen soil samples were obtained
using a systematic-random sampling network and their physiochemical variables were
measured in laboratory. Geographical Information System and satellite images of IRS
were used to provide the map layers of soil variables. Layers were overlapped and the
final map of suitable sites for development of mangroves was obtained. Based on
results, 13.67 ha (4.56 %) of the total area were capable for development of mangroves
which could be considered in afforestation plans.
Keywords: IRS satellite image, mangrove, physiochemical variables of soil, Qeshm
Island, remote sensing.
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