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درختان مانگرو طيف گستردهاي از گياهان تاالبي هستند که در طول خطوط جزر و مد ،جايي که
انباشت و فرسايش رسوب به صورت يک امر معمول در جريان است ،گسترده شدهاند ( Bryan-Brown
 .)et al., 2020اين درختان ،گروهي متشکل از  36گونه درخت شور پسند ( 73گونه با لحاظ کردن
گونههاي هيبريد) متعلق به هشت تيره متفاوت هستند ( .)Spalding et al., 2010در زيستگاههاي
عاري از تاثير فشارهاي انساني ،اين درختان معموالا پهنههاي خالص و درهم تنديدهاي از يک گونه يا
جوامع ترکيبي با مرز بندي فيزيکي کامال متمايز را به موازات خط ساحل تشکيل ميدهند ( Chen et
 .)al., 2016به عنوان يکي از پرتوليدترين زيستگاههاي ساحلي -دريايي ،جنگلهاي مانگرو از توانايي
بسيار بااليي براي برقراري تعادل اکولوژيکي بين جريانات دريايي ،اتمسفري و خشکي برخوردار هستند
( .)Mukherjee et a,l. 2014به طور مثال ،عملکرد درختان مانگرو در تثبيت کربن و کمک به کاهش
اثرات تغيير اقليم و گرمايش جهاني بيشتر از هر يک از نمونههاي زميني خود است بطوريکه ساالنه به
طور متوسط  1/5تن کربن در هکتار ( 606کيلوگرم در هکتار در سال) را از اتمسفر زمين جذب و
تثبيت ميکنند .از جمله سازگاريهاي منحصر به فرد مانگروها نيز ميتوان به مقاومت باال به شوري آب
( )McCain et al., 2020و همچنين تحمل سطوح بسيار پايين اکسيژن در رسوبات اشاره کرد
( .)Burdorf et al., 2016اين سازگاريها باعث شده تا مانگروها به خوبي در طول سواحل گرمسيري
و نيمه گرمسيري جهان ،جايي که شرايط متغير و حاد محيط زيستي توزيع بسياري از گونههاي گياهي
را محدود ميکند ،رشد کنند (.)Armitage et al., 2019
عليرغم بردباري باالي درختان مانگرو ،گسترش آنها در نواحي جديد و نواحي که قبال تحت تاثير
فعاليتهاي مخرب از بين رفتهاند (بخصوص در مجاورت کمربند خشک جهان) فرآيندي بسيار آرام و
عمدتا ناموفق است ( .)Pranchai, 2015همچنين هر ساله وسعتي در حدود  150هزار هکتار از
جنگلهاي مانگرو جهان بايد احيا شوند تا روند تخريب کنوني آن جبران شود (.)Pranchai, 2015
متاسفانه به دليل فراواني عوامل مخربي که موجب کاهش وسعت جنگلهاي مانگرو شده است ،ارائه
طرحهاي جهانشمول براي حفاظت از کليهي جنگلهاي مانگرو امکانپذير نيست و شرايط اقتصادي-
اجتماعي و اکولوژيک هر ناحيه در مقياس محلي ،نقش مهمي در تدوين برنامههاي حفاظت ايفا ميکند
( .)Iftekhar et al., 2004اين امر باعث شده تا امروزه بسياري از طرحهاي احياي جنگلهاي مانگرو
در سراسر دنيا با شکست مواجه شوند ( Samson and Rollon, 2008; Semesi and Howell,
 .)2012; Gedan and Silliman, 2009از اين رو ،تالش براي معرفي درختان مانگرو به رويشگاههاي
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جديد نيازمند توجه همهجانبه و جزئينگر به تمام شرايط هيدرولوژيکي و فيزيکو-شيميايي موثر در
رشد آنها است ( .)Coldren et al., 2019در مطالعات موجود ،مدلهاي مطلوبيت زيستگاه به عنوان
يکي از مهمترين ابزارهاي دردسترس براي تحقق اين امر و همچنين تعيين زيستگاههاي در معرض
تهديد درختان مانگرو شناخته شده است .با استفاده از اين رويکرد ،به طور مثال ،قيومي و همکاران
( )139۸نشان دادند که مطلوبيت بخشهاي قابل توجهي از زيستگاههاي مانگرو سواحل خليج چابهار تا
جاسک تا سال  2050از بين خواهد رفت و نواحي شرقي تنگه هرمز از مطلوبيت باالتري در آينده
برخوردار خواهند بود .ونجيا و همکاران ( )Wenjia et al., 2020و چاکرابورتي و همکاران
( )Chakraborty et al., 2019و شيح و همکاران ( )Shih et al., 2020نيز با استفاده از مدلهاي
مطلوبيت زيستگاه به شناسايي نواحي مستعد گسترش مانگروها و همچنين اولويتبندي حفاظتي
زيستگاههاي در معرض تهديد در نواحي مختلف جغرافيايي پرداختند.
انجام مطالعاتي مشابه در زيستگاههاي مانگرو ايران امري الزم و ضروري است زيرا از يک سو،
زيستگاههاي مانگرو در عرضهاي جغرافيايي نزديک به مدار  30درجه تنها به پهنههاي جزر و مدي
محدود شدهاند و از سوي ديگر به دليل عدم توانايي آنها در اشغال اکوسيستمهاي جديد ،بيش از
پيش در معرض تخريب بوسيله تغيير اقليم قرار گرفتهاند ( Pranchai, 2015; Faridah-Hanum et
 .)al., 2013چالش کنوني در اين زمينه ،يافتن زيستگاههاي مناسبي است که در آن ،اوالا ساختارها و
فرآيندهاي بزرگ مقياس در وضعيت مناسب باشند (مانند دما و اقليم) و دوما ،توسعه نواحي جديد
زيستگاهي با سرعت باال و همچنين هزينه و ريسک عدم موفقيت کم صورت پذيرد .در اين راستا،
مطالعه حاضر به شناسايي عوامل موثر در رشد درختان حرا در منطقه حفاظت شده حرا رود گز در
شرق تنگه هرمز پرداخته است تا نواحي مطلوب کنوني براي گسترش وسعت مانگروها شناسايي شود.
براي اين منظور ،مجموعهاي از پارامترهاي اکولوژيکي به همراه نقاطي که نهالهاي حرا با موفقيت
تثبيت گرديدهاند به عنوان ورودي به مدل مطلوبيت زيستگاه حداکثر بينظمي وارد شدند تا محورهاي
مستعد رشد و توسعه آنها شناسايي ،تفسير و براي حفاظت در اختيار بخش مديريت زيستگاههاي
مانگرو قرار گيرد.
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منطقه حفاظت شده حرا رود گز يکي از چهار تااالب باين المللاي اساتان هرمزگاان و زيساتگاهي
منحصر به فرد از جنگل هاي مانگرو در ايران است که در تااريخ  23ژوئان  1975مايالدي در فهرسات
تاالبهاي بينالمللي کنوانسيون رامسر قرار گرفات ( .)Zahed et al., 2010وجاه تماايز ايان منطقاه
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نسبت به ساير اکوسيستمهاي جزر و مدي ايران ،وجود دو گونه حارا ( )Avicennia marinaو چنادل
( )Rhizophora mucronataبه صورت نواحي همجوار است ( .)Zahed et al., 2010به طور تقريبي،
وسعت جنگلهاي مانگرو رود گز حدودًا برابر با  ۸30هکتار تخمين زده شده که بخش بيشاتر آن (650
هکتار) توسط گونه حرا و سااير ناواحي آن ( 1۸0هکتاار) توساط گوناه چنادل احاطاه شاده اسات .از
مشخصههاي بارز ديگر اين خور وجود تپههاي ماسهاي کشيده شده در امتداد طول خط سااحلي (196
هکتار) است که با کاهش انرژي امواج و در نتيجه کاهش قدرت فرسايشي آنها باعث باه وجاود آمادن
زيستگاههاي مطلوب مانگرو شده اسات .متوساط دمااي سااليانه در ايان زيساتگاه برابار باا  32درجاه
سانتيگراد ميباشد که حداقل آن در فصل زمستان ( 2درجه سانتيگراد) و حداکثر آن در فصل تابستان
( 51درجه سانتيگراد) است .ميزان رطوبت در اين منطقه به طور متوسط برابار باا  62درصاد و ميازان
بارش ساالنه آن برابر با  1۸1/2ميليمتر است (مرادي .)1395 ،از منظر پوشاش خاا ،،قسامت اعظام
سيستم جزر و مدي در قسمت رو به دريا توسط پهنههاي شني احاطه شده حال آنکاه در قسامتهاي
رو به خشکي ،بافت شني -گلي که از نواحي مناسب براي رشد مانگروها باه شامار مايآيناد از غالبيات
بيشتري برخوردار است (شکل .)1
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حرا ( )Avicennia marinaکه به افتخار دانشمند ايراناي اباوعلي ساينا باا ناام آوساينا شاناخته
ميشود ،گونه غالب جنگلهاي مانگرو اياران اسات ( .)Faridah-Hanum et al., 2013ايان درختاان
داراي تاچ پوشش بسيار متراکم و گسترده هستند که به صورت جوامع يکدسات ،فشارده و اغلاب تاک
گونه ديده ميشوند .اين درختان شاخهزا هستند و تنهي آنها به دليل فشاردگي زيسات تاوده سابز از
دور قابل مشاهده نيست .برگ اين درختان در سالهاي اوليه استقرار سبز مايل به خاکستري است کاه
با افزايش سن درخت به سبز روشن (متمايل به زرد) تغيير رنگ ميدهاد .بارگ درختاان حارا چرماي،
بيضي شکل و داراي چيدمان متضاد است .پايه برگ کوتاه و باريک است .سطح فوقاني برگها سبز تيره
و سطح زيرين آنها با پرزهاي ريز پوشيده شده است .در شرايط مطلوب محيطاي ،هار بارگ تاا سااليان
متمادي به صورت زنده بر روي درخات بااقي خواهاد ماناد ( .)Faridah-Hanum et al., 2013رشاد
اصلي درختان حرا در خرداد ماه بوقوع ميپيوندد .برخالف ساير درختان ،بذر درخت حرا بر روي درخت
مادر جوانه ميزند و سپس به روي زمين ميافتد .در نتيجه ،توليد مثل درختان حرا به صورت زندهزا ياا
شبهحيواني ناميده ميشود .در اين زمان ،اگر شرايط مطلوب برقرار باشد %90 ،بذر ها در ياک دوره 10
تا  15روز جوانه زده و بعد از  2تا  3ماه حدودًا  30تا  40سانتيمتر رشد ميکنند .ارتفاع درختاان حارا
بعد از  2تا  3سال نهايتا به يک و نيم متر ميرسد (( )Faridah-Hanum et al., 2013شکل .)1
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موفقيت در استقرار يک گونه گياهي ،نشان از توانايي گياه براي تحمل شرايط محيط و بهرهبرداري
از منابع آن است .همچنين ،استقرار موفق گونه در يک محل ميبايست در تعداد دفعات قابل قبولي
ايجاد شده باشد ( .)Beltrão-Mendes and Ferrari, 2019با در نظر گرفتن اين مالحظات ،پيمايش
ميداني در پهنهي جزر و مد براي شناسايي نهالهايي که با موفقيت در محل خود مستقر شدهاند انجام
شد .مناطقي که به عنوان نقطه حضور در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند داراي شرايط زير بودند.
 )1ارتفاع متوسط  50سانتي متر گونه که گوياي سن بين  2تا  3سال است )2 ،حداقل تعداد  5گونه
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در  100متر مربع )3 ،عدم وجود نهال چندل )4 ،سالمت گياه با بررسي شادابي برگها و عدم
چروکيدگي پوست تنه )5 ،استقرار کامل ريشههاي هوايي.
در بخش اليههاي محيطي 10 ،پارامتر در دو کالس  )1پارامترهاي ساختاري و مرفولوژيکي :شامل
مدل رقومي ارتفاعي ،متوسط غوطه وري (ساعت در روز) ،فاصله از خط ساحل ،فاصله از آبراهههاي
اصلي و فاصله از جوامع مانگرو و  )2فيزيکي -شيميايي رسوب :شامل کربن آلي ( ،)wt%وزن مخصوص
( ،)g/cm3هدايت الکتريکي ( ،)ds/mاسيديته و شن (درصد) توليد شدند .براي تهيه نقشه رقومي
ارتفاعي ،خط جزر و مد از تصاوير ماهواره سنتينل 2-با استفاده از روشهاي تفسير خودکار و بصري
استخراج و به عنوان خطوط تراز مورد استفاده قرار گرفت .ارتفاع هر خط نيز با برداشت نقاط مرجع
زميني تعيين گرديد .متوسط غوطهوري نيز در زمان برداشت نقاط مرجع زميني و با تعيين زمان رفت
و برگشت خط جزر و مد از هر نقطه محاسبه گرديد .براي محاسبه پارامترهاي رسوب ،نمونهبرداري از
 21نقطه شامل ترکيبي از رسوب سطحي تا عمق  30سانتيمتري برداشت شد (شکل  .)1براي اين
منظور ،ابتدا با اعمال روش طبقهبندي نظارت نشده  IsoDataبر روي يک تصوير ماهواره سنتينل 2-در
موقع جزر ،منطقه به نواحي همگن طيفي طبقهبندي و سپس در هر ناحيه نقاط نمونه برداري جانمايي
گرديد .براي جانمايي سعي شد تا نقاط در ترانسکتهايي عمود بر خط ساحل قرار گيرند تا تغييرپذيري
پارامترهاي محيطي از ساحل به خشکي به خوبي مشخص گردد .همچنين براي اختصاص دادههاي
نقطهاي محاسبه شده به کل محدودهي مورد مطالعه از روش ميانيابي به روش معکوس فاصله وزني
استفاده شد ( .)Blanco et al., 2018فرض اين روش بر اين است که هر نقطه (مانند نقاط
نمونهبرداري) يک حوزه نفوذ محلي دارد که با افزايش فاصله ،اين حوزه کاهش مييابد .وزن نقاطي که
نزديکتر به نقطه مجهول هستند بيشتر از نقاط دور است يعني هرچقدر نقاط معلوم به نقطه مجهول
نزديکتر باشند تاثير بيشتري در درونيابي خواهند داشت .براي اجراي اين مدل و يافتن مقادير
پارامترهاي رسوب براي نقاط مجهول ،از ابزار  IDWدر نرمافزار  ArcGIS 10.2استفاده شد.
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براي اجراي مدلهاي مطلوبيت زيستگاه ،از نرمافزار  Maxentاستفاده شد .تمام اليههاي ورودي به
مدل به فرمت سلولي (فرمت  )asciiبا اندازه سلول  30متر و سيستم مختصات WGS 1984 UTM
 Zone 40 Nتبديل شدند .ارتباط دروني پارامترها با فرض همبستگي معنيدار و بيش از  0/۸تعيين
گرديد .براي اجراي فرآيند آموزش مدل از  70درصد دادههاي حضور گونه (از مجموع  13۸نقطه
حضور) و براي بررسي اعتبار مدلسازي از  30درصد باقي مانده استفاده شد .خروجي مدل نيز در قالب
منطقي تهيه شد .مقادير اين قالب از  0تا  1متغير است و امکان تفسير بهتر و صحيحتري را نسبت به
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قالبهاي خام و تجمعي فراهم ميکند ( .)Alfasso, 2019براي تعيين درصد تأثير هريک از متغيرها از
رويکرد جکنايف استفاده شد ( .)Evcin et al., 2019در اين رويکرد هربار يک متغير از مدل کنار
گذاشته شده و مدل اجرا ميشود تا صحت پيشبيني مدل با و بدون آن پارامتر اندازه گيري ميشود.
براي بررسي عملکرد مدل از آماره مساحت سطح زير منحني  ROCاستفاده شد که از ترسيم مقادير
احتمال طبقهبندي درست نقاط حضور به ازاي  1منهاي احتمال طبقهبندي درست نقاط عدم حضور
(بر اساس دو مقدار حساسيت و ويژگي) محاسبه ميشود .مقادير عددي  AUCبطور معمول بين  0/5تا
 1ميباشد .مقادير نزديک به  0/5نشان دهنده اين است برازش تصادفي و عدد  1نشان دهنده برازش
کامل است ( .)Phillips et al., 2006در نهايت طبقه بندي زيستگاه بر اساس نقاط شکست نمودار
فراواني مطلوبيت در  4طقبه نواحي با مطلويت باال ،متوسط ،کم و ناچيز انجام شد.

در طول پيمايش ميداني ،تعداد  13۸نقطه به عنوان نقاط حضور جمع آوري گرديد .مقادير
پارامترهاي رسوب به تفکيک هر ايستگاه نيز در جدول  1آمده است .مقدار کربن آلي نمونههاي رسوب
بين  47و  )wt%( ۸4قرار داشت .کمترين وزن مخصوص محاسبه شده برابر با  g/cm3 10۸و بيشترين
آن  g/cm3 1۸۸بدست آمد (متوسط  .)g/cm3 149/3هدايت الکتريکي نيز از  3/54تا )ds/m( 4/54
متغير بود .رسوبات از قليايت باال ،بين  7/79تا ( ۸متوسط  )7/۸7برخوردار بودند .درصد شن رسوبات
نيز بسيار متغير و بين  45تا  ۸5درصد قرار داشت .نقشه پارامترهاي حاصل از عملگر  IDWدر شکل 2
نشان داده شده است.
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شاخص (واحد)
موقعيت
1
2
3
4
5
6
7
۸
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1۸
19
20
21

کربن آلي

وزن مخصوص

هدايت الکتريکي

()%wt

()g/cm3

()ds/m

55
79
49
79
6۸
۸2
۸4
79
5۸
57
5۸
55
65
6۸
73
6۸
59
73
۸2
60
60

10۸
1۸0
124
1۸0
155
1۸5
1۸5
1۸۸
112
112
115
129
140
155
165
160
131
166
1۸0
132
134

3/5
4/1
4/1
4/1
3/5
4/4
4/3
4/5
3/6
3/6
3/۸
4/3
4/3
4/4
4/5
4/4
4/4
3/9
4/0
3/9
4/0

7/۸
7/9
7/9
7/9
7/7
۸/0
7/9
۸/0
7/۸
7/۸
7/۸
7/9
7/9
7/9
۸/0
7/9
7/9
7/۸
7/۸
7/۸
7/۸

۸2
65
74
4۸
50
50
50
4۸
5۸
۸0
۸5
۸5
4۸
7۸
۸0
۸0
60
45
60
75
۸2
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وزن مخصوص رسوب و کربن آلي از سمت جنوب به شمال روند افزايشي و سپس کاهشي داشتند.
بيشترين مقدار اين شاخص در ميانههاي خور که به دليل وجود تپه ماهورها تحت تاثير کمترين سطح
جزر و مد و انرژي امواج است بدست آمد .هدايت اکتريکي نيز در قسمتهاي جنوبي مقادير نسبتا
پايينتري از ساير نواحي داشت .مقدار اسيديته روند افزايشي محسوسي به سمت مناطق باال دست را از
خود نشان داد .درصد شن رسوب بيشترين مقدار يکنواختي مکاني را داشت به طوريکه با فاصله از
جريان اصلي امواج و وجود تپه ماهورها ،درصد شن رسوب به طرز چشمگيري کاهش و به مقدار پايينتر
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از  40درصد رسيد .حال آنکه در نواحي نزديک به دريا که قدرت فرسايندگي امواج به حداکثر خود
ميرسد ،درصد شن تا بيش از  ۸0درصد محتويات رسوب را در برگرفته بود .ميزان همبستگي بين اليه-
هاي محيطي در هيچ يک از موارد بيش از مقدار  0/۸و معنيدار نبود ،بنابراين از تمام اليههاي تهيه
شده براي اجراي مدلسازي استفاده شد.
بر اساس نتايج حاصل از جکناي ف ،پارامتر فاصله تا جوامع مانگرو ،فاصله از کانالهاي آب اصلي و
ارتفاع به ترتيب به عنوان مهمترين پارامترهاي اثرگذار شناسايي شدند (شکل  )4همچنين ،پارامترهاي
هدايت الکتريکي ،وزن مخصوص و اسيديته از کمترين درصد اهميت برخوردار بودند .مقدار  AUCدر
مدل مکسنت نيز 0/951براي نقاط تعليمي و  0/963براي نقاط آزمون بدست آمد که نشان از توان
باالي مدل در شناسايي زيستگاههاي مطلوب حرا است .بر اساس نتايج مطلوبيت (شکل ،)4
زيستگاههاي مطلوب حرا به طور خاص در امتداد سه کانال اصلي خور به سمت مناطق باالدست
پراکنده شدهاند .به عبارت ديگر ،فاصله از کانالهاي آب صرف نظر از فاصله از خط ساحل که اثر بارزي
بر غوطهوري و انرژي امواج دارد نقش مهمي در تعيين مطلوبيت زيستگاههاي حرا ايفا کرد .بر اساس
طبقهبندي زيستگاه حاصل از نقاط شکست هيستوگرام فراواني (شکل  ،)4نواحي با بيشترين مطلوبيت
براي حرا ( 255هکتار 3/1 -درصد از کل وسعت خور) در ميانههاي خور و در کمترين فاصله از
کانالهاي آب قرار دارند .همچنين هيچ ناحيهاي با مطلوبيت باال در اراضي نزديک به ساحل ديده نشد.
اراضي با مطلوبيت متوسط ( 407هکتار 4/6 -درصد) و کم ( 69۸هکتار ۸/4 -درصد ) نيز به ترتيب در
نواحي مجاور زيستگاههاي مطلوب به سمت نواحي داخلي خور مشاهده شدند.

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-08-20

88

[ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-08-20 ]

مجتبي فروزاننيا و عاطفه چمني

89

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره نوزدهم ،پاييز و زمستان 1400

90

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-08-20

محدودي ت درختان مانگرو در رشد و گسترش سطح خود باعث شده تا فرآيند جنگلزايي به طور
ويژه مد نظر سازمانها و ارگانهاي مرتبط با منابع طبيعي و محيط زيست قرار گيرد .در سطح دنيا نيز
توجه به افزايش وسعت درختان مانگرو بيشتر در گرو خدمات و کاالهاي بيشماري است که اين
اکوسيستم در مقياس محلي و جهاني در اختيار انسان قرار ميدهد .به طور مثال ،ريچاردز و همکاران
( )Richards et al., 2020تنها راه حفظ نقش مانگروها در تثبيت کربن جو زمين و کاهش اثر
گلخانهاي آن را افزايش تالش براي کاشت درختان مانگرو و جبران از دسترويهاي پيشين آن دانسته
است .تاکيد اين مطالعات بيشتر بر توجه به خط استوا و مناطقي با عرض جغرافيايي بيشتر از  20درجه
شمالي (مانند مناطق جنوبي ايران) بوده است که به دليل تغييرات اقليمي ،درختان مانگرو منحصرا
محدود به مناطق جزر و مدي بوده و در معرض نابودي قرار دارند .به منظور شرکت در اين تالش
جهاني ،توجهات زيادي به افزايش سطح اراضي مانگرو در سواحل جزر و مدي خليج فارس و درياي
عمان معطوف شده است.
بايد توجه داشت که نگاه به مقولهي جنگلزايي مانگرو نيازمند توجه همه جانبه به فعل و انفعاالت
و کنشهاي بين فرآيندهاي زيستي و غير زيستي در مقياسهاي مختلف زماني و مکاني است .در
مقياسهاي مکاني بزرگ ،عموما پارامترهاي اقليمي مانند متوسط ماهانه و ساالنه دما و بارش به عنوان
مهمترين پارامترهاي ورودي در مدل مطلوبيت انتخاب ميشوند ( .)Ward et al., 2016به طور مثال،
قيومي و همکاران ( )139۸با استفاده از مدلهاي اقليمي  RCP2.6و  RCP8.5و مدل مکسنت نشان
دادند که به تدريج در طول زمان تا سالهاي  ،2050مطلوبيت زيستگاه مانگرو در سواحل خليج فارس
به دليل افزايش شديد دما و (متعاقبا) شوري شديد آب کاهش يافته و به سمت درياي عمان حرکت
خواهد کرد .اگرچه از دست روي زيستگاههاي کنوني در مقياس زمان  50ساله دور از انتظار به نظر
ميرسد اما تغييرات دمايي وارد شده در مدل آنها به خوبي گويايي تغيير مطلوبيت آينده به سمت
مناطقي مانند منطقه رود گز خواهد بود .البته بايد توجه داشت که مطالعات بزرگ مقياس تنها بر
اولويتبندي زيستگاههاي مختلف و نه پيشنهاد مناطقي مشخص (از چند صد متر تا چند هکتار) براي
توسعه و کاشت درختان مانگرو خواهد انجاميد .همچنين مطالعات کوچک مقياس بجاي دنبال کردن
روندي که در مطالعات مقياس بزرگ استفاده ميشود (بطور خاص استفاده از مدلهاي مطلوبيت
زيستگاه) ،تنها به تعيين نوع ارتباط بين رشد و پارامتهاي محيطي در يک نقطه و نه ايجاد ديد جامع از
کل گستره اکوسيستم منجر شود ( .)Barreto et al., 2016در اين راستا ،سارکر ()Sarker, 2017
اين امر را خاليي بزرگ در موفقيت طرحهاي جنگلزايي مانگرو دانسته است زيرا مجموعه دادههايي که
در مقياس محلي بر حضور و عدم حضور درختان مانگرو اثرگذار هستند بسيار متفاوت از ساير

مجتبي فروزاننيا و عاطفه چمني

91

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-08-20

پارامترهايي است که در مقياس کالن هستند .از اين رو ،تحقيق حاضر را ميتوان گامي به سوي
پيشبرد فرآيند مدلسازي مطلوبيت زيستگاه از مقياسهاي کالن به خرد دانست که بر اساس آن
ميتوان در اولويت تعيين شده در مقياس کالن (قيومي و همکاران) نقاطي براي کشت و افزايش سطح
درختان مانگرو معرفي کرد .زيستگاههاي مطلوب شناسايي شده براي درختان حرا بيشتر به سمت
مناطق باالدست خور شناسايي شد .بجز محدودههاي ابتدايي خور در مسير کانال اصلي جنوبي،
مهمترين محور شناسايي شده در امتداد سه کانال قرار داشت که بسيار متفاوت از گستره تاريخي
درختان حرا است .اين امر همسو با نتايج سارکر ( )Sarker, 2017تاييدي بر محدوده وسيع تحمل
درختان حرا در غلبه بر شرايط محيطي متفاوت و توان باالي سازگاري آن است .همچنين جبهههاي رو
به دريا که در حال حاضر تحت اشغال درختان حرا و چندل قرار دارند داراي مطلوبيت متوسط تا کم
بودند .علت چنين نتيجهاي را ميتوان در يافتههاي مارتين و همکاران ( )Martin et al., 2005و
استاماتوپولوس و آلويزوس ( )Stamatopoulop and Alevizos, 2017جستجو کرد .اين محقيقين
نشان دادند که نواحي رو به دريا به دليل افزايش قدرت فرسايشي امواج و در زماني که جريان اصلي
رسوبگذاري به ساحل دچار اختالل ميشود داراي بافت شني غالب بوده و عموما عاري از عناصر
غذايي الزم براي استقرار و رشد درختان مانگرو هستند .به عبارت ديگر ،از نتايج بدست آمده از اين
تحقيق و ساير مطالعات ميتوان استنباط اينطور کرد که وجود عواملي مانند قطع فرآيند رسوبگذاري
در ساحل ،افزايش قدرت فرسايش آب به همراه پيشروي سطح آب به سمت خشکي (حيدري و
همکاران )1396 ،باعث شده تا درختان حرا نواحي باالدست خور که دور از نواحي گسترش تاريخي
آنها است را انتخاب کند .عدم استقرار نهالهاي حرا در نواحي شني به سمت دريا و در نتيجه امتناع
مدل حداکثر احتمال براي طبقهي اين نواحي به عنوان زيستگاههاي مطلوب را ميتوان به موارد مذکور
نسبت داد .اين درحالي است که درختان چندل به دليل بردباري کمتر آنها هنوز نتوانسته تا خود را با
شرايط کنوني تطبيق داده و اراضي جديد را براي گسترش وسعت خود اشغال کند .چنانچه هدف
گذاري بخش مديريت اين زيستگاهها بر افزايش وسعت درختان حرا باشد ،تفاوت در نواحي پراکنش و
نتايج حاصل از مدلسازي مطلوبيت زيستگاه بدست آمده در اين تحقيق نيازمند تفکر منطقي و تصميم-
گيري اصولي است زيرا با تمرکز بر جبهههاي رو به دريا ممکن است موفقيت اين طرحها در آيندهاي
نزديک در هالهاي از ابهام قرار گيرد .همانگونه که تمرکز بيشتر بر نواحي باالدستي که از غوطهوري
پاييني برخوردار است نيز ممکن است منجر به عدم استقرار درختان مانگرو در سالهاي اوليه خود
باشند.
اقبال بسيار زياد مطالعات به استفاده از مدلهاي مطلوبيت زيستگاه در مقياسهاي بزرگ منجر به
توليد خروجيهاي قابل اعتماد در بخش اولويتبندي شده است حال آنکه موفقيت طرحهاي گسترش
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مانگرو در نواحي کوچک مقياس هنوز به مطالعات بيشتري نياز دارد تا به جانمايي دقيق نواحي
دستکاشت منجر شود ( Samson and Rollon, 2008; Semesi and Howell, 2012; Gedan
 .)and Silliman, 2009از اين رو پيشنهاد ميشود تا نتايج حاصل از اين مطالعه با رويکردهاي
تصميمگيري چند معياره -تک هدفه (در نواحي تک گونهاي) تصميمگيري چند معياره -چند هدفه (در
نواحي چند گونهاي مانند خور خوران) مقايسه و کاربرديترين روش در مقياس حاضر تعيين شود.
همچنين انجام مطالعات دقيق که بر پايه دادههاي اقيلمي به روز استوار هستند ،ميتواند عدم قطعيت
کنوني در نرخ باال آمدن سطح آب دريا بواسطه تغيير اقليم و گرمايش جهاني را به صورت کامل در
مطالعات اينچنيني از بين ببرد .بر اين اساس ،به نظر ميرسد تعيين زيستگاههاي مطلوب براي
گونههاي مانگرو فرآيندي پويا در طول زمان است که به دادههاي به روز (ساالنه) در تغيير نرخ رسوب-
فرسايش و اثر تغييرات اقليمي وابسته است .همچنين استفاده بيشتر از تکنيکهاي پيشرفته کنوني در
تهيه نقشه پارامترهاي محيطي بخصوص استفاده از سنجش از دور ميتواند عدم قطعيت پارامترهايي
که از طريق فرايندهايي مانند ميانيابي به اليههاي مکاني تبديل ميشوند را کاهش دهد.
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حيدري ،م ،خليل آبادي ،م ،بيدختي ،ع.ا .1396 .تغييرات ماهانه ماكزيمم سطح آب در حوزه شمالي خليج
فارس .فصلنامه بومشناسي آبزيان.10-20 :)3( 1 ،
علوي ،ز ،سعيدي ،گراغاني . 1391.پيشنهاد روش مناسب اقتصادي مديريت و توسعه جنگل هاي مانگرو
) (Rizophora mucronataدر شرق شهرستان جاسک ،اكوسيستم هاي طبيعي ايران.53-61 :)4(2 ،
قيومي ،ر ،ابراهيمي ،ا ،حسيني طايفه ،ف ،کشتکار ،م .139۸ .پيش بيني اثرات تغييرات اقليمي بر توزيع جنگل
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