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 چکیده

، کاهش سطح تنوع زيستي و وارد و جريانات امواجگذاری رسوببر هم زدن فرآيند  های صیادی با، فعالیتيطورکل به

پذيری اين در افزايش آسیب مؤثرهای محیطي آشفتگي ينتر مهم يکي ازهای نفتي به محیط مانگروها نمودن آالينده

 های يشگاهروصیادی در سطح  های یتفعالبررسي و نقشه سازی شدت انجام  رو ينازا. شود يمها محسوب اکوسیستم

 اين توانمندسازی و مديريتي راهکارهای پذيری و ارائهنقش مهمي در اجرای فرآيند ارزيابي آسیب مانگروها

لذا هدف  .کند مي ايفا ناشي از وقوع مخاطرات محیطي های خسارت جبران و رساندن حداقل به جهت ها اکوسیستم

های مانگرو استان هرمزگان بود. بدين های صیادی در رويشگاهشدت فعالیت سازی و تعییناين مطالعه بررسي، نقشه

 یها آبکیلومتر در سطح  4×4شبکه با ابعاد  سلول 031های مانگرو، ترسیم سازی گستره رويشگاهنقشه بامنظور، 

 بنادر موقعیت جغرافیايي و تعداد شناورهای موجود در مربوط به یها دادهمانگروها و نیز تهیه  یرندهدربرگناحیه کرانه 

، سیريک و ابیتشم، خمیر، ق های يشگاهروصیادی به تفکیک  های یتفعالصیادی استان هرمزگان، نقشه شدت انجام 

بنادر صیادی استان  موجود درشناورهای و تعداد  یاييجغرافپراکنش  نتايج نشان داد که بر اساس جاسک تهیه شد.

 <خمیر مانگرو اين استان بدين ترتیب است: رويشگاه های يشگاهروصیادی در سطح  های یتفعالشدت هرمزگان، 

يکي از  عنوان به تواند يمنتايج اين مطالعه  رويشگاه سیريک.<رويشگاه جاسک <رويشگاه تیاب  <رويشگاه قشم 

 قرار گیرد. مورداستفادهران مانگروهای اي پذيری یبآسارزيابي  نیازهای یشپ
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 مقدمه. 1

عمده اثرات انساني بر  به لحاظ تاريخي

تخريب و  ناشي ازطبیعي  های زيست یطمح

 ستبوده ا ها یستماکوساز  ازحد یشب یبردار بهره

(Alongi, 2015،در اين میان .) های یستماکوس 

 که چنان ؛اند شدهمانگروها بیشترين تهديد را متحمل 

برابر با  هرسالرفتن مانگروها در  دستنرخ متوسط از 

 ,Valiela et al., 2001; Alongiدرصد است ) 02/8

يک جهان  بیني یشپهمین نرخ، ادامه ( و با 2015

 ,.Duke et alبدون مانگرو به حقیقت خواهد پیوست )

جوامع  يکه رفاه نسب دهد يممطالعات نشان  (.2007

ن رفتن یت بر نرخ از بیزان جمعیشتر از میب يساحل

 ,.Valiela et alدارد ) یرتأثمانگرو  های یستماکوس

توسط  شده انجاممختلف  های یتفعال( چنانکه 2001

جوامع ساحلي )معیشتي، تجاری و صنعتي( صدمات 

اری را بر ساختار و عملکرد مانگروها وارد آورده یبس

 ,.Wolanski et al., 2000; Atkinson et alاست )

دائمي از مانگروها  طور به(. جوامع محلي 2016

و گرم کردن و  وپز پختمنبعي از چوب برای  عنوان به

و تخته  یربافيحص، حصارها، ها کلبه، ها خانهساختن 

(. تنه Vedeld et al., 2004) کنند يمسازی استفاده 

برای مصارفي  یا گسترده صورت به مانگرودرختان 

و رزين برای  نتاناستخراج مانند تولید زغال، 

تولید ، ها پلمبلمان، ساخت ، یساز چرمو  یزیآم رنگ

ماهیگیری،  یها تلهو  ها قفسبرای ساخت  چوب

قرار  مورداستفادهاری از محصوالت ديگر یو بس ها يققا

 & Walters, 2004; Dahdouh-Guebas) گیرد يم

Koedam, 2006 همچنین، بسیاری از جوامع .)

 یبردار بهرهبه  یا مالحظه قابلوابستگي ساحلي دارای 

از منابع آبزيان برای گذران معیشت هستند و بخش 

های مرتبط از درآمد خود را از صید و فعالیت یا عمده

 Abdullah et al., 2016. )آورند يمبا آن به دست 

Vedeld et al., 2004 .) ،پیامدهای بر اين اساس

 های یستماکوساز  رويه يب یبردار بهرهتجمعي ناشي از 

مانگروها شامل کاهش تراکم، ارتفاع و پیوستگي تاج 

-Hauff et al., 2006; Lopezپوشش است )

Hoffman et al., 2006 که  هايي يشگاهرو(. نمای

تعداد  صورت بهاغلب  شوند يمدچار تخريب شديد 

و  قد کوتاهاز گونه در فواصل زياد و يا درختان  ياندک

. چنین شود يمديده  یا درختچهبا ظاهر 

 تواند يمدر ساختار و ترکیب جنگل  هايي يدگرگون

در شرايط زيستگاهي برای  توجه قابلسبب تغییر 

ساکن در  جانوری یها گروهو ساير  ها نهالاستقرار 

 ,Crona & Bodinمانگرو شود ) های یستماکوس

بر  یبردار بهرهمستقیم صید و  یرتأثعالوه بر (. 2006

در وضعیت  داده رختغییرات ساختار مانگروها، 

در بستر مانگروها نیز از پیامدهای ناشي  یگذار رسوب

از عبور و مرور شناورهای صیادی است که به دلیل 

ايجاد تغییر و تحوالت زماني و مکاني در وضعیت 

عوامل  ينتر مهميکي از  عنوان به یگذار رسوب

 شوند يما شناخته مانگروه های یستمستاثیرگزار بر 

(Amsad Ibrahim Khan et al., 2014.)  فرايندهای

بر میزان و جهت جابجايي  یگذار رسوبفرسايش و 

هستند  اثر گزاردر ناحیه ساحلي  ومانگرجوامع 

(Furakawa & Wolanski, 1996; Ellison, 2015 .)

سبب  تواند يمچنانچه تغییر در میزان اين فرايندها 

مانگروها و  های یستماکوسگسترش و يا از بین رفتن 

بنتیک شود  یها گونهيا سالمتي، فراواني و پراکنش 

(Ellison, 2008.) مطالعات همچنین نشان داده که 

در اثر تردد  ينفت موادبسیار زيادی از  ساالنه مقادير

انواع شناورهای تجاری و صیادی به درون مانگروها 

سبب وارد آمدن اثرات مخرب  که کند يم نفوذ

، ها برگمانند تغییر شکل و خشک شدن  یا گسترده

، شکاف ها نهالکاهش رشد و پوسیده و خشک شدن 

 های يشهرخوردن پوست درخت، کاهش تراکم 

، افزايش نرخ جهش و از بین يزن جوانه، کاهش تنفسي

 ,.Yu et al) شود يمدرختان  های تحتانيرفتن اندام

به دلیل اين پیامدهای نامطلوب ناشي از . (2005

امروزه  مانگرو های یستماکوسبر  صیادی های یتفعال

و نیز  ها یتفعالاين بسیاری جهت مديريت  یها تالش

 شود يمانجام  ها آنناشي از کاهش اثرات نامطلوب 

(Wolanski et al., 2000; Alongi et al., 2000, 
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صیادی  های یتفعالهمچنین، بررسي شدت  (.2015

يکي از  عنوان بهمانگرو  های يشگاهرودر سطح 

محیطي نقش مهمي در اجرای فرآيند  های يآشفتگ

بر عهده دارد  ها یستماکوساين  پذيری یبآسارزيابي 

به کاهش  يتوجه قابلکه نتايج حاصل از آن کمک 

نسبت به وقوع  ها آن یآور تابو افزايش  پذيری یبآس

. در کند يممحیطي  های يآشفتگو  ها تنشساير 

از  یا گستردهمانگرو ايران نیز طیف  های يشگاهرو

 برداشت مانند گوناگون انساني و طبیعي مخاطرات

صیادی  برنامه، بدون گردشگری ،ها سرشاخه

 و شهری فاضالب ورود صنايع، ، توسعهپروری یآبز

 درپي يپ های يسال خشک نفتي، های يآلودگ و صنعتي

 دارند قرار ساالنه بارندگي شديد کمبود و

(Danehkar, 2001; Mafi-Gholami et al., 2017a; 

Mafi-Gholami & Nouri kamari, 2018a,b .)نتیجه 

 گوناگون محیطي های يآشفتگ و ها تنش اين وقوع

 پذيری یبآس میزان آن دنبال به و حساسیت افزايش

 آتي اقلیمي تغییرات وقوع به نسبت ها یستماکوس اين

 ,Mafi-Gholami & Nouri kamari) بود خواهد

2018a).  یا مطالعهاين در حالي است که تاکنون 

و  ها تنشنقشه سازی شدت وقوع  يینهدرزم

 پذيری یبآسو ارزيابي  ذکرشده های يآشفتگ

اين مطالعه  درواقعاست.  نشده انجاممانگروهای ايران 

 ارزيابي باهدفبخشي از مجموعه نوشتارهايي است که 

. لذا است شده انجاممانگروهای ايران  پذيری یبآس

هدف اين مطالعه بررسي، نقشه سازی و تعیین شدت 

مانگرو استان  های يشگاهروصیادی در  های یتفعال

هرمزگان است که برای اولین بار در سطح کشور 

و نتیجه حاصل از آن در فرآيند ارزيابي  است اجراشده

. بدين استفاده خواهد شد ها يشگاهرواين  پذيری یبآس

مانگرو  های يشگاهرومنظور، ضمن نقشه سازی گستره 

 موقعیت جغرافیايي ٔ  ینهدرزمموجود  یها دادهتهیه ، 

 صیادی استان هرمزگان و تعداد شناورهای موجود در

(، GISاز سامانه اطالعات جغرافیايي ) یریگ بهرهنیز و 

 صیادی در های یتفعالشدت انجام  و درجه نقشه

استان هرمزگان و به تفکیک  یسطح مانگروها

خمیر، قشم، تیاب، سیريک و جاسک  های يشگاهرو

 تهیه شد.  

 

 هامواد و روش. 2

 با برابر وسعتي با هرمزگان استان مانگرو یها جنگل

 های جنگل درصد 35 از بیش) هکتار 00/85520

 عرض حدفاصل جغرافیايي محدوده در ،(ايران مانگرو

( جاسک شهرستان) گابريک در 20° 94΄ 89˝ شمالي

 و بندرعباس شهرستان کولغان در 21° 85΄ 04˝ تا

 شهرستان هیمَن در 01° 94΄ 51˝شرقي طول

 بندرلنگه شهرستان در 00° 22΄ 52˝ تا جاسک

 هرمزگان استان مانگرو های جنگل. اند يافته توسعه

 در نیز و کشور در را اجتماعات اين وسعت بیشترين

 دارا راپمي منطقه های آب و فارس یجخل حوزه کل

 در. هستند چندل و حرا گونه دو از متشکل و بوده

 رويشگاه جز به طبیعي های توده يادشده گستره

 ناهمسال و نامنظم خالص، اجتماعات از تماماً سیريک

 رويشگاه در تنها و است شده پوشیده حرا درختان

 درختان با آمیخته صورت به چندل درختان سیريک

 يطورکل به(. Danehkar, 2001) شود مي مشاهده حرا

 استان مانگرو یها جنگل جغرافیايي، توزيع اساس بر

 ،و قشم خمیر رويشگاهي حوزه چهار در هرمزگان

 که هستند بندی یمتقس قابل جاسک و سیريک تیاب،

 های یتفعالشدت  یبند طبقه نیز مطالعه اين در

 شده انجام رويشگاهي یها حوزه اين سطح در صیادی

 .است

 مانگروهای نقشه سازی گستره برای مطالعه اين در

 از جاسک و قشم، تیاب، سیريک خمیر، های يشگاهرو

  سال به مربوط لندست ماهواره تصوير چهار تعداد

، 548/825که به ترتیب دارای رديف/گذر  2581

 بودند، استفاده 542/801و  542/803، 548/803

 تصاوير، هندسي دقت حداکثر به دستیابي شد. جهت

 نقطه 245 مجموعاً ثبت و ايدريسي افزار نرم کمک با

 ماهواره تصاوير ،GPS از استفاده با زمیني کنترل

 کمتر خطای مقدار با 2581 سال به مربوط 1 لندست

 روش از سپس،. شدند مرجع پیکسل زمین يک از
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 برای احتمال حداکثر شده نظارت بندی طبقه

 مانگروها گیاهي پوشش استخراج و تصاوير بندی طبقه

 ,.Wang et al., 2004; Nguyen et alشد ) استفاده

 انجام به کمک و تصاوير یزسازربا منظور به. (2013

 گیاهي پوشش جداسازی و بندی طبقه تر دقیق

 از پیرامون های خشکي و آبي نواحي از مانگروها

 و بهترين از يکي که NDVI گیاهي شاخص

 شناسايي برای مورداستفاده های شاخص پرکاربردترين

 مناطق ساير از سبز گیاهي پوشش ساده و سريع

 Seto & Fragkias, 2007; Vo) گرديد استفاده است،

et al., 2013) .نقشه داشتن اختیار در با NDVI نیز و 

 و قرمز سبز، باندهای کاذب رنگي ترکیب نقشه تهیه

 تمامي برای شده نظارت بندی طبقه نزديک، قرمز مادون

مانگرو  های يشگاهروشد و نقشه گستره  انجام تصاوير

 از حاصل های نقشه سنجي صحت انجام برای. تهیه شد

 ابعاد با زمیني نمونه 955 تعداد تصاوير، بندی طبقه

 سطح از 2581 سال در( مترمربع 355) متر 95×95

 بامطالعه مطابق. شد برداشت مانگرو های يشگاهرو

 و( 2589) همکاران و Nguyen توسط شده انجام

Eslami-Andargoli روش ،(2553) همکاران و 

 برای شده یبند طبقه تصادفي برداری نمونه

 گرفت قرار مورداستفاده نهايي های نقشه سنجي صحت

 ضريب و کلي دقت ،یدکنندهتول دقت کاربر، دقت و

 .شد محاسبه ،شده یهته های نقشه برای کاپا

 یها شدتماهیگیری با  های یتفعال، يطورکل به

ساحلي ايران  یها آبمتفاوت و در گستره وسیعي از 

توسط انواعي از  ها یتفعال. اين شود يمانجام 

که در تعداد، ابعاد  گیرد يمشناورهای صیادی صورت 

 یها مکانو ساير  دربناصید متفاوت، در  های یتظرفو 

، بررسي شدت و رو ينازا. يابند يمساحلي استقرار 

ساحلي  یها آبصیادی در  های یتفعالگستره انجام 

 یها مکاننیازمند تعیین موقعیت و تعداد بنادر و 

استقرار ساحلي، تفکیک انواع شناورها به لحاظ 

، گستره نفوذ شناورها در يتدرنهاظرفیت صید و 

 ,.Rowlands et alمنطقه خواهد بود ) یها آبسطح 

شدت  یبند پهنه، اولین مرحله در (. بنابراين2012

صیادی، شناسايي و تعیین موقعیت مکاني  های یتفعال

بنادر ماهیگیری در طول سواحل استان هرمزگان 

هر  عنوان بهاست. بر اساس تعاريف موجود، يک بندر 

دائمي  طور بهکه يک يا تعداد بیشتری شناور  یا نقطه

زه و است که اندا شده يفتعردر آن مستقر هستند، 

تعداد شناورهای مستقر در آن بر اساس خصوصیات 

 Rowlandsاست ) یرمتغانساني مجاور،  یها سکونتگاه

et al., 2012 بر اساس اين تعريف و با استفاده از .)

از معاونت صید و بنادر ماهیگیری  اخذشدهاطالعات 

سازمان شیالت ايران، بررسي چشمي تصاوير 

 Google Earth Pro (©DigitalGlobe یا ماهواره

Inc.; ©GeoEye Inc. و نیز پیمايش زمیني خطوط )

بندر ماهیگیری  21ساحلي استان هرمزگان، تعداد 

توسط اداره کل توسعه و  شده احداثمحلي و يا 

مديريت بنادر ماهیگیری در سواحل استان هرمزگان 

تفکیک انواع شناورهای موجود در شناسايي شد. 

ظاهری و  های يژگيوساس ناوگان صیادی بنادر، بر ا

. بر اساس گیرد يمصورت  ها آنظرفیت صید 

 دودستهموجود، شناورهای موجود به  بندی یمتقس

دارای طول  ها يققا. شوند يم بندی یمتقسقايق و لنج 

 8نفر و ظرفیت صید  4تا  2متر، تعداد خدمه  82تا  0

متر،  25تا  80دارای طول  اهتن است. لنج  0/2تا 

تا  15نفر و ظرفیت صید  4تعداد خدمه بیشتر از 

تن بوده و دارای تجهیزات و ادوات صیادی  855

(. در 8931مختلفي است )سازمان بنادر و دريانوردی، 

اين مرحله نیز با استفاده اطالعات موجود در معاونت 

 صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ايران و بازديد

میداني از بنادر موجود، تعداد ناوگان صیادی فعال 

 (. 8موجود در هر يک از بنادر مشخص گرديد )جدول 
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 موقعیت جغرافیايي بنادر صیادی استان هرمزگان: 8جدول 

 موقعیت جغرافیايي نام بندر رديف

 عرض جغرافیايي طول جغرافیايي

 O22 01' 89وO02 "N55 82' 43وE"45 قشم 8

 O21 15' 42وO02 "N29 82' 88وE28" شهید باهنر 2

 O20 93' 25وO01 "N31 42' 93وE09" جاسک 9

 O22 90' 29وO04 "N33 01' 55وE04" کنگ 4

 O22 95' 99وO04 "N81 93' 40وE92" بستانه 0

 O21 85' 53وO02 "N55 80' 98وE15" پشت شهر 2

 O22 48' 53وO00 "N15 49' 59وE14" صلخ 1

 O21 52' 01وO02 "N12 08' 52وE05" کالهي 1

 O22 93' 51وO04 "N81 28' 44وE09" حسینه 3

 O22 99' 54وO04 "N11 09' 83وE42" لنگه 85

 O21 51' 91وO02 "N48 03' 01وE12" جواداالئمه 88

 O22 93' 45وO00 "N25 82' 51وE15" باسعیدو 82

 O22 98' 00وO01 "N22 54' 01وE11" سیريک 89

 O20 92' 29وO01 "N99 05' 85وE34" گوکسر 84

 O22 01' 41وO02 "N94 52' 04وE35" درگهان 80

 O22 41' 01وO01 "N50 58' 24وE92" کوهستک 82

 O20 43' 43وO01 "N20 81' 04وE02" کوهمبارک 81

 O21 50' 45وO02 "N25 22' 93وE94" هرمز 81

 O20 02' 23وO00 "N22 55' 93وE38" ابوموسي 83

 O22 94' 83وO09 "N49 02' 90وE09" کیش 25

 O20 99' 04وO01 "N13 82' 82وE98" سورگلم 28

 O22 02' 99وO00 "N41 92' 52وE24" خمیر 22

 O22 09' 01وO02 "N92 53' 41وE11" رمچاه 29

 O22 42' 43وO09 "N11 44' 50وE52" چیرويه 24

 O22 83' 49وO01 "N12 52' 22وE40" خورآذيني 20

 O22 41' 00وO09 "N82 28' 08وE12" الوان 22

 O22 09' 50وO02 "N15 29' 84وE12" الرک 21

 O22 41' 91وO02 "N31 54' 03وE02" سوزا 21

 

پس از مشخص شدن موقعیت جغرافیايي بنادر و 

، نیاز به تعیین ها آنتعداد و انواع شناورهای موجود در 

محدوده جغرافیايي مشخصي است که ضمن در 

، از يکسو يموردبررسرويشگاهي  یها حوزه برگرفتن

و توزيع جغرافیايي  یبند پهنه یها روشامکان اجرای 

فراهم  مطالعهموردصیادی را در منطقه  های یتفعال

 یها محدودهآورد و از سوی ديگر، بر مرزهای 

در مطالعات مديريت يکپارچه مناطق  شده مشخص

از  یا گسترهساحلي منطبق باشد. لذا در اين مطالعه، 

 یها حوزه یرندهدربرگناحیه کرانه که  یها آب

رويشگاهي خمیر، تیاب، سیريک و جاسک بوده و مرز 

جزر و مدی و مرز دريايي آن حد پايین منطقه 

 عنوان بهخشکي آن حد باالی پهنه خطر است، 

صیادی  های یتفعالمحدوده جغرافیايي بررسي شدت 

 (. 8در نظر گرفته شد )شکل 
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و  Rowlandsبر اساس روش بکار رفته توسط  

تهیه نقشه تغییرات  منظور به( و 2582همکاران )

 یها آبصیادی، گستره  های یتفعالمکاني شدت 

رويشگاهي  یها حوزه یرندهدربرگکه  ناحیه کرانه

سلول شبکه فرضي با ابعاد  031است، به  موردمطالعه

در هر يک از . (8)شکل  شد بندی یمتقسکیلومتر  4×4

(، نمايه 8شبکه و با استفاده از رابطه ) یها سلول

( محاسبه FBشدت فعالیت صیادی توسط قايق )

ت فعالیت صیادی نقشه تغییرات شد يتدرنهاگرديد و 

و در  موردمطالعهمحدوده  یها آببا قايق در سطح 

 های مانگرو تهیه شد.مناطق پیرامون جنگل

 

 

که در 

: فاکتور      : تعداد بنادر ماهیگیری، Nاين رابطه: 

يک( است که از رابطه  صفرتاکاهش خطي فاصله )

 شود: يم( محاسبه 2)

 

 

 

ها  يققا: حداکثر مسافتي که Dmaxکه در اين رابطه؛ 

: فاصله میان مرکز Dcشوند و  يماز بندر صیادی دور 

سلول شبکه تا بندر صیادی است. بر اساس اطالعات 

موجود در اسناد معاونت صید و بنادر ماهیگیری 

شناسان و نیز گفتگو سازمان شیالت ايران، نظرات کار

های ماهیگیری از  يققای که ا فاصلهبا صیادان، حداکثر 

کیلومتر است. برای  855شوند، در حدود  يمبندر دور 

کیلومتر از يک  20يي که دارای فاصله ها سلولمثال، 

 20/5برابر با      بندر مشخص هستند دارای مقدار 

 855ی دارای فاصله بیشتر از ها سلولهستند و 

برابر با صفر بوده و      یلومتر از بندر، دارای مقدار ک

شود. بنابراين،  ينمانجام  ها آنفعالیت صیادی در 

های  يققابرابر با احتمال حضور      مقدار فاکتور 

برابر است      ی گوناگون است. ها سلولصیادی در 

 های موجود در هر يک از بنادر.  يققابا تعداد کل 
 

 

 

 

 

 
 مانگرو های يشگاهروجهت تعیین شدت فعالیت صیادی در سطح  شده یمترس: موقعیت بنادر صیادی و شبکه 8 شکل

         ∑    (8رابطه 

 

   

 

      (2رابطه 
(       )
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در مقايسه با قايق، فعالیت صیادی توسط لنج ها در 

. با استفاده از شود يمانجام  تری يطوالن یها مسافت

اطالعات موجود و نظرات کارشناسان معاونت صید و 

بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ايران و نیز گفتگو با 

که لنج های ماهیگیری  یا فاصلهصیادان، حداکثر 

 805، در حدود شوند يمبرای انجام صید از بندر دور 

کیلومتر برآورد گرديد. بر اين اساس نمايه شدت 

 صورت به توان يم( را FLدی برای لنج ها )فعالیت صیا

 ( بیان نمود:9رابطه )
 

که در 

اين 

: فاکتور کاهش      : تعداد بنادر ماهیگیری، Nرابطه؛ 

: تعداد کل لنج های      يک(، صفرتاخطي فاصله )

 موجود در هر يک از بنادر است. 

ی نمايه شدت فعالیت صیادی ها نقشهپس از تهیه 

ی نمايه شدت بند پهنهتوسط قايق و لنج، نقشه 

، از موردمطالعه( در محدوده FIهای صیادی ) یتفعال

 (. 4( بدست آمد )رابطه FL( و )FBهای ) يهنمامجموع 

 FI=FB+FL (4رابطه 

 . نتایج3

 که داد نشان شده یبند طبقه تصاوير دقت ارزيابي

 از بیشترشده  انجام های بندی طبقه تمامي کلي دقت

 دقت و کاربر دقت مقدار همچنین،. بود% 32

 برشده  انجام های بندی طبقه تمامي برای تولیدکننده

 دقت دهنده نشان که بودند 15 از بیشتر تصاوير روی

 گستره سازی نقشه برایشده  انجام بندی طبقه باالی

نتايج نشان داد که وسعت مانگروها در  .بود مانگروها

های قشم و خمیر، تیاب، سیريک و جاسک به  يشگاهرو

 42/028و  2/314،2/383، 1/1528ترتیب برابر با 

( گستره 0( تا )2ی شماره )ها شکلهکتار بود. 

های مانگرو را در سواحل استان هرمزگان  يشگاهرو

 دهد.  يمنشان 
 

 

 

 

 

 

 

 
 : گستره مانگروهای رويشگاه خمیر 2شکل

 

 
 تیاب  رويشگاه : گستره مانگروهای9شکل

         ∑    (9رابطه 
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 : گستره مانگروهای رويشگاه سیريک 4شکل

 
 : گستره مانگروهای رويشگاه جاسک 0 شکل

 

 تغییرات نقشه تهیه منظور به شد، بیان که طور همان

 یها آب گستره صیادی، های یتفعال شدت مکاني

 به است، موردمطالعه های يشگاهرو یرندهبرگ کرانه

 کیلومتر 4×4 ابعاد با فرضي شبکه سلول 031

 شبکه یها سلول از يک هر در و شد بندی یمتقس

 محاسبه لنج و قايق با صیادی یتفعال شدت های يهنما

 شدت دهنده نشان ،(3( تا )2شماره ) یها نقشه. گرديد

مانگرو  های يشگاهرودر محدوده  صیادی فعالیت

 ،دهد يم نشان نتايج که طور همان .است موردمطالعه

 وجود دلیل به تیاب، و خمیر رويشگاهي یها حوزه

 مقادير دارای فعال، صیادی بنادر از بیشتری تعداد

 اين که هستند بیشتری صیادی فعالیت شدت نمايه

 در صیادی های یتفعال بیشتر تمرکز دهنده نشان امر

 رويشگاهي حوزه دو به نسبت رويشگاهي حوزه دو اين

 وجود شک بدون. است( جاسک و سیريک) ديگر

 رويشگاهي یها حوزه در بیشتر صیادی های یتفعال

 اين در بیشتر پذيری یبآس ايجاد سبب تیاب و خمیر

 رويشگاهي حوزه دو به نسبت رويشگاهي حوزه دو

 شد. خواهد جاسک و سیريک

 
 رويشگاه خمیر یها آب محدودهشدت فعالیت صیادی در  :2شکل 

 
 رويشگاه تیاب یها آبدر محدوده شدت فعالیت صیادی  :1شکل 
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رويشگاه  یها آبدر محدوده شدت فعالیت صیادی  :1شکل 

 سیريک

 
 رويشگاه جاسک یها آبدر محدوده شدت فعالیت صیادی  :3شکل 

 

بررسي تغییرات مقادير شدت فعالیت صیادی در سطح 

نیز نشان داد که مطابق با  موردمطالعه های يشگاهرو

تعداد شناورهای صیادی موجود در بنادر و محدوده 

و  یا کرانه یها آبدر سطح  ها آنپراکنش فعالیت 

، رويشگاه خمیر در معرض بیشترين ها يشگاهروگستره 

استان  یا کرانه یها آبشدت فعالیت صیادی در سطح 

هرمزگان قرار دارد و در مقابل، رويشگاه سیريک 

در بین دارای کمترين شدت فعالیت صیادی 

(. 85بود )شکل شماره  موردمطالعهمانگروهای 

 یها ردهنیز در  قشم و تیاب های يشگاهروهمچنین، 

دوم و سوم به لحاظ شدت فعالیت صیادی قرار 

که با حرکت  دهد يماين نتايج نشان  درواقعداشتند. 

از غرب به شرق در طول سواحل استان هرمزگان، از 

 یا کرانه یها آبشدت فعالیت صیادی در سطح 

   .  شود يممانگروها کاسته  یرندهدربرگ

 

 
 مانگرو استان هرمزگان های يشگاهرو: شدت فعالیت صیادی در سطح 85 شکل

 

 گیری یجهنت. بحث و 4

يکي از مراحل اجرای فرآيند ارزيابي  يطورکل به

مانگرو، نقشه سازی  های یستماکوس پذيری یبآس

محیطي است  های يآشفتگو  ها تنششدت وقوع انواع 

 اقدامات بندی اولويت طريق از که نتايج حاصل از آن

 مطلوب، هایزيرساخت آوردن فراهم و مديريتي
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 افزايش و پذيری آسیب کاهش برای الزم کارهای راه

 ,Woodroffe) آورد يمرا فراهم  مانگروها آوری تاب

1995; Lucas et al., 2002; Cahoon and Hensel, 

لذا در اين مطالعه نیز اقدام به نقشه سازی  .(2006

 های يشگاهروصیادی در سطح  های یتفعالشدت 

 يکي آنمانگرو استان هرمزگان شد که نتايج حاصل از 

اين  پذيری یبآسالزم جهت ارزيابي  نیازهای یشپاز 

است. نتايج اين مطالعه نشان داد که بر  ها یستماکوس

مانگرو، پراکنش  های يشگاهروعلي اساس وضعیت ف

جغرافیايي بنادر و تعداد شناورهای صیادی موجود در 

خمیر و قشم دارای در معرض  های يشگاهرو، ها آن

فعالیت صیادی قرار دارند. نتايج شدت بیشترين 

همچنین نشان داد که رويشگاه سیريک نیز دارای 

 های يشگاهروکمترين شدت فعالیت صیادی در میان 

که نتايج موجود  هرچند ان بود.مانگرو استان هرمزگ

خمیر و  های يشگاهرووسعت بسیار باالتر  دهنده نشان

استان هرمزگان  های يشگاهروقشم نسبت به ساير 

را در مقابله  ها يشگاهرواست و اين امر توان باالتر اين 

 ،دهد يممحیطي نشان  های يآشفتگو  ها تنشبا انواع 

 ييافزا همدر اين میان از اهمیت برخوردار است،  آنچه

صیادی با وقوع ساير  های یتفعالمیان اثرات ناشي از 

است  ها يشگاهرومخاطرات محیطي در محل هر يک از 

 های يشگاهروشدت خسارات وارد آمده بر  تواند يمکه 

 بر اساس مطالعات موجود، مانگرو دوچندان سازد.

و میزان  وضعیت پیشروی به سمت خشکي

در بستر مانگروها نسبت به نرخ باال  یگذار رسوب

 پذيری یبآسمیزان  کننده یینتعآمدن سطح آب دريا 

نسبت به اين پديده اقلیمي است  ها يشگاهرواين 

(Woodroffe, 1995; Ellison, 2000) بر اساس .

وضعیت تغییرات وسعت و شیب  ،مطالعات موجود

مانگرو ايران  های يشگاهرودر محل  اراضي ساحلي

خمیر و تیاب دارای  های يشگاهرو است که یا گونه به

نسبت به باال آمدن  پذيری یبآسبیشترين میزان 

 ,.Mafi Gholami et alسطح آب دريا هستند )

2017b توسط  شده انجام(. مطالعاتMafi Gholami  و

وقوع  با( همچنین نشان داده که a2581همکاران )

، 8331پس از سال  بلندمدت های يسال خشک

 اند شدهمانگرو ايران دچار کاهش وسعت  های يشگاهرو

در  ها يشگاهروو عمده کاهش وسعت در اين 

و اين امر است  داده رخ ها آنرو به خشکي  های یهحاش

مانگروهای ايران را نسبت به باال  پذيری یبآسمیزان 

. شدت باالی نمايد يمآمدن سطح آب دريا تشديد 

خمیر و  های يشگاهروصیادی در محل  های یتفعال

در بستر  یگذار رسوبفرآيند  تیاب نیز با بر هم زدن

میزان  تواند يم ها يشگاهروی اين مانگروها

را نسبت به باال آمدن سطح آب  ها آن پذيری یبآس

 مطالعات انجام اهمیتاين موضوع  ايد.دريا تشديد نم

 در یگذار رسوبمیزان  تغییرات ٔ  ینهدرزم بیشتر

 را عمان دريايي و فارس یجخل سواحل مانگروهای بستر

   .دهد يمصیادی نشان  های یتفعالاثر  در

 یگذار رسوبنامطلوب بر میزان  یراتتأثاما عالوه بر 

در بستر مانگروها، تردد انواع شناورها در محدوده اين 

نفتي به  های يندهآالسبب وارد آمدن انواع  ها يشگاهرو

 به فارس یجخل منطقه متأسفانه. شود يم ها آندرون 

 بیش ساالنه) نفتي های يندهآال ورود باالی حجم دلیل

 مناطق ينتر آلوده از يکي به( نفت تن میلیون 0/8 از

 سازمان چنانچه است؛ شده يلتبد جهـان دريايي

 سال در را منطقه اين( IMO) دريانوردی المللي ینب

. کرد اعالم دريايي ويژه منطقه عنوان به 2551

 نشان شده انجام مطالعات و اسناد بررسي همچنین،

 شناورها و وآمد رفت عمده بخش که دهد يم

 ورود و نفتي مواد تخلیه صیادی، های یتفعال

 مانگروهای محدوده در خانگي و صنعتي یها فاضالب

 خمیر و تیاب( های يشگاهروهرمز ) تنگه در واقع

بدون شک بر روند پیشروی اين  که است متمرکز

به سمت خشکي و تشديد میزان  ها يشگاهرو

نسبت به وقوع ساير  ها يشگاهرواين  پذيری یبآس

 باال آمدن سطح آب دريا يژهو بهو  مخاطرات محیطي

  .است اثر گزار

که عالوه بر  دهد يممطالعات موجود نشان 

 یها آبمحدوده  گستره صیادی در های یتفعال

 انساني ديگری همانند های یتفعال ايران، مانگروهای
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های  حوزه در واقع مانگروهای در يژهو به) دام چرای

 نیز و سوختي چوب تهیه ،(و قشم رويشگاهي خمیر

 مسیر در سازی جاده و سد احداث ساختماني،، مصالح

 ،(جگین سد) ساحلي منطقه به منتهي های رودخانه

 شهری مناطق از خانگي و صنعتي های فاضالب ورود

 اين یرو پس وقوع و تخريب در مؤثر نیز نقش مجاور

 ;Danehkar et al., 2008دارند ) ها اکوسیستم

Mehrabanian et al., 2009افراد نظر اساس (. بر 

 استان طبیعي منابع کل اداره کارشناسان نیز و محلي

 حاشیه بومیان رويه بي برداری بهره هرمزگان،

 اين تخريب در زيادی سهم نیز مانگرو های جنگل

 ینتأم برای مناطق بومیان چراکه دارد، ها رويشگاه

. کنند مي درختان يسرشاخه زن به اقدام ، دام خوراک

همراه  مانگروها از رويه بي برداری بهره اين یرتأث بدون

با پیامدهای نامطلوب ناشي از تردد انواع شناورها در 

از بین رفتن تضعیف و  سبب ها يشگاهرومحدوده اين 

 اين پذيری آسیب افزايش يتدرنها مانگروها شده و

 را به دنبال دارد.  ها يشگاهرو

با  تواند ميگفت که نتايج اين مطالعه  توان مي درنهايت

فراهم آوردن اطالعات ضروری در مورد شدت انجام 

مانگرو  های رويشگاهصیادی در سطح  های فعالیت

ي در اجرای فرايند نقش مهم تواند مياستان هرمزگان 

و ارائه  ها اکوسیستماين  پذيری آسیبارزيابي 

راهکارهای الزم جهت دستیابي به اهداف حفاظت و 

احیای مانگروهای ايران داشته باشد. بر اين اساس که 

که دارای  هايي رويشگاهصیادی در  های فعالیتشدت 

 يافته کاهشهستند بايد  پذيری آسیببیشترين میزان 

انجام  های رويشگاهانواع شناورها بايد در  وآمد رفتو 

نسبت به  پذيری آسیبگیرد که دارای کمترين میزان 

 محیطي هستند.  های آشفتگيو  ها تنشوقوع 
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Abstract 

In general, fishing activities are considered as one of the most important environmental 

disturbances in increasing the vulnerability of the mangrove ecosystems due to their 

destructive effects on the process of sedimentation and wave currents, decreasing 

biodiversity, and introducing oil pollutants into these ecosystems. Therefore, investigating 

and mapping the intensity of fishing activities in mangrove habitats are of great needs in 

conducting the vulnerability assessment and providing managerial solutions and 

empowerment of these ecosystems to minimize and compensate the damages caused by 

environmental hazards. The aim of this study was to investigate, determine, and delineate and 

the intensity of fishing activities in the mangrove habitats of the Hormozgan province. To this 

end, the map of intensity of fishing activities was prepared in Khamir, Qeshm, Tiab, Sirik and 

Jask habitats through mapping the mangrove habitats, drawing 598 cell networks of 4 × 4 km 

in the coastal waters and the available geospatial data, and number of vessels in the fishing 

ports of the Hormozgan province. The results showed that in terms of the geographic 

distribution and the number of vessels in the fishing ports of the Hormozgan province, the 

intensity of the fishing activities in the mangrove habitats is ranked as follows: Khamir 

habitat> Qeshm habitat> Tiab habitat> Jask habitat> Sirik habitat. The results of this study 

can be used as a prerequisite for assessing the vulnerability of the mangroves of Iran. 
 

Keywords: Fishing activity, GIS, fishing activity intensity map, mangrove, Hormozgan province 
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