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 چکیده

استان هرمزگان با توجه به  های حرا در پهنه ساحلیبه پیش بینی مناطق مستعد توسعه جنگل ،تحقیق حاضر

رگرسیون منطقی پرداخته است. پهنه جزرومدی، میزان  های مدلبا استفاده از  ها آندریاشناختی موثر بر  های ویژگی

توسعه حرا بینی مناطق مستعد پیشسپس  ،موثر شناسایی شدندهای گرفتگی، شوری آب و موج به عنوان متغیر آب

اوال  که نتایج نشان دادسنجش شد.  Pseudo-R2و  ROCصحت مدل با آزمون . یافترگرسیون منطقی انجام مدل  با

میان حداکثر ارتفاع موج، متوسط حداکثر میزان آبگرفتگی در هنگام مد و میزان شوری آب با حضور مانگرو ارتباط 

Pseudo-Rو  ROCهای داری وجود دارد و باال بودن شاخصمعنی
. ثانیاً استکننده میزان صحت مدل نیز تایید 2
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 مقدمه. 1

واژه مانگرو اشاره به گروهی از درختان مختلف در 

مناطق جزرومدی دارد که به شرایط شور و پوشیده از 

محیطی متغیر آب سازگاری داشته و در شرایط زیست

توانایی در صورت مصون بودن از نیروی شدید امواج 

 ;Saenger, 2002; Tomlinson, 1986) زندگی دارند

Homer, 2009).  ها تنها در آب کم عمق و جنگلاین

یابند و شدیداً تحت های جزرومدی توسعه میپهنه

(، به نحوی Mcgoan, 2006تاثیر جزرومد قرار دارند )

اجتماعات مانگرو در مناطقی ترین که توسعه یافته

د که بیشترین نوسان جزرومدی وجود نشودیده می

این درحالی است که حرکت جریان جزرومد  ؛دارد

آید و تنها واجد برای مانگرو یك الزام به حساب نمی

برخی کارکردهای غیر مستقیم است. نقش جزرومد 

های مانگرو متعدد است. جزرومد به در توسعه جنگل

-های آوندی بزرگتر رقیب کمك میحذف گونه

ها های باالتر مصباین پدیده آب شور را به بخش؛کند

 شوددهد و سبب نفوذ  به داخل خشکی میانتقال می

(Kathiresan and Ajmal khan, 2007 .) جزر و مد

به داخل مغذی عامل اصلی و مهم ورود مواد آلی 

 & Safiariاز جنگل است )مواد زائد خروج جنگل و 

Nasouri, 2008 .)شود فعالیت جزر ومد مانع می

شوری خاك درمناطقی که میزان تبخیر باال است به 

موجب تعادل در شوری و  سطح مرگ آفرین برسد

مد به پراکنش وجزر .شودمیآب و خاك اشباع شده 

مد همچنین وجزر .کندبذرهای جوانه زده کمك می

سولفور و مواد کربن و کاهش اکسیددیموجب ذخیره 

 Iran’s National Document of) شود سمی می

Mangrove forests, 2013).  نقش نیز شوری آب

ها، تولیدات و رشد درختان گونهمهمی در پراکنش 

در شوری (. Ball, 2002; Krauss, 2008مانگرو دارد )

ها انرژی بیشتری برای حفظ آب و غلظت باال مانگرو

بنابراین انرژی کمتری ؛ کنندمناسب یون صرف می

ماند. به همین برای رشد و تولیدات اولیه باقی می

(. Naido, 2010شوند )می تر دیدهسبب کوتاه قامت

دهنده سطح برگ، شوری باال همچنین کاهش

-دهنده فشار اسمزی شیره گیاهی، افزایشافزایش

دهنده نسبت مساحت به وزن برگ و کاهش دهنده 

 Kathiresan) نیتروژن و فسفر استمیزان پتاسیم، 

and Ajmal khan, 2007  از سوی دیگر شوری زیاد .)

پسند در مناطق حضور سبب هجوم گیاهان شور

گروها را تواند عرصه توسعه مانشود که میمانگرو می

(. امواج Shan, 2008)با محدودیت مواجه سازد 

مهمترین عامل تاثیر گذار بر ناحیه ساحلی است 

(Danehkar et al, 2011به طور کلی مانگرو .) ها در

 ؛شوند که مصون از اثرت امواج باشدجایی مستقر می

ها وجود بنابراین نخستین شرط برای رویش مانگرو

ای آرام با حداقل حرکت آب است. عدم وجود منطقه

تالطم و موج به این معنی است که آب، فاقد انرژی 

در نتیجه  ،ذرات بوده جنبشی الزم برای جا به جایی

در کف بستر  ،نشین شدهتوانند تهذرات ریز می

های مانگرو انباشته شوند. همچنین امواج قوی به نهال

زنند و سبب می شود دانه ها از دسترس آسیب می

 ;Kamali and Hashim, 2010خارج شوند )

Martinuzzi et al., 2009.)  به منظور در این مقاله

به  ی دریاییهاهر یك پارامتر نشان دادن اهمیت

این  صورت کمی از رگرسیون منطقی استفاده شد.

 کارگیری تجربی است که با به های مدل از رگرسیون

احتمال حضور حرا و  بین ارتباط آماری هایتکنیك

پارامترهای دریا شناختی موثر برآن را مدل سازی می 

 و تجزیه در زمینه بسیاری تحقیقات در روشاین کند. 

 شهری رشد مدلسازی جنگل، گستره تغییرات تحلیل

 نتایج ،شده گرفته کار به زراعی اراضی مدلسازی و

 ,.Zare Garizi et alاست ) داده ارائه خوبی بسیار

 بین ارتباط توانمی این مدل مبنای (. بر2011

 متغیرهای نسبی اهمیت نمود، تبیین را متغیرها

 متغیر وابسته را احتمال نقشه و برآورد را شاخص

 Zare Garizi et al., 2011; Kamyab) کرد استخراج

et al.,2013 ) 

های هر یك از پارامتر با هدف بررسی، پژوهش این

 تهیه شناختی در پهنه ساحلی استان هرمزگان،دریا

 برازش های حرا،توسعه جنگلمناطق مناسب  نقشه

https://www.researchgate.net/profile/Arash_Zare_Garizi
https://www.researchgate.net/profile/Arash_Zare_Garizi
https://www.researchgate.net/profile/Arash_Zare_Garizi
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در نشان دادن اهمیت هر یك  منطقی رگرسیون مدل

از پارامترها و تعیین مهمترین عامل دریاشناختی موثر 

در بر گسترش اجتماعات حرا، به انجام رسیده است. 

هایی انجام شده که از آن جمله می این رابطه پژوهش

 توان به مطالعات زیر اشاره کرد:

Kamali وHashim   (2212 ) در سواحلدر پژوهشی 

غربی مالزی با هدف نشان دادن ضرورت حذف عامل 

های حرا قبل از کاشت، نشان دادند تنش در جنگل

های حرا موج یکی از عوامل موثر در حضور جنگل

و استقرار موج شکن می تواند شرایط را برای است 

همچنین آنها به  ها مساعد کند.توسعه این جنگل

دامنه جزرومدی به عنوان یك پارامتر مهم در توسعه 

 ,Safiari & Nasouri اندها اشاره کردهاین جنگل

-در نتایج پژوهش خود درباره توسعه جنگل (2008)

های مانگرو، یکی از مهمترین عوامل طبیعی موثر بر 

های کشور را ها در شرایط رویشگاهتوسعه جنگل

و همکاران  Saifullahکردند. مطالعه شوری آب بیان 

( در جنگل حرای الگونی در امتداد سواحل 2224)

با هدف بررسی   شمال دریای عرب در پاکستان

شناسی حرا با توجه به شرایط های ریختویژگی

محیطی حاکم بر منطقه نشان داد شوری آب از زیست

های حرا زیستی رویشگاهمهمترین ویژگی های محیط

است. بررسی میزان بردباری گونه حرا در برابر آب 

نشان داد ( 2222)و همکاران  Heگرفتگی توسط 

میزان آبگرفتگی رویشگاه در صورتی که با میزان 

بردباری گونه هماهنگ نباشد اجازه توسعه گونه را 

 تحقیقی توسط روند. ها از دست میدهد و نهالنمی

Luo به منظور مقایسه ویژگی(2211) و همکاران ،-

های طبیعی و دست های اجتماعات حرا در جنگل

کاشت در خلیجی در جنوب چین، دامنه جزرومدی و 

های مهم در پراکنش را از فاکتورمیانگین شوری آب 

 در این مطالعه رگرسیونهای حرا معرفی نمود. لجنگ

 اطالعات رویکرد با تجربی برآورد منزلة منطقی به

 را متعدد مستقل متغیرهای انتخاب محور، امکان

 مشکل رفع روشی کارآمد در در نتیجه و آورد فراهم

 .است متعدد هایداده از استفاده

 مواد و روش ها. 2

منطقه مورد بررسی پهنه ساحلی استان هرمزگان به 

کیلومتر )تنها با احتساب ساحل  72/1343طول 

جزیره قشم( و با عرض گستره پهنه جزرومدی )حدود 

 21که بین مختصات جغرافیایی است متر(  122

21 تا17 22  عرض شمالی و41 19  تا14 13 

ت طول شرقی واقع است. در این گستره اجتماعا

طبیعی مانگرو در هفت رویشگاه با وسعت 

 Iran’s National Documentهکتار ) 11/12221

of Mangrove forests, 2013اند. ( توزیع شده

 دهد.موقعیت منطقه مورد بررسی را نشان می 1شکل 

 

 روش انجام تحقیق

ههای مختلهف مهرتبط بها     این بررسی با تکیهه بهر داده  

سهه شهاخص میهزان     .های دریایی صورت گرفتپدیده

 ;Berger et al., 2008ی در هنگهام مهد )  گرفتگه  آب

Robert et al., 2010;Gilman and Ellison,2007 )  ،

 ,Rakotomavo and Fromardدامنههه جزرومههدی )

2010;  Kamali and Hashimm, 2010;  Zaldivar-

Jiménez, 2010; Luo et al., 2011; Safiari & 

Nasouri, 2008( ارتفهههاع مهههوج ،)Gilman and 

Ellison, 2007; Rakotomavo and Fromard, 

2010; Zahed et al, 2010 و دامنههه شههوری آب )

(Akram ali et al.,2008;  Luo et al., 2011; Said 

et al., 2010; Saifullah et al., 2004; Nazim et 

al., 2010; Wang’ondu et al., 2010; Naido et al., 

2010; Safiari & Nasouri, 2008 بهههه عنهههوان )

بههر گسههترش هههای دریههایی مههوثر مهمتههرین شههاخص

 های مانگرو معرفی شدند. جنگل

-های مربوط به پهنه جزرومدی از سازمان نقشهه داده

برداری ایران تهیه شد. در این نقشهه پهنهه جزومهدی    

حدفاصل پایین ترین موقعیهت خهط جهزر و بهاالترین     

موقعیت خط مد تعیین شده اسهت. پهنهه جزرومهدی    

استان هرمزگان پس از تهیهه از سهازمان یادشهده بهر     

بهر   Google earth نهرم افهزار   Geo Eyeروی تصاویر 

ه فرمهت  موقیعت جغرافیایی خهود انطبهای یافهت و به    

 رستری استخراج شد.
 

http://jpe.oxfordjournals.org/search?author1=Zhongkui+Luo&sortspec=date&submit=Submit
http://jpe.oxfordjournals.org/search?author1=Zhongkui+Luo&sortspec=date&submit=Submit
http://jpe.oxfordjournals.org/search?author1=Zhongkui+Luo&sortspec=date&submit=Submit
http://jpe.oxfordjournals.org/search?author1=Zhongkui+Luo&sortspec=date&submit=Submit
http://jpe.oxfordjournals.org/search?author1=Zhongkui+Luo&sortspec=date&submit=Submit
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه .1شکل

 

میهزان آبگرفتگههی کرانههه کهه نشههان دهنههده متوسههط   

 بهر اسهاس اطالعهات   ، حداکثر ارتفاع مد آب دریا است

از ایستگاه جزرومدی در محدوه مورد مطالعهه کهه    12

مقام، چارك، بندر لنگهه، خمیهر،    شاملغرب به شری 

الفت، پُهل، بندر شهید رجایی، درگاهان، بندر عبهاس،  

ههای  بود با اسهتفاده از داده  کالهی، سیریك و جاسك

از واحههد  2212مههد در سههال  بینههی جههزرو پههیش

مورد تجزیه و هیدروگرافی سازمان نقشه برداری تهیه 

 های شوری آب دریها براسهاس  تحلیل قرار گرفت. داده

مطالعهات مختلهف صهورت گرفتهه در محهدوده مهورد       

های مربهوط بهه مطالعهات تهیهه     مطالعه از جمله داده

 Iran’s National) ایهران های مانگرو سند ملی جنگل

Document of Mangrove forests, 2013 و )

مطالعات مربوط به طرح مونیتورینگ سهواحل اسهتان   

-ز دادههرمزگان  تهیه شد. اطالعات مربوط به مهوج ا 

های ثبت شده از امواج در اداره کل مهندسی سواحل 

نقطهه بهه    12در  سازمان سهواحل و بنهادر  و بنادر در 

تهها  1332صههورت تصههادفی سیسههتماتیك )از سههال  

هههای دادهتجزیههه و تحلیههل شههد.   دریافههت و( 2229

IDWبها روش   Arc Gis 9.3الهذکر در محهیط    فهوی 
1 

 انهدازه  مطالعهه  ایهن  در تبدیل به نقشه سطحی شهد. 

 متهر  122در 122های رسهتری نقشه تمامی در سلول

 گهذاری  ههم  روی قابلیهت  ها نقشه که این برای و بود

پهنهه سهاحلی اسهتان     نقشهه  قالهب  باشهند از  داشهته 

                                                 
1
 Inverse Distance Weighted 

 هاالیه نمودن اندازه هم برای مرجع  به عنوان هرمزگان

حضهور اجتماعهات    2همچنین نقشه بولی .شد استفاده

حرا به عنوان متغیر وابسهته در ایهن مطالعهه بهه کهار      

ههای  پیکسهل( ههر یهك از نقشهه     4122% )1رفت. از 

)بها توجهه بهه    های مسهتقل  های متغیر مربوط به داده

 .گیری صورت گرفهت نمونه( Greenگیری  اصول نمونه

-های نمونهها در واحدصسپس ارزش هر یك از شاخ

افهزار آمهاری بهه صهورت ارزش     تعیین و در نرم گیری

 ( ثبت شد.  1و 2نقاط بود و ارزش نقاط نبود )

 مهورد  مسهتقل  متغیرههای  بین که است ممکن گاهی

 ؛باشد داشته وجود همبستگی و رابطه در مدل استفاده

 مسهتقل  متغیرههای  شود کهه می گفته صورت این در

بررسهی   بهرای  مطالعهه  ایهن  در. هسهتند  نامتعامهد 

 محاسهبة  از مسهتقل  متغیرههای  بهین  همبسهتگی 

 Kamyab etشهد )  متغیرهها اسهتفاده   بین کوواریانس

al.,2013.) را آنهها  تغییهر  میزان متغیر، دو کوواریانس 

 2بهین   کوواریانس کند محدودةبیان می هم به نسبت

 یهك  بهه  میهزان  ایهن  چهه  ههر  کند کهه تغییر می 1تا 

 خواههد  بیشتر متغیرها بین همبستگی باشد ترنزدیك

 از بهیش  کوورایهانس  دارای کهه  بود. زوج متغیرههایی 

دارای همبسهتگی   باشد بهه عنهوان  متغیرههای    21/2

شهود  حذف می مدل از ها آن از یکی و شوندمی معرفی

(Marianne et al., 2012). 

ROCکارایی مدل رگرسیون منطقی بها دو شهاخص   
9 

 ارزیابی شد  Pseudo-R2)مشخصه عملکرد نسبی( و 

 Pseudo-R2 کننده برازش کامل و مساوی با یك بیان

Pseudo-R2      برابر صفر به معنهای عهدم وجهود رابطهه

دار بین متغیرهای مسهتقل و وابسهته اسهت. در    معنی

توان را می 2/2بزرگتر از  Pseudo-R2مطالعات مکانی 

 Kamyab etدهنده یك برازش خهوب دانسهت )  نشان

al.,2013میههزان .)ROC  تغییههر  1تهها  1/2بههین  نیههز

یهك   هبه کند که هر چهه میهزان بهه دسهت آمهده       می

 ,Stevensonنزدیکتر باشد، صحت مدل باالتر اسهت ) 

                                                 
2 

Boolean 

3 
Relative Operating Characteristic 
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بهرای انجهام تجزیهه و تحلیهل     این بررسی  (. در2008

 SPSS و   Minitab 16 هههایافزارآمههاری از نههرم

 .استفاده شد19

 

 نتایج. 3

ههای  بررسی مطالعهات پیشهین نشهان داد کهه متغیهر     

هههای مناسههب جهههت دریههایی زیههر در گههزینش پهنههه

حفاظت بیرونی اجتماعات حرا و توسعه آنهها اهمیهت   

 دارند.  

مدی در سواحل استان بررسی نقشه دامنه پهنه جزرو

هرمزگان نشان داد که مساحت این پهنه برابر 

کیلومتر مربع است و از عرض حداقل حدود  11/372

 12ان تا حداکثر متر در سواحل شهرستان پارسی 11

کیلومتر در سواحل شهرستان قشم نوسان دارد. نتایج 

این مطالعه نشان داد اجتماعات مانگرو در قسمت 

متر  112هایی از کرانه که پهنه جزرومدی حداقل 

هایی که ساحل اند و در قسمتاست گسترش یافته

متر است توانایی  112باریك شده و پهنه کمتر از 

 . حضور ندارند

های جزرومدی کشند در ایستگاهسی ارتفاع مهبرر

کشند در  نشان داد که بیشترین متوسط ساالنه مه

بندر خمیر و بندر پهل در سواحل مرکزی استان 

متر به ثبت رسیده است. این  1/4هرمزگان، به میزان 

اند که به علت دو ایستگاه در مکانی قرار گرفته

ه محصور نزدیکی به جزیره قشم تقریبا محیطی نیم

قرار دارند و به همین سبب میزان بیشتری از مد را 

کمترین دهند. به عالوه در استان هرمزگان نشان می

متر در  7/1به میزان  کشند نیزمتوسط ساالنه مه

متوسط  2 شکلایستگاه مقام به ثبت رسیده است. 

های مورد کشند ثبت شده در ایستگاهساالنه ارتفاع مه

 دهد. میمطالعه را نشان 

خور مختلف از غرب به شری در  19مقایسه شوری در

-ده شده است. برطبق این نمودار مینشان دا 9شکل 

توان ادعا کرد دامنه شوری در خورهای مورد بررسی 

گرم در لیتر در خور میلی 97از حدود ، این استان

گرم در لیتر در خور میلی 47مبارك تا حدود کوه

-خورهای استان محسوب میترین مقام که از غربی

با توجه به داده شوری خورهای شود متغیر است. 

استان هرمزگان به رغم روند عمومی کاهش نسبی 

شوری از غرب به شری استان اما این روند در کناره 

ساحل و به ویژه در خوریات از آهنگ یکسان و 

منظمی برخوردار نیست و تابع تغییرات محلی قرار 

 دارد. 

 

مقایسه میزان آبگرفتگی در ایستگاه های جزرومدی : 2شکل

 هرمزگان

 

 : مقایسه میزان شوری در خورهای استان هرمزگان9شکل
 

ابعاد و حجم آب خورها، سرعت پر شدن و خالی 

های شدن خور در طول جزرومد، ارتباط با آبراهه

فصلی، تأثیر گرفتن از کاربری اراضی پیرامون و اثر 

ویژه باد، بارندگی و تابش هوایی بهوعوامل آب

خورشید، سطح و عمق خور همگی بر تغییرات 

 Iran’sموضعی و محلی شوری موثر هستند )

National Document of Mangrove forests, 

2013.) 

حداکثر ارتفاع امواج ثبت شده در پهنه ساحلی استان 

 1332ههای  ساله بین سال 12هرمزگان در یك دوره 

نشان داده شهده   4شری در شکل  از غرب به 2229تا 

2 
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 است. مطابق این شکل دامنه تغییرات ارتفاع مهوج در  

متهر متغیهر    1/9متر تها   2/1پهنه ساحلی هرمزگان از 

 است. 

نقطه از پهنه  3:حداکثر ارتفاع امواج ثبت شده در  4شکل

 ساحلی هرمزگان

 

 بررسهی  بهرای  بهودن،  ازبررسهی نرمهال   هها پهس  داده

 بررسی این نتایج آزمون قرار گرفتند.همبستگی مورد 

متغیهر پهنهه جزرومهدی، میهزان      4نشان داد که بین 

آبگرفتگی، شوری و حداکثر ارتفاع امهواج همبسهتگی   

هها  است و درنتیجه تمهامی ایهن متغیهر    21/2کمتر از 

 غیهر  مسهتقل  متغیهر  چههار  سهازی شهدند.  وارد مهدل 

حضور و عهدم حضهور    وابسته متغیر همبسته به همراه

شد.  استفاده لجستیك رگرسیون مدل اجرای حرا برای

ضرایب مدل مناطق مسهتعد توسهعه حهرا را     2جدول 

 نقشهه رسهتری   یعنهی  مهدل،  دهد. خروجهی نشان می

 حضور حرا در پهنه ساحلی اسهتان هرمزگهان   احتمال

های موثر نقشه رستری حاصل از متغیر 9با کمك  نیز

 درنهها  ( و روابهط ریاضهی حهاکم بهر آ    2و 1، 1)شکل 

-Pبا توجهه بهه مقهادیر     .است شده داده نشان 7 شکل

value ك 

اسهت،   21/2ه برای متغیر دامنه جزرومهدی کمتهر از   

درصد بین این متغیهر و حضهور و    31پس با اطمینان 

داری وجهود نهدارد و   عدم حضور حهرا اخهتالف معنهی   

( بنابراین Steven, 2008شود )فرض صفر پذیرفته می

سهازی خهارج شهد. نتیجهه رابطهه      این متغیر از مهدل 

رگرسیونی نهایی با سهه متغیهر باقیمانهده بهه صهورت      

 است: 1رابطه 

 ( 1رابطه
⌊              (    )  (    ) ⌋ 

  ⌊              (    )  (    ) ⌋
    

 

  ،: احتمال حضور اجتماعات حراY در این رابطه،

: H ،متوسط حداکثر آبگرفتگی در هنگام مد  

W  :حداکثر ارتفاع موج و :S  .میزان شوری آب است  

 

و  ROCبرای ارزیابی مدل رگرسیونی از دو شاخص 

Pseudo-R
Pseudo-Rمقدار  استفاده شد. 2

برابر  2

دل برازش بسیار خوبی ممحاسبه شد، بنابراین  91/2

 که آمد به دست 27/2نیز  ROCدارد. میزان شاخص 

قابلیت باالی مدل نزدیکی این عدد به یك حاکی از 

-در توصیف مناطق مستعد توسعه از دیدگاه ویژگی

 های دریایی است. 

های مستقل سعی شد به منظور تعیین اهمیت متغیر

ها از رابطه رگرسیون حذف و میزان هر کدام از متغیر

های ارزیابی مدل مورد بررسی قرار تاثیر آن بر معیار

ها، متغیر گیرد. به منظور ارائه بهتر اهمیت نسبی

های ارزیابی مربوط به هر کدام از مدل تفاضل شاخص

های کاهش یافته نسبت به مدل کامل ها با متغیر

محاسبه گردید نتایج نشان داد که متغیر حداکثر 

ارتفاع موج بیشترین نقش را در گزینش مناطق 

 های حرا دارد.مستعد توسعه جنگل

 
 منطقی : ضرایب متغیرها در مدل رگرسیون 1جدول 

 ضریب در مدل  متغیر مستقل

 -7/1 موج

 37/2 میزان آبگرفتگی

 -2/2 شوری آب    

 1/12 عرض از مبدا

 

 بحث و نتیجه گیری. 4

-های محیطویژگیهای دریایی از بارزترین شاخص

شود که در زیستی مناطق ساحلی محسوب می

مطالعات متعددی در ارتباط با پراکنش اجتماعات حرا 

های صورت گرفته، است.  بررسی گرفته توجه قرارمورد 

دامنه جزرومدی، میزان آبگرفتگی، ارتفاع موج و 

های دریایی در ترین مولفهمیزان شوری آب را موثر

۰ 

1 

2 

۳ 

۴ 

۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ 2 1 

اع
تف

ار
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 نقاط ثبت ارتفاع موج از شرق به غرب
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است. با این  داده ای نشانگسترش این اجتماعات کرانه

های حداکثر وجود بررسی حاضر نشان داد شاخص

آبگرفتگی کرانه در هنگام ارتفاع موج، متوسط حداکثر 

مد و میزان شوری آب در سواحل هرمزگان بیشترین 

تأثیر را در گسترش اجتماعات مانگرو به خود 

 مستقل متغیر مهمترین موج ارتفاع اختصاص دادند.

 با احتمال حضور حرا معکوس آن رابطه که است مدل

بیشتر در  که اجتماعات حرا معناست بدان این است.

ایی حضور دارند که ارتفاع و قدرت موج مناطقی توان

اندك باشد، زیرا امواج ضعیف با ارتفاع کم سبب 

گذاری و پایداری محیط شده و نرخ رسوب افزایش

محیطی  فضایی آرام در رویشگاه ایجاد و شرایط زیست

مطلوب و مناسبی را برای استقرار مانگروها ایجاد 

 کنند. می

 
 : نقشه میزان شوری آب شکل 1شکل

 

 
 : نقشه ارتفاع موج1شکل 
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 : نقشه میزان آبگرفتگی در هنگام مد2شکل

 

به عالوه زمانی که ارتفاع موج زیاد است میزان حجم 

گردد که این  آب تخلیه شده بر جنگل ها افزوده می

قوی بر فرایند نیز با نتایج مخرب همراه است. امواج 

کیفیت و کمیت دلتاها نیز اثر مخرب دارند و عدم 

ها  تشکیل دلتا و تخریب آن به واسطه اموج بر جنگل

اثر غیر مستقیم گذاشته و موجب عدم تشکیل 

 & Safiariگردد ) ها و تخریب آنها می جنگل

Nasouri, 2008 تاثیر امواج قوی به دلیل تردد .)

های گلهای سنتی و صنعتی بر کاهش جنشناور

هکتار( که تنها 1122مانگرو در خورآذینی در ایران )

باشد نیز گزارش شده است رویشگاه چندل می

(Iran’s National Document of Mangrove 

forests, 2013.)  موج به عنوان مهمترین اهمیت

  Hashimو  Kamali شناختی با بررسیمتغیر دریا

که تنها عامل عریان شدن  مطابقت دارد (2012)

های قبال پوشیده از جنگلساحل غربی مالزی که 

 را امواج سهمگین دانسته اند. مانگرو بود

 
 حضور حرا در پهنه ساحلی استان هرمزگان احتمال :7شکل 



 و همکاران انیپطروس  ...موثر ییایعوامل در یبررس

02 

 

عملکهرد  ( نیهز  2010) و همکهاران   Zahedبهه عهالوه   

هها  مسبب حذف گونه حرا در رویشهگاه امواج را  شدید

معرفی کرده است. متغیر میزان آبگرفتگی بهه عنهوان   

دومین متغیر مهم بها حضهور اجتماعهات حهرا رابطهه      

تواند به این دلیهل باشهد   مستقیم دارد. این مطلب می

که در مناطقی که آبگرفتگی زیاد، شهیب بسهتر کهم و    

حضهور مهانگرو   عناصر دانه ریهز اسهت، شهرایط بهرای     

شهود. ایهن   مساعدتر و گستره حضورشهان بیشهتر مهی   

 ( و2008)و همکهاران   Bergerیافته با نتیجه مطالعهه  

Gilman  و Ellison (2007 )   که به میهزان آبگرفتگهی

هههای مههدیریت، برنامهههبههه عنههوان متغیههری مهههم در 

ههای  حفاظت، احیأ، تهرمیم و اسهتقرار مجهدد جنگهل    

شهوری آب بهه    .اهنگ اسهت اشاره داشتند، هم مانگرو

عنوان متغیر سوم، رابطه معکوس و انهدکی بها حضهور    

شهوری  اجتماعات حرا در سواحل هرمزگان نشان داد. 

-پارامتری است که هم برساختار و هم بر محهل قهرار  

های حرا مهوثر اسهت. میهزان شهوری در     گیری جنگل

و Nazim ، (2008و همکهههاران ) Akramمطالعهههه 

 & Safiari( و 2004) Saifullah(، 2010همکههاران )

Nasouri (2008    به عنوان شاخصهی مههم در محهل )

 گیری اجتماعات حرا مورد توجه قرار گرفتهه بهود.  قرار

و همکاران Wang’ondu مطالعات همچنین شوری در 

( بههه عنههوان متغیههر تعیههین 2010)  Naido( و2010)

کننده ساختار اجتماعات مانگرو مطرح شد بهه نحهوی   

چه شهوری محهیط افهزایش یابهد، تهراکم تهاج       که هر 

یابهد. بهر طبهق    پوشش و ارتفاع درختهان کهاهش مهی   

های فیزیولوژیك، حرا، آب بها شهوری کمتهر را    ویژگی

هها  دهد و احتمال موفقیت بیشتر توسعه آنترجیح می

در مناطق با شوری کمتر، بیشتر است کهه بها نتیجهه    

 حاصله مطابقت دارد.  

 نشهان  تحقیهق  این از آمده دست به نتایج کلی طور به

 ویژگهی ههای دریها    تحلیهل  و تجزیه و پردازش که داد

منهاطق مسهتعد    آشکارسهازی  جههت  مناسهب  ابهزاری 

 مناسب تکنیکی منطقی است و رگرسیون توسعه حرا

باشد و  می توسعه حرا مکانی الگوی سازی مدل جهت

 بر دریایی موثر عوامل حضور حرا و بین روابط تواندمی

همچنین از نقشه نههایی حاصهل از   نماید.  تبیین را آن

کهه بخهش   شهود  اسهتنباط مهی  (1)شهکل  اعمال مدل 

شرقی پهنه ساحلی خلیج فارس، بخهش غربهی پهنهه    

ساحلی دریای عمان و چنهد لکهه کوچهك در شهرقی     

 ترین بخش پهنه ساحلی در محدوده استان هرمزگهان 

های دریهایی جههت   ترین مناطق از نظر ویژگیمناسب

مناطق  نقشه که آنجا ازشوند. حرا محسوب می توسعه

 برنامهه  بهرای  پایهه  اطالعهات  عنوان مستعد توسعه به

 هها محسهوب مهی   کاشت و حفاظت بیرونی این جنگل

 نتایج است. برخوردار ایکاربردی ویژه اهمیت شود، از

پهنهه   آتهی  ههای ریهزی برنامهه  در تواند می تحقیق این

همچنهین   .گیهرد  قرار نظر مد ساحلی استان هرمزگان

شود تمامی پارامتر های مهوثر بهر توسهعه    پیشنهاد می

شناسهی )تیه    ریخهت های زمهین حرا همچون ویژگی

های ساحلی( و اقلیمی )بارش و دما( کرانه و ناهمواری

تری در کنار پارامترههای  تر و جامعتفصیلی در مطالعه

تر بهه صهورت   دریایی برای دست یافتن به نتایج جامع

  ارچه مورد توجه قرار گیرد.یکپ
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Abstract 

This study predicates the prone areas for developing Avicennia Marina forests along the 

coastal areas of Hormozgan province by studying the oceanography features influencing 

these forests and using logistic regression models. Tidal areas, flooding level, salinity of 

water and waves were recognized as influencing variables. The prediction of prone areas was 

based on using logistic regression model and the validity of the model was studied by ROC 

test and Pseudo-R
2 

.The results of this study indicates that; firstly the maximum wave height, 

the average maximum flooding level and the level of sanity of water are significantly 

associated with the presence of Mangrove and the high level of parameters of ROC and 

Pseudo-R
2
 confirm the validity of the model. Secondly the maximum wave height was 

introduced as the main marine parameter influencing the Mangrove communities. Finally the 

eastern part of the Persian Gulf coast and the west coast of Oman were found as the most 

suitable areas for developing Mangrove forest. 

 
Keywords: Avicennia marina forests, logistic regression, oceanography features, Hormozgan 

province, Persian Gulf. 
 

 
Figure 1 Study area 

Figure 2 Comparison of water level in Hormozgan tidal stations 

Figure 3 Comparison of Salinity in Hormozgan Provinces 
Figure 4 Maximum waves recorded at 9 points of Hormozgan coastal zone 

Figure 5 Water salinity 

Figure 6 Wave Height  

Figure 7 Flood rate 

Figure 8 Probability the presence of mangrove in the coastal zone of Hormozgan province 

 
Table 5 The coefficients of variables in the logical regression model 
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