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 پژوهشی

  چکیده

 Prosopisهای گیاهی مهاجم ایران، درخت کهور آمریکایی )ترین گونهیکی از مهمپیشینه و هدف: 

julifloraبزرگی از جنوب و جنوب شرق ایران را تحت کنترل خود در آورده است. اثر  ( است که گستره

حدی است که کهور آمریکایی، گونه غالب و در مواردی تنها گونه درختی در بیشتر  این گونه به

های زیر زمینی به عنوان تنها آید. صرف نظر از تخلیه آبشمار میهای ساحلی جنوب ایران بهاکوسیستم

، سازی اکوسیستم به تنها یک گونه درختی، سادهمنبع آب شرب جوامع محلی و از بین بردن غذای دام

زنگ خطر جدی برای از دست روی تعادل آن و بروز اثرات جدی اقتصادی و اجتماعی است.  با توجه به 

ی انتشار درختان اهمیت مدیریت درختان کهور آمریکایی در جنوب ایران، این تحقیق به شناسایی گستره

 ای پرداخته است.کهور آمریکایی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره

ها مخصوصاً ، تعداد کمی از آنProposisی شناسایی شده از جنس گونه 54از میان ها: روشمواد و 

ترین این گیاه در اروپا به عنوان تهدید کننده شوند.های مهاجم شناخته میکهور آمریکایی به عنوان گونه

، از کهور تسیز طیحفاظت از مح یالمللنیب هیاتحاددر فهرست قرمز . شودگیاه مهاجم شناخته می

در این مطالعه، ی مهاجم تهدید کننده دنیا نام برده شده است. گونه 111آمریکایی به عنوان یکی از 

کیلومتر مربع در حد فاصل دو شهر سیریک تا جاسک کهنه مورد بررسی قرار  1541ای به وسعت منطقه

 5یر ماهواره لندست مبنای تصاو -گرفت. برای تهیه نقشه پوشش درختی منطقه، از پردازش سلول

گیری از ( استفاده شد. واحدهای اراضی )نواحی با پوشش خاک و گیاه همکن( با بهرهOLI)سنجنده 

تولید گردید. در آخر، طبقات غالبیت کهور آمریکایی نسبت  5گرای تصاویر ماهواره لندست شیپردازش 

گیاهی  ر طبقه با استفاده از شاخصبه سایر درختان در هر واحد محاسبه و تغییرات تراکم تاج پوشش ه

 ساله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 01سنجنده مودیس در یک دوره 

هکتار از منطقه مورد مطالعه توسط انواع درختان پوشیده شده  11511بر اساس نتایج حاصل، نتایج: 

درصد  09هکتار،  1991است. طبقه درختان کهور آمریکایی به عنوان دومین طبقه درختی وسیع )وسعت 

های سبک و شور موجود در مسیر از کل پوشش درختی( با توزیعی ناهمگن و اغلب در نواحی با خاک

درصد وسعت  11درصد(، معادل  01اند. مناطقی با غالبیت شدید کهور )بیش از ها قرار گرفتهآبراهه

 های مرکزی منطقه قرار دارند.منطقه دیده شد که بیشتر در قسمت

ای نشان داد که نواحی به شدت اشغال شده توسط بندی تصاویر ماهوارهنتایج حاصل از طبقه بحث:
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های اصلی است که از ارتفاعات شرقی به ها و مسیلدرختان کهور آمریکایی بیشتر در امتداد رودخانه

توان به ا را میهها و آبراهههای تنگه هرمز امتداد یافته است. بدین ترتیب، نزدیکی به رودخانهسمت آب

ترین عوامل محیطی مؤثر در شیوع این درختان در نظر گرفت. در نواحی با غالبیت عنوان یکی از مهم

رود تا زیست توده گیاهی افزایش چشمگیری داشته باشد. در شدید درختان کهور آمریکایی، انتظار می

مطالب است. با این حال، نکته قابل  نیز گویای این 5در واحدهای طبقه  NDVIاین مطالعه، اعداد بالای 

 5سال گذشته در واحدهای طبقه  01توجه، نرخ افزایشی مقادیر متوسط این شاخص گیاهی در طول 

میلادی از  0111آن از سال  NDVIاست که هم اکنون نیز با سرعت بالایی در حال افزایش و متوسط 

رو به رشد گسترش کهور آمریکایی در منطقه و ی روند دهندهعبور کرده است. این امر نشان 4/1مقدار 

 اند.های پیش میزبان این گونه مهاجم بودهحتی در نواحی است که در طول دهه
 

 هـقدمم

 نیترمهماجم یکی از های مهگسترش و انتشار گونه

شمار ی عصر جدید بهو اجتماع شناختیبوم هایدیتهد

 یگروه ،مهاجم هایگونه(. Tadros et al., 2020آید )می

های از یک موجود تک سلولی تا گونه از موجوداتمتنوع 

هستند ( Zengeya et al., 2020بزرگ گیاهی و جانوری )

 تیموفقصول های جدید و حبا ورود خود به زیستگاهکه 

 ریسا یبالفعل برا یدیبه تهد، مثلدیو تول ، بقارشد در

 شوندمی لیتبد ی و عملکرد اکوسیستمبوم یهاگونه

(Biedrzycka et al., 2020 .)لیبه دلکه  ییاجاز آن 

به شدت  های طبیعیاکوسیستم ی، بیشترمیاقل راتییتغ

لف مخت هایگونه یدر پراکنش فعل ریی، تغاندشده داریناپا

مهاجم  هایگونه ییتوانا جهیو در نت یاهیو گ یجانور

 افتهی شیبه شدت افزا دیجد هایستگاهیاشغال ز یبرا

  .(Edrisi et al., 2020; Eshete et al., 2020) است

درصد از  01دود که در یک قرن گذشته، حطوریبه

تحت  یبه نوع یاهیو گ یمختلف جانور هایانقراض گونه

بوده  دیجد هایستگاهیمهاجم به ز هایهنفوذ گون ریثأت

 هایخسارتچنین، . هم(Bellard et al., 2018است )

بسیار زیاد است. مهاجم  هایگونه اجتماعی -یاقتصاد

 5/1بالغ بر  یسالانه مبلغهای صورت گرفته، طبق تخمین

 تیریمد یدرصد از کل اقتصاد جهان( برا 4دلار ) ونیلیتر

 شودیم نهیدر سطح جهان هز ممهاج هایو کنترل گونه

(Haile, 2008.)  

های گیاهی از توان در بین انواع جانداران مهاجم، گونه

ها با تغییر تخریبی بسیار بالایی برخوردار هستند. این گونه

 & Liaoو تخریب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک )

Boutton, 2008های نیتروژن و کربن (، برهم زدن چرخه

( و در نهایت تغییر Yang et al., 2016ا )هاکوسیستم

 Hu etساختار و ترکیب پوشش گیاهی محیط میزبان )

al., 2019عمکلرد هرم غذایی و کل ساختار بیولوژیک ،) 

ترین دهند. یکی از مهمثیر قرار میأاکوسیستم را تحت ت

های گیاهی مهاجم ایران، درخت کهور آمریکایی گونه

(Prosopis julifloraاس )بزرگی از جنوب و  ت که گستره

جنوب شرق ایران را تحت کنترل خود در آورده است 

(Heshmati, 2019 اثر این گونه به حدی است که کهور .)

آمریکایی، گونه غالب و در مواردی تنها گونه درختی در 

آید. های ساحلی جنوب ایران بشمار میبیشتر اکوسیستم

ی به عنوان تنها منبع های زیر زمینصرف نظر از تخلیه آب

، ساده آب شرب جوامع محلی و از بین بردن غذای دام

سازی اکوسیستم به تنها یک گونه درختی، زنگ خطر 

جدی برای از دست روی تعادل آن و بروز اثرات جدی 

عدم حذف (. Heshmati, 2019) اقتصادی و اجتماعی است

 نه به عموماً ستمیاکوس کیاز  ییکایدرختان کهور آمر

خاطر عدم وجود هبلکه ب یاقتصاد یاهنهیهز لیتحم دلیل

 یبوم اهانیمجدد گ تیتثب دشواری و نیگزیجاهای گونه

را بر عهده  ستمیاکوس یدیکل هایاز نقش یاست تا برخ

از  یاریتمرکز بس ،رو نی(. از اArgaw, 2015) رندیبگ

 تا ها بودهآنگسترش  و ادیازد از یریبر جلوگ هاتلاش

که هم اکنون در آن قرار  یطیاز شرا ستماکوسی سلامت

در این راستا، مواجه نشود.  یشتریب اتدارد با خطر

( با استفاده از مدل پراکنش 1195و همکاران ) یحشمت

 یمیمتفاوت اقل یوهایبا استناد بر سنارو  نظمییب نهیشیب

 پراکنش احتمال ،یجنوب هایعلاوه بر استان نشان دادند که

نیز وجود دارد.  رانیا یداخل هایستگاهیز در گونه این
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Tadros ( نیز با استفاده از پردازش 0101و همکاران )

ای در کشور اردن نشان دادند که تراکم تصاویر ماهواره

واسطه انتشار درختان کهور آمریکایی در هپوشش گیاهی ب

درصد افزایش یافته است؛ حال  01یک دوره زمانی کوتاه 

مورد مطالعه در  یدر مقطع زمان یسطحب آ ریذخاکه آن

و  Rembold. درصد کاهش داشته است 1تا  0حدود 

ای ( با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره0114همکاران، )

 هایگونه ابتدا در خاک نیادر سومالی نشان دادند که 

و  ابدییراحت به منابع آب استقرار م یبا دسترس قیعم

خشک و  ینواح ریبه سا بذر ی انتقالپس از آن برا

د که دننشان داها آن چنینکند. همیعلفزارها اقدام م

 یهاسیرم تواندیم ایماهواره ریتصاواز استفاده مستمر 

 ریبه تصو یگونه مهاجم را به خوب نیا یمهم پراکنش آت

با توجه به اهمیت مدیریت درختان کهور آمریکایی  بکشد.

ی انتشار سایی گسترهدر جنوب ایران، این تحقیق به شنا

درختان کهور آمریکایی با استفاده از پردازش تصاویر 

گرای ای پرداخته است. همچنین از تحلیل شیماهواره

ای استفاده شد تا درصد غالبیت این تصاویر ماهواره

درختان در واحدهای همگن زمین تعیین گردید. در آخر، 

نده سنج NDVIهای ساله داده 01با تحلیل تغییرات 

گیاهی  (، تغییرات این شاخصTERRAمودیس )ماهواره 

هر واحد و نسبت به درصد غالبیت درختان کهور 

 آمریکایی مورد بررسی  قرار گرفت.

 

 هامواد و روش
 گونه مورد مطالعه

، Proposisی شناسایی شده از جنس گونه 54از میان 

 ،P. glandulosa ،P. velutinaها مانند تعداد کمی از آن
P. pallida ًو مخصوصا ( کهور آمریکاییP. juliflora) 

شوند های مهاجم شناخته میبه عنوان گونه (1)شکل 

(Felker et al., 2005 کهور آمریکایی درختی همیشه .)

متر است که گاهی به صورت  14تا  1سبز با ارتفاع 

های درخت کهور ریشهکند. ای نیز رشد میدرختچه

 متر 11و  متر به صورت عمودی 51تا  تواندمی آمریکایی

سایر اولاً  تاشود کند و باعث میافقی رشد به صورت 

سطحی ناکام های زیردر رقابت برای رسیدن به آب انگیاه

های این ، رشد موزائیکی ریشهثانیاً  و دنمانده و خشک شو

خاک و تسهیل جریان درخت مهاجم باعث محکم شدن 

(. این گیاه Pasiecznik et al., 2001) گرددمی رواناب

جاذب پشه آنوفل )ناقل بیماری مالاریا( است و در اروپا به 

شود ترین گیاه مهاجم شناخته میعنوان تهدید کننده

(Argaw, 2015 ،این گونه بومی آمریکای جنوبی .)

آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب بوده و برای اولین بار در 

زایی بیابان با مبارزه رایب میلادی 1951 تا 1911 هایسال

و تولید چوب به مناطق گرمسیری جهان مانند نواحی 

 & Mwangiخلیج و عمانی جنوب ایران معرفی شد )

Shallow, 2005 یالمللنیب هیاتحاد(. در فهرست قرمز 

، از کهور آمریکایی به عنوان یکی ستیز طیحفاظت از مح

رده شده ی مهاجم تهدید کننده دنیا نام بگونه 111از 

 (. Argaw, 2015است )

 منطقه مورد مطالعه

های ساحلی و کهور آمریکایی بسیاری از اکوسیستم

نزدیک به ساحل ایران را به اشغال خود در آورده است، 

که غالبیت و میزان انتشار آن در نواحی مختلف، حال آن

متفاوت است. در سواحل شمال شرقی تنگه هرمز )شکل 

یک به شهر جاسک، درختان کهور (، و در اراضی نزد1

های خالص نواحی وسیعی آمریکایی با تشکیل چندضلعی

اند. در برخی نواحی دیگر مانند اراضی شنی را اشغال کرده

شرق شهر سیریک، درختان کهور آمریکایی به صورت 

های کوچک قابل مشاهده است. پراکنده و با تاج پوشش

کیلومتر مربع  1541ای به وسعت در این مطالعه، منطقه

 11/41 درجه شمالی و طول 00/00تا  15/04 بین عرض

درجه شرقی در حد فاصل دو شهر سیریک تا  45/41تا 

جاسک کهنه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر درختان 

( و Avicennia marinaهای حرا )کهور آمریکایی، جنگل

( محصور در مناطق Rhizophora mucronataچندل )

دی خور آذینی نیز در منطقه مورد مطالعه حضور جزر و م

 و Acacia oerfotaهایی از آکاسیا شامل دارند. گونه

A. nilotica و هم( چنین کهور ایرانیP. cineraria از )

ای در منطقه هستند. های درختی و درختچهدیگر گونه

درجه  0اقلیم منطقه گرم و مرطوب با حداقل دمای 

درجه در  41ن و حداکثر دمای گراد در زمستاسانتی

 (. Mokhtari et al., 2008تابستان است )

 



 0410 پاییز، 77، شماره 7دوره              محیط زیست و توسعه فرابخشیمجله  پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

 

4 

 
 

 

 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه در تنگه هرمز به همراه تاج پوشش و برگ درخت کهور آمریکایی -1شکل 
 

 روش مطالعه

-برای تهیه نقشه پوشش درختی منطقه، از پردازش سلول

( استفاده شد. OLIنجنده )س 5مبنای تصاویر ماهواره لندست 

واحدهای اراضی )نواحی با پوشش خاک و گیاه همکن( با 

تولید  5گرای تصاویر ماهواره لندست شیپردازش گیری از بهره

آخر، طبقات غالبیت کهور آمریکایی نسبت به سایر  گردید. در

درختان در هر واحد محاسبه و تغییرات تراکم تاج پوشش هر 

گیاهی سنجنده مودیس در یک  شاخصطبقه با استفاده از 

 ساله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 01دوره 

 تهیه نقشه پوشش زمین

یک ئاهداف این تحقیق، یک تصویر موزا به دستیابی منظور به

 شده با اعمال فیلتر میانه بر روی تصاویر برداشت شده بین 

بری میلادی در سامانه فضای ا 0101های ژانویه تا دسامبر ماه

( تولید و اخذ Gorelick et al., 2017گوگل ارث انجین )

جایی که تصاویر آرشیوی این منبع دارای گردید. از آن

-Tierتصحیحات اتمسفری هستند )بازتاب بالای اتمسفر سطح 

تصویر مورد نظر به طور مستقیم برای پردازش مورد  (،1

  طبقه شامل نواحی 4استفاده قرار گرفت. نقاط مرجع در 

(، Supratidalای )عموماً شامل گیاهان شورپسند در نواحی بوته

پوشش کهور آمریکایی، مانگرو، باغات نخل و سایر درختان با 

آوری های میدانی جمع آوری شد. در جمعاستفاده از پیمایش

این نقاط تنها از نواحی استفاده شد که تولید جوامع خالص 

 01اند. تنها مربع را داده هزار متر 5یکپارچه با وسعت بیش از 

 درصد  51آوری شده برای آموزش و درصد نقاط جمع

بندی شده مورد مانده برای ارزیابی صحت نقشه طبقهباقی

بندی استفاده قرار گرفت. در آخر، با استفاده از روش طبقه

(، نقشه پوشش SVMمبنای ماشین بردار پشتیبان ) -سلول

ه دو آماره مستخرج از ماتریس گیاهی منطقه تولید و با محاسب

 خطا، ضریب کاپا و صحت کلی، مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 تعیین غالبت کهور در واحدهای همگن طیفی 

به عنوان اولین گام در تعیین غالبیت کهور آمریکایی، از تحلیل 

ای اخذ شده به واحدهای شی گرا استفاده شد تا تصویر ماهواره

هایی با تشابه خصوصیات خاک و همگن طیفی که معرف واحد

گیاه هستند تفکیک شود. برای انجام این مهم، از ابزار تحلیلی 

Multi-Resolution Segmentation افزار در نرمeCognition 

(. برای اجرای این ابزار، Hossain & Chen, 2019استفاده شد )

مقادیر مقیاس، فشردگی و شکل واحدها با انجام آزمون و خطا 

قرار داده شد. سپس در هر  1/1و  4/1، 41رتیب برابر با به ت

واحد تفکیک شده، درصد پوشش درختان کهور آمریکایی به 

کل درختان با تقسیم وسعت کهور به وسعت کل درختان 
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 11تا  4درصد، بین  4محاسبه و در چهار طبقه کمتر از 

درصد قرار گرفتند تا  01درصد و بیشتر از  01تا  11درصد، 

بیت درخت کهور آمریکایی در هر واحد تعیین گردد. برای غال

شود که های گیاهی، گونه غالب به گیاهی اطلاق میپوشش

درصد زیست توده یا تاج پوشش پوشش کل را به  11بیش از 

 ,.Robinson et al) (5و  1خود اختصاص داده باشد )طبقات 

2018.) 

ی در هر برای بررسی پویایی و تغییرات زمانی پوشش گیاه

چنین مقایسه تغییرات بین واحدهایی با واحد همگن و هم

( NDVIغالبیت متفاوت، از شاخص تفاضل نرمال شده گیاهی )

تولید شده توسط سنجنده مودیس ماهواره ترا استفاده شد. 

روز  10شود، هر شناخته می MOD13Q1این داده که با نام 

 041ک مکانی برای هر ناحیه از زمین تهیه و با قدرت تفکی

 ,.Testa et alگیرد )متر به صورت رایگان در اختیار قرار می

تا  0111(. در این تحقیق، برای هر سال مورد مطالعه از 2018

تهیه گردید. به  NDVIمیلادی یک نقشه میانگین  0101

تولید شده در هر سال NDVI های عبارت دیگر، همه نقشه

عیاری از پوشش گیاهی دریافت و یک نقشه متوسط به عنوان م

آن سال مورد استفاده قرار گرفت. سپس در هر واحد، متوسط 

معیاری  NDVIهر سال محاسبه گردید. متوسط  NDVIمقدار 

 از تراکم پوشش گیاهی )زیست توده( در یک منطقه است، 

که هر چه عدد این شاخص در یک واحد بیشتر باشد طوریهب

وششی بالاتری برخوردار است. (، آن واحد از تراکم پ1)حداکثر 

جایی که تغییرات تاچ پوشش درختان نخل به طور کامل از آن

چنین درختان های کشاورزی است و همثیر فعالیتأتحت ت

حرا و چندل در شرایط محیطی متفاوت و عاری از رقابت با 

 های مورد مطالعه حضور دارند، این دو کلاس از سایر گونه

ذف گردید. در گام آخر، به دلیل توزیع های این بخش حتحلیل

، از تحلیل آماری NDVIغیرنرمال مقادیر شاخص 

ویتنی استفاده شد تا تفاوت تغییرات -غیرپارامتریک من

بین واحدهای مختلف غالبیت کهور آمریکایی  NDVIشاخص 

 مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 نتایج
 نقشه کاربری/پوشش زمین

ازش سلول مبنا تصویر نقشه پوشش درختی حاصل از پرد

نشان داده شده است. نقشه تولید  0ای در شکل ماهواره

از  1/55و  0/51شده با ضریب کاپا و صحت کلی برابر با 

دقت قابل قبولی برای تحلیل و بررسی برخوردار است. 

بیشترین اختصاص ناصحیح نقاط مرجع زمینی، مربوط به 

نشان از ای است که درختان نخل و پوشش گیاهی بوته

تشابه طیفی بالای این دو کلاسه موضوعی و در نتیجه 

ها دارد. بهترین تخصیص صحیح بندی آندشواری طبقه

که هیچ یک از طوریهنیز به درختان مانگرو تعلق دارد ب

بندی این درختان، به اشتباه در کلاس دیگری طبقه

هکتار از منطقه  11511نشدند. بر اساس نتایج حاصل، 

العه توسط انواع درختان پوشیده شده است. مورد مط

درصد از  10هکتار ) 1111طبقه درختان مانگرو با وسعت 

کل پوشش درختی( تماماً به سواحل جزر و مدی خور 

است. طبقه درختان نخل نیز با وسعت  آذینی محدود شده

 درصد از کل پوشش درختی(  51هکتار ) 0511

یل داده است. ترین پوشش درختی منطقه را تشکوسیع

نشان داده شده است،  0چه در شکل این طبقه، چنان

های خالص با تراکم پوششی یکنواخت تشکیل چندضلعی

اند. طبقه درختان کهور آمریکایی به عنوان دومین را داده

درصد از  09هکتار،  1991طبقه درختی وسیع )وسعت 

کل پوشش درختی( با توزیعی ناهمگن و اغلب در نواحی 

ها قرار های سبک و شور موجود در مسیر آبراههاکبا خ

 اند. گرفته
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 8نقشه طبقات پوشش درختی تولید شده از تصویرماهواره لندست  -2 شکل

 

تهیه واحدهای طیفی و غالبیت درختان کهور 

 آمریکایی

ای، منطقه مورد گرا تصویر ماهوارهبا استفاده از تحلیل شی

بندی شد. کوچکترین و بقهواحد همگن ط 001مطالعه به 

 1/0بزرگترین واحد تفکیک شده به ترتیب وسعتی برابر با 

هکتار داشتند. متوسط اندازه واحدها نیز برابر با  0/501و 

( تعیین گردید. در شکل 011)انحراف معیار هکتار  051

، غالبیت درختان کهور آمریکایی در هر واحد همگن 1

ایج حاصل، غالبیت کهور نشان داده شده است. بر اساس نت

درصد از وسعت  01واحد )برابر با  44آمریکایی در 

درصد بود. مناطقی با  11تا  4منطقه( در محدوده بین 

 01درصد( در  01غالبیت شدید این درخت )بیش از 

نطقه دیده شد که بیشتر م وسعتدرصد  11واحد، معادل 

 های مرکزی منطقه قرار دارند. به طور کلی،در قسمت

نواحی تحت سیطره درختان کهور در سه ناحیه مجزا در 

اصلی منتهی های شمال و مرکز منطقه و در طول آبراهه

چنین نواحی با غالبیت متوسط اند. همبه دریا قرار گرفته

در  درصد( عموماً 01تا  11خصوص کلاس بین هکهور )ب

حاشیه واحدهای با غالبیت شدید قرار دارند که نشان از 

 ای است.درختان کهور برای شیوع حاشیه تمایل
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)چپ(؛ غالبیت کهور آمریکایی در  8نقشه واحدهای همگن اراضی حاصل از پردازش شی گرای تصاویر ماهواره لندست  -3شکل 

 واحدهای همگن طیفی )راست(

 

 های گیاهیتغییرات زمانی شاخص

در طول دو دهه گذشته  NDVIتغییرات سالانه متوسط 

نشان داده شده است. پوشش سبز باغات نخل  5 در شکل

 های انسان قرار دارد و مقدار بازتاب تحت تاثیر فعالیت

ها گویای شرایط طبیعی منطقه نیست و از نتایج این آن

، افزایش 5بخش از تحلیل حذف گردید. در طبقه 

شود دیده می NDVIمحسوسی در روند تغییرات متوسط 

که مقدار متوسط این شاخص از ابتدای سال طوریهب

تا پایان دوره مطالعاتی به طور متوسط به میزان  0111

واحد افزایش پیدا کرده است. متوسط مقادیر  00/1

NDVI  نیز روندی افزایشی ولی با نرخ  1در طبقه 

 115/1داشته است )برابر با  5تری نسبت به طبقه آهسته

که کمترین نسبت حضور  0و  1واحد در سال(. در طبقات 

 NDVIشود، شاخص )غالبیت( کهور آمریکایی دیده می

تغییرات نوسانی را از خود نشان داد. حداکثر و حداقل 

)در  09/1 – 11/1در این طبقات برابر با NDVI مقدار 

( بود. مقایسه آماری 0در طبقه  51/1 – 10/1( و 1طبقه 

ویتنی -تریک منانجام شده با استفاده از آزمون غیرپارام

داری در مقادیر متوسط نیز نشان داد که تفاوت معنی

NDVI ( بین طبقات غالبیت کهور وجود داردz= -3.12, 

0.018, sig≤.05, 2-tailed.) 

 



 0410 پاییز، 77، شماره 7دوره              محیط زیست و توسعه فرابخشیمجله  پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

 

8 

 
 در واحدهای اراضی با غالبیت متفاوت کهور آمریکایی NDVIتغییرات متوسط  -4شکل 

 

 اسمیرنوف -با آزمون کولموگروفنتابج آزمون نرمال بودن متغیرها   -1 جدول

 غالبیت کلاس خصوصیت

 نرمالیته

)Kolmogorov 

Smirnov( 

Test Statistics 

Mann 

Whitney 
Wilcoxon Z Sig. 

NDVI  
> 11 % 11/1 

5510110 0151111 101/1- 115/1 
< 11 % 11/1 

 

 بحث
 گسترش و انتشار درختان کهور آمریکایی یکی از 

زیستی دو دهه گذشته در های محیطشترین چالمهم

رفتن  جنوب ایران بوده است. فرسایش خاک، از دست

 های زیر زمینی را پوشش گیاهی بومی و تخلیه آب

ترین تهدیدات این درختان در توان به عنوان مهممی

جنوب ایران قلمداد کرد. از این رو، کسب اطلاعات دقیق و 

های مهاجم، گونه های گسترش و شیوعروز از مسیربه

اولین گام تدوین راهبردهای کنترلی و مدیریتی این گونه 

(. با توسعه Joppa et al., 2013دهد )را تشکیل می

ای، ابزارهای مختلفی برای بررسی سنجش از دور ماهواره

خصوص مطالعه هخصوصیات و پویایی پوشش گیاهی ب

انی و تغییرات و اثرات گیاهان مهاجم در ابعاد مختلف زم

 ,Kumar & Mutangaمکانی در دسترس قرار گرفت )

(. در این مطالعه، فرضیات متعددی برای استخراج 2017

ی کهور آمریکایی مد نظر قرار گرفت. هنواحی تحت سیطر

هایی به طور مثال، تک درختان کهور آمریکایی یا پلیگون

هکتار در بخش سایر درختان  1مخلوط با اندازه کمتر از 

بندی شد تا نواحی همگنی که نشان از استقرار موفق طبقه

این درختان است، شناسایی شود. همسو با نتایج این 

ای نیز در مطالعه (0101و همکاران ) Tadrosتحقیق، 

های مخلوط درختی، مشابه نشان دادند که وجود پیکسل

های تحت اشغال کهور محدودیتی ذاتی در استخراج پهنه

های با قدرت تفکیک مکانی سنجندهآمریکایی بوسیله 

 مانند لندست است. 

ای نشان داد که بندی تصاویر ماهوارهنتایج حاصل از طبقه

نواحی به شدت اشغال شده توسط درختان کهور آمریکایی 

درصد( بیشتر در امتداد  01با غالبیت بیش از  5)طبقه 

های اصلی است که از ارتفاعات شرقی ها و مسیلرودخانه

چه های تنگه هرمز امتداد یافته است. چنانسمت آببه 

( میزبان 5و  1فرض شود که نواحی با غالبیت بالا )طبقات 

اند، نزدیکی اولیه این درختان در منطقه مورد مطالعه بوده

 توان به عنوان یکی از ها را میها و آبراههبه رودخانه

 ثر در شیوع این درختان درؤترین عوامل محیطی ممهم

و همکاران  Meroniنظر گرفت. همسو با این نتیجه، 

( نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که 0111)

ها ها و رودخانهدرختان کهور در ابتدا نواحی مجاور راه آب

کنند. کنند را اشغال میکه میزان آب بیشتری فراهم می

( نیز در مطالعه خود 0114) Aung & Koikeچنین هم

ند که درختان کهور تمایل بسیاری به رشد نشان داد

طوری که با تشکیل هسته اولیه در های دارند، بحاشیه

نواحی با آب سطحی بالا به تدریج به نواحی پیرامونی 

کنند. در مطالعه حاضر نیز چنانچه در گسترش پیدا می

غالبیت کهور  5نشان داده شده است، طبقه  1شکل 
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محصور شده  0و سپس  1ت عموماً توسط نواحی با غالبی

 است. 

در نواحی با غالبیت شدید درختان کهور آمریکایی، انتظار 

رود تا زیست توده گیاهی افزایش چشمگیری داشته می

(. در این مطالعه، اعداد بالای Tadros et al., 2020باشد )

NDVI  نیز گویای این مطالب است.  5در واحدهای طبقه

ه، نرخ افزایشی مقادیر متوسط با این حال، نکته قابل توج

سال گذشته در واحدهای  01این شاخص گیاهی در طول 

است که هم اکنون نیز با سرعت بالایی در حال  5طبقه 

میلادی از  0111آن از سال  NDVIافزایش و متوسط 

ی روند رو دهندهعبور کرده است. این امر نشان 4/1مقدار 

ه و حتی در به رشد گسترش کهور آمریکایی در منطق

های پیش میزبان این گونه نواحی است که در طول دهه

اند. این در حالی است که تراکم طبیعی مهاجم بوده

پوشش گیاهی منطقه که در طبقات با غالبیت کم )طبقه 

 ( وجود دارد شکلی نوسانی داشته که با بروز 0و  1

خیری را از خود أهای پر آب و بدون آب، تغییرات تفصل

 دهند.مینشان 

های به صورت طبیعی، تراکم تاج پوشش اکوسیستم

در نظر گرفت و هر  1/1توان برابر با ساحلی ایران را می

خصوص افزایش تدریجی و هتغییری در این مقدار، ب

توان های خشکی را مییکنواخت آن بدون پاسخ به دوره

به عنوان شاخصی از گسترش احتمالی کهور آمریکایی در 

. این امر در واحدهایی که در همسایگی نظر گرفت

خوبی قابل مشاهده است. هقرار دارند ب 5واحدهای طبقات 

 0و پس از آن در طبقه  1این نواحی که عموماً در طبقه 

اند و به عنوان اهداف بعدی کهور آمریکایی جای گرفته

آیند. از این رو علاوه بر برای اشغال زیستگاه به شمار می

تواند در نواحی، استفاده از سنجش از دور می تمرکز بر این

های احتمالی شیوع کهور آمریکایی نیز شناسایی هسته

 و  Ilukorمورد استفاده قرار گیرد. اگرچه مطالعاتی از قبیل
های کلونی تشکیل احتمال که دادند نشان (0110) همکاران

مجزای کهور آمریکایی در مناطقی که دسترسی کافی به 

 وجود ندارد بسیار پایین است اما مشاهده  منابع آبی

های جوان این گونه حتی در مناطق خشک با بافت نهال

بسیار سبک خاک جنوب ایران، زنگ خطری جدی برای 

 ها است.از دست روی این اکوسیستم

، مقادیر انحراف NDVIعلاوه بر استفاده از مقادیر متوسط 

تواند در شناسایی معیار نیز به عنوان پارامتری از تنوع می

( Composition)آمریکایی بر ترکیب سازی اثر کهورو کمی

چه گیاهی در هر واحد نیز مورد استفاده قرار گیرد. چنان

Wakie  ( نشان داد، کهور آمریکایی پس 0110)و همکاران

سال از اولین استقرار خود در یک زیستگاه،  01از گذشت 

ب آن منطقه معرفی تواند خود را به عنوان گونه غالمی

جانبه برای کنترل های سریع و همهکند. از این رو، تلاش

چنین انتشار این گونه در نواحی با غالبیت متوسط و هم

جوار لازم و های همها به زیستگاهجلوگیری از نفوذ آن

ضروری است. از این رو، مطالعاتی که بر پایه استخراج و 

توان هستند را میهای گیاهی چند زمانه تفسیر شاخص

ترین ابزارهای کمی در تدوین عنوان یکی از مهمبه

های مدیریتی و حفاظت پوشش گیاهی جنوب استراتژی

 ایران در نظر گرفت.  
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Abstract 
Introduction: One of the most important invasive plant species in Iran is the 

American mesquite tree (Prosopis juliflora) which has taken the control of a 

large area of south and southeast Iran. The invasive effect of this species is 

profound such that it is the dominant species in some areas and the only tree 

species in most coastal ecosystems of southern Iran. Regardless of draining 

underground water as the only source of drinking water for local 

communities and destroying livestock feed, simplifying the ecosystem to 

only one tree species is a serious alarm of losing the ecosystem balance and 

causing serious economic and social effects. Considering the importance of 

the management of American mesquite trees in the south of Iran, this 

research investigated the spread of American mesquite trees using satellite 

image processing. 
Materials and Methods: Among the 45 identified species of the genus 

Proposis, few of them, especially the American mesquite, are known as 

invasive species. This plant is known as the most threatening invasive plant 

in Europe. In the red list of the International Union for Environmental 

Protection, American mesquite is mentioned as one of the world’s 100 

invasive species threatening. In this study, an area of 1850 km2 between the 

two cities of Sirik and old Jask was investigated. Pixel-based processing of 

Landsat 8 satellite images (OLI sensor) was used to extract the tree cover 

map of the area. The land units (areas covered with similar soil and 

vegetation characteristics) were produced using the object-oriented 

processing of Landsat 8 satellite images. Finally, the dominance of American 

mesquite compared to other trees was calculated in each unit and their 

canopy density changes were investigated and analyzed using the MODIS 

vegetation index in a 20-year period. 
Results: According to the results, 13417 ha of the study area is covered by 

various trees. The American mesquite tree class was the second largest tree 
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class (3991 ha, 29% of the total tree cover) with a heterogeneous distribution 

and is often located in areas with light and salty soils along the streams. 

Areas with a strong predominance of mesquite (more than 60%) accounted 

for 11% of the area which was mostly located in the central parts of the 

region. 
Discussion: The results of the image classification showed that the American 

mesquite heavily occupied areas are mostly located along the main rivers and 

channels, extending from the eastern highlands towards the waters of the 

Strait of Hormuz. Thus, proximity to rivers and waterways can be considered 

as one of the most important environmental factors affecting the spread of 

these trees. In areas with a strong dominance of American mesquite trees, it 

was expected that the plant biomass will increase significantly as observed by 

their high NDVI values. However, the noteworthy point is the increasing rate 

of the average values of the NDVI index during the last 20 years in the most 

dominant units, which is now increasing at a high rate with an average NDVI 

exceeding 0.5 since 2017. This indicates the increasing spread of the 

American mesquite in the region and even in the areas that have hosted this 

invasive species for decades. 

 
 

 

 


