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چکیده
با وجود به تالشهای بسیار جهانی در راستای حفاظت از تنوعزیستی ،تغییرات کاربری و پوشش اراضی ،تغییرات اقلیمی،
تکهتکهشدن زیستگاهها و فعالیتهای انسانی ،ازجمله تهدیداتی است که میتوانند باعث افزایش آسیبپذیری مناطق حفاظتشده طبیعی
شوند .از چالشهای پیشروی مدیران حفاظت ،اطمینان از پایداری درازمدت مناطق از طریق حفاظت از ارزشهای اکولوژیکی آنها در
مقابل فشارهای طبیعی و انسانی است .این تحقیق ،با استفاده ترکیبی از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو فرایند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPبه ارزیابی آسیبپذیری منطقه حفاظتشده عباس آباد ،واقع در شرق استان اصفهان ،برای بهبود استراتژیهای حفاظتی در منطقه
مطالعه میپردازد .برای این منظور ،پس از بررسی منطقه و برداشت اطالعات الزم و همچنین مرور منابع ،معیارهای مهم شناسایی و با
استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ،ساختار حل مسئله شکل گرفت .در ادامه پایگاه دادهها ،شامل الیههای معیار تشکیل شد .بهمنظور کسب
اهمیت معیارها که در دو گروه اصلی بیوفیزیک و آشفتگیها جای گرفتند ،با استفاده از پرسشنامه ،نظر کارشناسان خبره گردآوری شد و
دادههای بهدستآمده در نرمافزار  Expert choiceمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به نتایج ،معیار آشفتگی از اهمیت بیشتری
نسبت به معیار بیوفیزیکی برخوردار میباشد .با توجه به نظر کارشناسی ،جادهها با وزن  ،0/54عامل آشفتگی در منطقه مطالعه میباشد.
نقشه نهایی در ارزیابی وضعیت زیستگاه ،بررسی آسیبپذیری نسبت به فشارهای محیطزیستی ،شناسایی و تعیین وسعت نواحی تهدیدشده
مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به نتایج ،نزدیک به 71درصد از منطقه بهشدت آسیبپذیر میباشد که در نواحی شمالی و شرقی و
74درصد از منطقه از آسیبپذیری بسیار پایینی برخوردار است که در نواحی مرکزی واقع شده است.
کلمات کلیدی :ارزیابی زیستمحیطی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،آسیبپذیری
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

shekoofenematallahy@yahoo.com
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مقدمه
در حال حاضر انسان دارای عمدهترین تاثیر بر تنوعزیستی
در مقیاس جهانی است ( .)2992 ،IUCNتغییرات محیطزیستی
ایجاد شده بهوسیله انسان بسیار گسترده و عظیم است ،طوری
که بیش از  38درصد از نواحی حفاظت شده دریایی و بیش از
 99درصد از مناطق حفاظتشده خشکی حال حاضر دنیا در
نواحی قرار گرفتهاند که بهشدت تحت تاثیر انساناند )Halpern
و همکاران2003 ،؛  Sandersonو همکاران2002 ،؛  Mustersو
همکاران .)2000 ،هرچند که تمامی فعالیتهای انسانی
نمیتوانند بهعنوان خطر برای تنوعزیستی بهشمار بیایند ،ولی
در نهایت این اثرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیتهای انسانی
است که مسئول بیشتر تغییرات رخ داده در فرآیندهای بوم
شناختی حفظکننده تنوعزیستی میباشد .عالوه بر فعالیتهای
انسانی رخدادهای طبیعی نیز خطراتی قابل توجه بر زیستگاهها
و گونهها تحمیل میکنند (مثالً طوفانها ،فعالیتهای آتشفشانی
و تغییرات اقلیمی) .شناسایی و کمیکردن تهدیدات متوجه
تنوعزیستی و فهم ارتباط مکانی میان این عوامل خطر و
سالمت بومشناختی در سایتهای حفاظت شده تا جایی که
امکان آن باشد ،بهعنوان یک بخش مهم از ارزیابیهای مربوط
به مناطق حفاظت شده بوده ( Ervinو همکاران2002 ،؛
 Grovesو همکاران2008 ،؛  Margulesو همکاران )2002 ،و
دیدی با ارزش در مدیریت و برنامهریزی برای حفاظت بهدست
میدهد ) Schillو همکاران.(2009 ،
ارزیابی آسیبپذیری بهعنوان شاخه جدیدی از ارزیابی
محیطزیست ،در سالهای اخیر بهسرعت توسعه یافته و روشهای
بسیاری برای این کار ،ازجمله روش ارزیابی فازی (2003 ،Wang؛
 Adriaenssensو همکاران2002 ،؛  Eneaو همکاران( 2002 ،
روش ارزیابی جامع (2003 ،Wang؛  Godaو همکاران(2932 ،
و روش ارزیابی سیمای سرزمین ( Antonioو همکاران2008 ،؛
 Kangasو همکاران )2000 ،توسعه یافته است .یکی از چالشهای
پیش رو در این زمینه ،جمعآوری متغیرهای مورد نیاز برای هر
یک از روشهای فوق میباشد.
سنجش از دور ) (RSو سیستم اطالعات جغرافیایی)، (GIS
ابزارهای قدرتمندی در راستای ارزیابی زیستمحیطی در مقیاس
کالن فراهم میکنند (2003 ،Wang؛  Krivtsovو همکاران،
2002؛  Macmillanو همکاران2002 ،؛  Storeو همکاران،
 .)2008تکنیکهای  RSو  GISبهطور وسیع در زمینههای ارزیابی
ریسک اکولوژیکی ( Linو همکاران2002 ،؛  Gaudetو همکاران،
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 ،)2992تخریب زیستمحیطی ( Holmو همکاران2008 ،؛
 Bastinو همکاران (2999 ،و تغییرات سیمای سرزمین
( Wangو همکاران2003 ،؛  Gustafsonو همکاران2009 ،؛
 Gobsterو همکاران )2000 ،کاربرد دارند .در بحث ارزیابی
آسیبپذیری GIS ،ابزار قدرتمندی در تهیه و ترکیب الیههای
اطالعاتی مختلف در مقیاسهای متفاوت میباشد.
میرزایی و همکاران ( ،)2892به تعیین الگوی مکانی
تهدیدات متوجه تنوعزیستی در گلستان با استفاده ترکیبی از
سیستم اطالعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
پرداختند (میرزایی و همکاران .)2892 ،همچنین نتایج تحقیق
با نتایج مطالعه  Bojorquez-Tapiaو همکاران ( ،)2028که از
آنالیزهای تصمیمگیری بهمنظور ایجاد چارچوب سیستماتیک
برای ارزیابی اراضی مستعد به تخریب در آبگیری واقع در بین
مکزیک و لورما استفاده کرده بودند ،مطابقت داشت .در این
مطالعه نیز ،محرکهای تخریب اراضی شناسایی شدند و پس
از وزندهی در سیستم اطالعات جغرافیایی ترکیب شدند .نقشه
نهایی ،نواحی مستعد و آسیبپذیر را مشخص نمود .همچنین،
جوزی و همکاران ( ،)2833به تجزیه و تحلیل ریسکهای
محیطزیستی منطقه حفاظت شده حله بوشهر با استفاده از
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPپرداختند .در این مطالعه،
 22عامل ریسک در دو گروه حوادث طبیعی و محیطزیستی
مشخص گردید .در نهایت ،پس از وزندهی ،ترکیب الیهها در
محیط سیستم اطالعات جغرافیایی انجام گرفت .همچنین،
 Wangو همکاران ( ،)2003به برآورد آسیبپذیری زیست
محیطی در تبت ) (Tibetanبا استفاده از تکنیکهای سنجش
از دور ،سیستم اطالعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله
مراتبی پرداختند .در این مطالعه  29فاکتور که دربردارنده
شرایط طبیعی ،مسائل زیستمحیطی و فعالیتهای انسانی
است در غالب شاخص آسیبپذیری محیطزیستی) ، (EVIدر
نظر گرفته شدند Hou .و همکاران ( ،)2029به بررسی تغییرات
آسیبپذیری در شمال چین با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی پرداختند .با این
تفاوت که در این مطالعه شاخص آسیبپذیری اکولوژیکی
) (EVIبرای بازه زمانی  2991تا  2022بهدست آمد و تغییرات
آسیبپذیری رخ داده در این بازه مشخص شد.
در این مطالعه نیز ،تکنیکهای  RSو  GISو ( AHPفرایند
تحلیلی سلسله مراتبی) در راستای ارزیابی آسیبپذیری زیست
محیطی در پناهگاه حیاتوحش عباسآباد مورد استفاده قرار
گرفت .در ابتدا ،فاکتورهایی چون معادن ،صنایع ،شبکه
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جادهها ،سکونتگاههای انسانی ،نواحی حساس از نظر فرسایش
بادی و شاخص خشکسالی (SPI=Standardized precipitation
) Indexبا استفاده از بازدید میدانی ،بهعنوان عوامل تهدید
انسانی و طبیعی در منطقه شناسایی شدند .الیههای اطالعاتی
مربوط به هر یک از این عوامل در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی تهیه شد .برای تعیین اهمیت نسبی هر یک از عوامل
ذکر شده در آسیبپذیری منطقه مورد مطالعه ،فرایند تحلیل
سلسله مراتبی ) (AHPانجام گرفت .در این روش وزن هر یک
از عوامل تهدید با استفاده از نظر کارشناسی تعیین شد .سپس
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،رویهمگذاری الیهها
انجام گرفت .نقشه نهایی ،به طور مکانی نشاندهنده مناطق
آسیبپذیر میباشد .این نقشه از آنجایی دارای اهمیت می-
باشد که توسعه روز افزون فعالیتها در شرق استان ،تخریب
زیستگاههای مطلوب گونهها در خارج و داخل مناطق حفاظت
شده را بهدنبال دارد .بنابراین نتایج حاصل ،با شناساندن نواحی
تهدید شده و سالم میتواند در جهت کاهش یا ازبین بردن
اثرات در داخل و خارج از مناطق حفاظت شده استان مفید
واقع شود.
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مجموع  22گونه خزنده (شامل  23گونه مار 28 ،گونه سوسمار
و یک گونه الکپشت) 222 ،گونه پرنده شناساییشدند
(معینیزاده و همکاران .)2892 ،شکل  ،2مقعیت پناهگاه
حیاتوحش عباس آباد را در شرق استان اصفهان نشان می-
دهد.

شکل  :1موقعیت پناهگاه حیاتوحش عباسآباد در شرق
استان اصفهان

روش کار :فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPروشی

مواد و روشها
منطقه مطالعه :پناهگاه حیات وحش عباسآباد از نواحی
زیستگاهی بیابانی واقع در ریگزارها و تپهماهورهای شرق استان
اصفهان به وسعت  809392هکتار میباشد .این منطقه شامل
بخشهایی از شهرستانهای نایین ،اردستان و کاشان میباشد
که از شمال به استانهای سمنان ،از شرق به بخش خور و
بیابانک ،از جنوب به بخش مرکزی شهرستان نایین و از غرب
به شهرستان کاشان محدود میشود .این منطقه مشتمل بر
دشتها و سلسله کوههای بههم پیوسته میباشد که زیستگاهی
مناسب برای انواع گونههای گیاهی و جانوری میباشد .میانگین
بارش سالیانه  223/2میلیمتر و متوسط دمای آن  21/9درجه
سانتیگراد گزارش شده است .اقلیم منطقه ،خشک ،سرد و
کوهستانی میباشد .در این منطقه  298گونه گیاهی شناسایی
گردیده که متعلق به  222جنس و  29خانواده مختلف میباشد.
در میان اصلیترین زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی در کشور،
ضرورتاً بهعنوان پل ارتباطدهنده سایر جمعیتهای کوچک و
پراکنده یوزپلنگ در کشور عمل مینماید .این منطقه یکی از
بهترین زیستگاههای گربهشنی ،کاراکال و جبیر در استان
اصفهان میباشد .طبق تحقیقات انجامشده ،در این منطقه در

است که بهمنظور تصمیمگیری و انتخاب یک گزینه از میان
گزینههای متعدد تصمیم ،با توجه به معیارهایی که تصمیم
گیرنده تعیین میکند ،بهکار میرود (مهرگانAHP .)2833 ،
در سال  2930توسط  Thomas L.Saatyابداع شد و راهی آسان
و انعطافپذیر برای حل مسایل پیچیده فراهم شد ( Clewellو
همکاران .)2002 ،این روش مبتنی بر دانش کارشناسی است
و برای تصمیمگیریهای چندمعیاره پیچیده ،بهمنظور دستیابی
به نتایج علمی و قابل قبول استفاده میشود .در این روش ،در
ابتدا با استفاده از دانش کارشناسی و مرور منابع ،لیست طویلی
از معیارها تعیین میشوند و سپس اهمیت هر یک از معیارها از
طریق مقایسات زوجی بین معیارها تعیین میشود .مقیاس
وزندهی شامل اعداد صحیح در بازه  2تا  9میباشد ،که عدد
یک نشان از اهمیت برابر دو معیار دارد و عدد  9نشان از اهمیت
بسیار زیاد معیار اول نسبت به معیار دوم دارد (دورهگرزواره و
همکاران2892 ،؛ دورهگرزواره و همکاران.)2890 ،
بهمنظور شناسایی عوامل تهدید در منطقه ،بازدید میدانی
از منطقه صورت گرفت .با توجه به بازدید میدانی و با استفاده
از نظر کارشناسی ،مهمترین عوامل تهدید در منطقه مطالعه
شناسایی شدند .پناهگاه حیاتوحش عباسآباد بهشدت تحت
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تأثیر فعالیتهای انسانی قرار گرفتهاند .عواملی چون ،شبکه
جادهها ،معادن ،صنایع ،مراکز جمعیتی و روستاها و مناطق
بحرانی (تحتتأثیر فرسایش بادی) ،خشکسالی در منطقه،
حیاتوحش ساکن در این مناطق را بهشدت تحتتأثیر قرار
دادهاست .پس از شناسایی معیارها ،سلسله مراتبی از هدف
مطالعه و معیارها رسم شد (شکل  .)2در سطح گزینهها ،هر
سلول بهعنوان یک گزینه در نظر گرفته شده است و بهعلت
کثرت گزینهها ،ساختار سلسله مراتبی در سطح معیارها مورد
بررسی قرار گرفت (مخدوم و همکاران.)2838 ،
بهمنظور تعیین اولویت معیارها نسبت به یکدیگر ،این
معیارها در ماتریسهای جفتی جای گرفتند و توسط کارشناسان
نسبت به یکدیگر اولویتبندی شدند و سپس دادههای بهدست
آمده در این مرحله وارد نرمافزار  ECشد و وزن هر یک از
معیارها بهدست آمد .سپس ،الیههای اطالعاتی مربوط به هر
یک از معیارها (عوامل تهدید) در محیط سیستم اطاالعات
جغرافیایی تهیه شد .برای این منظور ،نقشه فاصله از جاده،
نقشه فاصله از معادن و صنایع و نقشه فاصله از مراکز جمعیتی
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شد .نقشه مناطق
بحرانی از نظر فرسایش بادی با استفاده از شاخص اریفر توسط
سازمان حفاظت محیطزیست تهیه شدهاست .برای تهیه نقشه
شاخص خشکسالی ) (SPIدادههای  22ساله ()2028-2992
بارش ماهانه مربوط به  8ایستگاه بارانسنجی (خاروان ،حاجی
آباد و یزدآباد پابرهنه) 2 ،ایستگاه کلیماتولوژی (باالن و نائین)
و  2ایستگاه سینوپتیک (نائین ،اردستان ،خور و بیابانک و رباط
پشتبادام) گردآوری شد .بهمنظور برطرف کردن نواقص آماری
در این تحقیق از روش همبستگی بین ایستگاهها استفاده
گردید .در این روش ،نواقص آماری با استفاده از ایستگاههایی
که دارای بیشترین ضریب همبستگی با ایستگاه ناقص است،
برطرف میشود .بدین منظور ماتریس همبستگی بین ایستگاهها
تشکیل میشود و معنیدار بودن نتایج در سطح اعتماد  %2و
 %9آزمایش میشود .در این تحقیق از طریق نرمافزار  SPSSو
 Excelاین عملیات انجام شد .پس از بازسازی آمار ناقص و
انتقال به محیط  Excelاز برنامه  spi_sl_2بهمنظور استخراج
مقادیر خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص  SPIاستفاده
شد .در نهایت ،برای تعیین حساسیت منطقه مطالعه نسبت به
خشکسالی شدید ،درصد فراوانی نسبی خشکسالی شدید در
دورهی آماری  22سال ،با استفاده از تابع ، IDWپهنهبندی شد.

2

سپس ،برای شناسایی نواحی آسیبپذیر و در معرض خطر،
کار رویهمگذاری الیهها با در نظر گرفتن ،وزن هریک از این
الیهها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،انجام گرفت .در
نهایت ،برای بهتر نشان دادن میزان آسیبپذیری مناطق نسبت
به یکدیگر ،نقشه حاصل ،در  9طبقه ،کالسبندی شد.

شکل :2درخت سلسله مراتبی حهت شناسایی نواحی آسیب
پذیر در پناهگاه حیاتوحش عباسآباد

نتایج
الیههای اطالعاتی مربوط به فاصله از جاده ،فاصله از
روستاها و مراکز جمعیتی ،نقشه فاصله از صنایع و معادن و نقشه
مناطق حساس به فرسایش بادی و نقشه شاخص خشکسالی در
محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شد (شکل.)8
با توجه به شکل ،8میتوان نتیجه گرفت که نواحی شمال
شرقی ،بهشدت تحت تاثیر فعالیت مراکز صنعتی و معادن و
همچنین استقرارگاههای انسانی قرار گرفتهاند .جاده اردکان
چوپانان مرکز پناهگاه حیاتوحش عباسآباد را بهشدت تحت
تاثیر قرار داده و مرزشمالی منطقه نیز تحت تاثیر شبکه جادهها
قرار گرفته است .مناطق حساس به فرسایش بادی ،بیشتر در
نواحی مرکزی قرار گرفتهاند .با توجه به نقشه شاخص  ،SPIنواحی
شرقی از آسیبپذیری باالتری نسبت به خشکسالی برخوردار
هستند.
جدول شماره  ،2وزن نهایی معیارها را که میانگینگیری
نظرات کارشناسان است را نشان میدهد.
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شکل :3نقشههای مربوط به آشفتگیها :الف) فاصله از مراکز صنعتی ،ب) فاصله از مراکز مسکونی ،ج) فاصله از جاده و بیوفیزیکی،
د) مناطق حساس به فرسایش بادی ،ح) شاخص SPI
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جدول :1وزن نهایی معیارها براساس روش تحلیل سلسله مراتب
معیارها

وزن نهایی

آشفتگیها
بیوفیزیکی

0/282
0/823

نرخ سازگاری= 0/0

جدول ،2بیانگر این حقیقت میباشد که در پناهگاه حیات
وحش عباسآباد ،معیار آشفتگیها وزن بیشتری نسبت به معیار
بیوفیزیکی دریافت کرده است و این نشان از اهمیت بیشتر
آشفتگیها در منطقه از دید کارشناسان دارد .در شکل ،8الف،
ب ،ج ،نشاندهنده موقعیت آشفتگیها در منطقه مورد مطالعه
میباشد .نرخ سازگاری این جدول  0/0بهدست آمده که بیان
کننده سازگاری باالی ماتریس است و میتوان به وزنهای
بهدست آمده اعتماد کرد.

شکل :4نقشه مناطق آسیبپذیر در پناهگاه حیاتوحش

جدول :2وزن نهایی زیرمعیارها براساس روش تحلیل سلسله مراتبی

زیرمعیارها
فاصله از جاده
شاخص SPI
مناطق حساس به فرسایش بادی
فاصله از مراکز صنعتی
فاصله از مراکز مسکونی

وزن نهایی
./292
./280
./208
./203
0/083

نرخ سازگاری نهایی= 0/0

در جدول شماره  ،2زیرمعیارها براساس وزن نهایی لیست
شدهاند .همانگونه که مشخص است ،فاصله از جاده با وزن
 ،0/292بیشترین تاثیر را در آسیبپذیر بودن منطقه دارد .زیر
معیار مناطق حساس به خشکسالی ،در ردیف دوم قرار گرفته و
اهمیت دوم را در آسیبپذیری منطقه مطالعه بهخود اختصاص
داده است.
با توجه به شکل  ،2میتوان به این نتیجه رسید که نواحی
شمالی و شرقی بیشترین آسیبپذیری و نواحی مرکزی از
آسیبپذیری پایینی برخوردار میباشند .این آسیبپذیری باال،
ناشی از حضور شبکه جادهها در شمال منطقه و وجود مراکز
صنعتی و مسکونی در شرق منطقه میباشد که تاثیر زیادی بر
روی پناهگاه حیاتوحش عباسآباد گذاشته و این ناحیه را تحت
فشار قرار دادهاست .با توجه به نتایج ،نزدیک به 21درصد از
منطقه بهشدت آسیبپذیر و 29درصد از منطقه از آسیبپذیری
بسیار پایینی برخوردار است.
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عباسآباد

بحث
در این مطالعه در راستای ارزیابی آسیبپذیری محیط
زیستی در شرق استان اصفهان از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
و سیستم اطالعات جغرافیایی استفادهشد .با توجه به نتایج
حاصل ،نزدیک به 21درصد از منطقه بهشدت آسیبپذیر و 29
درصد از منطقه از آسیبپذیری بسیار پایینی برخوردار است.
شبکه جادهها در این مطالعه ،عامل باالترین آسیبپذیری در
منطقه مطالعه میباشد .میرزایی و همکارن ( )2892نیز ،به
براورد الگوی مکانی تهدیدات متوجه تنوعزیستی در استان
گلستان پرداختند .در این مطالعه نیز از فرایند تحلیل سلسله
مراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی استفادهشد .از نتایج این
مطالعه ،تأثیر باالی گونههای تهدیدشده در آسیبپذیری نواحی
مطالعه بود.
 Wangو همکاران ( )2003به براورد محلی آسیبپذیری
محیطزیستی در  Tibetanپرداختند .در این مطالعه ،از،AHP
 RSو  GISاستفاده شد .شاخص آسیبپذیری محیطزیستی
) (EVI= Environmental Vulnerability indexبراساس 29
فاکتور که در بردارنده شرایط طبیعی ،موضوعات محیطزیستی
و فعالیتهای انسانی است ،بهدست میآید .در هر منطقهای،
فاکتورها براساس میزان اهمیت در ارزیابی آسیبپذیری تعیین
شدند .پس از تهیه نقشهها ،رویهمگذاری الیهها برای تعیین
مناطق آسیبپذیر انجام گرفت .نتایج حاصل از این مطالعه،
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نشان داد که نزدیک به  80درصد از منطقه مطالعه ،بهشدت
آسیبپذیر میباشد که ارتفاع که از جمله فاکتورهای زیست
محیطی محسوب میشود ،در ایجاد آشفتگی نقش دارد .در واقع
با افزایش ارتفاع ،میزان آسیبپذیری افزایش مییابد.
عالوه بر صنایع و معادن موجود در داخل و اطراف این
پناهگاه ،حضور شبکه جادهای از جمله عوامل تهدید در این
منطقه محسوب میشود .جاده اصلی اردکانچوپانان دقیقاً از
وسط این منطقه عبور کرده و باعث تکهتکه شدن زیستگاه شد
(عرفانیان و همکاران .)2839 ،جادهها عالوه بر اینکه باعث
ایجاد تصادفات جادهای میشوند ،با ایجاد آلودگی صوتی و هوا،
تاثیر منفی بر روی جمعیتهای حیاتوحش منطقه میگذارند.
عالوه بر آن ،گونههایی که قادر نیستند از جاده بگذرند ،به
لکههای خیلی کوچک محدود خواهند شد و در نتیجه اندازه
جمعیت و احتمال ماندگاری آن کاهش مییابد .همچنین،
حاشیه زیستگاه افزایش مییابد که باعث تسهیل ورود گونههای
مهاجم خواهد شد (مکی و همکاران .)2892 ،در واقع این جاده
از تبادل ژنتیکی گونههای دو سمت جاده بهدلیل محدودیت
فیزیکی جلوگیری میکند و بهدنبال آن بیماریها ،بالیای
طبیعی ،خشکسالی و بسیاری از مسایل دیگر میتواند بر گونهها
غالب شود و آنها را به مرز نابودی بکشاند .عالوه بر آن ،آمار
تصادفات جادهای در این جاده بسیار باال میباشد .طبق بازدید
میدانی انجام گرفته از منظقه و نظر محیط بانان ،ساالنه تعداد
زیادی از گونههای مختلف از جمله ،یوزپلنگ آسیایی ،روباه
شنی و کاراکال جان خود را در این جاده از دست میدهند .دو
نیمهشدن این پارک توسط جاده ،حرکت و جابجایی حیات
وحش را با مشکل مواجه کردهاست .در این منطقه ،زیرگذرهایی
برای عبور حیاتوحش تعبیه شده که چندان مورد استفاده
حیوانات قرار نمیگیرد .نتایج مطالعه حاضر ،نشان داد که
جادهها عامل آشفتگی باال در این پناهگاه محسوب میشوند.
مکی و همکاران ( )2892نیز در مطالعهای که به ارزیابی اثرات
کنارگذر غرب اصفهان در ایجاد آشفتگی در پارک ملی قمیشلو
با استفاده از روش  HEPپرداختند ،نشان دادند که که جادهها
در ایجاد آشفتگی و قطعهقطعهکردن زیستگاههای با ارزش،
نقش مهمی را ایفا میکنند .دورهگر زواره و همکاران (،)2890
نیز در مطالعه خود که به ارزیابی اثر جاده پارچین پاسداران که
دقیقاً از داخل پارک ملی خجیر عبور کرده است ،پرداختند،
نشان دادند که جادهها عامل آشفتگی باالیی در این پارک ملی
محسوب میشوند.
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عالوه بر تهدیدات انسانی ،این منطقه با تهدیدات طبیعی
نیز مواجه است .از آنجاییکه این منطقه یکی از خشکترین
نواحی در ایران میباشد و در فالت مرکزی ایران قرار دارد،
خشکسالیهای متعدد و فرسایش بادی ،این منطقه را بهشدت
تحت تاثیر قرار میدهد و خسارات زیادی را بهبار میآورد.
هرچند که این خشکسالیها طبیعی میباشند ،اما دخالتهای
انسانی باعث تشدید خشکسالیها میشود .قاسمینژاد و همکاران
( )2890نیز ،با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده )(SPI
به پهنهبندی خشکسالی در استان اصفهان پرداختند .نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که درصد خشکسالی در نواحی
شرقی و جنوبشرقی استان اصفهان از شدت باالتری برخوردار
است که با نتیجه مطالعه حاضر تطابق دارد ،چراکه پناهگاه
حیات وحش عباس آباد در قسمت جنوبشرقی استان اصفهان
واقع شده است.
مناطق تحت حفاظت از مناطقی هستند که با وجود
مشکالت و معضالت زیادی که دارند ولی همچنان بهعنوان
حامیان حیات وحش میباشند .پناهگاه حیات وحش عباسآباد
یکی از با ارزشترین مناطق در ایران میباشد ،چراکه بسیاری
از گونههای در معرض خطر انقراض در این منطقه ساکن
میباشند .از جمله این گونهها ،میتوان به یوزپلنگ آسیایی،
هوبره ،گربه شنی وکل و بز اشاره کرد .این گونهها در سطح
جهانی با ارزش میباشند ،بنابراین حفاظت از این گونهها
ضروری است و الزم است که اقدامات حفاظتی بهطور جدی در
این منطقه انجام گیرد.
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