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 9311شهریور تاریخ پذیرش:                    9311خرداد  تاریخ دریافت:
 

 چکیده

  قلیمی،ا تغییرات اراضی، پوشش و کاربری تغییرات زیستی،تنوع از حفاظت راستای در جهانی بسیار هایتالش به وجود با            

 طبیعی شدهحفاظت مناطق پذیریآسیب افزایش باعث توانندمی که است تهدیداتی ازجمله انسانی، هایفعالیت و هازیستگاه شدنتکهتکه

 در هاآن اکولوژیکی هایارزش از حفاظت طریق از مناطق درازمدت پایداری از اطمینان حفاظت، مدیران رویپیش هایچالش از. شوند

 مراتبی سلسله تحلیل فرایند و( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم از ترکیبی استفاده با تحقیق، این. است انسانی و طبیعی فشارهای مقابل

(AHP )منطقه در یحفاظت هایاستراتژی بهبود برای اصفهان، استان شرق در واقع آباد، عباس شدهفاظتح منطقه پذیریآسیب ارزیابی به 

 اب و شناسایی  مهم معیارهای منابع، مرور چنینهم و الزم اطالعات برداشت و منطقه بررسی از پس منظور، این برای. پردازدمی مطالعه

 کسب منظوربه. شد تشکیل معیار هایالیه شامل ها،داده پایگاه ادامه در. گرفت شکل مسئله حل ساختار مراتبی، سلسله تحلیل از استفاده

 و شد ردآوریگ خبره کارشناسان نظر پرسشنامه، از استفاده با گرفتند، جای هاآشفتگی و بیوفیزیک اصلی گروه دو در که معیارها اهمیت

 تریشبی اهمیت از آشفتگی معیار نتایج، به توجه با. گرفت قرار تحلیل و زیهتج مورد Expert choice افزارنرم در آمدهدستبه هایداده

. باشدمی مطالعه منطقه در آشفتگی عامل ،54/0 وزن با هاجاده کارشناسی، نظر به توجه با. باشدمی برخوردار بیوفیزیکی معیار به نسبت

 تهدیدشده نواحی عتوس تعیین و شناسایی زیستی،محیط فشارهای هب نسبت پذیریآسیب بررسی زیستگاه، وضعیت ارزیابی در نهایی نقشه

 و شرقی و شمالی نواحی در که باشدمی پذیرآسیب شدتبه منطقه از درصد71 به نزدیک نتایج، به توجه با. گرفت قرار استفاده مورد

 .است شده واقع مرکزی نواحی در که است برخوردار پایینی بسیار پذیریآسیب از منطقه از درصد74
 

 پذیریآسیب مراتبی، سلسله تحلیل فرایند جغرافیایی، اطالعات سیستم محیطی،زیست ارزیابی کلمات کلیدی:
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 مقدمه
 تیزیستنوع بر تاثیر ترینعمده دارای انسان حاضر حال در       

 زیستیمحیط تغییرات. (IUCN ،2992) است جهانی مقیاس در

 وریط است، عظیم و گسترده اربسی انسان وسیلهبه شده ایجاد

 از بیش و دریایی شده حفاظت نواحی از درصد 38 از بیش که

 در دنیا حاضر حال خشکی شدهحفاظت مناطق از درصد 99

 (Halpern اندانسان تاثیر تحت شدتبه که اندگرفته قرار نواحی

 و Musters ؛2002 همکاران، و Sanderson ؛2003 همکاران، و

  انسانی هایفعالیت تمامی که هرچند(. 2000 همکاران،

 ولی د،بیاین شماربه زیستیتنوع برای خطر عنوانبه توانندنمی

 سانیان هایفعالیت غیرمستقیم و مستقیم اثرات این نهایت در

 ومب فرآیندهای در داده رخ تغییرات تربیش مسئول که است

 هاییتعالف بر عالوه. باشدمی زیستیتنوع کنندهحفظ شناختی

 هاگاهزیست بر توجه قابل خطراتی نیز طبیعی رخدادهای انسانی

 انیآتشفش هایفعالیت ها،طوفان مثالً) کنندمی تحمیل هاگونه و

 همتوج تهدیدات کردنکمی و شناسایی(. اقلیمی تغییرات و

 و خطر عوامل این میان مکانی ارتباط فهم و زیستیتنوع

 که جایی تا شده حفاظت هایسایت در شناختیبوم سالمت

 مربوط هایارزیابی از مهم بخش یک  عنوانبه باشد، آن امکان

 ؛2002 همکاران، وErvin ) بوده شده حفاظت مناطق به

Groves ؛2008 همکاران، و Margules و( 2002 همکاران، و 

 دستبه حفاظت برای ریزیبرنامه و مدیریت در ارزش با دیدی

 .)2009 کاران،هم و (Schill دهدمی

 ارزیابی از جدیدی شاخه عنوانبه پذیریآسیب ارزیابی       

 هایروش و یافته توسعه سرعتبه اخیر هایسال در زیست،محیط

؛ Wang، 2003) فازی ارزیابی روش ازجمله کار، این برای بسیاری

Adriaenssens ؛2002 همکاران، و Enea 2002 همکاران، و( 

 )2932 همکاران، وGoda ؛ Wang، 2003) جامع ارزیابی روش

 ؛2008 همکاران، وAntonio ) سرزمین سیمای ارزیابی روش و

Kangas هایچالش از یکی .است یافته توسعه (2000 همکاران، و 

 هر برای نیاز مورد متغیرهای آوریجمع زمینه، این در رو پیش

 .باشدمی فوق هایروش از یک

 ،(GIS) جغرافیایی اطالعات یستمس و (RS) دور از سنجش       

 مقیاس در محیطیزیست ارزیابی راستای در قدرتمندی ابزارهای

 همکاران، و Krivtsov ؛Wang، 2003) کنندمی فراهم کالن

 همکاران، و Store ؛2002 همکاران، و Macmillan ؛2002

 ارزیابی هایزمینه در وسیع طورهب GIS و RS هایتکنیک (.2008

 همکاران، و Gaudet؛ 2002 همکاران، و Lin) وژیکیاکول ریسک

؛ 2008 همکاران، و Holm) محیطیزیست تخریب ،(2992

Bastin  سرزمین سیمای تغییرات و) 2999 همکاران، و 

(Wang ؛2003 همکاران، وGustafson  ؛2009 همکاران، و  

Gobster ارزیابی بحث در. دارند کاربرد (2000 همکاران، و 

 هایالیه ترکیب و تهیه در مندیقدرت ابزار  GIS،پذیریآسیب

 .باشدمی متفاوت هایمقیاس در مختلف اطالعاتی

 مکانی الگوی تعیین به ،(2892) همکاران و میرزایی       

 از یبیترک استفاده با گلستان در زیستیتنوع متوجه تهدیدات

 اتبیمر سلسله تحلیل فرایند و جغرافیایی اطالعات سیستم

 تحقیق نتایج چنینهم(. 2892 همکاران، و میرزایی) اختندپرد

 از که ،(2028) همکاران و Bojorquez-Tapia مطالعه نتایج با

 سیستماتیک چارچوب ایجاد منظوربه گیریتصمیم آنالیزهای

 بین در واقع گیریآب در تخریب به مستعد اراضی ارزیابی برای

 این در. داشت ابقتمط بودند، کرده استفاده لورما و مکزیک

 پس و شدند شناسایی اراضی تخریب هایمحرک نیز، مطالعه

 قشهن. شدند ترکیب جغرافیایی اطالعات سیستم در دهیوزن از

 چنین،هم. نمود مشخص را پذیرآسیب و مستعد نواحی نهایی،

 هایریسک تحلیل و تجزیه به ،(2833) همکاران و جوزی

 زا استفاده با بوشهر لهح شده حفاظت منطقه زیستیمحیط

 مطالعه، این در. پرداختند (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 زیستیمحیط و طبیعی حوادث گروه دو در ریسک عامل 22

 در هاالیه ترکیب دهی،وزن از پس نهایت، در. گردید مشخص

 چنین،هم. گرفت انجام جغرافیایی اطالعات سیستم محیط

Wang زیست پذیریآسیب برآورد به ،(2003) ناهمکار و 

 سنجش هایتکنیک از استفاده با (Tibetan) تبت در محیطی

 لهسلس تحلیل فرایند و جغرافیایی اطالعات سیستم دور، از

 دربردارنده که فاکتور 29 مطالعه این در. پرداختند مراتبی

 انسانی هایفعالیت و محیطیزیست مسائل طبیعی، شرایط

 در ،(EVI) زیستیمحیط پذیریبآسی شاخص غالب در است

 تغییرات بررسی به ،(2029) همکاران و  Hou .شدند گرفته نظر

 اطالعات سیستم از استفاده با چین شمال در پذیریآسیب

 این اب. پرداختند مراتبی سلسله تحلیل فرایند و جغرافیایی

 اکولوژیکی پذیریآسیب شاخص مطالعه این در که تفاوت

(EVI) تغییرات و آمد دستهب 2022 تا 2991 زمانی بازه برای 

 .شد مشخص بازه این در داده رخ پذیریآسیب

 فرایند) AHP و GIS و RS هایتکنیک نیز، مطالعه این در       

 زیست پذیریآسیب ارزیابی راستای در( مراتبی سلسله تحلیلی

 قرار استفاده مورد آبادعباس وحشحیات پناهگاه در محیطی

 بکهش صنایع، معادن، چون فاکتورهایی ابتدا، در .گرفت
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 فرسایش نظر از حساس نواحی انسانی، هایسکونتگاه ها،جاده

 SPI=Standardized precipitation) خشکسالی شاخص و بادی

Index) تهدید عوامل عنوانبه میدانی، بازدید از استفاده با 

 اتیاطالع هایالیه. شدند شناسایی منطقه در طبیعی و انسانی

 اطالعات سیستم محیط در عوامل این از یک هر به مربوط

 عوامل از یک هر نسبی اهمیت تعیین برای. شد تهیه جغرافیایی

 لتحلی فرایند مطالعه، مورد منطقه پذیریآسیب در شده ذکر

 یک هر وزن روش این در. گرفت انجام (AHP) مراتبی سلسله

 پسس. شد تعیین رشناسیکا نظر از استفاده با تهدید عوامل از

 هاالیه گذاریهمروی جغرافیایی، اطالعات سیستم محیط در

 مناطق دهندهنشان مکانی طوره ب نهایی، نقشه. گرفت انجام

-می اهمیت دارای جاییآن از نقشه این. باشدمی پذیرآسیب

 تخریب استان، شرق در هافعالیت افزون روز توسعه که باشد

 حفاظت مناطق داخل و خارج در هاونهگ مطلوب هایزیستگاه

 واحین شناساندن با حاصل، نتایج بنابراین. دارد دنبالبه را شده

 بردن ازبین یا کاهش جهت در تواندمی سالم و شده تهدید

 مفید استان شده حفاظت مناطق از خارج و داخل در اثرات

 .شود واقع
 

 هاروش و مواد

 نواحی از آبادعباس وحش حیات پناهگاه منطقه مطالعه:       

 تاناس شرق ماهورهایتپه و ریگزارها در واقع بیابانی زیستگاهی

 شامل منطقه این. باشدمی هکتار 809392 وسعت به اصفهان

 دباشمی کاشان و اردستان نایین، هایشهرستان از هاییبخش

 و خور بخش به شرق از سمنان، هایاستان به شمال از که

 ربغ از و نایین شهرستان مرکزی بخش به بجنو از بیابانک،

 بر مشتمل منطقه این. شودمی محدود کاشان شهرستان به

 اهیزیستگ که باشدمی پیوسته همهب هایکوه سلسله و هادشت

 میانگین .باشدمی جانوری و گیاهی هایگونه انواع برای مناسب

 درجه 9/21 آن دمای متوسط و مترمیلی 2/223 سالیانه بارش

 و سرد خشک، منطقه، اقلیم. است شده گزارش گرادسانتی

 شناسایی گیاهی گونه 298 منطقه این در. باشدمی کوهستانی

. باشدمی مختلف خانواده 29 و جنس 222 به متعلق که گردیده

 ور،کش در ایرانی یوزپلنگ هایزیستگاه تریناصلی میان در

 و کوچک هایتجمعی سایر دهندهارتباط پل عنوانبه ضرورتاً

 از یکی منطقه این. نمایدمی عمل کشور در یوزپلنگ پراکنده

 استان در جبیر و کاراکال شنی،گربه هایزیستگاه بهترین

 رد منطقه این در شده،انجام تحقیقات طبق. باشدمی اصفهان

 سوسمار گونه 28 مار، گونه 23 شامل) خزنده گونه 22 مجموع

 شدندشناسایی پرنده نهگو 222 ،(پشتالک گونه یک و

 پناهگاه مقعیت ،2 شکل(. 2892 همکاران، و زادهمعینی)

-می نشان اصفهان استان شرق در را آباد عباس وحشحیات

 .دهد

 

 
آباد در شرق وحش عباس: موقعیت پناهگاه حیات1شکل       

 استان اصفهان
 

 روشی (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند: کار روش       

 انمی از گزینه یک انتخاب و گیریتصمیم منظوربه که است

 متصمی که معیارهایی به توجه با تصمیم، متعدد هایگزینه

 AHP (.2833 مهرگان،) رودمی کاربه کند،می تعیین گیرنده

 آسان راهی و شد ابداع Thomas L.Saaty توسط 2930 سال در

 و Clewell) شد فراهم پیچیده مسایل حل برای پذیرانعطاف و

 است کارشناسی دانش بر مبتنی روش این(. 2002 همکاران،

 یابیدست منظوربه پیچیده، چندمعیاره هایگیریتصمیم برای و

 رد روش، این در. شودمی استفاده قبول قابل و علمی نتایج به

 ویلیط لیست منابع، مرور و کارشناسی دانش از استفاده با ابتدا

 از معیارها از یک هر اهمیت سپس و دشونمی تعیین معیارها از

 مقیاس. شودمی تعیین معیارها بین زوجی مقایسات طریق

 عدد که باشد،می 9 تا 2 بازه در صحیح اعداد شامل دهیوزن

 اهمیت از نشان 9 عدد و دارد معیار دو برابر اهمیت از نشان یک

 و گرزوارهدوره) دارد دوم معیار به نسبت اول معیار زیاد بسیار

 (.2890 همکاران، و گرزوارهدوره ؛2892 همکاران،

 انیمید بازدید منطقه، در تهدید عوامل شناسایی منظوربه       

 فادهاست با و میدانی بازدید به توجه با. گرفت صورت منطقه از

 مطالعه منطقه در تهدید عوامل ترینمهم کارشناسی، نظر از

 تتح شدتبه آبادعباس وحشحیات پناهگاه. شدند شناسایی
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 کهشب چون، عواملی. اندگرفته قرار انسانی هایفعالیت تأثیر

 مناطق و روستاها و جمعیتی مراکز صنایع، معادن، ها،جاده

 ،منطقه در خشکسالی ،(بادی فرسایشتأثیر تحت) بحرانی

 قرار تأثیرتحت شدتبه را مناطق این در ساکن وحشحیات

 هدف از مراتبی سلسله ارها،معی شناسایی از پس. استداده

 هر ها،گزینه سطح در(. 2 شکل) شد رسم معیارها و مطالعه

 تعلبه و است شده گرفته نظر در گزینه یک عنوانبه سلول

 وردم معیارها سطح در مراتبی سلسله ساختار ها،گزینه کثرت

  (.2838 همکاران، و مخدوم) گرفت قرار بررسی

 ینا یکدیگر، به نسبت معیارها ویتاول تعیین منظوربه       

 انکارشناس توسط و گرفتند جای جفتی هایماتریس در معیارها

 دستهب هایداده سپس و شدند بندیاولویت یکدیگر به نسبت

 از یک هر وزن و شد EC افزارنرم وارد مرحله این در آمده

 هر به مربوط اطالعاتی هایالیه سپس،. آمد دستبه معیارها

 اطاالعات سیستم محیط در( تهدید عوامل) معیارها از یک

 ،جاده از فاصله نقشه منظور، این برای. شد تهیه جغرافیایی

 تیجمعی مراکز از فاصله نقشه و صنایع و معادن از فاصله نقشه

 طقمنا نقشه. شد تهیه جغرافیایی اطالعات سیستم محیط در

 وسطت یفرار شاخص از استفاده با بادی فرسایش نظر از بحرانی

 هنقش تهیه برای. استشده تهیه زیستمحیط حفاظت سازمان

( 2028-2992) ساله 22 هایداده (SPI) خشکسالی شاخص

 حاجی خاروان،) سنجیباران ایستگاه 8 به مربوط ماهانه بارش

( ننائی و باالن) کلیماتولوژی ایستگاه 2 ،(پابرهنه یزدآباد و آباد

 رباط و بیابانک و خور اردستان، نائین،) سینوپتیک ایستگاه 2 و

 آماری نواقص کردن برطرف منظوربه. شد گردآوری( بادامپشت

 استفاده هاایستگاه بین همبستگی روش از تحقیق این در

 یهایایستگاه از استفاده با آماری نواقص روش، این در. گردید

 است، ناقص ایستگاه با همبستگی ضریب ترینبیش دارای که

 هاتگاهایس بین همبستگی ماتریس منظور بدین. شودمی برطرف

 و %2 اعتماد سطح در نتایج بودن دارمعنی و شودمی تشکیل

 و SPSS افزارنرم طریق از تحقیق این در. شودمی آزمایش 9%

Excel  و ناقص آمار بازسازی از پس. شد انجام عملیات این 

 استخراج ظورمنبه  spi_sl_2 برنامه از Excel محیط به انتقال

 استفاده SPI شاخص از استفاده با ترسالی و خشکسالی مقادیر

 به نسبت مطالعه منطقه حساسیت تعیین برای نهایت، در. شد

 در شدید خشکسالی نسبی فراوانی درصد شدید، خشکسالی

  .شد بندیپهنه ،IDW تابع از استفاده با سال، 22 آماری یدوره

 ر،خط معرض در و پذیرآسیب حینوا شناسایی برای سپس،       

 این از هریک وزن گرفتن، نظرر د با هاالیه گذاریهمروی کار

 رد. گرفت انجام جغرافیایی، اطالعات سیستم محیط در هاالیه

 سبتن مناطق پذیریآسیب میزان دادن نشان بهتر برای نهایت،

  .شد بندیکالس طبقه، 9 در حاصل، نقشه یکدیگر، به

 

 
خت سلسله مراتبی حهت شناسایی نواحی آسیب: در2شکل  

آبادوحش عباسپذیر در پناهگاه حیات  

 

 نتایج

 از فاصله جاده، از فاصله به مربوط اطالعاتی هایالیه       

 قشهن و معادن و صنایع از فاصله نقشه جمعیتی، مراکز و روستاها

 رد خشکسالی شاخص نقشه و بادی فرسایش به حساس مناطق

  (.8شکل) شد تهیه جغرافیایی اطالعات مسیست محیط

 شمال نواحی که گرفت نتیجه توانمی ،8شکل به توجه با       

  و معادن و صنعتی مراکز فعالیت تاثیر تحت شدتبه شرقی،

 اردکان جاده. اندگرفته قرار انسانی هایاستقرارگاه چنینهم

 تحت شدتبه را آبادعباس وحشحیات پناهگاه مرکز چوپانان

 هاادهج شبکه تاثیر تحت نیز منطقه مرزشمالی و داده قرار تاثیر

 در تربیش بادی، فرسایش به حساس مناطق. استگرفته  قرار

 نواحی ،SPIشاخص  نقشه به توجه با. اندگرفته قرار مرکزی نواحی

 ورداربرخ خشکسالی به نسبت باالتری پذیریآسیب از شرقی

  .هستند

 گیریمیانگین که را معیارها نهایی وزن ،2 شماره جدول       

 .دهدمی نشان را است کارشناسان نظرات
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 ،کیبیوفیزی و جاده از فاصله( ج مسکونی، مراکز از فاصله( ب صنعتی، مراکز از فاصله( الف: هاآشفتگی به مربوط هاینقشه: 3شکل

 SPI خصشا( ح بادی، فرسایش به حساس مناطق( د
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نهایی معیارها براساس روش تحلیل سلسله مراتب : وزن1جدول  

 معیارها وزن نهایی

 آشفتگیها 282/0

 بیوفیزیکی 823/0

 0/0نرخ سازگاری= 
 

 اتحی پناهگاه در که باشدمی حقیقت این گربیان ،2جدول       

 معیار به نسبت تریبیش وزن هاآشفتگی معیار آباد،عباس وحش

 تربیش اهمیت از نشان این و است کرده دریافت بیوفیزیکی

 الف، ،8شکل در. دارد کارشناسان دید از منطقه در هاآشفتگی

 مطالعه مورد منطقه در هاآشفتگی موقعیت دهندهنشان ج، ب،

 بیان که آمده دستهب 0/0 جدول این سازگاری نرخ. باشدمی

  هایوزن به وانتمی و است ماتریس باالی سازگاری کننده

 .کرد اعتماد آمده دستهب
 

 روش تحلیل سلسله مراتبی : وزن نهایی زیرمعیارها براساس2جدول 

 زیرمعیارها وزن نهایی

292./  فاصله از جاده 

280./  SPIشاخص  

208./  مناطق حساس به فرسایش بادی 

203./  فاصله از مراکز صنعتی 

083/0  فاصله از مراکز مسکونی 

 نرخ سازگاری نهایی= 0/0 
 

اساس وزن نهایی لیست ، زیرمعیارها بر2در جدول شماره        

گونه که مشخص است، فاصله از جاده با وزن اند. همانشده

پذیر بودن منطقه دارد. زیر ترین تاثیر را در آسیب، بیش292/0

معیار مناطق حساس به خشکسالی، در ردیف دوم قرار گرفته و 

خود اختصاص پذیری منطقه مطالعه بهدر آسیباهمیت دوم را 

 است.  داده

توان به این نتیجه رسید که نواحی ، می2با توجه به شکل        

پذیری و نواحی مرکزی از ترین آسیبشمالی و شرقی بیش

اال، پذیری بباشند. این آسیبپذیری پایینی برخوردار میآسیب

نطقه و وجود مراکز ها در شمال مناشی از حضور شبکه جاده

باشد که تاثیر زیادی بر صنعتی و مسکونی در شرق منطقه می

آباد گذاشته و این ناحیه را تحت وحش عباسروی پناهگاه حیات

درصد از 21است. با توجه به نتایج، نزدیک به فشار قرار داده

پذیری درصد از منطقه از آسیب29پذیر و شدت آسیبهمنطقه ب

 خوردار است. بسیار پایینی بر

 

 
وحش پذیر در پناهگاه حیات: نقشه مناطق آسیب4شکل

آبادعباس  

 

 بحث

 محیط پذیریآسیب ارزیابی راستای در مطالعه این در       

 راتبیم سلسله تحلیل فرایند از اصفهان استان شرق در زیستی

 ایجنت به توجه با. شداستفاده جغرافیایی اطالعات سیستم و

 29 و پذیرآسیب شدتهب منطقه از درصد21 به نزدیک حاصل،

. تاس برخوردار پایینی بسیار پذیریآسیب از منطقه از درصد

 رد پذیریآسیب باالترین عامل مطالعه، این در هاجاده شبکه

 به نیز،( 2892) همکارن و میرزایی. باشدمی مطالعه منطقه

 نتااس در زیستیتنوع متوجه تهدیدات مکانی الگوی براورد

 لسلهس تحلیل فرایند از نیز مطالعه این در. پرداختند گلستان

 این جنتای از. شداستفاده جغرافیایی اطالعات سیستم و مراتبی

 واحین پذیریآسیب در تهدیدشده هایگونه باالی تأثیر مطالعه،

 .بود مطالعه

         Wang پذیریآسیب محلی براورد به( 2003) همکاران و 

 ،AHPاز مطالعه، این در. پرداختند Tibetan در زیستیمحیط

RS و GIS زیستیمحیط پذیریآسیب شاخص. شد استفاده 

(EVI= Environmental Vulnerability index) 29 براساس 

 تیزیسمحیط موضوعات طبیعی، شرایط بردارنده در که فاکتور

 ای،منطقه هر در. آیدمی دستهب است، انسانی هایفعالیت و

 یینتع پذیریآسیب ارزیابی در اهمیت میزان براساس تورهافاک

 تعیین برای هاالیه گذاریهمروی ها،نقشه تهیه از پس. شدند

 مطالعه، این از حاصل نتایج. گرفت انجام پذیرآسیب مناطق
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 شدتهب مطالعه، منطقه از درصد 80 به نزدیک که داد نشان

 تزیس فاکتورهای جمله از که ارتفاع که باشدمی پذیرآسیب

 عواق در. دارد نقش آشفتگی ایجاد در شود،می محسوب محیطی

 .یابدمی افزایش پذیریآسیب میزان ارتفاع، افزایش با

 این اطراف و داخل در موجود معادن و صنایع بر عالوه       

 این در تهدید عوامل جمله از ایجاده شبکه حضور پناهگاه،

 از دقیقاً چوپاناناردکان اصلی جاده. شودمی محسوب منطقه

 شد زیستگاه شدن تکهتکه باعث و کرده عبور منطقه این وسط

 باعث کهاین بر عالوه هاجاده(. 2839 همکاران، و عرفانیان)

 وا،ه و صوتی آلودگی ایجاد با شوند،می ایجاده تصادفات ایجاد

. گذارندمی منطقه وحشحیات هایجمعیت روی بر منفی تاثیر

  هب بگذرند، جاده از نیستند قادر که هاییگونه آن، بر وهعال

 اندازه نتیجه در و شد خواهند محدود کوچک خیلی هایلکه

 چنین،هم. یابدمی کاهش آن ماندگاری احتمال و جمعیت

 هایونهگ ورود تسهیل باعث که یابدمی افزایش زیستگاه حاشیه

 جاده این واقع در(. 2892 همکاران، و مکی) شد خواهد مهاجم

 محدودیت دلیلبه جاده سمت دو هایگونه ژنتیکی تبادل از

 بالیای ها،بیماری آن دنبالبه و کندمی جلوگیری فیزیکی

 هاگونه رب تواندمی دیگر مسایل از بسیاری و خشکسالی طبیعی،

 آمار آن، بر عالوه. بکشاند نابودی مرز به را هاآن و شود غالب

 یدبازد طبق. باشدمی باال بسیار جاده این در ایجاده تصادفات

 عدادت ساالنه بانان، محیط نظر و منظقه از گرفته انجام میدانی

 روباه آسیایی، یوزپلنگ جمله، از مختلف هایگونه از زیادی

 دو. دهندمی دست از جاده این در را خود جان کاراکال و شنی

 حیات جابجایی و حرکت جاده، توسط پارک این شدننیمه

 زیرگذرهایی منطقه، این در. استکرده مواجه مشکل با را وحش

 استفاده مورد چندان که شده تعبیه وحشحیات عبور برای

  که داد نشان ،حاضر مطالعه نتایج. گیردنمی قرار حیوانات

 .شوندمی محسوب پناهگاه این در باال آشفتگی عامل هاجاده

 اثرات ارزیابی به که ایهمطالع در نیز( 2892) همکاران و مکی

 لوقمیش ملی پارک در آشفتگی ایجاد در اصفهان غرب کنارگذر

 هاجاده که  که دادند نشان پرداختند، HEP روش از استفاده با

 ارزش، با هایزیستگاه کردنقطعهقطعه و آشفتگی ایجاد در

 ،(2890) همکاران و زواره گردوره .کنندمی ایفا را مهمی نقش

 هک پاسداران پارچین جاده اثر ارزیابی به که خود مطالعه در نیز

 پرداختند، است، کرده عبور خجیر ملی پارک داخل از دقیقاً

 لیم پارک این در باالیی آشفتگی عامل هاجاده که دادند نشان

 .شوندمی محسوب

 عیطبی تهدیدات با منطقه این انسانی، تهدیدات بر عالوه       

 ترینخشک از یکی منطقه این کهجاییآن از .است مواجه نیز

 دارد، قرار ایران مرکزی فالت در و باشدمی ایران در نواحی

 تشدبه را منطقه این بادی، فرسایش و متعدد هایخشکسالی

. آوردمی باربه را زیادی خسارات و دهدمی قرار تاثیر تحت

 هایدخالت اما باشند،می طبیعی هاخشکسالی این که هرچند

 ارانهمک و نژادقاسمی. شودمی هاخشکسالی تشدید باعث انسانی

 (SPI) شده استاندارد بارش شاخص از استفاده با نیز،( 2890)

 ایجنت. پرداختند اصفهان استان در خشکسالی بندیپهنه به

 نواحی در خشکسالی درصد که داد نشان مطالعه این از حاصل

 اربرخورد باالتری شدت از اصفهان استان شرقیجنوب و شرقی

 پناهگاه چراکه دارد، تطابق حاضر مطالعه نتیجه با که است

 اصفهان استان شرقیجنوب قسمت در آباد عباس وحش حیات

 .است شده واقع

 وجود با که هستند مناطقی از حفاظت تحت مناطق       

 عنوانبه چنانهم ولی دارند که زیادی معضالت و مشکالت

 آبادعباس وحش حیات پناهگاه. باشندمی وحش حیات حامیان

 بسیاری چراکه باشد،می ایران در مناطق ترینارزش با از یکی

  ساکن منطقه این در انقراض خطر معرض در هایگونه از

 ،آسیایی یوزپلنگ به توانمی ها،گونه این جمله از. باشندمی

 سطح در هاگونه این. کرد اشاره بز و وکل شنی گربه هوبره،

 هاگونه این از حفاظت بنابراین باشند،می ارزش با جهانی

 در جدی طورهب حفاظتی اقدامات که است الزم و است ضروری

 .گیرد انجام منطقه این
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