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چکیده
با توجه به حساسیت زیستگاههای بیابانی ،به منظور مدیریت بهینه این عرصهها الزم است کلیه عوامل موثر در وضعیت زیستگاهی مورد
بررسی قرار گیرد .از این رو ،در این پژوهش رابطه بین فرسایش بادی به عنوان پدیده غالب اقلیمی – انسانی مناطق بیابانی ،با وضعیت
زیستگاههای تحت حفاظ ت در استان یزد ،مد نظر قرار گرفت .با ارزیابی نرخ فرسایش بادی در چنین نواحی میتوان ظرفیت محیط را به
منظور تدارک شرایط بهینه برای گونههای حیوانی برآورد کرد .تحقیق انجام شده طی دو بخش به انجام رسید .بخش اول ،کاربرد نقشه
همفرسا و نقشه مناطق تحت حفاظت به منظ ور تعیین اراضی تحت تاثیر در هر منطقه و بخش دوم تعیین ارزش تقریبی زیستگاههای تحت
حفاظت بر مبنای سه عامل متغیر غذا ،آب و امنیت بوده است.
در نهایت همبستگی مابین ارزش هر زیستگاه با وسعت اراضی تحت فرسایش هر زیستگاه تعیین شد .نتایج حاصله بیانگر این موضوع بود
که بین این دو متغییر همبستگی معنی دار ،قوی و معکوس ( )r=-0/78وجود دارد .به این معنی که عوامل مؤثر در افزایش میزان فرسایش
بادی بر کیفیت زیستگاه حفاظتی مؤثر بوده و متناسب با افزایش وسعت مناطق تحت تاثیر از ارزش زیستگاهی کاسته میشود.
کلمات کلیدي :زیستگاه جانوری ،فرسایش بادی ،مناطق تحت حفاظت ،یزد.

 -1استادیار ،گروه مهندسی محیط زیست ،واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران *(مسؤول مکاتبات).
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مقدمه
بیش از  80درصد از اراضی کشور یعنی 050000

توجه به نتایج حاصله ،نقاط بحرانی مناطق را شناسایی کدرده و

کیلومتر مربع در محدوده مناطق خشک و نیمه خشک قرار

با هدایت برنامهریزان بده منداطق کدمخطدر ،ضدمن حفاظدت از

گرفته که محل استقرار اکوسیستمهای بیابانی هستند ( .)1از

جلوههای باقیمانده حیات در آن نقاط ،امکان تمرکز فعالیتهای

این میان استان یزد با وسعت بیش از  6میلیون هکتار اراضی

حفاظتی در نقاط با ارزش زیستگاهی پایین را ممکدن سداخته و

بیابانی که  %06/8از اراضی استان را شامل میشود و  %10/0از

از هدر رفتن سرمایههای محدود در امر حفاظت جلوگیری می-

وسعت اراضی بیابانی کشور را به خود اختصاص داده به عنوان

شود.

سومین استان بیابانی ایران بعد از خراسان وکرمان مطرح می-
باشد ( .)2فرسایش بادی در این عرصههای بیابانی ،به دلیل
خاک نارس ،تراکم محدود پوشش گیاهی ،رطوبت ناچیز و غیره
از پدیدههای رایج میباشد .بهره برداریهای نامناسب انسانی از
عرصههای بیابانی ،محدودیتهای اقلیمی شرایط زیست را برای
زیستمندان سخت نموده است .در عین حال این گونههای
جانوری منحصر به فرد و ارزشمند ،با توقع کم و حوزه طاقت

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان یزد با مساحتی معادل 83782/609کیلومتر
مربع در میان فالت مرکزی ایران و حاشیه کویر نمک در
موقعیت جغرافیاییَ 52ْ ،07الی  57ْ ،10طولشرقی وَ29ْ ،36
الی  35ْ ،06عرض شمالی قرار گرفته (شکل  )1و از نظر اقلیمی

باال ،در شرایط مرزی به حیات ادامه میدهند که تغییر ناچیز در

برمبنای اقیم نمای آمبرژه در شرایط خشک و سرد بیابانی

عوامل زیستی میتواند نتایج فاجعه باری به دنبال داشته باشد

طبقهبندی میشود .میانگین بارش ساالنه استان  60الی 70

( .)3لذا لزوم بررسی شرایط زیستگاههای بیابانی در ارتباط با
فاکتورهای مؤثر از جمله فرسایش بادی ضروری به نظر میرسد.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه محدود بوده و تنها می-
توان به برآورد فرسایش بادی در زیستگاههای خراسان اشاره
کرد (  0و  )5که محاسبه فرسایش با روش  IRIFR2به انجام
رسیده و سوابق دیگری در این زمینه یافت نشد .از طرفی

میلیمتر و با نوسان ساالنه زیاد است و بر مبنای آمارهای
سینوپتیک فرودگاه یزد جهت وزش باد غالب غربی ( )%16/90با
سرعت حداکثر 5/3(19 km/hمتر بر ثانیه) میباشد .منابع
خاک منطقه عمدتاً از خاکهای نارس بیابانی(انتی سولز ) می-
3

باشد و به شدت تحت تأثیر فرآیند فرسایش آبی و بادی و
تخریب قرار دارد .در عین حال نزوالت جوی ناچیز باعث شده

مطالعات زیادی در زمینه پدیده بیابانزایی که فرسایش بادی

که استان یزد از نظر ذخایر آبی جزء فقیرترین استانهای کشور

جزو الینفک آن به شمار میرود بر روی اکوسیستمهای بیابانی

باشد .افت متوسط سالیانه سطح آب زیرزمینی به  20سانتیمتر

به انجام رسیده است که از جمله میتوان به اثر بیابانزایی :در

میرسد و غلظت امالح محلول معموالً به بیش از یک گرم در

پیش روی آبهای شور و تخریب منابع خاک ( ،)6محتویات

لیتر میرسد (.)9

کربن و نیتروژن آلی خاک ( )8مسایل اقتصادی و اجتماعی
روستایی ( )7اثر بر روی حیوانات ( )9و اثرات اقتصادی

استان یزد با وسعت  2/0میلیون هکتار از اراضی تحدت
عملکرد فرسایش بادی کده  %17/8از اراضدی اسدتان را شدامل
میشود و  %12/13از وسعت اراضی مناطق تحت تاثیر فرسایش

اجتماعی (  )10و غیره اشاره کرد.
هدددا از ایددن پددژوهش ارزیددابی پدیددده فرسددایش بددادی در

بادی در سطح کشور را به خود اختصاص داده به عنوان سومین

ارزشگذاری زیستگاههای بیابانی از جهت استمرار و بقای گونه-

استان تحت ت اثیر فرسایش بدادی ایدران بعدد از قدم و خراسدان

های گیاهی و جانوری میباشدد .در عدین حدال کارشناسدان بدا

مطرح میباشد ،که حاوی متنوعتدرین رخسدارههدای فرسدایش
بادی در سطح کشور است ( )2مساحت مناطق تحدت حفاظدت

2- Iran Research Institute of Forests and
Rangelands

3- Entisols
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سازمان محیطزیست در سطح این استان به  2/8میلیون هکتدار

سددازمان محددیط زیسددت ( 11و  )3و نقشدده پهنددهبندددی خطددر

میرسد که  00/76درصد اراضی تحدت حفاظدت و مددیریت در

فرسایش بادی ( )8در محدوده استان یدزد ،اسدکن شدد)12( .

سطح کشور میباشد .در این مناطق  50گونه پسدتاندار زیسدت

بنابراین این استان به عنوان یک استان تی یک از نظرگاه ارزیابی

میکنند (  11 ،10و  )3که  0گونه یوز ،آهو ،قوچ و میش و کل

وضعیت زیسدتگاهی بدا توجده بده منداطق تحدت تداثیر فرایندد

و بز در فهرست سرخ  IUCNو در طبقه آسیبپدذیر ( )VU0و

فرسایش بادی مد نظر قرار گرفت (شکل.)1

یک گونه گورخر در طبقه در معرض خطر ( )EN5قرار دارند.

س س موقعیت مکانی نقشههای اسکن شده با اسدتفاده
از دسدتور  Georeferenceدر محددیط  ،Arc Mapتعیددین

روش تحقیق

گردید .و بدا تشدکیل  shapefileدر محدیط ، Arc Catalog

در این پژوهش سعی شد از نتایج حاصل از پهنهبنددی
مناطق تحت تاثیر فرسایش بدادی از روش منشدایابی ت دههدای
ماسه ای ( )6اسدتفاده شدود ( .)8نتدایج حاصدل بدا اسدتفاده از
نرمافزار  Arc Gis9.2تحلیل شد ( )13و ارزشگذاری زیستگاه-
های حفاظتی با استفاده از روش دلفدی بده انجدام رسدید ( )7و
در نهایدددت رابطددده منددداطق تحدددت فرسدددایش ( )WEA6بدددا
ارزش زیستگاه )HSI( 8از روش ضریب همبستگی تحلیل شدد.
بدده ایددن منظددور ،در ابتدددا نقشدده مندداطق تحددت حفاظددت

4 - Vulnerable
5 -Endangered
6 - Wind Erosion Area
7 -Habitat Suitability Index

نقشه رقومی مناطق تحت حفاظت و مناطق تحت تاثیر فرسایش
بدادی در محدیط  Arc Gis9.2/ Arc Mapبده دسدت آمدد
(شکل 2و.)3
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شکل  - 1استان یزد به تفکیک شهرستان

شکل -2نقشه مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست در استان یزد ( 11و )3
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شکل -3نقشه پهنهبندي خطر فرسایش یادي استان یزد ()7

در ادامه بدا اسدتفاده از دسدتور Arc Toolbox /Extract/

حفدداظتی بدده دسددت آمددد (شددکل .)0همچنددین بددا اسددتفاده از

Clipاین نقشهها به صورت زوجی روی هم پوشانی شد و نقشه

دستور Calculate Geometryمساحت منداطق تحدتتداثیر

پهنهبندی مناطق تحدت تداثیر فرسدایش بدادی در هدر منطقده

فرسایش بادی در هر منطقه حفاظتی برآورد شد (.)13

شکل -4نقشه پهنه بندي خطر فرسایش یادي در محدوده مناطق حفاظت شده استان یزد
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به منظور بررسی ارزش زیستگاهی ،با استفاده از روش

صادقی روش

نتایج

دلفی ( ،)7توسط پرسشنامهای از متخصصان آشنا به منطقه

بر مبنای ادبیات تحقیق نقشه مناطق تحت تاثیر

مطالعاتی (حجم جامعه آماری  )N =30خواسته شد که ارزش

فرسایش بادی در محدوده مناطق تحت مدیریت و

زیستگاهی مناطق حفاظتی را بر مبنای سه فاکتور آب ،غذا و

حفاظت سازمان محیط زیست در استان یزد به صورت رقومی

پناه در مقیاس  1الی  9برآورد کنند (الزم به ذکر است که این

تهیه و مساحت مناطق برآورد شد (شکل 0و جدول .)1

اعداد نسبی بوده و کاربرد مقایسهای دارند) .نتایج حاصله به

نتایج حاصل از این پهنه بندی نشان داد که به ترتیب مناطق

تفکیک هر فاکتور میانگینگیری و دوباره در میان جامعه آماری

چهارگانه حفاظتی پناهگاه حیات وحش دره انجیر ،منطقه

اولیه توزیع شد .و از آنها خواسته شد که با توجه به انحرافات

حفاظت شده سیاه کوه و منطقه شکار ممنوع آریز به نسبت

پاسخهای اولیهشان از میانگین ،تغییرات نهایی را بر روی

وسعتشان دارای پتانسیل بیشترین تاثیر از فعالیت

ارزشهای مورد نظرشان اعمال کنند .در ادامه متوسط هندسی

فرسایش بادی در منطقه هستند و در مناطق حفاظت شده

(رابطه )1ارزشهای داده شده هر متخصص به هر فاکتور برآورد

کالمند و باغ شادی و مناطق شکار ممنوع مسرور ،باغ شادی و

شد (جدول  )1و ارزش زیستگاهی هر منطقه از جمع جبری

شیر کوه فرسایش بادی به صورت پتانسیل هیچ نقشی در

ارزش فاکتورها به دست آمد .در نهایت با استفاده از رابطه

شرایط زیستگاهی ندارد .س س ارزش زیستگاهی هر محدوده

ضریب همبستگی پیرسن (رابطه  ،)2در محیط نرم افزار صفحه

حفاظتی با تهیه پرسشنامه و توزیع در بین جامعه آماری از

گسترده  ،Excelبرهمکنش میان ارزش زیستگاهی مناطق

روش میانگین هندسی به روش دلفی محاسبه شد (جدول.)1

تحتحفاظت از دیدگاه گروه و وسعت مناطق تحت تاثیر

نتایج حاصله نشان داد که به ترتیب مناطق حفاظت شده

فرسایش بادی در هر منطقه حفاظتی محاسبه شد و پس از

باغ شادی ،پناهگاه حیات وحش بروییه ،شکار ممنوع باغ شادی

برآورد میزان اطمینان ،نمودار معادله همبستگی از رابطه3

و شیرکوه بیشترین ارزش زیستگاهی را از نظر گروه متخصصین

ترسیم گردید (نمودار .)1

داشتهاند و پناهگاه حیات وحش دره انجیر ،منطقه حفاظت شده

در این رابطه aijkارزش مربوط به شخصkام برای
هر منطقه حفاظتی است.
رابطه :1

سیاه کوه و شکار ممنوع آریز بافق کمترین ارزش را از این حیث
کسب کردهاند.

aij   π KN 1aijk 1/N

در ادامه به منظور برآورد نوع رابطه دو متغیر مساحت مناطق
تحت فرسایش ( )WEAو ارزش زیستگاه ( ،)HSIاز روش

رابطه :2

رابطه :3

رابطه :0

رابطه :5
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آزمون همبستگی پیرسن ضریب همبستگی معادل -0/78
به دست آمد که بیانگر همبستگی قوی و معکوسی مابین
دو متغیر میباشد و به عبارتی ضریب همبستگی در سطح 0/99
معنیدار است .در نهایت به منظور نمایش شکل این رابطه
معادله همبستگی(معادله خط رگرسیون) بین دو متغیر

a

b  y  ax

به دست آمد (نمودار.)1
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نمودار  -1نمودار رگرسیون دو متغییر مساحت مناطق تحت فرسایش ( )WEAو ارزش زیستگاه ()VH

بحث و نتیجهگیري
با توجه به حساس و شدکننده بدودن اکوسیسدتمهدای

راهکارهای افزایش ارزش زیستگاهی در مناطق تحدت حفاظدت،

بیابانی و وجود گونههای جانوری منحصر بده فدرد و ارزشمندد

کنترل عوامل موثر در فرسایش بادی از جمله بوته کنی ،چدرای

الزم است کلیه عوامل مؤثر بر این بیومهدا از جملده فرآینددهای

بیش از حدد ،جداده سدازی ،معددن کداوی و غیدره مدی باشدد.

فرسایش بادی که پدیدههدایی بدا فرکدانس بداال و شددت زیداد

همچنین با پهنهبندی صورت گرفته در منطقه مطالعاتی ،طرح-

در این نواحی هستند پرداخته شود .بنابراین ایدن فدرض ایجداد

های حفاظتی و حمایتی از گونههای وحش بده نسدبت منداطق

شد که مابین فاکتورهای کاهش دهنده ارزش زیستگاه و عوامل

بر خدوردارتر همچدون منطقده حفاظدت شدده و شدکار ممندوع

مؤثر بر فرسایش بادی ارتباطی وجود دارد .نتایج حاصل از ایدن

باغ شادی ،منطقه شکار ممنوع شیرکوه و حفاظت شده کالمندد

پژوهش مؤید این فرضیه بود و توانست نوع و میزان رابطه آماری

و کوه بافق مدیبایدد در منداطق بدا فرسدایش بدیشتدر و ارزش

بین این دو متغیر را بیان کند .نتایج حاصله نشان داد که مابین

زیستگاهی کمتر همچون منطقه حفاظت شده سیاه کوه ،شدکار

مسدداحت مندداطق تحددت فرسددایش ( )WEAو ارزش زیسددتگاه

ممنوع آریز و تاغسدتان تمرکدز یابدد .و در ایدن زمینده در نظدر

( )HSIهمبستگی قوی و معکوسی معادل  -0/75برقدرار اسدت.

گرفتن تمهیداتی بده منظدور کداهش فرسدایش بدادی از جملده

این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشهای احمدی و همکاران ()0

طراحی و احداث بادشکن ،بوته کاری ،تثبیت ماسه هدای روان و

و آذرکار و همکاران( )5که در منطقه سرخس به منظور تعیین

غیره ضروری به نظر می رسد .با توجه به نتایج به دست آمده از

رابطدده فرسددایش بددادی و ارزش زیسددتگاهی بدده انجددام رسددیده

این تحقیق مبنی بر معنیدار بودن رابطه آماری بدین محددوده-

منطبددق بددوده و مطالعددات مددذکور بدده همبسددتگی معکددوس و

هددای متددأثر از فرسددایش بددادی و ارزش زیسددتگاهی مندداطق

قویتری (بده ترتیدب  -0/90و  )-0/92مدابین ایدن دو متغییدر

حفاظتی ،میتوان این روش را در سدایر زیسدتگاههدای متدأثر از

دست یافتند .نتایج حاصله نشان داد که بده طدور کلدی یکدی از

فرسایش به کار گرفت .هزینه ناچیز ارزیابی و قابل استفاده بودن
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تخصص ویژه در امر ارزیابی حیات وحش از مزیتهایی است که

نقشههای پهنهبندی منداطق تحدت تداثیر فرسدایش بدادی کده

گروه مطالعاتی را قادر میسازد وضعیت زیستگاه را از این حیدث

به صورت سراسری طدی پدروژه شناسدایی کدانونهدای بحراندی

.مطالعه کند

 و عددم نیداز بده.فرسایش بادی کشور بده انجدام رسدیده اسدت

 برآورد میزان فرسایش بادي در مناطق چهارگانه حفاظتی سازمان محیط زیست-1 جدول

مجمو

پناه

10

7

21

منطقه تحت

ارزش زیستگاه

6

2

8

ا

)h(فرسایش
آ

0

3

8

5

3

8

15

6

5

0

13

0

5

0

20

8

6

8

19

5

6

7

10

5

5

0

در د

)11 ،5(گونه هاي گیاهی

)11  و13 ،5(پستانداران

وسعت

Acantholimon sp, Heliotropium sp,
Salsola yazdiana, Artemisia aucheri,
9/3 8236/60 Zygophyllum atriplicoide, Pteropyrum
aucheri, Hamada salicornicum, Salsola
arbuscula, Tamarix sp, Haloxylon
aphyllum, Amygdalus scoparia
Vitex pseudonegundo, Astragalus sp,
5338/83 Salsola yazdiana, Seidlitzia rosmarinus,
29/92
Acantholimon sp, Haloxylon aphyllum,
9
Zataria multiflora, Calligonum
polygonoides

رخساره هاي

وسعت

مناطق

مرفولو ي

)h(

حفاظتی

Capra aegagrus, Ovis orientalis,
Hystrix indica, Lepus capensis
Caracal caracal, Panthera
pardus, Valpus cana, Gazella
bennettii, Acinonyx jubatus

 دشت سر،کوهستان
 دشت سر، لخت77893
آپانداژ

پارک ملی
سیاه کوه

Lepus capensis, Ovis orientalis
Acinonyx jubatus , Gazella
bennettii, Hystrix indica, Canis
lupus

 دشت سر،کوهستان
 دشت سر،لخت
178421
 پهنه ها و ت ه،آپانداژ
های ماسه ای

پناهگاه
حیات وحش
دره انجیر

Capra aegagrus, Ovis orientalis,
Caracal caracal, Panthera
Acantholimon sp, Salsola yazdiana, Acer
 دشت سر،کوهستان
pardus, Gazella bennettii, Sus
1/78 1516 cinerasens, Amygdalus lyciodes
scrofa, Canis lupus, Hyaena
 دشت سرآپانداژ،لخت
Artemisia aucheri, Ephedra species
hyaena, Lepus capensis, Hystix
indica
Artemisia aucheri, Acantholimon sp,
Astragalus sp, Zygophyllum atriplicoide, Capra aegagrus, Ovis orientalis,  دشت سر،کوهستان
0
0
Tamarix sp, Amygdalus scoparia,
Sus scrofa, Caracal caracal,
 دشت سرآپانداژ،لخت
Salsola incancocens, Zatoria multiflora, Lepus capensis, Vulpes vulpes
Ficus carica, Calligonum polygonoides
Artemisia aucheri, Seidlitzia rosmarinus,
Capra aegagrus, Ovis orientalis,
Tamarix sp, Vitex pseudonegundo,
Panthera pardus, Caracal
 دشت،کوهستان
13/63 17102/1 Amygdalus scoparia, Ficus carica,
caracal, Lepus capensis, Valpus
Lactuca orientalis, Haloxylon aphyllum,
سرلخت
cana, Hyaena hyaena, Hystix
Acanthophyllum sp, Astragalus sp,
indica
Acantholimon sp.
Panthera pardus , Capra
 دشت سر،کوهستان
Acantholimon sp, Salsola yazdiana
aegagrus, Ovis orientalis, Sus
0
0
 دشت سر،لخت
Acer cinerasens, Amygdalus lyciodes,
scrofa, Caracal caracal, Lepus
Artemisia aucheri, Ephedra species
capensis, Hyaena hyaena, Hystix
آپانداژ
indica
Hyaena hyaena, Gazella
Artemisia aucheri, Zataria multiflora,
subgutturosa, Capra aegagrus
 دشت سر،کوهستان
0
0
Astragalus sp, Tamarix sp, Amygdalus Ovis orientalis, Canis lupus
لخت
scoparia, Ficus carica, Pistscia atlantica Panthera pardus, Sus scrofa,
Vulpes vulpes
Artemisia sieberi, Seidlitzia rosmarinus,
Vitex pseudonegundo, Haloxylon
Capra aegagrus, Ovis orientalis, ، دشت سر،کوهستان
Lepus capensis, Vulpes vulpes,
6/26 8991 aphyllum, Tamarix sp, Alhagi
 باطال و کویر،پالیا
camelomum, Atraphaxis spinosa,
Hyaena hyaena, Gazella
نمک
Scariola orientalis, Amygdalus scoparia, subgutturosa
Ficus carica

80998

پناهگاه
حیات وحش
بروییه

84740

منطقه
شکار ممنوع
مسرور

132773

منطقه
شکار ممنوع
آریز

24638

منطقه
شکار ممنوع
باغ شادی

50892

منطقه
شکار ممنوع
شیرکوه

127650

منطقه
شکار ممنوع
کفه تاغستان

بررسی ارزش زیستگاهی مناطق چهارگانه حفاظتی...
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