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ارزیابی اثربخشی مناطق حفاظتشدۀ استان اصفهان در کاهش اثرات خشکسالی

علی لطفی ، 1امید قدیریان ،2زهرا اصغری
تاریخ دریافت9311/91/91 :

2

تاریخ پذیرش931۶/1/13 :

چکیده
ناهمگنی زیستگاه نقش مهمی در افزایش تنوع گونهای و افزایش قدرت انطباق گونهها برای مقابلهه بها تغییهرات اقلیمهی دارد؛
ازاینرو مناطق مورد حفاظت ،باید از ناهمگنی مناسبی برای حفظ پایداری برخوردار باشند .از طرف دیگر ،با توجهه بهه نقهش
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و مداخالت انسانی

ارتفاع در اثرگذاری بر پارامترهایی مانند دما ،بارندگی ،و همچنین نقش میکروکلیمای محلی در تعیین فلور و فون یک منطقهه،
میتوان از تنوع ارتفاعی بهعنوان شاخصی برای انتخاب مناطق ناهمگنتهر و درنتیههه ،متنهوعتهر و انعطهافپهذیرتر بههمنظهور
این پژوهش ،ارزیابی وضعیت مناطق حفاظتشدۀ استان اصفهان از نظر تنوع توپوگرافیک و توزیع کاربریهای انسانی سنهیده
شد .بدین منظور ،در ابتدا نقشۀ ارتفاعی استان تهیه و به  93طبقۀ ارتفاعی طبقهبندی شد و سپس  8منطقۀ حفاظتشهدۀ اسهتان
از نظر تنوع ارتفاعی با استفاده از شاخص تنوع شانون و وضعیت حفهاظتی اسهتان از لحهار ارتفهاعی بها اسهتفاده از شهاخص
حفاظت بررسی گردید .نتایج حاکی است که  3/11درصد از سطح استان به مناطق حفاظتشهده اختصها

یافتهه و وضهعیت

استان از لحار حفاظت طبقات ارتفاعی با داشتن متوسط شاخص حفاظتی  0/13متوسط است .منطقهۀ حفاظهتشهدۀ قمصهر و
برزک با تنوع ارتفاعی  ،2/842بیشترین و پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش کالهقاضی با تنوع ارتفاعی  ،1/020کمتهرین میهزان
تنوع ارتفاعی را دارند .از طرف دیگر ،تحلیل کاربریهای موجود در منطقه نشان داد که در طبقات ارتفاعی  1400تا  2100متر
که دربرگیرندۀ بیش از  80درصد توسعۀ شهری و صنعتی استان هستند ،شاخص حفاظت منطقه نامناسب است .این امهر لهزو
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حفاظت استفاده کرد .این مسئله در مناطق بیابانی مرکز ایران بهدلیل وسعت زیاد و تغییرپذیری ارتفاعی حائز اهمیت اسهت .در

ایهاد مناطق حفاظتشده در محدودههای کمارتفاع استان و مناطق با تمرکز فعالیتهای انسانی را ضروری میسازد.

 .1استادیار گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ،نویسندۀ مسئولEmail: lotfi@cc.iut.ac.ir /

 .2دانشهوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

] [ DOI: 10.22052/6.14.69

واژههای کلیدی :استان اصفهان ،شاخص تنوع ارتفاعی ،مناطق حفاظتشده ،ناهمگنی ارتفاعی ،شانون.
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خارج از کشور نیز نشاندهندۀ ارتبهاط میهان تنهوع زیسهتی و

مقدمه

2

وجود تنوعزیستی پایدار در گهرو داشهتن عوامهل محیطهی و

تنوع توپوگرافیک است .رهبهک و گهرو در بررسهی عوامهل

طبیعی پایدار است (پهودل .)2012 ،1امها امهروزه بها افهزایش

موثر بر تنوع زیستی در منطقۀ آمریکای مرکزی ،دریافهت کهه

دخل و تصرف بشر در منابع طبیعی و محهیطزیسهت ،حفهظ

شههکل زمههین و ارتفههاع از مهههمتههرین عههواملی هسههتند کههه

این عوامل محیطی پایدار ازجمله بهدلیل تغییرات اقلیمهی ،در

توضیحدهندۀ تنوع گونهههای مختلهف ازجملهه پرنهدگانانهد

معرض تهدید است (آرجو 2و همکاران2011 ،؛ فورسهت 9و
همکاران .)2012 ،مطالعات مختلف نشان میدهند اگر رونهد
فعلی تضمینکنندۀ ماندگاری و بقای طهوننیمهدت گونهههها

(رهبک و گرو .)2001 ،کهر و پهاکر دریافتنهد کهه نهاهمگنی
توپوگرافیههک ،دارای بیشههترین ارتبههاط بهها رنههای گونهههای
پستانداران در شمال کشور آمریکها بهوده و بهتهرین شهاخص
برای پیشبینی آن است (کر و پاکر.)1330 ،

نخواهند بود (آرجو و همکاران .)2004 ،ارتفاع از مههمتهرین

از طرف دیگر ،تثثیر منفی کاربریهای انسانی موجهود در

عوامل تعیینکنندۀ گرادیانهای اقلیمهی اسهت؛ زیهرا بهر روی

داخل و اطراف منهاطق حفاظهتشهده از قبیهل فعالیهتههای

دمای متوسط ،تبخیر و تعرق ،طول و مهدت فصهل رویهش و

کشاورزی ،شهرنشینی و فعالیت ههای صهنعتی و معهدنی ،بهر

رشد ،رطوبت ،فشار هوا ،تهابش فهرابنفش و بارنهدگی تهثثیر

کارایی و حفاظت این مناطق ،بهخوبی شناخته شده و موضوع

میگذارد (فونل .)2002 ،4بنابراین مناطقی کهه دارای طبقهات
ارتفاعی مختلفی هستند ،شرایط محیطی ناهمگنتهر و در پهی
آن زیستگاه های متنهوع تهر دارنهد (پهودل .)2012 ،مطالعهات

تحقیقات زیادی بوده است (سهفرلین

7

و همکهاران،2012 ،

لیو 8و همکاران .)2001 ،کاهش ارزش زیسهتگاه هها بههدلیهل
خطرات ناشی از توسعۀ شهری و کشاورزی برای گونههههای
3

متعددی در ایران ،به بررسی روابهط مختلهف میهان تغییهرات

حسههاو و در معههرض خطههر (ونتههر و همکههاران،)2001 ،

خصوصیات سرزمینی از قبیل شکل زمین و یا ارتفاع ،با تنوع

خطرات ناشی از جهادههها در اطهراف منهاطق حفاظهتشهده

زیستی پرداختهاند .ازجمله میتوان به پژوهشهای اشرفزاده

و

(مرگ گونه ها و جلوگیری از حرکت آزاد آنهها) (فهرنه
10

پوشش گیاهی در ارتباط با عامهل ارتفهاع ،مهدبری و مینهایی

مرتبط با انواع کاربری هها از قبیهل صهنایع بهزرگ ،شههرها و

( )2014در بررسی رابطۀ بین ارتفهاع از سهطح دریها و تنهوع

جادهها بر روی گونهها و مناطق حفاظتشده (

همکاران ( )2011در بررسی رابطۀ بین ارتفاع از سطح دریا و
تنوع گونههههای درختهی در جنگهلههای رهرب ،جعفهری و

Bayne et al.

 )2008از بارزترین اثرات منفی کاربریهای انسانی بر کارکرد
مناطق حفاظتشدهاند.
استان اصفهان از وسیعترین استانهای کشور بوده کهه در

اراضی و طبقهات ارتفهاعی در سهنهش کهارایی منهاطق

مناطق حفاظت شهدۀ بیابهانی کشهور اسهت .از طهرف دیگهر،

حفاظههتشههدۀ اسههتان کهکیلویههه و بویراحمههد ،و جعفههری و

شهرهای پرجمعیت زیاد در منطقه ،شهبکهراه ههای متهراکم و

همکاران ( )2010در استفاده از تنوعزیستی گونه های گیهاهی

گسترش فعالیت های صنعتی ،کشاورزی و معهدنی بها شهدت

در ارزیابی کارایی مناطق حفاظهتشهدۀ اسهتان چهارمحهال و

زیاد و همچنین تشدید اثرات ناشی از خشکسالی ،مهیتوانهد

بختیاری اشاره کرد .در این زمینه ،مطالعات صورتگرفتهه در

حیات زیستگاههای استان را تحتتثثیر خود قرار دهد.

تی

1. Paudel
2. Araújo
3. Forrest
4. Funnell

5. Rahbek and Graves
6. Kerr and Packer
7. Seiferling
8. Liu
9. Venter
10. Fahring & Rytwinski
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همکاران ( ،)2019در استفاده از تلفیق تیه ههای گیهاهی بها

مرکز فالت ایران واقهع شهده و دارای تعهدادی از مههمتهرین
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و همکاران ( )2010در زمینۀ رابطهۀ میهان تنهوع جونهدگان و

ریتوینسههکی  ،)2003 ،اثههرات منفههی ناشههی از سروصههدای

گونهههای گیههاهی جنگههلهههای شههمال ،حههاجی میرزاآقههایی و
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تغییرات اقلیمی با همین روند ادامه یابد ،مناطق حفاظتشهده

1

ارزیابی اثربخشی مناطق حفاظتشدۀ استان اصفهان در کاهش...

ازایههن رو در ایههن پههژوهش ،تنههوع ارتفههاعی منههاطق
حفاظت شده اسهتان اصهفهان بها اسهتفاده از شهاخص تنهوع
شانون و شاخص حفاظت به عنوان معیارهایی از پایهداری و
انعطافپذیری در برابر تغییرات اقلیمی احتمالی(خشکسالی)
بررسی می شود .بررسی این موضوع به دلیل وضعیت اقلیمی
و رویشگاهی این منطقه که در منطقۀ خشک واقهع شهده و
تغییرات اقلیمی اثر منفی بیشتری بر آن دارد ،حهائز اهمیهت
نحههوۀ پههراکنش کههاربری هههای مختلههف شهههری ،صههنعتی و
کشاورزی در طبقات ارتفاعی مختلف از نظر میزان تهداخل
با کاربری های مزاحم انسانی ،مورد تحلیل قرار میگیرد.

مواد و روشها
منطقۀ موردمطالعه
استان اصفهان از استانهای مرکهزی ایهران و شهامل بخهشههای
متعههدد کوهسههتانی و دشههتی اسههت کههه حههدود  10درصههد از
بیابانهای ایران نیز در این استان واقع شده اسهت .گسهترۀ متنهوع
ارتفاعی استان (دامنۀ ارتفاعی بین  110متر تا  4408متر و ارتفهاع
متوسط  1200متر از سطح دریا) زمینۀ حضور طیهف وسهیعی از
گونههای گیاهی و جانوری را در این استان فهراهم کهرده اسهت.
وجود  10منطقۀ حفاظتشده بها درجهات مختلهف حفهاظتی در
داخل و مرز استان اصفهان ،این استان را از ایهن لحهار از سهایر
استانها متمایز کرده است (شکل  .)1از بین این مناطق 8 ،منطقهه
تحت مدیریت ادارۀ محیطزیست استان اصفهان قرار دارد.
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شکل ( :)9موقعیت مناطق حفاظتشده در محدودۀ استان اصفهان

روششناسی
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است .همچنین مؤثر بودن این مناطق حفاظتی بها توجهه بهه

19

تنهههههوع شهههههانون 1آنهههههها بههههها اسهههههتفاده از رابطهههههۀ
∑ محاسههبه شههد (پههودل و

 90×90متر ،در  Arc GIS 10به  93طبقه ارتفهاعی  100متهری

همکاران .)2012 ،در این رابطه H ،شاخص تنوع شانون منطقۀ

تقسههیم شهد .سههپس تعههداد طبقههات و تنههوع ارتفههاعی منههاطق

حفاظت شدۀ مدنظر Pi ،نسبت مسهاحت اشهغالشهده توسهط

حفاظتشدۀ استان اصفهان برای هر منطقه استخراج و شاخص

زون ارتفاعی  iبه مساحت کل منطقۀ حفاظهتشهدۀ مهدنظرs ،
1. Shannon

] [ DOI: 10.22052/6.14.69

نقشۀ مدل رقومی ارتفهاعی ( )DEMاسهتان اصهفهان بها دقهت

) H= Ln Pi

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار 931۶

72

تعداد زونهای ارتفاعی موجود در منطقۀ حفاظتشدۀ مهدنظر و

 2100و بانی  9000متر) (مخدو  )2002 ،محاسبه و با میهزان

∑ مهموع زون ههای ارتفهاعی از  1تها  sاسهت .ایهن شهاخص

شاخص حفاظت این طبقات ( )CIمقایسه شد.

مناسههب بههرای دادههههای فضههایی اسههت و بهههطههور گسههترده در
بو شناسی هم برای مطالعات فضایی و ههم تنهوع بهو شهناختی
1

استفاده میشود (جرمینو و همکهاران .)2001 ،مقهدار بهانی H

برای یک منطقهۀ حفاظهتشهده نشهاندهنهدۀ تنهوع و نهاهمگنی
ارتفاعی بانتر و در پی آن تنهوع اقلیمهی ،زیسهتگاهی و گونههای
اقلیمی است (فورست 2و همکهاران .)2012 ،همچنهین از رابطهۀ
رگرسیونی برای اثبات رابطه میهان طبقهات ارتفهاعی موجهود در
مناطق با تنهوع شهانون آنهها و رابطههای بهین مسهاحت منهاطق
حفاظتشده و تعداد طبقهات ارتفهاعی موجهود در ایهن منهاطق
استفاده شد .بهمنظور بررسی وضعیت حفاظتی طبقهات ارتفهاعی
اسههتان ،از شههاخص حفاظههت اسههتفاده شههد (هههازن و آنتههامتن،9
 .)2004بدین ترتیب که برای هرکدا از  93زون ارتفاعی اسهتان
اصفهان ،مساحت کلهی زون مهوردنظر در اسهتان و همچنهین در
مهموع  10منطقه حفاظتشهده ،محاسهبه و سهپس از شهاخص
حفاظت ( )CI4با استفاده از رابطهۀ

)

(

اسهتفاده

شد .در ایهن فرمهول Pi ،بیهانگر مسهاحت طبقهۀ ارتفهاعی  iدر
مناطق حفاظتشدۀ استان اصفهان و  Parبیانگر مسهاحت طبقهۀ
نشاندهندۀ حفاظت بهتر یک زون در برابهر اخهتالنت وارده و
شاخص کمتر از صفر نشاندهندۀ وضعیت نامناسب یک طبقهۀ
ارتفاعی از نظر حفاظتی اسهت (تریسهورات .)2000 ،2در انتهها
پس از محاسبۀ شاخص حفاظت برای کل  93طبقهۀ ارتفهاعی،
میانگین آنها بهعنوان شاخص حفاظتی استان اصهفهان در نظهر
گرفته شد .برای بررسهی تثثیرپهذیری منهاطق حفاظهتشهده از
انواع توسعههای انسانی ،درصد استقرار صنایع ،معهادن ،مراکهز
سههکونتی شهههری و روسههتایی و فعالیههتهههای کشههاورزی و
مرتعداری در طبقات ارتفاعی مناسب فالت مرکزی ایران (زیهر

1. Germino
2. Forrest
3. Hazen & Anthamatten
4. Conservation Index
5. Trisurat

که منطقۀ حفاظتشدۀ قمصر و برزک با تنوع ارتفهاعی  2/84و
پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش کالهقاضی بها تنهوع ارتفهاعی
 ،1/020بهترتیب بیشترین و کمتهرین میهزان تنهوع ارتفهاعی را
دارند .ضمن اینکه منطقهۀ حفاظهتشهدۀ کهرکس بها  21طبقهۀ
ارتفاعی و پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش کالهقاضهی بها 10
طبقۀ ارتفاعی ،بهترتیب بیشهترین و کمتهرین دامنهۀ ارتفهاعی را
دارند (جدول  .)1نتایج حاصهل از بررسهی شهاخص حفاظهت
نشان داد که این شاخص برای اسهتان اصهفهان برابهر بها 0/13
است که این نشاندهندۀ وضعیت مناسب استان اصفهان از نظر
این شاخص است (تریسوارت .)2000 ،از سوی دیگهر ،نتهایج
حاکی از این بود که گستردهترین طبقۀ ارتفهاعی اسهتان ،طبقهۀ
ارتفاعی  300تا  1000متر با مساحتی معادل  1100820هکتهار
و کموسعتترین طبقۀ ارتفاعی  4400تا 4200متر بها مسهاحتی
معادل  0/320هکتار است .طبقۀ ارتفاعی  1000تا  1100متر بها
مساحتی معادل  31090هکتار در مناطق حفاظتشده ،بیشترین
مساحت را در مناطق حفاظتشده به خود اختصا

داده بهود

و بیشترین نسبت حفاظهتشهده مربهوط بهه طبقهات  4200تها
 4900و  4900تا  4400متر با نسبت  10بهود .از طهرف دیگهر،
طبقههات ارتفههاعی  100تهها  000متههر ،هههیچ سهههمی در منههاطق
حفاظتشده نهدارد (شهکل  9و  .)4بررسهی رابطهۀ رگرسهیونی،
نشاندهندۀ رابطۀ قوی و معنیداری میان طبقات ارتفاعی موجهود
در مناطق با تنوع شانون آنهاست ( ،R2 =0/319شکل .)2
چنین رابطهای بین مساحت مناطق حفاظهتشهده و تعهداد
طبقات ارتفاعی موجود در این مناطق ( )R2=0/014و همچنین
مساحت منهاطق و تنهوع شهانون ( )R2=0/014مشهاهده نشهد.
بررسی موقعیت مناطق حفاظتشدۀ استان در ارتباط با پراکنش
کاربریها و توسعۀ انسهانی منطقهه نشهان مهیدههد کهه میهزان
شاخص حفاظت در طبقۀ ارتفهاعی بهانی  9000متهر مناسهب
( )2/22است (شکل .)4

] [ DOI: 10.22052/6.14.69

 1000متر-9000 ،1800-2100 ،1400-1800 ،1000-1400 ،

تحت مدیریت ادارۀ کل محیطزیست استان اصهفهان نشهان داد

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.9.2

ارتفاعی  iدر کل اسهتان اصهفهان بهوده و شهاخص بیشهتر از 1

نتایج حاصل از مقایسۀ تنوع ارتفهاعی  8منطقهۀ حفاظهتشهده

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

بانتر و همچنین انعطافپذیری بیشتر آن منطقه در برابر تغییرات

نتایج
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جدول ( :)9تنوع و دامنۀ ارتفاعی مناطق حفاظتشدۀ استان اصفهان
تنوع

مشاهدهشده

ارتفاعی

ارتفاعی

2/84

22

1400 – 9100

1

منطقۀ حفاظتشدۀ قمصر و برزک

9/30

21

1900 – 9300

2

منطقۀ حفاظتشدۀ کرکس

9/21

2/80

300 – 9000

9

منطقۀ حفاظتشدۀ کهیاز

9/04

2/09

21

4

منطقۀ حفاظتشدۀ داننکوه و سد زایندهرود

2/33

2/10

20

1300 – 9300

2

پناهگاه حیاتوحش عباوآباد

2/83

2/28

18

000 – 2200

1

پناهگاه حیاتوحش موته

2/00

2/03

12

1400 – 2300

0

پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشلو

2/48

2/02

12

1100 – 2800

8

پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش کالهقاضی

2/90

1/02

10

1200 – 2200

* منظور از تنوع شانون موردانتظار ،تنوعی است که در حالت مساوی بودن مساحت طبقات ارتفاعی منطقه بهدست میآید؛ یعنی حهداکرر تنهوع ممکهن
آن منطقه در فرمول شانون با فرض یکنواخت بودن طبقات ارتفاعی موجود در منطقه.
تعداد طبقات
۳0
y = 12.254x - 11.275
R² = 0.9129

۲۵
۲0
1۵
10
۵

۳.00

۲.۵0

۲.00

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

رتبه

نا منطقه

شانون موردانتظار

*

تنوع شانون

تعداد طبقات

محدودطبقات

0
1.۵0

شکل ( :)1رابطۀ بین تعداد طبقات ارتفاعی موجود در مناطق حفاظتشده و شاخص تنوع شانون

8.00

6.00

4.00

CI
2.00

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.9.2

10.00

0.00

شکل ( :)3شاخص حفاظتی ( )CIطبقات مختلف ارتفاعی

] [ DOI: 10.22052/6.14.69
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برای بقیۀ طبقات ارتفاعی میزان شاخص حفاظهت کمتهر از

بهعنوان منطقه حفاظتشده ،بهخوبی حفاظهت شهدهانهد؛ ولهی

 0/08( 1بههرای طبقههۀ ارتفههاعی 1000ههه 0/98 ،1400بههرای

وضعیت حفاظت در مناطق پاییندست ،بهخصو

در منهاطق

1800ه 2100و  0/29بهرای طبقهۀ 2100هه )9000و نامناسهب،

ارتفاعی که بیشترین تراکم فعالیتهای انسهانی از قبیهل منهاطق

منفی (0/10ه برای طبقه ارتفاعی زیر  1000متر و 0/92ه بهرای

شهری و روستایی و صنعتی است (ارتفاع  1400تها  2100متهر

1400ه 1800متر) است (جدول  .)9نتیهۀ کلی نشان مهیدههد

با تهمع بهیش از  88درصهد مراکهز شههری و روسهتایی و 80

که فقط مناطق مرتفع ،از نظر اختصا

بخش بیشتری از آنهها

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)4نقشۀ کاربریهای استان اسفهان و محدودۀ مناطق حفاظتشده

درصد مراکز صنعتی و معدنی) نامناسب است (جدول .)9

درصد مناطق

درصد استقرار

درصد استقرار

حفاظتشده

مراکز سکونتی

صنایع و معادن

10/8

8/8

0/1

 0/10ه

20/2

1/3

10/8

0/08

42/4

41/4

 0/20ه

94/1

0/98
0/29
2/22

طبقۀ ارتفاعی

درصد مساحت

زیر 1000

29/2

1000ه1400

12/0

1400ه1800

20/2

19/0

1800ه2100

21/1

98/2

42/3

2100ه9000

10/2

1/0

0/3

0/3

بانی 9000

9/8

9/4

0/0

0/02

شاخص حفاظت

با تقسیمبندی وضعیت حفاظت مناطق براساو میزان شهاخص

مناطق حفاظتشده در بقیۀ طبقات ارتفاعی قرار گرفتهه اسهت؛

حفاظت طبقات ارتفاعی به سه طبقۀ خوب (بانی  ،)1متوسهط

ضمن اینکه میانگین شاخص تنوع ارتفاعی  2/93بهرای منهاطق

(بین صفر تها  )1و ضهعیف (زیهر صهفر) ،اسهتان اصهفهان بها

حفاظههتشههده تحههت مههدیریت ادارۀ محههیطزیسههت اسههتان،

میانگین شاخص حفاظت  0/13دارای وضعیت متوسط از نظهر

نشاندهندۀ وضعیت خوب ایهن اسهتان از لحهار حفاظهت در

حفاظت طبقات ارتفاعی است .البته باید به این نکته توجه کرد

طبقات مختلف ارتفاعی است .اما پایین بودن شاخص حفاظت

] [ DOI: 10.22052/6.14.69

بحث و نتیجهگیری

که بهجز طبقۀ ارتفهاعی 100هه 000متهر ،حهداقل مسهاحتی از

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.9.2

جدول ( :)3شاخص حفاظت و درصد کاربریهای مختلف در طبقات ارتفاعی استان
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بیانگر این است که نسبت مسهاحت منهاطق حفاظهتشهده بهه

ارتباط مربت ناهمگنی زیستگاهها با افزایش تنوع گونهای است

مساحت استان ،به اندازۀ کافی نیست.

(رهبک و گرو2001 ،؛ کر1330 ،؛ جیمهانز ،)2003 ،مهیتهوان

استان است که مطابق با ناهمگنی درصد منهاطق حفاظهتشهده

حمایت از رنای گونهای بانتر ،حفظ فرایندهای بو شناسهی و

نیست .بدین معنی که گستردهترین طبقۀ ارتفاعی استان ،طبقهۀ

تکاملی ،محکم و استوارتر ساختن پویایی جمعیت و همچنهین

ارتفاعی 300ه 1000متر با مساحتی معادل  1100820هکتهار و

روبهرو بودن با عد قطعیتهای بسیار بهسهبب مسهائلی ماننهد

کوچکترین ،طبقۀ ارتفاعی 4400ه 4200متر با مساحتی معادل

تغییرات اقلیمی ،بسیار بهاارزشانهد (هلهر ۳وهمکهاران،2003 ،

 0/320هکتار است .طبقۀ ارتفاعی 1000ه 1100متر با مساحتی

هودسون 4و همکاران .)2003 ،بنابراین با توجه به اینکه منهاطق

معادل  31090/29هکتهار در منهاطق حفاظهتشهده ،بیشهترین

حفاظتشده اساو و بستر حفاظت از گونهها هستند ،انتخهاب

مساحت را در مناطق حفاظتشده به خود اختصا

داده بهود

یک سیمای سرزمین ناهمگن از لحار ارتفاعی چهه در هنگها

و بیشترین نسبت حفاظتشده مربوط به طبقات 4200هه4900

طراحی مناطق حفاظتشهده و چهه در هنگها توسهعۀ منهاطق

و 4900ه 4400متر با نسبت  10بود .همچنین نتهایج حهاکی از

حفاظتشهدۀ موجهود ،بسهیار حهائز اهمیهت اسهت (پهودل و

این بود که طبقات ارتفهاعی 100هه 000متهر ،ههیچ سههمی در

همکاران .)2012 ،بر اساو نتایج حاصل از این تحقیق ،مناطق

مناطق حفاظتشده ندارد .این منهاطق در قسهمتههای شهرقی

حفاظت شهدۀ اسهتان اصهفهان ،دارای تنهوع ارتفهاعی مناسهبی

شهرستان خور و بیابانک و شمالی شهرستان نائین ،نزدیهک بهه

(شاخص حفاظت  )0/13هستند که نشانگر نهاهمگنی مناسهب

زیسههتگاههههای ثابههتشههدۀ یوزپلن ه

(منطقههۀ چوپانههان) و از

آنها از نظر ارتفاعی است.

زیستگاههای جبیر ایرانی قرار دارند .روند کلی طبقات ارتفاعی

از سوی دیگر ،بررسی میزان توسعۀ فعالیتهای انسانی در

و مساحت آنها در مناطق حفاظتشده حاکی از این است کهه

طبقات ارتفاعی نشان داد که در مناطقی کهه بیشهترین دخهل و

بهطور کلی ،هرچه بهسمت طبقات با ارتفاع بهانتر مهیرویهم،

تصرف انسانی و توسهعۀ کهاربریههای نهاهمگون بها طبیعهت

مساحت آنها در استان کمتر ولی نسهبت موردحفاظهت آنهها

(توسههعۀ شهههری و صههنعتی) وجههود دارد ،کمتههرین میههزان از

افزایش مییابد.
امروزه بر سهر ایهن موضهوع توافهق نظهر وجهود دارد کهه

است بخشی از اراضهی طبیعهی بهاقیمانهده در محهدودهههای

حفاظت از بو سازگانهای ناهمگن بزرگ و وسیع ،شرط نز

توسعۀ شهری و صهنعتی ،بهرای تقلیهل اثهرات منفهی ناشهی از

برای حفاظهت طهوننیمهدت گونهههها و اکوسیسهتمهاسهت؛

توسعه و همچنین ایهاد ارتباط بهین منهاطق حفاظهتشهده در

در شرایطی که بها مشهکالتی از قبیهل تغییهر اقلهیم

باندست و پاییندست ارتفاعی مناطق حفاظتشدۀ فعلهی ،بهه

بهخصو

روبهرو هستیم (کرسبی .)2010 ،1اختصا

حداقل  10درصد

مناطف حفاظتشدۀ جدید اختصا

یابد.

معیارهای مطرح در زمینۀ ارزیابی کارایی مناطق حفاظهتشهده

برای انتخاب مناطق جدید براساو تحلیهل پهراکنش ارتفهاعی،

است (وودلی 2و همکهاران )2012 ،کهه مقایسهۀ آن بها وضهع

تکنیک و روش مناسبی است که میتواند در تصمیمگیریهای

 3/11درصد از اراضی استان

حفاظتی و حفاظت گونهها نقش مهمی را بازی کنهد و کهاراتر

به مناطق حفاظتشده) نشان از ناکهافی بهودن وسهعت منهاطق

از روشهایی مانند انتخاب منهاطق براسهاو گونههههای چتهر

موجود استان اصفهان (اختصا

فعلی دارد .تنهوع ارتفهاعی ،امکهان ایههاد ایهن نهاهمگنی را از

2

اسههت (روبههرو و آنگتهها  ،2004 ،پههودل و همکههاران.)2012 ،

جنبههای مختلف فراهم میکند .ازآنهاییکهه مطالعهات مؤیهد
1. Krosby
2. Woodley

3. Heller
4. Hodgson
5. Roberge & Angelstam

] [ DOI: 10.22052/6.14.69

از وسههعت هههر سههرزمین بههرای حفاظههت ،بهههعنههوان یکههی از

بنابراین ارزیابی مناطق حفاظتشدۀ موجود و تصمیمگیری

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.9.2

سرزمین به حفاظت اختصا

یافته اسهت؛ بنهابراین ضهروری

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

از سوی دیگر ،نتایج حاکی از وجود ناهمگنی ارتفهاعی در

گفت که سرزمینههای نهاهمگن از لحهار ارتفهاعی ،بهه دلیهل
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 بهههمنظههور ایهههاد شههبکۀ حفههاظتی،حفاظههتشههدۀ جدیههد

استفاده از مفاهیمی همچون ایهاد کریدورهای زیستگاهی بهین

انعطافپذیرتر و با کارایی بیشتر در برابر مسائلی مرل تغییهرات

 مهیتوانهد انعطهافپهذیری ایهن منهاطق و،مناطق حفاظتشده

. کمک شایانی بکند،اقلیمی

گونههای داخلهی آنهها را در برابهر تغییهرات اقلیمهی و حتهی
 ازایههنرو مطالعههۀ پههیش رو.مههداخالت انسههانی افههزایش دهههد
 در طراحی منهاطق،میتواند به مدیران حفاظت از محیطزیست

[ DOI: 10.22052/6.14.69 ]

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.9.2 ]
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Abstract
Habitat heterogeneity plays an important role in increasing species diversity. Heterogeneity of habitats
and protected areas can increase the ability of species to adapt to climate change. It is expected that
appropriate heterogeneity is necessary for sustainability of protected areas. The influence of altitude
on parameters such as temperature and precipitation and the role of microclimates in determining the
flora and fauna suggest that elevational heterogeneity can be used as a Criteria for selecting more
heterogeneous, resilient and diverse protected areas. This is especially important in the central desert
regions of Iran because of the size and variation in elevation of these regions. The present research
was undertaken to evaluate the status of Isfahan province’s protected areas in terms of topographic
diversity. For this purpose, a digital elevation model map of Isfahan province was divided into 39
classes and the elevational diversity of Isfahan’s protected areas was compared using the Shannon
diversity index. Next, the conservation status of the province in terms of elevational diversity was
evaluated using a conservation index. The results indicate that 16.9% of the area is dedicated to
protected areas and the province’s elevational conservation status is suitable according to its
conservation index value (0.69). The Ghamsar and Barzok protected areas with an elevational
diversity of 2.842 and Kolahghazi National Park with an elevational diversity of 1.720 have the
highest and the lowest elevational diversity, respectively. Analysis of land use in the region showed
that the conservation index of the 1400-2600 m elevation zone, which includes over 80% of the urban
and industrial development of the province, is weak. These results indicate the need for creation of
new protected areas in low-lying areas and in regions with a high rate of human activity.

Keywords: Isfahan province, elevational diversity index, protected areas, elevational heterogeneity,
Shannon diversity index.
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