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چکیده

بیابان زایي پس از دو چالش تغییراقلیم و كمبود آب شیرین، سومین چالش مهم جامعه جهاني در قرن بیست و یکم مي  باشد، 
كه به عنوان یکي از بارزترین وجوه تخریب محیط زیست و انهدام منابع طبیعي در جهان مطرح گردیده است. این پدیده با 
تأثیر بر پوشش  گیاهي، آب و خاک، عامل جّدی تهدید كننده پارک های ملی در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران 
است. اقدامات اجرایی در رابطه با كنترل بیابان زایی باید متکی بر شناخت وضعیت فعلی بیابانی  شدن و شدت آن باشد. 
بازه  تغییرات ساالنه پوشش  گیاهی در  بمو- شیراز، روند  پارک ملی  بیابان زایی  پایش  ارزیابی و  به منظور  این پژوهش  در 
زمانی)2014-2000( مورد بررسی قرار گرفت. فرض بر این است كه با تحلیل سری  های زمانی بلندمدت داده  های ماهواره ای 
و با استفاده از شاخص های پوشش  گیاهی )NDVI و EVI(، می توان چنین تغییراتی را پایش نمود. لذا در این پژوهش، پروفیل 
و نقشه تغییرات ساالنه مقادیر NDVI  و EVIدر طی14 سال، با استفاده از محصول MOD13A1  سنجنده  MODIS ماهواره   
Terra سیستم Aqua، در محیط نرم افزاری IDRISI Selva تهیه و مورد تحلیل قرارگرفت. در نهایت با به كارگیری منطق فازی، 

پروفیل و نقشه شدت بیابان زایی در بازه زمانی مذكور ، تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده تخریب پوشش گیاهی 
وافزایش شدت بیابان زایی در قسمت شمال غربی است. این تخریب شکل جدیدی از بیابان زایی به نام بیابان زایی تکنوژنیکی 
می باشد كه دلیل آن احداث شهر جدید صدرا در قسمت شمال غربی و غرب این پارک بوده است به طوریکه با احداث شهر 

صدرا در محدوده غربی این پارک، عماًل حفاظت از این قسمت نا ممکن گردیده است.
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مقدمه
بر طبق تعریف کنفرانس بین المللی مبارزه با بیابان زایی، 
پدیدة بیابان زایی عبارت است از تخریب اراضی در نواحی 
نیمه خشک و نیمه مرطوِب خشِک ناشی از عوامل  خشک، 
متعددی چون تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی 
.(UNCCD, 1994; UNCCD, 2012) در واقع بیابان زایی یک مسئله 

اکولوژیکی و زیست محیطی در سراسر جهان بوده  است و 
یک راه مؤثر برای درمان آن پایش است که وضعیت موجود 
و شدت عوامل متغیر وپویای مؤثر بر این پدیده را بررسی 

 (Xie, 2014). می کند
منابع آب،  این فرآیند همواره با تخریب خاك و 
طبیعي و  پوشش گیاهي و دیگر منابع در شرایط تنش 
پدیده  بدلیل آنکه   . (Babaev,1999)اکولوژیکي همراه است
بیابان زایی از پیچیدگی باالیی برخوردار است، بررسی روند 
تعیین مراحل وقوع آن بمنظور دستیابی به روش های  و 
پیش گیری و کنترل و در نهایت مدیریت پایدار مناطق بیابانی 
شده ضرورت دارد )رحیمی و همکاران،1393(. در واقع هدف 
پایش بیابان زایی، شناسایی مکان های وقوع  و  از ارزیابی 
وشدت این پدیده، پیش بینی خطرات ناشی از این رویداد 
سه معیار    ،)1377( احمدی  وتلفات ناشی از آن می باشد. 
اقلیمي، زمیني- خاك و  پوشش گیاهي- بوم شناسي را در 
تکوین و شکل گیري بیابان هاي ایران و جهان مؤثر معرفي 
مي کند. پوشش گیاهی یک منطقه محل تالقی اقلیم، خاك و 
سایر عوامل انسانی و غیره می باشد. پس استخراج اطالعات 
تغییرات بیابان زایی  تغییرات پوشش گیاهی می تواند بیانگر 
در حال حاضر استفاده از نقشه هاي پوشش گیاهي  باشد. 
یکي از ارکان مهم در تولید اطالعات جهت برنامه ریزي هاي 
تحت  جهان  سراسر  در  پوشش گیاهی  است.  کالن  و  خرد 
تأثیر چرای بیش از حد، افزایش گونه های مهاجم، افزایش 
شوری آب و خاك، مدیریت ضعیف زمین در معرض خطر 
و  طبیعی  اکوسیستم های  تخریب  آن  نتیجه  که  بوده  جدی 
نتیجه  در  بشر (Lawley et al,2015) و  به  آن  خدمات  کاهش 

بیابان زایی بوده است.  

شناخت ویژگي هاي پوشش  گیاهي و روابط موجود در 
بین گونه هاي گیاهي و نیز عوامل محیطي همواره مورد 

توجه بوم شناسان بوده است
 (Hoersch & Schmidt, 2002, Depew, 2004, Magee et al., 2008).

پوشش های گیاهي، به علل مختلف و به مرور زمان در اثر 
عوامل طبیعي و یا انساني دچار تغییر شده که شرایط و عملکرد 
اکوسیستم را تحت تأثیر قرار مي دهد، بنابراین نیاز به آشکارسازي، 
پیش بیني و مراقبت چنین تغییراتي در یک اکوسیستم از اهمیت 

 (Pettorelli et al, 2005).به سزایي برخوردار است
یکي از مهم ترین مشکالت در بررسي تغییرات پوشش 
 گیاهي، عدم وجود اطالعات مکان دار دقیق از گذشته است. 
با توجه به اینکه داده هاي ماهواره اي در زمان هاي مختلف 
و باندهاي طیفي مختلف موجود بوده و کارایي آنها در 
از شاخص هاي بیابان زایي آشکار گردیده است،   بسیاري 
بنابراین داده هاي ماهواره اي می تواند در مطالعات بیابان زایي 

کارساز باشد )علوی پناه، 1382(.
شاخص هاي پوشش گیاهي به طور گسترده به عنوان 
معیارهایي براي تجزیه و تحلیل تغییرات پوشش اراضي از 
جمله پوشش گیاهي و فاکتورهاي دیگر مورد استفاده قرار 

(Koh et al,. 2006, Morawitz et al., 2006).مي گیرند
صادقی روش و همکاران )1391(، آسیب پذیری زیست 
به خطر بیابان زایی درمنطقه خضرآباد یزد  محیطی نسبت 
پژوهش با استفاده از  را مورد ارزیابی قرار دادند. در این 
سلسله  ابزارهای مدیریتی و در چارچوب مدل تحلیلی 
مراتبی توسعه یافته و با کاربرد شاخص آسیب پذیری 
زیست محیطی )EVI( اقدام به ارزیابی و پهنه بندی آسیب 
پذیری زیست محیطی نسبت به خطر بیابان زایی شد. مطالعه 
صورت گرفته نشان از سودمندی و سهولت کاربرد شاخص 
ارزیابی شدت  در   )EVI( آسیب پذیری زیست محیطی 
نتایج این پژوهش امکان برنامه ریزي را  بیابان زایی داشت. 
در اثر انجام طرح هاي  براي به حداقل رساندن بیابان زایی 
توسعه فراهم می سازد و می تواند شرایطی را ایجاد کند که با 
توجه به اولویت ها و پهنه بندی آسیب پذیری منطقه مطالعاتی، 
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تعادل بین طرح هاي توسعه و محیط امکان پذیرگردد.
سپهر و همکاران )1391(، با کمک تئوري فازي و تلفیق 
آن با روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه به تعیین سامانه 
شاخص بیابان زایي به منظور مدیریت ریسک این پدیده 
پرداختند. در ابتدا شاخص هاي مؤثر در بیابان زایي شناسایي 
از کارشناسان خبره ارزیابي و اهمیت  و به وسیله گروهی 
هر شاخص تعیین گردید. در نهایت، با تلفیق فازي و روش 
تاپسیس در قالب مجموعه مثلثي فازي، شاخص ها رتبه بندي 
و سامانه شاخص هاي بیابان زایي براي مدیریت ریسک تعیین 
شد. نتایج پژوهش نشان مي دهد که شاخص هاي مربوط به 
پوشش گیاهي و شاخص هاي فشار، اهمیت باال در بیاباني 

شدن دارند.
بیابان زدایی  راهبرد   ،)1393( صادقی روش و خسروی 
را   ،)FAHP( فازی  مراتبی  سلسل  تحلیلی  مدل  کاربرد  با 
در منطقه خضرآباد یزد ارزیابی کردند. در این پژوهش از 
مقایسات  طریقه  به  و   )Delphi Fuzzy( فازی  دلفی  روش 
زوجی )Pire Wise( نظرات متخصصان نسبت به ارجحیت 
و اولویت معیارها و راهبردها، ارزیابی شد. سپس با تشکیل  
ماتریس تصمیم گیری فازی و از طریق مدل FAHP اولویت 
ارزیابی  منظور  به  مدل  این  آمد.  دست  به  راهبردها  نهایی 
یزد  منطقه خضرآباد  در  بهینه،  راهبردهای  ارایه  در  کارایی 
اینطور  حاصل  نتایج  مبنای  بر  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
از  برداشت  در  تعدیل  راهبرد  که،  شد  داده  تشخیص 
راهبرد  مهم ترین  وزنی%93  میانگین  با  زیرزمینی  آب  منابع 
بیابان زدایی در منطقه می باشد و سایر راهبردها نقش مؤثری 
مطالب  به  توجه  با  ندارند.  منطقه  در  بیابان زایی  کنترل  در 
ارزیابی روند  نتیجه گرفت که در  بیان شده می توان چنین 
بیابان زایی، شاخص های متعددی مورد بررسی قرار می گیرد 
مشترك  به عنوان برایند اثر  پوشش گیاهی،  شاخص  که 
پوشش گیاهی  ارزیابی وضعیت  با  و  این عوامل نمود دارد 
کرد.  تعیین  را  بیابان زایی  وضعیت  می توان  درازمدت،  در 
اطالعات  بودن  دارا  دلیل  به  ماهواره ای  داده های  همچنین 
ارزیابی  و  پایش  مطالعات  در  نیاز،  مورد  زمانی  و  مکانی 

امتیاز  ارزیابی  آن  بر  کارساز است. عالوه  بسیار  بیابان زایی 
و وزن دهی شاخص ها به منظور تعیین شدت بیابان زایی در 
است  اهمیت  حائز  بسیار  برنامه ریزی  و  مدیریت  راستای 
محققان  به  بسیار خوبی  فازی کمک  منطق  امر  این  در  که 
می کند. بنابراین هدف اصلي از این پژوهش ارزیابي و پایش 
پوشش گیاهي  شاخص های  از  استفاده  با  پدیده بیابان زایي 
MODIS  استخراجي از تصاویر ماهواره اي ) EVI و NDVI(
و سپس طبقه بندي شدت بیابان زایی، بر اساس تغییرات هر 

دو شاخص با استفاده از منطق فازي است.

مواد و روش ها
منطقه  مورد مطالعه

پارك  ملي  بمو در استان  فارس و در 20 کیلومتری شمال  
شیراز و در جنوب  شرق  و شرق  شهرستان  زرقان حد فاصل  
طول  جغرافیایي  ´º   29 52 تا ´º  56 52 و عرض  جغرافیایي  
´º   39 29  تا ´º   50 29  قرارگرفته  )نگاره1 ( و از طرف  

جنوب  و شرق  به  دشت  حد فاصل  شیراز و شهرستان  خرامه  
منتهي مي شود. همچنین این منطقه در مجاورت جاده شیراز- 
مرودشت واقع شده است که این جاده پارك را به دو قسمت 

شرقی و غربی تقسیم کرده است )نگاره 2(.
پارك  ملي  بمو محدوده  ی قرق  شده اي  با وسعت حدود 
محیط زیست ،  سازمان   توسط  که  است   هکتار   47244
حفاظت و حمایت  مي شود. با بررسي جداول  توزیع  ارتفاع  
که   گردید  مشخص   بمو  ملي   پارك   مطالعاتي   محدوده   در 
تا   1700 ارتفاع هاي   بین   در  حوزه   مساحت   درصد  بیشتر 
1900 متري  بوده  و حداکثر ارتفاع  حوزه  2700 متر از سطح  

دریا مي باشد. 
متوسط بارندگی  سالیانه  در ایستگاه  اصلی  معرف  منطقه  
متوسط  دمای   هم چنین  میلیمتر و  برابر392/9  شیراز،  یعنی  
سالیانه ایستگاه  فوق الذکر برابر 17/9 درجه  سانتی گراد است 
)سایت هواشناسی شیراز(. براساس روش اقلیمی دومارتن 
با  سرد  نیمه خشک   اقلیم   دارای   بمو  ملی  پارك  بسط یافته، 

بارندگی  زمستانه  می باشد. 
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روش تحقیق
1- انتخاب و جمع آوری داده های ماهواره ای

اساس  بر  بیابان زایی  پایش  منظور  به  پژوهش  این  در 
پوشش  شاخص  دو  از  پوشش گیاهی،  بلندمدت  تغییرات 
 گیاهی NDVI و EVI استفاده شد، که بر این اساس داده های 
 MODIS از محصوالت MOD13A1 اولیه ماهواره ای با کد

تهیه گردید. این تصاویر، در طی یک سال هر 16 روز یک 
بار تولید شده و بر روی سایت سنجش از دوری زمین شناسی 
ایالت متحده آمریکا قرار می گیرد. در ابتدای کار، جمع آوری 
داده های تصاویر ماهواره ای مودیس با کد MOD13A1 مربوط 
http:// به سری های زمانی سال های 2000 و 2014 از سایت

earthexplorer.usgs.gov صورت گرفت.

نگاره1: موقعیت پارک ملی بمو در 
استان فارس و كشور

نگاره 2. نقشه موقعیت منطقه مورد 
مطالعه با مناطق شهری اطراف  
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پوشش   شاخص های  به  مربوط  نقشه های  استخراج   -2
)EVI و NDVI( گیاهی

الزم  تصحیحات  و  اولیه  پردازش های  انجام  از  پس 
مذکور،  سایت  از  گرفته شده  داده های  و  تصاویر  روی  بر 
داده های شاخص های مورد نیاز )NDVI وEVI( با استفاده 
تفکیک  دوره  دو  به  و  آماده   IDRISI Selva نرم افزار  از 
متنوع  شاخص های  میان  در  شد.  پردازش  آماده  و  گردید 
و متعدد پوشش گیاهی شاخص NDVI  برای آماده نمودن 
دائمی اطالعات مکانی و زمانی پوشش گیاهی به کار گرفته 
این شاخص بدلیل اینکه مبتنی بر میزان تراکم  می شود. 
پوشش گیاهی سبز می باشد از مهم ترین شاخص های ارزیابی 
است چرا که شدت  و پایش میزان تخریب و بیابان زایی 
تخریب سرزمین و بیابان زایی در ارتباط مستقیم با کمیت 
 ،)1( رابطه  از  این شاخص  کیفیت پوشش گیاهی است.  و 

محاسبه می شود )درویش صفت، 1378(:
                       )1(

قرمز  مادون  باند  در  بازتابندگی   NIR فرمول،  این  در 
نزدیک و R بازتابندگی در باند قرمز می باشد. اگر داده ها از 
نوع Byte  باشد، دامنه آن از 1 تا )1-( متغیر می باشد. در 
حالتی که پوشش خیلی خوب و پر تراکم باشد این شاخص 
به 1 نزدیک می شود و در حالت تخریب پوشش گیاهی و 
از بین رفتن آن کاهش پیدا می کند. در این پژوهش داده ها 
از نوع اعداد صحیح می باشد که مقادیر آن بین 32767 و 
 ،NDVIو EVI 32767- متغیر است و با توجه به اینکه مقادیر
 MODIS بین 1 تا 1- است این اعداد مطابق ضریب جدول
در 0/0001 ضرب می شود، به طوریکه هر چه مقدار این 
باشد، تخریب پوشش گیاهی در  به 1- نزدیک تر  شاخص، 

منطقه بیشتر است.
شاخص گیاهي بارز شده براي بهبود شاخص NDVI به 
وسیله بهینه سازي سیگنال هاي پوشش گیاهي در محدوده 
شاخص سطح برگ با استفاده از انعکاس باند آبي براي 
تصحیح کردن سیگنال پس زمینه خاك و کاهش اثر اتمسفر 

شامل پراکنش ذرات معلق توسعه یافته است. ترکیب روابط 
تجربي براي تصحیح اتمسفري منجر به ایجاد شاخص 
)EVI( گردیده است )هیوت و همکاران،  گیاهي بارز شده 

1997(. این شاخص از رابطه )2(، بدست مي آید: 
 )2(

که در این رابطه NIR، بازتابندگی در باند مادون قرمز 
نزدیک، RED بازتابندگی در باند قرمز و BLUE  بازتابندگی 

باند آبی می باشد.
شاخص EVI نیز یرای انجام این پژوهش استفاده شد. 
ترکیب روابط تجربي براي تصحیح اتمسفریک منجر به 
ایجاد شاخص گیاهي بارز شده EVI گردیده است )هیوت و 
همکاران، EVI .)1997 نسبت به NDVI حساسیت بیشتری در 

پایش پارامترهای تاج پوشش گیاهان مانند شاخص سطح 
پوشش، فنولوژی و استرس  ساختار تاج  پوشش برگ، 
گیاهان دارد، چرا که NDVI تنها میزان کلروفیل موجود در 

 (Matsushita B et al, 2007).گیاهان را بارز می سازد

3- ارزیابی و پایش شاخص های پوشش گیاهی منطقه با 
استفاده از روش های سنجش از دور

در این مرحله از کار، ابتدا مرز حوزه مطالعاتی بر روی 
ماسک  دوره  دو  هر  پوشش گیاهی  شاخص های  نقشه های 
 IDRISI Selva نرم افزار  از  استفاده  با  آن  از  پس  و  شد 
تغییرات فصلی NDVI و EVI در بازه زمانی 2000-2014، 
شاخص های  که  پیکسل هایی  به طوریکه  گردید.  مشخص 
آنها روند کاهشی داشته باشد، مبین  ساالنه نرمال شده در 
تخریب پوشش گیاهی بوده که بیانگر وضعیت بیابان زایی در 

منطقه می باشد.

4- طبقه بندی شدت بیابان زایی با استفاده از منطق فازی
منطق فازی را می توان در کالس بندی و تعیین مرز امتیاز 
بیابان زایی و تبیین روند آن مورداستفاده قرار  شاخص های 
مرز  فاقد  فازي(  کالس هاي  یا  )و  فازي  داد.مجموعه هاي 
مشخصي هستند و عضویت و یا عدم عضویت یک مکان 
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 (Wang  and در مجموعه اي خاص به صورت تدریجي است
 Hall, 1996).

در این تحقیق با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و 
مبنی بر نظر کارشناسی مطابق جدول1، ارزش دهی فازی به 
 IDRISI Selva کالس های تغییرات شاخص ها، در نرم افزار
و سپس  Arc GIS 10.2 نقشه شدت بیابان زایی بر اساس هر 

شاخص مبتنی بر منطق فازی تهیه گردید.

جدول1: امتیازبندی متناظر با منطق فازی

نقاط ارزشی شاخص  هانقاط ارزشی عضویت فازی

00

0.5Mean -2 Std

0.5Mean +2 Std

1Max Value +1

نتایج
الف( نتایج مربوط ارزیابی و پایش شاخص های پوشش 

 گیاهی منطقه با استفاده از روش های سنجش از دور
 NDVI( نقشه تغییرات ساالنه شاخص های پوشش گیاهی
و EVI( در طی14سال و هیستوگرام مربوط به آنها، نشانگر 
روند تغییرات پوشش گیاهی منطقه در بازه زمانی )2014-
2000( می باشد. نگاره 3، نقشه تغییرات ساالنه NDVI منطقه 
را در بازه زمانی )2014-2000( نشان می دهد، به طوریکه  
پس از میانگین از تصاویر 16 روزه مربوط به دو دوره 2000 
و 2014، نقشه تفاضل بین آنها تهیه گردید که دامنه تغییرات 
آن از )0/076-( تا 0/112 متغیر است و میانگین ساالنه این 

شاخص در طی 14 سال 0/033 می باشد )نگاره 4(.
بازه  در  را  منطقه   EVI ساالنه  تغییرات  نقشه   ،5 نگاره 
زمانی 2014-2000  نشان می دهد، که از میانگین تصاویر 

نگاره 3. نقشه تغییرات ساالنه -  
)2000-2014(NDVI

نگاره 4: هیستوگرام تغییرات ساالنه -  
)2000-2014(NDVI
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16 روزه مربوط به دو دوره 2000 و 2014 به دست آمده 
است. دامنه تغییرات آن از )0/07-( تا 0/08 متغیر است و 
میانگین تغییرات ساالنه این شاخص در طی 14 سال 0/013 

می باشد )نگاره 6(. 

ب( نتایج مربوط به طبقه بندی شدت بیابان زایی با استفاده 
از منطق فازی

شدت بیابان زایی در قالب نقشه های فازی بر اساس هر 
یک از شاخص های موجود، تهیه شدند که مقادیر آن بین 0 
و 1 متغیر است و در کالس های موجود، هر چه این مقدار 
به صفر نزدیک تر باشد، نشان گر شدت بیابان زایی ناشی از 

تخریب پوشش گیاهی در منطقه است.
بیابان زایی  باالی  منطقه شدت  غربی  شمال  قسمت  در 
ناشی از تخریب پوشش گیاهی مشاهده می شود )نگاره 7(، 
در  منطقه  شرق  شمال  در  حاشیه ای  قسمت های  همچنین 
کالس شدید بیابان زایی قرار گرفته است.  بر اساس نگاره 8، 

میانگین شدت بیابان زایی ساالنه در منطقه 0/249 می باشد، 
داده شده  نشان  نقشه  روی  بر  منطقه  در  آن  پراکندگی  که 

است.
بر اساس تغییرات ساالنه EVI در قسمت شمال غربی 
منطقه، شدت باالی بیابان زایی ناشی از تخریب پوشش گیاهی 
قسمت های  همچنین   ،)9 )نگاره  شده  است  داده  نشان 
حاشیه ای در شمال شرق، جنوب شرق و جنوب منطقه در 
بیابان زایی قرار گرفته است.  بر اساس نگاره  کالس شدید 
10، میانگین شدت بیابان زایی ساالنه در منطقه 0/208 است، 
که پراکندگی آن در منطقه بر روی نقشه مشخص می باشد.

بحث و نتیجه گیری
به   EVI شاخص  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
دلیل حساسیت بیشتر به تغییرات در مناطق با میزان بایومس 
کاهش تأثیرات شرایط  و  پوشش گیاهی(  رشد  )فصل  باال 
تصویر   NDVI به  نسبت  اتمسفری بر مقادیر شاخص گیاهی 

 EVI -  نگاره 5: نقشه تغییرات ساالنه
)2000-2014(

  EVI - نگاره 6: هیستوگرام تغییرات ساالنه
)2000-2014(
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نگاره 7: نقشه فازی شدت بیابان زایی ناشی از 
)2000-2014( NDVI تغییرات ساالنه

نگاره 8 : هیستوگرام تغییرات شدت بیابان زایی ناشی 
NDVI از تغییرات ساالنه

نگاره 9: نقشه فازی شدت بیابان زایی ناشی از 
)2000-2014( EVI تغییرات ساالنه

نگاره 10 : هیستوگرام تغییرات شدت بیابان زایی 
EVI ناشی از تغییرات ساالنه
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بهتری از پایش پوشش گیاهی را در نتایج به دست آمده نشان 
داده است. مثاًل در نقشه های فازی شدت بیابان زایی مربوط به 
این شاخص مناطقی با شدت باالی بیابان زایی در حاشیه جاده 
شیراز- مرودشت و قسمت های غربی پارك مشاهده می شود که 

پس از بازدید میدانی از منطقه صحت آن روشن شد.
حاصل  بیابان زایی  شدت  فازی  طبقه بندی  نقشه های 
تخریب  که  می دهد  نشان   NDVI و   EVI شاخص های   از 
بمو  ملی  پارك  غربی  شمال  بخش های  در  گیاهی  پوشش 
رخ داده است که می توان گفت این تخریب شکل جدیدی 
از بیابان زایی )تکنوژنیکی( می باشد که دلیل آن احداث شهر 
پارك  این  غرب  و  غربی  شمال  قسمت  در  صدرا  جدید 
بوده است. در واقع با احداث شهر صدرا در محدوده غربی 
این پارك عماًل حفاظت از این قسمت ناممکن گردید، به 
طوریکه قسمت هاي غرب و جنوب غربي شهر جدید صدرا 
تأثیرات منفی شدیدتری را در آینده بر روي پارك خواهد 
گذاشت )مجله خبری زیست بوم،1394(. این در حالی است که بر 
اساس مصوبه شوراي عالي حفاظت محیط زیست در سال 
78 به میزان 700 هکتار از اراضي پارك ملي بمو به وزارت 
مسکن و شهرسازي واگذار شد تا شهر جدید صدرا در آن 
احداث گردد. ولي متأسفانه عالوه بر اراضي مصوب میزان 
300 هکتار نیز مورد تعرض قرار گرفت. الزم به توضیح است  
این اراضي تعارضي نیز در شوراي عالي مسکن و شهرسازي 
خط  آن  بر  عالوه  )ایراندزرت،1394(.  رسیده است  تصویب  به 
راه آهن تهران - شیراز، در حدود 1700 متر با پارك ملي بمو 
اثرات  تداخل دارد. این در حالي است که گزارش ارزیابي 
زیست محیطي این پروژه مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است. 
حاشیه ای  قسمت های  در  بیابان زایی  باالی  شدت  همچنین 
شمال شرق، جنوب شرق و جنوب منطقه که در نقشه فازی 
شدت بیابان زایی ناشی از تغییرات ساالنه EVI )نگاره 8(، قابل 
تشخیص بوده، که به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم، 
نیمه شرقي پارك با وسعت قانوني حدود 40000 هکتار امروزه 
به شدت تحت تأثیر جوامع انساني قرار دارد، در این منطقه 
علیرغم حصارکشي به میزان 30 کیلومتر و وجود 12 پاسگاه 

و مرکز حفاظتي توسط محیط بانان با حدود 50 نفر پرسنل 
 حفاظتي وسعت آن به حدود 30000 هکتار تقلیل یافته است.
مي توان گفت حدود 18000 هکتار از اراضي محدوده رسمي 
پارك مورد تجاوز جوامع انساني و نهادهاي دولتي و مؤسسات 
عمومي قرار گرفته است. پس از بازدید میدانی از منطقه و نظرات 
کارشناسان خبره منطقه و اطالعات سازمان محیط زیست در 
پارك ملي بمو فقدان عرصه هاي وسیع فعالیت هاي زراعي از 
یک سو و وجود دام داري در حاشیه های شمال شرق، جنوب 
شرق و جنوب  پارك از سوي دیگر سبب اتکاء جوامع به 
به طوري که  پارك شده است،  پوشش گیاهي داخل و حاشیه 
اهالي روستاهاي اطراف پارك دام هاي خود را در حاشیه پارك 

و بعضاً در درون محدوده رسمي آن تعلیف مي کنند. 
شکار غیرمجاز نیز که عمدتًا جنبه سرگرمي و تفریحي 
دارد از جمله تعارضات پارك به شمار مي رود. از قدیم االیام 
ساکن  مردمان  چراي  حق  بمو  کوه  شرقي  جنوب  ضلع 
شد،  ضایع  حق  این  حفاظت  از  بعد  که  بوده  سعدي  در 
ولی در حال حاضر چراي دام اهالي به صورت غیر مجاز 
انجام مي شود. بهره برداري از گیاهان دارویي و خوراکي در 
مي باشد. مجاز  غیر  صورت  به  نیز  پارك  حاشیه   محدوده 
در این منطقه شبکه انتقال برق فشار قوي وجود دارد، این 
شبکه در کنار شهرك سعدي دام داري های سعدي، شهرك 
اکبرآباد و باجگاه و از حاشیه ضلع جنوبي پارك مي گذرد. 
عالوه بر این ایستگاه تبدیل فشار برق قوي و متوسط در 

اراضي واگذاري در درون پارك قرار دارد.
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