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تاریخ پذیرش مقاله95/05/28 :

بيابانزايي پس از دو چالش تغييراقليم و كمبود آبشيرين ،سومين چالش مهم جامعه جهاني در قرن بيست و يكم ميباشد،

که به عنوان يكي از بارزترين وجوه تخريب محيط زيست و انهدام منابع طبيعي در جهان مطرح گرديده است .این پديده با

ش گياهي ،آب و خاک ،عامل جدّ ی تهدید کننده پارکهای ملی در مناطق خشک و نیمهخشک از جمله ایران
تأثير بر پوش 
است .اقدامات اجرایی در رابطه با کنترل بیابانزایی باید متکی بر شناخت وضعیت فعلی بیابانی شدن و شدت آن باشد.

در این پژوهش به منظور ارزیابی و پایش بیابانزایی پارک ملی بمو -شیراز ،روند تغییرات ساالنه پوشش گیاهی در بازه

زمانی( )2000-2014مورد بررسی قرار گرفت .فرض بر این است که با تحلیل سریهای زمانی بلندمدت دادههای ماهوارهای
ش گیاهی ( NDVIو  ،(EVIمیتوان چنین تغییراتی را پایش نمود .لذا در این پژوهش ،پروفیل
و با استفاده از شاخصهای پوش 

و نقشه تغییرات ساالنه مقادیر  NDVIو EVIدر طی 14سال ،با استفاده از محصول  MOD13A1سنجنده  MODISماهواره

 Terraسیستم  ،Aquaدر محیط نرمافزاری  IDRISI Selvaتهیه و مورد تحلیل قرارگرفت .در نهایت با بهکارگیری منطق فازی،
پروفیل و نقشه شدت بیابانزایی در بازه زمانی مذکور ،تهیه گردید .نتایج به دست آمده نشان دهنده تخریب پوششگیاهی

وافزایش شدت بیابانزایی در قسمت شمال غربی است .این تخریب شکل جدیدی از بیابانزایی به نام بیابانزایی تکنوژنیکی

میباشد که دلیل آن احداث شهر جدید صدرا در قسمت شمال غربی و غرب این پارک بودهاست به طوریکه با احداث شهر
صدرا در محدوده غربی این پارک ،عم ً
ال حفاظت از این قسمت نا ممکن گردیدهاست.
واژههای کلیدی :پایش بیابانزایی ،پارک ملی بمو ،EVI، NDVI، MODIS ،شیراز.
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شناخت ويژگيهاي پوششگیاهي و روابط موجود در
مقدمه
بر طبق تعریف کنفرانس بینالمللی مبارزه با بیابانزایی ،بين گونههاي گياهي و نيز عوامل محیطي همواره مورد
پدیدة بیابانزایی عبارت است از تخریب اراضی در نواحی توجه بوم شناسان بودهاست
ِ
(Hoersch & Schmidt, 2002, Depew, 2004, Magee et al., 2008).
ِ
مرطوب
خشک ،نیمهخشک و نیمه
خشک ناشی از عوامل
پوششهای گياهي ،به علل مختلف و به مرور زمان در اثر
متعددی چون تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انسانی
 (UNCCD, 1994; UNCCD, 2012).در واقع بیابانزایی یک مسئله عوامل طبيعي و يا انساني دچار تغيير شده كه شرايط و عملكرد
اکولوژیکی و زیستمحیطی در سراسر جهان بوده است و اكوسيستم را تحت تأثير قرار ميدهد ،بنابراين نياز به آشكارسازي،
یک راه مؤثر برای درمان آن پایش است که وضعیت موجود پيشبيني و مراقبت چنين تغييراتي در يك اكوسيستم از اهميت
و شدت عوامل متغیر وپویای مؤثر بر این پدیده را بررسی بهسزايي برخوردار است(Pettorelli et al, 2005).
يكي از مهمترين مشكالت در بررسي تغييرات پوشش
میکند (Xie, 2014).
اين فرآيند همواره با تخريب خاك و منابع آب ،گياهي ،عدم وجود اطالعات مكاندار دقيق از گذشته است.
پوششگياهي و ديگر منابع در شرايط تنش طبيعي و با توجه به اينكه دادههاي ماهوارهاي در زمانهاي مختلف
اكولوژيكي همراه است) . (Babaev,1999بدلیل آنکه پدیده و باندهاي طيفي مختلف موجود بوده و كارايي آنها در
بیابانزایی از پیچیدگی باالیی برخوردار است ،بررسی روند بسياري از شاخصهاي بيابانزايي آشكار گرديده است،
و تعیین مراحل وقوع آن بمنظور دستیابی به روشهای بنابراين دادههاي ماهوارهاي میتواند در مطالعات بيابانزايي
پیشگیری و کنترل و در نهایت مدیریت پایدار مناطق بیابانی كارساز باشد (علوی پناه.)1382 ،
شاخصهاي پوششگياهي به طور گسترده به عنوان
شده ضرورت دارد (رحیمی و همکاران .)1393،در واقع هدف
از ارزیابی و پایش بیابانزایی ،شناسایی مکانهای وقوع معيارهايي براي تجزيه و تحليل تغييرات پوشش اراضي از
وشدت این پدیده ،پیش بینی خطرات ناشی از این رویداد جمله پوششگياهي و فاكتورهاي ديگر مورد استفاده قرار
ميگيرند(Koh et al,. 2006, Morawitz et al., 2006).
وتلفات ناشی از آن میباشد .احمدی ( ،)1377سه معيار
صادقیروش و همکاران ( ،)1391آسیب پذیری زیست
اقليمي ،زميني -خاك و پوششگياهي -بوم شناسي را در
تكوين و شكل گيري بيابانهاي ايران و جهان مؤثر معرفي محیطی نسبت به خطر بیابانزایی درمنطقه خضرآباد یزد
ميكند .پوششگیاهی یک منطقه محل تالقی اقلیم ،خاک و را مورد ارزیابی قرار دادند .در این پژوهش با استفاده از
سایر عوامل انسانی و غیره میباشد .پس استخراج اطالعات ابزارهای مدیریتی و در چارچوب مدل تحلیلی سلسله
تغییرات پوششگیاهی میتواند بیانگر تغییرات بیابانزایی مراتبی توسعه یافته و با کاربرد شاخص آسیب پذیری
باشد .در حال حاضر استفاده از نقشههاي پوششگياهي زیست محیطی ( )EVIاقدام به ارزیابی و پهنهبندی آسیب
يكي از اركان مهم در توليد اطالعات جهت برنامهريزيهاي پذیری زیستمحیطی نسبت به خطر بیابانزایی شد .مطالعه
خرد و كالن است .پوششگیاهی در سراسر جهان تحت صورت گرفته نشان از سودمندی و سهولت کاربرد شاخص
تأثیر چرای بیش از حد ،افزایش گونههای مهاجم ،افزایش آسیبپذیری زیستمحیطی ( )EVIدر ارزیابی شدت
شوری آب و خاک ،مدیریت ضعیف زمین در معرض خطر بیابانزایی داشت .نتایج این پژوهش امکان برنامهریزي را
جدی بوده که نتیجه آن تخریب اکوسیستمهای طبیعی و براي به حداقل رساندن بیابانزایی در اثر انجام طرحهاي
کاهش خدمات آن به بشر ) (Lawley et al,2015و در نتیجه توسعه فراهم میسازد و میتواند شرایطی را ایجاد کند که با
توجه به اولویتها و پهنهبندی آسیبپذیری منطقه مطالعاتی،
بیابانزایی بودهاست.
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تعادل بین طرحهاي توسعه و محیط امکانپذیرگردد.
سپهر و همکاران ( ،)1391با كمك تئوري فازي و تلفيق
آن با روشهاي تصميمگيري چند شاخصه به تعيين سامانه
شاخص بيابانزايي به منظور مديريت ريسك اين پديده
پرداختند .در ابتدا شاخصهاي مؤثر در بيابانزايي شناسايي
و به وسيله گروهی از کارشناسان خبره ارزيابي و اهميت
هر شاخص تعيين گرديد .در نهايت ،با تلفيق فازي و روش
تاپسيس در قالب مجموعه مثلثي فازي ،شاخصها رتبهبندي
و سامانه شاخصهاي بيابانزايي براي مديريت ريسك تعيين
شد .نتايج پژوهش نشان ميدهد كه شاخصهاي مربوط به
پوششگياهي و شاخصهاي فشار ،اهميت باال در بياباني
شدن دارند.
صادقی روش و خسروی ( ،)1393راهبرد بيابانزدايی
با کاربرد مدل تحليلی سلسل مراتبی فازی ( ،)FAHPرا
در منطقه خضرآباد یزد ارزيابی کردند .در این پژوهش از
روش دلفی فازی ( )Delphi Fuzzyو به طریقه مقایسات
زوجی ( )Pire Wiseنظرات متخصصان نسبت به ارجحیت
و اولویت معیارها و راهبردها ،ارزیابی شد .سپس با تشکیل
ماتریس تصمیم گیری فازی و از طریق مدل  FAHPاولویت
نهایی راهبردها به دست آمد .این مدل به منظور ارزیابی
کارایی در ارایه راهبردهای بهینه ،در منطقه خضرآباد یزد
مورد استفاده قرار گرفت .بر مبنای نتایج حاصل اینطور
تشخیص داده شد که ،راهبرد تعدیل در برداشت از
منابع آب زیرزمینی با میانگین وزنی %93مهمترین راهبرد
بیابانزدایی در منطقه میباشد و سایر راهبردها نقش مؤثری
در کنترل بیابانزایی در منطقه ندارند .با توجه به مطالب
بیان شده میتوان چنین نتیجه گرفت که در ارزیابی روند
بیابانزایی ،شاخصهای متعددی مورد بررسی قرار میگیرد
که شاخص پوششگیاهی ،به عنوان برايند اثر مشترك
اين عوامل نمود دارد و با ارزیابی وضعیت پوششگیاهی
در درازمدت ،میتوان وضعیت بیابانزایی را تعیین کرد.
همچنین دادههای ماهوارهای به دلیل دارا بودن اطالعات
مکانی و زمانی مورد نیاز ،در مطالعات پایش و ارزیابی

بیابانزایی بسیار کارساز است .عالوه بر آن ارزیابی امتیاز
و وزندهی شاخصها به منظور تعیین شدت بیابانزایی در
راستای مدیریت و برنامهریزی بسیار حائز اهمیت است
که در این امر منطق فازی کمک بسیار خوبی به محققان
میکند .بنابراین هدف اصلي از اين پژوهش ارزيابي و پايش
پديده بيابانزايي با استفاده از شاخصهای پوششگياهي
( NDVIو  ) EVIاستخراجي از تصاوير ماهوارهاي MODIS
و سپس طبقهبندي شدت بيابانزايی ،بر اساس تغییرات هر
دو شاخص با استفاده از منطق فازي است.

مواد و روشها
منطق ه مورد مطالعه

ي بمو در استا ن فارس و در  20کیلومتری شما ل
پاركمل 
شيراز و در جنوب شرق و شرق شهرستان زرقان حد فاصل
طول جغرافيايي´ 52 º 29تا ´ 52 º 56و عرض جغرافيايي
´ 29 º 39تا ´ 29 º 50قرارگرفت ه (نگاره )1و از طرف
ق به دشت حد فاصل شيراز و شهرستان خرامه
جنوب و شر 
منتهيميشود .همچنین این منطقه در مجاورت جاده شیراز-
مرودشت واقع شده است که این جاده پارک را به دو قسمت
شرقی و غربی تقسیم کردهاست (نگاره .)2
ي با وسعت حدود
ق شدها 
ي بمو محدودهی قر 
پاركمل 
ت که توسط سازمان محيطزيست،
 47244هكتار اس 
ع ارتفاع
ت ميشود .با بررسي جداول توزي 
حفاظت و حماي 
ص گرديد كه
ي بمو مشخ 
ي پارك مل 
در محدوده مطالعات 
ت حوز ه در بين ارتفاعهاي  1700تا
بيشتر درصد مساح 
ي بود ه و حداكثر ارتفاع حوزه  2700متر از سطح
 1900متر 
دريا ميباشد.
ف منطقه
ی معر 
ی سالیانه در ایستگاه اصل 
متوسط بارندگ 
ی شیراز ،برابر 392/9میلیمتر و همچنین دمای متوسط
یعن 
سالیانه ایستگاه فوقالذکر برابر  17/9درجه سانتیگراد است
(سایت هواشناسی شیراز) .براساس روش اقلیمی دومارتن
بسطیافته ،پارک ملی بمو دارای اقلیم نیمهخشک سرد با
بارندگی زمستانه میباشد.
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نگاره :1موقعیت پارک ملی بمو در
استان فارس و کشور

نگاره  .2نقشه موقعیت منطقه مورد
مطالعه با مناطق شهری اطراف

تهیه گردید .این تصاویر ،در طی یک سال هر  16روز یک
روش تحقیق
بار تولید شده و بر روی سایت سنجش از دوری زمینشناسی
 -1انتخاب و جمع آوری دادههای ماهوارهای
در این پژوهش به منظور پایش بیابانزایی بر اساس ایالت متحده آمریکا قرار میگیرد .در ابتدای کار ،جمعآوری
تغییرات بلندمدت پوششگیاهی ،از دو شاخص پوشش دادههای تصاویر ماهوارهای مودیس با کد  MOD13A1مربوط
گیاهی  NDVIو  EVIاستفاده شد ،که بر این اساس دادههای به سریهای زمانی سالهای  2000و  2014از سایت http://
ماهوارهای با کد  MOD13A1از محصوالت  earthexplorer.usgs.gov MODISصورت گرفت.
اولیه
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 -2استخراج نقشههای مربوط به شاخصهای پوشش
گیاهی ( NDVIو )EVI
پس از انجام پردازشهای اولیه و تصحیحات الزم
بر روی تصاویر و دادههای گرفتهشده از سایت مذکور،
دادههای شاخصهای مورد نیاز ( NDVIو )EVIبا استفاده
از نرمافزار  IDRISI Selvaآماده و به دو دوره تفکیک
گردید و آماده پردازش شد .در میان شاخصهای متنوع
و متعدد پوششگیاهی شاخص  NDVIبرای آماده نمودن
دائمی اطالعات مکانی و زمانی پوشش گیاهی به کار گرفته
میشود .این شاخص بدلیل اینکه مبتنی بر میزان تراکم
پوششگیاهی سبز میباشد از مهمترین شاخصهای ارزیابی
و پایش میزان تخریب و بیابانزایی است چرا که شدت
تخریب سرزمین و بیابانزایی در ارتباط مستقیم با کمیت
و کیفیت پوششگیاهی است .این شاخص از رابطه (،)1
محاسبه میشود (درویش صفت:)1378 ،
()1

شامل پراكنش ذرات معلق توسعه يافته است .تركيب روابط
تجربي براي تصحيح اتمسفري منجر به ايجاد شاخص
گياهي بارز شده ( )EVIگرديدهاست (هيوت و همكاران،
 .)1997اين شاخص از رابطه ( ،)2بدست ميآيد:
()2
که در این رابطه  ،NIRبازتابندگی در باند مادون قرمز
نزدیک RED ،بازتابندگی در باند قرمز و  BLUEبازتابندگی
باند آبی میباشد.
شاخص  EVIنیز یرای انجام این پژوهش استفاده شد.
تركيب روابط تجربي براي تصحيح اتمسفريك منجر به
ايجاد شاخصگياهي بارز شده  EVIگرديده است (هيوت و
همكاران EVI .)1997 ،نسبت به  NDVIحساسیت بیشتری در
پایش پارامترهای تاج پوششگیاهان مانند شاخص سطح
پوشش برگ ،ساختار تاج پوشش ،فنولوژی و استرس
گیاهان دارد ،چرا که  NDVIتنها میزان کلروفیل موجود در
گیاهان را بارز میسازد(Matsushita B et al, 2007).
 -3ارزیابی و پایش شاخصهای پوششگیاهی منطقه با
استفاده از روشهای سنجش از دور
در این مرحله از کار ،ابتدا مرز حوزه مطالعاتی بر روی
نقشههای شاخصهای پوششگیاهی هر دو دوره ماسک
شد و پس از آن با استفاده از نرمافزار IDRISI Selva
تغییرات فصلی  NDVIو  EVIدر بازه زمانی ،2000-2014
مشخص گردید .بهطوریکه پیکسلهایی که شاخصهای
ساالنه نرمال شده در آنها روند کاهشی داشته باشد ،مبین
تخریب پوششگیاهی بوده که بیانگر وضعیت بیابانزایی در
منطقه میباشد.

در این فرمول NIR ،بازتابندگی در باند مادون قرمز
نزدیک و  Rبازتابندگی در باند قرمز میباشد .اگر دادهها از
نوع  Byteباشد ،دامنه آن از  1تا ( )-1متغیر میباشد .در
حالتی که پوشش خیلی خوب و پر تراکم باشد این شاخص
به  1نزدیک میشود و در حالت تخریب پوششگیاهی و
از بین رفتن آن کاهش پیدا میکند .در این پژوهش دادهها
از نوع اعداد صحیح میباشد که مقادیر آن بین  32767و
 -32767متغیر است و با توجه به اینکه مقادیر  EVIو،NDVI
بین  1تا  -1است این اعداد مطابق ضریب جدول MODIS
در  0/0001ضرب میشود ،به طوریکه هر چه مقدار این
شاخص ،به  -1نزدیکتر باشد ،تخریب پوششگیاهی در
 -4طبقهبندی شدت بیابانزایی با استفاده از منطق فازی
منطقه بیشتر است.
منطقفازی را میتوان در کالسبندی و تعیین مرز امتیاز
شاخصگياهي بارز شده براي بهبود شاخص  NDVIبه
وسيله بهینهسازي سيگنالهاي پوششگياهي در محدوده شاخصهای بیابانزایی و تبیین روند آن مورداستفاده قرار
شاخص سطح برگ با استفاده از انعكاس باند آبي براي داد.مجموعههاي فازي (و يا كالسهاي فازي) فاقد مرز
تصحيح كردن سيگنال پس زمينه خاك و كاهش اثر اتمسفر مشخصي هستند و عضويت و يا عدم عضويت يك مكان
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در مجموعهاي خاص بهصورت تدريجي است

(Wang and

نتایج

Hall, 1996).
الف) نتایج مربوط ارزیابی و پایش شاخصهای پوشش
در این تحقیق با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و گیاهی منطقه با استفاده از روشهای سنجش از دور
مبنی بر نظر کارشناسی مطابق جدول ،1ارزشدهی فازی به
نقشه تغییرات ساالنه شاخصهای پوششگیاهی )NDVI
کالسهای تغییرات شاخصها ،در نرمافزار  IDRISI Selvaو  (EVIدر طی14سال و هیستوگرام مربوط به آنها ،نشانگر
و سپس  Arc GIS 10.2نقشه شدت بیابانزایی بر اساس هر روند تغییرات پوششگیاهی منطقه در بازه زمانی (-2014
شاخص مبتنی بر منطق فازی تهیه گردید.
 )2000میباشد .نگاره  ،3نقشه تغییرات ساالنه  NDVIمنطقه
را در بازه زمانی ( )2000-2014نشان میدهد ،به طوریکه
جدول :1امتیازبندی متناظر با منطق فازی
پس از میانگین از تصاویر  16روزه مربوط به دو دوره 2000
نقاط ارزشی شاخصها
نقاط ارزشی عضویت فازی
و  ،2014نقشه تفاضل بین آنها تهیه گردید که دامنه تغییرات
0
0
آن از ( )-0/076تا  0/112متغیر است و میانگین ساالنه این
Mean -2 Std
0.5
شاخص در طی  14سال  0/033میباشد (نگاره .)4
Mean +2 Std
0.5
نگاره  ،5نقشه تغییرات ساالنه  EVIمنطقه را در بازه
Max Value +1
1
زمانی  2000-2014نشان میدهد ،که از میانگین تصاویر

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

نگاره  :4هیستوگرام تغییرات ساالنه -
)2000-2014(NDVI
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 16روزه مربوط به دو دوره  2000و  2014به دست آمده
است .دامنه تغییرات آن از ( )-0/07تا  0/08متغیر است و
میانگین تغییرات ساالنه این شاخص در طی  14سال 0/013
میباشد (نگاره .)6
ب) نتایج مربوط به طبقهبندی شدت بیابانزایی با استفاده
از منطق فازی
شدت بیابانزایی در قالب نقشههای فازی بر اساس هر
یک از شاخصهای موجود ،تهیه شدند که مقادیر آن بین 0
و  1متغیر است و در کالسهای موجود ،هر چه این مقدار
به صفر نزدیکتر باشد ،نشانگر شدت بیابانزایی ناشی از
تخریب پوششگیاهی در منطقه است.
در قسمت شمال غربی منطقه شدت باالی بیابانزایی
ناشی از تخریب پوششگیاهی مشاهده میشود (نگاره ،)7
همچنین قسمتهای حاشیهای در شمال شرق منطقه در
کالس شدید بیابانزایی قرار گرفتهاست .بر اساس نگاره ،8

میانگین شدت بیابانزایی ساالنه در منطقه  0/249میباشد،
که پراکندگی آن در منطقه بر روی نقشه نشان داده شده
است.
بر اساس تغییرات ساالنه  EVIدر قسمت شمال غربی
منطقه ،شدت باالی بیابانزایی ناشی از تخریب پوششگیاهی
نشان داده شدهاست (نگاره  ،)9همچنین قسمتهای
حاشیهای در شمال شرق ،جنوب شرق و جنوب منطقه در
کالس شدید بیابانزایی قرار گرفتهاست .بر اساس نگاره
 ،10میانگین شدت بیابانزایی ساالنه در منطقه  0/208است،
که پراکندگی آن در منطقه بر روی نقشه مشخص میباشد.

بحث و نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان میدهد که شاخص  EVIبه
دلیل حساسیت بیشتر به تغییرات در مناطق با میزان بایومس
باال (فصل رشد پوششگیاهی) و کاهش تأثیرات شرایط
اتمسفری بر مقادیر شاخصگیاهی نسبت به  NDVIتصویر

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

نگاره  :6هیستوگرام تغییرات ساالنه -
()2000-2014

EVI

EVI
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نگاره  :7نقشه فازی شدت بیابانزایی ناشی از
تغییرات ساالنه )2000-2014( NDVI

نگاره  : 8هیستوگرام تغییرات شدت بیابانزایی ناشی
از تغییرات ساالنه NDVI

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

نگاره  : 10هیستوگرام تغییرات شدت بیابانزایی
ناشی از تغییرات ساالنه EVI
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بهتری از پایش پوششگیاهی را در نتایج به دست آمده نشان
دادهاست .مث ً
ال در نقشههای فازی شدت بیابانزایی مربوط به
این شاخص مناطقی با شدت باالی بیابانزایی در حاشیه جاده
شیراز -مرودشت و قسمتهای غربی پارک مشاهده میشود که
پس از بازدید میدانی از منطقه صحت آن روشن شد.
نقشههای طبقهبندی فازی شدت بیابانزایی حاصل
از شاخصهای  EVIو  NDVIنشان میدهد که تخریب
پوشش گیاهی در بخشهای شمال غربی پارک ملی بمو
رخ دادهاست که میتوان گفت این تخریب شکل جدیدی
از بیابانزایی (تکنوژنیکی) میباشد که دلیل آن احداث شهر
جدید صدرا در قسمت شمال غربی و غرب این پارک
بودهاست .در واقع با احداث شهر صدرا در محدوده غربی
این پارک عم ً
ال حفاظت از این قسمت ناممکن گردید ،به
طوریکه قسمتهاي غرب و جنوب غربي شهر جديد صدرا
تأثيرات منفی شديدتری را در آينده بر روي پارك خواهد
گذاشت (مجله خبری زیستبوم .)1394،این در حالی است که بر
اساس مصوبه شوراي عالي حفاظت محيطزيست در سال
 78به ميزان  700هکتار از اراضي پارک ملي بمو به وزارت
مسکن و شهرسازي واگذار شد تا شهر جديد صدرا در آن
احداث گردد .ولي متأسفانه عالوه بر اراضي مصوب ميزان
 300هکتار نيز مورد تعرض قرار گرفت .الزم به توضيح است
اين اراضي تعارضي نيز در شوراي عالي مسکن و شهرسازي
به تصويب رسيدهاست (ایراندزرت .)1394،عالوه بر آن خط
راهآهن تهران  -شيراز ،در حدود  1700متر با پارک ملي بمو
تداخل دارد .اين در حالي است که گزارش ارزيابي اثرات
زيستمحيطي اين پروژه مورد تأييد سازمان قرار نگرفتهاست.
همچنین شدت باالی بیابانزایی در قسمتهای حاشیهای
شمال شرق ،جنوب شرق و جنوب منطقه که در نقشه فازی
شدت بیابانزایی ناشی از تغییرات ساالنه ( EVIنگاره  ،)8قابل
تشخیص بوده ،که به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیستبوم،
نيمه شرقي پارك با وسعت قانوني حدود  40000هكتار امروزه
به شدت تحت تأثير جوامع انساني قرار دارد ،در اين منطقه
عليرغم حصاركشي به ميزان  30كيلومتر و وجود  12پاسگاه

و مركز حفاظتي توسط محيطبانان با حدود  50نفر پرسنل
حفاظتي وسعت آن به حدود  30000هكتار تقليل يافته است.
ميتوان گفت حدود  18000هكتار از اراضي محدوده رسمي
پارك مورد تجاوز جوامع انساني و نهادهاي دولتي و مؤسسات
عمومي قرار گرفتهاست .پس از بازدید میدانی از منطقه و نظرات
کارشناسان خبره منطقه و اطالعات سازمان محیطزیست در
پارك ملي بمو فقدان عرصههاي وسيع فعاليتهاي زراعي از
يكسو و وجود دامداري در حاشيههای شمال شرق ،جنوب
شرق و جنوب پارك از سوي ديگر سبب اتكاء جوامع به
پوشش گياهي داخل و حاشيه پارك شدهاست ،بهطوريكه
اهالي روستاهاي اطراف پارك دامهاي خود را در حاشيه پارك
و بعض ًا در درون محدوده رسمي آن تعليف ميكنند.
شكار غيرمجاز نيز كه عمدت ًا جنبه سرگرمي و تفريحي
دارد از جمله تعارضات پارك به شمار ميرود .از قديمااليام
ضلع جنوب شرقي كوه بمو حق چراي مردمان ساكن
در سعدي بوده که بعد از حفاظت اين حق ضايع شد،
ولی در حال حاضر چراي دام اهالي به صورت غير مجاز
انجام ميشود .بهرهبرداري از گياهان دارويي و خوراكي در
محدوده حاشيه پارك نيز به صورت غير مجاز ميباشد.
در اين منطقه شبكه انتقال برق فشار قوي وجود دارد ،اين
شبكه در كنار شهرك سعدي دامداريهای سعدي ،شهرك
اكبرآباد و باجگاه و از حاشيه ضلع جنوبي پارك ميگذرد.
عالوه بر اين ايستگاه تبديل فشار برق قوي و متوسط در
اراضي واگذاري در درون پارك قرار دارد.
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