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 Introduction: Today, the environment is exposed to serious threats at the global and 

national levels, which have been created by humans. Lack of awareness of environmental 

issues has caused many problems and increased negative effects on the environment. 

Accordingly, this study was conducted with the aim of designing a DSS to predict the level 

of biodiversity literacy of the citizens of the province in order to make decisions and future 

plans for educating individuals.  

Materials & Methods: The statistical population in the present study was selected from 

people aged 6 years and above in Tehran province. Accordingly, the sampling volume was 

calculated according to the Cochran's of 384 people.  

Result: The biodiversity model designed by the ANN with two hidden layers and 19 

neurons and the linear transmission function of linear sigmoid tangent and with an 

explanatory coefficient of 0.89 showed a very good ability to predict the awareness of 

citizens' biodiversity. The most important variables influencing this model were the type 

of activity and university education of the individuals. The type of activity is inversely 

related to the level of awareness of biodiversity. Also, the level of university education is 

very directly related to the level of awareness of biodiversity, although most people 

answered questions without university education and their average answers were two 

questions, but the designed model showed that the higher the number of university 

education, the more correct answers. It will also be increased by individuals.  

Conclusion: Finally, the DSS was designed with the help of MATLAB for use in other 

provinces. 
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زیستی شهروندان بینی سطح سواد تنوعگیری در پیشطراحی سیستم پشتیبان تصمیم

 استان تهران

 
 

    3، مریم صفاریها2، زهرا مصفایی*1علی جهانی
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انسان ایجاد شده است. عدم زیست در سطوح جهانی و ملی در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد که این تهدیدها توسط امروزه محیط :مقدمه

محیطی، موجب بروز مشکالت عدیده و افزایش اثرات منفی در محیط شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با آگاهی از مسائل زیست

های زیریگیری و برنامهمنظور تصمیمبینی سطح سواد تنوع زیستی شهروندان استان بهجهت پیش گیریطراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم هدف

 آتی جهت آموزش افراد انجام گرفت. 

برداری مطابق با سال به باال در استان تهران انتخاب شد بر همین اساس حجم نمونه 6جامعه آماری در پژوهش حاضر از افراد  ها:مواد و روش

  نفر محاسبه گردید. 384فرمول کوکران 

نورون و تابع انتقال تانژانت سیگموئید خطی و با ضریب تبیین  19الیه پنهان و  زیستی طراحی شده توسط شبکه عصبی با دومدل تنوع نتایج:

ترین متغیرهای اثرگذار در این مدل نوع زیستی شهروندان را نمایش داد. مهمبینی میزان آگاهی از تنوعقابلیت بسیار خوبی در پیش 89/0

چنین سطح تحصیالت اس با میزان آگاهی از  تنوع زیستی رابطه عکس دارد. همفعالیت و تحصیالت دانشگاهی افراد بود. نوع فعالیت بر این اس

که اکثر افراد بدون تحصیالت دانشگاهی به سواالت دانشگاهی ارتباط بسیار مستقیم با میزان آگاهی از تنوع زیستی افراد دارد، با وجود این

راحی شده نشان داد هرچه میزان تحصیالت دانشگاهی افزایش یابد تعداد ها دو سوال بود ولیکن مدل طهای آنپاسخ دادند و میانگین پاسخ

 های صحیح توسط افراد نیز افزایش خواهد داشت.پاسخ

 ها طراحی شد.افزار متلب جهت استفاده در سایر استانگیری به کمک نرمدر نهایت سیستم پشتیبان تصمیم :بحثگیری و نتیجه
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 مقدمه

سطوح جهانی و ملی در معرض تهدیدهای  در زیستمحیط امروزه       

خریب دارد که این تهدیدها توسط انسان ایجاد شده است و ت جدی قرار

؛ Trambell ،2007 و Bloomبه افزایش است )شدت روزیستی بهتنوع

زیست به معنای میزان آگاهی از محیط(. 1397مصفایی و همکاران، 

زیست و عوامل مؤثر بر گسترش اطالعات فرد در رابطه با مسائل محیط

باشد )صالحی و و شناخت رفتار مناسب جهت بهبود معضالت آن می

بایست گیرندگان میکه مدیران و تصمیمعالوه بر این(. 1391قلی، امام

زیست راهکارهایی در جهت برطرف کردن مشکالت موجود در محیط

زیست ارائه رویه و تخریب محیطهای بیبرداریاز قبیل آلودگی، بهره

محیطی،  زیست مسائل از آگاهی عدم (.Adetoro ، 2014و Adelta) نمایند

یده و افزایش اثرات منفی در محیط شده موجب بروز مشکالت عد

زیست که امروزه در کشورهای آموزش محیط همین منظوراست، به

(، با هدف Simmons ،2010) های درسی شده استصنعتی وارد برنامه

ریزی شده محیطی هر فرد برنامهآگاهی بخشیدن به دانش زیست

فعاالنه  زیست افزایش کامال آگاهانه وهدف از آموزش محیطاست. 

زیست و استفاده منطقی از منابع افراد جامعه در حفاظت از محیط

(. در چند دهه اخیر توجه به ابعاد Palmer، 2017) باشدطبیعی می

منابع طبیعی افزایش یافته است )قربانی  اجتماعی و انسانی در مدیریت

 تأثیر بررسی به متعددی مطالعاتکه طوری(، به1391و همکاران، 

 عنوانبه شفقدان دان مطالعات این اغلب در اند.پرداخته رفتار بر دانش

 ،Jacoby) شودمی تلقی محیطی مثبت رفتارهای برای اساسی سد

های و آماری، الگوریتم های ریاضیهای اخیر مدلدر دهه .(2007

شماری جهت درک مسائل های کامپیوتری بیسازیعددی و شبیه

 ،اندگیران ارائه شدهکاربردی به تصمیم زیستی و ارائه اطالعاتمحیط

های علمی متعددی در حل مسائل مدیریت تکنیک همین منظوربه

کار برده زیست برای مدت زمان طوالنی و با نتایج مناسب بهمحیط

ها روی مسائلی تمرکز دارند که از پیچیدگی بسیار اند اما اغلب آنشده

زیستی هنوز یچیده محیطبسیاری از مسائل پ لذا کمی برخوردارند

؛ 2020و همکاران،  Mosaffaei) اندپاسخ داده نشده علمی جامعه توسط

(. اخیراً تالش جهت دستیابی به ابزاری نو 1395جهانی و همکاران، 

های زیستی ما را به سمت سیستمدر جهت حل مسائل پیچیده محیط

 EDSS=Environmental Decision) زیستیمحیط گیریتصمیم پشتیبان

Support Systems) ؛1395 همکاران، و )جهانی کندمی هدایت Guariso  

و همکاران،  Jahani ؛Young ،1997و  Rizzoli ؛Werthner ،1989و 

زیست سیستم نیاز به تغییر رویه باعث گردید مدیران محیط(. 2015

را به  (DSS= Decision Support Systems)گیریپشتیبان تصمیم

ای و انتخاب ولوژی جدید در جهت ارزیابی مقایسهعنوان یک تکن

های بسیاری عبارت دیگر تالشها برای تغییر معرفی نمایند. بهگزینه

های مدیریت و در جهت توسعه تکنولوژی الزم برای آگاهی سازمان

حل مسائل ها در یافتن راهزیست و کمک به آنگذاری محیطسیاست

تاً به معرفی سیستم پشتیبان پیچیده صورت پذیرفته است و نهای

 ؛1395)جهانی و همکاران، شده است  ختم زیستیگیری محیطتصمیم

Jahani ،2019؛ Guariso  وWerthner ،1989؛ Rizzoli  وYoung ،

بینی اثر عوامل فردی . جهت پیش(2015و همکاران،  Jahani ؛1997

ی محیطو جامعه شناختی شهروندان در میزان آگاهی و دانش زیست

 ،گیری مورد نیاز استها نیز به ابزارهای سیستم پشتیبان تصمیمآن

ریزی دقیق جهت آموزش همگانی شهروندان فراهم تا امکان برنامه

گیری طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم هدف با حاضر پژوهش گردد.

منظور بینی سطح سواد تنوع زیستی شهروندان استان بهجهت پیش

 های آتی جهت آموزش افراد انجام گرفت.ریزیگیری و برنامهتصمیم
 

 هامواد و روش

 12981استان تهران با وسعتی حدود : منطقه مورد مطالعه       

درجه  5/36تا  34کیلومترمربع، به مرکزیت شهر تهران، بین مدار 

درجه طول شرقی قرار گرفته است. این  53تا  50عرض شمالی و 

غرب ندران، از جنوب به استان قم، جنوباستان از شمال به استان ماز

به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان 

بوده و جمعیت  هکتار 13689محدود است. این استان مساحتی برابر با 

نفر برآورد  13267637بر  بالغ 1395آن براساس سرشماری سال 

نفر در  814698و نفر آن در نقاط شهری  12452230که  شده است

 نقاط روستایی ساکن هستند.

 13مناطق تحت مدیریت استان تهران با مجموع : روش کار       

 منطقه حفاظت 4حصار(، )الر، خجیر، سرخه ملی پارک 3 شامل، منطقه

 

 
 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 
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اثر طبیعی ملی  3شده )جاجرود، ورجین، کویر، البرز مرکزی جنوبی(، 

منطقه شکار ممنوع 3واشی، غار رودافشان، دریاچه تار و هویر(، )تنگه

باشد. در هکتار می 655089ده( به مساحت کلی سفید، کاوه)الر، کوه

زیستی شهروندان از تنوع آگاهی میزان بررسی آن هدف که حاضر پژوهش

امل سن، شناختی شباشد. متغیرهای فردی و جمعیتاستان تهران می

جنس، وضعیت تأهل، خانوار، تحصیالت، نوع فعالیت، سواد، وضعیت 

عنوان متغیرهای مستقل مدل تحصیلی بهسکونت، تحصیالت و رشته

بینی میزان آگاهی جامعه بر اساس این متغیرها جهت بررسی و پیش

شده در سازمان  عنوان آمار رسمی ثبتمتغیرهای فردی به انتخاب شد.

بینی سطح سواد در هر جامعه همین منظور پیششدند، بهآمار انتخاب 

متغیرهای  1 پذیر خواهد بود. جدولراحتی امکانبراساس این آمار به

بندی و ارزش داده شده به هر طبقه نمایش فردی را براساس نوع طبقه

 سوال مرتبط با تنوع 5ای متشکل از بر این اساس پرسشنامه دهد.می

االت با بررسی منابع مرتبط در رابطه با وضعیت طراحی شد. سو زیستی

زیستی زیستی، تنوعجثه، علل کاهش تنوعخواران بزرگگوشت

زیستی ماهیان مطرح شد ها، عوامل کاهش پرندگان و تنوعاکوسیستم

میردامادی و  ؛1391 ،قلیصالحی و امام ؛1398 ،مرزبان و همکاران)

به باال  سال 6 از افرادحاضر جامعه آماری در پژوهش  .(1389 ،همکاران

برداری مطابق در استان تهران انتخاب شد بر همین اساس حجم نمونه

 نفر محاسبه گردید.  384با فرمول کوکران 

𝑛                 :1رابطه  =

𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1 +
1

𝑁
[
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
− 1]

 

در  5/0برابر با  نسبت موفقیت و شکست بوده که qو  pدر این فرمول 

باشد. می 96/1برابر با  05/0در سطح خطای  zنظر گرفته شدند. مقدار 

به  شود. با توجهدرنظر گرفته می 05/0نیز برابر با  dمقدار خطای 

اساس بر شود.( مشخص میn) ( تعداد نمونهNحجم جامعه مورد نظر )

 نفر خواهد بود. 384فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 

ابتدا ساختار شبکه عصبی مصنوعی با : شبکه عصبی مصنوعی       

ها در هر الیه، تابع محرک، روش ها، تعداد نورونتعیین تعداد الیه

ترین ساختار آموزش، الگوریتم تصحیح و تابع مدل تعیین شد. مناسب

باشد. در معماری شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه می

مبتنی بر یک سیستم متصل و پیچیده های عصبی مصنوعی شبکه

باشند که از یک الیه ورودی، یک الیه خروجی، یک یا چند الیه می

(. در ساختار شبکه، متغیرها در هر 2اند )شکلپنهان تشکیل شده

 سنجش دقت ها(،داده درصد60) (Train) شبکه دسته آموزش سه به مدل

(Validation) (20 و تستدرصد داده )ها (Test) درصد  20بکه )ش

ها( تقسیم شدند. سیگنال خروجی در شبکه عصبی مصنوعی از داده

شود. اتصال هر نورون نیز با یک وزن طریق یک تابع انتقال تولید می

نمایش  2 شکل صورتبه مصنوعی عصبی شبکه ساختارشود. می مشخص

آقاجانی و  ؛1395؛ جهانی و فاضل، 1398داده شده است )جهانی، 

و همکاران،  Kalantari ؛1398؛ جهانی و همکاران، 1392همکاران، 

 .(Jahani ،2019 ؛2019

های محاسبه شده صحت هر مدل با مقایسه نتایج و شاخص       

(، میانگین MAE(، میانگین خطای مطلق )Rشامل ضریب تبیین )

 ( سنجیده شد.RMSEو مجذور مربعات خطا ) (MSEمربعات خطا )

 ؛1395جهانی، )محاسبه شد  4تا  2های ها بر طبق رابطهاین شاخص

Mosaffaei  ،2020و همکاران). 

𝑀𝑆𝐸، :2رابطه  =
∑ (𝑂𝑖−𝑃𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑀𝐴𝐸 :3رابطه  =
1

𝑛
∑ |𝑂𝑖 − 𝑃𝑖|

𝑛

𝑖=1
 

رابطه 

3-4: 
𝑅2 =

∑ (𝑂𝑖 −𝑂𝑎𝑣𝑒)(𝑃𝑖 − 𝑃𝑎𝑣𝑒)
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑂𝑖 −𝑂𝑎𝑣𝑒) ∑ (𝑃𝑖 − 𝑃𝑎𝑣𝑒)
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

بینی داده پیش Piشده، گیریداده اندازه Oi های فوق:که در رابطه

های میانگین دادهPave و  شدهگیریاندازه هایداده میانگین Oave شده،

است. پس از طراحی مدل و دستیابی  هاتعداد داده  nبینی شده و پیش

ها اقدام به آنالیز حساسیت شد به مدل بهینه برای هر یک از خروجی

 گیری طراحی شد. و در نهایت سیستم پشتیبان تصمیم

 

 نتایج
ها توسط جامعه آماری هر یک از پس از تکمیل پرسشنامه       

گرفت. تا متغیرهای مستقل تحقیق از لحاظ آماری مورد بررسی قرار 

دهی افراد براساس این متغیرها نسبت به معیارهای تعیین میزان پاسخ

این ترتیب متغیرها بر سازی شود. بهشده، تحلیل شود و وارد مدل

صورت کننده، تفکیک شد و نتایج بهفراوانی و درصد افراد شرکت اساس

 گزارش شد. 2جدول 

 

 
 : ساختار شبکه عصبی مصنوعی2شکل
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ختیشنابندی  متغیرهای فردی و جمعیت: طبقه1جدول  

بندیطبقه متغیرهای فردی بندیطبقه متغیرهای فردی ارزش   ارزش 

 وضعیت سکونت
 1 شهری

 وضعیت تأهل
 1 دارای همسر

 0 بدون همسر 0 روستایی

 - - سن - - تعداد اعضای خانوار

 تحصیالت دانشگاهی

 0 ندارد

 نوع فعالیت

 1 شاغل

 2 بیکار 1 کاردانی

 3 محصل 2 کارشناسی

 4 خانهدار 3 کارشناسیارشد

 4 دکترا و باالتر
 5 دارای درآمد بدون کار

 6 سایر

 جنسیت
 1 مرد

 سواد
 1 با سواد

 0 بیسواد . زن

 جدول 2: تحلیل آماری نتایج پرسشنامهها بر اساس متغیرهای مستقل

 درصد تعداد متغیر مستقل درصد تعداد متغیر مستقل

 سن

(10تر از )کم  25 15/6  

 تحصیالت دانشگاهی

25/81 312 ندارد  

(20-10)  50 02/13 16/4 16 کاردانی   

(30-20)  72 75/18 93/10 42 کارشناسی   

(40-30)  88 91/22 ارشدکارشناسی   12 12/3  

(50-40)  59 36/15 52/0 2 دکترا و باالتر   

(60-50)  47 23/12 73/49 191 زن جنسیت    

(70-60)  23 98/5 26/50 193 مرد   

(80-70)  18 68/4 96/92 357 با سواد سواد   

(80تر از )بیش  2 52/0 سوادبی   27 03/7  

 تعداد اعضای خانوار

نفره 1  13 38/3 75/93 360 شهری سکونت   

نفره 2  56 58/14 25/6 24 روستایی   

نفره 3  112 16/29  
 تأهل

02/63 242 دارای همسر  

نفره 4  139 19/36 سربدون هم   142 97/36  

نفره 5  46 97/11  

 فعالیت

59/33 129 شاغل  

نفره 6  12 12/3 16/4 16 بیکار   

نفره 7  3 78/0 96/17 69 محصل   

نفره 8  1 26/0 دارخانه   116 20/30  

نفره 9  1 26/0 81/7 30 درآمد بدون کار   

نفره 10  1 26/0 25/6 24 سایر   

 384 مجموع

های حاصل از ساختارهای گوناگون، بهترین بکهپس از آزمون ش       

سازی شبکه عصبی برای معیار تنوع زیستی به نتایج حاصل از بهینه

باشد که با می 3شرح جدول دست آمده بههمراه بهترین توپولوژی به

نورون در هر الیه و تابع انتقال تانژانت سیگموئید  19دو الیه پنهان و 

 278دوره اجرا شد که در دوره  312طراحی شده است. شبکه در 

ضریب  3چنین شکل هم انتخاب شد. Rشبکه بهینه با باالترین مقدار 

سنجی، تست و های آزمون، اعتبارتببین و نمودار برازش خطی نمونه

دهد. در این نمودار که خط رگرسیون را با ها را نمایش میکل نمونه

رین خط برازش با بهت Fitکند، خط ترین مربعات خطا رسم میکم

باشد. تحلیل رگرسیون خروجی در ترین مربعات خطا را دارا میکم
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این نمودار نمایش داده شده است. توسط این نمودار تحلیل رگرسیون 

ها انجام شد که نتایج این تحلیل نشان داد خطی بین خروجی و هدف

های آموزش ، در داده893/0 هامقادیر ضریب همبستگی در کل داده

های آزمون و داده 855/0های اعتبارسنجی ، مجموعه داده912/0

بینی شده توسط مدل اختالف مقادیر پیش دست آمده است.به 874/0

های و مقادیر واقعی پاسخ به سواالت تنوع زیستی در سه دسته داده

نمایش  4ها در شکل کل داده چنینآموزش، آزمون، اعتبارسنجی و هم

رسیم شده با توجه به تعداد باالی متغیرهای داده شده است. شکل ت

بینی شده با مقادیر حقیقی، دقت ورودی و اختالف کم مقادیر پیش

بینی میزان آگاهی از تنوع زیستی در شبکه طراحی شده را در پیش

 دهد.شهروندان استان تهران نشان می

 

 
 : ساختار بهینه شبکه عصبی در مدل تنوع زیستی3جدول 

 الیه خروجی الیه پنهان دوم الیه پنهان اول اختاری شبکههای سویژگی

 پرسپترون چند الیه پرسپترون چند الیه پرسپترون چند الیه نوع شبکه

  ,LinearSigmoid tangent,  LinearSigmoid tangent,  LinearSigmoid tangent تابع انتقال

 Marquardt-Levenberg quardtMar-Levenberg Marquardt-Levenberg سازیالگوریتم بهینه

 10000 10000 10000 دوره یادگیری

 9/0 9/0 9/0 ضریب مومنتوم

 1 19 19 هاتعداد نورون

 9/0تا  -9/0 9/0تا  -9/0 9/0تا  -9/0 نرمال سازی

        
 

 
 وع زیستیهای آزمون، اعتبارسنجی، تست و کل در مدل تن: نمودار برازش خطی و ضریب تبیین نمونه3شکل
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 های آموزشبینی شده و حقیقی در نمونه: نمودار اختالف میزان آگاهی از تنوع زیستی پیش4شکل

 

 
 های اعتبارسنجیبینی شده و حقیقی در نمونه: نمودار اختالف میزان آگاهی از تنوع زیستی پیش5شکل

 

 
 های آزمونشده و حقیقی در نمونه بینی: نمودار اختالف میزان آگاهی از تنوع زیستی پیش6شکل

 
 هابینی شده و حقیقی در کل نمونه: نمودار اختالف میزان آگاهی از تنوع زیستی پیش7شکل 
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منظور بررسی اثرگذاری هریک از متغیرهای ورودی در به       

سازی، آنالیز حساسیت انجام شد. ضریب اثرگذاری هر یک از مدل

زیستی در سطح میزان آگاهی عمومی از تنوعبینی متغیرها در پیش

نمایش داده شده است. بر این اساس نوع فعالیت  8جامعه در شکل 

 بینی میزان آگاهی از تنوعسزایی در پیشنقش به 64/0با ضریب 

زیستی شهروندان استان تهران خواهد داشت. پس از آن تحصیالت 

باشد، این مدل می از متغیرهای اثرگذار در 38/0دانشگاهی با ضریب 

و پس از آن نوع جنسیت با  01/0چنین وضعیت تأهل با ضریب هم

 ترین میزان اثرگذاری را بر مدل طراحی شده، دارد.کم 02/0ضریب 

با توجه به آنالیز حساسیت، به بررسی نتایج روند تغییرات میزان 

 9در شکل  الفآگاهی تنوع زیستی شهروندان پرداخته شد. نمودار 

وند تغییرات میزان آگاهی زیست محیطی براساس نوع فعالیت که ر

دهد نوع فعالیت با میزان آگاهی ارتباط دهندگان را نشان میپاسخ

دهد تحصیالت دانشگاهی با میزان نشان می بمعکوس دارد. نمودار 

چنین نمودار ج نیز آگاهی از تنوع زیستی ارتباط مستقیم دارد. هم

روند تغییرات به این  ددهد. اما در نمودار همین نتایج را نشان می

تر آگاهی از تنوع زیستی وجود دارد اما شکل است که در سنین کم

سال این آگاهی افزایش داشته و در سنین  40تا 20باال نیست در بازه 

 باالتر به شدت افت دارد.
 

 

 
: ضریب اثرگذاری متغیرهای ورودی در مدل آگاهی از تنوع زیستی8شکل  

 

  
نمودار )الف(: روند تغییرات تغییرات میزان آگاهی زیست محیطی 

دهندگانبر اساس میزان نوع فعالیت پاسخ  

نمودار )ب(: روند تغییرات تغییرات میزان آگاهی زیست محیطی بر 

دهندگاناساس تحصیالت دانشگاهی پاسخ  

  
حیطی بر نمودار )ج(: روند تغییرات تغییرات میزان آگاهی زیست م

دهندگاناساس سواد پاسخ  

نمودار )د(: روند تغییرات تغییرات میزان آگاهی زیست محیطی بر 

دهندگاناساس سن پاسخ  
 

 : ضریب اثرگذاری متغیرهای ورودی در مدل آگاهی از تنوع زیستی9شکل
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طراحی رابط گرافیکی کاربر : گیریسیستم پشتیبان تصمیم       

(Graphical User Interface =GUIبه ) عنوان یک ابزار در طراحی یک

عنوان باشد که در پژوهش حاضر بهگیری میسیستم پشتیبان تصمیم

ای طراحی شد که از مدل طراحی شده گونهیک ابزار کاربرپسند به

ANN ها و با جوامع آماری به سادگی بتوان در سایر شهرها و استان

دهد که مختلف استفاده کرد. رابط گرافیکی کاربر این امکان را می

بدون درگیر شدن با جزییات برنامه با تغییر مقادیر ورودی میزان 

زیستی جامعه آماری مورد مطالعه به سادگی بررسی شود. آگاهی تنوع

 Mosaffaei) جویی در وقت و هزینه خواهد شدهاین امر موجب صرف

(. به این ترتیب Jahani ،2019 ؛Jahani  ،2018؛2020و همکاران، 

دست داشتن  توانند با درمحققان و متخصصان می ریزان،مدیران، برنامه

ورودی تحقیق  متغیرهای همان که خود مربوط به جامعه آماری اطالعات

عنوان یک ابزار کاربری گرافیکی بهها به رابط هستند، و ورود آن

EDSS محیطی سازی آگاهی زیستسازی و مدلنتایج حاصل از شبیه

؛ 1395در جامعه آماری خود را دریافت نمایند )جهانی و همکاران، 

Jahani   ،؛2015و همکاران Jahani ،2019؛  Mosaffaei ،و همکاران

 ب برای مدلاین ابزار کاربردی را در محیط متل 10 (. شکل2020

 طراحی شده نمایش داده است.
 

 
 زیستی: رابط گرافیکی مدل تنوع1۰شکل 

  حثب

محیطی مانند بحران انرژی، تغییر امروزه با افزایش مسائل زیست       

طبیعی و افزایش مواد زائد ناشی از آب و هوا، اتالف و تخریب منابع 

زیست مورد توجه حیطتوسعه شهرنشینی و صنعتی و اثر انسان بر م

جدی محققان قرار گرفته است. زیرا بسیاری از این معضالت ناشی از 

(. 1398)مرزبان و همکاران،  باشدانسان می یا نادرست درست رفتارهای

افزاری، و اقدام در سه بعد سخت ریزیبرنامه نیازمند زیست،محیط بهبود

های ن سه بعد فعالیتباشد که در میان ایافزاری میافزاری و قلبنرم

زیستی و مشارکت های محیطافزاری نظیر آگاهیمرتبط با حوزه قلب

(. 1391)ویسی و زرندیان،  برخوردار هستند تریمردمی از اولویت بیش

زیستی شهروندان نتایج این پژوهش که به بررسی میزان آگاهی تنوع

نده در کناستان تهران پرداخته است نشان داد، جامعه آماری شرکت

 4تا  3سال و خانوارهای  40تا  20این پژوهش اکثرا در بازه سنی 

چنین فاقد تحصیالت دانشگاهی هستند. میزان آگاهی نفره بودند و هم

به دو سوال از  کم بود و اکثراً زیستی تقریباًشهروندان نسبت به تنوع

( نیز در پژوهش 1398) سوال پاسخ صحیح دادند. مرزبان و همکاران 5

محیطی ساکنین شهر یزد در خود دریافتند که سطح آگاهی زیست

که زنان در این تحقیق به سواالت باشد. با وجود اینحد متوسط می

تری نسبت به تری پاسخ دادند ولیکن مردان سطح آگاهی بیشبیش

زیست داشتند. این نتایج با مطالعات علوی زنان در رابطه با محیط

  Kalplowitzو   (1391قلی )صالحی و امام (،1391مقدم و همکاران )

( نیز معتقد است میزان 1386سو بودند، عربی )( هم2005) Levineو 

باشد. زیست یکسان میمشارکت زنان و مردان در امر حفاظت از محیط

Lindemann  وBose (2007در بررسی ) های خود در رابطه با تنوع

زیستی در زنان ت به تنوعزیستی به این موضوع پی بردند که اهمی

Lindemann (2009 )و  Jung پژوهشی دیگر در و تر از مردان استبیش

به این نتیجه رسیدند که جنسیت در تمایل به آگاهی از تنوع زیستی 

Akomolafe (2011 )های سایر محققان مانند موثر نیست و پژوهش

سیت نیز ارتباطی میان آگاهی و جن (2004و همکاران ) Yilmazو 
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نفر افراد شرکت کننده در  384نشان ندادند. نتایج نشان داد از بین 

درصد از کل جامعه آماری را  20نفر که حدود  78این پژوهش تنها 

ها نیز دهند کودکان و نوجوانان بودند و میزان آگاهی آنتشکیل می

بایست آگاهی زیستی اندک بود. به این ترتیب مینسبت به تنوع

جوانان را نسبت به این مسائل افزایش داد. پورمعصوم و کودکان و نو

( و 1391(، عبداللهی و صادقی )1392(، نظمی )1395همکاران )

  Agyeman(؛2009) Naglič و  Krnelچنین محققان دیگری مانند هم

داری میان میانگین ی( نیز دریافتند تفاوت معن2002) Kollmussو 

)قبل از آموزش( و پس آزمون  آگاهی کودکان در مرحله پیش آزمون

( 1391ها با نیرو ))پس از آموزش ( وجود داشته است. ولیکن نتایج آن

زیستی خوانی نداشت. در مدل تنوع( هم2009) Varisliو همچنین 

نورون و تابع انتقال تانژانت سیگموئید  19شبکه با دو الیه پنهان و 

یار خوبی در قابلیت بس 89/0خطی طراحی شد و با ضریب تبیین 

زیستی شهروندان را نمایش داد. بینی میزان آگاهی از تنوعپیش

ترین متغیرهای اثرگذار در این مدل نوع فعالیت و تحصیالت مهم

دانشگاهی افراد بود. نوع فعالیت بر این اساس با میزان آگاهی از  تنوع 

نند دار ماچنین نتایج نشان داد زنان خانهزیستی رابطه عکس دارد. هم

با تنوع زیستی  رابطه افراد در تری نسبت به سایرشاغل آگاهی بیش افراد

خوانی ( هم1395دارند. این نتایج با پژوهش عزیزی و همکاران )

دار میزان عالقمندی زیادی به ها نیز دریافتند زنان خانهداشت. آن

زیست دارند. نتایج این مدل نشان داد سطح تحصیالت محیط

باط بسیار مستقیم با میزان آگاهی از تنوع زیستی افراد دانشگاهی ارت

که اکثر افراد بدون تحصیالت دانشگاهی به سواالت دارد، با وجود این

ها دو سوال بود ولیکن مدل های آنپاسخ دادند و میانگین پاسخ

طراحی شده نشان داد هرچه میزان تحصیالت دانشگاهی افزایش یابد 

سیستم ط افراد نیز افزایش خواهد داشت. های صحیح توستعداد پاسخ

های جدید کاربران را زیستی استراتژیگیری محیطپشتیبان تصمیم

کند )جهانی و همکاران، به سمت یک مدیریت سطح باال هدایت می

های هوش مصنوعی امکان دسترسی (. استفاده از ابزارها و مدل1395

عالوه بر آن کند و میبه تخصص و دانش کارشناسی را فراهم 

گیری ها امکان پشتیبانی از فرایند تصمیمپذیری این سیستمانعطاف

های کند. در این میان محققان زیادی به استفاده از سیستمرا ایجاد می

توان به جهانی و همکاران گیری پرداختند که میپشتیبان تصمیم

(، 1394(، شکوری و رفیعیان )1393(، خیرخواه و همکاران )1395)

Ahmad  (2004)و همکاران، Elmahdi وMc Farlane  (2009)، 

Shim ( 2002و همکاران)،Kalantary  ( اشاره 2019و همکاران )

های پشتیبان های زیادی در رابطه با استفاده از سیستمنمود. پژوهش

های توان به پژوهشگیری وجود دارد، که در این میان میتصمیم

Mosaffaei ( 2020و همکاران)(1395) ، جهانی و همکاران ،Jahani  
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