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 بخش جنوبی شده البرزمرکزیزیستی در منطقه حفاظتبندی مخاطرات تنوعپهنه
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 چکیده

بندی مخاطرات پهنهها و معیـاری ـایـاسـمطالعه حاضر با هدف، شن3زیستی مستلزم شناسایی مخاطرات اثرگذار بر آن است.حفاظت از تنوع 
رکزی بخش در منطقه حفاظت شده البرز م DANP (ANP-DEMATEL)گیری چندمعیاره های تلفیقی تصمیمزیستی با استفاده از روشتنوع

 های ارزیابی مخاطراتمعیار جنوبی که تحت مدیریت اداره کل محیط زیست البرز است، به انجام رسیده است. با استفاده از مرور منابع مختلف 
یین شد های مربوطه شناسایی شد. زیرمعیارهای مناسب تعزیرمعیار و شاخص 33اجتماعی و اکولوژیک در قالب  -زیستی در دو بخش اقتصادیتنوع

-بندی شاخصاولویت DANPسازی و روش آنتروپی شانون معیارها تلخیص شد. سپس با استفاده از تکنیک تلفیقی های غربالو با استفاده از شاخص

 ه بندی شدند و نقشعنوان اثرگذار شناخته شده بودند، پهنهتری داشتند و بهکه اهمیت بیش های برترهای اثرگذار انجام شد. زیرمعیار
، در معرض خطر باال حدود %01/48بندی شد. طبقه بحرانی حدود طبقه هوضعیت مخاطرات در .زیستی حاصل شدبندی مخاطرات تنوعپهنه
، از کل شناسایی شد. %69/1ناپذیر حدود آسیبو طبقه  %34/5، در معرض خطر کم حدود %96/9، در معرض خطر متوسط حدود 99/34%

شده حفاظتهای حفاظتی در مناطق برنامههای نیازمند پهنههای مناسب و اثرگذار و نیز تعیین روش فوق در تعیین شاخص دهنده کارایینتایج نشان
بندی مخاطرات تنوع پهنهزیستی مستلزم شناسایی مخاطرات اثرگذار بر آن است. مطالعه حاضر با هدف، شناسایی معیارها وحفاظت از تنوع است.

جنوبی که  شده البرز مرکزی بخشمنطقه حفاظت در DANP (ANP-DEMATEL)گیری چندمعیاره های تلفیقی تصمیمروشزیستی با استفاده از 
تی تحت مدیریت اداره کل محیط زیست البرز است، به انجام رسیده است. با استفاده از مرور منابع مختلف معیارهای ارزیابی مخاطرات تنوع زیس

های مربوطه شناسایی شد. زیر معیارهای مناسب تعیین شد و با استفاده زیرمعیار و شاخص 33اکولوژیک در قالب اجتماعی و  -در دو بخش اقتصادی
های اثرگذار شاخص بندیاولویت DANP سپس با استفاده از تکنیک تلفیقی معیارها تلخیص شد. سازی و روش آنتروپی شانونهای غربالشاخص از

زیستی عبندی مخاطرات تنوپهنهبندی شدند و نقشه پهنهعنوان اثرگذار شناخته شده بودند، و به تری داشتنداهمیت بیشانجام شد. زیرمعیارهای برترکه 
 ، در معرض خطر%99/34، در معرض خطر باال حدود %01/48بندی شد. طبقه بحرانی حدود طبقه ،طبقه 5دروضعیت مخاطرات  .حاصل شد

ده کارایی روش ـدهنانـ، از کل شناسایی شد. نتایج نش%69/1ناپذیر حدود آسیبو طبقه  %34/5حدود ، در معرض خطر کم %96/9متوسط حدود 
 های حفاظتی در مناطق حفاظت شده است.برنامههای نیازمند نیز تعیین پهنههای مناسب و اثرگذار و شاخص فوق در تعیین
  آنتروپی شانون، DANPزیستی، تکنیک بندی، مخاطرات تنوعپهنه :کلمات کلیدی

 Sh_Pourebrahim.ut.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
ترین مسائل زیستی یکی از مهمدر حال حاضر مسائل محیط       

در سطح ملی در بسیاری از کشورهای دنیا  مطرح در سطح جهانی و

 زیستیتنوع بحث بین، این در (.2007 و همکاران، Leunberger) هستند

(. 3851 همکاران،و  غالمیاز موضوعات بسیار مهم فعلی دنیا است )

برای  شدهحفاظتدر مناطق  هازیستگاهکپارچگی و ارتباط داشتن ی

که زمانی مخصوصاًگیاهی و حیوانی مهم است  هایجمعیتدوام 

 (.2002و همکاران،  Leitaoد )یکدیگر باشن مکمل مختلف هایزیستگاه

محیطی، تخریب های زیستآلودگیاما با رشد تعارضات انسانی مانند 

کاربری اراضی، عملیات نامناسب کشاورزی،  تغییر بیعی،ط هایزیستگاه

جغرافیایی  جدایی به که گذرهاییراه احداث سرزمین، به آمایش توجه عدم

زیستی در دنیای که همگی از مخاطرات تنوع گردد،ها منجر میگونه

یکپارچگی و ارتباط (، 1395پورمروی، )صادقی شودمی محسوب کنونی

است که  کرده پیداکاهش  شدهحفاظتناطق در م هازیستگاهبین 

 حساببه کلیدی منطقه هایگونه و وحشحیاتتهدیدی جدی برای 

 قرار داده است الشعاعتحتکه این موارد مدیریت منطقه را  آیدمی

(Townsend ،2009و همکاران .)است جهت  بندی ابزاریپهنه

وجود را بهکه این امکان  شدهحفاظتو مدیریت مناطق  ریزیبرنامه

به اهداف  گیردمیکه قرار  ایطبقهدر هر  ایمنطقهکه هر  آوردمی

 اهداف و یافتهدست تعارضی با یکدیگر هرگونهخود بدون  چندجانبه

با مدیریت  (.Sabatini ،2007) شود برآورده وکاستکمبیحفاظت آن 

اری بردزیستی و هم برای بهرهتواند هم برای تنوعبندی میپهنه مؤثر،

بندی (. هدف از پهنه1385و همکاران،  غالمیو مؤثر باشد ) مفید پایدار

زیستی و مخاطرات آن، شده خصوصاً در حوزه تنوعمناطق حفاظت

 حفاظت از منابع زیست زیست،جلوگیری از آسیب رساندن به محیط

 پذیری تنوعآسیب ارزیابی درجه حساسیت و محیطی و تنوع زیستی،

های اجتماعی در سال-فرآیندهای توسعه اقتصادیزیستی نسبت به 

(. 1387و همکاران،  لعلرضاییتوجه قرارگرفته است ) اخیر مورد

های پایش، بنابراین،الزم است تا قبل از هر اقدام حفاظتی، برنامه

های سیاسی یک گیریهای احیا و تصمیمهای مدیریتی، برنامهبرنامه

شان انجام ها و زیستگاهتهدید گونهبندی از وضعیت ارزیابی و اولویت

هایی ها و گونهتر به زیستگاهبیش حفاظتی هایو بودجه هافعالیت و گیرد

 Xiaofeng) تر در معرض تهدید هستند، اختصاص داده شودکه بیش

(. در این تحقیق 2010و همکاران،  Gardner ؛2011 و همکاران،

زیستی در منطقه، از وعمنظور دستیابی به الگوی بهینه حفاظت تنبه

بندی مخاطرات گیری چندمعیاره در کنار پهنهتئوری تکنیک تصمیم

و انتخاب،  گذاریارزش ها درتکنیک با توجه به توانایی این زیستیمحیط

را در شرایط  گیرندهکه تصمیم (،Zeleny ،1982) شده استاستفاده

 (.1390همکاران،  و جعفرنژاد) دهدمی قرار روابط درک برای تریمناسب

بندی مخاطرات منظور پهنهمطالعات متعددی در چند دهه اخیر به

(، 2015) همکاران و Bagheri تحقیقی در است. گرفته صورت زیستیتنوع

های مانند پاالیشگاه اکولوژیک و اجتماعی -اقتصادی فاکتورهای براساس

ی غیررسمی هاشهرک حمل و نقل، هایو جاده هابزرگراه موادشیمیایی،

انسانی، راه و غیره و با استفاده از روش تاپسیس وضعیت تهدیدات 

(، با 2014و همکاران) Baral بندی کرد.طبقه ،طبقه 5منطقه را  در 

بندی وضعیت تهدید در منطقه ویکتوریای استرالیا، با هدف اولویت

تغییرات کاربری، وضعیت تهدید منطقه  کیفی از سریع یک ارزیابی انجام

طبقه تهدید بسیار باال، تهدید باال )در خطر(،  4مورد مطالعه را به 

  و Thornبندی کردند.هو تهدید پایین طبق پذیر()آسیب تهدید متوسط

بندی حفاظتی اولویت تعیین و تهدیدها ارزیابی هدف با (،2009) همکاران

نقشه گذاری هماز روی در سه منطقه سوماترا، جاوا و بورنئو، با استفاده

ها وضعیت تهدید را در عوامل اختالالت انسانی در مناطق توزیع گونه

خطر متوسط  خطر باال، مناطق در طبقه، مناطق در 3مناطق مذکور به 

(، 2006و همکاران )  Burgessکردند. بندیطبقه پایین خطر در مناطق و

 زیستی، یکهای عوامل تهدید تنوعگذاری نقشه هماز روی استفاده با

اکورژیون خشکی در آفریقا، در  119بندی از وضعیت تهدید در طبقه

دست نخورده  پایدار و نسبتاً پذیر، نسبتاًآسیب خطر، در بحرانی، طبقه 5

فاکتور اقتصادی  هشت براساس (،2002) و همکاران Ibischانجام دادند. 

داخل، اراضی با مالکیت اجتماعی مانند تراکم جمعیت، نرخ مهاجرت به

طبقه  5شخصی، جاده و غیره وضعیت تهدید منطقه بولیوی را در 

 تهدید بسیار شدید، تهدید شدید، تهدید متوسط، تهدید کم و بسیار

زیستی در تنوع دیدعوامل ته (،1393) ادیبع بندی کردند.کم طبقه

توصیفی و میدانی -تحلیلی مطالعه را با روش ،سولک شدهحفاظت منطقه

بندی طرح زوندر پژوهشی  ،(1386)و همکاران  مصطفویانجام داد. 

ی ـزیستدر استان بوشهر را، براساس تنوعمنـد  شدهحفاظت منطقه

زیستی در منطقه تنوع کردن و حداکثر بهبود بنابراین، جهت دادند. انجام

با توجه به محدودیت زمانی و محدودیت منابع مالی برای حفاظت از 

چنین محدودیت مکان برای احداث همها و ها و زیستگاههمه گونه

مناطق حفاظتی جدید، الزم است تا قبل از هر اقدام حفاظتی یا تدوین 

ها بندی از تهدید گونههای پایش و مدیریتی، ارزیابی و اولویتبرنامه

تر در معرض هایی که بیشها و گونهها انجام گیرد و زیستگاهو زیستگاه

 های حفاظتی قرار گیرند.تهدید هستند در اولویت برنامه

 

 هامواد و روش
شده البرز منطقه حفاظتی تنها البرز مرکز شدهحفاظتمنطقه        

ویکی از شده است در محدوده سه استان مازندران، تهران و البرز واقع



 1398 بهار، 1، شماره زدهمیاسال                                                                    ژوهشی محیط زیست جانوری  پفصلنامه علمی 
 

99 
 

بندی تقسیم در کل کشور است. ازنظر شدهحفاظت مناطق ترینشاخص

 و البرز تهران هایاستان دری رویشگاهی، قسمت جنوبی البرز مرکز

های گاهذخیره تورانی محسوب شده که یکی از -جزء ناحیه ایرانی

تنوع اقلیمی و شرایط خاص اکولوژیک و توپوگرافی  .استایران  ژنتیکی

را برای زندگی انواع  منطقه البرز جنوبی شرایط زیست مساعدی

لعه این منطقه مورد مطا .وحوش در این گستره فراهم آورده است

تحقیق منطقه حفاظت شده البرز مرکزی بخش جنوبی است که در 

 استان البرز واقع شده است.

شده است. برای  ، نشان داده2مدل مفهومی پژوهش در شکل       

 در بخش معیارهای DANPانجام این پژوهش از مدل تلفیقی 

شده است که غربالگری  اجتماعی و اکولوژیکی استفاده -اقتصادی

اولیه با روش آنتروپی، شناسایی معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر و 

سازی گذاری و نقشههمو روی DEMATELمعیارها با تکنیک روابط 

به انجام  ArcGIS 3/10جغرافیایی سیستم اطالعات محیط ها درالیه

زمان چندین معیار طور هماز مسائل واقعی، بهدر بسیاری  رسید.

هایی که فقط گیری ناسازگار وجود دارند و بر این اساس مدلتصمیم

دهند کارایی چندانی نخواهند داشت. یک معیار را مورد توجه قرار می

ای از روش های مجموعه (MCDA) گیری چندمعیارهتحلیل تصمیم

حل مسائل پیچیده و دارای  تحلیلی است که به تصمیم گیرندگان در

گیرندگان و معیارهای یا ناقص کمک و از دانش تصمیم ضعیف ساختار

 (.Malczewsk ،1999) کندموثر در حل این مسائل استفاده می

گیری چندمعیاره های متنوعی در مواجهه با مسائل تصمیمتکنیک

 که از تلفیق دو مدلDANP وجود دارد که در این مطالعه از تکنیک

ANP و DEMATEL شده است استفاده شد.حاصل 

چنین وزن، ساختار و هم -برای نشان دادن روابط DANPمدل        

 .(2013و همکاران،  Hsut)رود کار میهوابستگی و بازخورد معیارها ب

زیستی در این مطالعه با استفاده از روش بندی مخاطرات تنوعپهنه

  شامل: مطالعه این هایگام گرفت. صورت چندمعیاره گیریصمیمت

 سازیغربال (3،مخاطرات معیارهای گزینش و شناسایی (2 هدف، تعیین (1

دهی بندی و وزن( اولویت4معیارها با استفاده از روش آنتروپی شانون، 

ها، سازی شاخص( نقشهDANP ،5معیارها با استفاده از روش تلفیقی 

معیارهای  زیستی است.بندی و بررسی وضعیت مخاطرات تنوع( پهنه6

زیستی منطقه با یک بررسی جامع مورد شناسایی قرار مخاطرات تنوع

های پهنه انتخاب و اکولوژیکی برای اجتماعی-معیار اقتصادی 33 گرفت.

گیری از بندی شد. در این مطالعه با بهرهحفاظتی شناسایی و دسته

معیارها انجام  بندیو اولویت سازیغربال ه فرایندشد شناسایی معیارهای

شد. برای تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده طی 

به این منظور معیارهای  آنتروپی شانون استفاده شد. زیر از روش مراحل

کارشناسان،  نظرسنجی نامهقالب پرسش مرحله قبل در در شده شناسایی

گرفت. تعداد  زیست قرارصص محیطدر اختیار کارشناسان متخ

های صورت گرفته برای هر درجه اهمیت نیز معرف امتیاز آن انتخاب

معیار  درجه اهمیت قلمداد شد. سپس درجه اهمیت و درجه اهمیت

 مراحل انجام آنتروپی شانون شامل: محاسبه شد.

گیری، برای تشکیل ماتریس تشکیل ماتریس تصمیم گام اول:        

های شدت و دامنه یری معیارهای مختلف براساس شاخصگتصمیم

بیشی اثر، زمان وقوع یا پذیری اثر، هماثر، ماندگاری اثر، برگشت

گشتاوری اثر، تجمع اثر، نوع ارتباط و بسامد اثر، مقیاس اثر، وسعت 

 توسط کارشناسان مختلف  یا محدوده اثر و احتمال وقوع اثر،

برای تشکیل ماتریس  (aij) این نمراتشدند و میانگین وزنی  دهینمره

 استفاده شدند.

 

 
 موقعیت منطقه حفاظت شده در کشور و استان البرز: 1شکل 

 

 
 فلوچارت مراحل کار: 2شکل 
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 گیری درروش آنتروپی شانونماتریس تصمیم :1جدول
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 زیرمعیار
 

 شاخص

 شدت و جهت اثر 8/4 2/3 2/4 8/4 6/4 8/4 2/4 2/3 9/3

 ماندگاری اثر 2/4 2/3 5/3 8/4 2/4 5/4 2/3 2/3 5/2

 بیشی اثرهم 5/4 5/2 2/3 2/4 1/3 5/4 2/3 4/3 5/2

 پذیری اثربرگشت 2/3 8/2 9/2 5/4 6/3 5/4 5/3 2/3 5/1

 وقوع اثر زمان 5/3 2/3 2/3 4/3 5/3 4/2 2/3 2/2 8/2

 گیری از رابطه زیر، مقدارتصمیمبا استفاده از ماتریس گام دوم:        

Pij شود:ها به دست آورده میبرای تمامی شاخص         Pij=
aij

∑ aijn
i=1

 

 با استفاده از رابطهتوان میدر این مرحله  گام سوم:       

Ei=-k∑ PijlnPijm
i=11 ، مقدار اطمینان را برایE ،2E  تاEn دست به

 =kه مطابق رابط   k. مقداردآور
1

ln (m)
جا همان تعداد در این mکه  

 آید.دست میزیستی است، بهزیرمعیارهای مخاطرات تنوع

ا میزان یمقدار عدم اطمینان توان میدر این مرحله  گام چهارم:       

 .دآوردست را به djها یا درجه انحراف اطالعات هریک از شاخص

dj=1-E 

زیر  زیرمعیارها با استفاده از رابطههای اکنون وزن گام پنجم:       

 =Wjد:                                                  آیدست میبه
dj

∑ djn
i=1

 

 با زیستیتنوع مخاطرات زیرمعیارهای بندیاولویت مراحل

  :DANPاستفاده از تکنیک تلفیقی 

رات ین نظایجاد ماتریس روابط مستقیم، حاصل میانگ گام اول:       

 است. DANPنامه متخصصان محیط زیست طی پرسش

 
سازی ماتریس روابط مستقیم، در این مرحله بر نرمال گام دوم:       

روابط مستقیم  ماتریس شده نرمال ماتریس مستقیم روابط ماتریس اساس

 :دست آمدصورت زیر بهبه

 :دست آمدبه (T)از رابطه زیر ماتریس روابط کل  گام سوم:       
X2+…+XK=X(I-X)-1+T=X 

دار از ماتریس وزن دار، سوپرتشکیل ماتریس وزن گام چهارم:       

دست وسیله هر خوشه بهطریق تبدیل هر درایه به مجموع ستون به

معیارها باید یک شود. این نرماالیز کردن  که مجموع وزنطوری آید،می

رابری دارد. بنابراین از ها به این معنی است که هر خوشه وزن بخوشه

معیارها استفاده  درجه نفوذ بین دست آوردنبرای به DEMATEL روش

 دار نهاییی. برای تشکیل ماتریس وزن ANPشد و از روش 

بندی اولویت و بندیپهنه زیرمعیارهای هاینقشه سازیآماده       

ارها معی بندیاولویت با :موردمطالعه منطقه در زیستیتنوع مخاطرات

گیری برای هریک اندازه های قابلها، شاخصضرایب آن شدن مشخص و

دست های برتر بههای شاخصمرحله بعد نقشه معیارها تعیین شد. در از

شامل شدت ریسک زلزله، خطوط انتقال  که معیارها بندیاولویت از آمده

های کاربری و برق، بزرگراه، پوشش گیاهی، فرسایش، کاربری اراضی

به   10.3ArcGIS در محیط (Distance) کمک تابع فاصلهمجاز بهغیر

های رنگ صورتبه را نظر مورد شاخص فاصله از که شدند تبدیل هایینقشه

شایستگی برای هدف  آن گرفتن از دادند و با فاصلهمختلف نشان می

 های مناسب برای تعیین وضعیتپهنه تشخیص یافت.می افزایش مربوط

دار بندی و وزناز معیارهای منتخب، اولویت با استفاده منطقه مخاطرات

ای های نقشهالیه ترکیب طریق شده و پس از تبدیل به نقشه شاخص از

 (WLC) دارصورت گرفت. برای این منظور از روش ترکیب خطی وزن

 باشدهای منطقه میهای تحلیل تناسب پهنهترین تکنیککه از رایج

های دهنده وضعیت پهنهای که نشاننقشهاستفاده شد. و در نهایت 

 دست آمد.مخاطرات در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی است، به
        

 نتایج
 از روش آنتروپی: استفاده با زیرمعیارها دهیوزن روش نتایج       

های داخل، سکونتگاهبه مهاجرت نرخ انسانی، جمعیت تراکم زیرمعیارهای
های چاه حفر انتقال نیرو و انرژی، سد، عبور اصلی، راه بزرگراه، غیررسمی،

 زباله، دفن مرکز ساختمانی، هایزباله انباشت ها،زباله انباشت فنس، عمیق،

وسازهای غیرقانونی،  ساخت غیرمجاز، هایکاربری ،اراضی تغییرکاربری
 چرای ،توریسم رویه از منابع طبیعی، فعالیت غیرقانونیبرداشت بی

فرسایش،  ،خشکسالی ریسک زلزله، ریسک سیل، سوزی،آتش غیرمجازدام،
حفاظتی، حساسیت زیستگاه به تخریب، حساسیت  هایوجودطرح عدم

مهاجرت  مسیرهای تخریب مهاجم، و غیربومی هایگونه حضوربه زیستگاه
و جابجایی حیات وحش، تخریب پوشش گیاهی، شیب زیاد، پراکنش 

با استفاده ها مسیل رودخانه منابع آب سطحی و زیرزمینی و انحراف
کار گرفته ها بهشانون که در تحلیل آنتروپی نامهاز تعداد ده پرسش

  دهی و غربال شدند.شدند وزن
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 اوزان نهایی زیرمعیارهای تعیین درجه اهمیت اثر زیرمعیارهای تهدید تنوع زیستی به روش آنتروپی :2جدول

12w 11w 10w 9w 8w 7w 6w 5w 4w 3w 2w 1w Wj 

9662/0  9147/0  9242/0  9288/0  9676/0  9801/0  9982/0  9828/0  9976/0  9798/0  9369/0  9727/0   
24w 23w 22w 21w 20w 19w 18w 17w 16w 15w 14w 13w  

9810/0  9952/0  9932/0  9933/0  9819/0  9915/0  9592/0  9623/0  9818/0  9592/0  9956/0  9851/0   
_ _ _ 33w 32w 31w 30w 29w 28w 27w 26w 25w  

   9367/0  9945/0  9233/0  9959/0  9676/0  9596/0  9462/0  9514/0  9945/0   

دهی آنتروپی، زیرمعیار عبور براساس نتایج حاصل از روش وزن       

و سپس زیرمعیار بزرگراه با وزن  9982/0انتقال نیرو و انرژی با وزن 

 ، زیرمعیار9959/0گیاهی با وزن  پوشش زیرمعیار تخریب ،9976/0

، زیرمعیار فرسایش با وزن 9956/0غیرمجاز با وزن  هایکاربری وجود

های ساختمانی با وزن، و زیرمعیارانباشت نخالهترین بیش 9952/0

ترین ، کم9233/0زیاد با وزن  و سپس زیرمعیار شیب 9147/0وزن 

، زیرمعیارهای DANPنتایج روش  براساس دادند. اختصاص خودبه را وزن

خطوط انتقال نیرو و انرژی، شدت ریسک زلزله، بزرگراه، فرسایش، 

ترین اولویت ی های غیرمجاز بیشپوشش گیاهی و کاربر کاربری، تغییر

های حفاظتی، عدم و زیرمعیارهای منابع آب سطحی، عدم وجود طرح

با توان اکولوژیک، سد، شدت ریسک خشکسالی،  اراضی پراکنش تناسب

ترین طبیعی کم رویه از منابعسوزی، راه اصلی و برداشت بیسیل، آتش

زیرمعیار  16کارگیری این روش، از هب با دادند. خود اختصاصرا به اولویت

زیرمعیار برتر و  7زیستی در محدوده مورد مطالعه، مخاطره تنوع

 دار انتخاب شد.اولویت

 مخاطرات تنوع بندیبندی زیرمعیارهای پهنهنتایج اولویت       

 DANPزیستی با استفاده از تکنیک تلفیقی 

 

 ماتریس روابط مستقیم :3جدول
 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 16C  

1C 00/0  20/4  20/4  20/1  40/1  40/1  10/4  00/0  00/0  20/4  20/3  10/4  30/1  20/4  10/3  20/3  80/39  
2C 40/0  00/0  40/1  00/0  10/4  30/3  40/1  00/0  00/0  30/3  40/1  30/1  20/2  40/1  00/0  20/3  40/24  

3C 40/1  20/4  00/0  10/2  20/2  20/2  10/3  30/1  30/1  10/3  20/2  20/4  30/1  10/2  10/3  20/2  00/36  

4C 10/2  10/1  20/1  00/0  20/3  10/2  10/1  20/2  10/3  10/1  00/0  20/1  20/2  10/1  00/0  20/4  90/25  

5C 20/4  40/1  20/1  30/1  00/0  40/1  20/2  00/0  20/1  30/1  30/1  40/1  10/1  30/1  10/3  10/4  50/26  

6C 10/4  30/1  00/0  00/0  20/4  00/0  10/1  10/2  30/1  20/2  00/0  30/1  10/3  20/1  20/2  00/0  10/24  
7C 40/1  10/4  30/1  00/0  20/1  00/0  00/0  10/1  20/2  30/1  30/1  30/1  10/1  20/2  20/3  20/2  90/33  
8C 20/3  10/2  20/3  00/0  20/1  00/0  00/0  00/0  20/2  20/3  30/1  10/3  30/2  30/2  00/0  10/1  20/25  
9C 10/3  10/2  30/3  30/1  20/2  20/3  10/1  20/1  00/0  10/3  00/0  20/3  20/3  00/0  30/3  10/2  40/32  
10C 40/1  30/1  30/3  00/0  00/3  20/1  00/3  30/1  30/1  00/0  30/1  40/1  00/3  00/3  20/1  00/0  70/23  
11C 30/1  20/4  20/1  10/0  30/3  10/2  30/3  10/3  10/1  20/3  00/0  30/1  00/0  20/2  10/2  00/0  50/29  

12C 40/1  10/3  40/1  10/2  20/4  20/3  30/3  30/1  30/1  10/4  10/3  00/0  30/3  20/2  20/2  10/2  50/38  

13C 20/3  20/1  30/3  20/1  00/0  30/1  00/0  20/1  30/1  30/1  20/2  30/1  00/0  30/1  20/2  00/0  00/21  

14C 40/1  10/4  30/1  00/0  20/3  20/2  20/1  00/0  10/1  30/1  20/1  20/1  10/3  00/0  20/3  20/3  60/27  
15C 30/1  20/2  30/1  00/1  30/1  20/1  20/1  10/1  30/1  10/2  20/1  20/1  00/0  30/1  00/0  30/1  10/19  
16C 30/1  30/1  20/1  40/1  40/1  10/2  20/1  00/0  00/00  10/1  10/2  20/1  00/0  30/1  10/3  00/0  70/18  

 

 ماتریس روابط کل :4جدول 

 

 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 16C 
1C 14/0 29/0 22/0 09/0 22/0 17/0 24/0 07/0 09/0 27/0 19/0 23/0 16/0 24/0 24/0 22/0 
2C 13/0 11/01 11/0 04/0 21/0 16/0 12/0 04/0 05/0 18/0 11/0 11/0 13/0 12/0 10/0 16/0 

3C 17/0 26/0 11/01 11/0 22/0 18/0 20/0 10/0 11/0 23/0 16/0 22/0 16/0 17/0 22/0 18/0 

4C 16/0 14/0 12/0 04/0 19/0 14/0 12/0 10/0 13/0 14/0 08/0 12/0 14/0 12/0 11/0 20/0 
5C 20/0 16/0 12/0 08/0 12/0 12/0 15/0 05/0 08/0 15/0 11/0 13/0 11/0 13/0 19/0 20/0 
6C 2080 15/0 09/0 04/0 20/0 08/0 12/0 09/0 08/0 16/0 08/0 12/0 16/0 12/0 16/0 09/0 
7C 12/0 21/0 11/0 04/0 14/0 08/0 08/0 07/0 10/0 14/0 10/0 11/0 10/0 13/0 17/0 14/0 

8C 18/0 18/0 17/0 05/0 15/0 10/0 10/0 05/0 11/0 20/0 12/0 17/0 15/0 15/0 11/0 12/0 

9C 2080 20/0 19/0 09/0 20/0 19/0 15/0 09/0 07/0 22/0 10/0 19/0 19/0 12/0 21/0 17/0 

10C 13/0 15/0 11/0 04/0 18/0 11/0 16/0 07/0 08/0 10/0 10/0 12/0 15/0 16/0 13/0 09/0 

11C 15/0 24/0 12/0 07/0 21/0 15/0 18/0 13/0 09/0 21/0 08/0 13/0 10/0 16/0 17/0 11/0 

12C 18/0 24/0 15/0 11/0 27/0 20/0 21/0 10/0 11/0 26/0 18/0 12/0 20/0 18/0 20/0 18/0 

13C 16/0 14/0 15/0 07/0 10/1 11/0 09/0 07/0 08/0 14/0 12/0 12/0 08/0 11/0 14/0 08/0 

14C 14/0 22/0 11/0 04/0 19/0 14/0 12/0 05/0 08/0 15/0 11/0 12/0 16/0 09/0 19/0 17/0 
15C 11/0 14/0 09/0 05/0 12/0 10/0 10/0 06/0 07/ 14/0 09/0 10/0 07/0 10/0 08/0 10/0 
16C 10/0 12/0 09/0 06/0 12/0 11/0 10/0 04/0 04/0 11/0 10/0 09/0 06/0 10/0 15/0 07/0 
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 دارماتریس وزن :5جدول 

 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 16C 
1C 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 

2C 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 008/0 
3C 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 103/0 

4C 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 

5C 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 

6C 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 

7C 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 116/0 

8C 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 040/0 

9C 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 054/0 

10C 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 007/0 

11C 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 083/0 

12C 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 092/0 

13C 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 043/0 

14C 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 

15C 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 

16C 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 009/0 

 
 های موثراستفاده از شاخص: 3شکل



 1398 بهار، 1، شماره زدهمیاسال                                                                    ژوهشی محیط زیست جانوری  پفصلنامه علمی 
 

103 
 

پیشین صورت  هایپژوهش براساس تهدید کیفی وضعیت نهایت در       

بندی محدوده کیفی تهدید طبقه 5محدوده کمی تهدید، به  5گرفته، 

: در معرض تهدید 2ناپذیر، طبقه : تهدید بسیار کم یا آسیب1 طبقه شد.

: در 4پذیر، طبقه متوسط یا آسیب: در معرض تهدید 3کم، طبقه 

 : بحرانی.5خطر باال، طبقه معرض تهدید زیاد یا در

دهنده وضعیت مخاطرات تنوع زیستی در منطقه نشان 4شکل        

شده البرز مرکزی تحت مدیریت استان البرز، براساس این حفاظت

، طبقه در %01/48بر این اساس، طبقه بحرانی حدود  مطالعه است.

، طبقه در معرض مخاطرات %99/34مخاطرات زیاد حدود  معرض

، طبقه در معرض مخاطرات کم %96/9پذیر حدود متوسط یا آسیب

و طبقه مخاطرات بسیار کم یا آسیب ناپذیر حدود  %34/5حدود 

 دهند.از کل مساحت منطقه را تشکیل می 69/1%
 

 بحث 

هم بندی وضعیت مخاطرات، روش رویمطالعه از لحاظ طبقه این       

گیری چندمعیاره و برخی از معیارهای ها، روش تصمیمگذاری نقشه

( که با استفاده از 2002و همکاران )  Ibischاستفاده شده با مطالعات

 Arc gisگذاری در محیط همو مدل روی اجتماعی -معیار اقتصادی 8

 طبقه تهدید بسیار 5زیستی را در منطقه بولیوی به تنوع تهدید وضعیت

بندی شدید، تهدید شدید، تهدید متوسط، تهدید کم و بسیارکم طبقه

( که در سه منطقه جاوا، 2009و همکاران )  Thornاند و مطالعه کرده

تر زیستی را در تعدادطبقات کمعسوماترا و بورنئو، وضعیت تهدید تنو

بندی و در سه طبقه درخطر باال، خطرمتوسط و خطر پایین طبقه

( 2014و همکاران )  Baralمطالعه چنینهم و کردند

طبقه  4زیستی را در منطقه ویکتوریای استرالیا به وضعیت تهدید تنوع

بندی تهدید بسیارباال، تهدید باال، تهدید متوسط و تهدید پایین طبقه

دهد کردند، مطابقت دارد. نتایج حاصل از بررسی مخاطرات نشان می

دلیل از منطقه در وضعیت تهدید زیاد قرار دارد، به %83که حدود 

پذیری باالی منطقه، تخریب پوشش گیاهی و سکونتگاه فرسایش

بندی مخاطرات نشان داد غیرقانونی و زیاد منطقه و .... نتیجه پهنه

صد منطقه در وضعیت بحرانی قرار دارد و حدود در 01/48حدود 

درصد در  96/9درصد در وضعیت مخاطرات زیاد، حدود  99/34

درصد در وضعیت مخاطرات  34/5وضعیت مخاطرات متوسط، حدود 

 ناپذیر تعلق گرفت درصد هم به وضعیت آسیب 69/1کم و حدود 

ال دلیل شناسایی مخاطراتی چون شدت ریسک زلزله، خطوط انتقبه

های نیرو، بزرگراه، پوشش گیاهی، فرسایش، کاربری اراضی و کاربری

های وزنی با استفاده ها علت بودند نه معلول. شاخصغیرمجاز که این

های شدت و جهت اثر، احتمال دهد که شاخصمی روش آنتروپی نشان

های منطقه است و از بین ترین شاخصوقوع و زمان وقوع اثر مهم

عنوان سازی شده و بهزیرمعیار غربال 16نتخابی تعداد زیرمعیارهای ا

انتخاب شدند.  DANP بندی در روشترین زیرمعیارها برای اولویتمهم

نشان داد، شدت ریسک  DANPبندی حاصل از روش نتیجه اولویت

زلزله، خطوط انتقال نیرو و انرژی، بزرگراه، پوشش گیاهی، شدت 

های غیرمجاز باالترین اولویت ربریفرسایش، تغییر کاربری اراضی و کا

زیستی منطقه را دارند و جزو زیرمعیارهای برتر از نظر تهدید برای تنوع

های حفاظتی، عدم طرح وجود ترتیب منابع آب سطحی، عدمهستند. به

با توان اکولوژیک، سد، شدت ریسک خشکسالی،  اراضی پراکنش تناسب

ویه از منابع طبیعی نشان رسوزی، راه اصلی و برداشت بیسیل، آتش

 ترین اولویت است. دهنده کم

و  تدوین  حفاظتی مشخص هایگذاریبه سیاست مطالعه این نتایج       

های شده و نیز تدوین برنامههای راهبردی در مناطق حفاظتاستراتژی

پذیر و در خطر های آسیبها و زونکند. محدودهعملیاتی کمک می

 طیمح دیدگاه مدیریت منطقه از روند فعلی هک دهدیم تهدید نشان

زیستی نتوانسته است از مخاطرات محیط و نیست مطلوبی روند ستیز

 تخریب جز اینتیجه آن شده جلوگیری کند. ادامهدر منطقه حفاظت

 افزایش چنینهم و هازیستگاه و گیاهی پوشش طبیعی، فضاهای

ستی در اغلب نقاط زیهای مختلف و کاهش بیش از پیش تنوعآلودگی

منطقه حفاظت  در کیفی و کمی نظر از زیستیتنوع وضعیت ندارد. منطقه

 استفاده هرگونه و است زیادی یریپذبیآس دارای شده البرز مرکزی

 خواهد زیستیتنوع وضعیت در زیادی هایخسارت ایجاد باعث برنامهبی

یستی الزم زها و کارکردهای تنوعجهت حفظ این ارزش شد بنابراین به

های گیاهی و جانوری است تا نسبت به نظارت مستمر برای حفظ گونه

های مدیریتی، تواند در برنامهها اقدام شود. نتایج این پژوهش میآن

 
نقشه وضعیت مخاطرات تنوع زیستی در منطقه حفاظت  :4شکل 

 شده البرز مرکزی تحت مدیریت استان البرز
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هایی که های حفاظتی اعمال شود و زونگذاریحفاظتی و سیاست

تر در معرض مخاطره هستند، در اولویت مدیریت قرار گیرند.  بیش

بندی های اثرگذار در پهنهچنین به تدوین شاخصشنهادی همروش پی

کند. با شده کمک میهای حفاظتی در مناطق حفاظتو تعیین برنامه

توان با استفاده از توجه به نتایج این پژوهش در تحقیقات بعدی می

گیری چندمعیاره، ارزیابی وضعیت مخاطرات های دیگر تصمیمروش

دست و نتایج را مقایسه نمود. براساس نتایج به زیستی را انجام دادتنوع

تری نسبت به تهدیدات برخوردار آمده مناطقی که از حساسیت بیش

زیست شود سازمان حفاظت محیطشده و پیشنهاد می باشند تعیینمی

مناطق را در اولویت حفاظتی  این خود مدیریتی هایبرنامه در البرز استان

 توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد با  چنین،خود قرار دهد. هم

زیستی زیست جهت تعیین مخاطرات تنوعشود، متخصصان محیطمی

دست آمده را در اولویت هشده، معیارهای بدر سایر مناطق حفاظت

 ها قرار دهند.بررسی
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