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  دهیکچ

ـ  يهـا همه گونـه  يبرا یحفاظت يهاارائه برنامه ،و کمبود بودجه یستیتنوع ز يهاحرانب اسیمق یگستردگ ،یعیطبهاي سامانه یدگیچیپ  کی

 هـا گونـه  يبندتیاولو ي. برادینمایرنگ مکم يادیمشکل را تا حد ز نیا هاگونه یحفاظت يبندتیاولو. است ساخته ناممکن را سازگانبوم

ـ دق یابیارز ن،یوجود دارد. بنابرا یهمبستگ ارهایمع نیا نیموارد ب یدر برخ استفاده کرد که يمتعدد يارهایاز مع توانیم ـ  ارهـا یمع قی  کی

ـ  يهادر خصوص انتخاب گونهما  نیشیاست. مطالعه حاضر که مکمّل پژوهش پ ارهیچندمع يریگمیمسئله تصم در منـاطق   نیسـرزم  يمایس

ـ به منظور ارز)DANP(اي د تحلیل شبکهدیمتل و فراین یقیروش تلف اتیجزئان یاست، به ب رانیا يمرکز مـورد اسـتفاده در    يارهـا یمع یابی

 یگستره خانگاندازه نشان داد که  ارهایمع يگذارو ارزش یروابط علّت و معلول ی. بررسپردازدیم نیسرزم يمایس يهاانتخاب گونه ندیفرا

ـ باشندیم ارهایمع نیرتریرپذیتاث شیپا تیاطالعات و قابلبه  یو دسترس نیرگذارتریتاث  ،یتضـاد بـا منـافع انسـان     يارهـا یرمعیز ن،ی. همچن

ـ اولو نیباالتر بیاشغال شده به ترت يهاستگاهیو سطح ز ،یمیاقل راتییبه تغنسبت  يریپذبیآس ـ  يهـا را در انتخـاب گونـه   هـا تی  يمایس

ـ  هب ارهیچندمع يریگمیتصم يهاستمیس که استنباط نمود توانیدست آمده مبه جیدارند. بر اساس نتا نیسرزم ـ امکـان ارز  يثرؤشکل م  یابی

ـ  تواندیمقاله م نی. چارچوب ارائه شده در اآوردیم فراهم را هاگونه یحفاظت يبندتیاولو يمنتخب برا يارهایمع  یعنـوان دسـتورالعمل  هب

  .شود گرفته کاربه محور-مکان حفاظت هدف با هاگونه یحفاظت يبندتیاولو يبرا
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  مقدمه

ـ فعال واسـطه بـه  هـا سـتگاه یز و هاگونه ندهیفزا دیبا تهد  يهـا تی

پرسـش کـه    نیحفاظت به ا رانیپاسخ مد تیمخرب انسان، اهم

ـ با ییهـا در کدام منطقـه و بـر چـه گونـه     یاقدامات حفاظت"  دی

ـ از موارد به دل ياری. در بسشودیدو چندان م "متمرکز گردد؟  لی

تنـوع   يهابحران اسیمق یگستردگ ،یعیطبهاي سامانه یدگیچیپ

 درویـژه  بـه  هـا کمبود بودجـه و تعـدد گونـه    نیو همچن یستیز

جانبـه از تمـام   کالن، امکان حفاظت همه ییایجغراف يهااسیمق

ـ   نیـ جود نـدارد. بـر ا  و يجانور يهاگونه  يریکـارگ هاسـاس، ب

محور -مکان یحفاظت يهامحور با هدف برنامه-گونه يهاروش

اسـت.   ياشـاره شـده ضـرور    يهـا تیگرفتن محدود ربا در نظ

ـ تعر ازمندیمحور، ن-مکان یحفاظت يهايزیربرنامه یاثربخش  فی

ـ ربـا هـدف برنامـه    نیسـرزم  يمایعناصر مهـم سـ   قیدق در  يزی

 ریــاخ يهــادر ســال رونیــمناســب اســت. از ا یکــانم اسیــمق

 يهـا از جمله انتخاب و حفاظـت از گونـه   یمتنوع يکردهایرو

االت مطرح شـده اسـت.   ؤس نیپاسخ به ا يبرا  نیمسرز يمایس

 يازهـا یبـا در نظـر گـرفتن ن    یحفاظت يهابرنامه کردیرو نیدر ا

و مشخص  شودیم يزیرطرح هااز گونه يامجموعه یشناختبوم

 یکپـارچگ ی یانسـان  يهـا اسـتفاده  یدر چه زمان و مکان شودمی

 يهـا نـه . از آنجـا کـه گو  انـدازد یرا به خطر مـ  نیسرزم يمایس

-منـاطق بـزرگ و متنـوع از منظـر بـوم      ازمندین نیسرزم يمایس

 يهـا ستمیبر ساختار و عملکرد اکوسها این گونههستند،  یشناس

ـ تغ به هاآن تیو حساسبوده  رگذاریثأت یعیطب در  یانسـان  راتیی

  ).42و  39، 12است ( شتریب ستگاههایز

بـر انتخـاب بـا دقـت      نیسـرزم  يمایسـ  يهـا گونه کردیرو

استوار  "نیسرزم يمایس يهاگونه" نامه ب هااز گونه يامجموعه

 یعـ یطب يهـا سـتم یاکوس عملکرد و ساختار بر هاگونه نیاست. ا

و  یتیریمـد  يهـا عمده، زون يتگاههاسیو معرف ز گذارندریثأت

 یسـتگاه یز يازهـا ی. نهسـتند منطقـه   کیموجود در  يدهایتهد

انسان از  يهاآنها را نسبت به استفاده ،نیسرزم يمایس يهاگونه

 يهـا گونـه  کـرد یکـرده اسـت. رو   ریپـذ بیآسـ  نیسرزم يمایس

 یتیریمناطق مد نییتع يبرا یحفاظت راهبرد کی نیسرزم يمایس

 یمشـخص کـردن مکـان و چگـونگ     ،یشناختبوم دگاهیاز دمهم 

 يگـذار هیاز منـابع، و سـرما   تانسان و حفاظ انیبروز تعارض م

 یستگاهیز يازهایآوردن ن . فراهماستتعارضات  نیحل ا يبرا

متوجـه آنهـا بـه     داتیـ و کـاهش تهد  نیسرزم يمایس يهاگونه

 ینیمسـرز  يمایسـ  یشـناخت بـوم  تیـ حفاظت بهتر از تمام یمعن

  ها در آن حضور دارند. گونه نیاست که ا

نظر که با حفاظـت   نیاز ا نیسرزم يمایس يهاگونه کردیرو

ـ ن هـا گونه ریمنتخب امکان حفاظت از سا يهااز گونه فـراهم   زی

محـور  -گونـه  یحفـاظت  میمفـاه  ریبه سـا  هیشب يتا حد شودمی

  پـرچم  گونـه و  يدیـ کل گونـه  چتر، ، گونهیکانون همچون گونه

 گـر ید يکردهـا یبـا رو  کردیرو نیا تفاوت اما ،)43 و 14( است

 یشـناخت سـت یز يازهـا یبـر ن  یمتمرکز کردن اقـدامات حفـاظت  

 گـر ی). بـه عبـارت د  43و  42اسـت (  نیسرزم يمایس يهاگونه

 يهــابرنامــه یو ســازمانده یســاختارده کــرد،یرو نیــهــدف ا

ـ . اسـت  هـا گونـه  يازهایمحور با استفاده از ن-مکان یحفاظت -هب

 يهـا در زون گونـه  نیمسرز يمایس يهاگونه کردیرو يریکارگ

 ينـدها یفرا ییدر شناسـا  يثرؤنقش مـ  تواندیم نیسرزم يمایس

 9داشته باشـد (  یستیتنوع ز يدهایو تهد هاتیجمع یشناختبوم

ـ  یاسـ یمق ن،یسـرزم  يمایس يها). منظور از زون گونه12و   نیب

و گسترده اسـت کـه در    يامنطقه اسیو مق یمحل یمکان اسیمق

 يهـا و گونـه  یکـانون  يهـا از مفهـوم گونـه   ستفادها اسیمق نیا

). از زمان مطرح شدن 50دارد ( يشتریب ییکارا نیسرزم يمایس

 مطالعـات  در ،)28( المبـک  توسط محور-گونه یحفاظت میمفاه

 خـواران علـف  ،)37و  13( جثهخواران بزرگاز گوشت يمتعدد

ــدگان (15و  8( ــه35و  29)، پرنـ ــا) و گونـ ــود در  يهـ موجـ

 یحفـاظت  تیبا اولو يها) به عنوان گونه27( یآب يهاستمیاکوس

  .است استفاده شده

 يمایسـ  يهـا گونـه  انتخاب در شده استفاده بر روش عالوه

ـ ن هـا استفاده شده در انتخاب گونه يارهایمع ن،یسرزم  اریبسـ  زی

انتخـاب   نـد یفرا يد. بر اساس چارچوب ارائه شده برامهم هستن

ثر ؤم يارهایمع يبندتیو اولو نییتع ن،یسرزم يمایس يهاگونه

 نیـ مهـم در اسـتفاده از ا   يهـا از گـام  یکـ ی هـا بر انتخاب گونه
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ــژوهش48اســت ( کــردیرو ــا). در پ ــاکنون   يه انجــام شــده ت

 یحفـاظت  يهـا برنامه يبرا یو مفهوم يکاربرد ،ينظر يارهایمع

ـ ا جیشده اسـت. نتـا   یمحور بررس-گونه  نشـان  هـا پـژوهش  نی

و  یسـتگاه یز پیکه مساحت اشغال شده توسط گونه، ت دهدیم

 يهـا بر انتخاب گونـه  ثرؤم يارهایمع نیبالقوه مهمتر يدهایتهد

ـ ). بـا توجـه بـه اهم   14و  10، 2هستند ( یحفاظت تیبا اولو  تی

و  نیسـرزم  يمایسـ  يهـا ب گونهثر بر انتخاؤم يارهاینابرابر مع

ـ اولو ارهـا، یمع نیب یدگیچیو پ یهمبستگ  یدهـ و وزن يبنـد تی

  .  شودیمحسوب م ارهیچندمع يریگمیمسئله تصم ینوع ارهایمع

ــدیفرا ــتحل نــ ــبکه لیــ  Analytic Network( ياشــ

Process=ANPسلسـله   لیتحل ندیو گسترده فرا ی) حالت عموم

) اسـت کـه در   Analytical Hierarchy Process=AHP( یمراتب

 22در نظر گرفـت (  توانیمتقابل را م یآن موضوعات با وابستگ

بـا   ،یسـت یز طیمحروش در مباحث  نیا یی). با وجود کارا41و 

و  يریرپـذ یثأشده قـادر بـه نشـان دادن ت    ادیمدل  نکهیتوجه به ا

وان است که بت یبه مدل ازین رونیاز ا ست،ین ارهایمع يرگذاریثأت

ـ ارز شگاهینشان داد. روش آزما زیرا ن ارهایمع یروابط علّ و  یابی

 Decision Making Trial and( يریــگ میآزمــون تصــم 

Evaluation Labratory=DEMATEL (ــی ــا یکـ  ياز ابزارهـ

گراف است که متخصصان را قادر  يتئور يبر مبنا يریگمیتصم

ـ   يتا درك بهتر سازدیم ه باشـند و  داشـت  ارهـا یعم نیاز روابـط ب

 یرا به صورت علّت و معلول اریمع نیچند يانقشه روابط شبکه

 ANPدو مدل  قیکه از تلف DANP). مدل 51و  45کنند ( میترس

 ،ينشان دادن روابط سـاختار  يبرا ،حاصل شده DEMATELو 

). اگرچـه  21( رودیکـار مـ  به ارهایو بازخورد مع یوزن، وابستگ

 يهـا در سال زین ستیز طیدر مباحث مح DANPکاربرد روش 

ــاخ ــا بیشــتر، امــا افتــهی شیافــزا ری ــا  نی مطالعــات در رابطــه ب

 يبنـد پهنه. استبوده  یستیاز حفاظت از تنوع ز ریغ یموضوعات

 يشـده البـرز مرکـز   در منطقـه حفاظـت   یستیمخاطرات تنوع ز

)، 3مراتــع ( تیریمــد يشــاخص بــرا يهــاگونــه نیــی)، تع34(

 یی)، و شناسـا 36( یبـان طیمحـ  يهـا سـتگاه یا یمکان يسازنهیبه

) از جمله اندك مطالعات صـورت گرفتـه   17( یحفاظت يهازون

حفاظـت از تنـوع    زمینـه در  DANP یقـ یبا استفاده از روش تلف

  در کشور است. یستیز

خـوار در کنتـرل   گوشت يهادر نظر گرفتن نقش مهم گونه با

 یمکـان  يازهـا ین نیو همچنـ  يخوارطعمه و طعمه ستمیتعادل س

 هاگونه نیا توانیم وانات،یح نیا يگسترده و قدرت پراکنش باال

). از 40در نظـر گرفـت (   نیسـرزم  يمایسـ  يهاگونه عنوان به را

ـ اخ سـالهاي  یدر طـ  رونیا  مـورد در  یتلفـ مخ يهـا پـژوهش  ر،ی

خـواران در کشـور صـورت گرفتـه     گوشت ماندهیباق يهاتیجمع

جا کـه همـواره کمبـود بودجـه     ). از آن26 و 24، 19، 4، 1(است 

 يهـا وحش بوده، تمرکز برنامـه  اتیح رانیمد يهااز چالش یکی

بـا  همـراه  خـوار  گوشـت  يهااز گونه يبر تعداد محدود یحفاظت

طـور غیرمسـتقیم   توانـد بـه  می ح،یصح یتیریمد يهابرنامه ياجرا

 ن،یوه بـرا . عالباشدنیز  بومهم يهاگونه ریسامتضمن حفاظت از 

رابطـه   شـه یمنطقـه هم  کیـ گونه در  کی یکه فراواننیبا توجه به ا

 يکردهـا ی)، رو49آن ندارد ( یمثل دیتول تیبا بقا و موفق یمیمستق

ـ نظ) Coarse-filter approaches( هیپاالدرشت  قاحـداث منـاط   ری

 یسـت یضامن حفاظت از تنـوع ز  ییبه تنها تواندیحفاظت شده نم

ــد ( ــتف11باش ــایاده از رو) و اس ــپاالزیر يکرده  Fine-filter( هی

approaches (ــه ــتکم منظــورب ــاطق  جــادیاهــداف ا لی شــبکه من

) بـا  25( یو همام يخسرو رونیا از. است ترشده مناسبحفاظت

از  يامجموعـه  ن،یسـرزم  يمایسـ  يهـا گونـه  کـرد یاستفاده از رو

ـ ا يرا در منـاطق مرکـز   یحفاظت تیبا اولو ياهگونه  یعرفـ م رانی

بـه   DANP یقـ یتلف روش از هـا از مطالعـه آن  ینمودند. در بخش

 نـد یثر بـر فرا ؤمـ  يارهـا یمع يبنـد تیروابط و اولو یابیمنظور ارز

. پـس از  ه اسـت اسـتفاده شـد   نیسـرزم  يمایس يهاانتخاب گونه

 يارهـا یمع يسـاز یبا کمّ تیدر نها رها،یمتغ تیوزن و اولو نییتع

حاضر بـه  مقاله انتخاب شدند. در  نیسرزم يمایس يهاثر، گونهؤم

ــب ــجزئ انی ــرا  اتی ــده ب ــتفاده ش ــارز يروش اس ــط و  یابی رواب

) پرداختـه  25( یو همام يدر مطالعه خسرو رهایمتغ يبندتیاولو

 هـا گونـه  یحفاظت يبندتیاولو يبرا ییعنوان راهنماه شود تا بیم

 یهـدف پـژوهش حاضـر، معرفـ     نی. بنابراردیقرار گ ادهمورد استف

 يمایســــ يهــــاثر بــــر انتخــــاب گونــــهؤمــــ يارهــــایمع
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) هاي سیماي سرزمینثر بر انتخاب گونهؤدهی معیارهاي م. محدوده مورد مطالعه به منظور ارزیابی و اولویت1شکل 

  

بـا اسـتفاده از    ارهـا یمع يبندتیروابط و اولو یابیو ارز نیسرزم

-مکـان  یحفاظت يهادر برنامه ارهیندمعچ يریگمیتصم يهامدل

  محور است.  -گونه يکردهایمحور با استفاده از رو

  

  هامواد و روش

  مورد مطالعه منطقه

ـ ا ياز فـالت مرکـز   یحاضر در بخشـ  مطالعه در محـدوده   رانی

درجـه   34تـا   32و  ییایـ درجه طول جغراف 55تا  51ییایجغراف

بـا   زدیـ اصفهان و  ياهاز استان ییهادر بخش ییایعرض جغراف

 ،منطقـه  می. اقل)1(شکل شد  انجاممربع  لومتریک 59625وسعت 

و  متـر یلـ یم 90ساالنه  یبارندگ نیانگیخشک با ممهیخشک تا ن

غالـب   يمایاسـت. سـ   گـراد یدرجه سـانت  27تا  11 ییدامنه دما

مناطق خشـک اسـت.    اسازگار ب يابوته اهانیاز گ دهیمنطقه پوش

-گوشـت  يهـا گونـه  يدر بقازیاد آن  تیاهم لیمنطقه به دل نیا

 19برخوردار است ( ییباال یحفاظت تیشده از اولو دیخوار تهد

ـ یشامل پلنـگ ا  خوارگوشتمطالعه ده گونه  نی). در ا25و   یران

)Panthera pardus ،(ییایآسـ  وزپلنـگ ی )Acinonyx jubatus ،(

)، Felis margarita( ی)، گربـه شـن  Caracal caracalکاراکال (

)، روبـاه  Canis lupus)، گـرگ ( Felis silvestris( یگربه وحشـ 

 روبـاه )، شـاه  Canis aureus)، شغال (Vulpes vulpes( یمعمول

)Vulpes cana ( ی) و روباه شـنVulpes rueppellii   بـه عنـوان (

ـ پا بـر  محـور -نامزد با هدف حفاظت مکـان  يهاگونه مفهـوم   هی

  شدند.  انتخاب نیسرزم يمایس يهاگونه

  

ـ  يارهایرمعیو ز ارهایمع نییتع  يهـا ثر بـر انتخـاب گونـه   ؤم

  نیسرزم يمایس

 يابه شکل کتابخانه هیاطالعات پا يآورپژوهش، جمع نیا در

کشـور   یسـت یاز متخصصان تنوع ز يو بر اساس نظرات تعداد

 یرفـت و برگشـت   نـد یفرا یانجام شد. مدل مربوطه پس از طـ 

قـرار   لیو تحل یابیمورد ارز ییجراو ا یخبرگان دانشگاه انیم

و در  هشد ذفح گریکدیمرتبط با  يهانهیاز گز یگرفت. برخ

 يهـا افتهی ی. با بررس)2(شکل  شد هیمدل مورد نظر ته تینها

نظرات متخصصان حفاظـت   نیو همچن نیشیپ يهاپژوهش

ثر بر ؤم اریمعریز 13 تیدر داخل و خارج از کشور، در نها

 نیسـرزم  يمایس يهاگونه یحفاظت يبندتیانتخاب و اولو

، 30، 20، 14، 10، 2شـد (  مشخص یاصل اریمع 5در قالب 

انتخـاب   يارهـا یرمعیز يبند). طبقه50و  48، 46، 44، 32

ــه     ــاب گونـ ــات انتخـ ــاس مطالعـ ــر اسـ ــده بـ ــاشـ   يهـ

  



  ...يمایس يهاخاب گونهمؤثر بر انت يارهایمع يبند تیو اولو یابیارز

        

    85 

  

  
 

  سیماي سرزمینهاي . معیارها و زیرمعیارهاي استفاده شده در انتخاب گونه2شکل 

  

 يازهـا یدر نظـر گـرفتن هـرم ن    نیو همچنـ  یحفـاظت  تیبا اولو

) 10( نسـون یگونه ارائه شـده توسـط بـروك و آتک    کی یحفاظت

ثر، از ؤمـ  يارهایرمعیو ز ارهایصورت گرفت. پس از انتخاب مع

 اتیـ اطالعات از متخصصـان ح  يآورجمع يروش مصاحبه برا

  استفاده شد.  ارهایمع نیروابط ببه  یدهوحش و نمره

گام اول از نظرات هشت کارشناس مطّلع در امر حفاظت  در

شـده   لیتشـک  ياستفاده شد و در جلسه حضور یستیاز تنوع ز

و  ارهـا یاز مع کیـ صورت مسـتقل بـه هـر    هابتدا هر کارشناس ب

ـ داد. به منظـور کـاهش وار   ازیامت ارهایرمعیز ـ  انسی نظـرات   نیب

 اریرمعیار و زیمعداده شده به هر  ازیامت لیکارشناسان، هر فرد دل

ـ نمود و پس از بحـث در مـورد ا   انیرا ب کارشناسـان   ل،یـ دال نی

خود را مشخص نمودنـد. بـا توجـه بـه تفـاوت در       یینها ازیامت

 يریـ گنیانگیارائه شده م ازاتیکارشناسان، از امت یینها ازاتیامت

ـ  اریـ آن مع یینظـرات بـه عنـوان وزن نهـا     نیانگیـ شد و از م  ای

  استفاده شد. يبعد يهالیتحلدر  اریرمعیز

  

  DANP یقیبر اساس روش تلف ارهایمع يبندتیو اولو یابیارز

شـامل   سـتم یس کیـ فرض بنا شـده کـه    نیبر ا DEMATEL روش

ـ ا بینروابط  یزوج سهیاست و مقا ارهایاز مع يامجموعه  ارهـا یمع نی

). مراحـل  47شـود (  سـازي مـدل  یاضـ یمعادالت ر لهیبه وس تواندیم

  انجام شد. ریحاضر به صورت ز قیدر تحق DANP یقیروش تلف

 13متقابــل  ریثأرابطــه و تــ نیــیگــام اول، بــه منظــور تع در

 يهاسهی(مقا میروابط مستق هیاول سیانتخاب شده، ماتر اریرمعیز

نظـرات کارشناسـان    یحسـاب  نیانگیـ محاسبه م قی) از طریزوج

 ارهایم از معهر کدا ریثأت زانیمنظور با توجه به م نیشد. به ا هیته

از بـدون  ( کـرت یل يادرجهپنج فیاز ط يگریبر د ارهایرمعیو ز

) اسـتفاده شـد. نمـرات ارائـه شـده      4 ادیز یلیخ ریثأتا ت 0 ریثأت

داد. در  لیرا تشـک  یرمنفـ یغ سیمـاتر  کیتوسط هر کارشناس، 

 1کارشناسـان بـا اسـتفاده از رابطـه      يهـا پاسـخ  میانگین ت،ینها

ـ  هیـ روابـط اول  سیو مـاتر محاسبه شده  ) A( میروابـط مسـتق   ای

ـ انجـام تحل  يبرا سیماتر نیا ازشد.  لیتشک در  يبعـد  يهـا لی

  استفاده شد. MATLAB افزارنرم

)1() :51(                       
1

1 H
k

ij ijn n
k n n

a X
H

 

        

  

مــورد  يارهــایمع n ،تعــداد افــراد کارشــناس Hرابطــه،  نیــا در

ـ بر مع i اریمع ریثأت زانیم aij ،یابیارز ـ م Xو  ،j اری ـ  زانی ـ  ریثأت  ای
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  است.   اریرمعیز ای اریوزن اختصاص داده شده به هر مع

  نرمال شد: 2بر اساس رابطه  میروابط مستق سیماتر ،گام دوم در

)2() :51(                                         D = S* A  
  

 Aنرمــال شــده، و  میروابــط مســتق سیمــاتر Dرابطــه،  نیــا در

از  Sمحاسـبه   ياست. بـرا  میروابط مستق ای هیروابط اول سیماتر

 میو مسـتق  یاثر کل S ،فرمول نیاستفاده شد. در ا 3رابطه شماره 

و  ارهـا یمع ریسـا  يبـر رو  ریثأتـ  نیشـتر یبـا ب  اریـ رمعیز ای اریمع

  است. ارهایرمعیز

)3() :51(   

1 1
1 1

1 1
min[ , ]

max | | max | |
   

 



 
n

i n ij i n ij
j i

n
S

a a

  

  

) بـر اسـاس   T( ارهـا یرمعیروابط کامل ز سیاترگام سوم، م در

 سیکامــل، مــاتر سیشــد. بــا اســتفاده از مــاتر هیــته 4رابطــه 

مرتبط  يارهایرمعیز نیانگیمحاسبه م قیاز طر یاصل يارهایمع

واحـد   سیمـاتر  Iفرمـول،   نی. در ادست آمدبه یاصل اریبا مع

 .است

)4() :51(       l 
2 l -1

T = D + D +... + D = D(I - D)  

در گام چهارم، ماتریس جدید نرمال شده براي هـر مجموعـه از   

سازي مجموع بـراي هـر سـطر    زیرمعیارها از طریق روش نرمال

شد. سپس ترانهاده این ماتریس تحت عنوان ابرمـاتریس   لیتشک

) به دست آمد. به همین ترتیب ابرماتریس بـدون  Wبدون وزن (

  ص شد.وزن معیارهاي اصلی نیز مشخ

دار (گام پـنجم، ابرمـاتریس وزن   در
α

W   از طریـق ضـرب (

 Wماتریسی ابرماتریس بدون وزن معیارهاي اصلی در مـاتریس  

آمـده و  دسـت گرا شدن مقادیر ماتریس بـه محاسبه شد. براي هم

هاي نهایی هرکدام از معیارها، ایـن مـاتریس تـا مـرز     وزن تعیین

  ). 5ضرب شد (رابطه  شودگرایی در خهم

)5() :51(                                               lim( )x

x
W 


  

  

 يهـا ثر بـر انتخـاب گونـه   ؤمـ  يارهایمع نیمهمتر نییاز تع پس

ــ ــرزم يمایس ــط بــ   ن،یس ــم، رواب ــام شش ــایمع نیدر گ و  اره

 نیـ د. به اش يریگاندازه زیانتخاب ن ندیثر بر فراؤم يارهایرمعیز

و  یاصـل  يارهایهمه مع يرگذاریثأو ت يریرپذیثأت زانیمنظور، م

روابط کامـل   سیماتر ریبا استفاده از مقاد گریکدیبر  ارهایرمعیز

) و rروابـط کامـل، مجمـوع سـطرها (     سیدست آمد. در ماتربه

نشـانگر میـزان    بیبه ترت اریرمعیز ای اریهر مع ي) براc( هاستون

ـ بر سایر مع اریرمعیز ای اریرپذیري آن معتأثیرگذاري و تأثی  هـا اری

ـ بـردار اهم  r+c). بنـابراین بـردار افقـی    23است ( ـ  اریـ مع تی  ای

قـدرت تأثیرگـذاري و    r-cمورد نظر و بـردار عمـودي    اریرمعیز

ــذیثأت ــی يریرپ ــتگاه  آن را نشــان م ــک دس ــت، ی ــد. در نهای ده

محـور طـولی    ،مختصات دکارتی ترسـیم شـد. در ایـن دسـتگاه    

. دهــدرا نشــان مــی r-c مقــادیرو محــور عرضــی   r+cدیر مقــا

 r+cو  r-cاي به مختصـات  با نقطه اریرمعیز ای اریموقعیت هر مع

 شـاخص  دو اسـاس  بـر  هالفهؤم گاهیو جا هدر دستگاه معین شد

ــاهم ــو رابطــه مشــخص گرد تی ــه دی ــن . ب ــب نمــودار ای ترتی

د. وقتـی  شـ  میترسـ  ارهایرمعیو ز ارهایاز مع کیهر  يرگذاریثأت

شـود، احتمـال   نسـبت بـه یکـدیگر بـرآورد مـی      اهمیت معیارها

سـاعتی   هکـ  ساز و کـاري ها وجود دارد. ناهماهنگی در قضاوت

هـا در نظـر گرفتـه،    ) براي بررسی ناسـازگاري در قضـاوت  41(

) اسـت کـه از   I.R( سبه ضریبی به نـام ضـریب ناسـازگاري   محا

ـ I.I( م شـاخص ناسـازگاري  تقسی  بـودن  شـاخص تصـادفی   ر) ب

)I.R.Iتـر یـا   آیـد. چنانچـه ایـن ضـریب کوچـک     ) به دست می

ـ  هـا مـورد  باشد، سازگاري در قضـاوت  1/0مساوي اسـت   ولقب

   ).6(رابطه 

)6() :41(                                          max
A.W = λ .W  

  

)7(                                                     maxλ - n
II =

n -1
  

  

)8(                                                        II
IR =

IR I
  

  

A ،ماتریس اولیه W هابردار وزن، maxλ ترین مقـدار ویـژه   بزرگ

ـ اندازه ماتریس اسـت. در نها  nو  Aماتریس  بـا اسـتفاده از    ت،ی

ـ  ارهـا یمع آمـده  دسـت وزن به و  يرگـذار یثأت زانیـ م نیو همچن

ـ اولو ،یروابط علت و معلول قیاز طر آنها  يریرپذیثأت  يبنـد تی

 يمایسـ  يهـا ثر بـر انتخـاب گونـه   ؤمـ  يارهـا یرمعیو ز ارهایمع

   انجام شد. نیسرزم
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بر  ارهایرمعیاز ز کیهر  ریثأت زانمی به کارشناسانپاسخ  نیانگیاز م سیماتر نی. اANPدر روش  ارهایرمعیروابط کامل ز سیماتر .1جدول 

  دست آمده است.به ارهایرمعیز ریسا

  

  ناهمگونی و کارایی چتر  مساحت و نیازهاي مکانی
پذیري و آسیب

  امنیت

شناسی و بوم

  خصوصیات گونه

اهمیت 

-اقتصادي

  اجتماعی
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 5/2 75/1 75/2 37/1 12/2 00/3 87/2 75/2 12/3 37/3 62/3 5/2 0  گستره خانگیاندازه 

 75/1 25/0 25/1 12/2 62/0 75/3 37/3 25/3 75/2 5/3 62/3 0 25/2  یکپارچگی و ارتباطات زیستگاهی

 62/2 75/0 75/1 00/3 87/1 37/3 37/3 12/3 37/3 37/3 0 50/1 37/0  هاي اشغال شدهسطح زیستگاه

 75/1 62/0 50/2 25/1 25/1 62/2 25/3 25/3 75/3 0 50/2  50/1 37/2  هاي زیستگاهی تحت پوشش گونهتنوع تیپ

 62/1 25/0 62/2 25/0 75/0 12/1 00/1 87/2 0 75/0 87/0 37/0 87/1  اي تحت پوشش گونهتنوع گونه

 75/0 62/0 25/2 62/0 87/1 62/1 87/2 0 25/3 62/1 87/0 00/1 12/0  گونه حساس تحت پوشش سطح زیستگاه

به تغییرات نسبت پذیري آسیب

  اقلیمی
62/0 12/0 50/1 87/0 50/0 75/1 0 00/2 25/0 50/1 50/0 25/0 25/0 

شدگی تکهبه تکهنسبت پذیري آسیب

  زیستگاه
25/0 12/0 70/1 37/0 50/0 12/1 25/3 0 37/0 75/0 62/0 25/0 00/1 

 62/0 37/0 37/0 25/0 0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  اطالعات و قابلیت پایشبه دسترسی 

 50/0 12/3 25/2 0 62/3 50/2 50/2 62/0 37/0 37/0 25/2 25/0 12/0  نادر بودن و درجه حفاظتی

 25/1 50/1 0 50/0 50/0 50/0 50/0 87/0 37/1 87/0 25/1 25/0 75/0  شناختی و عملکردي گونهاهمیت بوم

 25/3 0 25/0 12/1 12/1 12/1 00/0 12/1 25/0 12/0 25/0 00/0 00/0  کاریزما و پذیرش اجتماعی

 50/2 75/1 75/2 37/1 12/2 00/3 87/2 75/2 12/3 37/3 62/3 50/2 00/0  تضاد با منافع انسانی

  

  جینتا

 1جـدول  در  ارهـا یرمعیو ز ارهـا یروابط کامل مع سیماتر جینتا

اهمیـت  ، DANPروش  تیحساس لینشان داده شده است. به دل

هاي بسـیار کـم در تعـداد ارقـام     معیارها و زیرمعیارها با تفاوت

اســاس  نیــ. بــر ا)2جــدول ( شــودیمشــخص مــاعشــار آنهــا 

اشـغال   يهـا سـتگاه یسطح ز ،یتضاد با منافع انسان يارهایرمعیز

و  ســتگاهیز یشــدگتکــهبــه تکــهنســبت  يریپــذبیشــده، آســ

وزن را به خـود   نیشتریب یمیاقل راتییبه تغنسبت  يریپذبیآس

ــد (  ــاص دادن ــکل اختص ــکل در  ).3ش ــم 4ش ــاهم زانی  ت،ی

 توجه با. است نشان داده شده ارهایمع يریرپذیثأو ت يرگذاریثأت

 اریـ دو مع ،3جـدول  ارائه شده در  جینتا نیشکل و همچن نیا به

گونه  اتیو خصوص یشناسبوم نیو همچن تیو امن يریپذبیآس
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  هاي سیماي سرزمینثر بر فرایند انتخاب گونهؤو زیرمعیارهاي م وزن نهایی معیارها .2جدول 

  وزن نهایی معیار اصلی  وزن نهایی زیرمعیار  زیرمعیار  معیار اصلی

  049/0  گستره خانگیاندازه   

 198/0 047/0  گاهییکپارچگی و ارتباطات زیست  مساحت و نیازهاي مکانی

  101/0  هاي اشغال شدهسطح زیستگاه  

  056/0  هاي زیستگاهی تحت پوشش گونهتنوع تیپ  

 199/0 069/0  اي تحت پوشش گونهتنوع گونه  ناهمگونی و کارایی چتر

  074/0  سطح زیستگاه حساس تحت پوشش گونه  

  پذیري و امنیتآسیب
 102/0  به تغییرات اقلیمینسبت پذیري آسیب

198/0 
 097/0  شدگی زیستگاهتکهبه تکهنسبت پذیري آسیب

  062/0  اطالعات و قابلیت پایشبه دسترسی   

 201/0 068/0  نادر بودن و درجه حفاظتی  شناسی و خصوصیات گونهبوم

  071/0  شناختی و عملکردي گونهاهمیت بوم  

  اجتماعی-اهمیت اقتصادي
  087/0  کاریزما و پذیرش اجتماعی

203/0 
  116/0  تضاد با منافع انسانی

  

  

  
 

. هر رنگ، زیرمعیارهاي هر یک از پنج DANPي سیماي سرزمین بر اساس روش هاثر بر انتخاب گونهؤ. وزن نهایی زیرمعیارهاي م3شکل 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) دهد.معیار اصلی بررسی شده را نشان می
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 هاي سیماي سرزمینثر بر انتخاب گونهؤنقشه روابط پنج معیار اصلی م . نمودار علّت و معلولی و4شکل 

  

  DANP. مجموع اثرات معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش 3جدول 

  R C  R+C R-C 

  مساحت 

  و نیازهاي مکانی

 864/6  707/1 156/5  گستره خانگیاندازه 

706/2  

448/3 

 232/3 494/6  631/1 863/4  یکپارچگی و ارتباطات زیستگاهی  029/1

 017/1 762/7  372/3 389/4  هاي اشغال شدهسطح زیستگاه

  ناهمگونی 

  و کارایی چتر

 067/7  761/2 306/4  هاي زیستگاهی تحت پوشش گونهتنوع تیپ

413/2  

545/1 

 -041/1 880/5 460/3 419/2  اي تحت پوشش گونهتنوع گونه  -017/0

 -052/1 134/6 593/3 541/2  ش گونهسطح زیستگاه حساس تحت پوش

  پذیري آسیب

  و امنیت

 452/5 769/3 683/1  به تغییرات اقلیمینسبت پذیري آسیب

001/2  

085/2- 

شدگی تکهبه تکهنسبت پذیري آسیب  -699/0

  زیستگاه
658/1 538/3 196/5 880/01 

شناسی و بوم

  خصوصیات گونه

 654/2 403/2 250/0  اطالعات و قابلیت پایشبه دسترسی 

517/1  

152/2- 

 -191/0 776/4 483/2 292/2  نادر بودن و درجه حفاظتی  -395/0

 -111/1 546/4 829/2 717/1  شناختی و عملکردي گونهاهمیت بوم

  اهمیت 

  اجتماعی-اقتصادي
  083/0 -999/0  926/1 238/3 119/2 119/1  کاریزما و پذیرش اجتماعی

 
 ریثأتــ یاصــل يارهــایمع ریاز ســا شــتریب ،Cمقــدار  نیبــا بــاالتر

ـ  یمکان يازهایمساحت و ن اریو مع رندیپذیم ه مقـدار  با توجه ب

R مسـاحت   اریمعگذارند. تأثیر می ارهایمع ریبر سا بیشتر  ،باالتر

ـ  باالتر  R+Cبا توجه به مقدار  یمکان يازهایو ن  ریسـا  هنسـبت ب

معیارهـاي  دارد.  مطالعـه  یبا مدل مفهوم يشتری، تعامل بارهایمع

با توجه  یاجتماع-ياقتصاد تیو اهم یمکان يازهایمساحت و ن

و در  شـوند یمحسوب مـ  یعلّ ریعنوان متغبهآنها  مثبت R-Cبه 

و  ینـاهمگون  اریاستفاده از سه مع یبر اثربخش يادیز ریثأت جهینت

 اتیو خصوصـ  یشناسو بوم ت،یو امن يریپذبیآسچتر،  ییکارا

ــ گ ــه س ــه در انتخــاب گون ــدار نیســرزم يمایون ــاید. معن  ياره
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و  یشناسـ و بوم ت،یو امن يریپذبیآس چتر، ییو کارا یناهمگون

و از آنجا  ندیآیشمار ممعلول به يارهایمع زیگونه ن اتیخصوص

ـ به  رند،یگینمودار قرار م یکه در قسمت منف  يریرپـذ یثأت یمعن

 يمایسـ  يهـا انتخاب گونه ندیفراثر بر ؤم يارهایمع ریآنها از سا

 تیـ و امن يریپـذ بیآس ز،ین اریسه مع نیا نیاست. از ب نیسرزم

-نشـان داد. بـه   گـر ید اریبا دو مع سهیدر مقا يشتریب يریرپذیثأت

 تیـ و امن يریپـذ بیآس اریاثربخش بودن مع زانیم گر،یعبارت د

گونـه و   اتیو خصوصـ  یشناسـ بـوم  ریثأتحت ت يادیز زانیبه م

ـ  ییو کارا یناهمگون نیچنهم بـا   یچتر گونه است. اثر مشابه ول

چتـر مشـاهده    ییو کارا یناهمگون اریمع مورددر  يشدت کمتر

از  شـتر یب فاصله لیچتر به دل ییو کارا یناهمگون اریشد. البته مع

ـ   يریرپـذ یثأو ت يرگذاریثأدر ت يترنقش برجسته أمبد  هنسـبت ب

  دارد. تیو امن يریپذبیآس اریمع

و  مسـاحت  یاصـل  اریمع يارهایرمعیز نی، در ب5شکل اساس  بر

 نیشــتریاشــغال شــده ب يهــاســتگاهیســطح ز ،یمکــان يازهــاین

را دارد.  يرگذاریثأت نیشتریب یو اندازه گستره خانگ يریرپذیثأت

ـ  يرهـا یبه عنـوان متغ  اریمع نیا يارهایرمعیتمام ز نیهمچن  یعلّ

مسـاحت و   اریـ مع يارهـا یرمعیز نی. بنـابرا شـوند یمحسوب مـ 

را  يریرپـذ یثأت نیو کمتـر  يرگـذار یثأت نیشتریبنیازهاي مکانی، 

. در رابطه بـا  )6شکل ( دهندینشان م ارهایرمعیز رینسبت به سا

 یتضاد با منافع انسانزیرمعیار  ،یاجتماع-ياقتصاد تیاهم اریمع

 رشیو پـذ  زمایکار اریرمعیبا ز سهیرا در مقا يشتریب يرگذاریثأت

 یعلّ ریمثبت، به عنوان متغ R-Cبه  وجهنشان داد و با ت یاجتماع

 ز،یـ چتـر ن  ییو کارا یناهمگونمورد معیار . در شودیمحسوب م

را نشان  يرگذاریثأت نیشتریب یستگاهیز يهاپیتنوع ت اریرمعیز

ـ داد و به عنوان متغ ـ  ری  يارهـا یمعری. زدیـ آیبـه حسـاب مـ    یعلّ

ستگاه یز یشدگتکهو تکه یمیاقل راتییبه تغنسبت  يریپذبیآس

را نشان دادند و هـر دو   گریکدیبر  يرگذاریثأاز ت یکسانیسطح 

ـ معلول به شمار آمدند. در نها يارهایرمعیدر دسته ز ـ  تی  نیدر ب

 اریـ رمعیگونـه، ز  اتیو خصوصـ  یشناسـ بوم اریمع يارهایرمعیز

را نشـان داد و   يرگـذار یثأت نیشتریب ینادر بودن و درجه حفاظت

معلـول قـرار    يرهـا یار در دسـته متغ یـ مع نیا يارهایرمعیزتمام 

  گرفتند.  

ــوع، ز در ــرمعیمجم ــانگ  اری ــتره خ ــدازه گس ــتریب یان  نیش

 ارهـا یرمعیز ریرا نسبت به سـا  يریرپذیثأت نیو کمتر يرگذاریثأت

بـه   یدسترس يارهایرمعیز ب،یترت نی). به هم5نشان داد (شکل 

ـ بـه تغ ت نسـب  يریپـذ بیآسـ  ش،یپـا  تیو قابل اطالعات  راتیی

 نیشتریب ستگاهیز یشدگتکهبه تکهنسبت  يریپذبیو آس یمیاقل

را دارنــد.  ارهــایمع ریاز نحــوه عملکــرد ســا يریرپــذیثأت زانیــم

ـ تنـوع ت  ،یتضاد با منـافع انسـان   يارهایرمعیز نیهمچن  يهـا پی

اشـغال شـده در    يهـا ستگاهیتحت پوشش و سطح ز یستگاهیز

 کـه  انـد مختصات واقع شده أبه مبدنسبت  یفقفاصله ا نیدورتر

ـ اهم دهنـده نشان نیا ـ ازیـاد   اریبسـ  تی در انتخـاب   ارهـا یمع نی

ـ ا گر،ی). به عبارت د5است (شکل  نیسرزم يمایس يهاگونه  نی

و  يرگـذار یثأت انیـ در جر يریسطح درگ نیشتریب يدارا ارهایمع

 تیاطالعات و قابلبه  یدسترس يارهایرمعیهستند. ز يریرپذیثأت

 نیکتـر یدر نزد یاجتمـاع  رشیو پـذ  زمـا یکار نیو همچنـ  شیپا

 دهندهنشان که اندواقع شده تمختصا أنسبت به مبد یفاصله افق

  است. ارهایمع رینسبت به سا ارهایمع نیکمتر ا تیاهم

 

  گیريبحث و نتیجه

ـ ا در ـ  يپــژوهش، بــرا نی و  DANP یقــیبــار از روش تلف نیاول

 يارهـا یروابط متقابـل مع  لیحلو ت هیتجز يبرا جانبهنگرش همه

ـ ثر بـر اولو ؤم از  یکـ ی اسـاس  بـر  هـا گونـه  یحفـاظت  يبنـد تی

) نیسـرزم  يمایسـ  يهامحور (گونه-گونه یحفاظت يکردهایرو

ـ ن ،یمـال  ،یزمـان  يهـا تیاستفاده شد. محـدود  و  ینسـان ا يروی

در  يجـانور  يهـا و تنـوع گونـه   هاستگاهیز یگستردگ نیهمچن

 هـا گونه یحفاظت يبندتیاولو يکردهایکشور سبب شده که رو

کـارو   يبنـد می. بر اساس تقسـ دیبه نظر آ يضرور شیاز پ شیب

-گونه یحفاظت يکردهایدر استفاده از رو ی) سه هدف اصل12(

 يمایسـ  يهـا گونـه کـه شـامل انتخـاب     شـود یمـ  مطرح محور

ـ منـاطق بـا اهم   نییبه منظور تع نیسرزم انتخـاب   ،یحفـاظت  تی

ـ از اثـرات تغ  یشاخص عنوان به هاگونه  ایـ  یتیریمـد  طیشـرا  ریی

  نیمأت هدف با هاو انتخاب گونه ،یستیز يهاستمیبر س یطیمح
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  )2019ي سیماي سرزمین. برگرفته از خسروي و همامی (هاثر بر انتخاب گونهؤزیرمعیار م 13نمودار علّت و معلولی و نقشه روابط  .5شکل 

  

  
  نیسرزم يمایثر بر انتخاب گونه سؤم یاصل اریپنج مع يارهایرمعیاز ز کیو نقشه روابط هر  یمعلول . نمودار علّت و6شکل 

  

  است.   یمردم يهاتیحما

ـ    DEMATELمـدل   جیتوجه بـه نتـا   با  نیو نقشـه روابـط ب

شـده   یبررسـ  يارهـا یقابل درك است که چگونه مع ارهایرمعیز

ـ   گریکدی  يازهـا ین مسـاحت و ". دهنـد یقـرار مـ   ریثأرا تحـت ت

ــ"و  "یمکــان ــذبیآس ــو امن يریپ ــه ترت "تی ــب ــوان  بی ــه عن ب

ــذیثأو ت نیرگــذارتریثأت ــر انتخــاب ؤمــ يارهــایمع نیرتریرپ ثر ب
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 نیدر بــ نیشــدند. همچنــ نیــیتع نیســرزم يمایســ يهــاگونــه

بـه   یو دسترسـ  نیرگذارتریثأت یاندازه گستره خانگ ارها،یمعریز

 نـد یدر فرا اریـ رمعیز نیرتریرپـذ یثأت شیپـا  تیـ اطالعات و قابل

شــدند. بــر اســاس  ییشناســا نیســرزم يمایانتخــاب گونــه ســ

 توسـط  کـه  هـا گونـه  یحفاظت يازهاین یچارچوب سلسله مراتب

) بنـا  31ماسـلو (  ي) و بـر اسـاس تئـور   10( نسونیآتک و بروك

ـ   کی یمکان يازهایشده، ن ثر در ؤمـ  اریـ مع نیگونه به عنـوان اول

نشـان   زیـ مطالعه ن نیا جی. نتاردیگیقرار م یحفاظت يازهایهرم ن

شده اشغال يهاستگاهیو سطح ز یکه اندازه گستره خانگ دهدیم

 يهـا بر انتخاب گونه ثرؤم يارهایمع نیرگذارتریثأت ،توسط گونه

-گونـه  یحفـاظت  يهـا در برنامه دیهستند که با نیسرزم يمایس

بـا   ییهـا . حفاظـت از گونـه  رنـد یمحور در کشور مدنظر قرار گ

 شـود یخواران، سبب مـ گسترده از جمله گوشت یمکان يازهاین

تحـت   يجانور يهاو گونه یستگاهیز يهاپیاز ت يشتریتنوع ب

 يازهـا یبا ن ییهاگونه ن،ی. عالوه بر ارندیگ ارقر هاگونه نیچتر ا

بـا   سـه یبزرگتـر در مقا  یگسترده و اندازه گسـتره خـانگ   یمکان

ـ   شـتر یدودتر، بمحـ  یمکـان  يازهـا یبـا ن  ییهـا گونه  ریثأتحـت ت

تضـاد بـا منـافع     نیو همچنـ  سـتگاه یز یشدگتکهتکه يدهایتهد

  ).  43و  25، 4( رندیگیقرار م یانسان

) 10( نسونیطبقه دوم هرم ارائه شده توسط بروك و آتک در

مساحت بـه   رایز ،ردیگیقرار م یستگاهیز یو ناهمگون ستگاهیز

مختلـف را   يهـا از گونـه  يامجموعه گسـترده  تواندینم ییتنها

ـ ن یسـتگاه یز يهـا پیـ تحت حفاظـت قـرار دهـد و تنـوع ت      زی

 يد به نحویبا نیسرزم يمایس يهاگونه نیاست. بنابرا يضرور

 سـازگان بوم کیعمده در  یستگاهیز يهاپیانتخاب شوند که ت

نشان داد کـه   زیمطالعه ن نیا جید. نتادهن قرار خود چتر تحت را

مهـم بـر اسـاس     يرهـا یاز متغ یکـ ی یسـتگاه یز يهاپیتنوع ت

  شده است. یبررس يارهایمع ینمودار علت و معلول

و  يریپـذ بیآسـ  ارهـا، یمع یاساس نمودار علت و معلول بر

ـ . شـد  ییشناسا اریمع نیرتریرپذیثأبه عنوان ت تیامن بـر   نیهمچن

ــده در روش    ــبه ش ــاس اوزان محاس ــاياریرمعیز DANPاس  ه

 ستگاهیز یشدگتکهو تکه یمیاقل راتییتغبه نسبت  يریپذبیآس

 يمایس ياهمهم در انتخاب گونهو  یاصل يارهایرمعیبه عنوان ز

 کننـد یمـ  انی) ب10( نسونیشدند. بروك و آتک ییشناسا نیسرزم

را تحـت   یمناسب یستگاهیز سطح بتواند گونه کیاگر  یکه حت

ممکن  اهستگیبالقوه موجود در ز يدهایچتر خود قرار دهد، تهد

و  سـتگاه یموجـود در ز  يهاگونه تیجمع يداریاست مانع از پا

از انتخـاب گونـه    مـورد انتظـار  اهـداف   تیـ عدم موفق جهیدر نت

از  یناشــ ســتگاهیز یشــدگتکــهشــود. تکــه نیســرزم يمایســ

 تیـ کـاهش جمع  لیـ دال نیاز مهمتـر  یکـ یانسـان   يهادخالت

ح و کـه سـبب کـاهش سـط     شـود یخواران محسوب مـ گوشت

کـاهش عملکـرد    نیو همچن یستگاهیز يهالکه يانزوا شیافزا

). بـا وجـود   25و  10( شـود یمـ  مانـده یباق يهالکه یشناختبوم

در  سـتگاه یز یشـدگ تکـه تکه به هاگونه تیحساس اریمع تیاهم

تـاکنون مطالعـات    ن،یسـرزم  يمایسـ  يهـا انتخاب گونـه  ندیفرا

-همـان ). 6 و 5 جملـه  از( است شده انجام نهیزماین در  یاندک

ـ ) ب6( یسـل یو لوئ یستیبات که طور بـا   يهـا گونـه  کننـد، یمـ  انی

 نیخــوران و همچنــگســترده هماننــد گوشــت یمکــان يازهــاین

-تکـه بـه تکـه   يشتریب تیحساس نییبا توان انتشار پا ییهاگونه

 اریـ مطالعه نشان داد مع نیا جی. نتادهندینشان م ستگاهیز یشدگ

-بـه  ارهـا یمع ریاز سـا  ریرپذیثأت اریمع کی تیو امن يریپذبیآس

 جـه ینت تـوان یمـ  نیاست. بنـابرا  یمکان يازهایمساحت و ن ژهیو

 ،گسـترده  یمکـان  يازهـا یخواران با توجه بـه ن گرفت که گوشت

شـوند و   یمعرفـ  نیسـرزم  يمایبـه عنـوان گونـه سـ     تواننـد یم

گسـترده سـبب    یمکان يازهاین لیدل به هاگونه نیا يریپذبیآس

در  یانسـان  يهـا بـه دخالـت   يجـانور  يهـا گونه نیا تیحساس

 بـه  را هـا گونه نیا لیپتانس تواندیامر م نیکه ا شودیم ستگاهیز

  دهد.  شیافزا نیسرزم يمایس گونه عنوان

تضاد بـا   اریمع DANPاساس اوزان محاسبه شده در روش  بر

 جیاص داد. نتــاوزن را بــه خــود اختصــ نیشــتریب یمنــافع انســان

خـواران بـا جوامـع    که تضـاد گوشـت   دهدیدست آمده نشان مبه

ـ ا ییاثر در کارؤم يارهایاز مع یکیهمواره  یبوم ـ  هـا گونـه  نی ه ب

کـه در   ينورجـا  يهااست. گونه نیسرزم يمایس يهاگونه عنوان

 يمایسـ  راتییـ و تغ نیسرزم يهاياز کاربر يشتریمعرض تنوع ب
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 دهنـد یبا انسان نشان م يشتریتضاد ب ، معموالًقرار دارند نیسرزم

 يهـا انسـان و گونـه   انیـ تضـاد م  ریـ اخ يهـا ). در سال38و  33(

در  ی،مـال  يهاانیز و یمنیمسائل ا لیبه دلجثه خوار بزرگگوشت

و  7مورد توجه بوده اسـت (  یوحش يهاگونه تیریمد يهابرنامه

ـ   شی). افزا16 ـ انسـان و ح  نیتضـاد ب سـبب کـاهش    وحـش  اتی

 ژهیـ وبـه  يجـانور  يهـا به حفاظت از گونـه  یجوامع بوم شیگرا

خــواران بــه عنــوان گوشــت یو معرفــ شــودیخــوران مــگوشــت

از مـوارد ممکـن اسـت بـا      ياریدر بسـ  نیسرزم يمایس يهاگونه

کسـب اطالعـات    نیهمراه باشد. بنـابرا  یمجوامع بو ینگرش منف

 هـا، تعارض نیا يریگکلدر ش رگذاریثأت يارهایمعدر مورد  یکاف

ــا وضــع  يراهکارهــا نیتــدو  ،یفرهنگــ تیکارآمــد و ســازگار ب

گونـه و   یو حفـاظت  یسـت یز طیمنطقه و شرا یو اجتماع ياقتصاد

در کـاهش   توانـد یمربوطه، مـ  يهاآن توسط سازمان قیدق ياجرا

 یتیریبه اهداف مـد  یابیوحش و دست اتین انسان و حیتعارض ب

  ثر باشد.ؤم

اشـغال شـده توسـط     يهـا ستگاهیسطح ز اریفقط مع چنانچه

 نیسـرزم  يمایثر بر انتخاب گونه سـ ؤم اریمع کیگونه به عنوان 

ماننـد گـرگ، شـغال و روبـاه      ییهـا در نظر گرفته شـود، گونـه  

 يمایرا به عنـوان گونـه سـ    ییباال تیممکن است اولو ،یمعمول

 یصاصـ ر اختیـ رفتـار غ  لیدل به هاگونه نیکسب کنند. ا نیسرزم

سـطح   جـه یرا اشـغال کـرده و در نت   هاستگاهیاز ز یمتنوع فیط

-گوشـت  ریبـا سـا   سـه یدر مقا کننـد یکه اشغال م ییهاستگاهیز

شـد، انتخـاب گونـه     انیـ طور کـه ب است. اما همان ادیخواران ز

است. بـا در   ارهیچندمع يریگمیتصم ندیفرا کی نیسرزم يمایس

ـ نظر گرفتن مع  رسـد یبـه نظـر مـ    ،یسـان نتضـاد بـا منـافع ا    اری

تضاد باال با جوامع  لیمانند گرگ، شغال و روباه به دل ییهاگونه

کسـب   نیسـرزم  يمایبـه عنـوان گونـه سـ     ینییپا تیاولو یبوم

 یتخصصـ  اریبسـ  سـتگاه یبا توجـه بـه ز   گری. از طرف دکنندیم

ـ    ،یروباه شـن  ،یمانند گربه شن ییهاگونه  نیشـاه روبـاه و همچن

شـده توسـط   اشغال يهاستگاهیز سطح ها،گونه نیجثه کوچک ا

 گونـه  عنوان به هاگونه نیبوده و اکوچک  اریبس زین هاگونه نیا

کنند. با در نظـر گـرفتن   یکسب نم ییباال ازیامت نیسرزم يمایس

 رسـد یمطالعه، بـه نظـر مـ    نیشده در ا ییمهم شناسا يارهایمع

ـ یو پلنـگ ا  ییایآس وزپلنگی يهاگونه بـه   ییبـاال  لیانسـ تپ یران

ـ دارنـد. ا  نیسرزم يمایعنوان گونه س ـ  از هـا گونـه  نی سـو،   کی

 يرا اشـغال نمـوده و از سـو    یبزرگـ  نسبتاً یگستره خانگاندازه 

بـا منـافع    يتضاد به نسبت کمتر هاگونهسایر با  سهیدر مقا گرید

 يمایسـ  يهاگونه ییانتخاب نها ندیدارند. به هر حال فرا یانسان

 ریو در نظـر گـرفتن سـا    ارهـا یتمـام مع  بیترک ازمندین نیسرزم

روش  اتیجزئ انیاست. ب 2ثر اشاره شده در شکل ؤم يارهایمع

 رانیبـه مـد   توانـد ی) مDANPمطالعه ( نیارائه شده در ا یقیتلف

 يبرا يرا به شکل مؤثر يجانور يهاحفاظت کمک کند تا گونه

  کنند. یابیمحور ارز-مکان یحفاظت يهابرنامه
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Abstract 

It is impractical to implement conservation efforts for all species due to complexity of natural systems, large scale of 
biodiversity issues, and budget limitations. Prioritizing species of conservation importance can alleviate this issue. 
Multiple interrelated criteria may be used for conservation prioritization of species. Therefore, the accurate evaluation 
of criteria is a multi-criteria decision-making problem. In the current paper, which is a complementary study to our 
previous work on identifying landscape species in central Iran, we aimed to provide more details about the integrated 
DEMATEL Analytical Network Process (DANP) for evaluating the criteria used for the process of selecting landscape 
species. The impact-relation map implied that home range size had the greatest effect on other criteria and the feasibility 
of monitoring received the most impact from other criteria. Also, conflict with human, vulnerability to climate change, 
and extent of occurrence have the highest priorities for selecting landscape species. Based on our findings, multi-criteria 
decision making systems effectively evaluate the interrelationships between the criteria affecting the selection process 
of species and rank the criteria according to their impacts. This framework can be used as a guideline for prioritizing 
species to increase the efficiency of site-based conservation efforts. 
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