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اولویت بندي ذینفعان براساس اهمیت و سطح اثر در یک  - 2شکل 

:h p:منبع(پروژه //www. cphp. uk. com/ down l oads      (  
به عنوان مرحله نهایی در تحلیل ذینفعان ضروري است تا مشخص گردد که چه شکلی از مشارکت براي ذینفعان 

همبستگی، تجزیه و تحلیل  -در این ارتباط سه روش اصلی ماتریس هاي عمل کننده. مطبوع و امکان پذیر است
  شبکه اجتماعی و نقشه سازي دانش و آگاهی مورد توجه قرار گرفته اند

  تحلیل ذینفعان ، مدیریت مشارکتی، اکوسیستم هاي طبیعی :ات کلیديکلم
 

با استفاده از ارزیابی چند معیاره  گزینش پهنه هاي حفاظتی در تاالب چغاخور
  (SMCE)مکانی

طور کامل در همکاري مشترك در 
  .نظرگرفته شده است

  .   ذینفعان است خوب بین این

D  
آن دسته از ذینفعانی که براي 
کسب یا از دست دهی منافع از 
پروژه پافشاري نمی کنند و 
عملکردشان نمی تواند توانایی 
پروژه در نیل به اهدافش را 

  .تحت تاثیر قرار دهد
این گروه نیازمند پایش محدود بوده و 
احتمال کمی وجود دارد در مدیریت 

  .ته باشندپروژه مشارکت داش

C  
آن دسته از ذینفعانی عملکرد هایشان 
می تواند توانایی پروژه در نیل به 
اهدافش راتحت تاثیر قرار دهد اما 
این گروه براي کسب یا از دست 
دهی منافع بیشتر از پروژه پافشاري 

  .نمی کنند
این گروه ممکن است منبع ریسک باشندو 
ضروري است شیوه هاي پایش و مدیریت 

  .    ریسک بررسی گردد
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 (GIS)و سیستم اطالعات جغرافیایی

  3،جوانشیر آرش2 افشین ، دانه کار  زهرا *1اسدالهی 

  دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعیکارشناس ارشد محیط زیست،  -1

  دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی -2

 دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی -3

فواید تاالب ها . تاالب ها مهم ترین و در عین حال آسیب پذیرترین منابع زیست محیطی جهان محسوب می شوند
از سوي دیگر سبب شده که در دهه حاظر فعالیت هاي  براي بشر از یک سو و اثرات سوء ناشی از تخریب آنها

با شناخت کاالها و خدمات ارزشمند . چشمگیري براي تبادل اطالعات به منظور حفاظت از تاالب ها صورت گیرد
به . از پیش احساس می شودها براي جوامع بشري، لزوم استفاده خردمندانه و حفاظت از آنها بیشاین اکوسیستم
ی به استفاده خردمندانه از تاالب ها ضروري است به تعادل و توازنی رسید که موجودیت تاالب ها در منظور دستیاب

تاالب چغاخور در . گستره وسیع فعالیت هاي انسانی که از حفاظت مطلق تا دخالت موثر متفاوت است تضمین گردد
در ایران  IBAزي و یکی از مناطق تاالب مهم کشور براي پرندگان آب 105استان چهارمحال و بختیاري یکی از 

این تحقیق با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی و در محیط سیستم اطالعات در . محسوب می شود
زیرمعیار فرعی مورد 17معیار اصلی و  5جغرافیایی پهنه هاي مناسب حفاظتی در تاالب چغاخور با استفاده از 

معیارهاي اصلی شامل زیستگاه، گونه، اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی بودندکه از نظر ماهیت . شناسایی قرار گرفتند
براي تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارهاي شناسایی شده جهت گزینش . به دو دسته انسانی و اکولوژیک تقسیم شدند

به این ترتیب معیارهاي یاد شده در قالب پرسشنامه . در تاالب چغاخور از روش دلفی استفاده شد پهنه هاي حفاظتی
شوندگان از پرسش. کارشناس در زمینه تاالب قرار گرفت 14در اختیار ) پرسشنامه دلفی(نظرسنجی کارشناسان

-بی(درجه اهمیت 5یکی از درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارهاي شناسایی شده درخواست شد و هر پرسش شونده 

متفاوت ) 9و  7، 5، 3، 1(را که داراي درجه وزنی) اهمیت، با اهمیت، اهمیت زیاد و اهمیت خیلی زیاداهمیت، کم
. هاي صورت گرفته براي هر درجه اهمیت نیز معرف امتیاز آن درجه اهمیت قلمداد شدتعداد انتخاب.بود برگزید 

دار قابل راي هر معیار محاسبه و درصد امتیاز کسب شده از حداکثر امتیاز وزنسپس میزان امتیاز وزن داده شده ب
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همچنین میانگین حسابی درجه اهمیت هر معیار نیز به طور جداگانه . کسب براي هر معیار و زیرمعیار تعیین شد
بر (هاي هر معیاردهی معیارها توجه شد که مجموع وزنبراي وزن. محاسبه و براي قضاوت نهایی در نظر گرفته شد

، لذا ضریب وزن تعدیل شده هر )بود 10وزن معیارها بین صفر تا (بیشتر باشد 10نباید از عدد )مبناي درجه اهمیت
سپس مجموع . هاي هر معیار محاسبه و در عدد وزن هر معیار ضرب شدتقسیم بر مجموع وزن 10معیار از رابطه 
دار قابل حداکثر امتیاز وزن. دار قابل کسب شدیم بر حداکثر امتیاز وزنتقس) بر اساس وزن تعدیل شده(دارامتیاز وزن

ضربدر حداکثر وزن )شوندگان، معادل کل پرسش14در این بررسی(کسب از ضرب باالترین امتیاز قابل انتظار
قابل کسب،  دار هر معیار بر حداکثر امتیازبه این ترتیب از تقسیم مجموع امتیاز وزن. به دست آمد) 10(تعدیل شده

میانگین وزنی درجه اهمیت هر معیار نیز از جمع . نسبت امتیاز کسب شده در هر معیار محاسبه و به درصد ارائه شد
شوندگان، در این برابر با تعداد کل پرسش(تقسیم بر مجموع کل امتیازها ) درجه اهمیت(ضرب امتیاز در وزنحاصل

  :روش فوق به شرح زیر است روابط ریاضی..تعیین شد) 14مطالعه برابر با

  ix=وزن اولیه                                                                                                                                              

    n) = امتیاز(اندتعداد افرادي که به هر درجه اهمیت راي داده                                                                     

∑ ix
  ضریب وزن تعدیل شده=  10

i
i

x
x

×
∑
10) =iy(وزن تعدیل شده  

nyi × =(zi)دارامتیاز وزن  

A :  100                                                               حداکثر امتیاز قابل کسب
140

×∑ iz =
A

zi∑ = درصد اهمیت
  معیار

N                       :شوندگان                                تعداد کل پرسش                                                
N

nxi∑ × )(

 درجه اهمیت معیار= 
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درصد انسانی بودند، غربال  2/41درصد اکولوژیک و  8/58زیرمعیار فرعی که  17معیار اصلی و  5 به این ترتیب
مراتبی اولویت بندي و وزن دهی  معیارهاي گزینش شده توسط روش دلفی با استفاده از تحلیل سلسلسه. گردیدند

- بندي معیارها و زیرمعیارها و تعیین ضرایب اهمیت آنها، مدل خطی ریاضی براي گزینش پهنهبر اساس اولویت. شد

تشخیص زون هاي مناسب براي حفاظت در تاالب چغاخور با استفاده از  .هاي حفاظتی در تاالب چغاخور تهیه شد
و وزن دارشده پس از تبدیل به نقشه از طریق ترکیب الیه هاي نقشه اي صورت معیارهاي منتخب، اولویت بندي 

در این روش قاعده تصمیم گیري، . استفاده شد) WLC( 4براي این منظور از روش ترکیب خطی وزن دار. گرفت
 :را به وسیله فرمول زیر محاسبه می کند   مقدار هر آلترناتیو 

Ai = Σjwj xij                     

wj :  ؛ وزن استاندارد شدهxij : مقدارi امین آلترناتیو در رابطه باj امین خصیصه و  Ai:مقدار آلترناتیو  

هکتار از پهنه آبی تاالب داراي  1021نشان داد که ) 1نقشه شماره(نقشه پهنه حفاظتی بدون دخالت عوامل تهدید 
با در نظر گرفتن عوامل تهدید این میزان به . د از کل پهنه آبی تاالب بوددرص 2/79ارزش حفاظتی بوده که تقریبا 

درصد پهنه آبی کاهش یافت در نظر گرفتن مرز تاالب بر اساس توسعه گیاهان آبزي و  1/62هکتار معادل  800
 محدوده یادشده،% 1/24، وسعت زون هسته مرکزي معادل )2نقشه شماره(زون بندي نهایی پهنه هاي حفاظتی

محدوده یادشده و وسعت زون حائل در خارج از پهنه آبی % 5/19وسعت زون حائل در داخل پهنه آبی برابر با 
  .محدوده یادشده تعیین شد% 5/28معادل 

  حفاظت، ارزیابی چند معیاره مکانی، تاالب چغاخور ، سیستم اطالعات جغرافیایی :کلمات کلیدي

 

 

 

                                                           
4 - Weighted Linear Combina on (WL C)   
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 نگاهی گذرا برآیین زیست در کهن آریابوم

  میکروبیولوژي، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی

تاریخی و فرهنگی خود در بسیاري از رخدادها پیشگام سایر ملل هم دوره 
انسانی  به واسطه جایگاه جغرافیایی و ویژگی هاي یکتاي خود، خواستگاه بسیاري از نخستین هاي

جشن هاي ایران باستان سرشار از  در بررسی گذرا تاریخ و پیشینه نیاکانمان خواهیم یافت که فرهنگ، آیین و
ایرانیان کهن نخستین و تنها . ن و گیاهان است

 .از دیگر ملل به مسایل زیستی و زیست بومی پیرامونشان توجهی ویژه داشته اند

و نشانه اي از نشانه هاي دادگر  ایرانیانی که زمین را زاینده و مادر، آب را بسیار مقدس و درمانگر وآتش را پاالینده
زیست بوم قانون وآیین داشته اند و آبادانی زمین را خویشکاري 
 امروزه یکی از نشانه هاي مهم پیشرفت را فرهنگ اجتماعی مردم آن کشور نسبت به

ریز ودرشت و استواري در این  پیش باورها و قوانین
در اینجا ما بر آنیم تا با مرور پاره اي 

  .پردازیمب جایگاه دانش زیست شناسی و احترام به زیست بوم در ایران باستان و فرهنگ نیاکانیمان

نقشه شماره 
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نگاهی گذرا برآیین زیست در کهن آریابوم
  علی، اسماعیل زاده

میکروبیولوژي، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی دانشجوي کارشناسی ارشد

تاریخی و فرهنگی خود در بسیاري از رخدادها پیشگام سایر ملل هم دوره  کهن آریابوم ما ایران زمین با پیشینه کهن
به واسطه جایگاه جغرافیایی و ویژگی هاي یکتاي خود، خواستگاه بسیاري از نخستین هاي

در بررسی گذرا تاریخ و پیشینه نیاکانمان خواهیم یافت که فرهنگ، آیین و
ن و گیاهان استو جاندارا یکتاپرستی و پاسداري از زیست بوم و مهرورزي به طبیعت

از دیگر ملل به مسایل زیستی و زیست بومی پیرامونشان توجهی ویژه داشته اند ملتی بوده اند که پیش و بیش
ایرانیانی که زمین را زاینده و مادر، آب را بسیار مقدس و درمانگر وآتش را پاالینده

زیست بوم قانون وآیین داشته اند و آبادانی زمین را خویشکاري  براي پشتیبانی از جانوران و درختان و
امروزه یکی از نشانه هاي مهم پیشرفت را فرهنگ اجتماعی مردم آن کشور نسبت به. اند

پیش باورها و قوانین زیست بوم می دانند حال آنکه نیاکان ما بیش از چهار هزار سال
در اینجا ما بر آنیم تا با مرور پاره اي .از یادشان برده است زمینه داشتند که شاید امروزه روز ایرانی عصر هزاره سوم

جایگاه دانش زیست شناسی و احترام به زیست بوم در ایران باستان و فرهنگ نیاکانیمان

شماره 
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دانشجوي کارشناسی ارشد

کهن آریابوم ما ایران زمین با پیشینه کهن
به واسطه جایگاه جغرافیایی و ویژگی هاي یکتاي خود، خواستگاه بسیاري از نخستین هاي واست وخود بوده 
در بررسی گذرا تاریخ و پیشینه نیاکانمان خواهیم یافت که فرهنگ، آیین و. است

یکتاپرستی و پاسداري از زیست بوم و مهرورزي به طبیعت

ملتی بوده اند که پیش و بیش
ایرانیانی که زمین را زاینده و مادر، آب را بسیار مقدس و درمانگر وآتش را پاالینده

براي پشتیبانی از جانوران و درختان و. انستندمی د
اند دینی خود می دانسته

زیست بوم می دانند حال آنکه نیاکان ما بیش از چهار هزار سال
زمینه داشتند که شاید امروزه روز ایرانی عصر هزاره سوم

جایگاه دانش زیست شناسی و احترام به زیست بوم در ایران باستان و فرهنگ نیاکانیمان از آنها به بررسی

شماره نقشه 
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