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ریاضیات در علوم زیستی و دانشهای محیطزیست

* مجید مخدوم
* استاد دانشکده منابعطبیعی دانشگاه تهران ،عضو هیات مدیره انجمن ارزیابی محیطزیست ایران
(تاریخ دریافت0313/01/10 :؛ تاریخ تصویب)0315/15/10 :

چکیده
یک باور غلط در میان دانش آ موزان کشور باعث هراس آنان از علوم ریاضی و شاق دانستتن آن شتده بتودا بتا تتتا استتادان،
انجمنهای علمی و خانههای ریاضی کشور که کاربرد علوم ریاضی را در دانشهای دیگر نمایاندند ،این جلوه اشتباه امروز ه بتدل
به استفاده از علوم ریاضی در دانشهای دیگر به ویژه علوم زیستی شده استا دانش محیطزیست نیتز کته ختود نشتات از علتوم
زیستی میگیرد از این قاعد مستثنی نیست زیرا محیطزیست از کنش و واکنش عناصر زنده و غیر زنده محیطزیست متان شتک
میگیردا از نظر اکولوژیکی پی بردن به تاثیرات متقاب کنش و واکنش عناصر ،نیاز به ح معادله و یا معادالت ریاضتی دارد کته
خود بیانگر کنش و واکنش دوطرفه استا بنابراین علوم ریاضی امروزه نه تنها دیگر جلوه ای سخت و شاق ندارد ،بلکه رهگشتای
مشکتت زندگی امروزیمان در محیطزیست میباشدا نمونههای کاربردی علوم ریاضی در دانش محیطزیست در این مقاله ضتمن
بیان مفهوم محیطزیست برشمرده شده اندا

کلید واژهها :ریاضیات ،علوم زیستی ،دانشهای محیطزیست ،مدلسازی ،کنش و واکنش اکولوژیکی

*نویسنده مسئول:

Email: mmakhdom@ut.ac.ir
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سرآغاز
از دیرباز یک باور غلط در میان دانش آموختگان علوم زیستی یتا
علوم تجربی (طبیعی سابق) دبیرستانهای کشور باعث شده بتود
که از دروس ریاضی گریزان باشندا شتاید ختود واژه ریاضتی بته
معنای منسوب به ریاضت (فرهنگ دهخدا )0385 ،ریشه در ایتن
باور غلط داشت که علم ریاضی را شاق جلوه میدادا شاهد بتودم
کتته دانشتتجویان علتتوم تجربتتی یتتا طبیعتتی کتته در رشتتتههتتای
علومزیستی و رشته های هم خانواده جانورشناسی ،گیتاهشناستی،
جنگلتتداری ،مرتعتتداری ،شتتیتت و محتتیطزیستتت و غیتتره در
دانشگاه های کشور مشغول به تحصی بودند به هنگام مرور یک
مقاله یا کتاب به محض رسیدن به صفحهای که در آن یتک یتا
چند فرمول ریاضی بود سریعا از آن صفحه گذر کرده و صتفحات
غیرفرمولی را مرور میکردندا شاید مشک جلتوه دادن ریاضتیات
توسط دبیران دبیرستانها بته ختاطر نشتان دادن اهمیتت علتوم
ریاضی و پرطمطراق کردن آن و بازگو نکردن کاربرد ریاضیات در
علوم دیگر دلیلی برای رویتش ایتن بتاور غلتط در میتان دانتش
آموزان علوم زیستی بوده باشدا
خوشبختانه با پیدایش ریاضیات کتاربردی و بتا تتتا استتادان
ریاضی و از همه مهمتر انجمنهای علمی و خانتههتای ریاضتی
کشور این باور غلط اینک دارد که از جامعه علمتی متا رختت بتر
میبنددا در این میان ،تتا استادان و انجمنهای علمتی علتوم
زیستی و رشتههای وابسته در سالهای اخیر نیتز در زدودن ایتن
باور اشتباه نه تنها بیتاثیر نبوده است بلکه با به کتارگیری علتوم
ریاضی و نشان دادن راههای به کارگیری آن برای حت مستای
زیستی به ویژه دانشهای محیطزیست راه را برای بته کتارگیری
علوم یاضی و کاربردهای آن باز نموده استا
همچنین پیشرفتهای به دست آمده در تولیدهای علمی در
سالهای اخیر در زمینه علوم زیستی در کشورهای پیشرفته
علمی جهان و ایران نیز در این میان تاثیری وافر داشته استا تو
گویی این امر باعث یک خودباوری همگانی در میان
اندیشمندان ،فرهیختگان ،استادان ،دانشمندان ،کارشناسان و
دانشجویان علوم زیستی و رشتههای وابسته شده باشدا چنانچه
ارتقاء تولید علمی در زمینه علوم زیستی در میان سایر علوم به
حدود  %55رسیده است (دانشگر و همکاران)0311 ،
دانش محیطزیست
در این میان دانش محیطزیست که خود نشات از علتومزیستی و
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رشتههای وابسته میگیرد از قافله پیشرفت و بتهکتارگیری علتوم
ریاضی بینصیب نمانتده استتا زیترا محتیط زیستت یتا محتیط
پیرامونی زندگی ما و سایر جانداران از دو بخش زنتده و غیرزنتده
تشکی شده استا بدینترتیب بررسی محیطزیستت هتر موجتود
زنده بتدون مطالعته بختش غیرزنتده امکتانپتذیر نیستتا زیترا
محیطزیست در ک  ،از کنش و واکنش بین این دو بخش وابسته
به یکدیگر شک میگیردا اجزا ایتن دو بختش در ستطال کتتن
عبارتنتتد از :پرتوهتتای خورشتتیدی ،پرتوهتتای کیه تانی ،ترکیتتب
هواسپهر ،فشار باد ،آب ،آتش ،وضعیتهای زمینشناختی و پستی
بلندی ،نیروهای چرخشتی گتردا زمتین ،ستنگ متادر ،ختا ،
گیاهان ،جانوران ،انسان ،دما و حجم پرتوهای زمین که در زمتان
بر هم اثر میگذارند (دانشنامه مدیریت شهری و روستایی)0380 ،ا
بررسی یکایک عناصر یاد شده اگر بدون یتاری جستتن از علتوم
ریاضی امکانپذیر باشد (که نیست) بررسی و پژوهش در کنش و
واکنش اکولوژیکی ایتن عناصتر بتدون کمتک گترفتن از علتوم
ریاضی ناممکن است ،زیترا پدیتدههتای کتنش و واکتنش ختود
تشکی یک یا چند معادله ریاضی را میدهندا
بنابراین برای شناخت ،ارزیابی کیفی ،ارزشیابی کمتی و تجزیته و
تحلی و جمعبندی کنش ها و واکنشهای عناصر تشکی دهنتده
محیطزیست ،به کارگیری علوم ریاضی یتک بایتد استتا چتون
همانگونه که بیان شد معادله یا معادالت ریاضی را باید نخستت
ساخت و سپس به چند و چون آن پرداختا
پیچیدگیهای دانش محیطزیست و چاره کار
تاکنتون متفکت رین بتر ایتن بتاور بودنتد کته مستکن ،مدرسته و
دانشگاه ،بیمارستان و درمانگاه ،جادههتا و بزرگتراههتا ،بنتدرها و
فرودگاهها ،معادن و کارخانجات ،مسجدها و کلیساها ،گورستانها
و مح های دفن زباله و یا تمامی ساختههای انسانی ،ساختارهای
انسان ساختی هستند که به خاطر تفاوت در ویژگیهتای فکتری،
متتذهبی ،فرهنگتتی ،تتتاریخی و نتتژادی جوامتتع انستتانی ،اشتتکال
مختلفی در محیط زندگی کره زمین به ختود گرفتتهانتد؛ ایتن در
حالی است که در پدیتدار شتدن عقایتد فکتری جوامتع انستانی،
محیطزیست و اجزاء آن نقش اساسی داردا به عبارت دیگر ،ساده
انگاری است که تفتاوت ستاختارهای انستان ستاخت در جوامتع
انسانی مختلف را تنها به طرز فکر آن جوامع نسبت دادا در واقع،
نوع محیطزیست است که موجب پدیدار شدن یک نقطه فکری و
در نهایت یک مکتب فکری میشود (صلال سبز در اروپا)ا از ایتن
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رو محیط زیستت دربرگیرنتده تمتامی عوامت طبیعتی (عینتی) و
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ذهنی است (دانشتنامه متدیریت
شهری و روستایی)0380 ،ا حال تصور نمایید که چگونه میتتوان
بتتا معتتادالت ریاضتتی برختتورد و یتتا کتتنش و واکتتنش عینیتتت
) (Objectivityو ذهنیتتت ) (Subjectivityرا از نظتتر معنتتا و
مفهوم مشاهده کرد و از همه مهمتر به ح مستای و مشتکتت
این برخوردها پرداختا سادهترین راه ح برای این کار استفاده از
شبیهسازی جهان واقعی و یا به عبارت دیگتر متدلستازی استت
)(Jeffers, 1982ا
نمونههای کاربرد ریاضیی ممیدس سیازی ریاضیی در
دانش محیط زیست
توسعه یا انواع استفاده انسان از محیطزیستت اگتر هماهنتگ بتا
توان سرزمینی محیطزیست نباشد ،به نابستامانی و در پایتان بته
پسرفتگی و تخریب محیطزیست میانجامدا از طتر دیگتر بته
واستتطه بتتین بخشتتی و چنتتد بخشتتی بتتودن پیراستتنجههتتای
محیطزیست ،انستان مواجته بتا دنیتای پیچیتدهای از دادههتا در
محیطزیست استا برای آسان کردن این پیچیدگی ،متدلستازی
(حرفی -ریاضی -گرافیکی -جدولی) یکی از راه ح هاستت کته
می تواند در ارزیابی توان سرزمین برای توسعه و در ارزیتابی آثتار
توسعه بر محیطزیست موثر افتدا
مدسسیازی بیرای ارزییابی نیواو اکوكیوژیکی انیوا
استفاده انساو از سرزمین مکاربریها
برای ارزیابی توان اکولوژیکی محیطزیست که فراینتد آن شتام
0ا نقشهسازی منابع اکولوژیکی 1ا تجزیه و تحلی و جمتعبنتدی
برای دستیابی به واحد نقشهسازی یا پهنهبندی و 3ا ارزیابی توان
پهنه ها (از مقایسه مدل با ویژگیهای اکولوژیکی) است ،دو مدل
ارائه شده استا
مدس اوس :فرمول مختدوم  66و مختدوم  01بترای رمزگتذاری
واحد نقشهسازی ابداع شدهاند که با این فرمولها هر پهنه کد یتا
رمز ویژهای با توجه به ویژگیهای اکولتوژیکی مربتوب بته ختود
میگیردا این فرمولها برای ترکیبهای  5 ،3 ،1و  6نقشه ابتداع
شدهاندکه همگی آنها از فرمول مخدوم  66به شتر زیتر نشتأت
میگیرند:
 E = j(I – 1) + jiکه در آن  Eشماره رمز یا کد واحد
نقشهسازی را به دست میدهدا  jتعداد ک طبقات نقشه زیرین،
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 Iشماره طبقه نقشه رویین و  jiعدد طبقه نقشه زیرین است
(مخدوم0301 ،و 0366؛)Makhdoum, 1992ا
مدس دوم :با مرور ،پژوهش و تجربه به عم آمده در انواع
موفق استفاده از سرزمین که نابسامانی محیطزیست در آنها به
صفر و یا اند رسیده است ،نخست مدل حرفی ارزیابی توان
اکولوژیکی برای  01نوع کاربری ارائه شد (مخدوم)0313 ،ا
سپس برای آن که این مدلهای حرفی را بتوان در سامانه
اطتعات جغرافیایی ) (GISبه کار گرفت ،مدلها اصت شده و
 35مدل ریاضی احتمالی برای  05کاربری ارائه گردیدند
(Makhdoum, 1993؛ مخدوم و همکاران)0311 ،ا
شایان یادآوری است که هم اکنتون فرمتولهتای مختدوم  66و
مخدوم  ،01به همراه مدلهای حرفی و متدلهتای ریاضتی بته
عنوان روا مخدوم در شر خدمات آمایش استان در ستراستتر
کشتور به کار گترفته میشتوند (مرکتز ملتی آمتایش سترزمین،
)0385ا
مدسسازی برای ارزیابی آثار نوسعه محیطزیست
برای ارزیابی آثار توسعه گذشته تا حال ،که بتواند چارهگشای
تصمیمگیری جهت توسعه آتی باشد ،مدل تخریب (مخدوم و
منصوری )0308 ،به شر زیر ارائه گردید ) Makhdoum,
:(2002
Aili  DP
Ei
مدس سوم:

D.Ci 

که در آن  D.Ciبرابر با
ضتتریب تخریتتب Ai ،آثتتار توستتعه li ،شتتدت اثتتر PD ،تتتراکم
فیزیولوژیک جمعیتت و  Eiدرجته آستیبپتذیری زیستتگاههتا و
اکوسیستمها هستندا ضریب تخریب محاسبه شتده نشتاندهنتده
درجه تراکمی آثار توسعه گذشته تا حال و نمایشگر درجه تخریب
در محیطزیست استا
مدس چهارم :ضریب تخریب ناشتی از متدل تخریتب در یتک
پهنه برای آنکه بتواند مورد استفاده قرار گیرد میبایست با ضریب
تخریب پهنه دیگر مقایسه شده و بزرگی یا کتوچکی آن تحلیت
شود (کوچکتر نمایشگر تخریب کمتر و بالعکس)
به خاطر آن که این مقایسه در اغلب بررسیها به خاطر نبود و یا
کمبود دادهها میسر نیست ،مدل جدولی فازی برای ح این
مشک ابداع شد )(Makhdoum, 2002ا بدینترتیب ،با استفاده
از مدل فازی ارائه شده ،ضریب تخریب بهدست آمده میتواند
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معنیدار شود و نشان دهد که کدام محیط باید حفاظت شود (با
چه درجهای) کدام محیط نیازمند بازسازی است (با چه درجهای)
و کدام محیط مهیای توسعه است (با چه درجهای)ا
هم اکنون این مدلها در ایران و ژاپن )Azari Dehkordi et
 (al., 2003برای ارزیابی آثار توسعه بر محیطزیست به کار
گرفته میشوند شایان یادآوری است که مدلهای اول (5
فرمول) ،سوم (یک فرمول) و چهارم (یک جدول فازی) یقینی و
مدل دوم ( 35فرمول) احتمالی هستندا
جمعبندی
از نظر تعداد اسناد علمی ،ایران در سال  1101در مکان بیست و
دوم جهان قرار داشت (صبوری)0311 ،ا پیشرفتهای علمی
ایران در سالهای اخیر نشان از خودباوری ملی در بین
اندیشمندان ،فرهیختگان ،دانشمندان ،استادان ،کارشناسان و
دانشجویان داردا در این خودباوری و پیشرفت ،حقیر که خود
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دانش آموخته رشته طبیعی (تجربی جدید) دبیرستانهای کشور
هستم نقش بسیار اندکی داشته اما باور کردم که علوم ریاضی
سخت و شاق نیست ،بلکه رهگشاستا در این راه تا آنجا به پیش
رفتم که برای ح مسای محیطزیست کشور و جهان توانستهام
با یاری جستن از علوم ریاضی به مدلسازی (معادالت ریاضی
نشاندهنده کنش و واکنش) بپردازما این شاید تجربهای باشد تا
جوانان پویای علم و دانش ،دیگر ریاضی را ریاضت کشیدن
ندانند و از آن برای بهتر فهماندن اندیشههای خود یاری جویندا
بهرحال توصیه میکنم در این راه به دام نرمافزاری نیافتند و تنها
به استفاده از نرمافزارها بسنده نکنند و خود به تولید نرمافزار
متناسب برای ایران بپردازندا برای احتراز این دام و آشنایی با
رواها و شیوههای نوین برنامهریزی محیطزیست مرور مقاله
) (Makhdoum, 2008خالی از لطف نیستا
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