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)ي پایدار پارك جنگلی سراوان گیالنتوسعه: ي مورديمطالعه(گیريتصمیم

شیرزادي لسکوکالیه و محمود صبوحی صابونیسمیه 
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چکیده
یی آهنگ یک کشور نقش عمدهي همعنوان بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده در رشد و توسعهها بهجنگل

تواند استعدادهاي یعی است، مییی صحیح، که مستلزم شناخت کافی از این منبع طبدارند و اجراي برنامه
- ریزي و اولویتبرنامه. ي پایدار کشور نشان دهدي جنگل را به فعل درآورد و سهم این منبع را در توسعهبالقوه

ي پایدار گیري، در رابطه با مسایل مربوط به جنگل، زمانی که با چندین معیار و هدف براي توسعهبندي تصمیم
ها در مورد گیريبندي تصمیمبنابراین، در این مطالعه براي اولویت. کندپیدا میسروکار داریم اهمیت زیادي

ي پایدار، از یابی به توسعهمسایل اقتصادي، اکولوژیکی و اجتماعی پارك جنگلی سراوان گیالن، براي دست
نامه و یل پرسشهاي مورد نیاز مطالعه از طریق تکمداده. مراتبی فازي استفاده شدریزي سلسلهروش برنامه

نتایج نشان داد که با توجه به امکانات کم تفریحی و رفاهی . دست آمدنظرهاي متخصصان پارك جنگلی به
. ریزي پارك استي اول اولویت براي برنامهگیري در مورد مسایل اجتماعی آن در درجهفعلی پارك، تصمیم

ي پایدار پارك نشان داد که براي رسیدن به توسعهنزدیک بودن میزان اولویت مسایل اکولوژیکی به اولویت اول
ترین صدمه وارد شود، و در عین جنگلی، اولویت معیار اجتماعی باید در جهتی باشد که به هدف اکولوژیکی کم

.ي پایدار آن استفاده نمودهاي اقتصادي پارك نیز بتوان براي توسعهحال از قابلیت

JEL:C35،C61 ، Q01طبقه بندي 

ي پایدارمراتبی فازي، توسعهپارك جنگلی سراوان، روش سلسله: اژه هاي کلیديو
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مقدمه
نظـرات نقطـه امـروزه .اسـت هـا آنازحفاظـت ازمنـد ینیعیطبمنابعازداریپايبرداربهره

ـ ارامتخصصانيسوازنهیزمنیادریمتفاوت يارهـا یمعوهـا شـاخص کنـون تـا .شـود یمـ هئ
در . روشن نیـست  هاآناعتبارکهشدهارائهداریپايدارجنگلیابیارزوي مدیریت   برايمتعدد
یجنگلنیزمتیموقعوگاهشیرويهایژگیو،ییگونهبیترکلحاظبههاجنگلطیشرا نتیجه،

نیـز متفـاوت    یجنگلـ يهاستمیاکوسدربیتخريهامیرژوبرداريبهرهآثار، و استمتفاوت
یـی، منطقـه ویـی هیناح،یجهاناسیمقدرآننقشویستیزتنوعازحفاظتي  نهیزمدر. است

ییژهیويهازمیمکاني خود،   اقتصادتیاهمزانیمووسعتنوع،بهتوجهبامختلفيکشورها
و عیارهـا م .)1386،پیلـه ور  (انـد نمودهارائهیستیزتنوعازحفاظتوهاجنگلتیریمديبرا

داري پایـدار محـسوب    حرکت به طرف جنگل   پایش و ارزیابی   ،بزاري براي تعریف  ا هاشاخص
اصول یا شرایط اصلی براي پایداري اسـت کـه           يدهندهنشان ،الح و مفهوم معیار   طاص. شودمی

قـرار  هـا مـورد قـضاوت    لهـاي حفـاظتی و اجتمـاعی جنگـ       ها توان تولیدي و نقش    بر طبق آن  
کـه   ،گیـري و پـایش اسـت      شاخص کمی و کیفی براي انـدازه      هر معیار داراي چندین     . گیردمی

. تا آثـار مـدیریت جنگـل مـشخص شـود          گیردگیري قرار می  طور منظم و متوالی مورد اندازه     هب
داري پایدار در سطح ملـی ممکـن اسـت بـر سیاسـت و قـوانین                 هاي جنگل معیارها و شاخص  

نونی در سطح جهانی تقریباً همـه       در شرایط ک  . گذار باشد جنگل و تشکیالت بخش جنگل تأثیر     
داري پایدار در سطح ملی     هاي جنگل معیارها و شاخص   ،کشورها در مناطق مختلف اکولوژیکی    

نماینـد پیاده و اجرا میاست،هاي بین المللی تهیه شدهرا که قبالً با همکاري فائو و سایر ارگان  
).1384،شریعت نژاد(

-کـرد اقتـصادي   متی و زنـده مـانی جنگـل، عمـل         وسعت منابع جنگلی، تنوع زیستی، سـال      
. شوداجتماعی منابع جنگلی از جمله معیارهایی است که براي پایداري جنگل در نظر گرفته می              

ي پایـدار  گیري بـراي رسـیدن بـه هـدف توسـعه      ها در تصمیم  هاي تعیین اولویت  یکی از روش  
در .مراتبـی فـازي اسـت   هجنگل، در مورد مسائل مربوط به آن، روش تجزیـه و تحلیـل سلـسل       

مراتبی مطالعـات زیـادي انجـام گرفتـه     ي مدیریت پایدار و روش تجزیه و تحلیل سلسله       زمینه
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ریـزي  ، مدیریت پایدار جنگل را با استفاده از یـک روش برنامـه    )2004(بالتیرو و رومرو     .است
ي آلترنـاتیو برنامـه    nشـان،   ها در مطالعه  آن. آرمانی گسسته در جنگلی در اسپانیا طراحی کردند       

یـی از   متخصـصان مجموعـه   . تعداد شاخص پایداري در نظر گرفتنـد       mجنگل را براي ارزیابی     
ي ي مهم در مطالعه   مسئله. شاخص پایداري در نظرگرفته شده پیشنهاد کردند       mاهداف را براي    

شاخص  mها تعیین سیستم جنگل با سطح باالیی از اهداف قابل قبول براي متخصصان و با                آن
ي جنگـل را    هاي ارزیابی مدیریت چندهدفـه    استراتژي ،)2004(سیلی و همکاران    . پایداري بود 

هـزار هکتـار جنگـل در      288گیري بـراي    مراتبی سیستم حمایتی تصمیم   با کاربرد روش سلسله   
گیري سیستم حمایتی تصمیم  در این تحقیق، کاربرد     . شمال غربی کلمبیا مورد بررسی قرار دادند      

هاي طبیعـی، سـودها و      هاي مدیریتی، که به بیان اهمیت اثر تخریب       براي تجزیه و تحلیل روش    
هـاي  پردازد را بـراي بیـان نتـایج بـه گـروه           هاي عینی کاربردي می   هاي همراه با تکنیک   ریسک

لیـل چنـدمعیاره   ، از روش تجزیـه و تح )2006(شپارد و میتنـر   . مدیریتی مورد بحث قرار دادند    
سـازي بـر مبنـاي    در ایـن مطالعـه مـدل   . ریزي مدیریت پایدار جنگل استفاده کردند     براي برنامه 

هایی به منظـور آزمـون کـردن        بنديدهی و برطبق اولویت   ها، وزن ارزیابی متخصصان از سناریو   
طـور مـؤثر   ها بـه ها، روشکنندهبر مبناي نتایج و ارزیابی شرکت   . ترجیحات سناریوها انجام شد   
این مطالعه توانست   . بیان شد ) متضاد(ي ناسازگار   گیري در منطقه  مثل یک ابزار حمایتی تصمیم    

ــعه   ــی را در توس ــش اساس ــک نق ــتخدام، روش ی ــر، اس ــواب ي فراگی ــاي ج ــراي  ه ــویی ب گ
. هاي حمایتی و قابل پذیرش اجتماعی بـراي مـدیریت پایـدار جنگـل ارائـه دهـد                 گیريتصمیم

کار ي انتخاب کارمندان بهمراتبی فازي را براي مساله  ، روش سلسله  )2009(ن  گونگور و همکارا  
کار دار که دو معیار کیفی و کمی دارد به        براي ارزیابی بهترین فرد صالحیت     FAHPروش. بردند
با نتایج ارائه شده توسط روش اهـداف         FAHPدست آمده توسط    در این مطالعه، نتایج به    . رفت
گیري هاي ارائه شده در این مطالعه، یک روش حمایتی تصمیم         روش. سه شد مقای 1دار یاگر وزن

گیري بهتر تحت رویدادهاي فازي تر و کمک به مدیران براي تصمیم      ي اطالعات بیش  براي تهیه 
، یک روش چنـدمعیاره بـا عنـوان روش تجزیـه و تحلیـل         )2009(گارسیا و الماتا    . معرفی کرد 

____________________________________________________
1- Yager's Weighted Goals Method
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کـار  داري بـه گیري بالقوه براي مدیریت تعمیر و نگـه       تصمیم مراتبی را همانند یک روش    سلسله
داري موتـور دیزلـی مربـوط    در این مورد، مساله به انتخاب بخـشی از روش بـراي نگـه           . بردند

نتـایج  . مراتبی براي معیارها و آلترناتیوهـا در درون سیـستم سـاخته شـد           ساختار سلسله . شدمی
ـ       مراتبـی، معیارهـا و آلترناتیوهـا    ه و تحلیـل سلـسله  مطالعه نشان داد که بـا کـاربرد روش تجزی

. دهی شودصورت یک روش نزولی که بهترین روش ممکن انتخابی است سازمانتواند بهمی
هاي شمال ایـران را مـورد   برداري بهینه از جنگل، مدیریت پایدار و بهره)1386(حسنی مهر  
هـاي کـشور    تـرین جنگـل   ر مرغـوب  نتـایج مطالعـه حـاکی از آن بـود کـه د            . مطالعه قـرار داد   

رویه از منابع جنگلی با کاهش یک سوم توان تولیـدي           ي بی به دلیل استفاده  ) هاي شمال جنگل(
ي این روند، ابتدا منـابع طبیعـی ماننـد خـاك، آب و پوشـش گیـاهی و در                ایم، و با ادامه   مواجه
افزون بـرآن، عنـوان شـد    .ي بعد با کمبود منابع یاد شده، انسان آسیب جدي خواهد دید        مرحله

مند در راستاي حفظ منابع جنگلی و افزایش تـوان تولیـدي آن   ي روش مدیریتی نظام   که با ارائه  
خدمت گرفتن این منابع براي تأمین نیازهاي مادي جامعـه و بـا درنظرگـرفتن اصـل بقـاي              و به 

ابعـاد  ،)1381(شـادي طلـب     .هاي مؤثري به سمت توسعه برداشـت      توان گام منابع جنگلی می  
هـاي اجتمـاعی در مـدیریت    نهـاد سیاسـت  ي پیشاجتماعی در مدیریت جنگل را با هدف ارائه   

هـاي شـمال   هاي پژوهشی که در جنگل    این مطالعه بخشی از یافته    . جنگل مورد مطالعه قرار داد    
زیـستی  بردهاي هم اساس راه هاي خاصی را بر   ایران انجام گرفته را نمایان ساخت و نیز سیاست        

هـاي سـاکن در   کارهـاي خـاص خـانواده   راه(جـایی  و یـا جابـه    ) بهبود کل نظام جنگل نشینی    (
. نهاد کرد، را پیش)هاي کوچک و شاغالن در شهرها، ولی ساکن در روستاهاي جنگلیآبادي

از  1371هـاي سـالم از سـال      گـاه منظور ایجاد تفـرج   هاي سراوان در استان گیالن به     جنگل
گاه جنگلی تجهیز و از تـوان اکولـوژیکی منطقـه           سوي مسئوالن مربوط به عنوان پارك و تفرج       

هاي بومی در سـطح وسـیعی       هاي بومی استفاده و شرایط رشد گونه      جهت استقرار و رشد گونه    
هـاي سـال جـز در مـوارد     ي فـصل  هـاي ایـن پـارك در همـه        دره. )1387،نـام بـی (فراهم شد 

هـاي  آوري آبهـاي طبیعـی بـراي جمـع    ترین زهکـش اي آب است و از عمده     سالی دار خشک
هـاي ایجـاد مـسیر،      پارك جنگلی سـراوان قابلیـت     . شودسطحی در زمان بارندگی محسوب می     
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تأسیسات و بناهاي قدیمی و تاریخی را براي باالبردن توان گردشگري و اقتـصادي منطقـه دارا                 
عنـوان یـک منبـع    تـوان بـه  اسـتخر پـارك نیـز مـی    هـا و چـونین از ذخـایر رودخانـه     هم. است
ي هـاي شـالیزار روسـتاها و دره       هاي کشاورزي و آبیاري زمـین     ي آب، براي فعالیت   کنندهتأمین

هـاي آبـی    توان از آن بـراي ورزش     پشت استفاده نمود که با مدنظر قرار دادن تمهیدات الزم می          
-د مطالعه جهت بـرآوردن اهـداف اجتمـاعی        ي مور هاي منطقه با توجه به قابلیت   .استفاده نمود 

بنـدي و تعیـین میـزان اهمیـت ایـن      تفریحی، اقتصادي و اکولوژیکی پارك، و به منظور اولویت    
با توجه بـه نوسـاخت بـودن    (ي پایدار در پارك جنگلی سراوان      اهداف در جهت نیل به توسعه     

-اکولوژیکی منطقه و قابلیـت ي تر به جنبه  هاي کم تفرجی، صدمه -هاي تفریحی آن براي استفاده  

هاي مورد نیاز مطالعه،    داده. استفاده شد  FAHP(1(مراتبی فازي   ، از روش سلسله   )هاي اقتصادي 
نامه، میان افراد بـومی منطقـه، بازدیدکننـدگان و مـسئوالن پـارك            پرسش 200با تنظیم و توزیع     

ظرهـاي کارشناسـان پـارك    ي کل منابع طبیعی گیالن و ن     جنگلی سراوان و آمار موجود در اداره      
.دست آمدجنگلی به

روش تحقیق
گیري چند صـفته اسـت کـه        هاي تصمیم مراتبی یکی از روش   روش تجزیه و تحلیل سلسله    

ریزي از یک روش سیـستماتیک      گیري و برنامه  در هر روش تصمیم   . طور گسترده کاربرد دارد   به
هـاي چنـدمعیاره، تئـوري    گیـري مدر تـصمی . شـود و منطقی براي رسیدن به جواب استفاده مـی      

قهرمـان و   (ي فازي ممکن است روش عمومی باشد که با عدم حتمیت سـروکار دارد               مجموعه
. ي افراد مختلف ارائه شده اسـت      به وسیله  FAHPهاي  تعداد زیادي از روش   ). 2008،همکاران

ي اسـتفاده  یلهها و توجیه مساله به وسـ     هاي سیستماتیک براي انتخاب گزینه    ها، روش این روش 
مراتبـی اسـت   و تجزیه و تحلیل ساختار سلسله) 1965،زاده(ي فازي  از مفهوم تئوري مجموعه   

).2008،قهرمان و همکاران(

____________________________________________________
1- Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP)
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هـاي  مراتبی اولـین بـار توسـط سـاعتی بیـان و در زمینـه              هاي تجزیه و تحلیل سلسله    روش
با چندین گزینـه و معیـار      گیري چندصفته   مختلف همچون ابزاري براي تجزیه و تحلیل تصمیم       

بـرد،  کار می دهی معیارها به  هاي جفتی و ماتریس جبري را براي وزن       مقایسه AHP. استفاده شد 
). 1980سـاعتی (شود  دست آمده از ارزیابی معیارها ساخته می      هاي به ي وزن وسیلهتصمیمات به 
در ایـن   . شـود خته مـی  هاي جفتی سا  مراتبی کردن ساختار مساله، ماتریس مقایسه     بعد از سلسله  

ماتریس عناصر   
ji

ij a
1

a       است و بنابراین وقتیi=j  ،1aij ارزش  . استiw) هـا یـا   برتـري

اشاره به اهمیـت  9سان و اشاره به اهمیت یک1متفاوت باشد و 9تا  1ممکن است از    ) هاوزن
، نـشان داده شـده اسـت        1ي  تفسیر هر عـدد در جـدول شـماره        . دارد مطلق یا خیلی پراهمیت   

).2008،قهرمان و همکاران(

تفسیر ماتریس مقایسه جفتی). 1(جدول 
تفسیرijaارزش 
اهمیت برابر دارندjو iاهداف 1
به طور ضعیف مهم استjنسبت به هدف iهدف 3
میت قوي استداراي اهjنسبت به هدف iهدف 5
دارداهمیت خیلی قوي یا پراهمیتjنسبت به هدف iهدف 7
تر استطور مطلق مهمبهjنسبت به هدف iهدف 9

)بینابین(هاي میانی ارزش2و4و6و8
2008قهرمان و همکاران، : مآخذ

ی گیري اهداف، در راستاي رسیدن به مـدیریت در این مطالعه، براي انتخاب و اولویت تصمیم    
مراتبـی فـازي    پایدار در پارك جنگلی سـراوان، بـا اسـتفاده از روش تجزیـه و تحلیـل سلـسله                  

(FAHP) ترتیـب  سه سـطح بـه  . یابی به این اهداف در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت     دست
تـوان تعیـین    شامل سطح هدف، سطح معیارها یا اهداف که به روش مستقیم مقـدار آن را نمـی                

شود تعیین  که در سطح سوم بیان می     ) پارامترهاي فازي (هاي  ها یا گزینه  نمود و بر اساس صفت    
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در این مدل، معیارهاي مورد نظر در سطوح مختلف با معیارهاي در سطوح بـاالتر بررسـی         . شد
ماتریس . مراتبی قرار داده شد   ي اهمیت موجود، در یک ساختار سلسله      گردید و بر اساس درجه    

هـا، شـامل   مـاتریس . شـود گیرنـده تعیـین مـی   شخص تـصمیم   هاي زوجی براساس نظر   مقایسه
ها براسـاس معیـار اقتـصادي، مـاتریس مقایـسه زوجـی             هاي زوجی گزینه  هاي مقایسه ماتریس

هـاي زوجـی براسـاس معیـار اجتمـاعی و           ها بر اساس معیار اکولوژیکی، ماتریس مقایسه      گزینه
. ي زوجی میان معیارها استماتریس مقایسه

که در این مطالعه نیز استفاده شد، به صورت زیـر اسـت              FAHPی، اساس روش    به طور کل  
):1980،ساعتی(

ي مـدیریت پایـدار پـارك جنگلـی         هـا مراتبی براي معیارها و گزینـه     ساختن ساختار سلسله  . 1
سراوان

.هاي وزن معیارها و گزینههاي مقایسه ي زوجی و محاسبهتعیین ماتریس. 2
.سیستمبررسی سازگاري . 3

آزمـون  . شودهاي مذکور زمانی که ناسازگار باشند، انجام می       آزمون سازگاري براي ماتریس   
هـاي زوجـی    هاي حاصل ازمـاتریس   توان به اولویت  دهد که تا چه اندازه می     سازگاري نشان می  

. گـردد توسط عددي به نام نرخ سازگاري مشخص مـی         AHPناسازگاري در روش    . اعتماد کرد 
براي هر جدول، ابتدا آن جدول نرمالیزه و سپس میانگین          ) جامعیت(نرخ سازگاري    براي تعیین 

گاه میانگین سطري فوق در اعداد موجود در ماتریس فوق به صورت            آن. شودسطري گرفته می  
دسـت  جمع سـطري بـر بـردار بـه    سپس حاصل . گرددشود و جمع سطري می    ستونی ضرب می  

-دست مـی  عددي به . شودخارج قسمت، میانگین گرفته می    آمده از میانگین سطري تقسیم و از        

.شودطبق فرمول زیر محاسبه میCIگاه عدد آن. گویندmaxآید که آن را 
)1(

1n
nmax

I.C





ي ي بعد براي محاسـبه در مرحله. هاي ماتریس است تعداد سطرها یا ستون    nدر این فرمول    
گـردد،  که براساس جدول زیـر تعیـین مـی         R.Iبر عدد    C.Iمقدار عددي   ) C.R(نرخ سازگاري   

). 1377،اصغرپور(شود تقسیم می
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هاي ماتریسبر اساس تعداد سطرها یا ستونRIعدد ). 2(جدول 
151413121110987654321n

59/157/156/148/151/149/145/141/132/124/112/19/058/000R.I

1377اصغرپور، : منبع
)2(

I.R
I.C

R.C 

باشـد جامعیـت آن      1/0تـر از  در رابطه با یک جدول مقایسه کـم        C.Rبراساس تجربه هرگاه    
هـا را دوبـاره انجـام داد        باشد بایـد مقایـسه     1/0بیش از    C.Rولی اگر   . جدول قابل قبول است   

. )1372،دارابی(
.صورت زیر بیان شدمدل به) درختی(مراتبی ساختار سلسله

سلسله مراتب اهداف و صفت ها ). 1(شکل 
شود، براي هریک از اهـداف اقتـصادي، اکولـوژیکی و          مشاهده می  1طور که در شکل     همان

در سطح سوم ساختار درختـی روش       ) گزینه(اجتماعی در نظرگرفته شده براي مدل، سه صفت         
هاي پارك جنگلی از لحاظ دارا بودن منابع آبـی،          با توجه به قابلیت   . مراتبی مشخص شد  لهسلس

غیر قابل فروش بودن درختان پارك جنگلی و مجانی بودن تفریح و استفاده از پارك جنگلی، با       
ي غیـر محـسوس بـراي بازدیدکننـدگان،         توجه به نظر کارشناسان پارك جنگلی، تعیین ورودیه       

هـا و   هاي کـشاورزي و درآمـدهاي حاصـل از فعالیـت          ز منابع آبی براي استفاده    درآمد حاصل ا  
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ي تولیدات غیر چوبی در پارك از جمله صفات درنظرگرفته شده براي رسیدن به هدف و جنبـه     
ي وجـود آمـدن زمینـه   چونین، به دلیـل بـه    هم. اقتصادي پارك جنگلی سراوان در نظرگرفته شد      

کنندگان، آسایش افـراد و مـسافران بـا         لی و افزایش تعداد بازدید    ي پارك جنگ  اشتغال، با توسعه  
هـا و فرهنـگ افـراد و بـا          بهبود و فراهم کردن امکانات تفریحی، افزایش برخوردها، معاشـرت         

ي صـحیح اسـتفاده از   توجه به شرایط اقلیمی پارك و دارا بودن حیوانات موذي و درنده، نحـوه  
ي امکانات آموزشی پارك براي نائل انی آن درقالب جنبه  هاي گیاهی و حیو   پارك و معرفی گونه   

خـصوص کیفیـت آب   بـه (برآن، بـاالبردن کیفیـت آب   افزون . شدن به هدف اجتماعی بیان شد 
هاي گیاهی و جانوري، افـزایش  ، افزایش و حفظ گونه  )ي سیاهرود براي پرورش ماهی    رودخانه

و خاك منطقه از صـفات مربـوط بـه    ي حفاظت شده و حفاظت خاك با توجه به شرایط         منطقه
. باالبردن و ارتقاي هدف اکولوژیکی درنظرگرفته شد

در مطالعـه از عـدد   ) صفات(براي تعیین اعداد فازي و تابع عضویت براي پارامترهاي کیفی           
.فازي مثلثی استفاده گردید

هـایی  ي ارزش بیـان کننـده    وهـاي دهـد کـه در آن ارزش      عدد فازي را نشان می     1نمودار
xنامـه و  یی اعداد حاصل از پرسش    ترین ارزش مشاهده  ترین و بیش  ازپارامترها با توجه به کم    

.تابع عضویت فازي است

عدد فازي مثلثی). 1(نمودار
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)k(xt)k(xtk wI

نیـز   3ي  کند، و رابطـه   تغییر می  1و   0بیان شد که بین      2ي  تابع عضویت عدد فازي طبق رابطه     
.دهدرا نشان می) معیارها(میزان ارزش ترکیبی صفات براي هریک از اهداف 

نتایج و بحث
به منظور ارزیابی اهداف مـدیریت پایـدار پـارك جنگلـی سـراوان، سـه هـدف اقتـصادي،                    

= 1و2و3(سه صفت براي هـدف اقتـصادي        (و نه صفت    ) =1kو2و3(یکی و اجتماعی    اکولوژ
)1=k((t        سه صفت براي هدف اکولـوژیکی ،)1و2و3) =2=k((t          و سـه صـفت بـراي هـدف ،

). 1شکل (شد نظرگرفته درt) )k=2= (1و2و3(اجتماعی 
نامه را  ده از پرسش  دست آم به) xهاي  ارزش(ها  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صفت       3جدول

. دهدنشان می

نامه و تابع عضویتنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسش). 3(جدول 
x)(xهاي تصمیمصفت

54/212/288/324/0سود حاصل از ورودي بازدیدکنندگان
83/22/2435/0ي آب براي کشاورزيدرآمد حاصل از عرضه

17/339/213/445/0درآمد حاصل از فروش تولیدات غیرچوبی
75/325/234/472/0کیفیت آب

89/32/249/474/0تنوع زیستی
07/208/298/353/0حفاظت خاك

10/473/25/478/0امکانات استخدام
33/48/259/486/0امکانات تفریحی

96/36/244/474/0کانات آموزشی و فرهنگیام
هاي تحقیقیافته: خذأم
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تـرین و  ها با توجه به کـم    هایی از صفت  ي ارزش کنندهبیان وهايدر جدول باال، ارزش   
2بر اساس فرمـول      x((افزون برآن، . نامه است یی حاصل از پرسش   ترین ارزش مشاهده  بیش

یا تابع عضویت براي هر صفت، میزان مناسـب بـودن صـفت را بـراي آن                  x((. دست آمد به
بعد از ترسـیم درخـت تـصمیم و تعیـین پارامترهـاي سـه سـطح                 . دهدهدف یا معیار نشان می    

هـاي حاصـل از   تـی و وزن ي جفهـاي مقایـسه   مراتبـی، مـاتریس   ساختار درختی روش سلـسله    
.هاي بعدي نشان داده شددست آمد که در جدولها بهي معیارها و گزینهمقایسه

گیري با همي معیارهاي تصمیممقایسه
دیگـر  ، اهمیت معیارهـا نـسبت بـه یـک       AHP)(گیريدر این مرحله از اجراي روش تصمیم      

ي پایـدار در    رسـیدن بـه توسـعه     گیري بـراي    هاي تصمیم تعیین اولویت (براي رسیدن به هدف     
هـاي  براي این منظور از مقایـسه     . بر اساس نظر متخصصان تعیین گردید     ) پارك جنگلی سراوان  

به عبارت دیگر، هرجفت ممکن از معیارها براي رسیدن به هـدف            . استفاده شد ) دوتایی(جفتی  
هاي جفتی  قایسهم 4در جدول   . ها براي این کار مشخص گردید     با هم مقایسه شد و اولویت آن      

ي اولویت یک معیـار بـر       اعداد هر خانه از این جدول نشان دهنده       . براي معیارها نشان داده شد    
.دیگري براي رسیدن به هدف است

هاي جفتی معیارهامقایسه). 4(جدول 
معیاراقتصادياکولوژیکیاجتماعیهاوزن
اقتصادي09/06/14/11
اکولوژیکی27/03/114
اجتماعی64/0136

λmax= 06/3  ; C.I= 03/0
هاي تحقیق یافته: مآخذ
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ي کننـده شود، هریـک از اعـداد درون مـاتریس بیـان        مشاهده می  4همان طور که در جدول      
ي بیان کننـده   2به عنوان مثال در سطر اول و ستون سوم، عدد           . ارجحیت معیار بر دیگري است    

تر از معیار اجتماعی است     معیار اقتصادي، کمی پراهمیت    این است که در پارك جنگلی سراوان      
). به طور ضعیف مهم است(

ها با هم نسبت به هر معیاري گزینهمقایسه
با هم نسبت به هر معیار، نیز بر اسـاس نظـر متخصـصان در            ) صفت ها (ي گزینه ها    مقایسه

هاي جفتی میـان سـه صـفت    مقایسه. هاي مورد نظر تعیین شد   هر یک از گزینه    ي اهمیت زمینه
7تـا    5هاي  معیار اقتصادي، سه صفت معیار اکولوژیکی، و سه صفت معیار اجتماعی در جدول            

.بیان شده است

هاي معیار اقتصادي با همي صفتمقایسه). 5(جدول 

درآمد محصوالت غیر هاوزن
چوبی

درآمد آب براي 
کشاورزي

درآمد 
نسبت به معیار اقتصاديورودیه

درآمد از ورودیه13/03/14/11
درآمد از آب براي کشاورزي28/04/114
درآمد از محصوالت غیر چوبی59/0143

λmax = 2/3  ; C.I= 1/0
هاي تحقیقیافته: مآخذ

مقایسه صفت هاي معیار اکولوژیکی نسبت به هم). 6(جدول 

کولوژیکینسبت به معیار اکیفیت آبتنوع زیستیحفاظت خاكهاوزن

کیفیت آب57/0521
تنوع زیستی34/0412/1
حفاظت خاك09/014/15/1

λmax = 01/3  ; CI= 005/0
هاي تحقیقیافته: مآخذ
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هاي معیار اجتماعی با همي صفتمقایسه). 7(جدول 
امکانات هاوزن

آموزشی
امکانات امکانات تفریحی

استخدام
نسبت به معیار اجتماعی

امکانات استخدام22/035/11
امکانات تفریحی66/0415
امکانات آموزشی12/014/13/1

λmax =1/3 ; CI=05/0
هاي تحقیقیافته: مآخذ

شود کـه هـر یـک از      مشاهده می  7تا   5هاي  ي جفتی ارائه شده درجدول    با توجه به مقایسه   
بر صفت دیگر براي معیار مربوطه براي        ي ارجحیت یک صفت   دهندهاعداد درون ماتریس نشان   

اعـداد   AHPهاي جفتـی روش   بنابراین، بر اساس توضیحات قبلی در مورد مقایسه       . پارك است 
، 5ي  عنوان مثال در سطر دوم و ستون اول ماتریس جدول شـماره           است و به   1روي قطر اصلی    

ي براي کـشاورزي کمـی      ي آبیار ي این است که درآمد حاصل از عرضه       کننده، بیان 4یعنی عدد   
نتایج مربوط بـه حـل      . تر از درآمد حاصل از فروش محصوالت غیرچوبی پارك است         پراهمیت

دهـد کـه درآمـد    دست آمـده، نیـز نـشان مـی    هاي بهها و وزن مراتبی این ماتریس  فرآیند سلسله 
ترین صـفت در راسـتاي تحقـق معیـار اقتـصادي اسـت و               حاصل از محصوالت غیرچوبی مهم    

کیفیت آب و امکانـات تفریحـی       . تري برخوردار است  ه دو صفت دیگر از اهمیت بیش      نسبت ب 
دست آمد، که در راستاي رسیدن به هدف        هاي مهم معیار اکولوژیکی و اجتماعی به      نیز از صفت  

ي پایدار در پارك جنگلی سراوان گیالن و در راستاي تحقق معیـار مربوطـه در اولویـت              توسعه
.اول قرار گرفت

سـازي و متوسـط وزنـی       هـا از نرمـال    در این جدول  ) هاوزن(ها  نظور استخراج اولویت  به م 
بدین ترتیب که ابتدا اعداد هرستون نرمال شد و سپس میانگین اعداد نرمـال شـده                . استفاده شد 
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بدین ترتیب اولویت هر معیار پس از تست سازگاري         . محاسبه شد ) متوسط وزنی (در هر سطر    
.ها مشخص گردیدو اطمینان از ماتریس

، آثار 3و فرمول شماره AHPدست آمده از روش به xwهايبا استفاده از تابع عضویت و وزن      
. دسـت آمـد   بـه  3I=0,82و   1I   ،0,712I=0,38مقـدار   ) =1kو2وk)3صفات روي اهداف    

بنـدي  ترتیب اولویـت  (را براي هدف     kدست آمده میزان مناسب بودن هدف       هاي به kIرواقع  د
درنهایت با اسـتفاده از وزن     . سازدمشخص می ) گیري براي مدیریت پایدار   معیارها براي تصمیم  

. ها تعیین شد، اولویت نهایی معیارk)بندي معیارهااولویت(معیارها 

بندي نهایی معیارهانتایج اولویت). 8(جدول 
معیار اجتماعیمعیار اکولوژیکیمعیار اقتصادي

034/02/052/0
اولویت اولاولویت دوماولویت سوم

هاي تحقیقیافته: مآخذ
، براي رسیدن به مدیریتی پایدار در پارك جنگلی سراوان، توجـه بـه مـسائل                8طبق جدول   

هـاي  ي اول اولویت است و معیارهـاي اکولـوژیکی و اقتـصادي در اولویـت     اعی در درجه  اجتم
ي پایدار پارك جنگلی سراوان گیالن      جا که هدف مطالعه توجه به توسعه      از آن . بعدي قرار دارد  

ي اجتمـاعی   ها و توجه بـه جنبـه      بندياست، و با توجه به نوساخت بودن پارك، تعیین اولویت         
یـی نـه چنـدان دور اثـري از     پارك نباید به نوعی باشد که در آینـده       ) و رفاهی مسایل تفریحی   (

. هاي اکولوژیکی باقی نماندجنبه

نهادهاگیري و پیشنتیجه
. مراتبی براي پارك جنگلی سراوان طراحی شد      در این مطالعه، روش تجزیه و تحلیل سلسله       

وبی، کیفیـت آب و امکانـات       دست آمده، درآمـد حاصـل از محـصوالت غیـر چـ            طبق نتایج به  
ترتیـب در مـورد مـسایل و معیارهـاي اقتـصادي، اکولـوژیکی و               ترین وزن را بـه    تفریحی بیش 

افزون بر آن، توجه به مسایل اجتماعی پارك نسبت به مـسایل دیگـر              . اجتماعی پارك نشان داد   



…٩٥

دادن مـسایل  بر همین اساس، با توجه بـه مـدنظر قـرار   . در اولویت و اهمیت باالتري قرار دارد   
با توجه به آلوده بـودن آب رودخانـه سـیاهرود و تجهیـز آب رودخانـه               (اجتماعی، کیفیت آب    

با توجه به مجـانی  (، درآمد حاصل از محصوالت غیر چوبی )جهت پرورش ماهی و درآمدزایی   
ترین و افزایش امکانات تفریحی بیش    ) بودن ورودي پارك و عدم تمایل افراد براي پرداخت آن         

ریـزي پـارك جنگلـی سـراوان در     با توجه به نتایج مطالعه، برنامـه  . ي اهمیت را نشان داد    درجه
رفـاهی و اجتمـاعی    -تري بـه مـسائل تفریحـی      جهت مدیریتی بهینه باید در راستاي توجه بیش       

پذیر است که بتوان به هر سـه معیـار          افزون بر آن، مدیریت پایدار این پارك زمانی امکان        . باشد
زمان توجه کرد، و بـا بهبـود      طور هم دي، اکولوژیکی و اجتماعی پارك جنگلی، به      اقتصا) هدف(

چنـین، از   هـم . امکانات تفریحی، به مسایل مربوط به معیار اکولوژیکی آسیب جدي وارد نشود           
.ي پایدار پارك استفاده نمودهاي اقتصادي پارك نیز در جهت توسعهقابلیت
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