
 

به  AHPو  یدلف یریگ میتصم یها روش تیعملکرد و حساس

 یعیمنابع طب یها در پژوهش یریگ میتصم یها پاسخ گروه
 یاتیح اسیالرانیدانشلا  تهران، کر ، ا ،یعیمنابع طب ةعلوم ننل ، دانشکد یدکتر یدانشجو ؛ 
 رانیدانشلا  تهران، کر ، ا ،یعیمنابع طب ةنل ، دانشکدو اتتصاد ن یدار گرو  ننل  اریاستاد ؛یاحسان عبد 
 کر ، ایرانمنابع طبیعی، دانشلا  تهران ةداری و اتتصاد ننل ، دانشکد استاد گرو  ننل  ؛باریس مجنونیان ، 
 کر ، ایرانمنابع طبیعی، دانشلا  تهران ةداری و اتتصاد ننل ، دانشکد استاد گرو  ننل  مجید مخدوم؛ ، 

 
 

 
    یاقتص اد  ،یریزی صحیح و توسعه در هر بخش از منابع طبیعی، باید عوامل مختلفی را از نظر فن   برای مدیریت و برنامه

ک ار   گی ری ب ه   ک مدنظر قرار داد. بدین سبب، مدلی که این معیارها را در فرایند تصمیمیاکولوژ و ست،یز طیمح ،یاجتماع
های اخیر در چنین مطالعاتی م ورد توج ه    هایی که در سال ی ارائه بدهد، ضروری خواهد بود. از روشبگیرد و نتایج مطمئن

 در مطلوبی مدل تواند یمراتبی است. اما اینكه آیا این فرایند م پژوهشگران در داخل کشور قرار گرفته فرایند تحلیل سلسله
دارد، خود نی از ب ه بررس ی و     را اجرا مرحلۀ در استفاده تیابلق حد چه تا آن از حاصل جینتا اینكه باشد و یمطالعات نیچن

 از گرفته، صورتی جنگلی ها جاده شبكۀی اریمع چندی ابیارز با هدف که پژوهش نیا در بنابراین، ای دارد. مطالعۀ جداگانه
ز سوی کارشناس ان  ها ا بندی معیار تا نحوۀ اولویت شد ، استفادهAHP روش وی یعنی روش دلف روش مختلف ارزیابی، دو

نتایج این مطالعه نشان داد ک ه اکر ر کارشناس ان ای ن مطالع ه نظره ای متف اوتی طدر رابط ه ب ا           .در دو روش مقایسه شود
گی ری و تلفی      ها( را در دو روش مختلف ارائه دادند. همچنین نتایج حاصل از میانگین بندی و میزان اهمیت معیار اولویت

ش ده در دو روش همخ وان    معی ار تعی ین   8معیار اول از  4های مربوط به  اد که ترتیب اولویتامتیازها در دو روش نشان د
ها در این دو روش متفاوت بوده است. طب  نتایج این مطالعه، اختالف نظر در بین کارشناس ان   بوده و ترتیب سایر اولویت

ط ور چش مگیر    ی، در مرحلۀ پایانی ای ن روش ب ه  بر اصل تواف  جمع های مطالعه و تكیه  دلیل تكرار دور در روش دلفی به
ه ای کارشناس ان بس یار     نتایج نشان داد که حساسیت اجرای این روش به پاس    AHPاما در رابطه با روش  کاهش یافت.

که ضرورت دقت بیشتر پژوهشگران در استفاده از این روش و استفاده از نتایج این روش در عمل و همچن ین توج ه    بوده
 طلبد. دهی را می شناسان در هنگام وزنبیشتر کار
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 مقدمه
 طبیعی، منابع در داریپا توسعۀ اهداف بهی ابیدست برای
. اسر  ی ضرررر  آن آثاری ابیارز ،یا توسعه هر از قبل
 ،یفنرر مختلرر  عوامررل شررت دا دخالرر  برره توجرره بررا

 دری کیاکولرو   ر ،یستیز طیمح ،یر اجتماع  یاقتصاد
ی تمام کهیی ها مدل استفاده از ها، یزیر برنامه نوع  یا

 ردیرربگ نظررر دری ابیررارز نرردیفرا در را ایرر  جوانرر 
ی ابیرررارز مختلررر  هرررای ررش. اسررر  ضرررررری

 مختل ی ها اریمع دادن دخال   یقابل کهی اریمع چند
 در [3]را دارنررد ی ریررگ میتصررم نرردیراف در ذکرشررده

 منرابع  مختلر  ی هرا  بخر    یریمرد  ری زیر ر برنامه
  یر ا ازی کر [. ی1، 2]انرد   شرده  استفاده  فراران طبیعی
 کشرور  داخل در ریاخ دهۀ در خصوص به که ها ررش

 لیر تحل نرد یفرا قررار گرفتره   پژرهشرگران  مورد توجه
 مختلر ،  های با هدف که اس ( AHPی )مراتب سلسله

، 4] یتفرجر ی هرا   یفعال برای جنگلی بند زرن نندما
 ،[1]سربز  ی فضا جادیای برا مناس  گونۀ انتخاب ،[5

 تروان ی ابیر ارز ،[8، 7] یجنگلر  جراد   شربکۀ ی ابیارز
 در تأثیرگراار  عوامرل   یری تع ،]9[ جنگرل ی کیاکولو 

ر   یاقتصرراد مسررا ل ،[31]نان ینشرر جنگررل  یریمررد
 خطرر  نقشرۀ  ۀیته ،[33] یکار صنوبر توسعۀی اجتماع

  یری تع مانند ز،یآبخ  یریمد ،[32]جنگل ی سوز آت 
 ، ر[31] یجرو  نزرالت ر یذخ اتیعمل مناس  مناطق
 استفاده... ، ر[34]زیس   محیط  مطالعات در  یهمچن
در منرابع   AHPارلری  نمونره از کراربرد     .اسر   شده

طبیعی مربوط به عزیزی برود کره برا اسرتفاده از ایر       
هرای مناسر     ر به تعیی  محلهای دیگ ررش ر ررش

هرای صرنایع چروبی پرداخر       برای احداث کارخانره 
ی ارهررایمع پژرهشررگران ایرر  مطالعررات،  در .[35]

 برا  ایر  دلخرواه  طرور  بره  رای ابیارز ندیفرا در تأثیرگاار
 را نیرز خرود   ارهرا یمع آن کره  موجرود ر   منابعی بررس

  یر ا از. کردنرد  مشرخ   بود ر  کرده  تعیی  پژرهشگر
توانرد   نمری  دیر با کره  طرور  آن مربروط  شناسکار نظر،

 زیرا ممک  بدهد، دخال  مطالعه در را خود اتیتجرب
مررورد  موضرروع در ار از نظررر خرراصی اریررمع اسرر 

 در نتیجرره ر باشررد داشررتهیی سررزا برره تررأثیر بررسرری
 در ررنرد  نروعی  بره  ارهرا یمعی قبلر   ییتع با پژرهشگر

کنرردی یررا در راقررع   مرری جررادیا  یمحرردردی ابیررارز
ای را در اختیررار کارشررناس قرررار   چوب بسررتهچهررار

 هرای  ررش از گرر یدی کر ی ، کره 3یدلف ررش. دهد می
اسرتفاده  ی مروارد   یچن در اس ،ی اریمع چندی ابیارز

  یر ا بکنرد ر  برطررف  را نقر    یا تا[ 37، 31]شده 
  یرریتع مرحلررۀ در تررا بدهررد کارشررناس برره را امکرران

 .بگاارد تأثیر زین ها اریمع
 سررۀیمقا بررری مبتنرری مراتبرر سلسررله لیررتحل ررش

  یهمچنر  ر هرا  نره یگز ر ارهرا یمع دری دربره  ری زرج
از آنجا  ر هاس  نهیگز ر ها اریمعی نسب ارزش محاسبۀ

ی ها هیال ر ها اریمع به غیردقیق ر نادرس ی ده رزن که
 کیر  مختلر   مناطق توان رینظی مسا ل در ،یاطالعات
 برر  تأثیر چشرمگیری  جاده، شبکۀ توسعۀی برا جنگل

نادرسر    جینترا  به اس  ممک  دارد ری خررج جینتا
 کره  شرود  یمر  مطرر   سراال   یا نجایا در منجر شود،

ی مردل  تواند می حد چه تای مراتب سلسله لیتحل ندیفرا
 از طرفی، باشد؟ کشور دری مطالعات  یچن در مطلوب

 در اسرتفاده   یر قابل حرد  چره  ترا  آن از حاصرل  جینتا
 ر ررش  یر ای بررسر  بنرابرای ،  دارد؟ را اجررا  مرحلۀ

 در هرایی  بررسری   یچنر  در آن ضرع   ر قوت  ییتع
ی ضرررر  آن جینترا ی ریکرارگ  بره  از قبل کشور داخل
 برا هردف   کره  پرژره ،   یر ا در بدی  سرب ، . اس 

 صرورت ی جنگلر ی ها جاده شبکۀی اریمع چندی ابیارز
ی یعنی ررش دلف ررش مختل  ارزیابی، در از گرفته،

ی بنرد   یر ارلو  یهمچن ر ماثری ها اریمع  ییبرای تع)
 ررش ر( ترر  مهرم ی هرا  اریر مع گرری  غربال برای ها آن

AHP (شده انتخابی ها اریمعی ده رزن برای )استفاده 
 .شده اس 

                                                      
1. Delphi Technique 
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 کی که اس ی گرره مکاتبۀ  یفعالی دلف طور کلی، به
 توسط درر  یچند در ر کند یم آن را اداره ناظر گررهِ

 اجرا اند ناشناس گریکدی یبرا که متخص  گرره کی
توافق جمعی  به دنیرس آنی از اجرا هدف ر شود یم

 اسر   مورد نظرر  موضوع با رابطه در 3بی  کارشناسان
 اسراس  برر  حاصرل  جینترا  درر، هرر  از بعد[. 39، 38]

ی دررهرا  در ر  محاسربه  گررره،  قضارت ازی ریآمارگ
 گرره اریاخت در جینتا ر شود یم استفاده ها آن ازی بعد

 ر  یرریتع برررای کرره ررش،  یررا. ردیررگ یمرر قرررار
 برا هردفی   رابطره  در تأثیرگااری ها اریمعی ساز غربال
 تکررار  سرب   بره  ،[21، 37]شرود   مری  اسرتفاده  خاص
 اریر اخت در ر( AHP ررش بررخالف ) مطالعهی دررها

 دادن بره  نظرر  رییر اجراز  ت   ر نظرهرا  ریسا دادن قرار
 بره  دنیرس در نهای  ری بعدی دررها در کارشناسان

  یر اهم زانیر م با رابطه در ها آن  یب در نظر قاتفا کی
 .دهد یم ارا ه مطمئنی جینتا مورد بحث، عوامل

در ای  مطالعه، سعی شده با دعوت از کارشناسان 
هرای ررش دلفری ر ررش    نامره  برای تکمیرل پرسر   

مراتبی، ضم  تعیی  معیارهرای مراثر ر    تحلیل سلسله
ها ر پاسر     یک از ای  ررش ها، ررند انجام هر رزن آن

هرای   کارشناسان بررسی شود ر نهایتاً قوت ر ضرع  
)کررره در مرحلرررۀ تعیررری  رزن  AHPاجررررای ررش 

تأثیرگاار اس  ر در نتیجه ترأثیر اصرلی را برر نترایج     
 خررجرری خواهررد گااشرر ( تحلیررل شررود. ارسررال  

 همرراه  گاه ر الکتررنیکی پس  طریق از ها نامه پرس 
 زمرران. شررد انجررام یررادآرری برررای تلفنرری تمرراس بررا

 .شد ثب  نیز مرحله هر در شده صرف

 ها روش و مواد
 منطقة مورد بررسی

ای  مطالعه، در بخر  بهرارب ، از جنگرل آموزشری ر      
پژرهشی خیررد دانشگاه تهران راقع در شرق نوشهر، 

                                                      
1  . Consensus within the panelists 

منطقۀ مرورد بررسری برا مسراح  حردرد       .انجام شد
ر  53° 18' 3/9''هکتار در بی  طول ج رافیایی  3411

 51''ر 11 °28' 51''ر عرض ج رافیرایی   53 43°' 51''
شده ر   ومورفولو ی آن شامل راحرد   راقع  11 11°'

 کوهستانی جنگلی اس .

 روش پژوهش
 در تأثیرگراار ی ارهرا یمع انتخاب برای ای  مطالعه، در

 اسرتفاده ی دلفر  ررش ازی جنگلر  جراد   شبکۀی طراح
 ررش  یا به مربوط نامۀ پرس  ابتدا سب ، بدی . شد
 شد خواسته ها آن از ر ارسال کارشناس 9ی برا ر هیته
 جررادهی طراحرر در هررا آن از نظررر را کررهیی ارهررایمع

 ری سرت یز طیمحر  آثرار  کراه  ی برا ر بوده تأثیرگاار
 صرورت  بره  انرد  مهم فنی از نظری طراح دق   یافزا

 قیتلف ر نظرهای آرر جمع از بعد. بدهند ارا هی فهرست
 مرورد مطالعره   منطقرۀ  سرتاسر در کهیی ها اریمع ها، آن
  یهمچنر  ر داشتندی همگن  یرضع( سری سطح در)

 نقشره  صورت به اطالعات کمبود لیدل به کهیی ارهایمع
 بره  توجره  برا  سرس،، . شدند حاف نبودند، هیته قابل

 ر هیتهی دلف درم درر نامۀ پرس  مانده، باقیی ارهایمع
 از درر،  یرررا در. شرررد ارسرررال متخصصرررانی بررررا

شرده   بنردی  معیارهای جمع تا شد واسته خ متخصصان
در درر ارل را بر اساس اهمیتی که در طراحی دارنرد  

ند کنبندی  یک، ارلوی  درصد اهمی  برای هر ۀبا ارا 
که سهم زیادی در طراحی ر ارزیرابی   ییها تا نهایتاً آن

دریافر    از ند. بعرد شرو جاده ندارنرد، حراف    ۀشبک
سری ر میرانگی    هرای درر درم، نترایج برر   نامه پرس 

عددی ر راریان، مربوط به هر معیرار محاسربه شرد.    
آمده بررای هرر    دس  هر فرد با میانگی  به آرایسس، 

درر سروم دلفری برا     ۀنامر  ر پرسر   شد معیار مقایسه
شده برای معیارها ر نظرهای  توجه به میانگی  محاسبه

ی  د ترا برد  شر پیشنهادی هر متخص  تهیه ر ارسرال  
ر در  شرود جمرع آگراه    یظرهان  متخص  از صورت 

تر  صورت تمایل نظر خود را به نظرهای جمع نزدیک
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تررا اخررتالف موجررود در درصرردهای پیشررنهادی  کنررد
اساس ررش دلفری نیرز رسریدن بره      زیراکاه  یابد، 

یافت  به یک توافق جمعی  نظر ر دس  حداقل اختالف
 یبررسر  بی  کارشناسان در رابطره برا موضروع مرورد    

ر  ،آرری، نترایج بررسری   نظرها جمع ی ،نها اس . در
 آنجرا  د. ازشر مجدداً میانگینی برای هر معیار محاسبه 

بعضرری از معیارهررا درصررد نرراچیزی را برره خررود  کرره 
هرا در   لراا در نظرر گررفت  آن    ،اختصاص داده بودنرد 

 .شردند طراحی ضرررت چنردانی نداشر  ر حراف    
از نمرودار اهمیر     یر ، اهم کمهای  حاف معیار برای

ابتردا درصرد    ،منظرور  بردی  [. 23] دشر ستفاده معیار ا
اهمی  هر معیرار محاسربه ر نمرودار     ۀاهمی  ر درج

هایی که کمترر از   معیار ،سس، شد.اهمی  معیار رسم 
ارزش عددی هر محور را در ایر  نمرودار    چهارم یک

بررای حراف    ی،کلر  طرور  دارا بودند، حاف شدند. به
 توانرد  یمر ررش، پژرهشرگر  ای  معیارها با استفاده از 

 25 هررا کمتررر از کرره ارزش عررددی آنرا ی یهررا معیررار
هر بردار بوده حراف  درصد  75یا  درصد، 51 درصد،

درصد بیشتر معیارهرا   75ر  51 یها کند که در حال 
راقع ای  مقادیر در انتخراب   حاف خواهند شد که در

عمل کرده ر بیشرتر   یرانهگ مهم خیلی سخ  یارهایمع
 . بنابرای ،یابی خارج خواهند شدیند ارزامعیارها از فر

درصرد اسرتفاده شرد ترا      25در ای  مطالعه از مقردار  
ضررم  حرراف معیارهررای بررا میررزان اهمیرر  کررم، از 

 د.شویند ارزیابی استفاده احداکثر معیارها در فر
اهمیر    ۀجر  درصرد اهمیر  ر در   ۀمحاسرب  برای

 :[23] دشو معیار از ررابط زیر استفاده می
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 .متخصرر  کررل تعررداد: N ر انرردی داده رأی  یرراهم
 

ر انتخرراب  یرر ماه کررمپرر، از حرراف معیارهررای 
 ۀمقایسر  ۀنامر  پرسر   ،بعرد  ۀتر، در مرحلر  معیارهای مهم

ر بررای  شرد  هرای انتخرابی تهیره     زرجی مربوط به معیار
یند دلفی شرک  کرده بودند ارسرال  اکه در فر کارشناسانی

( رزن AHPمراتبری )  یند تحلیل سلسلهاد تا به کمک فرش
یک از معیارها در ررند طراحی جراده مشرخ     دقیق هر

 هانظر Expert Choiceافزار  با استفاده از نرم ،. سس،دشو
ضری  ناسازگاری کمترر از   که ی صورت ر درشد بررسی 

تلفیق ر رزن نهایی هر معیار  هابا سایر نظر، [22] بود 3/1
ضرری    ی کره صرورت  د. درشر افزار محاسبه  نرم به کمک

نامره برگشر     ناسازگاری بیشتر از حد مجاز بود، پرس 
در شررد  مررید ر از متخصرر  درخواسرر  شرر داده مرری
 .یدنظر کندها تجد قضارت

 و بحث نتایج
، کشرریدطررول  ررز 27ررش دلفرری کرره   ارلِ در دررِ

معیار اشاره کردند که  37به  رفته  هم ی ن ررامتخصص
از ای  تعداد، معیرار قابلیر  زهکشری خراا شررایط      

مطالعره داشر  ر در    مرورد  ۀنسبتاً همگنی را در منطق
دلیل کمبود اطالعرات قابرل تهیره کرردن      بهکه  ،معیار

انداز منطقره ر مکانیرک    )چشم ندصورت نقشه نبود به
نیرز  دند. معیار موجرودی در هکترار   شخاا(، حاف 

طرر    ۀمطالعر  مرورد  ۀدلیل آنکه هنوز بررای منطقر   به
هرای   د. از معیار گونهشداری تهیه نشده حاف  جنگل

تیر    ۀشر نادر ر حفاظتی نیز با توجه بره اینکره در نق  
صورت تروده   به یهای حفاظت گونه ۀمطالع مورد ۀمنطق

پایه ر به تعرداد   صورت تک به فقطشناسایی نشدند ر 
معیار  32 ی ،نها د. درشنظر  کم رجود داشتند، صرف

شامل شی  دامنه، جه  دامنه، ارتفاع از سرطح دریرا،   
، فاصله از آبراهه، حساسی  بره ل رزش،   یشناس سنگ

، شناسری  ی فاصله از گسل، زم حساسی  به فرسای ،
ر تراکم پوش  گیاهی، انتخاب  ،باف  خاا، بارندگی
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کره   ،ر رارد درر درم دلفی شدند. نتایج درر درم دلفی
شامل میزان اهمیر  هرر یرک از معیارهرا بره درصرد       

 28درر درم ای  ررش آمده اس .  3اس ، در جدرل 
 ررز به طول انجامید.

 
 ی(دلف دوم دور) شده تعیینی ارهایمعی برا متخصصانی سو ازی شنهادیپ تیاهم . درصد3جدول 

 اریمع
 متخص 

 راریان،  یانگیم
3 2 1 4 5 1 7 8 9 

 7/27 2/21 11 21 21 39 21 39 35 35 35  یش
 4/5 2/5 5 4 1 2 5 1 5 7 31 جه 

 3/1 9/2 5 1 3 2 2 4 5 4 1 ارتفاع

 9/27 2/9 35 37 5 9 2 4 32 1 31 شناسی سنگ

 1/23 7 1 34 1 5 7 9 31 8 4 آبراهه از فاصله

 4/13 2/33 1 39 32 34 37 33 9 32 7 ل زش به  یحساس

 1/28 5/8 1 9 38 32 33 31 9 5 1  یفرسا به  یحساس

 1/34 7/7 1 1 32 1 8 33 7 32 7 گسل از فاصله

 1/13 4/7 31 1 7 9 1 1 7 5 21 شناسی زمی 

 1/34 1/33 35 5 35 37 31 9 9 31 33 خاا باف 

 9/21 2/5 35 1 3 4 4 7 4 9 1 بارندگی

 8/4 4/1 5 1 1 3 2 4 5 7 4 یاهیگ پوش  تراکم
 

 ی(دلف سوم دور) تجدیدنظر و نیانگیم ریمقاد مشاهدة از بعدی شنهادیپ تیاهم درصد .2 جدول

 اریمع
   متخص 

 ان،یرار  یانگیم 9 8 7 1 5 4 1 2 3
 2/5 5/39 - 22 2/21 39 22 21 35 38 21  یش

 9/4 2/5 - 4 2/5 2 5 5/5 5 5 31 جه 
 5/3 57/2 - 2 3 2 2 5/1 5 2 1 ارتفاع

 4/7 5/9 - 31 7 9 7 8 32 7 31 شناسی سنگ
 1/8 9/7 - 33 7 5 7 8 31 8 4 آبراهه از فاصله
 1/5 1/33 - 34 2/33 34 32 33 9 32 7 ل زش به  یحساس
 9/8 3/9 - 9 31 32 31 9 9 8 1  یفرسا به  یحساس

 7/3 5/7 - 1 31 1 8 8 7 8 7 گسل از فاصله
 4/9 9/7 - 5 4/7 9 7 1 7 7 35 شناسی زمی 
 3/7 5/33 - 8 1/33 37 32 33 9 32 33 خاا باف 

 3/1 5/4 - 1 1 4 5 1 4 8 1 یبارندگ
 1/3 5/1 - 1 4/1 3 1 4 5 5 4 یاهیگ پوش  تراکم
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دیردی را  هرر متخصر  ارزش ج   ینکها از  پ،
شرده در درر درم ارا ره    با توجه به میانگی  محاسبه

جدیررد  آرایهررا بررا توجرره برره  ، میررانگی  ارزشداد
ذکرر   شایانآمده اس .  2در جدرل  شد کهمحاسبه 

ای  درر را تکمیل  ۀنام متخص  پرس  8اس  که 

در  .ررز به طول انجامیرد  22. درر سوم دلفی کردند
ینرد  امودار اهمی  معیار، فرگیری از ن با بهره ،ای  مرحله

. ابتدا مقادیر درصد اهمی  معیرار  انجام شدسازی  غربال
( ر سرس،  1)جردرل    اهمیر  معیرار محاسربه    ۀر درج

 (.3د )شکل شنمودار اهمی  معیار رسم 

 
 اریمع هر تیاهم درجۀ و تیاهم درصد محاسبۀ جینتا .1 جدول

  یاهم درجۀ  یاهم درصد اریمع
 75/7 13  یش

 75/3 7 جه 
 3 4 ارتفاع

 75/1 35 شناسی سنگ
 1 32 آبراهه از فاصله
 5/4 38 ل زش به  یحساس
 25/1 31  یفرسا به  یحساس

 1 32 گسل از فاصله
 1 32 شناسی زمی 
 75/4 39 خاا باف 

 5/3 1 یبارندگ
 3 4 یاهیگ پوش  تراکم

 

 
 اریمع تیاهم . نمودار3شکل 
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دارای ارزش عرددی   با توجه به حاف معیارهای
اهمیر ،   ۀدرصد اهمیر  ر درجر   چهارم یککمتر از 

مقردار  درصرد   25درصد ) 75/7محور افقی در محل 
درصررد  25) 5/2( ر محررور عمررودی در محررل   13

اسرر (  31اهمیرر  کرره همررواره  ۀدرجرر ی تررر بررزر 
معیارهرایی کره در    ،ترتیر    د. بردی  شگااری  عالم 

ر سرایر    قطاع پایی  سم  چ  قررار گرفتنرد حراف   
 .شدندیند ارزیابی اها رارد فر معیار

با توجه به نمودار اهمی  معیار، معیارهای جه  

ر تراکم پوشر    ،دامنه، ارتفاع از سطح دریا، بارندگی

بعرد   ۀمانرده رارد مرحلر   معیار باقی 8گیاهی حاف ر 

 شدند.

 سرۀ یمقای هرا  نامه متخصصان پرس  بعد از اینکه

 نظرهرا  کردنرد،  لیر کمت ار رایر مع 8 بره  مربوطی زرج

 کره  دادنرد  نظرر  متخص  1 در نهای  شد ری بررس

 در. اسر   بروده  مقبرول  مربوطره ی ناسرازگار   یضر

 به ر نکردند لیتکم را نامه پرس  دالیلی به متخص 

در  البتره  کره  رسید نامه پرس  1 به تعداد سب  همی 

 بررار در از بعررد هررا نامرره پرسرر  ازی برخرر برری  ایرر  

 بررار سرره از بعررد هررا آن ازی برخرر ر کررردن لیررتکم

. دندیرس( 3/1 از کمتر) مقبولی  یضر به کردن لیتکم

 نرد یفرا در کارشناسران  توسرط  ارهایمعی ده رزن جینتا

AHP ی ضررر نکته  یا ذکر. اس  آمده 4 جدرل در

 41 حدرد مرحله  یای ها نامه پرس  لیتکم که اس 

 از حاصرل  جینترا  سرۀ یمقا بررای . دیانجام طول به ررز

 در در کارشناسران،  از سروی  ارهرا یمع  یر اهم  ییتع

 هرر  کره ی دلفر  سروم  ر درم درر جینتا مختل ، ررش

 جردرل  در جداگانه صورت به زین داده  ارا ه متخص 

 1 فقرط  نکره یا بره  توجه با گفتنی اس . اس  آمده 4

 کردند، لیتکم رای زرج سۀیمقا نامۀ پرس  متخص 

ی دلف جینتا قطف تر منطقی ر بهتر سۀیمقا بنابرای ، برای

. اسر   آمرده  جردرل  در متخصر   1  یر ا به مربوط

 از بوده اریمع 32ی برای دلف جینتا که از آنجا   یهمچن

 نظرر  صررف  شده حافی ارهایمع به مربوطی ها ازیامت

 اریر مع 8ی ازهرا یامت ترر  حیصرح  سرۀ یمقا بررای  ر شد

 امتیازهرا  مجمروع  کره  طروری   به شدی لیتعد ماندهیباق

 (AHPبر مجمروع امتیازهرا در ررش   برا) 3 عدد برابر

 .شود

شد ارشناسان در هر ررش تلفیق کنظر  ی ،نها در

ارلوی  ر میزان اهمی  هر معیار در در ررش دلفی  ر

 د.شمحاسبه  5به شر  جدرل  AHPر 

 
 AHP وی دلف روش دو در ارشناسانک از سوی اریمع هری برا شده تعیین تیاهم زانیم و تیاولو .1 جدول

 بیش ندیفرا
 بافت

 خاک

 به تیحساس

 لغزش

 به تیحساس

 شیفرسا
 شناسی سنگ

 از فاصله

 آبراهه

 از فاصله

 گسل
 شناسی زمین

 ی دلف
 ارل

221/1 

 درم

341/1 

 سوم

317/1 

 چهارم

321/1 

 پنجم

199/1 

 ششم

191/1 

 هفتم

191/1 

 هشتم

181/1 

AHP 

 ارل

121/1 

 درم

393/1 

 سوم

387/1 

 چهارم

193/1 

 ششم

153/1 

 هشتم

145/1 

 نجمپ

118/1 

 هفتم

147/1 
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مطالعه، نتایج حاصل از اجرای درر درم ر ای  در 
موجرود   ه راریان،کدهد  نشان می یخوب بهسوم دلفی 

ارشناسرران از درر درم برره درر سرروم  کآرای در برری  
(. 2ر  3اسر  )جردرل    یافته  کاه  چشمگیر طور به

تروان   با اجرای دررهای بیشرتر ایر  ررش مری    اگرچه
متری رساند، باید کوجود را حتی به مقدار راریان، م

ه عرالره برر رسریدن بره     کر  کردته نیز توجه کبه ای  ن
برودن اجررای    کننده خسته، آراحداقل اختالف در بی  

ارشناسران نیرز از   کدررهای بیشرتر ایر  ررش بررای    
 ،. به همی  دلیرل [21] خواهد بود محدردکنندهعوامل 

تالفات را نیرز  ه اخکرا ای ای  ررش  مرحله اجرای سه
 کیر  عنروان  بره  تروان  یمدهد  اه  میک مقبول طور به

 عمومی برای اجرای ای  ررش در نظرر گرفر     قاعد
رد کر اشراره   ه آنب توان یمه کدیگری ۀ تک. ن[24، 37]

هرایی برا    ای  اس  که همیشه در اجررای چنری  ررش  
کرراه  تعررداد کارشناسرران در ررنررد مطالعرره مواجرره  

هرای   کار ر اجرای درر ۀبا ادام هیجنت خواهیم بود که در
 .بیشررتر بخشرری از اطالعررات را از دسرر  خررواهیم داد

( 2)جردرل   9  ستون خالی مربوط به متخص  شمار
 .اس مثالی از ای  قبیل 

 نبرود هرا   ررشایر   از  استفادهالت کمشدیگر از 
عالره بر  ، زیرااس  سطح همافی ر کتعداد متخص  

 ازنیرز   ها آنبودن  سطح همارشناس، کبودن تعداد  بیشتر
 نظر موردف  خاص  کیعلمی یا عملی در  ۀسابق نظر

امرا  ی [25]ارشناسران  کاز تعداد  تر مهم بسا چهر  اس 
پژرهشگران صرفاً زیراد   یگاهدر ای  رابطه  ،متأسفانه

دهنرد ر   قرار می توجه موردارشناسان را کبودن تعداد 
برا  ه کر ننرد  ک مترر توجره مری   ک ها آنبودن  سطح همبه 

افرزای  تعرداد    بررای  یرمتخصر  غاستفاده از افرراد  
 .شوند می ج اشتباهیبه نتا یابیدست ارشناسان، موج ک

برودن   برر  زمران هرا   ررش ای ل دیگر اجرای کمش
ر سرروم دلفرری  ،هررای ارل، درم دررمررثالً . هاسرر  آن
ررز  AHP ،41ینرد  اررز ر فر 22ر  ،28، 27ترتی   به

دلیرل   ینرد بره  ا  فرایر  یر  نها دره کر به طول انجامید 
 اگرچره نامه، بره پایران نرسرید.     پرس  2نشدن  میلکت

 بررای ، را هرای مجردد   های تلفنی ر ایمیل تماس یرتأث
 یهرا  زمران  مردت اه  زمان اجرای ای  مراحرل بره   ک

تروان نادیرده    نمی ،ماه( 4حدرد  مجموع در) ذکرشده
 یراز ن مرورد هرای   با آگاهی از زمران  یجه،نت درگرف . 

ریرزی ر   برنامره  ،ل مراحرل کهر مرحله یا برای انجام 
بینی زمان الزم بررای انجرام چنری  مطالعراتی در      پی 

   خواهد بود.کآینده برای سایر پژرهشگران مم
ه ایرر  مطالعرره نشرران داد   کرردیگررری  ۀنتیجرر
های مربوط بره   نامه ثر پرس کبودن ضرای  ا ناسازگار

هرا   نامه برخی از پرس  راقعدر  اس  که AHPیند افر
بعد از سه  ها آنر برخی از  کردن میلکعد از در بار تب

ی از کر ی .رسریدند  مقبرولی به ضری   کردن میلکبار ت
پ، از بررسی ناسازگاری آن، درباره نیز ها  نامه پرس 
د. شر میرل ن که به دالیلی نامعلوم، دیگرر ت ک شدارسال 

ه در کر نرد  ک مری  ادعرا پژرهشرگری   یگراه  ،در مقابل
شراررزان یرا   کهرا توسرط    نامره  ه پرسر  کر ای  مطالعه

، در همان بار شده  یلتکم یبررس موردارگران بخ  ک
 3/1ارل، ضرای  ناسازگاری مربوطه کمترر از معیرار   

ایر    سرقم  ر  صرح  ه ک اند بوده دهشر که ذکساعتی 
 های بیشتری نیاز دارد. ها به بررسی گزارش
هدف اصرلی ایر  مقالره     راقع دره کمهم  ۀتکاما ن

ربروط بره تعیری  ارلویر  ر اهمیر       نتایج م اس نیز 
 ذکرشرده ارشناسران، در در ررش  ک از سروی معیارها 

 بررای در ایر  مطالعره از ررش دلفری     ،راقع در. اس 
 هرا  آنبنردی   ر همچنی  ارلوی  ماثرهای  تعیی  معیار

بررای تعیری  رزن    AHPینرد  ار سس، فر هشد  استفاده
 نظررر  از بنررابرای ،اسرر .  شررده  اسررتفاده هررا آندقیررق 

نتررایج  ،ارشررناس خرراصک کیرر یارچوب فکرررهررچ
همخوانی داشرته   هم بابندی در در ررش باید  ارلوی 
بندی چند  دهی معیارها، ارلوی  قبل از رزن زیراباشد، 

 مسرئله ارشناس با فضای کبار از قبل صورت گرفته ر 
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خالف ایر    4آشنا شده اس . اگرچه جدرل  یخوب به
برا متخصر    بطره  در را ،دهد. برای مثرال  را نشان می

بنردی در در ررش، در همران    ارلوی  ، نتایج2  شمار
م ررایرت داشرر  یررا در مررورد  هررم برراارلویرر  ارل 

همخوانی از ارلویر   نرا ای   4ر  1  ن شمارامتخصص
ه بررای نمونره در رابطره برا     کر اس   افتادهدرم اتفاق 

ه در کر  ،معیرار فاصرله از آبراهره    1  متخص  شرمار 
  درم در نظر گرفتره شرد،   ارلوی عنوان بهررش دلفی 

جا شده اس  ر  هبه ارلوی  پنجم جاب AHPند یادر فر
 طرور  بهدلفی ررش ه در ک ،ادر مقابل معیار باف  خا

 قررار همزمان با در معیرار دیگرر در ارلویر  چهرارم     
جرا   هبه ارلویر  درم جابر   AHPیند ابود، در فر گرفته

، چنرد  1ر  5  ن شرمار اشده اس . در مورد متخصصر 
را به خرود   ها رزنقسم  اعظم  راقع دره کارل  معیار

 اند. در اند در در ررش همخوانی داشته اختصاص داده
ترتیرر   7  در رابطرره بررا متخصرر  شررمار  یرر ،نها

جررا  ههررا در در ررش، از ارلویرر  درم جابرر  ارلویرر 
ها مثالً از ارلوی  سروم   جایی هه البته ای  جابکاند  شده

جایی زیادی صورت  ه، بوده ر جابکبه چهارم یا بالع
توان آن را نیز تا حردی همخروان    می که نگرفته اس 

 4کره از جردرل    طرور  همران  ، یر دانس . عالره برر ا 
 یمتخص  در ررش دلفر  یدر موارد یگاه ،داس یپ

در ررش  رلری  ،کسران دانسرته  یرا  ییارهای  معیارلو
 یمختلفر  یهرا   یر ارها ارلویبه همان مع یمراتب سلسله

دهری، هرر     اگر قبل از شرررع رزن احتماالً داده اس .
ارلیره )تقریبراً ماننرد     بندی ی ارلو کمتخص  ابتدا ی

دهد ر بدهد( برای خود انجام  در دلفی انجام می آنچه
ارچوب هر دهی بسردازد، چ سس، با توجه به آن به رزن

ل کری متخص  ثابر  خواهرد مانرد ر ایر  مشر     کف
 ها تا حدردی رفع خواهد شد. همخوانی نا

ها در ترتی   همخوانینا ی ا رجود با، یکل طور به
ارشناسران  کارلویر  معیارهرا در رابطره برا برخری از      

 شرده  ارا ههای  (، نتایج حاصل از تلفیق رزن4)جدرل 

(، همخروانی بیشرتری را در نترایج ایر  در     5)جدرل 
 آرای  یانگیرررم ،راقرررع در دهرررد. ررش نشررران مررری

بره   ای یرمنتظرره غترا حرد    AHPن در ررش امتخصص
ک شده اس  یحاصل در ررش دلفی نزد یها قضارت
ار یبس هانظر یریگ  یانگیقبل از م ینکها با ی(5)جدرل 

 (.4متفارت ر پراکنده بودند )جدرل 
رزن نهایی  یجهنت درها ر  ه تلفیق رزنک ،5جدرل 

ه چهرار  کر دهد  نشان می یخوب به، در آن آمدهها  رمعیا
ر  ،، حساسری  بره ل رزش   امعیار شری ، بافر  خرا   
ترری    مهم عنوان بهترتی   ه بهکحساسی  به فرسای  

ر مجمروع   انرد  شرده   محاسبه AHPیند امعیارها در فر
بوده، برا نترایج   درصد  9/78برابر با  ها آنارزش رزنی 

بنردی در ررش دلفری همخروانی     مربوط بره ارلویر   
هررا در ایرر   داشررته ر نرراهمخوانی در ترتیرر  ارلویرر 

( 5افتاده اس  )جردرل  جدرل از ارلوی  پنجم اتفاق 
 بنرابرای ،  .ه سهم زیادی را به خود اختصاص ندادندک

ه نترایج حاصرل از ررش   کر  گف توان  از ای  نظر می
AHP  را دارد. ای  قابلیرر  اسررتفاده در چنرری  مطالعرره
ارشرناس  کتوسرط هرر    شده ارا هنتایج  ۀمقایس اگرچه

ه بیران  کدهد  (، نشان می4جداگانه )جدرل  صورت به
در ایر    مطمرئ  تواند ررشی  می AHPه ک ،جهای  نتی

در اسرتفاده از   بنرابرای ، مطالعه باشد، صادق نیسر .  
نتایج ای  ررش در اجرا باید با دقر  بیشرتری عمرل    

 رد.ک
  ررش در یرر  ایمحرردرد ،گررریمهررم د ۀنکترر

ک )ماننررد یررولو یر ب [21] کیرراکولو  یهررا یابیررارز
برردرن داشررت   یکررار جنگررلمناسرر   ۀانتخرراب گونرر

 آثرار  ، زیررا گونره( اسر    یازهایعات مربوط به ناطال
 اسر  مطر  در آن ک یاکولو  یها یدگیچیمتقابل ر پ

املی از کر گیری در ای  زمینه به دانر    ر برای تصمیم
متقرابلی   آثار)مانند  تأثیرر چگونگی  ماثر عواملنوع 

گیراهی یرا    ۀبرا گونر   عوامرل یا بی   عواملبی  در ه ک
ه ک اس نیاز  ها تأثیر آنن جانوری رجود دارد( ر میزا
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گرررفت  ررابررط متقابررل ن نظررر دلیررل در برره AHPررش 
  یدر ا .نیس ها  پاسخگوی ای  نیاز تنهایی بهارها، یمع

ه ک شده اظهار زمینه، در پژرهشی در مورد فضای سبز
قابلی  استفاده در تعیی   AHP یندانتایج حاصل از فر

. [31] مناس  برای ایجاد فضرای سربز را نردارد    ۀگون
  یر پژرهشرگران بردرن توجره بره ا     یبرخر  ،متأسفانه

ق یر در تلف AHP ییتوانرا  برر   یهتکبا  موضوع ر صرفاً
 ی  ررش را در مررواردیرر، ایفرریر ک یکم رر یارهررایمع

 .برنرد  یبره کرار مر    از حد بی   یانگار ر با ساده نابجا
سال  41که  یحل مشکل ی  ررش برایا ی)مانند اجرا
ترالش بخر     رجود بارد ر رجود دا یعیدر منابع طب
( .اسر   یک معضل اساسیقات هنوز هم یاجرا ر تحق

 مراتبری  یند تحلیل سلسلهافرتاب کل یدر ارا پور قدسی
ینرد تحلیرل   اه فرکر ند ک در چندی  جا اشاره می [27]

 اسررتفادهگیررری  ینررد تصررمیمامراتبرری برررای فر سلسررله
نرد  ک ر مری کر ذ پور قدسیه کهایی  د. البته با مثالشو می
 یشرود  ترر مری   مشرخ  هرا   گیرری  ای انواع تصمیمفض

فررشررگاه، انتخرراب  کماننررد احررداث یرریماتی تصررم
در ارلری   عزیرزی نیرز   ر غیره. حتی  ،اتومبیل ر ش ل

منرابع طبیعری برا اسرتفاده از      ۀه در حیطر کر ای  مطالعه
را ررش ایر    دادهمراتبی صورت  یند تحلیل سلسلهافر

ماهیر    اًاتر ذه ک یا مسئلهگیری در مورد  برای تصمیم
 بررده  کرار  بره گیرری دارد   انسانی ر ذهنی برای تصمیم

مناسر  بررای    ۀبرای تعیی  گونر  مثالًر نه  [35] اس 
اقتصرادی  ر   الت اجتمراعی کا حرل مشر  یاری ک جنگل
اطالعرات   کره   یهنگام خصوص بهشور، کهای  جنگل

 ۀگونرره ر حترری منطقرر کولو یررکافی از سرشرر  اکرر
 یناننشر  جنگرل ا نیازهرا ر مشخصرات   یر اری کر  جنگل

همچنران   مسرئله زیرا اگر رجود داشر    ،رجود ندارد
آنچرره در اینجررا  رسررد یمررنظررر  بررهیافرر .  ادامرره نمرری

نامیم در اصل شناخ  خصوصیات ر  گیری می تصمیم
ر سررای   نظررر مررورد ۀگونرر کولو یررکسرشرر  ا

هرای خاصری را بررای     ه گونره کر اری اسر   کر  جنگل

 گونره  چند راگ ی ،نها در .دکن گیران الزامی می تصمیم
ی سران کی کیولو یکاها ر شرایط  ریژگی )چند گزینه(
 ،انتخراب نهرایی   بررای در آن صرورت   ،داشته باشرند 

هرا   با تعری  ر تعیی  درس  معیارتواند  می پژرهشگر
ر همچنری  برا تردری  درسر       مراثر ی  معیارها ر زیر

هرای   گزینره  مرورد گیرری در   مراتبی به تصرمیم  سلسله
فررض   موضوع،شدن  تر مشخ  . برایموجود بسردازد

زیسرتگاه  در مرورد  خواهرد   شرود متخصصری مری    می
های زاگرس برا   ای در جنگل مناس  برای خرس قهوه

گیرری   مراتبری تصرمیم   یند تحلیل سلسلهااستفاده از فر
  یر  اافی از رفتار ر نیازهرای  که اطالعات کاین یب کند

بررای   تروان  یمر ا یر نظرر شرما آ   داشته باشرد. بره   گونه
ینررد تحلیررل اگیررری در چنرری  فضررایی از فر تصررمیم
 ،جواب منفری اسر    اًرد؟ قطعکمراتبی استفاده  سلسله

 ملرزم بره  زیرا تعیی  زیسرتگاه مناسر  بررای خررس     
 . رت کافی از نیازهای ای  حیوان اسر  داشت  اطالعا

ای  اطالعات رجود داشرته باشرد نیرز     که ی صورت در
رجرود   کولو یر کاراتر اکر تر ر  های بسیار ساده ررش
تعیری   زیستگاه مناسر  حیروان را    ی نها دره کدارد 

 یمراتبر  ل سلسرله یند تحلیا. درس  اس  که فرکند می
رسد  ینظر م به یرل ،مسا ل را دارد یساز ساده ییتوانا

مسرئله را   از حرد  ی  ب یموارد چنی  پژرهشگران در 
 .کنند تلقی می ساده

ارگیری نادرسر   کر  )بره  شده موارد گفتهعالره بر 
نگررفت    نظرر  ای  ررش برای حل مسرا ل پیچیرده، در  

بره چگرونگی   نکردن  ل صحیح ر توجهکها به ش معیار
ر نهایتررراً تررردری  نادرسررر    شررران، یرگرررااریتأث

 مرورد موضوع بار  گیری در مراتبی برای تصمیم سلسله
را ر نتایج حاصل از آن  AHPارایی ررش ک ناه ک( نظر

گیرری   صرمیم در رابطه با برخی از موضوعات مرورد ت 
، عامل مهم دیگری نیز مطر  اسر . برا   کند اثبات می

رد کر تروان بره عمل   مری  یسرادگ  بره  4نگاه بره جردرل   
گیرری   هرای تصرمیم   در ررند اجرای ررش ارشناسانک



 3191، تابستان 1ارة ، شم07های چوب، مجل  منابع طبیعی ایران، دورة  نشری  ننل  و فرآورد   
 

311 

در هنگررام  هررا در ایرر  مطالعرره ر توجرره برخرری از آن
اه  قابلیرر  کرره موجرر  کررپرری برررد   دهرری رزن

ده اس . در شپایری نتایج حاصل از ای  ررش  اعتماد
ارشناسران ایر  مطالعره در هنگرام     کاگر تمامی  راقع،
ه کر ای  بنردی  بره ارلویر   حرداقل  هرا،   دهی معیار رزن

دلفی انجام داده بودند توجره   ۀاز قبل در مرحل «خود»
 یجره نت درهمخروانی ر   AHPند، قطعراً نترایج   کرد می

ه در آن صرورت  کر  داشر   یمقابلی  اعتماد بیشتری 
برودن نترایج    اربردیکر طعی  بیشتری با قا توانستیم یم

AHP  دهری   بررسری رزن  .نریم کرا در ای  مطالعه بیان
در در  ها آن بندی ی ارلوه ک 1ر  5  ن شمارامتخصص

برر نترایج    چشرمگیری  یرتأثررش نسبتاً مشابه بوده ر 
 .( گااشته، گواهی بر ای  ادعاس 5ل )جدرل ک

 گیری نتیجه
 یریکرارگ  بره ه کر ای  مطالعره نشران داده    ی،کل طور به

 برای حرل یرک مسرئله   گیری  در تصمیم AHPررش 
ر نداشرررت  از نترررایج خررجررری   اطمینررران یگررراه
 یاعتماد بیه ای  را در پی دارد ک آنبه نداشت   اعتماد

یری کرارگ  بره  از ناشی برخی تحقیقات  اس  در کمم
نادرس  یرا تردری  نادرسر  ایر  ررش باشرد ر در      

در ررنرد   «ارشناسانکرد کعمل» برخی موارد، ناشی از
در کره در هرر صرورت     گیرری باشرد   اجرای تصرمیم 

با دق  بیشتری عمرل   بایداستفاده از نتایج ای  ررش 
 .درک

لری بایرد بره ایر      ک ۀنتیجر  کی عنوان بهسرانجام، 
در ایر    الاقل ر  ه در شرایط فعلیکرد کاشاره  راقعی 
را  AHPنترایج  نداشرت  بره   افی کای  اعتماد  ر  مطالعه

ه در کر  ر  ارشناسران ک ردکعملبه  باید «ارل ۀجدر در»
 ر  متفررارتی ارا رره دادنررد هررایدر ررش متفررارت نظر

 .گفته شد قبالً آنچهیا  ر نه به خود ررش نسب  داد

 گزاری  سپاس
 دریر   یباری کدانیم از هم بر خود الزم می رسیله ی بد
هرای مربروط را    نامه ه پرس کارشناسان ای  مطالعه ک
ترر  کیم. همچنری  از آقرای د  کندانی قدرکردند میل کت

نظرهررا ر  برررایتررر عررواطفی  کر آقررای د کررار دانرره
 .گزاریم سساسشان  ارزندهی ها راهنمایی
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