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اولویت بندی عوامل موثر در حفظ منابع طبیعی از دید کارشناسان مطالعه 

 AHPموردی)استان تهران( رهیافت 

 ،دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران*حامد اکبرپور

 رشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهرانیرباقری، دانشجوی کارشناسی اشهاب م یدس

 ، استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران یزدانی یدسع

*akbarpoor_hamed@ut.ac.ir 

 

 چکیده

 تخریب قطع برای ای¬شود و برنامه متوقفکه قبل از هر اقدامی الزم است تخریب منابع طبیعی  رسدیبه نظر م

 و عوامل این دقیق شناخت مستلزم کالن راهبرد یک عنوان¬ه، برنامه ملی به. ازآنجاکشود ارائه و تنظی  طبیعی منابع

. بنابراین با توجه به شودمی روشن بیشتر بررسی این انجام ضرورت است، مسئله این در هاآن از هریک سه  تعیین

وامل انسانی، باید بر مؤثر در تخریب شامل عوامل فنی، فیزیکی و انسانی به لحاظ نقش و اهمیت کلیدی ع فعوامل مختل

اثرها و چگونگی عملکرد عامل انسانی تأکید داشت و چون از مجموعه مسائل مربوطه به این عامل تحت  یقبررسی و دق

اقتصادی مؤثر در  -بررسی عوامل اجتماعی درواقعمنظور این تحقیق  شود،یاقتصادی یاد م -عنوان عامل اجتماعی 

هزار کیلومترمربع انجام شد. در  13مطالعه حاضر در استان تهران با وسعتی حدود  ها و مراتع بوده است.تخریب جنگل

انجام  یعیمنابع طب یبعوامل مؤثر بر تخر بندییتاستان تهران اولو یعیمطالعه با استفاده ازنظر کارشناسان منابع طب ینا

 یعیمنابع طب یباز تخر پیشگیریثر در و عوامل مؤروشها  ینترمه  از که استفاده خواهد شد. AHP یافتشد. و از ره

و رشد  یکاربر ییراز تغ یریو جلوگ یرقانونیاز برداشت غ یریو جلوگ یعیمردم از منافع منابع طب گاهیآ هایشاخص

عوامل به  ینترجز مه  و اساتید دانشگاهی استان تهران یعیهستند که ازنظر کارشناسان سازمان منابع طب یاقتصاد

 اند.شمار آمده

 AHPاولویت بندی، حفظ منابع طبیعی، رهیافت کلید واژه:

 مقدمه:



                             
 

1171 

 نظر دارند که این منابع درطبیعی کشور بر این نکته اتفاق بخش منابع گذارانیاستریزان و ستقریباً تمامی برنامه

که قبل از  رسدیم نظر، این روند همچنان ادامه خواهد داشت. به یبرداربهره کنونی هاییوهحال زوال و تخریب است و با ش

طبیعی تنظیم و ارائه شود.  ای برای قطع تخریب منابعطبیعی متوقف شود و برنامه هر اقدامی الزم است تخریب منابع

 مسئله این در هاآن از هریک تعیین سهم و عوامل این دقیق شناخت مستلزم کالن راهبرد یک عنوانازآنجاکه، برنامه ملی به

 فنی، عوامل شامل تخریب در مؤثر مختلف به عوامل توجه با بنابراین .شودیم روشن بیشتر بررسی ینانجام ا ضرورت است،

 عامل انسانی عملکرد چگونگی و اثرها یقدق و بررسی بر انسانی، باید عوامل کلیدی اهمیت و نقش لحاظ به انسانی فیزیکی و

 این منظور شود،یمیاد  اقتصادی - اجتماعی عامل عنوان تحت عامل به این مربوطه مسائل مجموعه از چون و داشت تأکید

بررسی منابع (. 1931 ی)اخالق .بوده است مراتع و هاجنگل تخریب در مؤثر اقتصادی -عوامل اجتماعی بررسی درواقع تحقیق

ی و منابع ها و مراتع در سطح کشور است و تخریب اراضو نتایج مطالعات، بیانگر سیر نزولی وضعیت کمی و کیفی جنگل

(. همچنین شرایط اقلیمی اثر 1941)قیطوری و همکاران،  باشدیفراوان م یاتوسعه یهاوجود برنامه یلطبیعی به دل

در اثر نوسان میزان بارندگی از سالی به سال دیگر در  کهیطوردر تشدید تخریب منابع طبیعی دارد. به یامالحظهقابل

تواند در ییر میدر حال تغییر است و این تغ یدشدهمقدار علوفه تول یجهو درنت یاهان، رشد گخشکیمهمناطق خشک و ن

(. تحقیقات مشابه در 1941مراتب بیشتر باشد )اکبرزاده و میرحاجی،به هاسالهیکگیاهان چندساله تا سه برابر و در 

گرفته است. به نظر بیشتر  اقتصادی صورت -کشورهای دیگر در رابطه با تخریب منابع طبیعی ازنظر فنی و اجتماعی 

 یانیز اعتقاددارند ارتباط بالقوه یا(. عدهMabbutt،1984کارشناسان چرای احشام عامل اولیه تخریب منابع طبیعی است )

( در بررسی 1944ابراهیم پور ). (Hudak, 1999بین سرعت تخریب منابع طبیعی و تغییرات جهانی اقلیم وجود دارد.)

این عوامل به عوامل کالن و ساختی،  یبندها و مراتع با تأکید بر منطقه زاگرس با دستهر تخریب جنگلعوامل انسانی مؤثر ب

علل تخریب منابع طبیعی منطقه را افزایش جمعیت، افزایش  ینترعوامل بالفصل و عینی و عوامل طبیعی و اقلیمی، مهم

و زودرس و نامنظم  رویهیزارعی، چرای ب هاییبدیل به کاربردرختان، ت رویهیمدیریتی و سازمانی، قطع ب هایامنیازها، نظ

و تعداد زیاد دام و  رویهی( علل تخریب مراتع ایران را چرای ب1916. کریمی )دانندیعمرانی و صنعتی م ی،او اقدامات توسعه

ب مراتع کشور و ( در بررسی علل و نتایج تخری1966چرای بیشتر از ظرفیت مرتع ذکر کرده است. مشایخی و عسلی )

شده، دالیل اصلی تخریب مراتع کشور را چرای اصالحی که با استفاده از یک مدل دینامیکی انجام هاییاستپیشنهاد س

تقاضا و رشد  ایشاین عوامل ر ا ناشی از افز یمفرط و سنگین دام و شخم و تبدیل اراضی مرتعی به مزارع دیم و هردو

تحت عنوان نگاهی به روند  یا( در مطالعه1924گوشت قرمز دانسته است. ریاضی ) روزافزون قیمت محصوالت دامی نظیر

 یعوامل تخریب را فقر و زندگی ابتدایی مردم، ناآگاهی مردم، دام گذار ینترکشور مهم یرپذ یدتخریب در منابع طبیعی تجد

( در 1944ر کرده است. عاقلی و صادقی )واقعی این منابع ذک یهابه ارزش توجهییو ب هائیسودجو رویه،یباال، چرای ب

را ناشی از وجود  محیطییستدر ایران با استفاده از منطق فازی، تخریب ز محیطییستتحقیقی پیرامون روند تخریب ز

کاربری زراعی اراضی، دیده نشدن  جمعیت،ناکارآمد از منابع طبیعی، فشار  یبردارتولیدی و مصرفی، بهره هاییتفعال
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( محاسبات درآمد ملی اشاره GNP( با )1941اند. رضوی )در دانسته محیطییستطبیعی و تخریب ز هاییهمااستهالک سر

عوامل تخریب پوشش گیاهی استان سمنان، سه عامل نیاز به بوته، مشکالت تهیه  ینترعنوان یکی از مهمبه بوته کنی به

 اند.ریب ذکر کردهاجرا را از عوامل تخنبود قانونی مدرن و قابل تی،مواد سوخ
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های اقتصادی، بندی گزارهیتاولو

 اجتماعی و محیط زی تی

بر  مؤثربندی عوامل یتاولو

 تخریب منابع طبیعی

های بندی شاخصیتاولو

 اقتصادی

و  کارشنا ان  ازمان منابع طبیعی

زی تیطمح  

 های  اختاریها و گویهتدوین شاخص

نظر خبرگان و کارشنا ان در با 

های هدفگروه  

ی های اقتصادها و گویهتدوین شاخص

-روهبا نظر خبرگان و کارشنا ان در گ

 های هدف

 های اجتماعیها و گویهتدوین شاخص

-روهبا نظر خبرگان و کارشنا ان در گ

 های هدف

 گزاره اجتماعی گزاره  اختاری

 یببر تخر مؤثرعوامل 

 منابع طبیعی

زاره اقتصادیگ  

های بندی شاخصیتاولو

یاجتماع  

های بندی شاخصیتاولو

  اختاری

 

 مواد و روشها

کشوری،  یماتسهزار کیلومترمربع انجام شد. بر اساس آخرین تق 13مطالعه حاضر در استان تهران با وسعتی حدود 

استان  یزیر)سازمان مدیریت و برنامه باشدیآبادی م 435دهستان و  22شهر،  54شهرستان،  19استان تهران دارای 

جلوگیری از  بندی روشهاییتاولوکارشناسان منابع طبیعی استان تهران  ازنظرمطالعه با استفاده  (. در این1941تهران، 

 خواهد بود: مدنظرتخریب منابع طبیعی انجام شد. بر این اساس الگوی راهبردی زیر 

 

 یبندتیاولو افتیره اساس بر طرح انجام ریمس
 

 AHP روش استفاده خواهد شد. AHPاز رهیافت  1در نمودار شده یمترسدر این پژوهش برای دستیابی به اهداف 

 مقایسه طریق از عناصر نسبی وزن مراتبی سلسله تحلیل فرآیند در. شد مطرح 1344 سال در ساعتی توسط بار نخستین

 از هاگزینه و معیارها یوزن ده جهت روش این در. گرددمی تعیین باالتر سطح در مربوطه عنصر به نسبت سطح هر زوجی

 1شکل 
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صورت به فقط را معیار هر معیارهای زیر و معیارها گیرنده،تصمیم که ترتیبینابه .شودمی استفاده زوجی یمقایسه روش

 به نسبت سطح هر عناصر وزن محاسبه با. ندارد وجود معیارها یهمه همزمان یوزن ده به و نیازی کندمی مقایسهدو دوبه

گردد می محاسبه گزینه هر نهایی وزن نسبی، هایوزن تلفیق یتدرنها و زوجی یمقایسه طریق از خود باالیی سطح

 به نسبت را نتیجه یاحل راه حساسیت تا سازدمی قادر را افراد فوق فرایند (. همچنین1937)مهتابی اوغانی و همکاران، 

 با آمیزیتموفق برخورد برای و بوده قدرتمند فرایندی تحلیلی،مراتب سلسله فرایند نمایند ارزیابی اطالعات، در تغییرات

 که هاییروش از AHP . در(Cherchy & vanden,2005)است  شدهیطراح سیاسی و اجتماعی اقتصادی پیچیده مسائل

 گاهی و کمی و کیفی عوامل از ترکیبی وقتی گیریتصمیم سازیبهینه برای چنینهم یارهاستمع چند گیریتصمیم برای

ی زوجی برای ارزیابی در این روش ارزیابان )کارشناسان( جهت مقایسه (.Melvin, 2012) شودمی استفاده داریم متضاد

گیرند. ماتریس حاصل از این قرار می سؤال، در جدول یک مورد ذکرشدههای و مقیاس سؤاالتاهمیت نسبی چند متغیر از 

ی متغیرها با یکدیگر توسط دودوبهی یسهمقا شود. این ماتریس ازیم، ماتریس مقایسات زوجی نامیده 1مقایسات زوجی

دهد که هر نشان می درواقعگردد و شده، تشکیل مییینتعهای از قبل ها بر اساس مقیاسدهی آنگیرنده و امتیازتصمیم

 (.1937کاظمی، باشند )یک از متغیرها نسبت به متغیرهای دیگر، دارای چه اهمیتی می

 

 یزوج ساتیمقا یبرا( وزن) تیاهم ینسب درجه هاییاسمق -1جدول 

اهمیت 

 مطلق یا شدید
 

اهمی

 ت خیلی قوی
 

ا

 همیت قوی
 

اه

 میت ضعیف
 

اه

 میت یکسان

3 4 2 6 1 5 9 7 1 

 های بین فواصل هستندیتاولو 4 و 6 و 5 و 7

 (1937 کاظمی،): أخذم

 توسط 3 تا 1 از هاییوزن ردبررسیمو هایگزاره از یک هر به یکدیگر بادو دوبه یمقایسهمنظور به اساس این بر

، ماتریس AHPها با استفاده از روش بندی این گزارهبرای رتبه(. 1937اوغانی و همکاران،  مهتابی)شود می داده کارشناسان

 دهیم.تشکیل می ا 7ها رمقایسات زوجی شاخص

                                                           
1 -Matrix of paired comparison1 
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na jiij ,...,2,1,  ی زوجی مابین شاخص گیرنده در رابطه با مقایسهبیانگر قضاوت شخصی تصمیمi ام

ام دارای اهمیت و ارجحیت متفاوتی میiی شاخص گیرندهدیگر برای یک تصمیمعبارتباشد. بهام میjنسبت به شاخص 

ی موردبررسی انتخاب نمود و این ترجیحات را توان هرکدام از درجات اهمیت را با توجه به شاخص و مسئلهمی تواند باشد.

کمی نمود و مورداستفاده و ارزیابی قرارداد.  1با استفاده از جدول 
j

i

w

w بیانگر وزن واقعی شاخصi ام نسبت به شاخصj ام

 (. 1939است )فالحی، 

زیرا برای رسیدن به معیارهای ؛ ها، ضریبی به نام ضریب ناسازگاری را مطرح کردقضاوت در ساعتی برای ناسازگاری

از تقسیم ناسازگاری  (L.R)ها الزم است. ضریب ناسازگاری دهی به آن، وجود سازگاری برای ارزشAHP درروشمنتخب 

(I.Iبه شاخص تص ،) ادفی( بودنR.Iبه دست می ) باشد، سازگاری در  1/4تر یا مساوی این ضریب کوچکآید. چنانچه

 ها بازنگری شود. شاخص ناسازگاری در این روش از رابطه:ها موردقبول است در غیر این صورت باید در قضاوتقضاوت

(9) 
IR

II
RL

.

.
. 

 

 (:1937آید )بدری و یاری حصار، ( به دست می5نیز از رابطه ).IIشود که در آن محاسبه می

(5) 
)1(

)max(
.






n

n
II



 

افزار ها و تعیین عوامل مؤثر بر تخریب منابع طبیعی استان تهران از نرموتحلیل دادهمنظور تجزیهدر این پژوهش به

Excel 2013  وExpert Choice11 بهره گرفته خواهد شد 

 نتایج:

ی متخصص دانشگاهپرسشنامه از کارشناسان سازمان منابع طبیعی استان تهران و اساتید  14یق تعداد تحقدر این 

زدایی، حفاظت استفاده گردیده ی جنگلداری، مرتعداری، آبخیزداری، بیابانهابخش یرزینه منابع طبیعی به تفکیک درزم
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، طبیعی منابعشهای جلوگیری از تخریب رو بهکارشناسان هر بخش شده توسط ارائه نظرات وتحلیلیهپس از استخراج و تجز

 ی شدند. بندرتبهها پاسخ

 بخش جنگلداری:

در جدول  سؤالگان به هر پرسشنامه مورد نظر طبق نظر کارشناسان بخش جنگلداری کامل شد و مد پاسخ دهنده

 نشان داده شده.  -9-1

 

 

 

 

 

 یجنگلدار بخش انکارشناسدهندگان پاسخ مد -13-جدول 
 مد مخالف موافق گزاره

 های اقتصادیگزاره

 3  * رشد اقتصادی کاراتر از نرخ بیکاری

 3  * بردارانبهرهگذاری و انگیزه یهسرمارشد اقتصادی کارتر است از افزایش 

 2 *  بردارانبهره یزهو انگ گذارییهسرما یشافزاکاهش نرخ بیکاری کاراتر است از 

 ماعیگزاره اجت

 2  * افزایش آگاهی عمومی مردم از منافع اجتماعی منابع کارارتر است تنظیم جمعیت

 ساختاری گزاره

 3 *  یکاربراز جلوگیری از تغییر  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 4  * رویهیباز جلوگیری برداشت  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 3  * یرقانونیغجلوگیری برداشت  از کاراتر استی کاربرجلوگیری از تغییر 

 4  * های اجتماعیهای اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاریهای اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاریهای اجتماعی کاراتر است از گزارهگزاره
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  شدهدادهنشان  1بندی شد و در شکل یتاولو expert choice افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبهنتایج 

  -Error! No text of specified style in document.–1نمودار 

 

   expert choiceافزار نرم یخروج
 مآخذ: نتایج تحقیق

 

مان منابع طبیعی استان تهران شاخص کارشناسان بخش جنگلداری ساز ازنظراین است که  دهندهنشاننتایج 

بوده و از بین  ترمهمی ساختارهای اقتصادی و از شاخص شدهدادهنشان  1-9نمودار شماره که در " اجتماعیعوامل "

یکی از تاثیرگزارترین عوامل در جلوگیری از   "افزایش آگاهی مردم از منافع منابع طبیعی"های اجتماعی شاخص شاخص

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.  "رشد اقتصادی"و پارکهای استان تهران به شمار آمده و شاخص ها تخریب جنگل

 است. دهندگانپاسخعدم ناسازگاری در بین  دهندهنشانافزار شده توسط نرم برآوردضریب ناسازگاری 

 ی:دارمرتعبخش 

 گانپاسخ دهندهمد  -7-9در جدول شماره  وکامل شد مرتعداری پرسشنامه مورد نظر طبق نظر کارشناسان بخش 

 به هر سؤال نشان داده شد.

 یدارمرتع بخش کارشناساندهندگان پاسخ مد -Error! No text of specified style in document.-16جدول 
 مد مخالف موافق گزاره

 های اقتصادیگزاره

 3  * کاراتر از نرخ بیکاری رشد اقتصادی

 3  * بردارانبهرهگذاری و انگیزه یهسرمارشد اقتصادی کارتر است از افزایش 

 2 *  بردارانبهره یزهو انگ گذارییهسرما یشافزاکاهش نرخ بیکاری کاراتر است از 

 گزاره اجتماعی

 2  * م جمعیتاست تنظی کاراترافزایش آگاهی عمومی مردم از منافع اجتماعی منابع 

 ساختاری گزاره
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 3 *  یکاربراز جلوگیری از تغییر  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 4  * رویهیباز جلوگیری برداشت  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 3  * یرقانونیغاز جلوگیری برداشت  کاراتر استی کاربرجلوگیری از تغییر 

 4  * اجتماعی هایهای اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاری های اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاریهای اجتماعی کاراتر است از گزارهگزاره

 مآخذ:نتایج تحقیق

 شدهدادهبندی شد  نشان یتاولو expert choice افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبهنتایج 

 

 

 

 

 

  -2–نمودار

 

 Exper choiceافزار ی نرمخروج

 یقتحق یجمآخذ:نتا

 

ی سازمان منابع طبیعی استان تهران شاخص دارمرتعکارشناسان بخش  ازنظراین است که  دهندهنشاننتایج 

ه و از بین بود ترمهمهای اقتصادی و اجتماعی از شاخص شدهدادهنشان  9-1که در نمودار شماره " ساختاریعوامل "

یکی از تاثیرگزارترین عوامل در جلوگیری از تخریب   "جلوگیری از تغییر کاربری اراضی"های ساختاری شاخص شاخص
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رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.  "یرقانونیغجلوگیری از برداشت "های استان تهران به شمار آمده و شاخص جنگل

 است دهندگانپاسخعدم ناسازگاری زیاد در بین  دهندهنشانفزار اشده توسط نرم برآوردضریب ناسازگاری 

 بخش آبخیزداری :

به هر دهندگان مد پاسخ -9-9در جدول و کامل شد آبخیزداری  رسشنامه مورد نظر طبق نظر کارشناسان بخشپ

 .است شدهسؤال نشان داده

 یزداریآبخ بخش کارشناساندهندگان پاسخ مد -11جدول 

 مد مخالف موافق گزاره

 های اقتصادیگزاره

 3  * رشد اقتصادی کاراتر از نرخ بیکاری

 3  * بردارانبهرهگذاری و انگیزه یهسرمارشد اقتصادی کارتر است از افزایش 

 2 *  بردارانبهره یزهو انگ گذارییهسرما یشافزاکاهش نرخ بیکاری کاراتر است از 

 عیگزاره اجتما

 2  * است تنظیم جمعیت کاراترافزایش آگاهی عمومی مردم از منافع اجتماعی منابع 

 ساختاری گزاره

 3 *  یکاربراز جلوگیری از تغییر  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 4  * رویهیباز جلوگیری برداشت  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 3  * یرقانونیغوگیری برداشت از جل کاراتر استی کاربرجلوگیری از تغییر 

 4  * های اجتماعیهای اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاری های اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاریهای اجتماعی کاراتر است از گزارهگزاره

 

 شدهدادهدی شد و در نشان بنیتاولو expert choice افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبهنتایج 

 -9نمودار 
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 Exper choice افزارنرمخروجی 
 یقتحق یجمآخذ:نتا

کارشناسان بخش آبخیزداری سازمان منابع طبیعی استان تهران شاخص  ازنظراین است که  دهندهنشاننتایج 

بوده و از بین  ترمهمهای اقتصادی و ساختاری از شاخص شدهدهدانشان  9-9در نمودار شماره که " اجتماعیعوامل "

یکی از تاثیرگزارترین عوامل در   "افزایش آگاهی مردم نسبت به منافع منابع طبیعی"های اجتماعی شاخص شاخص

خود  رتبه دوم را به "گذاریافزایش سرمایه"یزداری استان تهران به شمار آمده و شاخص آبخجلوگیری از تخریب بخش 

 است. دهندگانپاسخعدم ناسازگاری در بین  دهندهنشانافزار شده توسط نرم برآورداختصاص داده است. ضریب ناسازگاری 

 یی:زداابانیببخش 

دهندگان مد پاسخ 5-9در جدول شماره و کامل شد بیابان زدایی پرسشنامه مورد نظر طبق نظر کارشناسان بخش 

 .هبه هر سؤال نشان داده شد

 زداییابانیب بخش کارشناساندهندگان پاسخ مد -18ول جد

 مد مخالف موافق گزاره

 های اقتصادیگزاره

 3  * رشد اقتصادی کاراتر از نرخ بیکاری

 3  * بردارانبهرهگذاری و انگیزه یهسرمارشد اقتصادی کارتر است از افزایش 

 2 *  بردارانبهره یزهو انگ گذارییهسرما یشافزااز  کاهش نرخ بیکاری کاراتر است

 گزاره اجتماعی

 2  * است تنظیم جمعیت کاراترافزایش آگاهی عمومی مردم از منافع اجتماعی منابع 

 ساختاری گزاره

 3 *  یکاربراز جلوگیری از تغییر  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 4  * رویهیبی برداشت از جلوگیر کاراتر استمشخص بودن مالکیت 
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 3  * یرقانونیغاز جلوگیری برداشت  کاراتر استی کاربرجلوگیری از تغییر 

 4  * های اجتماعیهای اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاری های اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاریهای اجتماعی کاراتر است از گزارهگزاره

 ذ: نتایج تحقیقمآخ

 شدهدادهنشان  1بندی شد و در شکل یتاولو expert choice افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبهنتایج 

 -4–نمودار

 

 Exper choice افزارنرم یخروج

 یقتحق یجمآخذ: نتا

استان تهران شاخص  یعیسازمان منابع طب زدایینبیابااست که ازنظر کارشناسان بخش  یندهنده انشان یجنتا

 ینتر بوده و از بمهم اجتماعیو  یاقتصاد هایشده از شاخصنشان داده 5-9که در نمودار شماره  "ساختاری"

از  یریعوامل در جلوگ یرگذارتریناز تأث یکی  "مشخص بودن مالکیت منبع طبیعی"شاخص  ساختاری های¬شاخص

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.  "رشد اقتصادی"استان تهران به شمار آمده و شاخص  ییزدابیابانبخش  یبتخر

 دهندگان است.پاسخ یندر ب ناسازگاری عدمدهنده نشان افزار¬برآورد شده توسط نرم یناسازگار یبضر

 بخش آموزش و ترویج:

مد   1-9و در جدول شماره  آموزش و ترویج کامل شد پرسشنامه مورد نظر طبق نظر کارشناسان بخش

 نشان داده شد. سؤالدهندگان به هر پاسخ

 

 جیترو و آموزش بخش کارشناساندهندگان پاسخ مد -13جدول 

 مد مخالف موافق گزاره
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 های اقتصادیگزاره

 6  * رشد اقتصادی کاراتر از نرخ بیکاری

 6  * بردارانبهرهگذاری و انگیزه یهسرمارشد اقتصادی کارتر است از افزایش 

 1 *  بردارانبهره یزهو انگ گذارییهسرما یشافزاکاهش نرخ بیکاری کاراتر است از 

 گزاره اجتماعی

 3  * است تنظیم جمعیت کاراترافزایش آگاهی عمومی مردم از منافع اجتماعی منابع 

 ساختاری گزاره

 3  * یکاربرجلوگیری از تغییر از  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 4  * رویهیباز جلوگیری برداشت  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 3  * یرقانونیغاز جلوگیری برداشت  کاراتر استی کاربرجلوگیری از تغییر 

 3  * های اجتماعیهای اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 7 *   های ساختاریهای اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 9 *  های ساختاریهای اجتماعی کاراتر است از گزارهگزاره

 یقتحق یجمآخذ: نتا

 شدهدادهنشان  1بندی شد و در شکل یتاولو expert choice افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبهنتایج 

  -3–نمودار

 

 Experchoice افزارنرم یخروج

 نتایج تحقیق مآخذ:

کارشناسان بخش آموزش و ترویج سازمان منابع طبیعی استان تهران شاخص  ازنظراین است که  دهندهنشاننتایج 

بوده و از بین  ترمهمهای اجتماعی و ساختاری از شاخص شدهدادهنشان  1-9که در نمودار شماره " اقتصادیعوامل "

 ازنظراز تاثیرگزارترین عوامل در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی  یکی  "رشد اقتصادی"های اقتصادی شاخص شاخص
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رتبه دوم را به خود  "گذاریافزایش سرمایه"کارشناسان بخش آموزش و ترویج استان تهران به شمار آمده و شاخص 

 است. دهندگانخپاسعدم ناسازگاری در بین  دهندهنشانافزار شده توسط نرم برآورداختصاص داده است. ضریب ناسازگاری 

 بخش حفاظت: 

مد  -6-9در جدول شماره و بخش کامل شد  ینتهران طبق نظر کارشناسان ا یعیمنابع طب یبعوامل مؤثر بر تخر

 شده به هر سؤال نشان داده شد.دادهپاسخ

 حفاظت بخش کارشناساندهندگان پاسخ مد -21-جدول 

 مد مخالف موافق گزاره

 های اقتصادیگزاره

 3  * رشد اقتصادی کاراتر از نرخ بیکاری

 3  * بردارانبهرهگذاری و انگیزه یهسرمارشد اقتصادی کارتر است از افزایش 

 2 *  بردارانبهره یزهو انگ گذارییهسرما یشافزاکاهش نرخ بیکاری کاراتر است از 

 گزاره اجتماعی

 2  * است تنظیم جمعیت کاراترع اجتماعی منابع افزایش آگاهی عمومی مردم از مناف

 ساختاری گزاره

 3 *  یکاربراز جلوگیری از تغییر  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 4  * رویهیباز جلوگیری برداشت  کاراتر استمشخص بودن مالکیت 

 3  * یرقانونیغاز جلوگیری برداشت  کاراتر استی کاربرجلوگیری از تغییر 

 4  * های اجتماعیهای اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاری های اقتصادی کاراتر از گزارهگزاره

 3  * های ساختاریهای اجتماعی کاراتر است از گزارهگزاره

 یقتحق یجمآخذ: نتا

 شدهدادهنشان   -6-9بندی شد و در شکلیتاولو expert choice افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبهنتایج 

 

  -6–9نمودار 
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 Exper choice افزارنرم خروجی

 یقتحق یجمآخذ: نتا

 عوامل"کارشناسان بخش حفاظت سازمان منابع طبیعی استان تهران شاخص  ازنظراین است که  دهندهنشاننتایج 

های بوده و از بین شاخص ترمهمهای اقتصادی و ساختاری از شاخص شدهدادهنشان  6-9که در نمودار شماره  "اجتماعی

یکی از تاثیرگزارترین عوامل در جلوگیری از تخریب   "افزایش آگاهی مردم نسبت به منافع منابع طبیعی"اجتماعی شاخص 

رتبه دوم را به  "مشخص بودن مالکیت"کارشناسان بخش حفاظت استان تهران به شمار آمده و شاخص  ازنظرمنابع طبیعی 

 دهندگانپاسخعدم ناسازگاری در بین  دهندهنشانافزار شده توسط نرم برآورداست. ضریب ناسازگاری  خود اختصاص داده

 است.

 پیشنهادها:

های مختلف سازمان منابع طبیعی نظر کارشناسان بخش بر اساسشود که با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

های آگاهی مردم از منافع منابع از تخریب منابع طبیعی شاخصدر جلوگیری  مؤثرین مشکالت و عوامل ترمهماستان تهران 

ین عوامل به ترمهمیرقانونی و جلوگیری از تغییر کاربری و رشد اقتصادی هستند که جز غطبیعی و جلوگیری از برداشت 

دن مردم از منافع ی ملی برای  آگاهی داهارسانهاز  استفاده. با افزایش مروجان و تبلیغات در سطح عمومی اندآمدهشمار 

 توانیم از تخریب منبع طبیعی جلوگیری کنیم.یممنبع طبیعی 

ی و جلوگیری از برداربهرهتر بر یجدتر و یقدقبا استفاده از سیاستهای جلوگیر از برداشت منابع طبیعی و نظارت 

 رویه منابع طبیعی با استفاده از دستگاهای اجرایی انجام شودیببرداشت 

ی اجرایی از سوء دستگاهین و مسئولی در مورد مالکیت منابع طبیعی به کمک سازشفافق قوانین و با اجرای دقی

استفاده از مالکیت منابع طبیعی جلوگیری نماییم.
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 صفحه. 71منابع طبیعی منطقه زاگرس.  . شمهای درباره مدیریت1341طباطبایی، م.، و ملک پور، ب.،  .15

 ذتعادل دام و مرتع ، دومین همایش ملی و مرتع داری(7444عبد اله پور ) .11

برسی رابطه بین نظام، مالکیت و تخریب مراتع در استان اردبیل  (1923)مرضا خوشزار، آلنی، اسمعیل، غالعلی اکبرزاده  .16

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل. 

عوامل مؤثر در تخریب مراتع استان کرمانشاه. فصلنامه  1941قیطوری، م.، انصاری، ن.، سندگل، ع.ع. و حشمتی، م.،  .12

 19ابان ایران، ( مرتع و بی5:) 979-915. تحقیقات
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-AHP-DEA یبیترک یکردرو یکنندگان بر مبنا ینتام یینه(. انتخاب به1937زوارم، ع. ) یزادهم. و عل ی،کاظم .14

TPISIS92-19(، ص ص 93یاپیچهارم )پ یآن، سال دهم، شماره  یدر کاربردها یاتدر عمل یقتحق ی.. مجله. 

در  یسو تاپس یسلسله مراتب یلتحل ینددو روش فرا ییسهمقا(. 1937ح. ) یونسی،الف. و  ی،م. نجف ی،اوغان یمهتاب .13

 یط،کرج(. مجله سالمت و مح ی: انتخاب محل دفن پسماند شهر ی)مطالعه مورد یشهر یمحل دفن پسماندها یابیمکان

 .917تا  951سوم، صفحات  یششم، شماره  ین. دورهیراا یطمح-بهداشت یانجمن علم یپژوهش یعلم یفصلنامه
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