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 مانند شاخصه چند گیريتصمیم مناسب هايتکنیک از ادامه در .تاس شده استفاده ها آن وزن همحاسب
SAW و TOPSIS اجتماعی و اقتصادي اکولوژیکی، هايشاخص و معیارها بندياولویت براي 
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 یکتکن طریق از معیارها دهیوزن نتایج .گردید سازيبومی ملی هايپارك ارزیابی جهت اجتماعی
Entropy از حفاظت )،228161/0( وزن با حمایتی و یزیست محیط عملکردهاي معیار که داد نشان 

 و )148688/0( وزن با اجتماعی شرایط عملکرد توسعه و حفظ )،168609/0( وزن با زیستی تنوع
 خود به معیارها سایر بین در را وزن بیشترین ترتیب به )109170/0( وزن با تولید عملکرد و ظرفیت

 معیار داد نشان SAW وTOPSIS  هايتکنیک با معیارها بندياولویت نتایج .اندداده اختصاص
 را باالتري اولویت اکولوژیکی جنبه از زیستی تنوع از حفاظت و حمایتی و محیطی زیست عملکردهاي

 که است این مبین قیقتح این در مدل دو از حاصل نتایج مقایسه دارند. معیارها سایر با قیاس در
  د.کنمی ارائه واقعیت به را ينزدیکتر و ترمنطقی نتایج SAW به نسبت TOPSIS تکنیک

   
  ملی پارك ،Entropy، SAW، TOPSIS ،شاخصه چند گیريتصمیم کلیدي: ياههواژ
  

  مقدمه
 و زیست محیط پایدار توسعه بستر ترینحیاتی ،جهان طبیعی هاياکوسیستم از ملی هايپارك  
 غیر آن مرزهاي که هستند بزرگی نسبتاً مناطق هاپارك این .دنشومی محسوب اکولوژیک هايهپدید
 از فقط آن شرایط واجد هايبخش برخی از انسانی تصرفات یا برداريبهره گونه هر و بوده تغییر قابل

 یطمح حفظ منظر از ملی هايپارك امروزه ).17( است پذیرامکان حقوقی صالحذي مراجع طریق
 و گیاهی هايگونه از نگهداري زیستی، تنوع از حفاظت اکولوژیکی، فرآیندهاي نگهداري زیست،
 هوا، و آب تنظیم طبیعی، منابع پایدار برداريبهره براي الزم شرایط تأمین انقراض، حال در جانوري

 اختصاص خود هب هاانسان زندگی در را ايویژه جایگاه غذایی و صنعتی دارویی، هايفرآورده تولید
 است شده شناسایی جهان سطح در شده حفاظت مناطق از ايگسترده شبکه رو این از ).32( است داده
 و توسعه انسانی جوامع توسط ها آن از استفاده و مدیریت نحوه انتخاب، معیار حفاظت، مفاهیم که

 هاياستفاده برابر در ها نآ موجودیت حفظ به قادر مناطق این شماربی فواید امروز است. یافته تکامل
 تحت مناطق قابلیت تعیین و ارزیابی هاينارسایی از حاصل پیامدهاي .است نبوده رویهبی و نامناسب
 سادگی به که است اينندهکتهدید عامل نیز مدیریت و توسع نظر از ملی هايپارك جمله از حفاظت

   ).14( گرفت نادیده را ها آن تواننمی
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 هاياکوسیستم وضعیت که است شده مشخص طبیعی علوم ینمتخصص همه ايبر حاضر حال در  
 به زیادي توجه اخیر هايسال در سبب همین به برد.می سر به بحرانی موقعیت در ایران در طبیعی
 اندرکاراندست ترویجی هايفعالیت اثر در و شده حفاظت تحت مناطق سایر و ملی هايپارك

 تلقی و نگرش نحوه و گشته برقرار مناطق این مردم و هادولت ینب بیشتري الفت و انس حفاظت،
   ).4( است کرده تغییر مناطق این اهمیت و مفهوم از مختلف جوامع

 است، پایداري موضع با تنگاتنگ رابطه در ملی هايپارك بقاي و حفاظت موضوع که این به توجه  
 اصل رعایت با مناطق این از پایدار شکل به استفاده و تفرجگاهی عرضه کیفیت افزایش براي بنابراین
 ناپذیر اجتناب ها آن ارزیابی براي خاصی معیارهاي و اصول کارگیري هب توسعه، همراه  به حفاظت

 آن به مختص که معیارهایی بعضاً و جهانی معیارهاي اساس بر دنیا ملی هايپارك که حالی در باشد. می
 اصول اساس بر ایران ملی هايپارك انتخاب تاکنون ولی دند،گرمی انتخاب و طراحی باشد،می منطقه

 اقتصادي منافع و شخصی سالیق تنها بلکه است، پذیرفتهنمی انجام علمی و فنی معیارهاي و ضوابط و
 حفظ در ویژه به فراوانی مشکالت و معضالت بروز سبب امر این لذا، است. بوده آن انتخاب مالك
 براي هاشاخص و معیارها از ايمجموعه شناسایی رو این از است. ردیدهگ زیست محیط و طبیعی منابع
 مناطق سایر و ها آن هايارزش حفظ و پایداري منظور به ملی هايپارك ایجاد مناسب هايمکان تعیین
 دقیقی ریزيبرنامه ابزارهاي هاشاخص و معیارها این زیرا باشدمی فراوان اهمیت حائز حفاظت تحت
  ).36( هستند ملی هايپارك مدیریت و گذاريسیاست زمینه در سازانتصمیم هب کمک براي
 هايویژگی با هاشاخص و معیارها بندياولویت و دهیوزن شناسایی، براي بسیاري هايروش  

 براي که است هاییروش جمله از دلفی روش ).31( دارد وجود گیرياندازه قابل و کیفی کمی،
 مدل و هاشاخص مناسب وزن ارائه جهت آنتروپی تکنیک و هاشاخص انتخاب و شناسایی

  شود.یم استفاده مناطق بنديرتبه و هاشاخص بندياولویت و دهیوزن براي معیاره چند گیري تصمیم
 را گلستان ملی پارك گلشن تفرجگاه طراحی معیارهاي )،2005( همکاران و بهبهانی رو این از  

 معیارهاي اساس بر کشورها سایر و ایران در ملی هايپارك که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی
 و آموزشی پژوهشی، هايفعالیت توسعه همچنین و یکسو از حفاظت منظور به طراحی کیفی و کمی

 هايویژگی اساس بر و معیارها این به توجه با طراحی نتیجه در .)9( است گردیده تدوین تفرجی
 و کوتوال است. گرفته انجام طبیعی شرایط در دستبرد کمترین رعایت با ،تفرجگاه در فیزیکی طبیعی

 براي معیارها و هاشاخص از نیمی که رسیدند نتیجه این به خود مطالعه در نیز )2007( همکاران
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 از بیشتري پایداري که است مربوط کیاکولوژی جنبه به هند در جنگلی هاياکوسیستم مدیریت
 مربوط نسبی هايشاخص با اجتماعی و اقتصادي جنبه به دیگر، معیارهاي و دهدمی ارایه ها جنگل

 تا 1987 سال از هندوراس سالکو ملی پارك تخریب ثیرأت بررسی به )،2008( مانرو .)19( شود می
 به مربوط هايشاخص که داد نشان نامبرده مطالعه نتایج نمود. استفاده دلفی روش از 2000

 )،2010( تیمکو .)27( دارند نقش هاپارك مدیریت در چشمگیري طور به محیطی زیست عملکردهاي
 هاشاخص بندياولویت جهت دلفی روش از ملی هايپارك در بیولوژیکی منابع از محافظت جهت

 بیشترین باال رتبه کسب به توجه با انقراض خطر در منابع که داد نشان تحقیق این نتایج نمود. استفاده
 و ارزیابی در )،2012( همکاران و اصغریان .)35( شوند تقویت باید و اندشتهدا را تخریب خطر

 از استفاده با ایران شمال جنگلی هايپارك در طبیعتگردي مدیریت هايشاخص و معیارها شناسایی
 با مرتبط معیار زیر 11 ،زیستی محیط هايجنبه با مرتبط معیار زیر هفت لیکرت، مقیاس و دلفی روش
 فرهنگی جنبه با مرتبط معیار زیر چهار اقتصادي، هايجنبه با مرتبط معیار زیر شش اجتماعی، هايجنبه

  .)4( کردند شناسایی را قانونی جنبه با مرتبط معیار زیر چهار و
 معیارهاي انتخاب زمینه در جهان کشورهاي سایر و ایران در شده انجام پیشین، سوابق بررسی با  

 ايمطالعه توأمان صورت به اجتماعی و اقتصادي اکولوژیکی، ابعاد از ملی ايهپارك ارزیابی مناسب
 ،شناسایی پژوهش، این اصلی هدف .شودمی محسوب تجربه نخستین مقاله این و است نشده انجام

 اکولوژیکی، هايشاخص بندياولویت و شناسایی مورد در گیريتصمیم نتایج، استنتاج و بندياولویت
 فرآیند در هاشاخص این بنیادي و زیربنایی نقش به توجه با ملی هايپارك ماعیاجت و اقتصادي
 با ها آن بندياولویت و سازيبومی ،شناسایی به حاضر تحقیق در لذا .است بوده طبیعی منابع حفاظت

 و شناسایی (جهت Delphi روش از استفاده با ها آن اصالح و بهبود به و موجود وضع به توجه
 و TOPSIS هايمدل و ها)شاخص و معیارها وزن تعیین منظور (به Entropy معیارها)، سازي بومی

SAW پاسخ زیر سواالت به تا است شده سعی و پرداخته ا)هشاخص و معیارها بندياولویت (براي 
   دهد؟
 و اقتصادي اکولوژي، ابعاد از ملی پارك ارزیابی براي مؤثر هايشاخص و معیارها مهمترین الف:

 ابعاد در بررسی مورد هايشاخص و معیارها از یک هر اولویت ب: هستند؟ هايشاخص چه اجتماعی
  ؟است چگونه ملی پارك در اجتماعی و اقتصادي اکولوژي،
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   هاروش و مواد
  هاشاخص ،هامعیار انتخاب و شناسایی

 در باشد.می گروهی صورت به تصمیم اتخاذ در سابقه با و موفق هايروش از یکی دلفی :دلفی 
 نمایندمی گیريتصمیم و پرداخته مسأله بررسی به کارشناسان و متخصصان از گروهی روش، این

 پیشنهاد دور 10 تا 2 از را دورها مناسب تعداد و باشدمی دور چندین شامل دلفی مطالعۀ ).17(
 براي هاهپرسشنام که )18( است پرسشنامه طراحی دلفی، فرآیند در کلیدي مرحلۀ یک دهد. می

   ).1( شوندمی طراحی قبل دور به هاپاسخ اساس بر بعدي، دورهاي
 اقتصادي اکولوژیکی، هايشاخص اهمیت درجه و هاشاخص معیارها، تعیین منظور به مقاله این در  

 از فهرستی مطالعه این در شد. استفاده دلفی گروهی گیريتصمیم روش از ملی هايپارك اجتماعی و
 حفاظت الملیبین (کمیته IUCN نظرات بر مشتمل ملی هايپارك ارزیابی در که هااخصش و معیارها

 (مدیریت SRM )،12( جنگل پایدار مدیریت معیارهاي و ها(شاخص CIFOR و )15( طبیعت از
 و )2( ایران در جنگل پایدار مدیریت خصوص در اسالمی شوراي مجلس مصوبه )،22( )مراتع پایدار
 تدوین دلفی پرسشنامۀ قالب در علمی مقاالت در ملی پارك زمینه در شده استخراج معیارهاي سایر

 امتیازدهی و ملی هايپارك اجتماعی و اقتصادي اکولوژیکی، هايشاخص استخراج منظور به .گردید
 و گردشگري ،زیست  محیط متخصصان از نفر 36 از متشکل گیريتصمیم گروه بین هاپرسشنامه ها، آن

 به راجع را خود نظر تا گردید توزیع ،دور چهار در علمی هیات اعضاي و طبیعی منابع ،سماکوتری
 اهمیت درجه پنج از یکی تعیین با ملی هايپارك ارزیابی فرایند در هاشاخص و معیارها اهمیت میزان

 هاضاف لیست به يجدید شاخص یا معیار نیاز، صورت در و )1 (جدول کنند بیان لیکرت) (مقیاس
   ).8( نمایند

  .لیکرت مقیاس اساس بر زیرمعیارها و معیارها اهمیت درجه تعیین -1 جدول
Tabel 1. Determine the degree of importance of Criteria and Indicators. 

1 2 3 4 5 

 اهمیتبی
Unimportant  

 اهمیت کم
Less 

important  
 اهمیت با

With importance  
 زیاد اهمیت

Much importance  
 زیاد بسیار اهمیت

Very much 
importance  

 
 محاسبه دوره هر در شاخص هر معیار انحراف و میانگین شوندگان،پرسش آراي بنديجمع براي 
 شد خواسته آنها از و گرفت قرار کننده شرکت متخصصان اختیار در پرسشنامه مرحله هر در ).28( شد
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 و نمایند اعالم اولویت ترتیب به اعضاء بقیه نظریه یانگینم مالحظه به توجه با را خود نهایی نظرات
 دالیل و کرده تجدیدنظر خود هايقضاوت و نظرات در نیاز صورت در نموده مرور مجدداً را هاپاسخ
 نهایی نظر اعالم مبناي بر تحقیق هايشاخص پایان، در ).25( نمایند ذکر توافق عدم موارد در را خود
  گردید. لیست شده کسب اولویت و دلفی گروه
 انحراف شاخص از ها آن نظر شدن همگرا یعنی دلفی اعضاي میان نظر اتفاق به حصول جهت 

 کمتر آخر دور در عوامل اهمیت میزان درباره دلفی گروه هايپاسخ که صورتی در گردید. استفاده معیار
 در ها آن نظر شدن همگرا ییعن دلفی اعضاي میان نظر اتفاق حصول معنی به باشد قبلی هايدوره از

 گردد.می انتخاب نهایی دور عنوان به دور این و نبوده نظرخواهی تکرار به ضرورتی و باشدمی آخر دور
 را باالتر یا سه رتبه متوسط که هاییشاخص و معیارها سازي،بومی و شناسایی جهت مطالعه این در

  ).11( شدند اییشناس شانمیانگین به توجه با و پذیرفته کردند کسب
 بستگی تحقیق در کنندگانشرکت تعداد به دلفی روش اعتبار پایشی، تحقیقی هايروش خالف بر  

 مطالعه این در لذا ).13( است پژوهش در نندهک شرکت متخصصان علمی اعتبار به وابسته بلکه ندارد
 درونی پایداري ررسیب منظور به و تعیین کارشناسان و متخصصان نظر به توجه با پرسشنامه روایی
 دریافت از پس توزیع اول مرحله در متخصصان از نفر 18 بین مذکور يپرسشنامه ،پرسشنامه هاي سوال

 سپس ).6( گردید لحاظ مقدماتی پرسشنامه در ها آن پیشنهادهاي و نظرات متخصصین، و اساتید نظرات
 کرونباخ آلفاي ضریب پایایی سنجش تکنیک از ،پرسشنامه هايسوال درونی پایداري بررسی جهت

 تأئید مورد پرسشنامه این پایایی )α=9/0( کرونباخ آلفاي ضریب مقدار به توجه با که )24( گردید استفاده
  .گردید استفاده Spss16 افزار نرم از هاداده تحلیل و تجزیه و منظور به مطالعه این در قرارگرفت.

 چندین گیرنده،تصمیم که است الزم هدف، یک به بیدستیا براي: هاشاخص و معیارها وزن تعیین
 فرایندي چنین بسنجد. معیارها طبق بر را تصمیم هايگزینه و دهد قرار ارزیابی مورد توأم را معیار

 .)7( شوندمی تقسیم چندشاخصه و چندهدفه دستۀ دو به که ،شودمی نامیده معیاره چند گیريتصمیم
 وزن تعیین منظور به Entropy هايتکنیک ،شده گرفته نظر در هايشاخص به توجه با پژوهش این در

 گردید. استفاده معیارها و هاشاخص بندياولویت براي SAW و TOPSIS ها،شاخص

 تکنیک Entropy: تئوري و اجتماعی علوم فیزیکی، علوم در عمده مفهوم یک تکنیک این 
 است پیام یک از انتظار مورد محتواي از موجود اطمینان عدم میزان دهندة نشان و باشدمی اطالعات

 ماتریس ابتدا نتروپی،ا تکنیک از استفاده با هاشاخص و معیارها وزن تعیین جهت مقاله این در ).5(
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 هاشاخص از یک هر براي را Ej و dj میزان و نموده تبدیل شده لنرما ماتریس به را گیريصمیمت
  .است شده تعیین هاشاخص از یک هر )Wj( وزن نهایت در و محاسبه
 1SAW: یعنی وزین ساده مجموع مدل SAW گیريتصمیم هايروش ترینساده از یکی 

 لذا کرد. استفاده روش این از راحتی به توانمی هاصشاخ اوزان محاسبۀ با. باشد می چندشاخصه
 ماتریس ابتدا ،تحقیق این در شده شناسایی اهمیت زیحا هايشاخص و معیارها بندي اولویت منظور به

 مقیاسبی خطی سازيمقیاسبی روش از استفاده با را متخصصان توسط شده تکمیل گیري تصمیم
 ماتریس در هاشاخص و معیارها براي انتروپی تکنیک توسط را شده محاسبه وزن سپس نموده،

  ).5( وندش مشخص اهمیت حایز يهاشاخص و معیارها یتاولو تا نموده ضرب شده مقیاس بی
 2TOPSIS: تکنیک هاگزینه تفکیک در باال قدرت داراي بندياولویت هايروش این از یکی 

 تاپسیس نام با اختصار به که است آلایده حل راه به شانشباهت اساس بر ترجیحات بندياولویت
 یون و هوانگ وسیله به 1981 سال رد که است شاخصه چند ارزیابی يهاروش ازو شودمی شناخته

 قرار ارزیابی مورد ،شاخص n وسیله به گزینه m ،گسسته معیاره چند تحلیل روش این در .گردید ارائه
 این بر تکنیک این اساس شوند.می بنديرتبه آل ایده حل راه به شباهت اساس بر ها گزینه و گرفته
 را فاصله بیشترین و مثبت آل دهای حل راه با را فاصله ترین کم باید انتخابی گزینه که است استوار مفهوم

 ).15 و 33( باشد داشته منفی آل ایده حل راه با
  

  نتایج
 اعضاي پاسخ آوريجمع از پس اول دور پایان در: دلفی روش از استفاده با هاشاخص و معیارها شناسایی

 اخصش 129 و معیار هفت مشابه، هايشاخص و معیارها ادغام و اصالح کردن، خالصه و دلفی گروه
 18 با اقتصادي معیار و شاخص 20 با اجتماعی معیار ،شاخص 91 با اکولوژي معیار 5 ،شامل که شد مشخص
 شاخص 7 اکولوژي، شاخص 67 شامل شاخص 89 ها آن میان از نهایت در که که شدند شناسایی شاخص
    ).2 (جدول گردیدند سازيبومی ملی هايپارك ارزیابی جهت اجتماعی شاخص 15 و اقتصادي

 ماتریس، شده نرمال میزان و ماتریس تکمیل براي انتروپی تکنیک اجراي از آمده دست به نتایج 
 و 4 ،3 ،2 جداول در ترتیب به )اطمینان عدم :Ej( ،)انحراف درجه :dj( و ها)شاخص وزن :Wj( میزان

  .است شده ارائه 5

                                                             
1- Simple Additive Weighting Method  
2- Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution 
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  .Entropy تکنیک با اکولوژي يهاشاخص وزن محاسبۀ -2 جدول
Tabel 2. The calculation of ecological weight indicators whit Entropy technique. 

 جنگلی منابع گستره :1 معیار
Criteria 1: Extent of forest resources  Ej dj Wj 

 کمربندهاي و آگروفارستري ها،جنگلکاري قبیل از دهچوب اراضی دیگر و هاجنگل درصد و سطح
  زمانی بازه یک در یراتشانتغی همراه به سبز

Area and percentage of forests and “other wooded lands” (including plantations, 
agro forestry, shelterbelts) with their change in the over time period 

-0.966294 1.966294 0.018065 

  ملی هايپارك مجاورت در مرتعداري و جنگلداري هايطرح داراي مراتع و هاجنگل درصد و سطح
Area and percentage of forests and rangeland include forest and rangeland plan 

neighborhood of national park 
-0.079079 1.079079 0.009914 

  )درصد 50-70 پوشش تاج (با هاجنگل سطح
)canopy 70-90%( Area of forest 

-0.079288 1.079288 0.009916 

  )درصد 90 از بیشتر پوشش تاج (با هاجنگل سطح
)canopy> 90%( Area of forest 

-0.079086 1.079086 0.009914 

  زارهابیشه سطح
Area of brushwood 

-0.079479 1.079479 0.009918 
  بکر هايجنگل سطح

Area of virgin forests 
-0.081815 1.081815 0.009939 

  طبیعی میراث ثبت مراتع و هاجنگل سطح
Area of forests and rangelands record natural heritage 

-0.078897 1.078897 0.009912 
  گیرضربه زون تعیین و بنديزون

Zonation and determine crumple zone 
-0.084316 1.084316 0.009962 

 دارهاخشکه حجمی موجودي
The volume of dead trees 

-0.079706 1.079706 0.009920 
  کربن ذخایر و سرپا، حجم و موجودي بیوماس،

Biomass/standing volume, growing stock, Carbon stock 
-0.078866 1.078866 0.009912 

 زیستی تنوع از حفاظت :2 معیار
Criteria 2: Concervation of biological diversity  

Ej dj Wj 
  کاشت) دست یا طبیعی گیاهی، پوشش نوع (توسط مرتعی و گلیجن هاياکوسیستم پراکنش

Distribution of forest ecosystems (By type of vegetation, natural or man-made) 
-0.079011 1.079011 0.009913 

  کمیاب هاياکوسیستم سطوح و مکانی تفکیک
Seperation place and rare ecosystems area 

-0.079030 1.079030 0.009913 
  هااکوسیستم سایر با همجواري

Neighborhood with other ecosystems 
-0.078593 1.078593 0.009909 

  منطقه بودن فرد به منحصر یا شاخص
Index or uniqueness of  area 

-0.078923 1.078923 0.009912 
 هايگاهذخیره (سطح حساس هايبوم زیست و ممنوع شکار مناطق جنگلی، چهارگانه مناطق سطح

  شده) حفاظت نواحی و جنگلی
The four areas of forest, hunting areas and sensitive ecosystems  (Area of forest 

reserves and protected areas) 

-0.078553 1.078553 0.009909 
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  جنگلی هايتیپ تنوع
Diversity of forest types 

-0.078926 1.078926 0.009912 
  هااکوسیستم تنوع

Diversity of Ecosystem 
-0.079277 1.079277 0.009916 

  جانوري و گیاهی مختلف هايتیپ پراکنش
different type of plant and animal Transmittal 

-0.078538 1.078538 0.009909 
  وحش حیات براي مختلف هايزیستگاه وجود

Existence different site for wildlife 
-0.078552 1.078552 0.009909 

  وحش حیات هايگونه روزانه یا فصلی عادات یا مهاجرت
Migration or daily or seasonal habits wildlife species 

-0.084786 1.084786 0.009966 
  حیات تجدید در دام چراي از ناشی خسارت

Damages caused by grazing in the regeneration 
-0.080540 1.080540 0.009927 

  فلور) و (فون مرتعی جانوري و گیاهی هايگونه تنوع
Diversity of forest dependent species for forest (fauna and flora) 

-0.078358 1.078358 0.009907 
  فلور) و (فون جنگلی جانوري و گیاهی هايگونه تنوع

Diversity of forest dependent species for rangeland (fauna and flora) 
-0.078804 1.078804 0.009911 

  مرتعی و جنگلی نواحی در انقراض خطر در هايگونه تعداد و سطح
Area and number of species at risk in forest and rangeland areas 

-0.079024 1.079024 0.009913 
  آمیخته هايتوده وسعت

Extent of mixed stands 
-0.082956 1.082956 0.009949 

  طبیعی زادآوري به اطمینان و امکان
Reliance on natural regeneration 

-0.079778 1.079778 0.009920 
  ژنتیکی تنوع

Genetic diversity 
-0.078694 1.078694 0.009910 

 مانی زنده و سالمتی :3معیار
Criteria 3: Health, vitality and integrity  Ej dj Wj 

 عوامل تأثیر تحت که مراتع و ها)يکارجنگل و طبیعی هاي(جنگل هاجنگل از درصدي و مساحت
 .. طبیعی، هايسوزيآتش باشند:می ذیل

Areas and percentage of forest (plantations/natural forests) affected by: Natural 
fires- storms- insects and diseases- drought- wild animals game) 

-0.082452 1.082452 0.009945 

 مناسب آوريزاد با طبیعی هايجنگل سطح
Area of natural forests with healthy regeneration 

-0.078963 1.078963 0.009913 
 تفرج و شهري گسترش ،کشاورزي براي مرتع و جنگل سطح در تجاوز میزان

Area of encroachment for farming, urban expansion and unplanned tourism 
-0.079291 1.079291 0.009916 

 پارك شاخص هايگونه رقابت
Competition from introduced plants 

-0.083880 1.083880 0.009958 
 مرتع و جنگل سرانه متوسط

The average of capitation forest and rangeland 
-0.079633 1.079633 0.009919 

 ملی پارك سرانه متوسط
The average of capitation national park 

-0.079036 1.079036 0.009913 
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 .Entropy تکنیک با اکولوژي يهاشاخص وزن محاسبۀ -3 جدول
Tabel 3. The calculation of ecological weight indicators whit Entropy technique. 

 تولید عملکرد و ظرفیت :4 معیار
Criteria 4: Productive capacity and functions  Ej dj Wj 

 جنگلداري طرح طبق بر شده مدیریت دهچوب اراضی دیگر و جنگل درصد
Percentage of forests and other wooded lands managed according to an integrated 

management plan 

 
-0.079474 1.079474 0.009917 

 آن برداشت و چوب رویش ساالنه تعادل
Annual balance between increment, harvesting and trends wood 

-0.079655 1.079655 0.009919 
 رویش میزان

Range growth 
 

-0.079110 1.079110 0.009914 
 چوبی محصوالت برداشت یزانم

Wood production 
-0.080170 1.080170 0.009924 

 تزئینی منابع ،معطره و دارویی گیاهان خام، مواد غذا، قبیل از جنگل چوبی غیر محصوالت تولید مقدار
A mount of harvest wood production 

-0.079659 1.079659 0.009919 
 یغیرچوب محصوالت برداشت میزان

A mount of harvest non -production wood 
-0.080002 1.080002 0.009922 

 منابع ،معطره و دارویی گیاهان خام، مواد غذا، قبیل از مراتع چوبی غیر محصوالت تولید مقدار
 ... و آرایشی و تزئینی

A mount of rangeland non -production such as row material, 

-0.082965 1.082965 0.009950 

 چوب قاچاق میزان کاهش
A mount of wood smuggling 

-0.083070 1.083070 0.009951 
 پایدار برداشت امکان به چوب برداشت حجم نسبت

The rate of volume of timber harvested to the possibility of sustainable harvest 
-0.080319 1.080319 0.009925 

 ...) و هاپارك ها،(تفرجگاه وتوریسماک خدمات میزان
The ecotourism services (recreation, parks, etc.) 

-0.078950 1.078950 0.009913 
 ..).. و قارچ تولید زنبورداري، ماهی، (پرورش ثانویه خدمات ارزش

The value of the secondary services (fish farming, bee-keeping, mushroom 
production …) 

-0.079312 1.079312 0.009916 

 حمایتی و زیستی محیط عملکردهاي :5معیار
Criteria 5: Protective and environmental functions 

Ej dj Wj 
 حمایتی اهداف براي ،شده مدیریت دهچوب اراضی دیگر و هاجنگل سطح

Extent of forests and other wooded lands managed for protection purposes 
-0.081437 1.081437 0.009936 

 اندشده مدیریت آبخیز حوزه حمایت براي عمدتاً که زارهاییدرخت درصد و سطح
Area and percentage of wooded areas managed mainly for the protection of 

watersheds 
-0.080029 1.080029 0.009923 

 منظر زیبایی و تفریحی اهداف براي شده مدیریت نواحی
Areas managed for scenic and amenity purposes 

-0.078963 1.078963 0.009913 
 خاك حاصلخیزي افزایش و خاك حفاظت حمایت، براي شده مدیریت نواحی

Areas managed for soil protection 
-0.078900 1.078900 0.009912 

 خاك فرسایش کنترل و کاهش در مراتع و هاجنگل نقش
The role of forest and rangeland in decrease and control soil erosion 

-0.078911 1.078911 0.009912 
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 منطقه اراضی و خاك مختلف هايتیپ شناسایی
Identify the different types of soils and land 

-0.078936 1.078963 0.009913 
 پوشش) (بدون لخت خاك وجود عدم

The lack of bare soil (no cover) 
 

-0.079324 1.079324 0.009916 
 یافتهفرسایش مرتعی و جنگلی اراضی درصد و سطح

Area and percentage of land forest and land rangeland erosion eroded 
 

-0.079182 1.079182 0.009915 
 کاريبوته یا جنگلکاري توسط یافته فرسایش هايدامنه احیایی سطح

Level of rehabilitation slopes eroded by plantation or planted 
-0.079127 1.079127 0.009914 

 آب منابع کیفیت و کمیت در مراتع و هاجنگل نقش
The role of forest and rangeland in quantity and quality water source 

-0.079433 1.079433 0.009917 
 زیرزمینی هايآب منشاء و ظرفیت ،موقعیت

Location, capacity and groundwater sources 
-0.081814 1.081814 0.009939 

 زیستی امنیت ارتقاء در مراتع و هاجنگل نقش
The role of forest and rangeland in enhancing bio security 

-0.079505 1.079505 0.009918 
 ها) فورب و هاگراس از خوشخوراك گیاهان خصوص هب چندساله، هان(گیا مرغوب گیاهان حضور

Presence of desirable plants (perennial plants, especially plants palatable than grass, etc.) 
-0.079237 1.079237 0.009915 

 گیاهان شادابی و بنیه
Freshness and vigor of plants 

-0.079297 1.079297 0.009916 
 افشانی گرده

Pollination 
-0.079416 1.079416 0.009917 

 غیره) و کربن اکسید دي (اکسیژن، گاز تنظیم
The regulation of gases (oxygen, carbon dioxide, etc.) 

-0.079347 1.079347 0.009916 
 هوا) و آب (تنظیم اقلیمی تغییرات کنترل و کاهش در هاجنگل نقش

The role of forests in climate change reducing and control (weather adjusted) 
-0.079672 1.079672 0.009919 

 ....) و خشکسالی کاهش و سیل از جلوگیري طوفان، (حفاظت جوي اختالالت تنطیم
Setting the atmospheric disturbances (storm protection, flood prevention and 

mitigation of droughts, etc. 
-0.079444 1.079444 0.009917 

 ریزگردها و هوا آلودگی کاهش
Reduce air pollution and tiny dusts 

-0.079544 1.079544 0.009918 
 تنوع حفظ و گیاهی محصوالت خسارت کاهش ها،بیماري و آفات (کنترل بیولوژیکی کنترل

 ژنتیکی) و بیولوژیکی
biological control 

-0.080090 1.080090 0.009923 

 مراتع و هادرختکاري و کاشت دست و طبیعی هايجنگل در کربن ترسیب و جرم زیست میزان
The amount of biomass and carbon sequestration in forests and the planting of 

trees and pastures 
-0.080329 1.080329 0.009925 

 اکولوژیک فرآیندهاي بهبود در ايهحاشی مراتع و هاجنگل نقش
The roles of forest and rangeland margin in improve of presses ecologic 

-0.082722 1.082722 0.009947 
 هادرختچه و درختان کاشت توسط کویرزایی و روان هايشن ساالنه تثبیت میزان

Area of sand dunes annually stabilized through tree/shrub planting and extent of 
combating desertification 

-0.079664 1.079664 0.009919 
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  .Entropy تکنیک با اجتماعی و اقتصادي هايشاخص وزن محاسبۀ -4 جدول
Table 4. The calculation of economical and social weight indicators whit Entropy technique. 

 اقتصادي شرایط عملکرد توسعه و ظحف :6 معیار
Criteria 5: Maintenance and development of conditions economic functions  Ej dj Wj 

 تفرج ارزش
Value of recreation 

-0.078497 1.078497 0.009908 

 ....) و کربن ترسیب کربن، اکسیددي جذب (مثل جهانی و ملی هايارزش
Mineral wealth of the region 

-0.078725 1.078725 0.009911 
 اندازها)چشم از منديبهره و بردن (لذت زیباشناختی ارزش

Aesthetic value 
-0.078452 1.078452 0.009908 

 منطقه) وحش حیات (ارزش شکار ارزش
Value of hunting 

-0.080106 1.080106  
0.009923 

 منطقه از توریستیاکو وريبهره ظرفیت
Productivity of the region's tourist 

-0.078847 1.078847 0.009912 
 (روستاها) پارك مجاور انسانی جوامع

Community human near of park(villages and rural) 
-0.078979 1.078979 0.009913 

 احیایی هايفعالیت براي هزینه
Costs for activities rehabilitation 

-0.079255 1.079255 0.009915 
 اجتماعی شرایط عملکرد توسعه و حفظ :7معیار

Criteria 6: Maintenance and development of conditions socioal functions 
Ej dj Wj 

 اشتغال ایجاد در جنگل بخش نقش و سهم
The rule and share of forest in employment generation 

-0.078921 1.078921 0.009912 
 اشتغال ایجاد در مرتع بخش نقش و همس

The rule and share of rangeland in employment generation 
-0.078622 1.078622 0.009910 

 منطقه جوامع خانوادگی درآمد در مرتعی و جنگلی سطوح از حاصله فوائد سهم
Share of benefits from forest areas in the family income of forest region communities 

-0.078928 1.078928 0.009912 
 وابسته جوامع معیشت در بهبود

Rate of improved livelihood of forest dependent communities 
-0.078651 1.078651 0.009910 

 غذایی امنیت به کمک
Contribution to food security 

-0.079162 1.079162 0.009915 
 عرفی هاينظام و محلی جوامع اجتماعی ساختارهاي تقاءار در پارك نقش

Park's role in the promotion of social structures and systems of customary communities 
-0.079215 1.079215 0.009915 

 پارك توسعه و حفاظت براي مردم عموم و سیاستمداران ها،NGO مردم، گروهی، يهارسانه روستایی، جوامع هايکمک و عالیق
The Interest and contributions of the rural communities,  NGO's, politicians and peopel for 

the conservation and development of park  
-0.078545 1.078545 0.009909 

 جمعیت) تراکم ت،مهاجر نرخ رشد، نرخ بومی، مردم (حضور مرتع و جنگل به وابسته محلی جوامع جمعیت
Population of local communities dependent on the forest and rangeland (native people, 

growth rate, migration rate, population density 
-0.078587 1.078587 0.009909 

 اسالمی هايزشار بر تأکید با عمومی آموزش و محلی) باورهاي بومی، (دانش عامه فرهنگ در پارك سهم
Park share at the total culture (indigenous knowledge, local beliefs) and public education 

with an emphasis on Islamic values. 
-0.078508 1.078508 0.009909 

 تاریخی ارزش داراي و سنتی هايساختمان وجود
Traditional buildings with historical value 

-0.078984 1.078984 0.009913 
 باستانی و ژئوتوریستی مناطق

Areas of geo-and archaeological 
-0.078587 1.078587 0.009912 

 تاریخی هايآرامگاه
Historical tombs 

-0.079250 1.079250 0.009909 
 تاریخی هايپل یا هاراه

Historic roads or bridges 
 

-0.079416 1.079416 0.009917 
 (غارها) کنیکان

Caves 
-0.079184 1.079184 0.009915 

 اطراف جوامع فقر نرخ
Poverty rate 

-0.079162 1.079162 0.009915 
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  .Entropy تکنیک با معیارها وزن محاسبۀ -5 جدول
Table 5. The calculation of criteria weight whit Entropy technique. 

 معیارها
Criteria  

 دیدگاه
Aspect  Ej dj Wj 

 جنگلی منابع گستره
Extent of forest resources  

 اکولوژي
Ecologiy  -1.686829 11.686829 0.0107371 

 زیستی تنوع از حفاظت
Concervation of biological diversity  

 اکولوژي
Ecologiy  

-1.352344  18.352344  0.168609  
 مانیهزند و سالمتی

Health, vitality and integrity  
 اکولوژي

Ecologiy  
-1.483255  6.483255  0.059564  

 تولید عملکرد و ظرفیت
Productive capacity and functions  

 اکولوژي
Ecologiy  

-1.882684  11.882684  0.109170  
 حمایتی و محیطی زیست عملکردهاي

Protective and environmental functions  
 اکولوژي

Ecologiy  
-1.834323  24.834323  0.228161  

 اقتصادي شرایط عملکرد توسعه و حفظ
Maintenance and development of conditions 

economic functions  
  اقتصادي

Economic  
-1.552861  7.552861  0.069391  

 اجتماعی شرایط عملکرد توسعه و حفظ
Maintenance and development of conditions 

socioal functions  
  عیاجتما

socioal  
-1.184004  16.4004  0.148688  

 
 است. شده ارائه )8 و 7 ،6( جداول در SAW و TOPSIS هايتکنیک اجراي از آمده دست  نتایج 

  .گرددمی ارائه بررسی تحت هايشاخص و معیارها به مربوط اولویت و نهایی وزن ذیل در
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 .SAW و TOPSIS مدل با ها آن بندياولویت و ياکولوژ يهاشاخص نهایی وزن محاسبۀ -6 جدول
Tabel 6. The calculation of the final weight of ecological indicators and their priority with the 
TOPSIS and SAW models. 

 : گستره منابع جنگلی1 معیار
Criteria 1: Extent of forest resources 

نهاییوزن   
Final weight  

هالویتاو  
Prioritys  

SAW TOPSIS SAW TOPSIS 
 و آگروفارستري ها،جنگلکاري قبیل از دهچوب اراضی دیگر و هاجنگل درصد و سطح

  زمانی بازه یک در تغییراتشان همراه به سبز کمربندهاي
Area and percentage of forests and “other wooded lands” (including 
plantations, agro forestry, shelterbelts) with their change over time 

1.4843  75.75  1 5 

 مجاورت در مرتعداري و جنگلداري هايطرح داراي مراتع و هاجنگل درصد و سطح
  ملی هاي پارك

Area and percentage of forests and rangeland include forest and rangeland plan 
neighborhood of national park  

0.6576  69.01  2 7 

  )درصد 50-70 پوشش تاج (با هاجنگل سطح
)canopy 70-90%( Area of forest 0.1281  0.87 10 8 

  )درصد 90 از بیشتر پوشش تاج (با هاجنگل سطح
)canopy> 90%( Area of forest 0.5453  87.90 5 3 

  زارهابیشه سطح
Area of brushwood 

0.1393  0.82 9 9 
  بکر هايجنگل سطح

Area of virgin forests 
0.5317  102.03 7 1 

  طبیعی میراث ثبت مراتع و هاجنگل سطح
Area of forests and rangelands  record natural heritage 

0.5361  80.98 6 4 
  گیرضربه زون تعیین و بنديزون

Zonation and determine crumple zone 
0.5786  69.19 3 6 

 دارهاخشکه حجمی موجودي
The volume of dead trees 

0.1433  0.82 8 10 

  کربن ذخایر و سرپا حجم و موجودي بیوماس،
Biomass/Standing volume, Growing stock, Carbon stock 

0.5518  94.40 7 2 

 زیستی تنوع از حفاظت :2 معیار
Criteria 2: Concervation of biological diversity SAW TOPSIS SAW TOPSIS 

  کاشت) دست یا طبیعی گیاهی، پوشش نوع (توسط مرتعی و جنگلی هاياکوسیستم پراکنش
Distribution of forest ecosystems (By type of vegetation, natural or man-made) 

0.5923  82.75  3 7 

  کمیاب هاياکوسیستم سطوح و مکانی تفکیک
Seperation place and rare ecosystems area 

0.5551  82.52  6 4 

  هااکوسیستم سایر با همجواري
Neighborhood with other ecosystems 

0.5582  24.34  5 15 

  منطقه بودن فرد به منحصر یا شاخص
Index or uniqueness of  area 

0.5587  98.05 9 1 

 (سطح حساس هايبوم زیست و ممنوع شکار مناطق جنگلی، چهارگانه مناطق سطح
  شده) حفاظت نواحی و جنگلی هاي گاه خیرهذ

The four areas of forest, hunting areas and sensitive ecosystems  (Area of forest 
reserves and protected areas) 

0.4880  89.18 12 5 
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  جنگلی هايتیپ تنوع
Diversity of forest types 

0.5650 85.28  4 6 

  هااکوسیستم تنوع
Diversity of Ecosystem 

0.4371 29.24 15 10 

  جانوري و گیاهی مختلف هايتیپ پراکنش
different type of plant and animal Transmittal 

0.5045 27.33 10 14 

  وحش حیات براي مختلف هايزیستگاه وجود
Existence different site for wildlife 

0.4839 28.46 13 12 

  وحش حیات هايگونه روزانه یا فصلی عادات یا مهاجرت
Migration or daily or seasonal habits wildlife species 

0.1365 0.82 
 
 

17 
17 

  حیات تجدید در دام چراي از ناشی خسارت
Damages caused by grazing in the regeneration 

0.1415 0.82 16 16 

  فلور) و (فون مرتعی جانوري و گیاهی هايگونه تنوع
Diversity of forest dependent species for forest (fauna and flora) 

0.4615 28.68 14 11 

  فلور) و (فون جنگلی جانوري و گیاهی هايگونه تنوع
Diversity of forest dependent species for rangeland(fauna and flora) 

0.5543 92.02 8 3 

  مرتعی و جنگلی نواحی در انقراض خطر در هايگونه تعداد و سطح
Area and number of species at risk in forest and rangeland areas 

0.5543 92.16  7 2 

  آمیخته هايتوده وسعت
Extent of mixed stands 

0.6094  70.90 2 9 

  طبیعی زادآوري به اطمینان و امکان
Reliance on natural regeneration 

0.6473 79.08 1 8 

  ژنتیکی عتنو
Genetic diversity 

0.4980 28.43 11 13 

 مانی زنده و سالمتی :3 معیار
Criteria 3: Health, vitality and integrity SAW TOPSIS SAW TOPSIS 

 تأثیر تحت که مراتع و ها)يکارجنگل و طبیعی هاي(جنگل هاجنگل از درصدي و مساحت
 .. عی،طبی هايسوزيآتش باشند:می ذیل عوامل

Areas and percentage of forest (plantations/natural forests) affected by: Natural 
fires- storms- insects and diseases- drought- wild animals game) 

0.1379 0.83 2 4 

 مناسب آوريزاد با طبیعی هايجنگل سطح
Area of natural forests with healthy regeneration 

0.6179 67.73  
 
 
1 

1 

 تفرج و شهري گسترش ،کشاورزي براي مرتع و جنگل سطح در تجاوز میزان
Area of encroachment for farming, urban expansion and unplanned tourism 

0.1263 0.86 
 
 
5 

2 

 پارك شاخص هايگونه رقابت
Competition from introduced plants 

0.1313 0.76 4 6 

 مرتع و جنگل سرانه وسطمت
The average of capitation forest and rangeland 

0.1379 0.83 3 3 

 ملی پارك سرانه متوسط
The average of capitation national park 

0.1247 0.82 6 5 
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 SAW و TOPSIS مدل با ها آن بندياولویت و اکولوژي يهاشاخص نهایی وزن حاسبۀم -7 جدول
Tabel 7. The calculation of the final weight of ecological indicators and their priority with the 
TOPSIS and SAW models. 

نهایی وزن   

Final weight  
هااولویت  

Prioritys  
 تولید عملکرد و ظرفیت :4 معیار

Criteria 4: Productive capacity and functions 
SAW TOPSIS SAW TOPSIS 

 جنگلداري طرح طبق بر شده مدیریت دهچوب اراضی دیگر و جنگل درصد
Percentage of forests and other wooded lands managed 

according to an integrated management plan 
0.7116 69.15  3 4 

 آن برداشت و چوب رویش ساالنه تعادل
Annual balance between increment, harvesting and trends 

wood 
0.7150 63.25  2 7 

 رویش میزان
Range growth 

0.6806 67.10  5 6 

 چوبی محصوالت برداشت میزان
Wood production 

0.1353 0.81  11 10 

 گیاهان خام، مواد غذا، بیلق از جنگل چوبی غیر محصوالت تولید مقدار
 تزئینی منابع ،معطره و دارویی

A  mount of harvest wood production 

0.5910 75.87  7 3 

 غیرچوبی محصوالت برداشت میزان
A  mount of harvest non -production wood 

0.1521 0.80 9 11 
 گیاهان خام، مواد غذا، قبیل از مراتع چوبی غیر محصوالت تولید مقدار

 ... و آرایشی و تزئینی منابع ،معطره و دارویی
A  mount of  rangeland non -production such as row material, 

….. 

0.7006 61.59 4 8 

 چوب قاچاق میزان کاهش
A  mount of wood smuggling 

0.1413 0.83 10 9 

 پایدار برداشت امکان به چوب برداشت حجم نسبت
The rate of volume of timber harvested to the possibility of 

sustainable harvest 
0.7915 68.88 1 5 

 ...) و هاپارك ها،(تفرجگاه اکوتوریسم خدمات میزان
The ecotourism services (recreation, parks, etc.) 

0.5468 93.52 8 1 

 ..).. و چقار تولید زنبورداري، ماهی، (پرورش ثانویه خدمات ارزش
The value of the secondary services (fish farming, bee-

keeping, mushroom production …) 
0.6354 89.60 6 2 

 حمایتی و زیستی محیط عملکردهاي :5 معیار
Criteria 5: Protective and environmental functions 

SAW TOPSIS SAW TOPSIS 
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 حمایتی اهداف براي ،شده مدیریت دهبچو اراضی دیگر و هاجنگل سطح
Extent of forests and other wooded lands managed for 

protection purposes 
0.6483 72.36 10 12 

 آبخیز حوزه حمایت براي عمدتاً که زارهاییدرخت درصد و سطح
 اندشده مدیریت

Area and percentage of wooded areas managed mainly for the 
protection of watersheds 

0.6830 68.88 2 18 

 منظر زیبایی و تفریحی اهداف براي شده مدیریت نواحی
Areas managed for scenic and amenity purposes 

0.5551 90.90 18 3 

 خاك حاصلخیزي افزایش و خاك حفاظت حمایت، براي شده مدیریت نواحی
Areas managed for soil protection 

0.5493 91.48 19 2 

 خاك فرسایش کنترل و کاهش در مراتع و هاجنگل نقش
The role of forest and rangeland in  decrease and control soil 

erosion 
0.5402 94.30 20 1 

 منطقه اراضی و خاك مختلف هايتیپ شناسایی
**Identify the different types of soils and land 

0.1270 0.81 22 22 

 پوشش) (بدون لخت خاك وجود عدم
***The lack of bare soil (no cover) 

0.1249 0.88 23 21 

 یافتهفرسایش مرتعی و جنگلی اراضی درصد و سطح
Area and percentage of land forest and land rangeland erosion 

eroded 
0.1383 0.79 21 23 

 کاريبوته یا جنگلکاري توسط فتهیا فرسایش هايدامنه احیایی سطح
Level of rehabilitation slopes eroded by plantation or planted 

0.6023 82.38 15 7 

 آب منابع کیفیت و کمیت در مراتع و هاجنگل نقش
The role of forest and rangeland in quantity and quality water 

source 
0.6215 76.77 13 9 

 زیرزمینی هايآب منشاء و ظرفیت موقعیت،
Location, capacity and groundwater sources 

0.6427 69.01 11 16 

 زیستی امنیت ارتقاء در مراتع و هاجنگل نقش
The role of forest and rangeland in enhancing bio security 

0.6579 69.44 7 15 

 خوشخوراك اهانگی بخصوص چندساله، (گیاهان مرغوب گیاهان حضور
 ها)فورب و هاگراس از

Presence of desirable plants (perennial plants, especially 
plants palatable than grass, etc.) 

0.5800 71.56 17 13 

 گیاهان شادابی و بنیه
Freshness and vigor of plants 

0.6693 72.88  
5 11 

 افشانی گرده
Pollination 

0.6628 66.62  6 19 
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 غیره) و کربن اکسید دي (اکسیژن، گاز تنظیم
The regulation of gases (oxygen, carbon dioxide, etc.) 

0.5958  73.15  16 10 
 هوا) و آب اقلیمی(تنظیم تغییرات کنترل و کاهش در هاجنگل نقش

The role of forests in climate change reducing and control 
(weather adjusted) 

0.6324 82.88  12 6 

 کاهش و سیل از جلوگیري طوفان، (حفاظت جوي اختالالت تنطیم
 ....) و خشکسالی

Setting the atmospheric disturbances (storm protection, flood 
prevention and mitigation of droughts, etc. 

0.6496  90.85 9 4 

 ریزگردها و هوا آلودگی کاهش
Reduce air pollution and tiny dusts 

0.6538 85.52  
8 5 

 محصوالت خسارت کاهش ها،بیماري و آفات (کنترل بیولوژیکی کنترل
 ژنتیکی) و بیولوژیکی تنوع حفظ و گیاهی

Biological control 

0.6806 61.98 3 20 

 و کاشت دست و طبیعی هايجنگل در کربن ترسیب و جرم زیست میزان
 تعمرا و هادرختکاري

The amount of biomass and carbon sequestration in forests 
and the planting of trees and pastures 

0.6906 71.56 1 14 

 اکولوژیک فرآیندهاي بهبود در ايحاشیه مراتع و هاجنگل نقش
The roles of forest and rangeland margin in improve of 

presses ecologic 
0.6101 68.95 14 17 

 و درختان کاشت توسط کویرزایی و روان هايشن ساالنه تثبیت میزان
 هادرختچه

Area of sand dunes annually stabilized through tree/shrub 
planting and extent of combating desertification 

0.6745  78.16  4 8 
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 SAW و TOPSIS مدل با ها آن بندياولویت و اجتماعی و تصادياق هايشاخص نهایی وزن محاسبۀ -8 جدول
Tabel 8. The calculation of the final weight indicators of the economical and social and their priority 
with the TOPSIS and SAW models 

نهاییوزن    

Final weight  
هااولویت  

Prioritys  
 اقتصادي شرایط عملکرد توسعه و حفظ :6 معیار

Criteria 5: Maintenance and development of conditions economic functions SAW TOPSIS SAW TOPSIS 

 تفرج ارزش
Value of  recreation 

0.4591  30.19  4 3 

 ....) و کربن ترسیب کربن، اکسیددي جذب (مثل جهانی و ملی هايارزش
Mineral wealth of the region 

0.5112 28.60 3 4  
 اندازها)چشم از منديبهره و بردن (لذت زیباشناختی ارزش

Aesthetic value 
0.4492 115.54 5  1 

 منطقه) وحش حیات (ارزش شکار ارزش
Value of hunting 

0.7641  70.90  1  2 

 منطقه از اکوتوریستی وريبهره ظرفیت
Productivity of the region's tourist 

0.5344 26.82 2  5 

 (روستاها) پارك مجاور انسانی جوامع
Community human near of park(villages and rural) 

0.1309 0.79  7  6 

 احیایی هايفعالیت براي هزینه
Costs for activities rehabilitation 

0.1344 0.77  6  7 

 اجتماعی شرایط عملکرد توسعه و حفظ :7 معیار
Criteria 6: Maintenance and development of conditions socioal functions 

SAW TOPSIS SAW TOPSIS 

 اشتغال ایجاد در جنگل بخش نقش و سهم
The rule and share of forest in employment generation 

0.1270 0.81 13 14 

 اشتغال ایجاد در مرتع بخش نقش و سهم
The rule and share of rangeland in employment generation 

0.1288 1.20 12 11 

 منطقه جوامع خانوادگی درآمد در مرتعی و جنگلی سطوح از حاصله فوائد سهم
Share of benefits from forest areas in the family income of forest region 

communities 
0.1257 0.81 15 15 

 وابسته جوامع معیشت در بهبود
Rate of improved livelihood of forest dependent communities 

0.5467 84.08 7 4 

 غذایی امنیت به کمک
Contribution to food security 

0.6891 65/99 1 7 

 عرفی هاينظام و محلی جوامع اجتماعی ساختارهاي ارتقاء در پارك نقش
Park's role in the promotion of social structures and systems of customary 

communities 
0.1337 0.82 11 13 

 عموم و سیاستمداران ها،NGO مردم، گروهی، يهارسانه روستایی، جوامع هايکمک و عالیق
 پارك توسعه و حفاظت براي مردم

The Interest and contributions of the rural communities, NGO's, politicians and 
peopel for the conservation and development of park  

0.4996 27.58  9 8 
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 مهاجرت، نرخ رشد، نرخ بومی، مردم (حضور مرتع و جنگل به وابسته محلی جوامع جمعیت
 جمعیت) تراکم

Population of local communities dependent on the forest and rangeland (native 
people, growth rate, migration rate, population density 

0.2147 1.79 10 10 

 اسالمی هايارزش بر تأکید با عمومی آموزش و محلی) باورهاي بومی، (دانش عامه فرهنگ در پارك سهم
Park share at the total culture (indigenous knowledge, local beliefs) and public 

education with an emphasis on Islamic values. 
0.5433  24.34 8 13 

 تاریخی ارزش داراي و سنتی هايساختمان وجود
Traditional buildings with historical value 

0.5857 92.94  
5 1 

 باستانی و ژئوتوریستی مناطق
Areas of geo-and archaeological 

0.5608  85.05  6 3 

 تاریخی هايآرامگاه
Historical tombs 

0.6379 85.77 3 2 

 تاریخی هايپل یا هاراه
Historic roads or bridges 

0.6628 76.13 2 6 

 (غارها) کنیکان
Caves 

0.1259 0.85 14 12 

 اطراف جوامع فقر نرخ
Poverty rate 

0.6131 80.66 4 5 

 
 SAW و TOPSIS مدل با ها آن بندياولویت و اجتمایی و اقتصادي اکولوژیکی، معیارهاي نهایی وزن محاسبۀ -9 جدول

Tabel 9. The calculation of the final weight criteria of the ecological, economical and social and thier 
priority with the TOPSIS and SAW models 

نهایی وزن   
Final weight 

هااولویت  
Prioritys 

 معیارها
Criteria 

 دیدگاه
Aspect SAW TOPSIS SAW TOPSIS 

 جنگلی منابع گستره
Extent of forest resources  

 اکولوژي
Ecologiy  5.30 581.42 5 5 

 زیستی تنوع از حفاظت
Concervation of biological diversity  

 اکولوژي
Ecologiy  8.30 948.65 2 2 

 مانیهزند و سالمتی
Health, vitality and integrity  

 اکولوژي
Ecologiy  1.28 138.51 7 7 

 تولید عملکرد و ظرفیت
Productive capacity and functions  

 اکولوژي
Ecologiy  5.80 717.03 4 4 

 حمایتی و محیطی زیست عملکردهاي
Protective and environmental functions  

 اکولوژي
Ecologiy  12.99 1684.45 1 1 

 اقتصادي شرایط عملکرد توسعه و حفظ
Maintenance and development of conditions 

economic functions  
  اقتصادي

Economic  2.98 538.84 6 6 

 اجتماعی شرایط عملکرد توسعه و حفظ
Maintenance and development of conditions 

socioal functions  
  اجتماعی
socioal  6.19 632.30 3 3 
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 از مدل ود بین مقایسه جهت: SAW و TOPSIS مدل در وزن نسبی نزدیکی منحنی شیب محاسبه
 جدول در آن نتایج که گردید استفاده SAW و TOPSIS مدل دو در معیارها نهایی وزن منحنی شیب

  .گرددمی اهدهمش 10
  

 .SAW و TOPSIS هايمدل در هاوزن منحنی شیب - 10 جدول
Tabel 10. Slope curve in TOPSIS and SAW models. 

R2  TOPSIS  SAW  
0/91  0/80  

 
  يگیرنتیجه و بحث
 تفرجگاهی، ،بیولوژیکی -یزیکیف منابع ارزش نظیر یعوامل ملی هايكپار ارزیابی در 

 در لذا ).21( گیردمی قرار سنجش مورد جهانی معیارهاي اساس بر اجتماعی و اقتصادي ،شناسی زیبایی
 ،ملی پارك به مربوط هايشاخص مقوله به سیستماتیک نگرشی با تا است شده سعی پژوهش این

 مؤثر عوامل شناسایی در را نقش باالترین که کند هاییشاخص و معیارها انتخاب به معطوف را توجه
 سیستماتیک روش یک در ملی پارك توسعه اثرات از جامعی ارزیابی چارچوب این .دندار ملی پارك

 هاصتفر و موانع شناسایی به اجتماعی و اقتصادي اکولوژي، هايزمینه بررسی با و آوردمی فراهم را
 اقتصادي، گوناگون هايجنبه از معیارها تعیین منظور به مطالعاتی انجام رو این از .کندمی کمک

 به تواندمی کارشناسان و متخصصان دید از ها آن اهمیت میزان سنجش همچنین و اکولوژیک اجتماعی،
 ،دلفی گروهی یريگتصمیم روش با راستا همین در .کند کمک نتایج سطح بردن باال و کیفیت افزایش

 7 و شاخص 89 نهایت در و شناسایی راهبرد این کردن اجرایی منظور به شاخص 129 ،معیار هفت
 15 و اقتصادي شاخص 7 اکولوژي، شاخص 67 (شامل اجتماعی و اقتصادي اکولوژي، ابعاد در معیار

   .)5 و 4 ،3 ،2 جدول( شدند دهیوزن آنتروپی تکنیک با و ندشد سازيبومی اجتماعی) شاخص
 نظر اساس بر Entropy تکنیک با معیارها وزن محاسبه از آمده دست هب نتایج به توجه با  

 عملکردهاي معیار ملی، پارك براي شده پیشنهاد معیار هفت بین ن،نظراصاحب و متخصصان
 و حفظ )،168609/0( وزن با زیستی تنوع از حفاظت )،228161/0( وزن با حمایتی و محیطی زیست

 )109170/0( وزن با تولید عملکرد و ظرفیت و )148688/0( وزن با اجتماعی شرایط عملکرد وسعهت
 عملکردهاي دیگر عبارت به ).5 (جدول اندداده اختصاص خود به را وزن بیشترین ترتیب به

 گلیج نتایج با مطابق نتایج این .است داده اختصاص خود هب را وزن بیشترین حمایتی و محیطی زیست
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 بین در را اولویت باالترین طبیعی عرصه از حفاظت ،تنکابن دارانخشکه منطقه در که است )2009(
  .)15( نمود اختصاص معیارها سایر
 و شودمی سنجیده هابرنامه اجراي ها،مشی خط ها،هدف آن با که است مالکی و معیار اولویت،  
 هاي تکنیک ).30( کندمی بیان مشابه واردم به نسبت را شده یاد هايمقوله از یک هر تأخر و تقدم

SAW و TOPSIS هاروش این ،است هاشاخص و معیارها بندياولویت براي مدیریتی هايروش از 
 از استفاده نیازمند که شودمی شمرده معیاره چند گیريتصمیم فرایندي در جبرانی هايروش جمله از

 مقادیر به را آن مناسب، هايمقیاس از استفاده با باید نیز کیفی هايشاخص براي و است کمی هايداده
 انتخاب بندي،اولویت تعریف به توجه با هامدل این مفهوم دیگر، سخن به ).23( شوند تبدیل کمی
 از یکی عنوان به را خود جاي هاروش این امروزه ).37( باشدمی نهاییوزن بیشترین با شاخص و معیار

 اندکرده باز ریزانبرنامه و مدیران میان در شاخصه چند گیريتصمیم هايروش ترین دقیق و بهترین
)10.(   

 سطح هايشاخص اکولوژیکی جنبه از که داد نشان TOPSIS تکنیک کارگیري هب از حاصل نتایج  
 کربن ذخایر و سرپا حجم ،موجودي بیوماس، و منطقه بودن فرد به منحصر شاخص و بکر هايجنگل

 رو این از .)6 (جدول نداگرفته قرار سوم تا اول هاياولویت در نهایی وزن بیشترین داشتن با ترتیب به
 خورده دست کمتر طبیعی منطقه دارد امکان که یجای تا باید ملی پارك عنوان تحت مناطق انتخاب براي

 و وهنبا گیاهی هجامع وجود نمایدمی فرد به منحصر را طقامن این آنچه اما .)3( باشد فرد به  منحصر و
 منطقه فرد، به منحصر منطقه .دهدمی تشکیل درختی و گیاهی گونه را آن غالبیت که است آن وسیع

 طبیعت از رویهبی و اصولی غیر وريبهره زیستی محیط متخصصان نظر طبق .است کمیابی و نادر
 و داده قرار تهدید ضمعر در را هااکوسیستم پایداري و شودمی تمساکوسی زنده پوشش نابودي سبب

 گزینش اصلی معیارهاي امروزه همچنین، .شوندمی کشیده نابودي به بیولوژیک منابع همۀ آن، متعاقب
 در گونۀ چند یا یک براي بهینه زیستگاه وجود از عبارت هااکوسیستم و هاگونه حفاظت براي مناطق

 ).33( هستند مدت بلند ایمنی و یداريپا حداکثر اي،گونه تنوع ،زیستگاهی تنوع انقراض، خطر معرض
 ،بخشدمی منطقه به بیشتري ارزش باشد برخوردار بیشتري زیستگاهی تنوع از منطقه یک چه هر چون

 و زیستی تنوع از مراتب به باشد برخودار بیشتري زیستگاهی تنوع از ملی پارك که زمانی رو این از
 زیستی تداوم قابلیت و تمامیت یکپارچگی، و وعتن اصولی مدیریت ،است برخودار باالتري ايگونه

 آخرین از حمایت يبرا ايآگاهانه تالش ملی هايپارك ایجاد بنابراین .نمایدمی تضمین را منطقه
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 را خود طبیعی هايویژگی کنونی ناپایدار توسعه روند در بیش و کم که است زیستی تنوع بازمانده
 و بومی هايگونه حفاظت طریق از آن یکپارچگی حفظ م،اکوسیست مدیریت از هدف و اندکرده حفظ

 را اکوسیستم مطلوب تغییرپذیري و عملکرد ساختار، باید منظور این براي .است اکولوژیکی آیندهايفر
  .)28( کرد تشریح

 معیارهاي اکولوژیکی جنبه از که داد نشان نیز SAW و TOPSIS مدل بندياولویت نتایج  
 اجتماعی شرایط عملکرد توسعه حفظ، و زیستی تنوع از حفاظت حمایتی، و زیستی محیط عملکردهاي

  ).8 (جدول نداگرفته قرار سوم تا اول هاياولویت در نهایی وزن بیشترین داشتن با
 به 1922 سال در طبیعی منابع و طبیعت از حفاظت جهانی اتحادیه ،شده انجام هايبررسی طبق  
 و طبیعی اندازهايچشم از نگهداري براي که داشت اعالم ایران جمله از خود عضو کشورهاي همه

 اعالم حفاظتی منطقه عنوان به هستند، طبیعت و انسان بین هماهنگ روابط معرف که بکر هايزیستگاه
 و مناسبت محیطی زیست اهداف با باید اقتصادي توسعه هايسیاست که موضوع این امروزه .گردند

 متنوع کارکردهاي دلیل به ملی هايپارك .است گرفته قرار همگان قبول دمور باشند، داشته مطابقت
 خاصی اهمیت از هاآالینده جذب و کربن ترسیب زیباشناختی، هايارزش بودن دارا قبیل از خود

 جلب در ارزش با و مهم معیارهاي از یکی مناسب اندازچشم داشتن که جایی آن از .برخوردارند
 ملی پارك ارزیابی در TOPSIS هايتکنیک از حاصل نتایج است، شدهاظتحف مناطق به گردشگران

 از منديبهره و بردن لذت( زیباشناختی ارزش هايشاخص که داد نشان اقتصادي ابعاد از
 در نهایی وزن بیشترین داشتن با ترتیب به تفرج ارزش و منطقه وحش حیات ارزش ،)اندازها چشم

 زیستگاه سازيمدل راستاي در 1386 فراشی مطالعه ).6 (جدول ندارفتهگ قرار سوم تا اول هاياولویت
 هايآشیان وجود دلیل به ملی پارك در وحش حیات است. مطلب این موید نیز وحش حیات هايگونه

 توجهی قابل جایگاه از ایران شده حفاظت مناطق بین در مختلف هاياکوسیستم در متنوع اکولوژیک
 و سنتی هايساختمان وجود هايشاخص اجتماعی جنبه از تحقیق هايیافته طابقم .)3( است برخودار

 بیشترین داشتن با ترتیب به باستانی و ژئوتوریستی مناطق و تاریخی هايآرامگاه ،تاریخی ارزش داراي
   ).6 (جدول نداگرفته قرار سوم تا اول هاياولویت در نهایی وزن
 در و بوده وزن تعیین جهت مفید تکنیکی آنتروپی تکنیک دهدیم نشان مطالعه این در هابررسی  

 باشد، داشته وجود معیارها) وزن مورد در مختلف افراد نظرات (همانند هاداده از ايدسته که زمانی
 وزن منحنی شیب است شده مشخص 10 جدول هايیافته با مطابق مطالعه، این در .است مفید بسیار
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 نزدیکتر یک به و بیشتر SAW مدل به نسبت که است 91/0 با برابر TOPSIS مدل در )R2( نهایی
 و معیارها بندياولویت ترتیب و بندياولویت روش دو در منحنی شیب حاصل نتایج مقایسه است.

 و ترمنطقی نتایج SAW به نسبت TOPSIS تکنیک که است این مبین تحققیق این در هاشاخص
 گیريتصمیم سیستم کارگیري هب کرد ادعا طور این توانمی پایان در کند.می ارائه را واقعیت به تر نزدیک

  باشد. زیستی محیط معیارهاي بندياولویت براي مناسبی ابزار تواندمی چندشاخصه
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Abstract 1 
Background and objectives: National parks have basic role in conservation of 
natural ecosystem in national and universal area. Since identification and 
prioritization ecological, economical and social criteria and indicators for assement 
of national parks are very important. 
 Materials and methods: In this study, we used Delphi questionnaire for 
identification very important ecological, economical and social criteria and 
indicators in the evaluation of national parks and Entropy technique used for 
calculation wight of them. Then, multi-criteria decision making techniques such as 
SAW and TOPSIS used for prioritization of ecological, economical and social 
indicators of national parks.  
Results: The analysis of result useing of Delphi method, identificated 129 
indicators and 7 criteria from aspect ecologic, economic and social for evaluation 
of national park that after customization was determinate 89 ecologic indicators, 7 
economic indicators and 15 social indicators. The result of Entropy technique 
showed that protective and environmental functions criterion whit 0/228161 
weight, concervation of biological diversity whit 0/168609 weight, maintenance 
and development of social functions whit 0/148688 weight and productive capacity 
and functions whit 0/109170 weight recpectivly had the highest weight . 
Conclusion: The result of TOPSIS and SAW techniques showed that that 
protective and environmental functions criterion and concervation of biological 
diversity aspect of ecology had more prioritization in comparison whit other 
criterias. The comparison between two model results showed that result of TOPSIS 
technique is better than result of SAW and it more near than to reality.  
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