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Background and Objectives: Forests constitute the bulk of renewable 
resources and play an influential role in economic growth and sustainable 
development of any country. Therefore, establishment of appreciated 
programs would require sufficient knowledge of these resources. A forestry 
plan should ensure the production of goods and services without seriously 
misaligning forest values and the future of forest production. In this way, a 
management plan will be successful provided that its management aspects 
such as scientific, ecological, executive, economic, and social dimensions 
are realized together and that the balance between these aspects is 
predicted, even if this balance is difficult to conquer. The aim of this study 
was to identify the factors affecting the performance of forestry plans in 
Iran and to rank them based on expert judgement knowledge.  
 

Materials and Methods: For this purpose, a hierarchical Fuzzy Delphi 
method was used based on the subjective opinion of experts at three levels. 
In the first level, “scientific” component (included 7 component), in the 
second level, “managerial-executive” component (included 18 component) 
and in the third level “legal” component (included 9 component) were 
positioned. The final importance of components or criteria were obtained 
from pairwise comparisons through expert opinion assessments.  
 

Results: The results showed that the criteria of “coordination and 
communication between the scientific, executive and legal structures” had 
the highest weight (0.181) and therefore a high degree of importance. Among 
management-executive component, the criteria of “high dependence of forest 
dwellers and their livelihood on the utilization of natural resources” gained 
the highest weight (0.866). The criteria of “transparency of the plan 
supervisor, supervisor's activity and attention to his/her reports” and criteria 
of “destruction and wood smuggling from the forest”, each with an overall 
weight of 0.150, jointly had the highest final importance weight.  
 

Conclusion: Although there is no single method to evaluate and determine 
the effectiveness of forest management plans, identifying priorities, 
especially by separating forestry plans in different regions of a country, has 
a significant contribution to the assessment, performance improvement and 
decision-making on future cessation and extension of logging ban plan or 
change of practice from traditional logging to conservation.     
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بخش مهمی از منابع تجدیدشونده، در رشد اقتصادی و توسعه عنوان ها بهجنگلسابقه و هدف: 

های مدیریتی صحیح که الزمه آن کنند. بنابراین اجرای برنامهپایدار هر کشور نقش مهمی ایفا می

ها ضروری است. یک طرح شناخت کافی از این منابع است، در جهت مدیریت اصولی جنگل

های جنگل و آینده دون آسیب جدی به ارزشجنگلداری باید ضامن تولید کاال و خدمات ب

های ترتیب یک طرح مدیریتی زمانی موفق خواهد بود که جنبه این  تولید در جنگل باشد. به

مدیریتی آن در ابعاد مختلف علمی، اکولوژیکی، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی در کنار هم 

ا شود، اگرچه دستیابی به این تعادل بینی و اجرها پیشدستیابی باشد و تعادل بین این جنبه قابل

های های مؤثر بر عملکرد طرحبسیار سخت است. هدف کلی این پژوهش شناسایی مؤلفه

 ها از دیدگاه متخصصان بود. بندی آنجنگلداری کشور و رتبه
 

ترتیب از روش دلفی فازی برمبنای نظرات کارشناسی در سه سطح  این بهها:  روشمواد و 

مؤلفه(  18اجرائی ) -مؤلفه(، در سطح دوم بعد مدیریتی 7سطح اول بعد علمی ) استفاده شد. در

مؤلفه( تعبیه شد و در نهایت بر اساس وزن نهایی حاصل از  9و در سطح سوم بعد قانونی )

 مقایسات زوجی درجه اهمیت عوامل تعیین شد.  
 

دیدگاه متخصصان نشان  های جنگلداری ازهای علمی مؤثر بر عملکرد طرحنتایج مؤلفهنتایج: 

، 181/0داد که مؤلفه هماهنگی و ارتباط بین ساختارهای علمی اجرایی و قانونی با وزن نهایی 

ها و  . مؤلفه وابستگی زیاد ساکنان جنگلترین وزن نهایی و درجه اهمیت باال را داشت بیش

های  اول در میان مؤلفهاولویت  086/0برداری از منابع طبیعی با وزن نهایی  ها به بهره معیشت آن

های جنگلداری از دیدگاه های قانونی مؤثر بر عملکرد طرحاجرایی بود. مؤلفه–مدیریتی

های او و  متخصصان نیز شامل مشخص بودن ناظر طرح و فعال بودن ناظر و توجه به گزارش

طور به 150/0چنین مؤلفه تخریب و تجاوز به جنگل و قاچاق چوب هر کدام با وزن نهایی  هم

 ترین وزن نهایی را داشتند. مشترک بیش
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های اثربخشی اگرچه که روش واحدی برای ارزیابی و تعیین معیارها و شاخصگیری:  نتیجه

ویژه به تفکیک ها بهمدیریت جنگل وجود ندارد اما پژوهش در زمینه تشخیص اولویت

ه ارزیابی، بهبود عملکرد، ای ب مالحظه های جنگلداری در مناطق مختلف کشور کمک قابل طرح

برداری به حفاظت ها و یا تغییر رویه از بهرهگیری درباره روند آینده اجرا یا توقف طرحتصمیم

 خواهد کرد.
 

های  نشریه پژوهش. های جنگلداری های مؤثر بر ارزیابی عملکرد طرح بندی مؤلفه شناسایی و رتبه(. 1401) طوبی، عابدی، رؤیا، عابدیاستناد: 

 .53-72(، 3) 29، علوم و فناوری چوب و جنگل

                  DOI: 10.22069/JWFST.2022.19806.1976 
 

                       نویسندگان. ©                        گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزناشر:                   
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 مقدمه

یک طرح جنگلداری در واقع طرحی در زمینه 

 های وتحلیل تجزیهمدیریت جنگل است که شامل 

ی اکولوژیکی، اقتصادی و هاای از عملکرددوره

و  مدت میاناجتماعی جنگل است که با اهداف 

ی مورد هاشود و تمام فعالیتریزی برنامه بلندمدت

باشد.  شده ریزی برنامهآن  در هاگیریزهانیاز و اند

تأثیر شرایط محیطی و طبیعی  تحت هاجنگل ازآنجاکه

هستند و در برابر اثرات مخاطرات  بینی پیش غیرقابل

پذیر هستند یک دوره طبیعی و انسانی بسیار آسیب

 .ساله برای مدیریت جنگل توصیه شده است ده

ی جنگلداری با هاسازگاری این طرح وجود بااین

های ضروری در شرایط محیطی حاکم در منطقه از گام

 (.1ی جنگلداری است )هاطرح

ابع از من میعنوان بخش مهها بهجنگل

تجدیدشونده، در رشد اقتصادی و توسعه پایدار هر 

های اجرای برنامهکنند. ا میشور نقش مهمی ایفک

ناخت کافی از این منابع است، ش ه الزمه آنصحیح ک

. آورد درمیه فعل ها را بله جنگاستعدادهای بالقو

ها، با  و حفظ آن ولی از منابع جنگلیبرداری اص بهره

ول علمی و در نظر گرفتن اهداف عمومی رعایت اص

ق است. در این داری قابل تحقو اختصاصی جنگل

ترین اصولی که باید به آن توجه مهمخصوص یکی از 

شود، اصل مدیریت پایدار است. مدیریت پایدار 

ای برای تأمین بلندمدت و توان وسیلهجنگل را می

ت غیرچوبی و دیگر خدمات وب، محصوالمستمر چ

ترین ابعاد پایداری ی از مهمجنگل دانست. یک

این  مدیریت جنگل پایداری اقتصادی آن است. به

، پایش عملیات جنگلیریزی ر کنار طرحمنظور، د

تأثیرات مدیریت جنگل، حفاظت از جنگل در مقابل 

های طرح ادل منافع و هزینههای غیرقانونی، تعفعالیت

یک طرح جنگلداری باید  (.2ز اهمیت زیادی دارد )نی

ضامن تولید کاال و خدمات بدون آسیب جدی به 

در جنگل باشد. های جنگل و آینده تولید ارزش

یک طرح مدیریتی موفق خواهد بود که  ترتیب این به

های مدیریتی آن در سه جنبه اکولوژیکی، جنبه

باشد و  دستیابی قابلاعی در کنار هم ماقتصادی و اجت

بینی و اجرا شود اگرچه تعادل بین این سه جنبه پیش

 (.3است )که دستیابی به این تعادل بسیار سخت 

وجود مطالعات  بیانگربررسی مطالعات گذشته 

بندی های شناسایی و رتبهفراوانی در زمینه انواع روش

مختلف  یهادر عرصهها طرحمعیارهای مدیریت 

 منابع طبیعی است.

( موانع 2005و همکاران ) محمدنژاد کیاسری

اجتماعی در اجرای عملیات طرح –اقتصادی

و  دادند قرارجنگلداری منطقه کیاسر را مورد مطالعه 

های عوامل پیش روی موفقیت فعالیت ترین مهم

اجرای این طرح را در منطقه معرفی کردند و عدم 

های طرح را آگاهی اهالی منطقه از مجموعه فعالیت

چنین عوامل عدم  مانع اصلی معرفی کردند و هم

روش پرسشنامه  مندی در اجرای طرح را بهرضایت

 .(4) بررسی و معرفی کردند

های مؤثر بر عملکرد شناسایی معیارها و شاخص

ها در استان  بندی آنو رتبه داری مرتعهای طرح

گیری  رضوی با رویکرد دلفی فازی و تصمیم نخراسا

( انجام 2013و همکاران ) توکلیمعیاره توسط  چند

شاخص فرعی مورد  14شد و پنج شاخص اصلی و 

های بندی طرحر گرفت و رتبهشناسایی و بررسی قرا

 .(5) منطقه بر این اساس انجام شد داری مرتع

( در 2015و همکاران ) ایمانی راستابیبررسی 

چهارمحال طرح جنگلداری کلگچی لردگان در استان 

 -های اجتماعیشاخصنشان داده که  و بختیاری

اقتصادی شامل کاهش تعداد تجاوزات به جنگل، نرخ 

بهبود معاش مردم محلی، مشارکت جوامع محلی و 

ها تساوی حقوق، جوامع وابسته به جنگل )تعداد گروه

شده( و همکاری در زمینه توسعه و زنان سازماندهی
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کلیدی در پایش  هایعنوان شاخصبه کشاورزی

 موفقیت طرح جنگلداری در این منطقه معرفی شد

(6). 

های رحطوری ( بهره2019و همکاران ) فوردیچکو

مدیریت پایدار جنگل در اوکراین را بررسی کردند. 

یان شد که نتایج این پژوهش امکان ارزیابی اثربخشی ب

چوب نظارتی و ایجاد چارامکان ها، اجرای طرح

 .را فراهم خواهد کرد طرح بخشیارزیابی عملکرد اثر

واحدی سازمانی برای تعیین معیارهای  جاکه ازآن

 شده ارائههای پژوهش ،اثربخشی مدیریت وجود ندارد

 رو ازاینکننده خواهد بود. ینه بسیار کمکدر این زم

تا مشکالت  یک روش بسیار کارآمد خواهد بود

های طرح چه از فعالیت د بر اساس آنمدیریتی موجو

 .(7) انجام شده شناسایی شود

دلفی های موجود، روش ن روشاز میاچنین  هم

بندی بررسی بندی و رتبهفازی در زمینه اولویت

  گران پژوهشها مورد توجه بسیاری از شاخص

بندی معیارهای اولویت  پژوهش جنتایبوده است. 

مؤثر بر کاهش اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی 

یجان های زراعی در استان آذرباپایداری اکوسیستم

همکاران  و عبدیسط شرقی با تکنیک دلفی فازی تو

ترین  معیار اقتصادی دارای بیش( نشان داد که 2019)

ثیر در کاهش پایداری تولیدات زراعی این استان بود أت

 ترتیب بهدر هر بخش نیز ها مؤلفه ترین مهمچنین  و هم

. (8) روش دلفی فازی معرفی شدند اولویت به

از تکنیک دلفی فازی  (2015) اسماعیلیو  پور نجاتیان

ت سایی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالبرای شنا

صنایع غذایی استان خراسان رضوی استفاده کرده و 

نتایج این پژوهش در پنج گروه اصلی عوامل و 

. (9) هر گروه انجام شد های زیرمجموعهبندی اولویت

محصوالت ( کشت 2014و همکاران ) شریفی

یک زراعی استان البرز را با استفاده از روش ژاسترات

بندی کرده و نشان دادند که دلفی فازی اولویت

 های اقتصادی کشاورزانگیری و انگیزهمعیارهای تصمیم

بوده و بر این اساس  راز اهمیت باالیی برخوردا

بندی رتبه محصوالت استراتژیک منطقه ترین مهم

شاخص  59( 2018و همکاران ) اوکامپو. (10) شدند

د و بررسی کردنروش دلفی فازی  بهتوریسم پایدار را 

یابی زمناسب ار در فیلیپینشاخص از این میان را  39

امکان ها بندی شاخصکردند و بیان شد که اولویت

را برای  هاانعطاف در عملکرد این شاخص

گیرندگان بخش مدیریت فراهم خواهد کرد و  تصمیم

چنین امکان حفاظت مؤثرتر و استفاده بهینه از  هم

 .(11) کندهای اکوتوریست را بهتر فراهم میفعالیت

 به دلیل طبیعی از جمله جنگل منابع مدیریت

پیچیدگی،  با بودن خدمات، اغلب چندمنظوره

ه ک است همراه اطمینان عدم و ناپذیریتغییر

پرداختن به  به دلیلریزی مدیریت جنگل اغلب  برنامه

های متضاد ممکن است که به چالش کشیده اولویت

 و ریزیبرنامه در مهم عوامل از اما یکی؛ شود

 راستای در جنگل پایدار مدیریت برای گیری تصمیم

 بررسی و اندرکاراندست شناسایی توسعه پایدار،

 ؛است جنگل پایداری معیارهای به نسبت ها آن نگرش

تواند با ادغام بنابراین رویکردهای مشارکتی می

(. 13، 12ها رسیدگی کند )ترجیحات به این چالش

آوری نظرات ریزی مشارکتی با جمعهای برنامهروش

گیری توسعه تصمیم مختلف، معیارهای مؤثر در

کند. در این مشارکتی در مدیریت جنگل را فراهم می

به  شده دادههای اختصاص ها با نظرسنجی وزنروش

ها، نظرات بر اساس  آن های مؤلفهانواع معیارها و 

 حال بااین(. 14خواهد بود ) گرایانه واقعهای ارزش

یکردهای مشارکتی رو ازاینتجربیات کمی در استفاده 

های مدیریت جنگل وجود دارد. در زمینه طرح

شناسایی و ارزیابی  ،هدف کلی این پژوهش رو ازاین

های جنگلداری کشور های مؤثر بر عملکرد طرح مؤلفه

ها از دیدگاه متخصصان در راستای  بندی آنو رتبه
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 اجرائی  -یریتیمؤلفه(، مد 7ابعاد مسائل علمی )

بررسی شود که مؤلفه( بود. تا  9مؤلفه( و قانونی ) 18)

 ؟دیدگاهی علمی در این زمینه ارائه شودتوان آیا می

را در توسعه ی توانند نقشاین نوع مطالعات میآیا 

مشارکتی و  حال درعینگیری آگاهانه و  تصمیم

ها که اجتماعی در مدیریت پایدار جنگل قبول قابل

های مختلف انواع ابعاد ایجاد توازن بین وزنمستلزم 

اجرایی و قانونی در مکان و زمان  -علمی، مدیریتی

 ؟مدیریت در جنگل، داشته باشند

 
 ها مواد و روش

در روش دلفی فازی محقق : آوری دادهروش جمع

 پژوهشو خبره در زمینه  به دنبال افراد آگاه و مطلع

ها به حجم دروآبررود بنابراین برای کسب نتایج و می

در در این پژوهش (. 9باالی جامعه آماری نیاز نیست )

 ارزیابی ای وکتابخانه های جامعبررسی گام اول با

قبلی در نقاط مختلف  مرتبط انجام شده های پژوهش

شد. در گام  ، اقدام به استخراج تعدادی معیاردنیا

 منابع حوزه نظرانصاحب و کارشناسان میان در ،بعدی

جنگلداری کشور،  طور خاصبه کشور و طبیعی

 عملکرد بر اثرگذار هایمعیار از دیگر گروهی

 استخراج از دیدگاه کارشناسی جنگلداری های طرح

 مطالعات گام )نتایج دو این نتایج تلفیق با شد. سپس

کارشناسی(  و میدانی هایبررسی و ایکتابخانه

 ذکر قابل البته .شدند تدوین اثرگذار نهایی هایمعیار

 میدانی بررسی گام در شده شناسایی هایمعیار است

 اسناد از های استخراجیمعیار با تلفیق جهت

 هست. نیز دلفی روش اول فاز به مربوط ای کتابخانه

به  ،باز پرسشنامه ارسال با اول فاز در ،دیگر  بیان به

  ،نمونه( )اعضای انتخابی نظرانصاحب و کارشناسان

 زمینه در را خود نظرات تا خواسته شد ایشان از

 سپس .نمایند باز ارائه صورتبه خود مدنظر معیارهای

 نتایج مربوط استخراج و هاپرسشنامه این آوریجمع با

 هایمعیار و گرفته صورت تلفیق عملیات ها، آن به

 در جنگلداری هایطرح عملکرد اثرگذار بر نهایی

 سایر در جهت استفاده بسته هایپرسشنامه قالب

 با نهایتاً .شدتدوین  فازی دلفی روش فازهای

 و کارشناسان میان در تکنیک این از گیری بهره

 .شدند نهایی، شده های یادمعیار ،نظرانصاحب

 -علمی، مدیریتیابعاد سه معیار شامل  ترتیب این به

امل علمی شبعد . (11) تعیین شدند اجرایی و قانونی

بعد و  مؤلفه 18اجرایی شامل  -مدیریتیبعد ، مؤلفه 7

 (.1)جدول  تعیین شد مؤلفه 9قانونی شامل 

 باید دلفی، روش از استفاده مرحله اولین در

 و خصوص موضوع، روش در متخصصین انتخاب و

 اصلی هایاز ویژگی برخی شوند. توجیه تحقیق مدت

 مورد لهأمس شرح است: با خبرگان بدین انتخاب برای

ادامه  برای لهأمس از مداوم اطالعات باشند، درگیر بحث

 شرکت برای کافی انگیزه دارای همکاری داشته باشند،

(. 1392دلفی باشند )توکلی و همکاران،  فرایند در

گام در روش دلفی است.  ترین مهمانتخاب متخصصان 

برای دستیابی به یک گروه متعادل، به کارشناسانی با 

باید  شده دعوتسوابق مختلف نیاز است و افراد 

دانش کافی در زمینه موضوع مورد نظر داشته باشند 

کوچک باشد  ازحد بیش(. تعداد متخصصان نباید 15)

چنین  ها و هم زیابی محدود آنبه خاطر جلوگیری از ار

بزرگ  ازحد بیشها نباید  دشواری هماهنگ کردن آن

نفر برای رسیدن  15تا  10باشد. تعداد کارشناسان بین 

 7بین  طورکلی به(. 16) به یک نتیجه خوب کافی است

در این  (.18، 17کارشناس توصیه شده است ) 12تا 

های کارشناسان منابع طبیعی در حوزه سازمان پژوهش

سراسر کشور  در مرتبط با منابع طبیعی، اساتید دانشگاه

 در کل جنگلداری که گران پژوهشو نظر صاحبو 

ارسال  یا نفر از طریق مراجعه حضوری و 13

تشکیل  نمونه راافراد الکترونیک شناسایی شدند و 

صورت پیمایشی و کامالً تصادفی ها بهپرسشنامه. دادند

مشخصات در اختیار افراد متخصص قرارداده شد. 

 است. شده  ارائه 2در جدول ها  آن
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 .مطالعه دمورهای  مؤلفهفهرست معیارها و  -1جدول 
Table 1. List of the criteria and component. 

 کد مؤلفه
Component Code 

 های معیار علمیمؤلفه

Scientific component 

1 

های  و تحقیقی در بخشمراکز علمی  گران پژوهشو استفاده از نتایج تحقیقات علمی  مشارکت بخش پژوهش

 ها ریزی و اجرایی طرح برنامه
Participation between the research departments and executive offices. Using the results of scientific 

research from the scientific and research centers in the planning and implementation departments  

2 
 های پایه و... آمار و اطالعات پایه دقیق مانند اطالعات آماری، نقشه

Detailed statistics and basic information such as statistical information, thematic maps, etc.  

3 
 هماهنگی و ارتباط بین ساختارهای علمی، اجرایی و قانونی

Coordination and communication between scientific, executive, and legal structures 

4 

ساله( و  )ده مدت میان)ساالنه(،  مدت کوتاههای  ها بعد از پایان هر یک دوره پایش و ارزیابی میزان موفقیت عملکرد طرح

 ها و کیفی جنگل طور مثال اثر طرح در بهبود در وضعیت کمی به علمی نظر ازنقطه بلندمدت
Monitoring and evaluating the success rate of plans after the short-term (annual), medium-term 

(ten-year), and long-term plans from a scientific perspective, for example, the effect of the plan on 

improving quantitative and qualitative characteristics of forests  

5 

 گذارند مانند معدن، کشاورزی،  ها اثر می های اقتصادی که بر فعالیت طرح ارتباط متقابل با سایر بخش

 ها گذاری اهداف برای همکاری بین این بخش دامداری و... و به اشتراک
Interaction between the other economic sectors that affect the activity of plans such as mining, 

agriculture, livestock, etc. and sharing goals for cooperation between these sectors 

6 
 ها در شرایط مقتضی انعطاف طرح

The flexibility of plans in special conditions 

7 

آالت و  توانایی در تهیه طرح متناسب با قلمرو اجرای طرح، سازگاری با شرایط طبیعی، توان نیروهای انسانی، ماشین

 اجتماعی و اقتصادی منطقه مسائل
Ability to create a prepared plan in adaptation to natural conditions, the capacity of human 

resources, machinery, and social and economic issues of the region 

 اجرایی - مدیریتی های معیارمؤلفه 

Managerial-executive component 

1 
 ها گذاری اقتصادی طرح توجه به ارزش 

Attention to the economic evaluation of the plans 

2 
 ها های اکولوژیکی و تنوع زیستی در طرح  توجه به ارزش 

Attention to ecological and biodiversity values in the plans 

3 
 آن موقع بهکمبود اعتبارات و عدم تخصیص 

Lack of funds and no allocation at the appropriate time 

4 
 های تأثیرگذار بر بخش مدیریت NGOو  نهاد مردمهای  همکاری با سازمان

Influencing cooperation with non-governmental organizations (NGOs) in the management sector 

5 
 ها کمرنگ بودن بخش مسائل اجتماعی و اقتصادی در طرح

Non-significant the social and economic issues in the plans 

6 
 اعتماد مردم و مشارکت عمومی 

Public participation 

7 
 برای افراد بومیها  زا بودن طرح عدم اشتغال

Not employ the local people in the implementation of plans 

8 
 های تکمیلی برای آینده عدم وجود طرح

Lack of complementary programs for the future 
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  -1جدول ادامه 
Continue Table 1. 

 کد مؤلفه
Component Code 

 های معیار علمیمؤلفه

Scientific component 

9 
 های مرتبط با بخش جنگل، مرتع، آبخیز و کشاورزی هماهنگی بین حوزه

Coordination between sectors related to forest, rangeland, watershed, and agriculture 

10 
 ها های خصوصی در بخش مدیریت طرح ها و بخش حضور شرکت

Presence of companies and private sectors in management plans 

11 
 ها برای متخصصان و عموم مردم رسانی اهداف طرح اطالع

Informing the goals of the plans for professionals and the general public 

12 
 برداری از منابع طبیعی ها به بهره ها و معیشت آن وابستگی زیاد ساکنان جنگل

Dependence of forest dwellers and their livelihood on the utilization of natural resources 

13 
 بین ما تناسب تقویم اجرای طرح با قرارداد منعقده فی

The proportionality of the plan implementation schedule with the contracts 

14 
 بردار بر اساس تعهد قرارداد بینی تعهدات بهره پیش

Predicting the commitments of operators based on the contract commitment 

15 
 های موجود های آینده و قضاوت طرح بینی عنوان معیار پیش استفاده از نتایج حاصل از اجرای طرح به

Using the results of the implementation of the previous plans as a criterion for forecasts for the future 

16 
 هاگیریکارگیری افراد خبره در تصمیمبه

Employing experts in decisions 

17 
 هاگیریعدم هماهنگی در تصمیم

Lack of coordination in decisions 

18 
 هاهای توسعه پایدار جنگلتطابق اهداف طرح با شاخص

Alignment of the plan’s objectives with criteria of sustainable forest development 

 های معیار قانونیمؤلفه 
Legal component 

1 
 مبهم بودن قوانین منابع طبیعی

The ambiguity of natural resource laws 

2 
 بازدارنده نبودن قانون و عدم وجود الزامات قانونی

Lack of deterrence of law and lack of legal requirements 

3 
 های کشور و احساس مالکیت عمومی منابع طبیعی توجه به اصل قانون ملی شدن جنگل

Pay attention to the nationalization of the forests as a principle of the law and the public ownership 

of natural resources perspective 

4 
 های قدرتمند در بخش منابع طبیعی تعاونی

Powerful cooperatives in natural resources 

5 
 ضعف قانون و امکان اعمال سالیق فردی مقامات باالدست

Weakness of the law and application of individual tastes and inclinations of high-ranking officials in 

law implementation 

6 
 روزرسانی قوانین عدم به

Lack of regular updates on laws 

7 
 بینی اعمال صحیح و دقیق ضوابط قانونی در تهیه و تدوین طرح پیش

Predict the correct and accurate application of legal criteria in preparing and compiling the plans  

8 
 او های مشخص بودن ناظر طرح، فعال بودن ناظر و توجه به گزارش

Assigning a specific supervisor, the appropriate activity of the supervisor, and prioritizing its reports 

9 
 تخریب و تجاوز به جنگل و قاچاق چوب

Destruct forests and increase timber smuggling alarmingly 
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 .دهندگان پاسخمشخصات  -2جدول 
Table 2. Profile of respondent. 

 اجرایی )سال( تجربه علمی و

Scientific and -executive experience (Years) 
 فراوانی )%(

Abundance (%) 

 سال 10 تر از کم
Less than 10 years 

31 

 سال 20تا  10

10 to 20 years 
54 

 سال 20تر از  بیش

More than 20 years 
15 

 مدرک تحصیلی

Level of education survey 
 

 کارشناسی

BSc. 
15 

 ارشد کارشناسی

MSc. 
39 

 دکترا

Ph.D. 
46 

 تخصص

Specialization 
 

 علوم جنگل

Forest science 
100 

 

دلفی فازی روش است که در آن : تحلیل دادهروش 

های های ذهنی افراد خبره با استفاده از تحلیلداده

شوند و منجر ای تقریباً عینی تبدیل میهآماری به داده

گیری و رسیدن به یک نقطه با به اجماع در تصمیم

و خبره  د. در این روش ابتدا از افراشودثبات می

صورت  بینی خود را بهخواسته شد تا پیشمتخصص 

الب حداقل و حداکثر اهمیتی اعداد فازی مثلثی در ق

د کنند. سپس دسته ارشنامه وسدر پر ،ر دارندظنکه مد

شود میمحاسبه  تجمیع نظراتاعداد فازی تشکیل و 

مراحل اجرای روش دلفی فازی ترکیبی از (. 10)

عات با استفاده از الی و تحلیل اطاجزای روش دلف

با استفاده از روابط های فازی عاریف نظریه مجموعهت

 :(19، 11، 9) است 4تا  1

(1   )                                 �̃�𝑖𝑗 = (�̃�𝑖𝑗, δij, γij) 

 

(2   )                                     αij = min (βijk) 

 

(3   )                         𝛿𝑖𝑗 = (∏ 𝛽𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑘=1 ) 

1
𝑛⁄ 

 

(4   )                                     γij = max (βijk) 
 

در مقایسه با  iمؤلفه اهمیت نسبی  ijk ،در روابط باال

 ام kاز دیدگاه متخصص j (i, j = 1, 2, …, n )مؤلفه 

(k = 1, …, nو ) ij،�̃�𝑖𝑗  ،ij  به ترتیب حد باال، حد

. استمتخصصان  نظراتپایین و میانگین هندسی 

 .کنند [ تغییر می9تا  1ها در بازه ]مقادیر این مؤلفه
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بین  نسبیمقایسه اهمیت منظور بعد به در مرحله

ماتریس مقایسه زوجی از دیدگاه متخصصان، ها مؤلفه

  تشکیل شد 5 هرابط به شرح هامؤلفهفازی بین 

(9 ،11 ،19): 

 

(5 )     ∀ 𝑖, 𝑗    �̃� = [�̃�𝑖𝑗]
𝑛×𝑛 

  �̃�𝑖𝑗 × �̃�𝑖𝑗  ≈ 1 

 

پارامترها از روابط زیر محاسبه  نسبیوزن فازی و 

 :(19، 11، 9) شد

 

(6 )   �̃�𝑖 = [�̃�𝑖𝑗  �̃�𝑖𝑗  …   �̃�𝑖𝑛 ]
1

𝑛⁄
      ∀ 𝑖 

 
(7    )       �̃�𝑖 = �̃�𝑖

 (�̃�1
 �̃�2

 …   �̃�𝑛)−1 

 

�̃�𝑖 ، ماتریس j سطر در i ستون ij ،که در آن مقدار  

امین  iوزن  �̃�𝑖بردار ستونی اعداد فازی،  متوسط

نماد  ضرب اعداد فازی و  نماد  است. مؤلفه

 .جمع اعداد فازی است

رات یکسان کردن نظمنظور بهآخر  مرحلهدر 

از میانگین ها مؤلفهن و محاسبه وزن نهایی متخصصا

 :(19، 11، 9) استفاده شد 8هندسی بنابر رابطه 

 

(8   )               �̅̃� = (∏ �̃�𝑖𝑘
𝑘
𝑗=1 )

1
𝑘⁄

       ∀ 𝑘 

 

 iعنصر تصمیم  شده ترکیب فازیوزن  �̅̃� در آن، که

 iعنصر تصمیم  فازیوزن  k ،�̃�𝑖𝑘برای متخصص 

 . است نمتخصصاتعداد  k و kبرای متخصص 

 به ترتیب، هامؤلفهوزن نهایی  بر اساسدرنهایت، 

  ارزش،ترین مقدار  کم ترین مقدار تا از بیش

 طریقه روابط از هم .شدمشخص اهمیت  هدرج

 وتحلیل تجزیهمورد  Excel افزار نرمنویسی در  برنامه

 قرار گرفتند.

 
 نتایج

علمی مؤثر بر عملکرد های مؤلفهبررسی نتایج 

نشان داد  نمتخصصاهای جنگلداری از دیدگاه  طرح

هماهنگی و ارتباط بین ساختارهای علمی مؤلفه که 

ترین وزن  ، بیش181/0با وزن نهایی  اجرایی و قانونی

نهایی را دارد که اهمیت باالی آن را در میان 

 ازآن پسدهد. علمی نشان می معیارهایهای  مؤلفه

ها در شرایط مقتضی و توانایی در تهیه  انعطاف طرح

طرح متناسب با قلمرو اجرای طرح، سازگاری با 

آالت و  شرایط طبیعی، توان نیروهای انسانی، ماشین

اجتماعی و اقتصادی منطقه با وزن نهایی  مسائل

در رتبه بعدی قرار داشتند و  طور مشترکبه 169/0

ها  پایش و ارزیابی میزان موفقیت عملکرد طرح مؤلفه

)ساالنه(،  مدت کوتاههای  بعد از پایان هر یک دوره

با  میعل نظر ازنقطه بلندمدتساله( و  )ده مدت میان

اهمیت قرار داشت  در رتبه بعدی 148/0وزن نهایی 

(. وزن نهایی دلفی فازی برای سایر 4 و 3 های )جدول

در اولویت  به ترتیبعلمی بعد مربوط به  هایمؤلفه

 است. شده داده نمایش 1شکل 
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 .نمتخصصاعلمی در نظرسنجی از بعد مربوط به های مؤلفهنتایج محاسبات وزن فازی نسبی  -3ول جد
Table 3. Results of relative fuzzy weight of component related to the scientific dimension in the survey of experts. 

 معیار

Criterion 
 مؤلفهکد 

Component 

 (Z̃iوزن فازی نسبی )

Relative fuzzy weight 

z1 z2 z3 

 علمیبعد 

Scientific dimension 

1 0.221 0.801 1.740 

2 0.228 0.901 2.192 

3 0.574 1.215 3.192 

4 0.363 1.124 3 

5 0.265 0.862 2.789 

6 0.522 1.082 3.227 

7 0.485 1.088 3.427 

 کل

Total 
2.718 7.073 19.567 

 
 .نمتخصصاعلمی در نظرسنجی از  بعدمربوط به  هایمؤلفه نهایینتایج محاسبات وزن فازی  -4جدول 

Table 4. Results of final fuzzy weight of component related to the scientific dimension in the survey of experts. 

 معیار

Criterion 
 مؤلفهکد 

Component code 

 وزن فازی عوامل

Fuzzy weight 
 وزن نهایی عوامل

Final weight اولویت 

Rank 
w1 w2 w3 W 

 علمیبعد 

Scientific dimension 

1 0.011 0.113 0.640 0.093 7 

2 0.015 0.127 0.806 0.115 6 

3 0.029 0.172 1.174 0.181 1 

4 0.019 0.159 1.104 0.148 4 

5 0.014 0.122 1.026 0.119 5 

6 0.027 0.153 1.187 0.169 2 

7 0.025 0.154 1.261 0.169 3 
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 .علمی بعدمربوط به  های مؤلفهوزن نهایی دلفی فازی  -1شکل 

Figure 1. The final weight of Fuzzy Delphi components related to the scientific dimension. 
 

مؤثر بر  اجرایی -مدیریتهای مؤلفهنتایج بررسی 

ن متخصصاهای جنگلداری از دیدگاه عملکرد طرح

ها و  وابستگی زیاد ساکنان جنگلمؤلفه نشان داد که 

با وزن برداری از منابع طبیعی  ها به بهره معیشت آن

ترین وزن نهایی را دارد که اهمیت  ، بیش086/0نهایی 

اجرایی  -مدیریتی بعدهای مؤلفهباالی آن را در میان 

 کمبود اعتبارات و مؤلفه  ازآن پسدهد. نشان می

و  085/0آن با وزن نهایی  موقع بهعدم تخصیص 

وزن نهایی اعتماد مردم و مشارکت عمومی  مؤلفه

 قرار داشتنددر رتبه دوم و سوم  ترتیب به 081/0

 وزن نهایی دلفی فازی چنین  . هم(6و  5 های )جدول

اجرایی  -مدیریتیبعد مربوط به  هایمؤلفهبرای سایر 

  شده  داده نمایش 2در شکل  به ترتیب اولویت

 است.
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 .نمتخصصااجرایی در نظرسنجی از  -مدیریتیبعد های مربوط به  مؤلفهنتایج محاسبات وزن فازی نسبی  -5جدول 

Table 5. Results of relative fuzzy weight of the components related to the managerial-executive dimension in 

the survey of experts. 

 معیار

Criterion 
 مؤلفهکد 

Component code 

 (Z̃iوزن فازی نسبی )

Relative fuzzy weight 

z1 z2 z3 

 اجرایی -مدیریتیبعد 

Managerial-executive dimension 

1 0.231 0.838 2.586 

2 0.211 0.978 2.797 

3 0.749 1.458 4.111 

4 0.190 0.680 1.817 

5 0.189 0.989 3.361 

6 0.695 1.358 4.169 

7 0.425 0.972 3.163 

8 0.249 0.876 2.618 

9 0.448 1.006 2.746 

10 0.425 0.944 2.672 

11 0.404 1.004 3.486 

12 0.745 0.511 4.072 

13 0.152 0.516 1.602 

14 0.458 1.044 3.075 

15 0.177 0.919 3.237 

16 0.270 1.189 3.281 

17 0.518 1.173 3.286 

18 0.478 1.149 3.725 

 کل 

Total 
7.013 18.604 55.804 
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 .نمتخصصااجرایی در نظرسنجی از  -مدیریتبعد مربوط به های مؤلفهنتایج محاسبات وزن فازی نهایی  -6 جدول

Table 6. Results of final fuzzy weight of the components related to the management-executive dimension in the 

survey of experts. 

 معیار

Criterion 
 مؤلفهکد 

Component code 

 وزن فازی عوامل

Fuzzy weight 
 وزن نهایی عوامل

Final weight اولویت 

Rank 
w1 w2 w3 W 

 اجرایی -مدیریتی

Managerial-executive dimension 

1 0.004 0.045 0.369 0.041 16 

2 0.004 0.053 0.399 0.043 13 

3 0.013 0.078 0.586 0.085 2 

4 0.003 0.037 0.259 0.032 17 

5 0.003 0.053 0.479 0.044 12 

6 0.012 0.073 0.594 0.081 3 

7 0.008 0.052 0.451 0.056 8 

8 0.004 0.047 0.373 0.043 14 

9 0.008 0.054 0.392 0.055 9 

10 0.008 0.051 0.381 0.053 10 

11 0.007 0.054 0.497 0.058 7 

12 0.013 0.081 0.581 0.086 1 

13 0.003 0.028 0.228 0.026 18 

14 0.008 0.056 0.438 0.059 6 

15 0.003 0.049 0.462 0.042 15 

16 0.005 0.064 0.468 0.053 11 

17 0.0049 0.063 0.469 0.065 5 

18 0.009 0.062 0.531 0.065 4 
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 .اجرایی -مدیریتیبعد مربوط به  هایمؤلفهوزن نهایی دلفی فازی  -2شکل 

Figure 2. Fuzzy Delphi final weight of the components related to the managerial-executive dimension. 
 

مؤثر بر عملکرد  قانونیهای مؤلفهنتایج بررسی 

نشان داد ن متخصصاهای جنگلداری از دیدگاه طرح

مشخص بودن ناظر طرح، فعال بودن های مؤلفهکه 

او و تخریب و تجاوز به  های گزارشناظر و توجه به 

 150/0با وزن نهایی  کدام هرجنگل و قاچاق چوب 

ند که را داشت ترین وزن نهایی بیش طور مشترکبه

ابعاد را در میان  نشان از اهمیت باالی این دو موضوع

روزرسانی قوانین با عدم بهمؤلفه . است قانونیمسائل 

داشت و  ردر رتبه بعدی قرا 123/0وزن نهایی 

بازدارنده نبودن قانون و عدم وجود الزامات قانونی و 

های کشور و  توجه به اصل قانون ملی شدن جنگل

احساس مالکیت عمومی منابع طبیعی با وزن نهایی 

در رتبه سوم قرار داشتند. طور مشترک به 112/0

(. وزن نهایی دلفی فازی برای سایر 8و  7 های )جدول

نشان  3در شکل  قانونیبعد مربوط به  هایمؤلفه
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 .نمتخصصاقانونی در نظرسنجی از بعد مربوط به های  مؤلفهنتایج محاسبات وزن فازی نسبی  -7 جدول

Table 7. Results of relative fuzzy weight calculations of components related to legal dimension in the survey of experts. 

 معیار

Criterion 
 مؤلفهکد 

Component code 

 (Z̃iوزن فازی نسبی )

Relative fuzzy weight 

z1 z2 z3 

 قانونیبعد 

Legal dimension 

1 0.268 0.942 4.492 

2 0.538 0.992 2.419 

3 0.508 1.031 2.442 

4 0.303 0.722 1.664 

5 0.251 0.745 1.376 

6 0.480 1.144 3.088 

7 0.413 0.990 1.897 

8 0.630 1.254 3.912 

9 0.547 1.286 4.417 

 کل 

Total 
3.940 9.016 25.706 

 
 .نامتخصصدر نظرسنجی از  قانونیبعد مربوط به های مؤلفهنتایج محاسبات وزن فازی نهایی  -8دول ج

Table 8. Results of final fuzzy weight of calculations the components related to the legal dimension in the 

survey of experts. 

 معیار

Criterion 
 مؤلفهکد 

Component 

 وزن فازی عوامل

Fuzzy Weight 
 وزن نهایی عوامل

Final Weight اولویت 

Rank 
w1 w2 w3 W 

 قانونیبعد 

Legal dimension 

1 0.010 0.104 1.140 0.108 6 

2 0.021 0.110 0.614 0.112 4 

3 0.020 0.114 0.620 0.112 5 

4 0.0102 0.080 0.422 0.074 8 

5 0.010 0.083 0.349 0.066 9 

6 0.019 0.127 0.784 0.123 3 

7 0.016 0.100 0.481 0.092 7 

8 0.025 0.139 0.993 0.150 1 

9 0.021 0.143 1.121 0.150 2 
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 . قانونیبعد مربوط به های  مؤلفهوزن نهایی دلفی فازی  -3شکل 

Figure 3. Final Fuzzy Delphi weight of the components of the legal dimension. 

 

 بحث

طور که قبالً گفته بنابر نتایج پژوهش حاضر همان

علمی از نظر های مؤلفهشد اولویت اول در 

متخصصان هماهنگی و ارتباط بین سه ساختار علمی، 

 مؤلفهاجرایی و قانونی بود، این در حالی است که 

ترین رتبه بود. به این  استفاده از نتایج علمی دارای کم

مفهوم که از دیدگاه متخصصان تنها جنبه علمی 

پشتوانه اجرایی و قانونی اثربخشی  ها بدونپژوهش

نخواهد داشت و این سه بخش در کنار هم در 

چنین امتیاز  ای مؤثر قرار خواهند گرفت. هم چرخه

ها در شرایط مقتضی و تناسب طرح با انعطاف طرح

های  شرایط قلمرو اجرای آن برای عملکرد بهتر، از رتبه

همکاران و  توکلیباالیی برخوردار شدند. نتایج مطالعه 

 داری مرتعهای ( نیز در بررسی عملکرد طرح2013)

که طوری نتایجی مطابق با پژوهش حاضر داشت، به

 شده منعکس نشان داد متخصصان معتقدند که اطالعات

طور صد درصد با واقعیت های طرح بهدر کتابچه

منطبق نبوده و با های طبیعی اجرایی موجود در عرصه

تفاوت دارد و این موضوع بر عملکرد  ایشواهد منطقه

 .(5) ها اثر نامطلوب خواهد داشتمؤثر طرح

با اجرایی  -مدیریتهای مؤلفهبررسی نتایج 

در ( 2015ایمانی راستابی و همکاران )پژوهش 

ارزیابی طرح جنگلداری منطقه لردگان هماهنگ بود 

که در بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی طوریبه

نشان دادند که کاهش تعداد تجاوز به جنگل و نرخ 

بهبود معاش مردم محلی و مشارکت و همکاری 

عوامل  ترین مهمجوامع محلی و وابسته به جنگل را از 

 به دستموفقیت در طرح جنگلداری مورد مطالعه 

و همکاران  استوجانووسکا چنین هم. (6) آوردند

خود نشان دادند که  پژوهش( نیز در نتایج 2014)

شناسایی نیازهای مردم محلی و مشارکت مؤثر این 

جوامع اولین گام در مدیریت موفق در حوزه منابع 

ها  طبیعی در جهت توسعه پایدار خواهد بود. آن

چون تجاوز به جنگل، بهبود معاش جوامع  عواملی هم

های ها را از شاخص سته به جنگل و مشارکت آنواب

 .(20) کلیدی معرفی کردند
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قانونی این نتایج مطابق با های مؤلفهنتایج بررسی 

و ( 2015ایمانی راستابی و همکاران )نتایج پژوهش 

که  قانونی بود نظر ازنقطه( 2009و همکاران ) اسدی

ریزی و مردم از چگونگی برنامه نشان دادند آگاهی

های توسعه جنگل اهمیت زیادی دارد و اجرای طرح

در مقابل قرق کردن و ممانعت از استفاده مردم در 

 .(21، 6) رتبه آخر اهمیت بود

وجود روند تحول مدیریت جنگل در ایران و  با

های جنگلداری های علمی در طرحمدیریت با وجود

چنان میزان تخریب و قاچاق چوب آمار  هم اجراشده

زدایی و تخریب و دهد. جنگلباالیی را نشان می

های بزرگ و های طبیعی از چالشتجاوز به عرصه

شود که دلیل تلقی می نیافتگی توسعهعنوان چالش  به

روستایی به عمده این موضوع وابستگی شدید مردم 

 .(6جنگل است )

رسد که با مشارکت مؤثر و می به نظربنابراین 

مردم و جامعه وابسته به جنگل  شده کنترلآگاهانه و 

و قاچاق چوب کاهش یابد و  غیرقانونیهای برداشت

 به سمتها و منابع طبیعی نتیجه آن نیز حرکت جنگل

های اهد بود. واگذاری در قالب طرحتوسعه پایدار خو

منظور جلب عنوان یک گزینه مدیریتی بهمشارکت به

مشخص بودن  حال درعینمشارکت در حفاظت و 

وی  های گزارشها و توجه به طرح گونه اینناظر 

چنین با کنار هم قرار دادن  کننده خواهد بود. هم کمک

اجرایی  -علمی، مدیریتیابعاد های هرکدام از اولویت

ها که از نظر متخصصان  و قانونی و هماهنگی بین آن

در سطوح اهمیت باالتری قرار داشتند بر عملکرد 

ها اثر خواهد گذاشت. اگرچه که بنابر نتایج مثبت طرح

( روش واحدی 2019و همکاران ) فوردیچکوپژوهش 

های اثربخشی برای ارزیابی و تعیین معیارها و شاخص

 .(7) داردمدیریت جنگل وجود ن

پیگیری اهداف توسعه پایدار در فرآیند مدیریت 

ریزی موفق، بسیار مهم و منظور برنامهجنگل به

ضروری است. این امر نیازمند به اشتراک گذاشتن 

ها و مشارکت در فرآیند ها، دیدگاهنگرانی

(. طرح جنگلداری فرآیند 22گیری است ) تصمیم

ریزی پویا است که نیازمند تفکر دقیق در مورد برنامه

عنوان جزئی چه در آینده رخ خواهد داد و به آن

شود. یک ناپذیر از مدیریت جنگل شناخته میجدایی

اهداف مشترک دولت و جوامع  دربرگیرندهطرح موفق 

کنار هم برای دستیابی به هدف محلی است که در 

 (.16روند )مشترک توسعه پایدار پیش می

 

 گیری کلی نتیجه

های مؤثر پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه

بندی های جنگلداری کشور و رتبهبر عملکرد طرح

ها از دیدگاه متخصصان در راستای توقف اجرای  آن

علمی،  ابعاد مسائلهای جنگلداری بر اساس طرح

منظور  ترتیب این بهبود.  اجرایی و قانونی -مدیریتی

 18ائی )اجر -مدیریتی(، مؤلفه 7علمی )بعد سه 

( مورد بررسی قرار گرفت. مؤلفه 9قانونی ) ( ومؤلفه

هماهنگی و ارتباط بین ساختارهای علمی مؤلفه 

ترین درجه اهمیت را در میان  اجرایی و قانونی بیش

وابستگی زیاد ساکنان مؤلفه معیارهای علمی نشان داد. 

برداری از منابع طبیعی  ها به بهره ها و معیشت آن جنگل

بود اجرایی  -مدیریتیهای مؤلفهاولویت اول در میان 

های قانونی مؤثر بر عملکرد طرحهای مؤلفه و

بودن  ن شامل مشخصاجنگلداری از دیدگاه متخصص

 های گزارشناظر طرح و فعال بودن ناظر و توجه به 

تخریب و تجاوز به جنگل و مؤلفه چنین  او و هم

اگرچه ترین وزن نهایی را داشتند.  قاچاق چوب بیش

روش واحدی برای هنوز  گران پژوهشبنابر نظر که 

های اثربخشی مدیریت جنگل یابی و تعیین معیارزار

شود که اعمال این پیشنهاد می حال بااینندارد وجود 

بنابر نظر ها روش پژوهش و تشخیص اولویت

عوامل مؤثر بر موفقیت به تفکیک متخصصان امر 
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جنگلداری در مناطق مختلف کشور های مختلف طرح

ها بر اساس یک از طرح انجام شود. ارزیابی هر

ها و  ای به بهبود عملکرد آنمعیارهای محلی و منطقه

اجرا یا  تغییرات شامل باره روند آیندهگیری درتصمیم

یا تغییر رویه از  ی جنگلداری وهاتوقف طرح

خواهد  ای مالحظه قابلکمک برداری به حفاظت  بهره

منظور تقویت تری به بیش های پژوهش حال بااینکرد. 

رویکردهای مشارکتی الزم است، مانند دادن زمان 

برای تأمل بر ترجیحات خود،  نظران صاحبتر به  بیش

سازی ترجیحات، استفاده از های کمیبهبود روش

استفاده اجرایی  درنهایتتر و  های بیشمعیارها و مؤلفه

ها پیشنهاد از نتایج این نظرات در مدیریت جنگل

چه در  شود، زیرا فرآیندهای مشارکتی مانند آن می

م پژوهش حاضر به آن پرداختیم، اطالعاتی را فراه

گیرندگان تواند به مدیران و تصمیمکند که میمی

جنگل کمک کند تا ترجیحات و انتظارات سایر 

برنامه و  درنتیجهرا درک کنند و  نظران صاحب

ها را توسعه دهند تا  های متناسب با آنسیاست

، به پذیرش اجتماعی و پایداری این صورت بدین

 های مدیریتی نیز کمک شود.طرح

 

 تشکرتقدیر و 
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