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عملکرد و حساسیت روشهای تصمیمگیری دلفی و  AHPبه
پاسخ گروههای تصمیمگیری در پژوهشهای منابع طبیعی
 الیاس حیاتی؛ دانشجوی دکتری علوم ننل  ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تهران ،کر  ،ایران
 احسان عبدی؛ استادیار گرو ننل داری و اتتصاد ننل  ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تهران ،کر  ،ایران
 باریس مجنونیان؛ استاد گرو ننل داری و اتتصاد ننل  ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تهران ،کر  ،ایران
 مجید مخدوم؛ استاد گرو ننل داری و اتتصاد ننل  ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تهران ،کر  ،ایران

چکیده
برای مدیریت و برنامهریزی صحیح و توسعه در هر بخش از منابع طبیعی ،باید عوامل مختلفی را از نظر فن ی ،اقتص ادی
اجتماعی ،محیط زیست ،و اکولوژیک مدنظر قرار داد .بدین سبب ،مدلی که این معیارها را در فرایند تصمیمگی ری ب هک ار
بگیرد و نتایج مطمئنی ارائه بدهد ،ضروری خواهد بود .از روشهایی که در سالهای اخیر در چنین مطالعاتی م ورد توج ه
پژوهشگران در داخل کشور قرار گرفته فرایند تحلیل سلسلهمراتبی است .اما اینكه آیا این فرایند میتواند مدلی مطلوب در
چنین مطالعاتی باشد و اینكه نتایج حاصل از آن تا چه حد قابلیت استفاده در مرحلۀ اجرا را دارد ،خود نی از ب ه بررس ی و
مطالعۀ جداگانهای دارد .بنابراین ،در این پژوهش که با هدف ارزیابی چندمعیاری شبكۀ جادههای جنگلی صورت گرفته ،از
دو روش مختلف ارزیابی ،یعنی روش دلفی و روش  ،AHPاستفاده شد تا نحوۀ اولویتبندی معیارها از سوی کارشناس ان
در دو روش مقایسه شود .نتایج این مطالعه نشان داد ک ه اکر ر کارشناس ان ای ن مطالع ه نظره ای متف اوتی طدر رابط ه ب ا
اولویتبندی و میزان اهمیت معیارها) را در دو روش مختلف ارائه دادند .همچنین نتایج حاصل از میانگینگی ری و تلفی
امتیازها در دو روش نشان داد که ترتیب اولویتهای مربوط به  4معیار اول از  8معی ار تعی ینش ده در دو روش همخ وان
بوده و ترتیب سایر اولویتها در این دو روش متفاوت بوده است .طب نتایج این مطالعه ،اختالف نظر در بین کارشناس ان
در روش دلفی بهدلیل تكرار دورهای مطالعه و تكیه بر اصل تواف جمعی ،در مرحلۀ پایانی ای ن روش ب هط ور چش مگیر
کاهش یافت .اما در رابطه با روش  AHPنتایج نشان داد که حساسیت اجرای این روش به پاس ه ای کارشناس ان بس یار
بوده که ضرورت دقت بیشتر پژوهشگران در استفاده از این روش و استفاده از نتایج این روش در عمل و همچن ین توج ه
بیشتر کارشناسان در هنگام وزندهی را میطلبد.
واژگان کلیدی :ارزیابی چندمعیاری ،اولویتبندی معیارها ،تواف جمعی کارشناسان ،شبكۀ جادۀ
 نویسندة مسئول تلف

 01011111044فاکس 01011111044

جنگلی.

Email: hayati_fe@ut.ac.ir
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تجربیات خود را در مطالعه دخال

مقدمه
برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار در منابع طبیعی،
قبل از هر توسعهای ،ارزیابی آثار آن ضرررری اسر .
بررا توجرره برره دخالر داشررت عوامررل مختلر

فنری،

اقتصادی ر اجتماعی ،محیط زیستی ،ر اکولرو یکی در
ای نوع برنامهریزیها ،استفاده از مدلهایی که تمامی
ای ر جوان ر

را در فراینررد ارزی رابی در نظررر بگی ررد

ضرررررری اسر ر  .ررشهرررای مختلر ر
چند معیاری که قابلی

ارزیر رابی

دخال دادن معیارهای مختل

ذکرشررده در فراینررد تصررمیمگی رری را دارنررد [ ]3در
برنامهریرزی ر مردیری

بخر هرای مختلر

منرابع

طبیعی فراران استفاده شردهانرد [ .]1 ،2یکری از ایر
ررشها که به خصوص در دهۀ اخیر در داخل کشرور
مورد توجه پژرهشرگران قررار گرفتره فراینرد تحلیرل
سلسله مراتبی ( )AHPاس

که با هدفهای مختلر ،

مانند زرنبندی جنگل برای فعالی هرای تفرجری [،4
 ،]5انتخاب گونۀ مناس

برای ایجاد فضای سربز [،]1

ارزیابی شربکۀ جراد جنگلری [ ،]8 ،7ارزیرابی تروان
اکولو یکی جنگرل ] ،[9تعیری عوامرل تأثیرگراار در
مرردیری

جنگررلنش رینان [ ،]31مسررا ل اقتصررادی ر

اجتماعی توسعۀ صنوبر کاری [ ،]33تهیۀ نقشرۀ خطرر
آت سوزی جنگل [ ،]32مدیری
مناطق مناس

آبخیز ،مانند تعیری

عملیات ذخیر نزرالت جروی [ ،]31ر

همچنی در مطالعات محیط زیس

[ ،]34ر ...استفاده

شده اسر  .ارلری نمونره از کراربرد  AHPدر منرابع
طبیعی مربوط به عزیزی برود کره برا اسرتفاده از ایر
ررش ر ررشهای دیگر به تعیی محلهرای مناسر
برای احداث کارخانرههرای صرنایع چروبی پرداخر
[ .]35در ایرر مطالعررات ،پژرهشررگران معیارهررای
تأثیرگاار در فرایند ارزیابی را برهطرور دلخرواه یرا برا
بررسی منابع موجرود ر کره آن معیارهرا را نیرز خرود
پژرهشگر تعیی کرده بود ر مشرخ

کردنرد .از ایر

نظر ،کارشناس مربروط آنطرور کره بایرد نمری توانرد

اسر

بدهد ،زیرا ممک

معیراری خرراص از نظررر ار در موضرروع مررورد

بررسرری تررأثیر بررهسررزایی داشررته باشررد ر در نتیجرره
پژرهشگر با تعیی قبلری معیارهرا برهنروعی در ررنرد
ایجرراد مرریکنرردی یررا در راقررع

ارزیررابی محرردردی

چهررارچوب بسررتهای را در اختیررار کارشررناس قرررار
3

میدهد .ررش دلفی  ،کره یکری دیگرر از ررشهرای
ارزیابی چندمعیاری اس  ،در چنی مرواردی اسرتفاده
شده [ ]37 ،31تا ای نقر

را برطررف بکنرد ر ایر

امکرران را برره کارشررناس بدهررد تررا در مرحلررۀ تعیرری
معیارها نیز تأثیر بگاارد.
ررش تحلیرل سلسررلهمراتبری مبتنری بررر مقایسررۀ
زرجی ر دربرهدری معیارهرا ر گزینرههرا ر همچنری
محاسبۀ ارزش نسبی معیارها ر گزینههاس
که رزندهی نادرس

ر از آنجا

ر غیردقیق به معیارها ر الیههای

اطالعاتی ،در مسا لی نظیر توان مناطق مختلر

یرک

جنگل برای توسعۀ شبکۀ جاده ،تأثیر چشرمگیری برر
نتایج خررجی دارد ر ممک اس

به نترایج نادرسر

منجر شود ،در اینجا ای سراال مطرر مریشرود کره
فرایند تحلیل سلسله مراتبی تا چه حد میتواند مردلی
مطلوب در چنی مطالعاتی در کشور باشد؟ از طرفی،
نتایج حاصرل از آن ترا چره حرد قابلیر

اسرتفاده در

مرحلۀ اجررا را دارد؟ بنرابرای  ،بررسری ایر ررش ر
تعیی قوت ر ضرع

آن در چنری بررسریهرایی در

داخل کشور قبل از برهکرارگیری نترایج آن ضرررری
اس  .بدی سرب  ،در ایر پرژره  ،کره برا هردف
ارزیابی چندمعیاری شبکۀ جادههای جنگلری صرورت
گرفته ،از در ررش مختل

ارزیابی ،یعنی ررش دلفی

(برای تعیی معیارهای ماثر ر همچنی ارلویر بنردی
آنها برای غربالگرری معیرارهرای مهرمترر) ر ررش
( AHPبرای رزندهی معیارهای انتخابشده) استفاده
شده اس .
1. Delphi Technique

عملکرد و حساسیت روشهای تصمیمگیری دلفی و  AHPب ااسگ گرو های تصمیمگیری در اژوهشهای منابع طبیعی

مکاتبۀ گررهی اس

بهطور کلی ،دلفی فعالی

که یک

انجام شد .منطقۀ مرورد بررسری برا مسراح
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حردرد

گررهِ ناظر آن را اداره می کند ر در چندی درر توسط

 3411هکتار در بی طول ج رافیایی '' 53° 18' 9/3ر

که برای یکدیگر ناشناس اند اجرا

'' 53° 43' 51ر عرض ج رافیرایی '' 11° 28' 51ر''51

میشود ر هدف از اجرای آن رسیدن به توافق جمعی

' 11° 11راقع شده ر ومورفولو ی آن شامل راحرد

یک گرره متخص

بی کارشناسان 3در رابطه با موضوع مورد نظرر اسر

[ .]39 ،38بعد از هرر درر ،نترایج حاصرل برر اسراس
آمارگیری از قضارت گررره ،محاسربه ر در دررهرای
بعدی از آنها استفاده میشود ر نتایج در اختیار گرره
قرررار مرریگیرررد .ایرر ررش ،کرره برررای تعیرری ر
غربالسازی معیارهای تأثیرگاار در رابطره برا هردفی
خاص اسرتفاده مریشرود [ ،]21 ،37برهسرب

تکررار

دررهای مطالعه (بررخالف ررش  )AHPر در اختیرار
قرار دادن سایر نظرهرا ر اجراز ت ییرر نظرر دادن بره
کارشناسان در دررهای بعدی ر در نهای

رسیدن بره

یک اتفاقنظر در بی آنها در رابطه با میرزان اهمیر
عوامل مورد بحث ،نتایج مطمئنی ارا ه میدهد.
در ای مطالعه ،سعی شده با دعوت از کارشناسان
برای تکمیرل پرسر نامرههرای ررش دلفری ر ررش
تحلیل سلسله مراتبی ،ضم تعیی معیارهرای مراثر ر
رزن آنها ،ررند انجام هریک از ای ررشها ر پاسر
کارشناسان بررسی شود ر نهایتاً قوت ر ضرع هرای
اجررررای ررش ( AHPکررره در مرحلرررۀ تعیررری رزن
تأثیرگاار اس

ر در نتیجه ترأثیر اصرلی را برر نترایج

خررجرری خواهررد گااشرر ) تحلیررل شررود .ارسررال
پرس

نامهها از طریق پس

الکتررنیکی ر گاه همرراه

بررا تمرراس تلفنرری برررای یررادآرری انجررام شررد .زمرران
صرفشده در هر مرحله نیز ثب

شد.

مواد و روشها
منطقة مورد بررسی
ای مطالعه ،در بخر

بهرارب  ،از جنگرل آموزشری ر

پژرهشی خیررد دانشگاه تهران راقع در شرق نوشهر،
1. Consensus within the panelists

کوهستانی جنگلی اس .

روش پژوهش
در ای مطالعه ،برای انتخاب معیارهرای تأثیرگراار در
طراحی شبکۀ جراد جنگلری از ررش دلفری اسرتفاده
شد .بدی سب  ،ابتدا پرس نامۀ مربوط به ای ررش
تهیه ر برای  9کارشناس ارسال ر از آنها خواسته شد
معیارهررایی را کرره از نظررر آنهررا در طراحرری جرراده
تأثیرگاار بوده ر برای کراه آثرار محریط زیسرتی ر
افزای دق طراحی از نظر فنی مهم انرد برهصرورت
فهرستی ارا ه بدهند .بعد از جمعآرری نظرها ر تلفیق
آنها ،معیارهایی که در سرتاسر منطقرۀ مرورد مطالعره
(در سطح سری) رضعی همگنی داشتند ر همچنری
معیارهایی که بهدلیل کمبود اطالعات بهصورت نقشره
قابل تهیه نبودند ،حاف شدند .سرس ،،برا توجره بره
معیارهای باقیمانده ،پرس نامۀ درر درم دلفی تهیه ر
بررررای متخصصررران ارسرررال شرررد .در ایرر درر ،از
متخصصان خواسته شد تا معیارهای جمعبنردیشرده
در درر ارل را بر اساس اهمیتی که در طراحی دارنرد
با ارا ۀ درصد اهمی برای هریک ،ارلوی بندی کنند
تا نهایتاً آنهایی که سهم زیادی در طراحی ر ارزیرابی
شبکۀ جاده ندارنرد ،حراف شروند .بعرد از دریافر
پرس نامههرای درر درم ،نترایج بررسری ر میرانگی
عددی ر راریان ،مربوط به هر معیرار محاسربه شرد.
سس ،آرای هر فرد با میانگی بهدس آمده بررای هرر
معیار مقایسه شد ر پرسر نامرۀ درر سروم دلفری برا
توجه به میانگی محاسبهشده برای معیارها ر نظرهای
پیشنهادی هر متخص تهیه ر ارسرال شرد ترا بردی
صورت متخص از نظرهای جمرع آگراه شرود ر در
صورت تمایل نظر خود را به نظرهای جمع نزدیکتر
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کنررد تررا اخررتالف موجررود در درصرردهای پیشررنهادی
کاه یابد ،زیرا اساس ررش دلفری نیرز رسریدن بره
حداقل اختالفنظر ر دس یافت به یک توافق جمعی
بی کارشناسان در رابطره برا موضروع مرورد بررسری
اس  .در نهای  ،نظرها جمعآرری ،نترایج بررسری ،ر
مجدداً میانگینی برای هر معیار محاسبه شرد .از آنجرا
کرره بعضرری از معیارهررا درصررد نرراچیزی را برره خررود
اختصاص داده بودنرد ،لراا در نظرر گررفت آنهرا در
طراحی ضرررت چنردانی نداشر ر حراف شردند.
برای حاف معیارهای کماهمیر  ،از نمرودار اهمیر
معیار استفاده شرد [ .]23بردی منظرور ،ابتردا درصرد
اهمی ر درجۀ اهمی هر معیرار محاسربه ر نمرودار
اهمی معیار رسم شد .سس ،،معیارهایی که کمترر از
یکچهارم ارزش عددی هر محور را در ایر نمرودار
دارا بودند ،حاف شدند .بهطرور کلری ،بررای حراف
معیارها با استفاده از ای ررش ،پژرهشرگر مریتوانرد
معیررارهررایی را کرره ارزش عررددی آنهررا کمتررر از 25
درصد 51 ،درصد ،یا  75درصد هر بردار بوده حراف
کند که در حال های  51ر  75درصد بیشتر معیارهرا
حاف خواهند شد که در راقع ای مقادیر در انتخراب
معیارهای مهم خیلی سخ گیرانه عمل کرده ر بیشرتر
معیارها از فرایند ارزیابی خارج خواهند شد .بنابرای ،
در ای مطالعه از مقردار  25درصرد اسرتفاده شرد ترا
ضررم حرراف معیارهررای بررا میررزان اهمی ر کررم ،از
حداکثر معیارها در فرایند ارزیابی استفاده شود.
برای محاسربۀ درصرد اهمیر ر درجرۀ اهمیر
معیار از ررابط زیر استفاده میشود [:]23
xi
 xi
 (z i )  y i  nامتیاز رزندار

 ( yi ) رزن تعدیلشده

z

 100
N
) (x i  n
i

N

 درصد اهمی

معیار

 درجۀ اهمی

معیار

 :xiرزن ارلیه اس ی  :nتعداد افرادی که به هرر درجرۀ

رأی دادهانرردی ر  :Nتعررداد کررل متخصرر

اهمیرر

پرر ،از حرراف معیارهررای کررماهمی ر

.

ر انتخرراب

معیارهای مهمتر ،در مرحلرۀ بعرد ،پرسر نامرۀ مقایسرۀ
زرجی مربوط به معیارهرای انتخرابی تهیره شرد ر بررای
کارشناسانی که در فرایند دلفی شرک

کرده بودند ارسرال

شد تا به کمک فرایند تحلیل سلسلهمراتبری ( )AHPرزن
دقیق هریک از معیارها در ررند طراحی جراده مشرخ
شود .سس ،،با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceنظرها
بررسی شد ر در صورتی که ضری

ناسازگاری کمترر از

 1/3بود [ ،]22با سایر نظرها تلفیق ر رزن نهایی هر معیار
به کمک نرمافزار محاسبه شرد .در صرورتی کره ضرری
ناسازگاری بیشتر از حد مجاز بود ،پرس نامره برگشر
داده مرریشررد ر از متخصرر

درخواسرر

مرریشررد در

قضارتها تجدیدنظر کند.

نتایج و بحث
در دررِ ارلِ ررش دلفرری کرره  27ررز طررول کشررید،
متخصصان رری هم رفته به  37معیار اشاره کردند که
از ای تعداد ،معیرار قابلیر

زهکشری خراا شررایط

نسبتاً همگنی را در منطقۀ مرورد مطالعره داشر

ر در

معیار ،که بهدلیل کمبود اطالعرات قابرل تهیره کرردن
بهصورت نقشه نبودند (چشمانداز منطقره ر مکانیرک
خاا) ،حاف شدند .معیار موجرودی در هکترار نیرز
بهدلیل آنکه هنوز بررای منطقرۀ مرورد مطالعرۀ طرر
جنگلداری تهیه نشده حاف شد .از معیار گونههرای
نادر ر حفاظتی نیز با توجه بره اینکره در نقشرۀ تیر
منطقۀ مورد مطالعۀ گونههای حفاظتی بهصورت تروده
شناسایی نشدند ر فقط بهصورت تکپایه ر به تعرداد
کم رجود داشتند ،صرفنظر شد .در نهای  32 ،معیار
شامل شی

دامنه ،جه

دامنه ،ارتفاع از سرطح دریرا،

سنگشناسی ،فاصله از آبراهه ،حساسی
حساسی
باف

بره ل رزش،

به فرسای  ،فاصله از گسل ،زمی شناسری،

خاا ،بارندگی ،ر تراکم پوش

گیاهی ،انتخاب
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ر رارد درر درم دلفی شدند .نتایج درر درم دلفی ،کره
شامل میزان اهمیر

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

هرر یرک از معیارهرا بره درصرد

جدول  .3درصد اهمیت پیشنهادی از سوی متخصصان برای معیارهای تعیینشده (دور دوم دلفی)

متخص

معیار

3

2

1

4

5

1

7

8

9

میانگی

راریان،

شی

35

35

35

39

21

39

21

21

11

21/2

27/7

جه

31

7

5

1

5

2

1

4

5

5/2

5/4

ارتفاع

1

4

5

4

2

2

3

1

5

2/9

1/3

سنگشناسی

31

1

32

4

2

9

5

37

35

9/2

27/9

فاصله از آبراهه

4

8

31

9

7

5

1

34

1

7

23/1

حساسی

به ل زش

7

32

9

33

37

34

32

39

1

33/2

13/4

حساسی

به فرسای

1

5

9

31

33

32

38

9

1

8/5

28/1

فاصله از گسل

7

32

7

33

8

1

32

1

1

7/7

34/1

زمی شناسی

21

5

7

1

1

9

7

1

31

7/4

13/1

خاا

33

31

9

9

31

37

35

5

35

33/1

34/1

1

9

4

7

4

4

3

1

35

5/2

21/9

4

7

5

4

2

3

1

1

5

1/4

4/8

باف

بارندگی
تراکم پوش

گیاهی

جدول  .2درصد اهمیت پیشنهادی بعد از مشاهدة مقادیر میانگین و تجدیدنظر (دور سوم دلفی)

معیار
شی
جه
ارتفاع
سنگشناسی
فاصله از آبراهه
حساسی به ل زش
حساسی به فرسای
فاصله از گسل
زمی شناسی
باف خاا
بارندگی
تراکم پوش گیاهی

متخص
3
21
31
1
31
4
7
1
7
35
33
1
4

2
38
5
2
7
8
32
8
8
7
32
8
5

1
35
5
5
32
31
9
9
7
7
9
4
5

4
21
5/5
1/5
8
8
33
9
8
1
33
1
4

5
22
5
2
7
7
32
31
8
7
32
5
1

1
39
2
2
9
5
34
32
1
9
37
4
3

7
21/2
5/2
3
7
7
33/2
31
31
7/4
33/1
1
1/4

8
22
4
2
31
33
34
9
1
5
8
1
1

9
-

میانگی
39/5
5/2
2/57
9/5
7/9
33/1
9/3
7/5
7/9
33/5
4/5
1/5

راریان،
5/2
4/9
3/5
7/4
8/1
5/1
8/9
3/7
9/4
7/3
1/3
3/1
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ارزش جدیردی را

کردند .درر سوم دلفی  22ررز به طول انجامیرد .در

پ ،از اینکه هرر متخصر

با توجه به میانگی محاسبه شرده در درر درم ارا ره

ای مرحله ،با بهرهگیری از نمودار اهمی

معیار ،فراینرد

داد  ،میررانگی ارزش هررا بررا توجرره برره آرای جدیررد

غربالسازی انجام شد .ابتدا مقادیر درصد اهمی

محاسبه شد که در جدرل  2آمده اس  .شایان ذکرر
اس

پرس نامۀ ای درر را تکمیل

که  8متخص

ر درجۀ اهمیر
نمودار اهمی

معیرار محاسربه (جردرل  )1ر سرس،
معیار رسم شد (شکل .)3

جدول  .1نتایج محاسبۀ درصد اهمیت و درجۀ اهمیت هر معیار

درصد اهمی

معیار

درجۀ اهمی

شی

13

7/75

جه

7

3/75

ارتفاع

4

3

سنگشناسی

35

1/75

فاصله از آبراهه

32

1

38

4/5

به فرسای

31

1/25

فاصله از گسل

32

1

زمی شناسی

32

1

خاا

39

4/75

1

3/5

4

3

حساسی
حساسی

به ل زش

باف

بارندگی
تراکم پوش

گیاهی

شکل  .3نمودار اهمیت معیار

معیرار
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با توجه به حاف معیارهای دارای ارزش عرددی

نتایج رزندهی معیارها توسرط کارشناسران در فراینرد

ر درجرۀ اهمیر ،

 AHPدر جدرل  4آمده اس  .ذکر ای نکته ضررری

کمتر از یکچهارم درصد اهمیر

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

کرره همررواره  31اسر )

عالم گااری شد .بردی ترتیر  ،معیارهرایی کره در
قطاع پایی سم

قررار گرفتنرد حراف ر سرایر

چ

معیارها رارد فرایند ارزیابی شدند.
با توجه به نمودار اهمی

معیار ،معیارهای جه

که تکمیل پرس

اس

نامههای ای مرحله حدرد 41

ررز به طول انجامید .بررای مقایسرۀ نترایج حاصرل از
تعیی اهمیر

معیارهرا از سروی کارشناسران ،در در

ررش مختل  ،نتایج درر درم ر سروم دلفری کره هرر
متخص

ارا ه داده نیز بهصورت جداگانه در جردرل

 4آمده اس  .گفتنی اس
پرس

با توجه بره اینکره فقرط 1

نامۀ مقایسۀ زرجی را تکمیل کردند،

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

متخص

گیاهی حاف ر  8معیار باقیمانرده رارد مرحلرۀ بعرد

بنابرای  ،برای مقایسۀ بهتر ر منطقیتر فقط نتایج دلفی
مربوط به ایر  1متخصر

شدند.

در جردرل آمرده اسر .

بعد از اینکه متخصصان پرس نامههرای مقایسرۀ

همچنی از آنجا که نتایج دلفی برای  32معیار بوده از

زرجی مربوط بره  8معیرار را تکمیرل کردنرد ،نظرهرا

امتیازهای مربوط به معیارهای حافشده صررفنظرر

نظرر دادنرد کره

شد ر بررای مقایسرۀ صرحیحترر امتیازهرای  8معیرار

ناسرازگاری مربوطره مقبرول بروده اسر  .در

باقیمانده تعدیل شدی بهطروری کره مجمروع امتیازهرا

نامه را تکمیل نکردند ر به

برابر عدد ( 3برابر مجمروع امتیازهرا در ررش )AHP

بررسی شد ر در نهای
ضری
متخص

 1متخص

به دالیلی پرس

همی سب

تعداد به  1پرس

نامه رسید کره البتره در

شود.

ای ر برری برخ ری از پرس ر نامررههررا بعررد از در بررار

در نهای  ،نظر کارشناسان در هر ررش تلفیق شد

تکمیررلکررردن ر برخرری از آنهررا بعررد از سرره بررار

هر معیار در در ررش دلفی

تکمیل کردن به ضری

مقبولی (کمتر از  )1/3رسیدند.

ر ارلوی

ر میزان اهمی

ر  AHPبه شر جدرل  5محاسبه شد.

جدول  .1اولویت و میزان اهمیت تعیینشده برای هر معیار از سوی کارشناسان در دو روش دلفی و AHP

فرایند

دلفی

بافت

حساسیت به

حساسیت به

خاک

لغزش

فرسایش

ارل

درم

سوم

چهارم

پنجم

1/221

1/341

1/317

1/321

1/199

1/191

ارل

درم

سوم

چهارم

ششم

هشتم

پنجم

1/121

1/393

1/387

1/193

1/153

1/145

1/118

شیب

سنگشناسی

فاصله از

فاصله از

آبراهه

گسل

ششم

هفتم

هشتم

1/191

1/181
هفتم
1/147

زمینشناسی

AHP
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در ای مطالعه ،نتایج حاصل از اجرای درر درم ر

به طول انجامید کره در نهایر

ایر فراینرد برهدلیرل

سوم دلفی بهخوبی نشان میدهد که راریان ،موجرود

تکمیلنشدن  2پرس نامه ،بره پایران نرسرید .اگرچره

در برری آرای کارشناسرران از درر درم برره درر سرروم

تأثیر تماسهای تلفنی ر ایمیلهرای مجردد را ،بررای

(جردرل  3ر .)2

زمان اجرای ای مراحرل بره مردتزمرانهرای

یافته اسر

بهطور چشمگیر کاه

کاه

اگرچه با اجرای دررهای بیشرتر ایر ررش مریتروان

ذکرشده (در مجموع حدرد  4ماه) ،نمیتروان نادیرده

راریان ،موجود را حتی به مقدار کمتری رساند ،باید

گرف  .در نتیجه ،با آگاهی از زمرانهرای مرورد نیراز

به ای نکته نیز توجه کرد کره عرالره برر رسریدن بره

برای انجام هر مرحله یا کل مراحرل ،برنامرهریرزی ر

حداقل اختالف در بی آرا ،خستهکنندهبرودن اجررای

پی بینی زمان الزم بررای انجرام چنری مطالعراتی در

دررهای بیشرتر ایر ررش بررای کارشناسران نیرز از

آینده برای سایر پژرهشگران ممک خواهد بود.

عوامل محدردکننده خواهد بود [ .]21به همی دلیرل،

نتیجررۀ دیگررری کرره ایرر مطالعرره نشرران داد

اجرای سهمرحلهای ای ررش را که اختالفات را نیرز

اکثر پرس نامههای مربوط بره

بهطور مقبول کاه

میدهد میتروان برهعنروان یرک

قاعد عمومی برای اجرای ای ررش در نظرر گرفر
[ .]24 ،37نکتۀ دیگری که میتوان به آن اشراره کررد

ناسازگاربودن ضرای
فرایند  AHPاس

که در راقع برخی از پرس نامههرا

بعد از در بار تکمیلکردن ر برخی از آنها بعد از سه
بار تکمیلکردن به ضری

مقبرولی رسریدند .یکری از

ای اس

که همیشه در اجررای چنری ررشهرایی برا

پرس نامهها نیز پ ،از بررسی ناسازگاری آن ،درباره

کرراه

تعررداد کارشناسرران در ررنررد مطالعرره مواجرره

ارسال شد که به دالیلی نامعلوم ،دیگرر تکمیرل نشرد.

خواهیم بود که در نتیجه با ادامۀ کار ر اجرای دررهرای

در مقابل ،گراهی پژرهشرگری ادعرا مریکنرد کره در

خررواهیم داد.

مطالعهای کره پرسر نامرههرا توسرط کشراررزان یرا

شمار ( 9جردرل )2

کارگران بخ

مورد بررسی تکمیل شده ،در همان بار

ارل ،ضرای

ناسازگاری مربوطه کمترر از معیرار 1/3

بیشررتر بخشرری از اطالعررات را از دس ر
ستون خالی مربوط به متخص
مثالی از ای قبیل اس .

از دیگر مشکالت استفاده از ایر ررشهرا نبرود
تعداد متخص

کافی ر همسطح اس  ،زیرا عالره بر

بیشتربودن تعداد کارشناس ،همسطحبودن آنها نیرز از
نظر سابقۀ علمی یا عملی در یک ف خاص مورد نظر
اس

ساعتی که ذکر شده بودهاند که صرح

ر سرقم ایر

گزارشها به بررسیهای بیشتری نیاز دارد.
اما نکتۀ مهم که در راقع هدف اصرلی ایر مقالره
نیز اس

نتایج مربروط بره تعیری ارلویر

ر اهمیر

ر چهبسا مهمتر از تعداد کارشناسران []25ی امرا

معیارها از سروی کارشناسران ،در در ررش ذکرشرده

متأسفانه ،در ای رابطه گاهی پژرهشگران صرفاً زیراد

اس  .در راقع ،در ایر مطالعره از ررش دلفری بررای

بودن تعداد کارشناسان را مورد توجه قرار میدهنرد ر

تعیی معیارهای ماثر ر همچنی ارلوی بنردی آنهرا

به همسطح بودن آنها کمترر توجره مریکننرد کره برا

استفاده شده ر سس ،فراینرد  AHPبررای تعیری رزن

تعرداد

دقیررق آنهررا اسررتفاده شررده اس ر  .بنررابرای  ،از نظررر

استفاده از افرراد غیرمتخصر
کارشناسان ،موج

بررای افرزای

دستیابی به نتایج اشتباه میشوند.

چه رارچوب فکررری ی رک کارشررناس خرراص ،نتررایج

مشکل دیگر اجرای ای ررشهرا زمرانبرر برودن

ارلوی بندی در در ررش باید با هم همخوانی داشرته

آنهاسرر  .مررثالً دررهررای ارل ،درم ،ر سرروم دلفرری

باشد ،زیرا قبل از رزندهی معیارها ،ارلوی بندی چند

 ،28 ،27ر  22ررز ر فراینرد  41 ،AHPررز

بار از قبل صورت گرفته ر کارشناس با فضای مسرئله

بهترتی
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بهخوبی آشنا شده اس  .اگرچه جدرل  4خالف ایر

(جدرل  ،)5همخروانی بیشرتری را در نترایج ایر در

را نشان میدهد .برای مثرال ،در رابطره برا متخصر

ررش نشررران مررریدهرررد .در راقرررع ،میررانگی آرای

شمار  ،2نتایج ارلوی بنردی در در ررش ،در همران

متخصصان در ررش  AHPترا حرد غیرمنتظررهای بره

ارلوی ر

ارل بررا هررم م ررایرت داش ر

یررا در مررورد

متخصصان شمار  1ر  4ای نراهمخوانی از ارلویر
درم اتفاق افتاده اس
متخص

قضارتهای حاصل در ررش دلفی نزدیک شده اس
(جدرل )5ی با اینکه قبل از میانگی گیری نظرها بسیار

کره بررای نمونره در رابطره برا

متفارت ر پراکنده بودند (جدرل .)4

شرمار  1معیرار فاصرله از آبراهره ،کره در

جدرل  ،5که تلفیق رزنها ر در نتیجه رزن نهایی

درم در نظر گرفتره شرد،

معیارها در آن آمده ،بهخوبی نشان میدهد کره چهرار

ر

بره ل رزش ،ر

ررش دلفی بهعنوان ارلوی
در فرایند  AHPبه ارلوی
در مقابل معیار باف

پنجم جابهجا شده اس

خاا ،که در ررش دلفی بهطرور

معیار شری  ،بافر
حساسی

خراا ،حساسری

به فرسای

بهعنوان مهمترری

که بهترتی

همزمان با در معیرار دیگرر در ارلویر

چهرارم قررار

معیارها در فرایند  AHPمحاسبه شردهانرد ر مجمروع

گرفته بود ،در فرایند  AHPبه ارلویر

درم جابرهجرا

ارزش رزنی آنها برابر با  78/9درصد بوده ،برا نترایج

شده اس  .در مورد متخصصران شرمار  5ر  ،1چنرد

مربوط بره ارلویر بنردی در ررش دلفری همخروانی

معیار ارل که در راقع قسم

اعظم رزنها را به خرود

اختصاص دادهاند در در ررش همخوانی داشتهاند .در
نهایرر  ،در رابطرره بررا متخصرر

شررمار  7ترتیرر

ارلویرر هررا در در ررش ،از ارلویرر

درم جابررهجررا

شدهاند که البته ای جابهجاییها مثالً از ارلوی

سروم

داشررته ر نرراهمخوانی در ترتیر
جدرل از ارلوی

ارلویر هررا در ایر
(جردرل )5

پنجم اتفاق افتاده اس

که سهم زیادی را به خود اختصاص ندادند .بنرابرای ،
از ای نظر میتوان گف
 AHPقابلی ر

کره نترایج حاصرل از ررش

اسررتفاده در چنرری مطالعررهای را دارد.

به چهارم یا بالعک ،بوده ر جابهجایی زیادی صورت

اگرچه مقایسۀ نتایج ارا هشده توسرط هرر کارشرناس

که میتوان آن را نیز تا حردی همخروان

بهصورت جداگانه (جدرل  ،)4نشان میدهد که بیران

نگرفته اس

دانس  .عالره برر ایر  ،همرانطرور کره از جردرل 4
پیداس  ،گاهی در مواردی متخص
ارلوی

در ررش دلفری

مطالعه باشد ،صادق نیسر  .بنرابرای  ،در اسرتفاده از

معیارهایی را یکسران دانسرته ،رلری در ررش

بیشرتری عمرل

سلسلهمراتبی به همان معیارها ارلویر هرای مختلفری
داده اس  .احتماالً اگر قبل از شرررع رزندهری ،هرر
متخص

ای نتیجه ،که  AHPمیتواند ررشی مطمرئ در ایر

ابتدا یک ارلوی بندی ارلیره (تقریبراً ماننرد

نتایج ای ررش در اجرا باید با دقر
کرد.
نکتررۀ مهررم دیگررر ،محرردردی

ایرر ررش در

ارزی رابیهررای اکولو ی رک [ ]21ر بیولو ی رک (ماننررد

آنچه در دلفی انجام میدهد) برای خود انجام بدهد ر

انتخرراب گونرۀ مناسر

سس ،با توجه به آن به رزندهی بسردازد ،چهرارچوب

اطالعات مربوط به نیازهای گونره) اسر  ،زیررا آثرار

فکری متخص

ثابر

خواهرد مانرد ر ایر مشرکل

ناهمخوانیها تا حدردی رفع خواهد شد.
بهطور کلی ،با رجود ای ناهمخوانیها در ترتی
ارلویر

جنگررلکرراری برردرن داشررت

متقابل ر پیچیدگیهای اکولو یک در آن مطر اسر
ر برای تصمیمگیری در ای زمینه به دانر

کراملی از

نوع عوامل ماثر ر چگونگی تأثیر (مانند آثار متقرابلی

معیارهرا در رابطره برا برخری از کارشناسران

که در بی عوامل یا بی عوامرل برا گونرۀ گیراهی یرا

(جدرل  ،)4نتایج حاصل از تلفیق رزنهای ارا هشرده

که

جانوری رجود دارد) ر میزان تأثیر آنها نیاز اس
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ررش  AHPبررهدلیررل درنظرررنگرررفت ررابررط متقابررل

تصمیمگیران الزامی میکند .در نهای  ،اگر چند گونره

معیارها ،بهتنهایی پاسخگوی ای نیازها نیس  .در ای

(چند گزینه) ریژگیها ر شرایط اکولو یکی یکسرانی

زمینه ،در پژرهشی در مورد فضای سبز اظهار شده که

داشته باشرند ،در آن صرورت بررای انتخراب نهرایی،

نتایج حاصل از فرایند  AHPقابلی
گونۀ مناس

استفاده در تعیی

برای ایجاد فضرای سربز را نردارد [.]31

متأسفانه ،برخری پژرهشرگران بردرن توجره بره ایر

پژرهشگر میتواند با تعری

ر تعیی درس

معیارهرا

ر زیرمعیارهای مراثر ر همچنری برا تردری درسر
سلسلهمراتبی به تصرمیمگیرری در مرورد گزینرههرای

موضوع ر صرفاً با تکیه برر توانرایی  AHPدر تلفیرق

موجود بسردازد .برای مشخ

معیارهررای کمری ر کیفری ،ایر ررش را در مررواردی

میشرود متخصصری مریخواهرد در مرورد زیسرتگاه

از حد بره کرار مریبرنرد.

برای خرس قهوهای در جنگلهای زاگرس برا

نابجا ر با سادهانگاری بی

مناس

ترشدن موضوع ،فررض

(مانند اجرای ای ررش برای حل مشکلی که  41سال

استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبری تصرمیمگیرری

در منابع طبیعی رجود دارد ر با رجود ترالش بخر

کند بی اینکه اطالعات کافی از رفتار ر نیازهرای ایر

اجرا ر تحقیقات هنوز هم یک معضل اساسی اسر ).

گونه داشته باشرد .برهنظرر شرما آیرا مریتروان بررای

قدسیپور در ارایل کتاب فرایند تحلیل سلسلهمراتبری

تصررمیمگیررری در چنرری فضررایی از فراینررد تحلیررل

[ ]27در چندی جا اشاره میکند کره فراینرد تحلیرل

سلسلهمراتبی استفاده کرد؟ قطعاً جواب منفری اسر ،

سلسررلهمراتبرری برررای فراینررد تصررمیمگیررری اسررتفاده

زیرا تعیی زیسرتگاه مناسر

بررای خررس ملرزم بره

میشود .البته با مثالهایی که قدسیپور ذکرر مریکنرد

داشت اطالعات کافی از نیازهای ای حیوان اسر  .ر

ترر مریشرودی

در صورتی که ای اطالعات رجود داشرته باشرد نیرز

تصررمیماتی ماننررد احررداث ی رک فررشررگاه ،انتخرراب

ررشهای بسیار سادهتر ر کراراتر اکولو یرک رجرود

فضای انواع تصمیمگیرریهرا مشرخ

زیستگاه مناسر

اتومبیل ر ش ل ،ر غیره .حتی عزیرزی نیرز در ارلری

دارد که در نهای

مطالعهای کره در حیطرۀ منرابع طبیعری برا اسرتفاده از

میکند .درس

فرایند تحلیل سلسلهمراتبی صورت داده ایر ررش را

توانایی سادهسازی مسا ل را دارد ،رلی بهنظر میرسد

اس

که فرایند تحلیل سلسرلهمراتبری

برای تصمیمگیری در مورد مسئلهای که ذاتراً ماهیر

پژرهشگران در چنی مواردی بی

انسانی ر ذهنی برای تصمیمگیرری دارد برهکرار بررده

ساده تلقی میکنند.

اس

[ ]35ر نه مثالً برای تعیی گونرۀ مناسر

حیروان را تعیری

از حرد مسرئله را

بررای

عالره بر موارد گفتهشده (برهکرارگیری نادرسر

جنگلکاری یا حرل مشرکالت اجتمراعی ر اقتصرادی

ای ررش برای حل مسرا ل پیچیرده ،درنظررنگررفت

جنگلهای کشور ،بهخصوص هنگامی کره اطالعرات

معیارها به شکل صحیح ر توجهنکردن بره چگرونگی

ک رافی از سرش ر

اکولو ی رک گونرره ر حترری منطق رۀ

تأثیرگرررااریشررران ،ر نهایتررراً تررردری نادرسررر

جنگلکراری یرا نیازهرا ر مشخصرات جنگرلنشرینان

سلسلهمراتبی برای تصمیمگیری دربار موضوع مرورد

مسرئله همچنران

نظر) که ناکارایی ررش  AHPر نتایج حاصل از آن را

ادامرره نمررییافر  .بررهنظررر مریرسررد آنچرره در اینجررا

در رابطه با برخی از موضوعات مرورد تصرمیمگیرری

خصوصیات ر

اثبات می کند ،عامل مهم دیگری نیز مطر اسر  .برا

رجود ندارد ،زیرا اگر رجود داشر
تصمیمگیری مینامیم در اصل شناخ
سرشرر

اکولو یررک گونررۀ مررورد نظررر ر سررای

جنگلکراری اسر

کره گونرههرای خاصری را بررای

نگاه بره جردرل  4برهسرادگی مریتروان بره عملکررد
کارشناسان در ررند اجرای ررشهرای تصرمیمگیرری
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در ای ر مطالعرره ر توجرره برخرری از آنهررا در هنگررام
رزندهرری پرری برررد کرره موجرر

کرراه

قابلیرر

ممک اس
نادرس

در برخی تحقیقات ناشی از برهکرارگیری

یرا تردری نادرسر

ایر ررش باشرد ر در

اعتمادپایری نتایج حاصل از ای ررش شده اس  .در

برخی موارد ،ناشی از «عملکرد کارشناسان» در ررنرد

راقع ،اگر تمامی کارشناسران ایر مطالعره در هنگرام

اجرای تصرمیمگیرری باشرد کره در هرر صرورت در

رزندهی معیارهرا ،حرداقل بره ارلویر بنردیای کره

استفاده از نتایج ای ررش باید با دق

بیشتری عمرل

«خود» از قبل در مرحلۀ دلفی انجام داده بودند توجره

کرد.

میکردند ،قطعراً نترایج  AHPهمخروانی ر در نتیجره

سرانجام ،بهعنوان یک نتیجرۀ کلری بایرد بره ایر

کره در آن صرورت

اشاره کرد که در شرایط فعلی ر الاقل در ایر

قابلی

اعتماد بیشتری میداشر

میتوانستیم با قاطعی

راقعی

بیشتری کراربردیبرودن نترایج

مطالعه ر ای اعتماد کافی نداشرت بره نترایج  AHPرا

 AHPرا در ای مطالعه بیان کنریم .بررسری رزندهری

«در درجۀ ارل» باید به عملکرد کارشناسران ر کره در

متخصصان شمار  5ر  1که ارلوی بندی آنها در در

در ررش متفررارت نظرهررای متفررارتی ارا رره دادنررد ر

ررش نسبتاً مشابه بوده ر تأثیر چشرمگیری برر نترایج
کل (جدرل  )5گااشته ،گواهی بر ای ادعاس .

نسب

داد ر نه به خود ررش یا آنچه قبالً گفته شد.

سپاسگزاری

نتیجهگیری

بدی رسیله بر خود الزم میدانیم از همکاری بیدریر

بهطور کلی ،ای مطالعره نشران داده کره برهکرارگیری

کارشناسان ای مطالعه که پرس نامههرای مربروط را

ررش  AHPدر تصمیمگیری برای حرل یرک مسرئله

تکمیل کردند قدردانی کنیم .همچنری از آقرای دکترر

گررراهی اطمینررراننداشرررت از نترررایج خررجررری ر

دانررهکررار ر آقررای دکتررر عررواطفی برررای نظرهررا ر

اعتمادنداشت به آن را در پی دارد که ای بی اعتمادی

راهنماییهای ارزندهشان سساسگزاریم.
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