
  
بررسي عملكرد طرح هاي مرتعداري استان خراسان رضوي با رويكرد دلفي فازي و مدلهاي 

  تصميم گيري چند معياره
  

  3مريم حسن نژاد - 2محمد فياض - *1حسين توكلي
  29/9/1391:تاريخ دريافت
  19/3/1392:تاريخ پذيرش

 

  چكيده
هـاي  واگذاري مراتع به بهره برداران ذينفـع در قالـب طرحهـايي بـا برنامـه      طرحهاي مرتعداري به عنوان گزينه مديريتي مراتع موضوعي است كه با

هـا در اسـتان   شناسايي معيارها و شاخصهاي موثر بر ارزيابي عملكرد طرحهاي مرتع داري و به تبع ان رتبـه بنـدي ايـن طـرح    . گيردمشخص صورت مي
براي انجام ايـن تحقيـق شـش طـرح اصـلي مرتعـداري اسـتان        . يل مي دهدخراسان رضوي براساس معيارهاي شناسايي شده، هدف اين مطالعه را تشك
به اين منظور در ابتدا با استفاده از روش دلفي فازي، شاخص هاي ارزيـابي  . اندخراسان رضوي انتخاب و براساس معيارهاي مشخص شده رتبه بندي شده

اعمـال ضـوابط    -3سازگاري پروژه ها بـا شـرايط منطقـه،     -2تهيه طرح،  توانائي در -1شاخص اصلي  5عملكرد مديريت طرح هاي مرتعداري در قالب 
شاخص فرعـي، بـه عنـوان شـاخص قضـاوت       14نتايج حاصل از اجراي طرح و تعداد  -5مديريت و نظارت بر اجراي طرح و   -4قانوني در اجراي طرح، 

بررسـي نتـايج الگـوريتم تاپسـيس     . رحهاي مرتع داري رتبه بندي شدندمورد شناسايي قرار گرفت، سپس با استفاده از اين شاخصها و تكنيك تاپسيس، ط
و رحيم بيانگر آن است كه به ترتيب طرحهاي مرتعداري مناطق اره كمر فريمان، بهار كيش نيشابور، كال كاغذي كالت، چشمه نهور خواف، فارمد مشهد 

هـا   توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي منطقه مورد مطالعه و ظرفيتمجموع در . باشندميآباد كاشمر به ترتيب باالترين رتبه عملكرد  را دارا 
  .در اجراي طرحههاي مرتعداري توصيه گرديد و محدويتهاي آن اعم از عوامل طبيعي و انساني

  
  مرتعداري، شاخص قضاوت، الگوريتم تاپسيس، روش دلفي فازي، خراسان رضوي طرح :كليدي واژه هاي

  
    3 2 1 مقدمه

 طريـق  از دارنـد و  حياتي نقش بشر زندگي مختلف ابعاد در مراتع

 انسـان  زندگي براي را محيط زيست مساعدي هوا و خاك آب، حفظ

 زمينـه  در جامعـه  نيازهـاي  تـأمين  در نقش اساسـي  و ميكنند فراهم

توان مرتع را به گونه اي كه مي .دارند پروتئيني و فرآورده هاي دارويي
 از استفاده كه نمود محسوب سنتي دامداري در توليد عاملپايدارترين  

در ميـان   گذشته زمانهاي از دام تغذيه اصلي و مهم به عنوان منبع آن
درصـد  از   50در حال حاضر بـالغ بـر   ). 7( است دامداران مرسوم بوده

ايـن مراتـع در منـاطقي واقـع     . خاك كشور را مراتع تشكيل مي دهـد 
دگي كم، مناسب كشت و زرع نمي باشند و يـا  اند كه به دليل بارن شده

                                                            
عضو هيئت علمي مركز تحقيقـات كشـاورزي و منـابع طبيعـي      – دانشيار مرتع -1

  خراسان رضوي
  ):tavakoli_res@yahoo.com Email :           ه مسئول نويسند -(* 

  سه تحقيقات جنگل و مرتعسعضو هيئت علمي مو -استاديار مرتع -2
  پژوهشگر گروه اقتصاد، پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي مشهد -3

اينكه به دليل كوهستاني بودن، كشـت و كـار و خـاك ورزي در ايـن     
از سـوي ديگـر   ). 13(مناطق باعث تشديد فرسايش خاك مـي گـردد   

بررسي ها حاكي از ان بوده كه پس از ملي شدن جنگل ها و مراتع در 
د را مالك مرتـع  ايران طي دهه چهل شمسي، از انجا كه دامداران خو

دانستند،  هركس به هر ميزان كـه امكـان داشـت مراتـع را چـرا       نمي
داد، كه خود به مرور زمان منجر به تخريب مراتع، كاهش توليـد و   مي

عمده مشكالت ياد شده ناشي از . بازدهي مراتع اين نوع مناطق گرديد
 دسـتخوش  همواره كه در كشور ميباشد مراتع و مالكيت نوع مديريت

 جنگل سازمان اخير، در همين راستا طي سالهاي). 1(بوده است  غييرت

 برنامه و ها شيوه اجراي از پس ذيربط كارشناسان و كشور مراتع و ها

 و دخالـت  بـا  جـز  كه اند رسيده اين نتيجه به گوناگون مديريتي هاي
 بكارگيري و نمايندمي برداري مراتع بهره اين از كه اقشاري مشاركت

 مـديريتي  ايجـاد  و فنـي  و علمي بر اصول مبتني ارشناسيك نيروهاي

 توليـد  افـزايش  مرتعداري، هاي اجراي طرح و تهيه قالب در منسجم،

بر اسـاس  ). 10(نيست  پذير مراتع امكان اين احياي و اصالح و وحفظ
اين طرح هر كدام از مراتع داراي محدوده مشخص، پس از مميـزي و  

  اقتصاد و توسعه كشاورزينشريه
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سـال بـه طـور     30ذينفـع بـراي مـدت    مطالعه به  تدريج به دامداران 
  . سال قابل تمديد است 99مشروط واگذار و  براي 

ميليـون هكتـار     5/4بالغ بر  كنون در استان خراسان رضوي نيز تا
 آن هكتـار  ميليـون  2/2حدود  در و گرديده تنسيق و از مراتع مميزي

 1372سال  از و است قرار گرفته مديريت تحت و تهيه مرتعداري طرح
 در كـه  شـده  واگـذار  و طرح مرتعداري تهيه 221تعداد  1380سال تا 

 ).15(اسـت   گرفته بر هكتار را در 1197772 بر بالغ مساحتي مجموع

 صـرف  و هاي مرتعـداري  طرح اجراي از سال چندين گذشت با حال

 شـيوه  ايـن  ضروري اسـت  و الزم كار، اين در سرمايه هنگفتي مبالغ

 رفـع  و ضـعف،  قـوت  نقـاط  مودنن مشخص منظور به مراتع مديريت

 مـورد  اجراي آن، به بخشيدن سرعت نتيجه در و تنگناها و مشكالت

كه نخستين گام در راستا دستيابي بـه ايـن    گيرد، قرار تحليل و تجزيه
طـي ايـن چنـد سـاله از ديـدگاه       طرحهـا  اهداف، بررسي عملكرد اين

گيـري از   باشد، تا بتوان با بهرهكارشناسان و متخصصان اين حوزه مي
نظرات اين افراد در حوزه مرتعـداري شاخصـهاي علمـي و فنـي الزم     
جهت برآورد عددي عملكرد فنـي، اقتصـادي و تخصيصـي طرحهـاي     

منظور اجـراي صـحيح    به بيان ديگر .يه و تدوين نمودهمرتعداري را ت
نظـارت   ي مرتبط با اين شيوه مديريتي در عرصه مرتعداري،برنامه ها

دگاههاي كارشناسي در مراحـل و مقـاطع مختلـف    مستمر و رعايت دي
 79براساس ارزيابي طرحهاي مرتعـداري كـه در سـال    . ضروري است

توسط دفتر فني مرتع انجام گرفت عامل نظارت بعنوان يكي از عوامل 
در همين راستا  .موثر در اجراي صحيح طرحهاي مرتعداري شناخته شد

هـاي اثرگـذار بـر     تحليـل و شناسـايي مولفـه    مطالعه اين هدف كلي
عملكرد طرحهاي مرتعداري از ديدگاه كارشناسان و متخصصان عرصه 

بـه عنـوان   (بندي طرحهاي مرتعداري استان خراسان رضوي و اولويت
، )هـا يكي از فعالترين استانهاي كشور در راسـتاي اجـراي ايـن طـرح    

  .باشدبراساس اين شاخصها مي
واگـذاري   بـا  رابطه رد گرفته انجام مطالعات برخي قسمت اين در
شـده   بررسي مراتع صحيح مديريت و احيا و حفظ هاي روش و مراتع
بررسي مطالعات گذشته حـاكي از وجـود مطالعـات فراوانـي در     . است

عباسـي  . باشدزمينه بررسي اثرات اين نوع شيوه مديريتي در كشور مي
در بررســي كارشناســي موانــع و مشــكالت اجتمــاعي طرحهــاي ) 11(

در استان مركزي، عدم توان مـالي دامـداران را بـه عنـوان       مرتعداري
يكي از موانع اجراي صحيح طرحهاي مرتعـداري گـزارش و پيشـنهاد    
نموده است كه  با تبديل طرحها به واحد اقتصـادي و در اختيـار قـرار    

) 16(نـژاد  موسـوي . دادن تسهيالت بانكي اين مانع برطـرف ميگـردد  
و در مراتع اسـتان سـمنان را مقايسـه     مديريتي اعمال شدههاي شيوه

داراي  در مراتـع   توليد و وضعيت مراتـع ي را  از نظر داراختالف معني
بررسـي  . گزارش نمـوده اسـت   طرح مرتعداري و فاقد طرح مرتعداري

شـيوه و نـوع   نظرات كارشناسي در اين مطالعه حاكي از ان بـوده كـه   
تصادي اجتماعي و فني بهره برداري توسط انسان كه متاثر از عوامل اق

. مهـم قلمـداد شـده اسـت    بـازدهي مراتـع    است در وضعيت و توليد و
در تعيين كارايي اقتصادي طرحهاي مرتعداري چنين ادعـا  ) 9(رحيمي 

كرده است كه بطور ميانگين هر هكتار از اين مراتع، دو برابر بيشـتر از  
نـد و  آذر نيو. مراتع بدون طرح مرتعـداري توليـد علوفـه داشـته اسـت     

، اظهــار داشــته انــد كــه در منــاطقي كــه )8(و تــوكلي ) 2(همكــاران 
هاي اجرائي طرحهاي مرتعداري با شرايط اكولوژيكي، اقتصـادي   برنامه

واجتماعي مناطق بيشتر انطباق داشته است،  افزايش  نسـبي توليـد و   
به تبع آن بهبود وضعيت و گرايش مراتع از  اثرات مثبت آن بوده است 

يافته هاي . در عملكرد اين شيوه مديريتي را شاهد خواهيم بودو بهبود 
لحاظ  از سازي خصوصي كه داد نشان) 18( هاريس و مطالعه المبرت

انجـام   و مرتـع  از اسـتفاده  مـدت  و ورود مطلـوب  زمـان  معيارهـاي 
احيا، كه خود به عنوان معيارهاي عملكرد اين شـيوه   و حفظ فعاليتهاي

 روشـهاي بهـره   سـاير  بـه  نسبت بااليي تموفقي از مديريتي هستند،

 مـؤثر در  عوامـل  ،)21(همكاران  و تاناكا .است بوده برخوردار برداري

 نتايج. دادند قرار ارزيابي مورد را مراتع پايداري و حفظ و توليد افزايش

 عوامـل  هوايي، و و آب طبيعي عوامل بر عالوه داد نشان مطالعه اين

 كنترلي هايبرنامه و وجود چرا نوع ا،چر زمان رعايت جمله از مديريتي

و در  توليد افزايش و پوشش، تركيب ميزان بر بسياري تأثير حمايتي و
در تحقيق خـود بـه نقـش    ) 6(بدري پور . دارند مجموع عملكرد مراتع

مردم در مديريت مراتع تاكيد و گزارش نموده است كه چون طرحهاي 
ه و از دانش بومي و تجربه مرتعداري بدون  اخذ نظر بهره برداران تهي

آيد، لذا اين طرح ها كارائي مورد انتظار را آنان استفاده الزم بعمل نمي
  . نداشته اند

در مجموع گرچه بررسي هاي مختلفي در زمينه كارائي طرحهـاي  
مرتعداري در كشور صـورت گرفتـه اسـت، ولـي چـون در ايـن طـرح        

احياء و بهره برداري مديريتي، ميزان عملكرد و عملكرد طرح در حفظ، 
بهينه و پايدار از مرتع، بستگي به نوع برنامه پيشنهادي، تامين منـابع،  

هاي پيشـنهادي و از  رعايت دستورالعملها و نحوه، ميزان اجراي برنامه
آن مهمتر نظارت كارشناسي بر اجراي اين نـوع طرحهـا دارد، در ايـن    

ثر بر ميزان تحقق تحقيق از يك سو ارزيابي و شناسايي مولفه هاي مو
كـارائي طـرح هـاي    (هاي پيش بيني شـده در طرحهـاي مرتـع    برنامه

-از ديدگاه كارشناسان و متخصصان اين عرصـه و اولويـت  ) مرتعداري
هاي مرتعداري براساس شاخصهاي موثر بـر عملكـرد ايـن    بندي طرح

طرحها از سوي ديگر مد نظر قرار گرفته شده است كـه بـدين منظـور    
رضوي به عنوان نمونه انتخاب و بررسـي هـدف مـورد     استان خراسان

  .نظر در ميان كارشناسان و صاحبنظران اين استان صورت پذيرفت
  

  ها مواد و روش
منظور دستيابي به هدف پيش روي در مطالعه حاضر، در گـام اول  

اي و ارزيـابي نتـايج مطالعـات گذشـته     هاي جـامع كتابخانـه  با بررسي



  39   ...بررسي عملكرد طرح هاي مرتعداري استان خراسان رضوي

هاي موثر بـر عملكـرد طرحهـاي مرتعـداري     مرتبط، تعدادي از مولفه 
در گام بعد، با بهره گيري از  روش دلفـي  . شناسايي و استخراج گرديد

فازي در ميان  كارشناسان و صاحبنظران حوزه منابع طبيعي و به طور 
خاص مرتعداري استان خراسان رضوي در چهار فاز رفـت و برگشـت،   

د طرحهاي مرتعـداري از  رگذار بر عملكرثگروهي ديگر از مولفه هاي ا
سپس با تلفيق نتايج ايـن دو گـام   . ديدگاه كارشناسي استخراج گرديد

، )هـاي ميـداني و كارشناسـي   نتايج مطالعات كتابخانـه اي و بررسـي  (
البته قابـل ذكـر اسـت مولفـه     . هاي نهايي اثرگذار تدوين گرديد مولفه

هـاي  ههاي شناسايي شده در گام بررسي ميداني جهت تلفيق با مولفـ 
اي مربوط بـه فـاز اول روش دلفـي بـوده     استخراجي از اسناد كتابخانه

است، به بيان ديگر در فاز اول روش دلفي با ارسال پرسشنامه بـاز بـه   
از ايشـان خواسـته   ) اعضاي نمونـه (كارشناسان و صاحبنظران انتخابي 

شده تا نظرات خود را در زمينه مولفه هاي مدنظر خود به صـورت بـاز   
آوري اين پرسشنامه هـا و اسـتخراج نتـايج    نمايند، سپس با جمع ارائه

هاي نهايي اثرگذار مربوط به آنها، عمليات تلفيق صورت گرفته و مولفه
هـاي بسـته جهـت    بر عملكرد طرحهاي مرتعداري در قالب پرسشنامه

استفاده در ساير فازهاي روش دلفي فازي تدوين گرديد، سپس با بهره 
ك در ميان كارشناسان و صـاحبنظران مولفـه هـاي    گيري از اين تكني

در گام نهايي، با بهره گيري از  . ياد شده طي سه فاز ديگر نهايي شدند
اين مولفه ها و نيز تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره از جمله روش 
تاپســيس و نظــرات كارشناســان و متخصصــان انتخــابي، طرحهــاي  

عملكـرد و عملكـرد رتبـه    مرتعداري استان خراسان رضوي به لحـاظ  
شـش طـرح  مرتعـداري اسـتان       تعداددر مطالعه حاضر، . بندي شدند

خراسان رضوي شامل طرح هاي مرتعداري فارمد، اره كمر، رحيم آباد،  
بهار كيش، كال كاغذي و چشمه نهور به دليل وسعت دامنه عملكردي 

ر اداره و فعاليتشان در مقايسه با ساير طرحهاي مرتعداري استان با نظـ 
كل منابع طبيعي استان خراسان رضوي بـه عنـوان نمونـه انتخـاب و     

  .اولويت بندي در ميان انها صورت گرفته شد
: در مجموع شاخصهاي ياد شده در قالب پنج شاخص اصلي شامل

ــا قلمــرو اجــرا   -1 ــايي در تهيــه طــرح متناســب ب تــدوين   -2، توان
نـي اعمـال ضـوابط    پـيش بي  -3، هاي سازگار با شرايط منطقـه  پروژه

نظام مديريت، نظـارت و    -4 ،قانوني در تهيه طرح و تدوين پروژه ها
نتايج حاصـل  ميزان تطابق ميان  -5و بازنگري در طرحهاي اجرا شده 

.  ن شدنديبا نتايج پيش بيني شده، تهيه و تدو در عرصه از اجراي طرح
قابل ذكر است در بررسي هر يك از شاخصـها، چنـد زيرشـاخص نيـز     

  . اندارائه شده 1تعريف شده كه به تفكيك در جدول 
  

  تكنيك دلفي فازي 
تـرين توافـق   هدف از روش دلفي فـازي، دسترسـي بـه مطمـئن    

گروهي خبرگان در مورد موضـوعي خـاص اسـت كـه بـا اسـتفاده از       

دفعـات، بـا توجـه بـه بـازخورد      پرسشنامه و نظرخواهي از خبرگان، بـه 
در واقع اين روش بررسـي كـاملي بـر    . پذيردحاصل از آنها صورت مي

پاسخ بيطرفانه بـه سـواالت   : عقايد خبرگان، با سه ويژگي اصلي است
و دريافـت  ) پرسشـنامه ( ، تكـرار دفعـات ارسـال سـواالت     )پرسشنامه(

تحليل آماري از پاسخ به سواالت به صـورت  وبازخورد از آنها، و تجزيه
ره بـا اسـتفاده از   هـاي ذهنـي افـراد خبـ    در روش دلفي، داده. گروهي
ايـن روش منجـر   . شودهاي عيني تبديل ميهاي آماري به دادهتحليل

هـاي متعـدد   روش دلفي در زمينـه . گرددگيري ميبه اجماع در تصميم
برخـي از  ). 3(گيري مورد استفاده قرار گرفته است بيني و تصميمپيش

تحليـل  واوري، تجزيـه نگـري فـن  آينـده : موارد كاربرد آن عبارتنـد از  
بيني ، پيش)5(ريزي خدمات دولتي، ابداعات آموزشي، طراحي و برنامه

تـرين  بندي مشتريان و شناخت مناسـب ها و بخشگيري سازمانجهت
ميالدي  1980روش دلفي فازي در دهه . )20(ريزي گروه براي برنامه

كـاربرد ايـن روش بـه منظـور      .)19( توسط كافمن و گوپتا ابداع شـد 
و اجماع بر مسائلي كه اهداف و پارامترهـا بـه صـراحت     گيريتصميم

ويژگـي ايـن   . شوداي ميمشخص نيستند، منجر به نتايج بسيار ارزنده
پذير است كه بسياري از موانع مربوط بـه  روش، ارائه چارچوبي انعطاف

بسـياري از  . دهـد عدم دقـت و صـراحت را تحـت پوشـش قـرار مـي      
. اطالعات ناقص و نادقيق است ها مربوط بهگيريمشكالت در تصميم

شده خبرگان بر اسـاس صـالحيت فـردي    هاي اتخاذهمچنين تصميم
ها بـه جـاي   بنابراين بهتر است داده. آنان بوده و به شدت ذهني است

هاي فـازي  اعداد قطعي با اعداد فازي نمايش داده شوند و از مجموعه
روش دلفـي   مراحل اجرايي. براي تحليل نظرات خبرگان استفاده گردد

هـا بـر روي   در واقع تركيبـي از اجـراي روش دلفـي و انجـام تحليـل     
. هـاي فـازي اسـت   اطالعات با اسـتفاده از تعـاريف نظريـه مجموعـه    

نمـايش داده شـده   ) 1شـكل  ( الگوريتم اجراي روش دلفي فـازي در  
-معموال خبرگان نظرات خود را در قالب حداقل مقـدار، ممكـن  . است

دهنـد، سـپس ميـانگين نظـر     ارائه مي) ازي مثلثياعداد ف(ترين مقدار 
و ميـزان اخـتالف نظـر هـر فـرد خبـره از       ) اعداد ارائه شـده (خبرگان 

شود آنگاه اين اطالعات براي اخـذ نظـرات   ميانگين جمع محاسبه مي
در مرحله بعد هر فرد خبره بر اسـاس  . شودجديد به خبرگان ارسال مي

دهـد يـا نظـر    دي را ارائه مياطالعات حاصل از مرحله قبل، نظر جدي
يابـد كـه   اين فرايند تا زمـاني ادامـه مـي   . كندقبلي خود را اصالح مي

در مقاالت كاربردهاي . ميانگين اعداد فازي به اندازه كافي باثبات شود
كارسـاك روش دلفـي   . خوردمتعددي از روش دلفي فازي به چشم مي

بندي نيازهـاي  ويتگيري به منظور اولفازي را دركنار روشهاي تصميم
   ).19(استفاده كرده است  1كارگيري عملكرد كيفيطراحي در به

  
  

                                                            
1- Quality Function Deployment (QFD) 
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  مراحل اجراي روش دلفي فازي -  1شكل
  

در اولين مرحله استفاده از روش دلفي فازي، بايد خبرگان انتخاب 
برخـي از  . و در خصوص موضوع، روش و  مدت تحقيق توجيـه شـوند  

بـا مسـاله   : ي انتخاب خبرگان بدين شـرح اسـت  هاي اصلي براويژگي
مورد بحـث در گيـر باشـند، اطالعـات مـداوم از مسـاله بـراي ادامـه         
همكاري داشته باشند، داراي انگيزه كافي براي شركت در فرايند دلفي 
باشند و احساس كنند اطالعات حاصل از يـك توافـق گروهـي بـراي     

ا كه قلمـرو مكـاني جهـت    از آنج). 5(خود آنها نيز ارزشمند خواهد بود 
بررسي موضوع تحقيق، مديران و كارشناسان منابع طبيعـي و محـيط   

يد افرادي از بنابراين در ميان خبرگان منتخب با. باشدزيست استان مي
كارشناسان و اساتيد اين حوزه فعـاليتي حضـور   مديران، متخصصان و 

از خبرگـان،   نفر 18هاي مذكور، نهايتا با توجه به ويژگي. داشته باشند
به عنوان نمونه  انتخاب شدند و آمادگي اوليه براي اجراي طرح بـراي  

در ادامه بـه منظـور اسـتخراج و تبيـين شاخصـهاي      . وجود آمدآنان به
ــدا      ــع داري، ابت ــاي مرت ــرد طرحه ــر عملك ــذار ب ــنهادي تاثيرگ پيش

و  شده طراحيمولفه اوليه  14 بااي بر اساس ادبيات تحقيق  پرسشنامه
سپس طبق متدولوژي دلفـي فـازي   . ضاي گروه خبره ارسال شدبه اع

اي دسـته  انتخاب پرسشنامه اين هدف. به جمع آوري داده پرداخته شد
از  .باشـند از عواملي است كه بر عملكرد طرحهاي مرتع داري موثر مي

آنجا كه در روش دلفي توافـق نظـر خبرگـان مـالك تصـميم گيـري       
مه توزيـع و جمـع آوري گرديـد تـا     طي چهار مرحله پرسشنا. باشد مي

  . توافق كلي نظر خبرگان نسبت به طبقه بندي به دست آيد

چنانكه اشاره شد، پرسشنامه با هدف كسب نظر خبرگان راجع بـه  
لذا . باشدهاي مورد نظر بر عملكرد طرحهاي مرتع داري ميتاثير مولفه

. كنندان ميرا بي "ميزان"خبرگان بايد از طريق متغيرهايي، اين مقادير
نظـر  هاي قطعـي، خبرگـان را در اظهـار   استفاده از متغيرهايي با ارزش

به همين دليل، واضح است كه متغيرهاي كيفي، . كنددچار مشكل مي
استفاده از متغيرهاي كيفي . دهدآزادي عمل بيشتري را به خبرگان مي

مشـكالت فـوق را تـا حـدودي حـل       "زياد"، "متوسط"، "كم"مانند 
نظر افراد نسبت به متغيرهاي كيفي ماننـد كـم يـا زيـاد،     . نمودخواهد 

از آنجا كه خبرگان داراي خصوصيات متفـاوت هسـتند   . يكسان نيست
هـا بـر   و اگر به گزينـه . هاي متفاوتي نيز برخوردارندبنابراين از ذهنيت

تحليـل متغيرهـا   وهاي متفاوت پاسخ داده شـود، تجزيـه  اساس ذهنيت
خبرگـان بـا    ولي با تعريف دامنه متغيرهاي كيفي،. باشدفاقد ارزش مي

لذا متغيرهاي كيفـي بـه   . ها پاسخ خواهند دادذهنيت يكسان به سوال
، )0،0،2،4( كـم  ):17(شـود  صورت اعداد فازي ذوزنقه اي تعريف مـي 

   .1)6،8،10،10(، زياد )3،4،6،7(متوسط 
  

  اپسيستكنيك تصميم گيري چند معياره، ت
شـباهت بـه راه حـل     ستكنيك تاپسيس يا اولويت بنـدي براسـا  

                                                            
ير محاسبات رياضي و عددي اين تكنيك با توجه بـه اهميـت حضورشـان در    سا-1

 .زيربخش بحث و نتيجه گيري ارائه شده است

طبقه بندي پاسخ ها و اعالم توافقات

انتخاب خبرگان و تشريح مساله براي آنها

دريافت نظرخبرگان و تجزيه و تحليل
)محاسبات فازي(آنها  

آن به خبرگانتهيه پرسشنامه وارسال

تهيه گزارش از فرايند دلفي و ارسال نتايج به خبرگان

آيا اجماع بخوبي صورت گرفته است؟

بله

 خير
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معرفي شـد،   1981آل، كه نخستين با بوسيله ونگ و يون در سال  ايده
از ايـن  . است AHPيكي از روشهاي تصميم گيري چند معياره مانند 

توان براي رتبه بنـدي و مقايسـه گزينـه هـاي مختلـف و      تكنيك مي
ينن فواصل بين گزينه ها و گروه بندي آنها انتخاب بهترين گزينه و تع

از جملـه مزايـاي ايـن روش آن اسـت كـه معيارهـا يـا        . استفاده كرد
شاخصهاي به كار رفتـه بـراي مقايسـه مـي تواننـد داراي واحـدهاي       

به عبـارت  . سنجش متفاوتي بوده و طبيعت منفي و مثبت داشته باشند
ركيبـي در ايـن   ديگر ميتوان از شاخصهاي منفي و مثبت بـه شـكل ت  

براساس اين روش، بهترين گزينه يا راه حل، ). 4(تكنيك استفاده نمود 
آل نزديك ترين گزينه به گزينه ايده آل و دورترين از گزينه غير ايـده 

به طور خالصه، راه حل ايده آل از مجموع مقـادير حـداكثر هـر    . است
كـه راه  آيد، در حـالي  به دست مي) شاخصها(يك از معيارهاي مقايسه 

تـرين مقـادير هـر يـك از معيارهـاي      آل از مجموع پايينحل غير ايده
در (گزينـه   mدر ايـن روش  ). 4(گـردد  حاصل مي) شاخصها(مقايسه 

مطالعه حاضر منظور از گزينه همان طرحهاي مرتعداري است كـه بـه   
شـاخص مـورد    n به وسـيله  ) عنوان نمونه در مطالعه انتخاب شده اند

يگيرند و هر مساله را مي توان به عنوان  يك  سيسـتم  ارزيابي قرار م
در  .بعـدي در نظـر گرفـت    nنقطه در يك فضاي   mهندسي شامل 

  ):4(باشد فرآيند تاپسيس شامل مراحل زير مي مجموع
شـامل  . ايجاد ماتريس تصميم گيري براي رتبه بنـدي :  گام صفر

m  گزينه وn  شاخص(معيار مقايسه(  

)1                (   
گزينه هاي ممكن در اختيـار تصـميم گيرنـدگان،     D ،Aiدر ماتريس 

Xj  معيارهاي اندازه گيري و مقايسه وxij   مقادير هر گزينه براسـاس
  .هر يك از معيارهاست

؛ در ايــن گــام )4( نرمـااليز كــردن مــاتريس تصــميم  :گـام اول 
بـه   .مقياسهاي موجود در ماتريس تصميم را بدون مقياس مـي كنـيم  

رتيب كه هر كدام از مقادير بر انـدازه بـردار مربـوط  بـه همـان      اين ت
 :يعني .شاخص تقسيم مي شود

)2        (                                   

  وزن دهي به ماتريس نرمال شده :گام دوم
به  ماتريس تصميم در واقع پارامتري است و الزم است كمي شود،

در  .اخص وزني را معـين ميكنـد  اين منظور تصميم گيرنده براي هر ش
  :در ماتريس نرمال شده ضرب ميشود) w( اين گام مجموعه وزنها

                   

)3   (                          

 
قابل ضرب در ماتريس تصـميم   Wn*1با توجه به اينكه ماتريس

نيست، قبل از ضرب بايد ماتريس وزن را بـه يـك   ) n*n( نرمال شده
 .)وزنها روي قطر اصلي( تبديل نمود Wn*nقطري ماتريس 

حل ايده آل و راه حل ايده آل منفي؛ در ايـن   تعيين راه :گام سوم
 : كنيم را به صورتهاي زير تعريف مي -Aو   *Aگام دو گزينه مجازي 

)4    (  
دو گزينه مجازي ايجاد شده در واقع بـدترين و بهتـرين راه حـل    

مربـوط بـه    'Jمربوط به گزينه ايده آل و  Jكه در اين روابط  .1هستند
به عبارت ديگر مقدار مربوط به گزينـه ايـده   . گزينه غير ايده آل است

اي است كه براساس معيار مربوطه حـداكثر  آل، مقدار مربوط به گزينه
البته بايد توجه داشـت كـه اگـر معيـار     ) مقدار حداكثر هر ستون(باشد 

قدار آن كمتر باشد، بهتر اسـت،  مربوطه به گونه اي است كه هر چه م
. در اين صورت مقدار ايده آل مقدار حداقل در هر سـتون خواهـد بـود   

مقدار مربوط به گزينه غير ايده آل نيز عكـس گزينـه ايـده آل اسـت     
يعني مقدار حداقل در هر ستون در صورت مثبت بودن معيار مربوطـه  (

). مربوطـه  و حداكثر هر ستون در صورت منفي بودن معيار يا شـاخص 
در پايان به تعداد ستون ها يا همان معيارهـا يـا شاخصـهاي قضـاوت،     

  .مقادير ايده آل و غير ايده آل خواهيم داشت
محاسـبه مرزهـاي   (به دست آوردن اندازه فاصـله هـا    :گام چهارم

 n؛ فاصله بين هر گزينـه  )بعديnجدايي با استفاده از فاصله اقليدسي 
را از  iيعنـي فاصـله گزينـه     .سـنجيم  بعدي را از روش اقليدسـي مـي  

   ).4( هاي ايده آل مثبت و منفي مي يابيم گزينه
  اصله هر گزينه از راه حل ايده آلف

)5 (        
                                                            

جهت كسب اطالعات بيشتر در زمينه روش تاپسيس به كتـاب تصـميم گيـري    - 1
 .هاي چند معياره، اصغرپور مراجعه شود
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  هر گزينه از راه حل غير ايده آل فاصله

)6      (    
محاسبه نزديكي نسبي به راه حل ايده آل؛ اين معيـار   : گام پنجم

  ):4(مي آيد از طريق فرمول زير به دست 

 )7  (        

  
از راه حـل ايـده آل    Ai  مشخص است كه هر چه فاصله گزينه 

  .نزديكتر خواهد بود 1كمتر باشد نزديكي نسبي به 

بيشتر باشـد  ؛ هر چه مقدار رتبه بندي گزينه ها :گام ششم
نشان دهنده بهتر بودن آن گزينه است، به بيان ديگر بهتـرين گزينـه،   

ست كه نزديكي نسبي بيشتري به راه حل ايـده آل داشـته   گزينه اي ا
در مجموع گزينه هـا را بـر اسـاس ترتيـب نزولـي رتبـه بنـدي        . باشد
  ).4(كنيم  مي

پيمايشـي اسـت و     -در مجموع مطالعـه حاضـر از نـوع توصـيفي    
هاي مورد نياز آن جهت بررسي اهداف مورد بخشي از اطالعات و داده

اي و بخـش اعظـم آن از طريـق    ابخانـه مطالعه از طريق مطالعـات كت 
. تكميل پرسشنامه در ميان اعضاي نمونه مطالعه به دست آمده اسـت 

جامعه آماري مورد بررسي مطالعه حاضر جامعه اماري مطالعـه حاضـر   
متشكل از كليه كارشناسان و متخصصـان اداره كـل منـابع طبيعـي و     
محـــيط زيســـت اســـتان خراســـان رضـــوي و ادارات تابعـــه آن در 

هاي محل اجراي طرحهاي مرتعداري و كارشناسان ناظر بـر   شهرستان
باشد كه به منظور اجـراي روش دلفـي فـازي و نيـز تكنيـك      آنها مي

تاپسيس، با توجه به مباني نظري مطـرح در ايـن دو تكنيـك، از ايـن     
متخصـص و   18ميان با توجـه بـه ميـزان و درجـه تخصـص افـراد،       

ي نمونـه انتخـاب و ابـزار تحقيـق     كارشناس با سابقه به عنوان اعضـا 
در ) هاي دو تكنيك فازي دلفي و نيز تاپسيس بـه تفكيـك  پرسشنامه(

به بيان ديگر انتخاب اعضاي نمونه به صـورت  . ميان انها توزيع گرديد
هدف دار و براساس تخصص افـراد صـورت گرفتـه و باتجربـه تـرين      

آمـده از   اطالعات بدسـت . انداعضاي فعال در اين عرصه انتخاب شده
اسـتخراج و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       Excel2007طريق نرم افـزار  

مورد تجزيه و تحليـل   TAPSISافزار و نيز نرم SPSS 11.5آماري 
  . قرار گرفت

  
  
  

  نتايج و بحث
اجراي روش دلفي فازي جهت تعيـين شاخصـهاي عملكـرد     

  طرحهاي مرتع داري
و )  ثرگـذاري شاخصـهاي ا (با توجه بـه گزينـه هـاي پيشـنهادي     

تعريف متغيرهاي زباني، پرسشنامه مربـوط بـه فـاز دوم دلفـي فـازي      
در ايـن مرحلـه از   . طراحي و در ميـان اعضـاي نمونـه توزيـع گرديـد     

خبرگان خواسته شده اسـت كـه ميـزان تاثيرگـذار بـودن هـر يـك از        
ها بر عملكرد طرحهاي مرتع داري را به صورت گزينه هاي كم،  مولفه

نتــايج حاصــل از بررســي پاســخهاي . نتخــاب نمايــدزيــاد، متوســط ا
در ايـن فـاز از   . آمده اسـت  1پرسشنامه فاز اول دلفي فازي در جدول 

درصـد اعضـاي نمونـه     80ن بوده كه بيش از آمطالعه نتايج حاكي از 
معتقد بر تاثيرگذاري زياد اكثر مولفه ها بر عملكرد طرحهاي مرتعداري 

توانايي در تهيه طرح متناسب بـا   "هاي به طوريكه در  مولفه . اندبوده
 88بالغ بـر   "سازگاري پروژه ها با نظام تامين بودجه "و  "قلمرو اجرا

توجـه   "درصد اعضاي نمونه معتقد بر اثرگذاري زياد بوده و در مولفه 
درصد افراد گزينه اثرگذاري زياد را انتخاب  50تنها  "به گزارشات ناظر

باشد كـه مولفـه هـاي يـاد     كي از اين مياند كه خود به نوعي حاكرده
شده بـه ترتيـب بيشـترين و كمتـرين سـطح اثرگـذاري بـر عملكـرد         

  . اندطرحهاي مرتعداري را به خود اختصاص داده
، ميانگين ميزان تاثيرگذار بـودن  1براساس نتايج موجود در جدول 

هر يك از مولفه هاي موثر بر عملكرد طرحهاي مرتعداري طبق روابط 
خالصه نتايج اين بخش . محاسبه مي گردد) 2002 1چنگ و لين(زير 

  .ارائه شده است 2در جدول 
 )8     (              niaaaaA iiiii ,...,3,2,1,,,, 4321   
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مي توان اختالف نظر هر يك از خبرگان  2و  1با توجه به جداول 
اين رابطـه  در حقيقت بر اساس ). 17(را طبق رابطه زير محاسبه نمود 

و . هر يك از خبرگان مي توانند نظر خود را با ميانگين نظرات بسنجند
  .2در صورت تمايل نظرات قبلي خود را تعديل نمايند
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بــا اســتفاده از رابطــه فــوق اخــتالف نظــرات خبرگــان محاســبه و در 
وجـه بـه   سپس هر يـك ازخبرگـان  بـا ت   . پرسشنامه اي تنظيم گرديد

نتيجـه  .  ارزيابي مجدد نظر قبلي خود، نظرات جديد را اعـالم نمودنـد  

                                                            
1- Cheng & Lin 

لفي فـازي در ايـن بخـش بـه دليـل      قابل ذكر است ارائه روابط رياضي تكنيك د-2
  .باشدپيوستگي شديد اين روابط به نتايج حاصل از آن مي
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  .امده است) 5تا  3(اين مرحله در جداول 
بـا   2و1در اين مرحله با محاسبه اختالف ميانگين هاي دو مرحله 

ميزان اجماع نظر ) رابطه زير(استفاده از روابط فاصله ميان اعداد فازي 

 2/0صورتي كه اختالف محاسبه شده از  در. شودخبرگان محاسبه مي
  ).    19(كمتر باشد، فرايند دلفي فازي متوقف مي شود 

  

)11  (             
      141312112423222112 4

1
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  نتايج حاصل از شمارش پاسخهاي پرسشنامه اول -1جدول 

  عملكرد طرحهاي مديريتي  مولفه ها  رديف
  زياد  متوسط  كم

  16  2 0 متناسب با قلمرو اجراتوانايي در تهيه طرح 1
2 

تدوين پروژه هاي سازگار با شرايط 
  منطقه

 13 4 1 سازگاري پروژه ها با شرايط طبيعي محل اجرا

 10 7 1 سازگاري پروژه ها با شرايط بهره برداران 3

 16 2 0 سازگاري پروژه ها با نظام تامين بودجه 4

 15 3 0 سانيسازگاري پروژه ها با توانمندي نيروي ان 5

پيش بيني اعمال ضوابط قانوني در  6
 تهيه طرح و تدوين پروژه

 11 6 1 پيش بيني اعمال ضوابط قانوني در تهيه طرح و تدوين پروژه ها

 14 4 0 پيش بيني تعهدات بهره بردار براساس تعهد قرارداد مرتعداري در طرح 7

 14 3 1 ينتناسب تقويم اجراي طرح با قرارداد منعقده فيماب 8

نظام مديريت، نظارت و بازنگري در  9
  طرحهاي اجرا شده

 10 7 1مشخص بودن ناظر طرح

 13 4 1فعال بودن ناظر طرح 10

 8 7 3توجه به گزارشات ناظر 11

12 
  نتايج حاصل از اجراي طرح

 11  5  2 بهبود توليد متناسب با پيش بيني انجام شده در طرح

 12  6  0عتغيير در گرايش مرت 13

 14 1 3تغيير در وضعيت مرتع 14

  يافته هاي پژوهش: ماخذ
  

  هاي خبرگان حاصل از پرسشنامه اولميانگين ديدگاه -2جدول 
  عملكرد طرحهاي مرتع داري مولفه ها  رديف

] توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا  1 7/9  ،5/9  ،5/7 ،7/5 ] 

]بيعي محل اجراسازگاري پروژه ها با شرايط ط  2 9  ،7/8  ،7/6 ،5 ] 

]سازگاري پروژه ها با شرايط بهره برداران  3 5/8  ،8  ،6  ،5/4 ] 

]سازگاري پروژه ها با نظام تامين بودجه  4 7/9  ،5/9  ،5/7 ،7/5 ] 

]سازگاري پروژه ها با توانمندي نيروي انساني  5 5/9 ،3/9  ،3/7  ،5/5 ] 

]پيش بيني اعمال ضوابط قانوني در تهيه طرح و تدوين پروژه ها  6 7/8  ،2/8  ،2/6 ،7/4 ] 

]پيش بيني تعهدات بهره بردار براساس تعهد قرارداد مرتعداري در طرح  7 3/9  ،1/9  ،1/7 ،3/5 ] 

]تناسب تقويم اجراي طرح با قرارداد منعقده فيمابين  8 7/9  ،9/8  ،9/6 ،2/5 ] 

]ن ناظر طرحمشخص بود  9 5/8  ،1/8  ،6،5/4 ] 

]فعال بودن ناظر طرح  10 9  ،7/8  ،7/6 ،5 ] 

]توجه به گزارشات ناظر  11 8/7  ،1/7  ،1/5 ،8/3 ] 

]بهبود توليد متناسب با پيش بيني انجام شده در طرح  12 5/8  ،8  ،6  ،5/4 ] 

]تغيير در گرايش مرتع  13 9  ،7/8  ،7/6  ،5 ] 

]يت مرتعتغيير در وضع  14 8/8  ،4/8  ،4/6 ،8/4 ] 

  يافته هاي پژوهش: ماخذ 
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  نتايج حاصل از شمارش پاسخهاي پرسشنامه دوم -3جدول 

  عملكرد طرحهاي مرتع داري  مولفه ها  رديف
  زيادمتوسطكم

 18 00 توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا  1

 15 12سازگاري پروژه ها با شرايط طبيعي محل اجرا  2

 14 04سازگاري پروژه ها با شرايط بهره برداران  3

 16 02سازگاري پروژه ها با نظام تامين بودجه  4

 16 02سازگاري پروژه ها با توانمندي نيروي انساني  5

 13 14پيش بيني اعمال ضوابط قانوني در تهيه طرح و تدوين پروژه ها  6

 16 02ساس تعهد قرارداد مرتعداري در طرحپيش بيني تعهدات بهره بردار برا  7

 12 24تناسب تقويم اجراي طرح با قرارداد منعقده فيمابين  8

 11 07مشخص بودن ناظر طرح  9

 14 04فعال بودن ناظر طرح  10

 16 02توجه به گزارشات ناظر  11

 13 14بهبود توليد متناسب با پيش بيني انجام شده در طرح  12

 15 03ر در گرايش مرتعتغيي  13

 16 11تغيير در وضعيت مرتع  14

  يافته هاي پژوهش: ماخذ 
  

  ميانگين ديدگاه هاي خبرگان حاصل از پرسشنامه دوم -4جدول 
  عملكرد طرحهاي مرتع داري مولفه ها  رديف

] توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا  1 10،10 ،8  ،6 ] 

]ايط طبيعي محل اجراسازگاري پروژه ها با شر  2 3/9  ،1/9  ،1/7 ،3/5 ] 

]سازگاري پروژه ها با شرايط بهره برداران  3 3/9  ،1/9  ،1/7 ،3/5 ] 

]سازگاري پروژه ها با نظام تامين بودجه  4 7/9  ،5/9  ،5/7 ،8/5 ] 

]سازگاري پروژه ها با توانمندي نيروي انساني  5 7/9  ،5/9  ،5/7 ،8/5 ] 

]مال ضوابط قانوني در تهيه طرح و تدوين پروژه هاپيش بيني اع  6 9  ،7/8  ،7/6 ،5 ] 

]پيش بيني تعهدات بهره بردار براساس تعهد قرارداد مرتعداري در طرح  7 7/9  ،5/9  ،5/7 ،7/5 ] 

]تناسب تقويم اجراي طرح با قرارداد منعقده فيمابين  8 7/8  ،2/8  ،2/6 ،7/4 ] 

]مشخص بودن ناظر طرح  9 8/8  ،4/8  ،4/6 ،8/4 ] 

]فعال بودن ناظر طرح  10 3/9  ،1/9  ،1/7 ،3/5 ] 

]توجه به گزارشات ناظر  11 7/9  ،5/9  ،5/7 ،7/5 ] 

]بهبود توليد متناسب با پيش بيني انجام شده در طرح  12 9  ،7/8  ،7/6 ،5 ] 

]تغيير در گرايش مرتع  13 5/9  ،3/9  ،3/7 ،5/5 ] 

]عتغيير در وضعيت مرت  14 5/9 ،3/9 ،3/7  ،5/5 ] 

  يافته هاي پژوهش: ماخذ  
  

براي كليه شاخصها مـورد محاسـبه قـرار     11معيار شده در رابطه  
. ارائـه شـده اسـت    5گرفت، خالصه نتايج ايـن محاسـبات در جـدول    

براساس نتايج حاصل و با توجه به آنكه اختالف ميانگين هـا بـيش از   
اجمـاع قابـل    جه گرفت كـه هنـوز  مي باشد بنابراين مي توان نتي 2/0

در  لذا پرسشنامه جديد طراحـي و . قبولي بين نظر خبرگان وجود ندارد
نتايج شمارش و تجزيه و تحليل پرسشنامه فـاز  . فاز سوم توزيع گرديد

  .آمده است)  8الي  6(سوم در جداول 

با محاسبه اختالف ميانگين هـاي دو  در اين گام نيز براي بار دوم 
) 11رابطـه  (با استفاده از روابط فاصله ميان اعداد فـازي   3و  2مرحله 

خالصـه نتـايج ايـن    . شـود ميزان اجماع نظـر خبرگـان محاسـبه مـي    
براساس نتايج حاصل و با توجه . ارائه شده است 8محاسبات در جدول 

تـوان  مي باشد بنـابراين مـي   2/0به آنكه اختالف ميانگين ها كمتر از 
  .بين نظر خبرگان وجود دارد نتيجه گرفت كه اجماع خوبي
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  اختالف ميانگين نظرات خبرگان در پرسشنامه اول و دوم -5جدول 

  عملكرد طرحهاي مرتع داري مولفه ها  رديف
  4/0 توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا  1
 35/0سازگاري پروژه ها با شرايط طبيعي محل اجرا  2

 95/0ه بردارانسازگاري پروژه ها با شرايط بهر  3

 0سازگاري پروژه ها با نظام تامين بودجه  4

 2/0سازگاري پروژه ها با توانمندي نيروي انساني  5

 4/0پيش بيني اعمال ضوابط قانوني در تهيه طرح و تدوين پروژه ها  6

 575/0پيش بيني تعهدات بهره بردار براساس تعهد قرارداد مرتعداري در طرح  7

 725/0اجراي طرح با قرارداد منعقده فيمابينتناسب تقويم  8

 325/2مشخص بودن ناظر طرح  9

  35/0فعال بودن ناظر طرح  10
 15/2توجه به گزارشات ناظر  11

 6/0بهبود توليد متناسب با پيش بيني انجام شده در طرح  12

 55/0تغيير در گرايش مرتع  13

 8/0تغيير در وضعيت مرتع  14

  اي پژوهشيافته ه: ماخذ
  

  نتايج حاصل از شمارش پاسخهاي پرسشنامه سوم -6جدول 

    رديف
  مولفه ها

  عملكرد طرحهاي مرتع داري
  زياد  متوسط  كم

 18 0 0 توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا  1

 16 1 1سازگاري پروژه ها با شرايط طبيعي محل اجرا  2

 15 3 0انسازگاري پروژه ها با شرايط بهره بردار  3

 17 0 1سازگاري پروژه ها با نظام تامين بودجه  4

 17 1 0سازگاري پروژه ها با توانمندي نيروي انساني  5

 14 3 1پيش بيني اعمال ضوابط قانوني در تهيه طرح و تدوين پروژه ها  6

 17 1 0پيش بيني تعهدات بهره بردار براساس تعهد قرارداد مرتعداري در طرح  7

 12 4 2ب تقويم اجراي طرح با قرارداد منعقده فيمابينتناس  8

 11 7 0مشخص بودن ناظر طرح  9

 16 2 0فعال بودن ناظر طرح  10

 17 1 0توجه به گزارشات ناظر  11

 13 4 1بهبود توليد متناسب با پيش بيني انجام شده در طرح  12

 14 4 0تغيير در گرايش مرتع  13

 15 2 1تغيير در وضعيت مرتع  14

  يافته هاي پژوهش: ماخذ
  

به عنوان عوامل اثرگـذار  ) 8جدول (شاخص ياد شده  14بنابراين 
شاخصهاي ياد شده در . بر عملكرد طرحهاي مرتع داري تدوين گرديد

مرحله بعدي مطالعه، در الگوي تاپسيس وارد شده و براي رتبه بنـدي  
به كار ) رضوي طرحهاي مرتع داري فعال در استان خراسان(گزينه ها 
  . اندگرفته شده

  

  رتبه بندي عوامل موثر بر عملكرد طرحهاي مرتعداري
منظـور  (خالصه نتايج حاصل از نظرسنجي شاخصـهاي قضـاوت   

در ميـان  ) باشـد مولفه هاي موثر بر عملكرد طرحهاي مرتعـداري مـي  
كارشناسان و صاحبنظران اين عرصـه فعـاليتي و نيـز خالصـه نتـايج      

س در زمينـه رتبـه بنـدي طرحهـاي مرتعـداري مـورد       الگوريتم تاپسي
اي  در ادامه، ابتداي بحث خالصـه . ارائه شده است 9مطالعه در جدول 

از نتايج نظرسنجي كارشناسـان و صـاحبنظران در زمينـه شاخصـهاي     
ميـزان تخصـيص ايـن امتيـازات بـر اسـاس       . قضاوت ارائه شده است

  :شاخص هاي پنج گانه به شرح ذيل مي باشد
  توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا: 1 شاخص
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 ميانگين ديدگاه هاي خبرگان حاصل از پرسشنامه سوم -7جدول 

  عملكرد طرحهاي مرتع داري مولفه ها  رديف
] توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا  1 10 ،10 ،8  ،6 ] 

]سازگاري پروژه ها با شرايط طبيعي محل اجرا  2 5/9  ،3/9 ، 3/7 ،5/5 ] 

]سازگاري پروژه ها با شرايط بهره برداران  3 5/9  ،3/9  ،3/7 ،5/5 ] 

]سازگاري پروژه ها با نظام تامين بودجه  4 7/9  ،6/9  ،6/7 ،7/5 ] 

]سازگاري پروژه ها با توانمندي نيروي انساني  5 8/9 ،7/9  ،8/7  ،8/5 ] 

]دوين پروژه هاپيش بيني اعمال ضوابط قانوني در تهيه طرح و ت  6 2/9  ،9/8  ،9/6 ،2/5 ] 

]پيش بيني تعهدات بهره بردار براساس تعهد قرارداد مرتعداري در طرح  7 8/9 ،8/9  ،8/7  ،7/5 ] 

]تناسب تقويم اجراي طرح با قرارداد منعقده فيمابين  8 7/8  ،2/8  ،2/6 ،7/4 ] 

]مشخص بودن ناظر طرح  9 9 ،5/7  ،7/6 ،5 ] 

]ناظر طرحفعال بودن  10 7/9  ،5/9  ،5/7 ،/5 ] 

]توجه به گزارشات ناظر  11 8/9 ،8/9  ،8/7  ،8/5 ] 

]بهبود توليد متناسب با پيش بيني انجام شده در طرح  12 9  ،7/8  ،7/6 ،5 ] 

]تغيير در گرايش مرتع  13 3/9  ،1/9  ،1/7 ،3/5 ] 

]تغيير در وضعيت مرتع  14 3/9  ،1/9  ،1/7 ،3/5 ] 

  فته هاي پژوهشيا: ماخذ
  

  اختالف ميانگين نظرات خبرگان در پرسشنامه دوم و سوم -8جدول 
  عملكرد طرحهاي مرتع داري مولفه ها  رديف

 0 توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا  1

 2/0سازگاري پروژه ها با شرايط طبيعي محل اجرا  2

 2/0سازگاري پروژه ها با شرايط بهره برداران  3

 05/0زگاري پروژه ها با نظام تامين بودجهسا  4

 0سازگاري پروژه ها با توانمندي نيروي انساني  5

 2/0پيش بيني اعمال ضوابط قانوني در تهيه طرح و تدوين پروژه ها  6

  175/0پيش بيني تعهدات بهره بردار براساس تعهد قرارداد مرتعداري در طرح  7
 0اد منعقده فيمابينتناسب تقويم اجراي طرح با قرارد  8

 05/0مشخص بودن ناظر طرح  9

 075/0فعال بودن ناظر طرح  10

 175/0توجه به گزارشات ناظر  11

 0بهبود توليد متناسب با پيش بيني انجام شده در طرح  12

 2/0تغيير در گرايش مرتع  13

 2/0تغيير در وضعيت مرتع  14

  يافته هاي پژوهش:ماخذ 
  

ه طرح متناسب با قلمرو يدر تهيي توانامربوط به امتيازات شاخص 
نشان مي دهد كه به اعتقادات اعضاي نمونه اماري   9در جدول   اجرا

مطالعه حاضر در هيچكدام از طرح هاي مرتعـداري اقـدامات دسـتگاه    
اجرائي در واگذاري و نظارت بر اجراي طرح هاي مرتعـداري، تطبيـق   

هـاي مرتعـداري بـا عمليلـت     اطالعات منعكس در كتابچه هاي طرح 
اجرائي و واقعيت هـاي موجـود در  عرصـه مرتـع، نـوع و ميـزان دام       

موجود، زمان و نحوه بهره برداري از مرتع و وضعيت كلي بهره برداران  
 100كه مدنظر اين بخش از ارزيابي بوده است با اطالعات كتابچه اي 

در . اوت دارددرصد منطبق نبوده و در حقيقت با شواهد منطقه اي  تفـ 
اين ميان بيشترين مطابقت اطالعات كتابچه طـرح بـا واقعيـت هـاي     

درصد درطرح هاي اره كمر، بهار كيش و فارمـد   70منطقه اي در حد 
درصـد در طـرح هـاي رحـيم آبـاد مالحظـه        40و كمترين آن در حد 

  . گردد مي
  تدوين پروژه هاي سازگار با شرايط منطقه: 2شاخص 

به طرح ها براساس اين شاخص در دو منطقـه   امتيازات داده شده
اره كمر و بهار كيش نشـان مـي دهـد كـه برنامـه هـاي ارائـه شـده         
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سازگاري نسبتا زيادتري با شرايط منطقـه اي دارد ولـي در دو منطقـه    
) اعضـاي نمونـه  (رحيم آباد و چشمه نهور، به اعتقادات صاحب نظران 

متـرين سـازگاري بـا    برنامه هاي پيشـنهادي از نظـر اجرائـي داراي ك   
درصد قابليـت   50در دو طرح ديگر پروژه ها در حد .  منطقه مي باشد

  ).9جدول (اجرائي داشته اند 
پيش بيني اعمال ضوابط قانوني در تهيه طرح و تدوين : 3شاخص 

  پروژه ها
براساس نظرات كارشناسان و اعضاي نمونه، ميانگين امتيـازات در  

ن بـوده كـه در   آبيانگر  9در جدول نظر گرفته شده براي اين شاخص 
براسـاس  خـود  تعهـدات  اين خصوص دستگاه اجرائي تقريبا بـه تمـام   

تبصره يك موضوع  سي ساله از مرتع قانون واگذاري حق بهره برداري
مـاده دو قـانون   و ماده دو قانون ملي شـدن جنگلهـا و مراتـع كشـور     

عمـل   تـع حفاظت و بهره برداري صحيح و اصالح و احيا و توسعه مرا
نموده و عرصه هاي مرتعي بطور قانوني به دامداران ذينفع واگذار شده 

بوده كه به همه طـرح هـا تعلـق     3امتياز اين بخش از شاخص  .است
بخش ديگر آن مربوط به تعهدات بهـره بـردار و تناسـب    . گرفته است

تقويم اجرائي طرح با قراداد منعقده فيمابين بوده است كـه بـه اعتقـاد    
كمترين امتيـاز بـه طـرح هـاي     ) اعضاي نمونه(سان و ذينفعان كارشنا

  . رحيم آباد و چشمه نهور تعلق گرفته است
نظام مديريت، نظارت و بـازنگري در طرحهـاي اجـرا    : 4شاخص  
  شده

براساس نظر خبرگان اين عرصه ميزان كل امتياز مربوط بـه ايـن   
ايـن  نمره در نظر گرفته شده است كه نتـايج نظرسـنجي    20شاخص 

شاخص در مناطق نمونه حاكي از آن بوده كه از ايـن ميـزان حـداكثر    
را طرح مرتعداري اره كمر و حداقل نمره  اكتسـابي   13نمره اكتسابي 

   ).9جدول(را  طرح مرتعداري چشمه نهور  كسب نموده است   7
   در عرصه نتايج حاصل از اجراي طرح: 5شاخص 

بـوط بـه ايـن شـاخص     در حقيقت تبلور حاصل از اجراي طرح مر
بـر اسـاس بازديـدها و مشـاهدات منطقـه اي از وضـعيت و       . باشد مي

گرايش عرصه هاي مرتعي و توليدات اندازه گيري شده و نيـز نظـرات   
كارشناسي در اين زمينـه، بيشـترين امتيـاز را طـرح هـاي مرتعـداري       
بهاركيش و اره كمر و كمترين امتياز را طرح  مرتعداري رحيم آباد بـه  

  ).9جدول (اختصاص داداند  خود
در مجمــوع نتــايج حاصــل از بررســي  و نظرســنجي شاخصــهاي 
قضاوت حاكي از ان بوده كه امتيازات مربوط به شاخص هاي كـارائي  

نمره داشته است كه در مناطق مختلف امتيـازات    100مرتع مجموعا  
عدم اجراي كامـل برنامـه هـاي    . مي باشد 5/67تا  40ثبت شده بين 

ني شده در كتابچه طرح هاي مرتعداري مثل احياء، قرق، مدت پيش بي
زمان چرا، تامين  منابع آبي، ايجاد آبشخور و غيره يكي از علـل كسـر   

 50امتياز بوده و بر اساس بازديد از عرصه هاي مرتعي حداكثر در حـد  
سـازگاري كمتـر برنامـه هـاي پيشـنهادي بـا       .  درصد اجرا شده است

تماعي منطقـه و عـدم تخصـيص منـابع مـالي      شرايط اكولوژيكي و اج
كافي متناسب با سطح پيشنهادي پروژه ها از ديگر عوامل تـاثير گـذار   
در عدم تحقق كامل برنامه ها و طبيعتا كاهش امتيازات شاخص هـاي  

و كريميـان و  ، )8( در تحقيقات ديگـري  از تـوكلي  . كارائي بوده است
و طـرح هـاي اجرائـي بـا     از همخواني كمتر برنامه هـا  ) 13(همكاران 

اي بـه عنـوان عامـل مهمـي از پـائين بـودن موفقيـت         شرايط منطقه
  .هاي اجرائي اصالح، احياء و بهره برداري ياد شده است برنامه

حـق  در امتياز دهي مربوط به تعهدات سازمان اجرائي در واگذاري 
 مراتع به بهربرداران، اين اقدام به ميزان زيادي سي ساله بهره برداري

عملي شده اسـت و لـذا مصـاحبه شـوندگان دامـدار، تلقـي مثبتـي از        
از طرف ديگر ناظرين طرحها به دليل كم انگيزه گي . واگذاري داشتند

و يا داشتن مسـوليت هـاي متعـدد، نظـارت هـاي الزمـه را بـويژه از        
سالهاي دوم به بعد از واگذاري نداشته اند كه اين امر عاملي تاثير گذار 

در تاييـد ايـن   . كامل برنامه ها و پروژه ها بـوده اسـت   در عدم اجراي
هم در تحقيق خـود بـه عـدم نظـارت كامـل بـر        )14(مراديان مسئله 

اجراي برنامه هاي پيشنهادي اشاره نموده است و ايـن مشـكل را بـه    
در اين . عنواني يكي از عوامل موفقيت كم پروژه ها معرفي كرده است

در اجراي پروژه هاي پيش بيني شده مطالعه ميزان مشاركت دامداران 
در حد انتظار نبوده كه عامل اين مسئله يكي مشاع بودن مراتع است و 
در چنين مراتعي متقاعد كردن همه به مشاركت متناسب با سهمشـان  
مشكل مي باشد و ديگري توان مالي پائين دامداران است كه به آنهـا  

پـائين بـودن   . نمي دهـد امكان سرمايه گذاري و كار بيشتر در مرتع را 
توان مالي دامداران براي تامين علوفه مورد نياز دام ها، آنها را مجبـور  
مي كند تا الجرم مدت زمان زيادتري دام هاي خـود را در مرتـع چـرا    

لذا بخشي از تفاوت كم بين توليد، گرايش و وضـعيت مراتـع در   . دهند
ار چـرا بـر   طرح هاي مرتعداري و بدون طرح مرتعداري ناشـي از فشـ  

مشـابه نتـايج  حاصـل از    . مراتع و چراي بيش از حد ظرفيت مي باشد
ميـزان سـرمايه    اين تحقيق و تاثير عـواملي مثـل مشـاركت در اجـرا،    

گذاري، نظارت ناظرين و نوع مالكيت در كارائي طرح هاي مرتعـداري  
هـم  ) 12(و قـائمي  ) 14( مراديـان  ،)9(به نوعي در گزارشات رحيمـي  

  .است اشاره رفته
اما نتايج حاصل از روش تاپسيس در زمينه رتبه بنـدي طرحهـاي   

ن بـوده  آمرتعداري مورد مطالعه براساس شاخصهاي عملكرد حاكي از 
كه طرح مرتعداري اره كمر فريمان باالترين رتبه عملكرد و رحيم آباد 

ن بوده كـه  آكه خود حاكي از . كاشمر كمترين رتبه را كسب كرده اند
ي اره كمر فريمان باالترين سطح عملكرد در دستيابي به طرح مرتعدار

اهداف پيشبيني اين نوع طرحها را كسب نمايد، اين در حالي است كه 
طرح مرتعداري رحيم آبـاد كاشـمر بـا توجـه بـه شـرايط اكولـوژيكي،        
اجتماعي و اقتصادي حاكم بر منطقـه كمتـرين سـطح عملكـرد را در     

ير طرحهاي مرتعداري استان را بـه  دستيابي به اين اهداف در ميان سا
بـه اعتقـاد كارشناسـان و براسـاس نتـايج      .  خود اختصاص داده اسـت 
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هـاي عرصـه اي و نيـز پيمايشـي مطالعـه، از جملـه       حاصل از بررسي
مهمترين داليل عملكرد نسبتا مناسب و توفيـق طـرح مرتعـداري اره    

شـرايط  كمر فريمان، سازگاري و هماهنگي نسبتا باالتر اين طـرح بـا   
اجتماعي، اقتصادي و اكولـوژيكي  منطقـه اجـرا در مقايسـه بـا سـاير       

ن تـدوين مناسـب و سـازگار كتابچـه     آطرحهاي مرتعداري و بـه تبـع   
هاي اين طرح و نظارت كارآمد در اين طرح براساس واقعيتهـا و  برنامه

همچنين از ديگر داليـل بـروز شـرايط    . باشدقابليتهاي منطقه اي مي
تـر و فعاالنـه   توان از عملكرد مناسـب رح مرتعداري ميفوق در اين ط

دستگاه اجرايي مربوطه در منطقه اجرايي طرح فـوق و نيـز عمـل بـه     
تمام تعهدات خود براساس قانون واگذاري حق بهره برداري سي ساله 

از مرتع و نيـز وجـود سيسـتم و نظـام مـديريتي، نظـارت و بـازنگري        
ساير طرحهاي مرتعداري استان ياد  كارامدتر در اين طرح در مقايسه با

  .كرد
در مجموع براساس نتايج نظرسنجي صورت گرفته از كارشناسـان  
و صاحبنظران اين عرصه و نيز اطالعات عرصه اي موجود در هر يك 

ها، نتـايج الگـوريتم تاپسـيس نشـان داده كـه بـه ترتيـب        از اين طرح
يشابور، كـال  طرحهاي مرتعداري مناطق اره كمر فريمان، بهار كيش ن

كاغذي كالت، چشمه نهور خواف، فارمد مشهد و رحـيم آبـاد كاشـمر    
  ).9جدول (باشند ميباالترين رتبه عملكرد را دارا 

  
 TAPSISميانگين امتيازات شاخص هاي كارائي مديريت طرح هاي مرتعداري و نتايج الگوريتم   -9جدول

 عنوان شاخص
امتياز 
 شاخص

اره كمر 
 فريمان

بهاركيش 
 وچانق

فارمد 
 مشهد

كال 
كاغذي 
 كالت

رحيم آباد 
 كاشمر

چشمه 
نهور 
 خواف

 6 4 5 7 7 7 10 توانايي در تهيه طرح متناسب با قلمرو اجرا

تدوين پروژه هاي سازگار 
 با شرايط منطقه

سازگاري پروژه ها با شرايط
 طبيعي محل اجرا

3 5/2 5/2 5/1 5/1 1 1 

سازگاري پروژه ها با شرايط
 دارانبهره بر

3 2 2 2 1 1 1 

سازگاري پروژه ها با نظام
 تامين بودجه

2 1 1 5/1 1 1 1 

سازگاري پروژه ها با توانمندي
 نيروي انساني

2 1 1 1 1 1 1 

پيش بيني اعمال ضوابط 
قانوني در تهيه طرح و 

 تدوين پروژه

پيش بيني اعمال ضوابط
قانوني در تهيه طرح و تدوين 

 پروژه ها

3 
3 3 3 3 2 2 

پيش بيني تعهدات بهره بردار
براساس تعهد قرارداد 
 مرتعداري در طرح

3 

2 2 1 1 1 1 

تناسب تقويم اجراي طرح با
 قرارداد منعقده فيمابين

4 
2 2 5/1  1 1 1 

نظام مديريت، نظارت و 
بازنگري در طرحهاي اجرا 

 شده

 1 2 3 4 4 4 4 مشخص بودن ناظر طرح

 3 3 5 4 4 4 8 فعال بودن ناظر طرح

 4 4 4 3 3 5 8 توجه به گزارشات ناظر

 نتايج حاصل از اجراي طرح

بهبود توليد متناسب با پيش
 بيني انجام شده در طرح

15 11 10 8 10 6 9 

 10 6 10 8 12 11 15 تغيير در گرايش مرتع

 10  8 12 10 14 12 20 تغيير در وضعيت مرتع

 4237/0 354/0 4541/0 42/0 4827/0 4835/0 نمره حاصل از تكنيك تاپسيس

 4 6 3 5 2 1 )رتبه هر طرح براساس عملكرد(رتبه 

  يافته هاي پژوهش: ماخذ
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  نتيجه گيري و پيشنهادها

در يك جمعبندي مي توان بيان نمود كه واگذاري مراتع در قالـب   
طرحهاي مرتعداري به عنوان يـك گزينـه مـديريتي از طريـق ايجـاد      

ان و تا حدودي جلب مشاركت آنهـا در حفـظ و بهـره    انگيزه در دامدار
از مراتع اثر بخش بوده است كـه خـود    برداري معقول تر  و اصولي تر

بيانگر عملكرد مناسب اين نوع سيستم مديريتي در مقايسـه بـا مراتـع    
البته براي كارائي بيشتر اين شيوه مديريتي با توجه به . مجاور آنهاست

سوم تكنيك دلفي كه بيانگر باالترين سـطح  نتايج حاصل بويژه در فاز 
بـر   "توانايي در تهيه طرح متناسب بـا قلمـرو اجـرا    "اثرگذاري مولفه 

گـردد از يـك سـو در    عملكرد طرحهاي مرتعداري بـوده، توصـيه مـي   
مطالعات و تدوين برنامه هاي اجرائي طرح هـا تجديـد نظـر و در هـر     

ر نظر گرفته شود تـا  منطقه مسائل اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي د
طرح تصويبي متناسب با شرايط قلمرو مربوطه باشد و از سوي ديگر با 

فعـال   "، "توجه بـه گزارشـات نـاظر    "توجه به قرارگيري مولفه هاي 
در  "سازگاري پروژه ها بـا نظـام تـامين بودجـه    "و  "بودن ناظر طرح

ــارت و       ــداري، نظ ــاي مرتع ــر طرحه ــذاري  ب ــدي اثرگ ــاه بع جايگ
هاي الزم در طول اجراي طرح به مرتعداران از سوي ناظران  يراهنمائ

طرح و توجه به گزارشات ايشان در بهبود روند فعاليتهاي مرتبط انجام 
الزم توسـط دولـت صـورت     گيرد و از نظر منابع مالي،  حمايت هـاي 

پذيرفته و در مجموع سيستمي پويا و مدون جهت تامين بودجه طـرح  
رار گيرد كه الزمه ايـن امـر ارائـه مطالعـات     مورد بررسي و شناسايي ق
  . جامع و مدون خواهد بود

سـازگاري پـروژه هـا بـا      "همچنين نتايج نشان داده كـه مولفـه   
سـت كـه از سـطوح    نيز از جمله شاخصهايي "توانمندي نيروي انساني

باالي اثرگذاري بر عملكرد طرحها برخوردار بـوده كـه بـراين اسـاس     
هاي اموزشي مناسب و مـورد نيـاز بـه    رائه دورهشناسايي و به تبع آن ا

ذينفعان و مجريان طرح در جهـت بهبـود توانمنـديهاي آنهـا توصـيه      

  .  گردد مي
نتايج بررسي نظرسنجي كارشناسان انتخـابي در فـاز سـوم دلفـي     

سازگاري پروژه ها با شرايط طبيعي  "حاكي از آن بوده كه شاخصهاي 
جمله  زانيز  "ا شرايط بهره بردارانسازگاري پروژه ها ب "، "محل اجرا

هـاي مرتـع داري    اثرگذارترين شاخصهاي قضاوت بـر عملكـرد طـرح   
گردد در واگذاري مراتع، مناطق به طور هستند براين اساس توصيه مي

جامع و دقيق به لحـاظ اجتمـاعي، اقتصـادي و اكولـوژيكي مطالعـه و      
اني شناسـايي  ظرفيت ها و محدويتهاي آن اعم از عوامل طبيعي و انس

و براساس واقعيت ها و قابليتهاي منطقه اي كتابچه برنامه هاي طـرح  
گردد سازمان اجرايي همزمان با ارائه همچنين توصيه مي. تدوين گردد

حق واگذاري مرتع به بهره برداران، زمينه اجراي برنامه ها و پروژه ها 
بـا قـرارداد   را با تامين امكانات، اعتبـارات و نظارتهـاي الزم متناسـب    

طرفيني و نيز شرايط منطقه اي فـراهم سـازد و تمهيـدات و آمـادگي     
در اين . الزم در بهره برداران براي مشاركت فعال در طرح بوجود آورد

زمينه استفاده از نظر بهره برداران در تدوين برنامه هاي طرح يكـي از  
  . باشدراهكارهاي جلب مشاركت آنان مي

كه ميان شش طـرح عمـده مرتعـداري     همچنين نتايج نشان داده
استان خراسان رضوي، با توجه به شاخصهاي قضاوت، طـرح اره كمـر   
فريمان به لحاظ عملكرد در باالترين رتبه و طرح مرتعداري رحيم آباد 
كاشمر در پايين ترين رتبه در ميان ساير طرحهـاي مرتعـداري اسـتان    

ذاري و برنامـه  گـ قرار گرفته انـد كـه پيشـنهاد ميشـود ارائـه سياسـت      
هاي آتـي در بهبـود و توسـعه طرحهـاي مرتعـداري در منـاطق        ريزي

گردد همچنين توصيه مي. مختلف متناسب با اين اولويتها صورت گيرد
ها، شرايط و ظرفيتهاي حاكم بر طرح اره كمـر  ضمن شناسايي ويژگي

، تـدوين طرحهـاي   )كه در بـاالترين سـطح عملكـردي قـرار داشـته     (
صورت پذيرد كه خود مستلزم ارائه مطالعـات جـامع و    مرتعداري جديد

  .باشدتكميلي در اين حوزه مي
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