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سابقه و هدف :امروزه پدیده تخریب جنگلها بهعنوان یکی از موضوعات پراهمیت در مدیریت جنگلها ،توجه جدی محققان را به خود جلب کرده
است .تاکنون تالشهای زیادی برای شناسایی عوامل تخریب جنگلها انجام شده و راهکارهای اجرایی مؤثری برای کاهش آن پیشنهاد شده اسات.
این پژوهش با هدف شناسایی و رتبهبندی عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی در شمال ایران انجام شده است .نتایج این پژوهش میتواناد مبناایی
برای درک شرایط پیش روی مدیریت جنگلهای هیرکانی باشد و به مدیران کمک میکند تا برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
مواد و روشها :در این پژوهش برای شناسایی و رتبهبندی عوامل تخریب از تصمیمگیری گروهی استفاده شد .بدین منظور دو نوع پرسشنامه
طراحی شد .به کمک پرسشنامهی اول معیارهای مؤثر بر تخریب جنگلهای هیرکانی شناسایی شد .پرسشنامه دوم باهدف مقایسههای زوجی
تهیه شد .سپس به کماک روشهاای  ELECTRE III ،TOPSIS ،AHPو  SAWاز اطالعاات باه دساتآماده از پرساشناماهی دوم بارای
رتبهبندی عوامل تخریب استفاده شد .در آخر برای رسیدن به رتبهبندی دقیق ،به کمک روشهای ادغامی ،رتبهبندی نهایی انجام شد.
نتایج و بحث :نتایج نشان داد وزن عوامل تخریب انسانی بسیار بیشتر از وزن عوامل تخریب طبیعی است .این نکته نشان میدهد درصد زیادی
از تخریب جنگلهای هیرکانی حاصل مدیریت نادرست این جنگلها است و میتوان بسیاری از عوامل تخریب انسانی را متوقف یا تعدیل کارد.
عوامل تخریب طبیعی کمتر تحت کنترل هستند ولی آثار آن را میتوان تعدیل کرد .در مورد عوامل تخریب انساانی برداشات غیرمجااز چاو
صنعتی ،تعرض به عرصههای جنگلی ،حضور دام در جنگل و برداشت چو در قالب طرح مهمترین عوامل تخریب انساانی بودناد .پاس از ایان
عوامل ،برداشت چو برای تأمین سوخت ،آتشسوزی عمدی یا اشتباهی ،جایگزینی زودهنگام مدیریتها ،بهرهبرداری غیراصاولی از جنگال و
فعالیتهای عمرانی (جادهسازی) عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بودند .مهمترین عوامل تخریب طبیعای باهترتیاب خشاکساالی ،آفاات و
آتشسوزی طبیعی بودند .در هر چهار روش رتبهبندی  ELECTRE III ،TOPSIS ،AHPو  SAWرتبههای اول تا چهارم بهترتیب به تعرض
به عرصههای جنگلی ،حضور دام در جنگل ،برداشت غیرمجاز چو از جنگل و برداشت چو برای تأمین سوخت اختصاص داشت .این موضوع
نشان میدهد رتبهبندی این عوامل از پایداری باالیی ب رخوردار است و درمجموع فاصله وزنی این عوامل نسبت به عوامال بعادی زیااد باود کاه
نشان از شدت تأثیر این عوامل بر تخریب جنگلهای هیرکانی دارد.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد ،موفقیت در طرحهای حفاظت از جنگلهای هیرکانی وابسته به همکاریهای همهجانبه جوامع باومی
است؛ زیرا بسیاری از تهدیدهای زیستمحیطیو تخریب جنگلها نتیجه فعالیتهای انساانی اسات و موفقیات در بسایاری از طارحهاای مناابع
طبیعی و زیستمحیطی در گرو در نظر گرفتن جنبههای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با جامعه بومی ساکن در منطقه است.
واژههای کلیدی :تخریب جنگل ،تصمیمگیری گروهی ،جنگلهای هیرکانی ،مقایسه زوجی.
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مقدمه
جنگل هیرکانی یکی از نواحی رویشی پنجگاناه ایاران
محسو میشود که با مساحت  0/۷میلیون هکتار در نیمرخ
شمالی رشتهکوه البرز و در استانهاای گایالن و مازنادران و
گلستان واقع است و  02درصد سطح جنگالهاای کشاور را
شامل میشود .قدمت جنگلهای هیرکانی باه بایش از یاک
میلیون سال قبل بازمیگردد .جنگل هیرکانی به دلیل تراکم
باالی درختان و قابلیت تولید چو ِ باال ،تنها عرصاه جنگلای
ایران برای برداشت چو صنعتی اسات .جنگال هیرکاانی از
نظر تعداد گونه درختی و درختچهای جزء جنگلهای غنی از
گونه محسو میشوند و تقریباً  01گوناه درختای (باهطاور
عمده پهنبرگ) و  51گونه درختچهای به صورت طبیعای در
این جنگلها یافت میشود .بنا بر آمار ،در سال  0241میزان
پوشش جنگلی ایران  00میلیون هکتار و از ایان میازان 2/۷
میلیون هکتار سهم جنگلهای هیرکانی (شامال) اسات کاه
بخش وسیعی از این اراضی جنگلی طی چناد دهاه اخیار از
بین رفته که بسیار نگرانکنناده اسات ).(Ataii et al., 2006
بیشتر این عوامل تخریب ناشی از بهره برداری بیرویه ،چرای
دامها ،آتش سوزیها ،ریختن زبالاههاا و آفاات و بیمااریهاا
است .بررسیها نشان داده که جنگالهاای شامال باه دلیال
بهرهبرداری بیرویه به یک ساوم میازان طبیعای آن کااهش
یافته است و پیامد این کاهش از دست رفتن تناوع زیساتی،
کاهش تولید اکسیژن ،افزایش رهاساازی دی اکساید کاربن،
فرسایش خاک ،کاهش فون جنگل و آسیبپذیری بیشتر این
جنگلها است.
بررسی تخریب جنگل های هیرکانی نشاان داده اسات
که برای حفا ایان اکوسیساتم ارزشامند نیااز باه گاذر از
بهرهبرداری معمول به بهرهبرداری اصولی و برنامهریزی شاده
داریم ،در غیر این صورت جنگل در اثر تخریب باه سارزمین
لخاات تباادیل شااده و ت ییاارات منفاای در محاایط ایجاااد
میشود ) .(Ataii et al., 2006ت ییار کااربری اراضای تاأثیر
بسزایی بر ویژگیهای زیستبوم بهویژه ذخیرهٔ کربن خااک
داشته و منجر به افزایش دیاکسید کاربن در ساطح جهاان
شده است .تبدیل اراضی جنگلی به زمینهاای کشااورزی از
گذشتاااااااه در شااماااااااال رواج داشاااااااته اسااات
) .(Haghdoost et al., 2006تخریب جنگل در سایر کشورها
نیز وجود داشته و پژوهشهای زیادی در مورد علال تخریاب
آن انجام شده است باه عناوان ملاال )Cassea et al. (2004
عوامل مستقیم تخریب جنگال هاا در ماداگاساکار را توساعه
کشاورزی ،برداشت چو صنعتی از جنگال و توساعه مراتاع

گزارش کردناد .باهعاالوه آنهاا عوامال غیرمساتقیم تخریاب
جنگل ها در این منااطق را حاشایهنشاینی ،افازایش قیمات
چااو صااادراتی ،فقاادان قااوانین مناسااب باارای حفاظاات از
جنگلهاا و سیاساتهاای ضاعیف دولات بارای حفاظات از
جنگلها اعالم کردند.
) Alia et al. (2005مشااخک کردنااد برداشاات
غ ی رمجااااز چاااو صااانعتی از جنگااال هاااا و افااازایش
آلودگیها ی ناشی از توسعه شهری در نزدیکی جنگل هاا
دو عامل مهم تخریب جنگل ها ی دره باشاو در پاکساتان
اسات Armenterasa et al. (2006) .تحقیقای باا هادف
شناسایی عوامل تخریب بخشای از جنگال هاا ی آماازون
انجام دادند .آنها سعی کردند در این پژوهش رابطه بین
آلااودگیهااا ی صاانعتی و شااهری را بااا تخریااب جنگاال
مشخک کنند .در نهایا ت ثابات کردناد کاه باا افازایش
آلودگی مح ی ط زی ست در حاشیه جنگل ها سرعت تخریب
جنگال هاا افازایشی افتاه اسات ) Gao et al. (2012در
مورد علل کاهش مساحت و تراکم جنگال هاا ی یکای از
استان ها ی چین پژوهشی انجام دادند و باه ایان نتیجاه
رسیدند که برداشت چو صانعتی از جنگال هاا ی ایان
استان مهم تری ن عامل تخریب جنگال هاا ی ایان منطقاه
بوده و پس از آن آلودگی مح ی ط زی ست ناشی از افازایش
جمعیت ساکن در حاشیه جنگل هاا ازجملاه مهام تاری ن
عواماال تخریااب معرفاای شااده اساات et al. (2013) .
 Damnyagaدر پژوهشاای بااا هاادف شناسااایی و کنتاارل
عوامل تخریب جنگل ها ی غنا ،مهم تری ن عوامل تخریاب
جنگل ها در این کشور را توسعه فعال ی ت هاا ی کشااورزی
و برداشت چو صنعتی از این جنگل ها عناوان کردناد.
آنها توضیح دادند کاه حاشا ی ه نشا ی نی کشااورزان بارای
کشت کوکا در زم ی ن ها ی حاشیه جنگال ناه تنها ا باعا
تجاوز به حریم جنگل ها شده اسات بلکاه آلاودگیهاا ی
ناشی از این حاش ی ه نشا ی نی خاود عامال مضااعفی بارای
تخریب جنگل ها محسو می شود.
در پااژوهش دیگااری )Getahuna et al. (2013
مهم ترین عامل کاهش  09درصادی جنگال هاای جناو
غربی اتیوپی را استفاده مردم محلی از جنگال باه عناوان
منبع درآمد ذکر کرده اند .آنها علت این وابساتگی را فقار
مردم محلی ساکن در حاشیه جنگل هاا مایدانناد کاه باا
تجاوز به جنگل هاا ساعی در افازایش ساطح زماین هاای
کشاورزی خود دارند که این حاشایه نشاینی خاود عامال
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مدیریت و جلوگیری از تخریب این جنگل هاا ی ارزشامند
انجام شود .از طرفی مرور تحقیقات انجام شده در گذشاته
نشان میدهد تاکنون تحقیق جامعی در زمینه شناساایی
عوامل تخریب جنگل های هیرکانی و رتبه بندی این عوامل
انجام نشده است .با توجه به اهمیت جنگل های هیرکاانی
در ایران به نظر میرسد ارائه راهکارهای علمی به مدیران
و سیاستگزاران در این عرصه از اهمیت باالیی برخاوردار
باشد .باه هماین علات هادف ایان پاژوهش شناساایی و
رتبه بندی عوامل تخریب این جنگل ها است تا باه کماک
نتایج ایان تحقیاق ،رسایدن باه راهکارهاا و راهبردهاای
مناسب برای حفاظت از این جنگل ها محقق شود.

افزایش آلودگیهای محیط زیستی فراوان برای جنگل هاا
میشود  .از طرفی برداشت غیرمجاز از محصوالت چاوبی و
غیرچوبی جنگل بدون برنامه ریزی صحیح عامل دیگر مهم
تخریب جنگل هاای ایاا ن منطقاه تشاخیک داده شاااد.
) Ryan et al. (2014نیز دالیل تخریب  46درصد از سطح
جنگل هاای موزامبیاک را ناشای از توساعه کشااورزی در
نزدیکاای جنگاال هااا اعااالم کردنااد  .توسااعه شااهری و
ساخت وساز با  34درصد عامل دوم تخریب جنگل ها باوده
اساات .پااس از آن تولیااد ذغااال چااو  ،الااوار صاانعتی و
حاشیه نشینی به ترتیاب باا  9 ،00و  2درصاد باه عناوان
عوامل تخریب جنگل ها معرفیشده اند.
بررسی سوابق تحقیق ن شان داد که عوامل ماؤثر بار
تخریب جنگل ها بسیار متنوع هستند و مواردی هم چاون
رشد جمعیت ،استفاده از جنگل ها به عنوان منباع تاأمین
سوخت ،ت ییار کااربری اراضای ،تعلیاف دام ،بااران هاای
اسیدی ،احداث جاده در اراضی جنگلی ،شیوع آفات ،وقوع
مخاطرات طبیعی مانناد زماین ل ازه هاا و اناواع حرکاات
دامنه ای ،رعد و برق و آتش سوز ی بخشی از عوامل تخریب
جنگل ها هستند .برای نجات جنگل ها ی هیرکانی از روناد
سااریع تخریااب کنااونی ضااروری اساات پژوهشاای باارای
شناسایی همه عوامل تخریب و اولویات بنادی آنهاا بارای

مواد و روشها
منطقه مورد بررسی
جنگلهای هیرکانی به صاورت ناوار باریاک و بلنادی
روی دامنه شمالی سلسله جبال البرز واقع شده اسات .طاول
این ناوار حادود  011کیلاومتر و عارض آن باین  31تاا ۷1
کیلومتر مت یر است .جنگلهاای هیرکاانی ایاران از آساتارا
شروع و تا دره گلیداغای بجناورد اداماه ماییاباد گساترش
عمودی آن از سطح دریا شروع و تاا ارتفااع حاداکلر 3011
متر ادامه مییابد.

شکل  -5نقشه جنگلهای هیرکانی ایران.
Fig. 1- Map of Iran Hyrcanian Forests.
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مراحل اجرایی

باشد .برای اطمینان از روایی یا اعتبار شاخکها و گویههاای

این پژوهش در سه مرحله انجام شده است :در مرحله
اول برای درک کامل مفاهیم و شناسایی ابعااد و مؤلفاههاای
مسااهله تحقیااق ،بااا اساااتید ،کارشناسااان سااطوح مختلااف
سااازمانهااا و نهادهااای دسااتاناادرکار در زمینااه پااژوهش و
ماادیریت در جنگاالهااای هیرکااانی مصاااحبههااای آزاد و
هدایت شده ،به عمل آمد .سپس با توجه به پیشینه پاژوهش
و بررسی وضعیت موجود جنگلهای موردبررسی ،عوامل مهم
تخریب مشخک شادند .حاصال ایان مرحلاه شناساایی 0۷
عاماال در زیرمجموعااه دو گااروه عواماال تخریااب طبیعاای و
تخریب انسانی بود .طبق جدول  ،0گروه عوامل انسانی خاود
شامل  03زیرگروه و عوامل طبیعای شاامل  5زیرگاروه باود.

به کار رفته در پرساشناماههاای ایان پاژوهش باه داوری و
اجماع نظر گروهی از استادان موضوعی و کارشناساان خباره
مراجعه شد.
روش نمونهگیری
در ایاان پااژوهش از روش نمونااهگی اری غیراحتمااالی
(نمونااااااهگیااااااری تعماااااادی) اسااااااتفاده شااااااد
) .(Nayebi, 2006پرسشنامهها به کمک روش دلفی تکمیل
شااد ) .(Ludwig and Starr, 2006باارای ارزیااابی اولیااه
پرسشنامههاا ،هار باار پاس از تهیاه پرساشناماههاا ابتادا
نمونههایی از آن توسط جامعه آماری ویژه پاسخدهای شاد و
درنهایت در صاورت وجاود هار ناوع ابهاام احتماالی ،ماوارد
احتمالی برطرف و پرسش نامه نهایی تهیه و در اختیار جامعه
آماری اصلی قرار گرفت.

پس از شناسایی عوامل مهم  ،پرسششوندگان به این عوامل
امتیازدهیکردند .در گام نهایی عوامل تخریاب باا اساتفاده از
جداول مقایسههای زوجی ،مقایسه شدند و دادههای حاصال
از این جدولها برای رتبهبندی معیارهاای برتار اسااا کاار
روشهای مختلف قرار گرفت.

اجرای روش تحلیل سلسله مراتبی
پس از تکمیل پرسشنامههاا ،باا اساتفاده از نارمافازار
 Expert Choiceنظرات افاراد باا یکادیگر تلفیاق شاد .ایان
نرم افزار دارای امکانات گستردهای بارای اخاذ مااتریسهاای
مقایسه های زوجی افراد و تلفیق ماتریسهای افراد گونااگون
است .این عمل از طریق محاسبه میانگین هندسی تاکتاک
عناصر ماتریسهای افراد به دست میآید .نتایج مورد آزماون

جامعه متخصصان
برای تهیه لیستی جامع و دقیق از تمامی عوامل مؤثر
بر تخریب جنگلها ،ابتدا پرسشنامههایی تهیه شد که ضمن
تشریح کار و خواستههای پژوهشگران ،عوامل مؤثر بر تخریب
جنگاالهااا را مشااخک م ایکاارد .از  23نفاار از خبرگااان و

سازگاری قرار گرفت .در مواردی که نرخ سازگاری مطابق باا
استاندارد نبود با استفاده از روش طوفان ذهنی ،ماتریسهای
ارائه شده بازبینی شادند .رتباهبنادی بار اسااا روشهاای
 SAW ،TOPSIS ،ELECTRE IIIو به کمک مااتریسهاای
استخراج شده از سه روش یادشده به طاور جداگاناه صاورت
گرفت.

متخصصان مربوطنظرخواهی شد .بدین منظاور از نظارات 0
نفار از اسااتادان دانشاگاه 00 ،نفاار از مادیران و کارشناسااان
اجرایی دستاندرکار در بخشهای اجرایای دولتای 6 ،نفار از
پژوهشگران مراکز تحقیقاتی استفاده شد.
اعتبار یا روایی پرسشنامهها
مفهوم اعتبار به این سؤال پاساخ مایدهاد کاه ابازار
اناادازهگیااری تااا چااه حااد ویژگاای مااوردنظر پااژوهشگاار را
میسنجد )(Sarmad et al., 2016؛ به عباارت دیگار مفهاوم
روایی این است که آیا ابزار اندازهگیاری ماوردنظر مایتواناد

روش AHP
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون
تصمیمگیری چندمنظوره است که اولین بار توساط سااعتی
 09۷1ابداع شد ).(Saaty, 2005

در دهه
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی منعکسکننده رفتار طبیعی
و تفکر انسانی است .این روش ،مسائل پیچیده را بر اساا آثار
متقابل آنها مورد بررسی قرار میدهاد و آنهاا را باه شاکلی
سااده تبادیل کارده باه حال آن مایپاردازد .فرایناد تحلیال
سلسلهمراتبی در هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزیناه
رقیب و معیار تصمیمگیاری روباهروسات اساتفاده مایشاود.

ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شاده اسات را
اندازهگیری کند یا خیر؟ میتوان گفت که اگر پرسشناماهای
همه جنبههای موضوع مورد پاژوهش را در بار نگیارد قطعااً
دارای روایاای مطلااوبی نیساات .موضااوع روایاای از آن جهاات
اهمیت دارد که انادازه گیاریهاای نامناساب مایتواناد هار
پژوهش علمی را بیارزش سازد .نظر کارشناساان و خبرگاان
میتواند کمک خوبی برای بهباود روایای ابازار انادازهگیاری
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معیارهای مطرحشده میتواند کمی و کیفی باشند .اساا ایان

کااه سااطرهای آن گزی نااه هااا ی رقیااب و در سااتون هااا،

روش تصمیمگیری بر مقایسههای زوجی نهفته است.

شاخک ها ی تصمیم قرار دارند.

روش TOPSIS
ماتریس تصامیم باا اساتفاده از نارم افازار اقلیدسای،
بیمقیاا یا نرمال میشاود .بعاد از نرماال کاردن مااتریس
تصمیم ،برای به دست آوردن ماتریس بیمقیاا موزون ()V
باید وزنهای ماتریس تصمیم باه دسات آورده شاود و بقیاه
محاسبات ادامه یابد .وزنهای باهدسات آماده باا اساتفاده از
روش آنتروپی شاانون محاسابه شاده اسات .ساپس راهحال
ایدهآل ملبت و منفی و اندازه فاصله گزینه  iبا راهحل ایدهآل
ملبت و منفی به روش اقلیدسای طباق فرماول شاماره ()0

اجماع رتبه بندیها
باارای اجماااع در رتبااه بنااد یهااا ی گوناااگون از
روش هاا ی ادغااام میااانگین رتباه هااا ،روش بااردا و روش
کپ لند استفاده شد.
میانگین رتبه ها
این روش ،گزی نه ها را بر اساا میانگین رتبه هاا ی
به دست آمده از روش ها ی مختلف اولوی ت بند ی میکند.
روش بردا

نزدیکی نسابی گزیناه i

محاسبه شده است و در مرحله آخر
طبق فرمول شماره ( )3و وزنهای ماوردنظر محاسابه شاد.
شکل  4نتیجه این محاسبات را نشان میدهد.
()0

این روش ،بر اساا قاعده اکلریات اساتوار اسات.
معیار اولویات ایان روش آن اسات کاه در چناد دفعاه،
بردهای گزینه دارای اکلریت است.

+
= √∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗+ ) 2
𝑖
𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

روش کپ لند
این روش ،با پایان روش بردا شروع می شود  .روش
کپ لند نه فقط تعداد بردها ،بلکه تعداد باخت هاا را هام
برای هر گزینه محاسبه میکند.

d

−
d 𝑖 = √∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗− ) 2
𝑚 𝑖 = 1,2, … ,
−
𝑖𝑑
− +
𝑑𝑑 𝑖 +
𝑖

()3

مرحله ادغام
در این مرحله با توجه به سه اساتراتژی اولویاتبنادی

∗
= 𝑙𝑐
𝑖

(میانگین رتبههاا ،باردا و کاپلناد) از طریاق تشاکیل یاک
مجموعه رتبهبندی جزیی اجماع حاصل میشود.

روش SAW
ایاان روش یکاای از قاادی میتااری ن روش هااا ی بااه
کارگرفته شده در  MADMاست ،به طور یکه با مفروض
بودن بردار ( Wاهمیت شاخک ) برای آن ،مناساب تارین
گزیناه باه صاورت فرماول شاماره  2محاسابه مای شااود
) .(Asgharpour, 2010گفتناای اساات کااه وزن هااا ی
موردنظر با استفاده از روش آنتروپای شاانون باه دسات
آمده است.
𝑗𝑖𝑟∑𝑗 𝑤𝑗.
∗
∑ 𝑥𝑎𝑀| 𝑖𝐴 = 𝐴
()2
𝑤
𝑗

نتایج و بحث
به کمک پرسش نامه ها ی اولیاه لیساتی از عوامال
تخریب جنگل ها ی هیرکانی تهیه شد .این عوامال در دو
بخش عوامل تخریب طبیعی و انسانی دسته بند ی شادند
(جااادول  .)0در مجماااوع  06عامااال اصااالی تخریاااب
جنگل ها ی هیرکانی شناسایی شد که از ایان تعاداد 00
مورد از عوامل انسانی و  5مورد از عوامل طبیعی بودند.
طبق نتایج به دست آمده ،نتایج رتبه بناد ی عوامال

𝑗

روش ELECTRE III
اساا کار این روش بر مبنای رواباط غیا ر رتباه ا ی
است ،بناابراین جاوا هاا ی باه دسات آماده باه صاورت
مجموعه ا ی از رتبه ها خواهد بود ).(Asgharpour, 2010
مدل ساز ی مسائل تصم یم گیا ر ی بار اسااا ایان روش و
همچنین با تشکیل ماتریس تصم یم گ ی ر ی انجام می شود

تخریب جنگال هاا ی هیرکاانی باه کماک روش تحلیال
سلسله مراتبی ،تعرض به عرصه ها ی جنگلی ،حضاور دام
در جنگل و برداشت غ ی رمجاز چو از جنگل مهم تاری ن
عوامل تخریب انسانی بوده اند .باه هماین ترتیاب طباق
نتایج ،مهم تری ن عامل تخریب طبیعی خشک سالی باوده
است.
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جدول  -5عوامل مؤثر بر تخریب جنگلهای هیرکانی.
Table 1- Factors affecting Hyrcanian forest destruction.

عوامل فرعی
برداشت غیرمجاز چو صنعتی از جنگل

کد

عوامل اصلی

Secondary factors
)(Illegal harvesting of industrial wood from forest

Code
HF1

main factors

)(Invasions to forest areas

HF2

)(The presence of livestock in the forest

HF3

)(Legal Harvesting of wood

HF4

)(Wood Harvesting as fuel

HF5

)(Arson or wrong firing

HF6

عوامل انسانی

)(Early replacement of managements

HF7

Human Factors

)(Unprincipled exploitation of non-wood products

HF8

تعرض به عرصههای جنگلی
حضور دام در جنگل
برداشت چو در قالب طرح
برداشت چو برای تأمین سوخت
آتشسوزی عمدی یا اشتباهی
جایگزینی زودهنگام مدیریتها
بهرهبرداری غیراصولی محصوالت فرعی
فعالیتهای عمرانی
حاشیهنشینی و آلودگی محیط زیست
عملکرد ضعیف در زمینه ترویج
ذغالگیری

)(Construction activities

HF9

)(Marginalization and environmental pollution

HF10

)(Poor performance in the field of promotion

HF11

)(Charcoal making

HF12

)(Drought

NF1

عوامل طبیعی

)(Pests

NF2

Natural Factors

)(Natural fires

NF3

)(Flood

NF4

)(Storm

NF5

خشکسالی
آفات
آتشسوزی طبیعی
س یل
طوفان

0.159

0.160
0.140
0.120

0.103

0.080
0.060

0.049 0.046
0.037

وزن

0.083 0.081

Weight

0.077 0.074
0.072 0.069
0.068

0.100

0.040

0.029 0.029

0.020

0.008 0.007 0.007

0.000

NF5

NF4

HF12

NF3

HF9

HF8

HF7

NF2

HF10

HF11

HF4

HF6

NF1

HF5

HF1

HF3

HF2

کد عامل تخریب
Code of destruction
شکل  -2اوزان نهایی عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بر اساس روش .AHP
Fig. 2- The final weight of the destruction of Hyrcanian forests based on AHP.

شدند .طبق نتایج باهدساتآماده مهامتارین عامال تخریاب
طبیعی نیز خشکسالی بود.
به این ترتیب نتایج حاصال از دو روش  AHPو SAW
مشابه بودند .در گام ساوم عوامال تخریاب باه کماک روش

در گام بعدی پس از اجرای رتبهبندی عوامال تخریاب
جنگاالهااای هیرکااانی بااه کمااک روش ( SAWشااکل ،)2
مهمترین عوامل تخریب ،تعرض به عرصههای جنگلی ،حضور
دام در جنگل و برداشت غیرمجاز چو از جنگال شناساایی
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تخریب تعرض به عرصههای جنگلی ،حضور دام در جنگال و
برداشت غیرمجاز چاو از جنگال اسات .در ایان روش نیاز
جابهجاییهایی از نظر وزن عوامل مؤثر بر تخریب در مقایسه
با دیگر روشهای مورد استفاده مشاهده میشود .برای ملاال
نتایج این روش نشان میدهد ،اهمیت تاأثیر برداشات چاو
در قالب طارح ،حاشایهنشاینی و آلاودگی محایط زیسات و
فعالیتهای عمرانی بیشتر است.

 TOPSISرتبهبندی شدند .نتایج در شکل  4اگرچاه همانناد
روشهای تحلیل سلساله مراتبای و روش  SAWمهامتارین
عوامل تخریب تعرض به عرصههاای جنگلای ،حضاور دام در
جنگل و برداشت غیرمجاز چو از جنگل بود ،اهمیت ایجااد
تخریب ناشی از آفات نسبت به دو روش قبلی بیشتر بود.
در گام چهارم ،رتبهبنادی عوامال تخریاب باه کماک
روش ( ELECTRE IIIشکل  )5نشان داد مهمتارین عوامال

0.159

0.160
0.140
0.120

0.103

0.060

0.049 0.046

Weight

0.083 0.081

0.080

وزن

0.069 0.068

0.075

0.071

0.077

0.100

0.038

0.040

0.029

0.028

0.020

0.008 0.007 0.007

0.000

NF5

NF4

HF12

NF3

HF9

HF8

HF7

NF2

HF10

HF11

HF4

HF6

NF1

HF5

HF1

HF3

HF2

کد عامل تخریب
Code of destruction
شکل  -3اوزان نهایی عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بر اساس روش .SAW
Fig. 3- The final weight of the destruction of Hyrcanian forests based on SAW .
0.159

0.160
0.140
0.103

0.046

0.080
0.060

0.048

0.037

0.040

0.030 0.028

0.020

0.008 0.007 0.007

0.000

کد عامل تخریب
Code of destruction
شکل  -4اوزان نهایی عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بر اساس روش .TOPSIS
Fig. 4- The final weight of the destruction of Hyrcanian forests based on TOPSIS.
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وزن

0.077 0.074
0.072 0.069

0.083 0.081
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0.159

0.160
0.140
0.120

0.103

0.080
0.060

0.049 0.046

وزن

0.083 0.081

Weight

0.069 0.068

0.075

0.071

0.077

0.100

0.038

0.040

0.029

0.028

0.020

0.008 0.007 0.007

0.000

NF5

NF4

HF12

NF3

HF9

HF8

HF7

NF2

HF10

HF11

HF4

HF6

NF1

HF5

HF1

HF3

HF2

کد عامل تخریب
Code of destruction
شکل  -1اوزان نهایی عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بر اساس روش .ELECTRE III
Fig. 5- The final weight of the destruction of Hyrcanian forests based on ELECTRE III.

NF5

0.5
0.5

HF12

2
3.25
4.25
4.5

HF7

6.25
7

HF10

7.75
9

HF4

10.5
10.5

کد فاکتور
Code of factor

HF9

NF1

12
13

HF1

14
15

HF2

16

16

14

12

6

8
10
اثر گذاری عامل
Impact of factor

4

2

0

شکل  -6اثرگذاری عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بر اساس روش میانگین.
Fig. 6- The impact of Hyrcanian forest destruction factors based on average method.

برداشت غیرمجاز چو از جنگل و برداشات چاو بارای
تامین سوخت اختصاص داشت .این موضوع نشان میدهد
رتبه بندی این عوامل از پایداری باالیی برخاوردار اسات و
در مجموع فاصله وزنی این عوامل نسبت به عوامل بعادی
زیاد است که نشان از شدت تاثیر این عوامل بار تخریاب
جنگل های هیرکانی دارد .در بین این چهار عامل ،تعارض
به عرصه های جنگلی با اختالف چشامگیری در رتباه اول
قرار دارد Ryan et al. (2014) .توسعه کشاورزی را یکی از
نمونه های تعرض به عرصه هاای جنگلای معرفای و اعاالم

نتایج رتبهبندی عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بار
اساااا روش میااانگین شااباهت زیااادی بااه اولویااتهااای
بهدستآمده در روش تحلیال سلسالهمراتبای دارد .بااز هام
نتایج نشان میدهاد مهامتارین عوامال تخریاب تعارض باه
عرصههای جنگلی ،حضور دام در جنگل و برداشت غیرمجااز
چو از جنگل است.
در هاار چهااار روش رتبااه بناادی ،TOPSIS ،AHP
 ELECTRE IIIو  SAWرتبه های اول تا چهارم به ترتیب
به تعرض به عرصه هاای جنگلای ،حضاور دام در جنگال،
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بیشاتر اولویاتهاا همچاون روش رتباهبنادی بار اساااا روش
میانگین است.
رتبهبندی عوامل تخریب بر اساا روش ادغامی (شاکل )9
نشان داد مهمترین عوامل تخریب ،تعرض به عرصههاای جنگلای،
حضور دام در جنگل و برداشت غیرمجاز چو از جنگل است.
همان طور که جدول  3نشان میدهاد عوامال انساانی
نقشاای مهاامتاار از عواماال طبیعاای در تخریااب جنگاالهااای
هیرکانی دارند.

کر دنااد کااه توسااعه کشاااورزی در نزدیکاای جنگاال هااای
موزامبیک مهاام ترین عاماال تخا ریب ایان جناااگل هاا
اساا ت .همچناااین ) Damnyaga et al. (2013و et al.
) Cassea (2004نیز تعرض به عرصه های جنگلی و ت ییر
کاربری آنها را یکی از مهم ترین عوامل تخریب جنگل های
در دست بررسی خود اعالم کردند.
شااکل  ۷و  0نشااان م ایدهااد ت ییاار زیااادی در زمینااه
رتبهبندی به کمک روشهاای باردا و کاپلناد وجاود نادارد؛ و
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شکل  -7اثرگذاری عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بر اساس روش بردا.
Fig. 7- The impact of Hyrcanian forest destruction factors based on victories method.

NF5

1
2.5
2.5

HF12

4.5
4.5

HF9

7
8.5
8.5

HF10

10

HF4

11
12.5
12.5

NF1

14

HF1

15
16

HF2

17

20

15

5

10

0

اثر گذاری فاکتور
Impact of factor
شکل  -8اثرگذاری عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی بر اساس روش کپلند.
Fig. 8- The impact of Hyrcanian forest destruction factors based on Copeland’s Method.
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Fig. 9- The impact of Hyrcanian forest destruction factors based on average method.

جدول  -2رتبهبندی عوامل تخریب جنگلهای هیرکانی.
Table 2- Ranking of Hyrcanian forest destruction factors.

رتبه

میانگین

عوامل

رتبه

0

۷/635

0
3
2
4
5/5
۷

3

03/2

عوامل فرعی

رتبه

Secondary factors

9/5
00/5

تعرض به عرصههای جنگلی
حضور دام در جنگل
برداشت غیرمجاز چو
برداشت چو برای تأمین سوخت
آتشسوزی عمدی یا اشتباهی
برداشت چو در قالب طرح
عملکرد ضعیف درزمینهٔ ترویج فرهنگ منابع
طبیعی
حاشیهنشینی و آلودگی محیط زیست
جایگزینی زودهنگام مدیریتها

00/5

بهرهبرداری غیراصولی محصوالت فرعی

02
05/5

فعالیتهای عمرانی
ذغالگیری

5/5
9/5
04
05/5
0۷

خشکسالی
آفات
آتشسوزی طبیعی
سیل
طوفان

0

عوامل اصلی
main factors

)(Invasions to forest areas
)(The presence of livestock in the forest
)(Illegal harvesting of industrial wood
)(Wood Harvesting as fuel
)(Arson or wrong firing
)(Legal Harvesting of wood
)(Poor performance in the field of promotion

عوامل انسانی
Human
Factors

)(Marginalization and environmental pollution
)(Early replacement of managements
(Unprincipled exploitation of non-wood
)products
)(Construction activities
)(Charcoal making
)(Drought
)(Pests
)(Natural fires
)(Flood

عوامل طبیعی
Natural
Factors

)(Storm

برداشت چو در قالب طرح نیز میتواناد باعا تخریاب
جنگال هاا ی هیرکاانی شاود Gao et al. (2005) .نیاز
برداشت چو صنعتی از جنگل ها را به عنوان یک عامال
مخر معرفی کردناد .در باین عوامال تخریاب طبیعای،
خشک سالی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است.
اهمیت خشک سالی از دو جهت قابل بررسی اسات :یکای
اثر مستقیم خشک سالی و دیگری اثارات ثانویاه ناشای از
خشکسالی .خشکسالی میتواند باع رشاد و گساترش
آفات شود و درصد احتمال وقوع و گسترش آتش سوزی را
باالتر ببرد.

طبق نتایج ایان تحقیاق برداشات غیرمجااز چاو
چهارمین عامل مهم تخریب جنگل ها ی هیرکانی است که
این نتایج با نتایج ) Alia et al. (2005مطابقت دارد .آنها
نیز برداشت غیرمجاز چو را یکای از مهام تارین عوامال
تخریب جنگل ها ی پاکستان عنوان کردند .همان طاور کاه
نتایج نشان داد حاشیه نشاین ی و آلاودگی محایط زیسات
باعاااا تخریب جنگااال های هیرکاناااای ماایشاود.
) Armenterasa et al. (2006عناااوان کردناااد کاااه
آلاودگیهاا ی صانعتی و شاهری از عوامال مهام تخریااب
جنگل ها ی آمازون هستند .طباق نظار متخصصاان حتای
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تا حد زیادی میتوان کنترل و یا حداقل با برنامه ریازی و
 نتایج این تحقیاق.مدیریت مناسب آثار آن را تعدیل کرد
 موفقیت در طرح هاا ی حفاظات از جنگال هاای،نشان داد
هیرکانی وابسته به همکاریهای همه جانبه جواماع باومی
است؛ زیرا بسیاری از تهدیدهای زیست محیطیاو تخریاب
جنگل ها نتیجه فعالیت هاای انساانی اسات و موفقیات در
بسیاری از طرح ها ی منابع طبیعی و زیست محیطی درگرو
در نظر گرفتن جواناب اقتصاادی و اجتمااعی مارتبط باا
.جامعه بومی ساکن در منطقه است
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Introduction: The phenomenon of deforestation is considered seriously by researchers as one of the most important
issues in forest management. So far, many efforts have been made to identify the causes of deforestation and
effective solutions have been proposed to reduce it. This study aimed to identify and prioritize the causes of
deforestation of the Hyrcanian forests in northern Iran. The results of this research can provide a basis for
understanding the conditions facing Hyrcanian forest management and help managers to make more detailed plans.
Material and methods: In this research, group decision making was used to identify and rank the causes of
deforestation. For this purpose, two types of questionnaires were designed. The first questionnaire was used to
identify causes of deforestation of Hyrcanian forest while the second questionnaire was developed with the aim of
Pairwise comparisons. The data obtained from the second questionnaire was used to rank the causes of deforestation
in the Hyrcanian forests using the AHP, TOPSIS, ELECTRE III and SAW methods. Finally, to achieve accurate
ranking, the final ranking was done using integration methods.
Results and discussion: The results showed that the weight of anthropogenic deforestation causes is much greater
than the weight of natural deforestation causes; the weight of anthropogenic destruction factors was much more than
natural factors. This shows that a large percentage of forest destruction in Hyrcanian forest is result of
mismanagement of this forest and many human destruction factors can be stopped or modified and, while the natural
factors are lower and under control, those effects can also be modified. Among the human causes of deforestation,
illegal timber harvesting, invasion of forests, livestock grazing in forests and timber harvesting were the most
important causes of deforestation according to forestry projects. After these factors, harvesting of wood for fuel,
arson or spontaneous fires, early replacement of management and non-systematic exploitation of forests and
construction development activities (road construction) were the main causes of deforestation in Hyrcanian forests.
The most important of these deforestation causes were pests and spontaneous fires, respectively. In all four ranking
methods (AHP, TOPSIS, ELECTRE III and SAW) ranked first to fourth respectively invasion of forested areas, The
presence of livestock in the forest, illegally harvesting of wood from the forest and harvest wood as fuel,
respectively. This indicates that these factors’ ranks have high stability and the total weight of each of these factors
is high compared to the next factor, which means the impact of these factors on the destruction of the Hyrcanian
forest is important.
Conclusion: The results showed that success in the Hyrcanian forest protection plans depends on the cooperation of
local and indigenous communities; because many of the environmental threats that cause destruction of the forests
are the result of human activities, the success in most natural resource-related and the environmental projects
depends on economic and social situations associated with the local and indigenous community living in the region.
Keywords: Deforestation, Group decision making, Hyrcanian forests, Pairwise comparison.
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