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چكيده
زمينه و هدف :پارکهای جنگلی شهری به پارکهایی اطالق می شود که به دو صورت طبیعی و یا انسان ساخت در حریم یا درون
مناطق شهری واقع شده باشند .بهرهوری از پارک های جنگلی با توجه به تنوع عملکردهای چنین پارکهایی از جمله موضوعاتی است که
در مدیریت مناطق شهری به ویژه در کالن شهرها مطرح می باشد.
روش بررسی :با توجه به نقش و اهمیت پارکهای جنگلی شهری در این تحقیق که در قالب مطالعه موردی در پارک جنگلی جهان نما
در کالن شهر کرج اجراء گردیده ،اقدام به شناسایی و ارزیابی شاخصهای بهره وری به منظور اولویت بندی اقدامات مدیریتی با استفاده از
رویکرد تصمیم گیری چند مشخصه ای) (MCDMو کاربست روش دلفی(  )Delphiو فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ) (FAHPو
(  )FTOPSISشده است.
یافتهها :نتایج نشان داد که  6معیار شامل  )1زیست محیطی با  5شاخص  )2،اجتماعی با  3شاخص  )3،اکولوژیکی با  4شاخص )4،
ورزشی با  2شاخص  )5 ،فرهنگی و آموزشی با  3شاخص و  )6اقتصادی با  4شاخص در بهره وری بهینه از پارکهای جنگلی شهری دارای
نقش تعیین کننده هستند.
نتيجهگيری :بر این اساس ،جهت بهینه سازی مدیریت بهرهوری از پارکهای جنگلی شهری الزم است در برنامه ها و اقدامات بهرهوری از
پارکهای جنگلی به عملکردهای تلطیف هوا ،زیباسازی منظر ،کاهش آلودگی هوا ،حفظ تنوع زیستی و کاهش مخاطرات طبیعی ،تفریح
و تفرج ،تعامالت اجتماعی ،توازن اکوسیستم شهری ،امکانات و تجهیزات ورزشی و زمینهای بازی کودکان ،آموزش گل و گیاه ،کتابخانه
تعامالت فرهنگی و کارآفرینی و درآمد زایی اولویت داده شود.
واژههای کليدی :بهرهوری پارک جنگلی شهری ،روش دلفی (  ،)Delphi Methodتصمیمگیری چند مشخصهای(  ،)MCDMتکنیک
 ، FAHPتکنیک . FTOPSIS
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،مدیریت محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -2عضو هیات علمی معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی و مدرس مدعو دانشکده محیط زیست و انرژی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علووم
و تحقیقات ،تهران ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -3استادیار گروه مدیریت محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -4دانشیارگروه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ،دانشکده صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین  ،قزوین ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Forest parks are produced in two ways of natural or man-made in the
territory or within the urban areas. The utilization of the forest parks with respect to the various
functions of such parks is of interest to the management of the urban areas, especially in
metropolitans.
Method: As forest parks are so important, therefore: this research is a case study of Jahan Nama forest
parks in Karaj in order to identify and evaluate the utilization criteria for ranking the management
performance. The methods in this research are Multi-Criteria Decision Making (MCDM) approach,
Delphi method, Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and Fuzzy Technique for Order
Performance by Similarity to Ideal Solution (FTOPSIS).
Results: The results show that 6 criteria of Environmental with 5 descriptors, social with 3
descriptors, Ecological with 4 descriptors, Sports with 2 descriptors, Cultural and Educational with 3
descriptors and Economical with 4 descriptors are significant in optimum utilization of urban forest
parks.
Conclusion: As a result, the optimum utilization depends on the criteria of stylizing the air, beatifying
the landscapes, reducing air pollution, maintaining biodiversity, reducing natural hazards, fulfilling the
functions recreation and social interactions, balancing urban ecosystems, sports facilities, equipment
and children’s playgrounds, gardening education, libraries, cultural interactions and entrepreneurship
and income.
Keywords: Utilization of Urban Forest parks, Delphi Method, Multi-Criteria Decision Making
(MCDM, Techniques of FAHP and FTOPSIS.
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زمينه و هدف
پارک جنگلی شهری یکی از انواعها پارکها و فضاهای سبز

خدمات مرتبط با آنها به ویژه در کالن شهر مورد توجه

شهری است که به صورت جنگل طبیعی یا مجموعه ای از

شهرداریها میباشد (.)5

درختان جنگلکاری شده در حریم و محدوده مناطق شهری قرار

از آنجا که دستیابی به راهحلها و راهکارهای مدیریتی برای

دارند که در قالب جنگلداری شهری شهری اقدام به حفاظت و

بهینهسازی از پارکهای جنگلی مستلزم شناسایی معیارها و

مدیریت بهرهوری از آنها میشود ( .)1این نوع پارکها نقش

شاخصهای هر یک از آنها مبتنی بر میزان تاثیر در تحقق

مهم در اکولوژی رفتارهای انسان به طرق مختلف نظیر فیلتر

هدف موردنظر میباشد ،از این رو در چارچوب مطالعه موردی

کردن هوا ،آب ،نورخورشید ،تامین زیستگاه حیوانات و رویشگاه

در پارک جهان نما واقع در محدوده منطقه  11شهرداری کالن

گیاهان و منطقه تفرجی و گردشگری شهروندان تلطیف هوا،

شهر کرج (شکل  )1اقدام به شناسایی معیارها و شاخصهای

کاهش باد و کاهش شدت سیالبها  ،ایجاد جزایر حرارتی و در

مربوط به هر یک از معیارها با استفاده از روش دلفی ( Delphi

نتیجه کاهش مصرف انرژی برای کاهش دما در مناطق مسکونی

 )Methodو اولویت بندی آنها با کاربست فرایند تحلیل

در فصل تابستان دارند (.)4-2

سلسله مراتبی ( )FAHPو  FTOPSISمبتنی بر رویکرد

بهرهوری از پارکهای جنگلی با در نظر گرفتن اهمیت آنها به

تصمیمگیری چند مشخصهای ( )MCDMگردید.

شرح مورد اشاره موضوعی است که امروزه جهت بهره مندی از

شكل  -1محل اجرای تحقيق
اگوور چووه از روش دلفووی جهووت شناسووایی و مشووخص نمووودن

که استفاده از این فرایند با هدف رتبه و اولویتبندی معیارهوا و

معیارهووای موووثر در زمینووه هووای مختلووف موودیریتی ،فنووی و

شاخصها و مشخص نمودن گزینهها در زمینوههوا و موضووعات

اجتماعی ،سیاستگذاری و بازاریابی استفاده شده است (.)11-6

مختلوف ماننود انتخواب محولهوای مناسوب جهوت اقودامات و

اما در زمینه مدیریت شهری از جمله موضوع مورد بحث در این

فعالیتهای مختلف از کارایی مناسوب و قابول قبوول برخووردار

مقاله از روش مذکور استفاده نشده اسوت .بررسوی تحقیقوات و

میباشد (.)16-12

مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از فرایند تحلیول سلسوله

در این تحقیق بهدلیل این که از روش دلفی که مبتنی بر اجماع

مراتبی فازی  FAHPو  FTOPSISکه از جمله تکنیکهای

نظر متخصصین در رابطه با محتمل ترین ترین وضوعیت آتوی از

تصمیمگیری چند مشخصه هستند نیز نشان دهندهی این است

طریق شناسایی عکس العمل هوا اسوتفاده از علوم و تکنولووژی
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میباشد و در مواردی که سیاسوتگذاری مطورح باشود از آن بوه

الف -تهیه پرسشنامه نیمه باز حاوی لیست معیارها و شاخصها

عنوان پشتیبانی کننده تصمیم گیری بر اساس عوامل مووثر بوه

جهت نظرسنجی از متخصصین (خبرگان) (ِVan ،Delbecq

صورت ترجیحوی در زمینوه هوای مختلوف اسوتفاده موی شوود

 de Venو  ، 1175 ،Gustfsonبه نقل از قدوسی.)1313،

(6و7و .)11-17بر این اساس در این تحقیوق از فراینود سلسوله

ب -تعیین تعداد پرسشنامه جهت گردآوری دادهها با استفاده از

مراتبی فازی  FAHPو  FTOPSISبوه دلیول لوزوم افوزایش

جدول مورگان مبتنی بر فرمول کوکران (.)22

قطعیت از طریق کاهش عدم قطعیت به ترتیب بررسوی و رتبوه

ج -غربالگری معیارها و شاخص های مربوط به هر یک از آنها

بندی معیارها و اولویتبندی هر یک از معیارها جهت دسوتیابی

با استفاده از آماره مد و استفاده از روش تجزیه و تحلیل فراوانی

به گزینهها استفاده شده است (.)12

(.)21
د -تهیه لیست نهایی معیارها و شاخص ها .

روش بررسی
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – استنباطی بووده کوه در
پارک جنگلی جهان نما واقع در محدوده منطقوه  11شوهرداری
کرج که از طریق جنگلکاری در شرق شهر کرج در سوال 1351
ایجاد گردیده به مورد اجرا در آمده است.

بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و
مشخص نمودن گزینهها با بکارگیری روش  ،FTOPSISبه
ترتیب به شرح زیر شد:
 -1فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( ) FAHP

در این تحقیق به منظور شناسایی معیارهای بهرهوری از پوارک
های جنگلی و موثر در بهینه سازی مودیریت آنهوا و تعیوین و
مشخص نمودن شاخص های مربوط به هر یک از معیارها ابتودا
اقدام به بررسی نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در خوارج
و داخل کشور گردید و لیستی از معیارها و شاخصهای معرفوی
و ارائه شده در گزارشهای مربوط به آنهوا تهیوه شوده سو س
شناسایی معیارها و شاخصهای مربوط به هور یوک از آنهوا در
چهار مرحلوه بوه شورح زیور مبتنوی بور روش دلفوی (Delphi
 ، )Methodصورت گرفت:

پس از تهیه لیست نهایی معیارها و شاخص ها اقدام به رتبه

در این تکنیک که در  7مرحله اجرا میشود بعد از مراحل اول
(رسم نمودار سلسله مراتبی) و دوم (تعریف اعداد فازی به
منظور انجام مقایسات زوجی(جداول  1و  ،)2اقدام به محاسبه
 Siبرای هر یک از سطرهای ماتریس زوجی با استفاده از رابطه
(  )1در مرحله سوم شده و س س برای محاسبه سایر مقادیر از
روابط  2تا  3در مرحله چهارم استفاده گردید .در مرحله پنجم
درجه بزرگی  Siها نسبت به یکدیگر با بکارگیری رابطه  4شده
در مراحل ششم و هفتم نیز به ترتیب وزن معیارها و بردار وزن
نهایی با استفاده از روابط  5تا  8شد (جدول .)3

جدول  -1مقياس  1تا  3اهميت نسبی مورد استفاده در تكنيک)22( AHP
مقیاس

تعریف (عبارت کالمی وضعیت مقایسه  iنسبت به j

نماد

1

اهمیت یکسان

E

3

نسبتا با اهمبت

M

5

با اهمیت زیاد

I

7

با اهمیت خیلی زیاد

VI

1

مطلقآ با اهمیت

AI

8 ،6 ،4 ، 2

اهمیت یا ارزش بینابینی

BO

E= Equal, M= Moderate, I= Important, VI=Very Important, AI= absolutely Important, Between the Options.
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جدول  -2طيف فازی معادل مقياس ساعتی مورد استفاده در تكنيک )29( FAHP
عبارت کالمی وضعیت مقایسه  iنسبت به j

مقیاس غیر فازی

معادل فازی

معادل فازی معکوس

اهمیت یکسان

1

()1،1،1

(1و  1و )1

اهمیت بینابین مقیاس  1و 2

2

(3و2و)1

( 1و  2/5و 2/333

نسبتا یا کمی با اهمیت

3

4و3و2

 2/5و  2/333و 2/25

اهمیت بینابینی مقیاس  3و 5

4

5و4و3

 2/333و  2/25و 2/22

اهمیت زیاد

5

6و5و4

 2/25و  2/22و 2/166

اهمیت بینابینی مقیاس  5و 7

6

7و6و5

 2/22و  2/166و 2/142

اهمیت خیلی زیاد

7

8و7و6

 2/166و  2/142و 2/125

اهمیت بینابینی مقیاس  7و 1

8

1و8و7

 2/142و  2/125و 2/111

اهمیت مطلق (مطلقآ با اهمیت )

1

1و1و1

 2/111و  2/111و 2/111

جدول  -9روابط مورد استفاده در تكنيک )29( FAHP
رابطه

شماره رابطه

1

2
که در آن  : iشماره سطر j ،و

 :اعداد فازی مثلثی ماتریس های مقایسه زوجی است

3
4

5
در رابطه  3تا ، 5

و

به ترتیب مولفه های اول تا سوم اعداد فازی می باشند.

میزان بزرگی  Kعدد فازی مثلثی
6

7
8

وزن نرمال نشده
وزن نرمال شده (نهایی)
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تكنيک FTOPSIS

دورتوورین فاصووله را از راه حوول ایووده آل منفووی دارد .الگوووریتم

در این تکنیک رتبه بندی بر اساس میزان مشابهت بوه راه حول

تکنیک  FTOPSISدر این تحقیق به شرح زیر می باشد.

یا گزینه ایده آل صورت میگیرد به طوری که  mگزینه بوسیله

تشكيل ماتریس تصميم:

 nشاخص ارزیابی می شود .بر این اساس گزینه بهینه گزینهای
است که کمترین فاصله از راه حل ایده آل مثبت و در عین حال

در تشکیل ماتریس تصمیم بور ای هور شواخص و گزینوه عودد
فازی مثلثی به شرح جدول  ،4اختصاص داده شد .

جدول  -0اعداد فازی مثلثی معادل طيف  7درجه برای ارزیابی گزینه ها ()29
عبارت کالمی(زبانی)

نماد

معادل فازی

خیلی ضعیف

( )VP

 1و 2و .

ضعیف

() P

3و1و2

ضعیف تا متوسط

( ) MP

5و3و1

متوسط

()F

7و5و3

تقریبآ خوب

( ) MG

 12و  1و 7

خیلی خوب

( ) VG

 12و  12و 1

تعيين ماتریس وزن معيارها
با توجه یه اینکه ضریب اهمبت شواخص هوای تحقیوق متعودد
بودنوود

و از اعووداد فووازی

با استفاده از رابطوه زیور صوورت گرفوت کوه در آن  Wjمبوین
اهمیت شاخص  vjاست.

مثلثی نیز استفاده گردید لذا ضریب اهمیوت بورای هور یوک از
شوواخص هووا بووه صووورت

یافتن گزینه ایده آل و ضد ایده آل فازی

تعریف شد.

به این منظور از روابط به شرح زیر استفاده گردید:

بی مقياس نمودن ماتریس تصميم فازی

گزینه مثبت

برای بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیم فازی با توجه به این که
درایه های ماتریس تصمیم برای شاخصها مثبت و منفی بودن،

گزینه منفی

از روابط زیر استفاده شد:
برای شاخص با بار مثبت

فاصله از گزینههای ایدهآل و ضد ایدهآل فوازی بوا بوهکوارگیری
روابط زیر محاسبه شد.

برای شاخص با بار منفی

تعيين ماتریس تصميم فازی وزن دار:

شاخص شباهت گزینه هوا ( )CCiجهوت رتبوه بنودی آنهوا بوا
استفاده از رابطه زیر بدست آمد.
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09
مانند توپوگرافی ،توپولوژی ،اقلیم ،اکولوژیکی ،زیسوت محیطوی،
اجتماعی ،اقتصادی ،ورزشی و فرهنگی و آموزشی در بهرهوری از

در پایان با استفاده از خروجی حاصل از بهکارگیری تکنیکهای

پارکهای جنگلی شوهری مووثر مویباشوند .بوه طووری کوه در

 FAHP TOPSISبه ترتیب رتبهبندی معیارها ،شواخصهوا

سنجش نقش و عملکرد آنها میتوان از شاخص های مرتبط به

مشخص گردید و گزینه ها تعیین شدند ،به طوری کوه بور ایون

هر یک از معیارها استفاده نمود .بر ایون اسواس و بوا توجوه بوه

اساس اقدام به ارائه راهکارهای مدیریتی جهت بهرهوری بهینوه

استفاده از روش دلفی و بکارگیری آماره مد در تجزیه و تحلیول

از پارکهای جنگلی شهری شد.

نظرسنجی از  35نفر از متخصصین (خبرگان) جهت غربالگری

یافته ها

معیارها و شاخص ها مشخص گردید کوه از مجمووع  1معیوار و

نتیجه حاصل از تهیه چک لیست معیارهای بهرهوری از پوارک-

 21شاخص جمعا  6معیار و  18شاخص در بهرهوری از پوارک-

های جنگلی شهری مستخرج از نتایج تحقیقوات پیشوین انجوام

های جنگلوی شوهری و ارزیوابی عملکورد آنهوا موؤثر هسوتند

شده در داخل و خارج کشور نشان داد که معیارهوای متعوددی

(جداول  5الی. ) 7

جدول -5فهرست منابع استخراج معيارها و شاخص های بهره وری از پارک های جنگلی

معيارها

منابع مورد استفاده(بر اساس شماره فهرست)

زیست محیطی

( ) 42 ، 43، 44، 45، 48

اکولوژیکی

()25،46

اجتماعی

( ) 24، 25، 26، 27، 28، 21، 32، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 31، 42، 41
() 48، 41، 52، 51

ورزشی

( ) 27، 28، 21 ، 32، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 31، 42
( ) 48، 41، 52، 51، 52، 53، 54، 55

فرهنگی و آمورشی

()24،47،56

اقتصادی

()25،42،41،48،52،53،54

جدول  -6چک ليست معيارها و شاخص های بهره وری بهينه از پارک های جنگلی مستخرج از نتایج تحقيقات انجام شده
در داخل و خارج کشور
شاخص

ردیف

معيار

1

زیست محیطی

2

اکولوژیک

3

اجتماعی

-1تفریح و تفرج -2 ،سالمت و ایمنی روحی و روانی-3 ،تعامالت اجتماعی

4

ورزشی

-1ورزش عمومی -2 ،بازی کودکان

5

فرهنگی و آموزشی

6

اقتصادی

-1تلطیف هوا -2 ،زیباسازی-3 ،کاهش آلودگی هوا -4 ،حفظ تنوع زیستی -5 ،کاهش مخاطرات
طبیعی
-1تعادل منابع زیست محیطی -2 ،پایداری توان اکوسیستم شهری،
 -3تثبیت کربن -4 ،تثبیت ازت

-1برنامه آموزش و پرورش (حفظ و نگهداری از گل و گیاه) -2 ،کتابخانه و امکانات اشاعه امور
فرهنگی-3 ،مراودات و تعامالت فرهنگی

-1کار آفرینی -2 ،درآمدزایی-3 ،رونق اقتصادی-4 ،کاهش مصرف انرژی
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جدول  -7نتيجه غربالگری معيارها و شاخصهای بهرهوری بهينه از پارک های جنگلی بر اساس روش دلفی
ردیف

معيار

شاخص

1

زیست محیطی

تلطیف هوا  ،زیباسازی،کاهش آلودگی هوا ،حفظ تنوع زیستی ،کاهش مخاطرات طبیعی ( 5شاخص)

2

اکولوژیک

تعادل منابع زیست محیطی ،پایداری توان اکوسیستم شهری(  2شاخص)

3

اجتماعی

تفریح و تفرج  ،سالمت و ایمنی روحی و روانی ،تعامالت اجتماعی( 3شاخص)

4

فرهنگی و آموزشی

5

ورزشی

ورزش عمومی ،ورزش و بازی کودکان ( 2شاخص)

6

اقتصادی

کار آفرینی ،درآمدزایی،کاهش مصرف انرژی( 3شاخص)

آموزش حفظ و نگهداری از گیاهان و پرورش گل وگیاه  ،اشاعه تعامالت و امور فرهنگی ،مراودات و
تعامالت فرهنگی( 3شاخص)

نتیجه رتبهبندی معیارهای بهرهوری بهینه از پارکهای جنگلی

اکولوژیکی ،ورزشی ،فرهنگی و آموزشی و اقتصادی در بهرهوری

شهری با استفاده از تکنیک  FAHPنشان داد که به ترتیب

بهینه از پارکهای جنگلی موثر هستند (جدول .)8

اهمیت و ارجحیت ،معیارهای زیست محیطی ،اجتماعی،
جدول  –8رتبه بندی معيارهای بهره وری بهينه از پارک های جنگلی شهری
معيار

وزن نرمال شده

رتبه

زیست محیطی

2/282

1

اجتماعی

2/23

2

اکولوژیک

2/18

3

ورزشی

2/144

4

فرهنگی وآموزشی

2/216

5

اقتصادی

2/27

6

 5معیار

1

-

نتیجه اولویت بندی شاخص های ارزیابی نقش و عملکرد هر

اساس تکنیک مشخص گردیده به ترتیب به شرح جدول  1می-

یک از معیارهای بهرهوری بهینه از پارکهای جنگلی ،که بر

باشد.

جدول  -3اولویت بندی شاخص های ارزیابی نقش و عملكرد بهره وری بهينه از پارک های جنگلی شهری
ردیف

معيار

1

زیست محیطی

جمع

وزن

رتبه و اولویت

شاخص
 -تلطیف هوا

2/322

1

 -کاهش آلودگی هوا

2/262

2

 -زیباسازی منظر

2/242

3

 -حفظ تنوع زیستی

2/172

4

 -کاهش مخاطرات طبیعی

2/21

5

1

-

 5شاخص

ارزیابی شاخص های بهره وری بهینه از پارک های جنگلی...

2

اجتماعی

 -تفریح و تفرج

2/372

1

 -سالمت وایمنی روحی و روانی

2/332

2

 -تعامالت اجتماعی

2/322

3

1

-

 -تعادل منابع زیستی و تثبیت کربن

2/722

1

 -پایداری توان و تعادل اکولوژیک

2/282

2

1

-

 -فراهم ساز ی امکانات و تسهیالت ورزش عمومی

2/527

1

 -فراهم سازی امکانات و تسهیالت بازی های کودکان

2/427

2

 2شاخص

1

-

 -آموزش های پرورش گل وگیاه

2/672

1

 -تعامالت فرهنگی

2/316

2

 -اشاعه مراودات و تعامالت فرهنگی

2/214

3

1

-

 -کارآفرینی

2/542

1

 -درآمدزایی

2/352

2

 -کاهش مصرف انرژی

2/112

3

1

-

جمع
3

اکولوژیکی

 3شاخص

جمع
4

ورزشی

 2شاخص

جمع

5

فرهنگی و اموزشی

جمع

6

اقتصادی

جمع

05

 3شاخص

 3شاخص

بحث و نتيجه گيری
به طور کلی تصمیم گیری مهمترین وظیفه یک مدیر به ویژه

روشهای شهودی و خالق استفاده میشود ،از روش تصمیم-

در سطح عالی است .این در حالی است که تصمیمگیری اقدام

گیری عدم اطمینان در شرایط ریسک استفاده گردید .الزم به

کاربردی جهت جلوگیری از اشتباه انسان می باشد ،مگر آنکه

توضیح است که خالقیت خود عاملی برای شناخت بیشتر

مدیر به فرآیند تصمیم توجه نداشته باشد که در این صورت

مسائل و همچنین دستیابی به راهکارها و گزینههای کاربردی

اشتباه میتواند گریز ناپذیر نیز باشد .تصمیمگیری با در نظر

محسوب میشود( .مرادی  1313،به نقل از Monahan

گرفتن شرایط به سه صورت میتواند صورت پذیرد :الف) در

 .) 2222،عالوه بر این از آنجا که پارک جنگلی شهری تلفیقی

شرایط اطمینان ،ب) در شرایط عدم اطمینان(شامل تصمیم

از پارک جنگلی و پارک شهری با کارکردهای زیست محیطی،

گیری در شرایط عدم اطمینان کامل و در شرایط ریسک ،ج) در

تفرجی ،تفریحی ،فرهنگی و آموزشی است از این رو یکی از

شرایط تعارض ( مرادی 1313،به نقل از .) 2222، Monahan

مهمترین و اصلیترین نیازها جهت دستیابی به راهکارهای

در این تحقیق به دلیل این که موضوع مورد بررسی مشتمل

مدیریتی بهرهوری پایدار از پارکهای جنگلی شهری مشخص

برتعدادی از متغیرهای قابل و غیرقابل کنترل نیز بود ،از اینرو

نمودن شاخصهای مؤثر به ترتیب اهمیت و اثرگذاری آنها در

تصمیمگیری از طریق ایجاد ماتریس تصمیم گیری با استفاده از

حفاظت از چنین پارک هایی افزون بر کاهش خسارت و تاثیر

رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (  )MCDMکه در آن از
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آن در بهرهبرداری از آنها تشخیص داده شده است که میتواند

معیارهای ذکر شده به عنوان مالک در نظر قرار گرفته و در

منجر به دستیابی به راهکارهای مدیریتی مورد لزوم شود (.)57

اقدامات و فعالیت های اجرایی به آنها توجه ویژه شود .افزون

با توجه به مطالب مزبور نتایج بدست آمده از این تحقیق که به

بر این با توجه به این که تنها مدنظر قرار دادن معیارها نمی-

صورت موردکاوی در پارک جنگلی جهان نما در محدوده کالن

تواند پاسخگوی نیازها جهت دستیابی به اهداف مربوط به بهره-

شهر کرج اجرا شده است نشان داد که بهرهوری از پارک های

وری بهینه از پارکهای جنگلی شهری شود ،از این رو ضرورت

جنگلی شهری در مواردی که از طریق جنگلکاری ایجاد شده

دارد برنامهریزی مبتنی بر شاخصهای مربوط به هر یک از

باشند به ترتیب رتبه تابعی از نقش و عملکرد های معیارهای 6

معیارها با در نظر گرفتن میزان و سهم تاثیر آنها به شرح ارائه

گانه شامل :زیست محیطی ،اجتماعی ،اکولوژیکی ،ورزشی،

شده در جدول  12صورت پذیرد.

فرهنگی و آموزشی و اقتصادی است .به عبارت دیگر ضرورت
دارد طرحها و برنامههای بهرهوری از چنین پارکهایی بر اساس

جدول  -14رتبه و اولویت بندی معيارها و شاخصهای بهره وری بهينه از پارک های جنگلی شهری
رتبه

معيار

1

زیست محیطی

2

اجتماعی

3

اکولوژیک

4

ورزشی

5

آموزشی و فرهنگی

6

اقتصادی

رتبه

شاخص

1

تلطیف هوا

2

کاهش آلودگی هوا

3

زیباسازی منظر

4

حفظ تنوع زیستی در مناطق شهری

5

کاهش مخاطرات طبیعی در مناطق شهری

6

تفریح و تفرج شهروندان

7

سالمت و ایمنی روحی و روانی شهروندان

8

تعامالت اجتماعی

1

تعادل زیست محیطی و تثبیت کربن

12

پایداری توان و تعادل اکولوژیک

11

ورزش عمومی

12

باز ی های کودکان

13

آموزش پرورش گل و گیاه

14

تعامالت فرهنگی

15

اشاعه مراودات و تعامالت فرهنگی

16

کارآفرینی

17

درآمدزایی

18

صرفه جویی در مصرف انرژی (از طریق ممانعت از تشکیل جزایر حرارتی)
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نتایج بهدست آمده از این تحقیق در مقایسه با نتایج پیشین

 مجله محیط،توسعه پارک جنگلی شیخ ت ه ارومیه

CFNP انجام شده مؤید صحت یافتههای گزارش شده توسط

.81-124  صص،37  شماره،1381 ،شناسی

) در زمینه اثرات پهنههای جنگلی و نتایج تحقیقات2212(

 طرح. سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج-5

 و همکارانHasanzadeh ) و1116 ( Ziglio  وAdler

.1381 .بهره وری ازپارک جنگلی جهان نما–کرج

) در زمینه کاربرد و کارائی روش دلفی و بنی جمالی2212(

6- Adler, M,and E, Ziglio , 1996 . Gazing
into the oracle: The Delphi Method
and Its Application to Social policy
and public Health, (Jessica Kingsley
Publishers).
7- Bolognini, M., 2001. Delphi method
and public policy making. In Italian.
8- Hilbert, M., Miles, I.,Other J,.2009.
Foresight
tools for participative
policy – making
in
intergovernmental processes in developing
countries : Lessons learned from the
ELAC policy priorities Delphi
.Technological Forecasting and social
change . 15(2): 880-896
9- Hasanzadeh, M., DanehKar, A., Pak,
A.2012. Application of Delphi method
for criteria selection in site survey of
oil jetties in Iran. Environ. Nat. Res.,
2(1): 119-128
10- Cho,J.,Lee. J., 2013. Development of
a
new
technology
product
evaluation
model
for assessing
commercialization opportunities using
Delphi method and fuzzy AHP
approach. Expert syst. Appl., 40(13):
5314-5330.
11- Mafi-Gholami.D., Feghihi, J.,Danika
,A., Yarali ,N.2015.
Prioritizing
stresses and disturbances affecting
mangrove
forests
using
fuzzy
analytic hierarachy process.(Case
Study : mangrove
forests
of
Hormozgan province of Iran .Adv .
Biores. 6(3) 78-92.
12- Wang,E.A.,Hong, C.S., Shavat , S.,
Kessel, E.R., sanders, R., and Kushe,

FTOPSIS ) و کارایی تکنیک1313( ) و برهمند1313(
جهت رتبه و اولویت بندی معیار ها و شاخصها تصمیمگیری بر
اساس رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و یا چند شاخصه
 به طوری که با انجام این تحقیق. ) مطابقت داردMCDM(
مشخص شد که در بهرهوری از پارک های جنگلی به ترتیب
، ورزشی، اکولوژیک، اجتماعی،معیارهای زیست محیطی
آموزشی و فرهنگی و اقتصادی و به تبع آنها شاخصهای هر
یک از معیارها با توجه به میزان نقش و اثرگذاری دارای رتبه و
 به طوری که با در. میباشند1  و8 اولویت مندرج در جداول
نظر گرفتن کارکردها و عملکردهای پارک جنگلی شهری که
،به صورت تلفیقی از کارکرد ها و عملکرد های زیست محیطی
 ضرورت دارد.)57(  فرهنگی و آموزشی است، تفریحی،تفرجی
در تدوین و اجرای برنامههای بهرهوری از پارک جنگلی مورد
،مطالعه و پارکهای مشابه آن به منظور بهرهوری پایدار
 نقش و اثرگذاری هر یک از معیارهها و شاخصهای،اولویت
.مربوط به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مد نظر قرار گیرد
منابع
1- Oppenheimer, O.L., 2012. New Natural
Areas Beyond Forest park Forge
connections for Wildlife , people.
Metro (Oregon regional government).
Archived from the original on August
7, 2015. Retrieved June14, 2015.
2- CFNP
(Center
for
National
Policy).2012. What States Can Do
.part 7, plant Forests. 23 July 2012.
 فضای سبز و، مباحثی پیرامون پارکها، ه، مجنونیان-3
، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران،تفرجگاهها
.1374

عالی پور و همكاران

95  زمستان،4 شماره، توسعه و محیط زیست،پایداری

 محیط.عرصههای مناسب توسعه جنگلهای مانگرو
، سال چهارم،1312  بهار و تابستان،زیست و توسعه
.37-48  صص،7 شماره
 شبیهسازی و مدلسازی و کاربرد آن در، ج، قدوسی-22
مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد
 دانشکده محیط زیست و،علوم تحقیقات تهران
.) (جزوه درسی مقطع دکتری،1313 ،انرژی
21-Harold, A.Linstone and M.Turoff.2002.
Techniques and Applications.TOC 3.
B.3.The NationalDrug-Abuse policy
Delphi: progress Report and Findings.
22- Saaty, T.l., 1990.How to make a
decision: The Analytic hierarchy
process.
European
Journal
of
Operational Research .481(1990). 925.
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