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 مقدمه. 1
در علوم مرتع دربارة عوامل مؤثر بر مراتع و عملکررد  

نظر وجود دارد. اغلب اوقرا    سازگان اختالف این بوم

بردارند و  گذاران و محققان جدا از جامعة بهره ستسیا

نفرع   گاهی اطالع یرا برداترت درسرتی از جامعرة       

ریز  در مرتع، با توجره بره ابعراد     وجود ندارد. برنامه

مختلف و متنوع اثرگذار در ایرن ییهره و چیدیردگی    

مسائل این یوزه و تضاد تکلی برخری مووروعا ،   

ت کره امکران تحلیرل    نیازمند استفاده از ابزارهایی اس

زمان عوامل را داتته باترد. برخری عوامرل کم ری      هم

زمان عوامرل   ؛ بنابراین، تحلیل هم است و برخی کیفی

سازد. در این ییهه، اغلب، برا   را با دتوار  همراه می

ساز  یک یا چنرد عامرل، برخری عوامرل      هدف بهینه

تود؛ این موووع با رویکرد سیستمی بره   فراموش می

سررازگان تنرراقر دارد. تحلیررل  حلیررل بررومتجزیرره و ت

سرازگان، برا توجره بره واردتردن       مسائل چیدیدة بروم 

ها  متعدد، کار را از تحلیلی ساده، کره  هرن    تاخص

سرازد. از سرو     دادن آن باتد، خارج می قادر به انجام

دیگر، در طبیعت، متغیرها  تأثیرگذار محیهی با تنوع 

یررزان و زیرراد  وارد تررده اسررت و اغلررب دربررارة م 

تغییرا  این عوامل اطالعاتی کافی وجرود نردارد. در   

این ترایط، چرداختن به ایرن مووروعا  برا اتکرا بره      

هررا  متررداوا آمررار  بررا   هررا  موجررود و روش داده

بررداران در   هایی همراه است. اخذ نظرر بهرره   دتوار 

موارد مختلف و تحلیرل تجربیرا  اینران، بره منز رة      

  مرسروم تحقیرد در   هرا  دانش بومی، یکری از تریوه  

ها  مختلفِ تناخت موووع اسرت. در مسرائل    زمینه

نفعران متعردد     مربوط به مدیریت منرابع طبیعری     

توجهی به آرا  این گروه، منرکال    وجود دارند؛ بی

هرا   برردار  از آن  ها و بهرره  بسیار  را در اجرا  طرح

[. دانررش بررومی ثمرررة سررابقة 32ایجرراد کرررده اسررت  

نزدیک با مسائل این یوزه اسرت و   تاریخی و ارتباط

هرا  مرذکور مرؤثر واقرع      در رفع برخری از نارسرایی  

بررداران و برا    تود. با در نظر گرفتن جمعیت بهرره  می

ها  اقتصاد ، اجتماعی و فرهنگری   توجه به وابستگی

یابرد.   اینان به مراتع، این دیدگاه اهمیت بینتر  مری 

گیرر    یمنفعان یا تصرم  در این زمینه نظرسنجی از   

تود، و ری افرراد، اغلرب، برا      گروهی به کار گرفته می

توجه به مالیظا  مختلف، از بیان دقیرد آرا  خرود   

کنند و گاهی اساساً نظر  قهعری ندارنرد.    اجتناب می

ها  رایج )نظیرر   در اخذ نظر اجتماع، بر اساس روش

ترود   نامه(، از ابزارهایی استفاده مری  استفاده از چرسش

دهنردگان بریش از آنکره امکران ارائرة       که اغلب چاسخ

هرا    ها و ارقرام دقیرد را داترته باترند، چاسرخ      چاسخ

نامره   کنند یا بسته بره ترکل چرسرش     نامهمئن ارائه می

کنند. از ایرن   هایی را با عدم اطمینان انتخاب می گزینه

یابی و معرفری روش   رو، در این قبیل تحقیقا  دست

قرادیر عردد    مناسب در تبدیل ترجیحا  کیفی بره م 

هرا      قابل مقایسه اهمیرت بسرزایی دارد. یکری از راه   

گیر   جبران این عدم قهعیت استفاده از روش تصمیم

[ کره رتبرة هرر    1اسرت    1مبتنی بر انتخاب اجتمراعی 

کنرد. ایرن تحقیرد بره      معیار را از دید جمع تعیین می

و معرفری  عوامل مؤثر بر عملکرد مرترع   نییتعمنظور 

یابی به این هدف انجام ترد.   دستروتی مناسب در 

(، در یا رت معمروا، از   AHPمراتبری )  تحلیل سلسله

[ و بره  10گیرر  چنردمعیاره اسرت      ابزارها  تصمیم

رود. ایرن فراینرد    طور گسترده در این زمینه به کار می

دهد  گیر  دخا ت می ها  مختلفی را در تصمیم گزینه

                                                      
1. social choice methods 
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  گیررر هررا  تصررمیم  و یکرری از چکرکرراربردترین روش

اسرت و بررا  یرل مسرائل      1(MCMDچندمعیار  )

ها  مختلف عالید و نیازها   بدون ساختار در یوزه

انسانی، مثرل سیاسرت، اقتصراد و علروم اجتمراعی و      

 مراتبری،  سلسرله  تحلیرل  رود. در مدیریت، به کار مری 

 اهمیرت  و تروند  مقایسه مری  جفتی صور  به عوامل

 از خاصی نوع برا  بودن مناسب تعیین در عوامل نسبی

در ایرن   ترود.  مری  گیرنده ارزیابی تصمیم برا  تصمیم

تا  که تود مقایسه می زمان یک در معیار دو فقط فرایند

[. 13، 4کاهرد    ید زیاد  از چیدیدگی موووعا  می

اعضررا  گررروه را بررا  همررةهررا   روش تصررمیمایررن 

 ةتصرمیم بهینره دربرگیرنرد   تا کند  همدیگر ترکیب می

هرا،   در ایرن روش هردف   [.20  اعضا باتدة هم  آرا

مراتبی تبیه به  ها در ساختار  سلسله معیارها و گزینه

کلی مسئلة مورد  ساختار تود و یک درخت تنظیم می

[. 5  ترود  نمایش داده مری  گرافیکی صور  به مها عه

نامره نیرز بره     چرسش سؤاال  وزن تعیین این روش در

 ی درمراتبر  سلسله تحلیلی [. فرایند12کار رفته است  

[، تعیررین 26زدایرری   بیابرران راهبردهررا  ارزیررابی

 [، مها عة سرمایة18ترین نقاط چراگاه مرتعی   بحرانی

[ و 21[، بررسی عملکرد اقتصاد محلی  31اجتماعی  

زندگی جامعرة روسرتایی    کیفیت بر مؤثر ها  تاخص

[ نیز به کار رفته و کرارایی مناسربی داترته اسرت.     8 

بنررد  خهررر   نررهمحمرردخان و ایمررد  عمررل چه  

ا  را برا اسرتفاده از روش تحلیرل     هرا  تروده   یرکت

 از استفاده محققان، با [.23انجام دادند   مراتبی سلسله

گیر   تصمیم معیارها  و  هنی باورها  ،AHPروش 

ا گو   و کنت تناسایی ا گو  زمینة را در کناورزان

 وجرود  آن کنرت  امکان با قوه طور به را که ا  زراعی

                                                      
1. Multiple Attribute Decision Making 

 در چندمعیارهها   روش [. از22کردند   یمعرف داتت

 بررا   گیرر   تصرمیم  در اطالعا  جغرافیرایی  سامانة

کرار  اسرتفاده ترد و برر      علوفره  مکان مناسب تعیین

 تحلیرل  [. فراینرد 27قابلیت ایرن روش تأکیرد ترد     

 مراترع  برردار   بهره ووعیت مقایسة مراتبی در سلسله

 [ و11طرررح در منهقررة سررمیرم   برردون و دار طرررح

[ بره کرار   28روسرتایی    صرنایع  استقرار بند  او ویت

مراتبری در   رفت. با توجه بره قابلیرت تحلیرل سلسرله    

ها  آن در زمینة  ها  مختلف، به کاربردِ قابلیت عرصه

مراتبری، در   چژوهش یاور توجه تد. تحلیرل سلسرله  

تواند در انعکاس دقیرد   کارگیر  موفد، می صور  به

دار و تناخت بهترِ عوامرل  بر و کم ی آرا  جامعة بهره

فرر    مؤثر بر مراتع به کار رود؛ با چذیرش این چریش 

بردار اتراف مناسبی به عوامل اثرگرذار   که جامعة بهره

بر تغییرا  مراتع دارد و در ایرن راسرتا کراربرد ابرزار     

مناسب برا  استنتاج اطالعا  مبتنی بر دانش جمعری  

 ورور  دارد.

 ها مواد و روش. 2

 ة مورد مطالعهمعرفی منطق
بخنی از مراتع استان سمنان به عنوان منهقة چژوهش 

اسرتان سرمنان دارا  مسرایتی معرادا     انتخاب ترد.  

اسررت و تنرروع آب و هرروایی  کیلررومتر مربررع 97491

بسیار  دارد. با کاهش ارتفاع از تماا به جنوب دمرا  

یابرد. اقلریم غا رب اسرتان      افزایش و بارش کاهش می

 5500000 اسرتان  مراترع  وسعت گرم و خنک است.

 برردار   بهرره  منراعی  صور  بهاغلب است و  هکتار

 ،کره ا  انتخراب ترد    از گسترة مراتع، منهقهتود.  می

دهنرردة  وررمن دارابررودن تنرروع در عوامررل تررکل    

انسانی تدید  -محیهیها   دارا  تفاو سازگان،  بوم
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االمکان روابط دچار چیدیدگی و  و مکرر نباتد تا یتی

مراترع یرد فاصرل     ،. بردین سربب  ننودتنیدگی  درهم

)یرد فاصرل گردنرة     دامغران و سرمنان   ها  تهرستان

برا توجره بره     آهوان تا مراترع مجراور ترهر دامغران(    

بروز تغییرا  محیهری بره   ، بودن اغلب گستره قنالقی

صور  تدریجی و یکنواخت، عدم تغییرا  گسرترده  

دمرررا(،  -بارنررردگیو تررردید در تررررایط اقلیمررری )

هرا  ما کیرت و    تنروعِ نظرام  و  خرا  تناسری و   زمین

مراتع این محدوده اغلرب در   د.تانتخاب  بردار  بهره

ترهر و تویره    ها  یومة سمنان، چنتکوه مهد  بخش

دروار دامغان واقرع اسرت. کرل وسرعت ایرن عرصره       

هزار هکتار است کره یردود نیمری از آن     600یدود 

 کاربر  مرتعی دارد.

 روش کار
مراتبری   تحلیل سلسرله  ساختار تحقید بر اساس اصوا

[ تعریف تد. با توجره بره هردف تحقیرد، روش     15 

مراتبی به تکل نسربتاً متفراوتی بره کرار      تحلیل سلسله

رفررت و بررا تعیررین معیارهررا و زیرمعیارهررا مقایسررا  

و  تعیرین معیارهرا   منظرور  زوجی صور  گرفرت. بره  

 نظررر مراتبرری، از ترردوین سرراختار درخررت سلسررله

 و ا  کتابخانره  مها عرا   ن،برردارا  کارتناسان و بهرره 

با متخصصان استفاده تد و ارتباط بین اجرزا   مصایبه

ترسیم تد. در مریلة بعد، مقایسة معیارها مهرح تد. 

در این روش، مقایسرا  زوجری از سرهو دوم آغراز     

یابرد. در هرر    ترین سهو چایان مری  تود و در چایین می

سهو معیارها به صور  زوجی مهابد با میرزان ترأثیر   

ها و بر چایة معیار خاص در سرهو براالتر مقایسره     نآ

برداران به مقایسة معیارها  توند. در این تحقید بهره می

چرداختند. برا  اجرا  این کار، برر اسراس اطالعرا     

 AHPنامرة   مراتبری، چرسرش   اخذتده و نمودار سلسله

نامره بره کمرک متخصصران      تنظیم تد. روایی چرسش

ییراتری نهرایی ترد. برا     نامه برا تغ  آزمون تد و چرسش

ها  مورد نظر اخذ ترد،   نامه، داده تکمیل سی چرسش

نامره در ادامره ارائره ترده      بخش مختصر  از چرسش

 است.

 
 ها و زیرشاخصها  دو به دوی شاخص ةسیمقا نامة پرسش

 ت.بر عملکرد مرتع در مراتع استان سمنان اسمؤثر ها   و فعا یت انسانی - تناختی بومهدف تعیین عوامل 

 مرتع تحت مدیریت تما       نسبت به هدف عملکردها  سهو اوا مقایسه
 مقدار عدد  درجة اهمیت تاخص دوم تاخص اوا

  طبیعت )آب و هوا، خا ، چستی و بلند ( ها  انسانی )نسبت به درجة اهمیت انسان و فعا یت

 بردار بهره -دو تها  انسانی  تانسان و فعا ی نسبت به هدف ها   هسهو دوم مقایس
 مقدار عدد  درجة اهمیت تاخص دوم تاخص اوا

  برداران و... بخش غیردو تی تامل بهره دو ت و اقداما  دو تی

 دو تا و اقداما  ه سیاست ها  انسانی  تانسان و فعا ی نسبت به هدف ها   هسهو سوم مقایس
 مقدار عدد  درجة اهمیت تاخص دوم تاخص اوا

  ها  دو تی  سایر ادارا  و بخش یادارا  منابع طبیع
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بررداران مراترع    بین بهره گونه که  کر تد، از همان

دار با  ها  سمنان و دامغان سی مرتع قنالقی تهرستان

دار  برریش از بیسررت سرراا  سررابقة اتررتغاا برره مرتررع

انتخاب تدند. در مراجعا  یضور  و با همراهنگی  

زوج  هرر  او ویت و اهمیت تد قبلی از اینان خواسته

عا ی  ید در تا با اهمیت اهمیت از بدون را از معیارها

گیربرودن   کنند. با توجه به گسرتردگی و وقرت   برآورد

ها، تنظیم زمان مناسب و همکرار    نامه تکمیل چرسش

ا  برخوردار برود. از   کنندگان از اهمیت ویژه منارکت

[ دامنرة  33 ،25نظر دامنة اعداد و امتیازا ، محققران   

را توصریه کردنرد. در روش مترداوا،     9تا  1امتیازا  

به منظور تعیین ارجحیرت عوامرل مختلرف و تبردیل     

هرا  ترفاهی )نظرر     ها به مقادیر کم ری از قضراو    آن

گیرنده ارجحیرت   تود و تصمیم کارتناسی( استفاده می

کند. در این  یک عامل را نسبت به عامل دیگر تعیین می

اسراس تجربیرا  و    برداران مراتع بر تحقید، صرفاً بهره

دانننان به قضاو ِ عوامل چرداختنرد. چرا از تکمیرل    

 تلفیرد  بره  هندسری،  میانگین از استفاده ها، با نامه چرسش

 مراتریا  فررد  و تنرکیل   - زوجی مقایسا  ماتریا

تد. نتایج به کمرک   اقدام گروه نظر از زوجی مقایسا 

 برنامررةتحلیررل تررد. ایررن  Expert Choiceافررزار  نرررم

 ترده  مراتبری طرایری   تحلیل سلسرله   امبن بر ا  رایانه

[. در همة مرایل تحقید، مناهدا  محقد از 13  است

نامه ثبت تد ترا امکران اجررا      روند تکمیل هر چرسش

 روش و نقاط قو  و وعف آن تناسایی تود.

 نتایج. 3
مراتبیِ عوامل مؤثر بر عملکرد مرتع در  ساختار سلسله

هرا    نامره  چرسرش  نترایج تحلیرل   ارائره ترد.   1تکل 

دار خبرررة محرردودة  تررده توسررط سرری مرتررع تکمیررل

چژوهش به ترح زیر است. مقایسه و تعیرین او ویرت   

ر  ی و عوامل انسانیعیعوامل طبر تامل  دو معیار اصلی

ر عملکررد    دنرتر یاثرر ب  یعر یعوامل طبننان داد که 

خنرک   در مراترع منهقرة خنرک و نیمره     رد.مراتع دا

ل طبیعی با درجرة اهمیرت   استان سمنان تاخص عوام

او ویت به مراتب باالتر  در تأثیر بر عملکررد   737/0

 263/0مرتع نسبت به عامل انسانی با درجرة اهمیرت   

یافت. از آنجا که مقدار وزن هر عنصر برابر برا مقردار   

نرما یزة آن است، وزن عامرل طبیعری در برابرر عامرل     

 اسرت. برر   356/0انسانی برابر با عدد یک نسربت بره   

اساس نتایج بردار ویژه، او ویت معیارها  اصرلی بره   

/ خواهررد بررود  W1صررور  
(W )

/

 
  
 

1
0 737
0 263

. نررر  

سازگار  مقایسرا  تقریبراً برابرر صرفر اسرت. نرر        

سازگار  کمتر از یک بیانگر قابل اعتماد بودن نترایج  

تعیررین او ویررت معیارهررا  اصررلی  1اسررت. جرردوا 

 د.ده چژوهش و نتایج را ننان می
 

 پژوهش اصلی . اولویت معیارهای1جدول 

 ها  تاخص طبیعی انسانی بردار ویژه

 طبیعی 1 356/0 737/0

 انسانی 808/2 1 263/0
 

تده مقایسره   در مریلة بعد، زیرمعیارها  تعریف

تررد. تعررداد زیرمعیارهررا  فرعرری و زیرمعیارهررا    

درجا  بعد  از دو تا ترش زیرمعیرار بره ازا  هرر     

برود. در زیرمعیرار عامرل انسرانی، وزن      معیار متفاو 

برردار مرترع    نرماا بخش دو تی در برابر با جامعة بهره

بود. برردار   253/0درجة اهمیت یک به درجة اهمیت 

خواهرد   W2ها به صرور    ویژة او ویت این زیرمعیار

/بود
(W )

/

 
  
 

2
0 202
0 798

. بردار ویژة او ویت دو زیر معیار 

در قیاس برا سرایر ادارا  بخرش    منابع طبیعی ادارا  
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و برا مقرادیر نرمراا     W3دو تی به صور  بردار ویژة 

/برود )  167/0یک به 
W

/

 
  
 

0 857
3

0 143
(. نقرش ادارا    

ر نحوة مردیریت مرترع،    منابع طبیعی با چهار زیرمعیار

ها  اقتصاد  دو تی، اندازة اقتصاد  مرترع و   یمایت

ده تد. بردار ویژة ر سنجی ها  واگذار  دو ت سیاست

ترتیرب بره صرور      او ویت چهار زیرمعیار مذکور به

، 793/0و بررا مقررادیر نرمرراا یررک و  W4بررردار ویررژة 

برررود ) 453/0و  699/0
/

W /

/

/

 
 
 
 
 
 
  

0 340
4 0 269

0 237
0 154

 2(. جررردوا  

نتایج ووعیت او ویرت زیرمعیارهرا  تراخص نقرش     

، 5، 4، 3ها   دهد. جدوا ادارة منابع طبیعی را ننان می

ر معیار ترأثیر انسران برر     او ویت سایر زیرمعیارها 7و  6

 دهد. ر را ننان می عملکرد و بردار ویژة هر تاخص

 
 شاخص ادارات منابع طبیعی  . اولویت زیرمعیارهای2جدول 

 بردار

 ویژه

 ها  سیاست

 واگذار 

 اندازة

 اقتصاد 

 ها  یمایت

 اقتصاد 

 نحوة مدیریت

 مرتع
 ها  تاخص

 نحوة مدیریت مرتع 1 250/1 458/1 457/0 340/0

 ها  اقتصاد  دو تی یمایت 8/0 1 083/1 551/0 269/0

 اندازة اقتصاد  مرتع 686/0 923/0 1 666/0 237/0

 ها  واگذار  مرتع سیاست 188/2 813/1 5/1 1 154/0
 

  ت مرتعیمدیر ةنحوشاخص  . اولویت زیرمعیارهای3جدول 

 ها  تاخص   و ارزیابینظار ها  مدیریتی برنامه بردار ویژه

 نظار  و ارزیابی 1 275/0 784/0

 ها  مدیریتی برنامه 636/3 1 216/0

 

 های مدیریتی شاخص برنامه . اولویت زیرمعیارهای4جدول 

 ها  تاخص ها  اجتماعی گی ویژ ها  اقتصاد  ویژگی ها  فنی ویژگی بردار ویژه

 ها  اجتماعی طرح ویژگی 1 026/1 95/1 394/0

 ها  اقتصاد  طرح ویژگی 975/0 1 2 404/0

 ها  فنی طرح ویژگی 512/0 5/0 1 202/0
 

 بردار شاخص جامعة بهره . اولویت زیرمعیارهای5جدول 

 ها  تاخص تاخص اجتماعی اقتصاد  تعامل انسان و مرتع بردار ویژه

 تاخص اجتماعی اقتصاد  1 342/0 745/0

 تعامل انسان و مرتع 92/2 1 255/0
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 شاخص اجتماعی اقتصادی . اولویت زیرمعیارهای6ل جدو

 ها  صتاخ تیوة ما کیت فقر فرهنگ برداران اختالف بهره تجربه سواد دار تعداد دام بردار ویژه

 تیوة ما کیت 1 288/0 095/0 19/0 285/0 166/0 095/0 460/0

 فقر 462/3 1 307/0 533/0 812/0 615/0 307/0 133/0

 فرهنگ 5/10 25/3 1 5/0 33/0 5/0 1 043/0

 برداران اختالف بهره 25/5 875/1 2 1 5/0 5/0 5/0 07/0

 تجربه 5/3 231/1 3 3 1 33/0 33/0 166/0

 سهو سواد 6 625/1 2 2 3 1 5/0 086/0

 دار تعداد دام 5/10 25/3 1 2 3 2 1 043/0
 

 شاخص اجتماعی اقتصادی هایاریع. اولویت زیرم7جدول 

 ها  تاخص مدیریت دام مراتع کافی محصوال  فرعی کنی ته بو وز س آتش بردار ویژه

 مدیریت دام 1 142/0 111/0 142/0 111/0 622/0

 دسترسی به مراتع کافی 7 1 142/0 111/0 111/0 252/0

 برداتت محصوال  فرعی 9 7 1 5/0 5/0 042/0

 کنی بوته 7 9 1 1 5/0 044/0

 سوز  آتش 9 9 1 1 1 04/0

 

عیارهررا  ترراخص مرردیریت دام او ویررت از زیرم

(، فصرل چررا   026/0(، نوع دام )142/0ظرفیت مرتع )

(، 081/0(، قرق )1/0(، دسترسی به منابع آبی )352/0)

( و او ویرت علوفرة دسرتی و    075/0سیستم چرایری ) 

 ( بود.076/0تغذیة تکمیلی )

معیار اصلی تأثیرا  طبیعرت برر عملکررد مرترع     

، خا  و توچوگرافی برود کره   تامل سه زیرمعیارِ اقلیم

و  158/0، 71/0ترتیرب برابرر برا     او ویت هر یرک بره  

دهد اقلیم در درجة اوا اهمیت  بود و ننان می 132/0

قرار  دارد. زیرمعیارها  اقلیمی دارا  او ویرت برابرر   

بود و چا از آن برارش   407/0مقدار و فصل بارش با 

( و سررررما و یخبنررردان 6/0(، دمرررا )067/0تگرررر  )

هررا  مررؤثر خررا    ( قرررار دارنررد. از مؤ فرره 058/0)

زیرمعیارها  تور  و قلیائیت و فقرر غرذایی خرا     

برودن و عمرد    داتت و سنگالخی 34/0او ویت برابر 

هررا بررود.   ( نیررز نزدیررک برره آن 319/0کررم خررا  ) 

زیرمعیارها  فرعی معیار چستی و بلند  تامل ارتفاع 

و  311/0، 356/0و تیب و جهت وزن نسبتاً مسراو   

 Expertافرزار   خروجری  نررم   2داتتند. تکل  333/0

Choice   را، که بیانگر او ویت عوامل مربوط به معیرار

عوامل مؤثر مربوط به  3تأثیرا  انسان است، و تکل 

 دهد. معیار طبیعت را ننان می
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 گیری بحث و نتیجه. 4
طبیعی مؤثرتر  - بر اساس نتایج تحقید، عوامل محیهی

ها  محیهری،   از عوامل انسانی ارزیابی تد. از ویژگی

ترایط اقلیمی )میزان و فصل بارش( دارا  بینرترین  

اثرگذار  بود؛ این نتایج با نتایج اغلب تحقیقاتی که با 

انررد  هررا  دیگررر برره ایررن موورروع چرداخترره      روش

[. در زیرمعیارهرررا  24، 19، 17، 7  راستاسرررت هرررم

زان و فصل بارنردگی، برا   اثرگذار بر عملکرد مرتع، می

کننردة   تررین عوامرل تعیرین    ، مهم213/0درجة اهمیت 

عملکرد مرتع بودند و تریوة ما کیرت خصوصری، برا     

، در درجة بعد  قرار گرفرت. از  058/0درجة اهمیت 

ها  اجتماعی مورد مها عه تیوة ما کیرت   میان ویژگی

بینترین اثر را بر عملکرد مراتع داتت؛ این نتیجره برا   

تهررابد دارد. بررر  [16، 9، 2برخرری مها عررا    نتررایج

ها  انسانی اثرگرذار   اساس نتایج، از میان زیرتاخص

بر عملکرد مرتع، ما کیت خصوصی، با درجة اهمیرت  

، در درجة اوا قرار گرفت؛ ایرن نتیجره منرابه    058/0

برردار    [ است که دربارة نظام بهره6ا    نتیجة مها عه

ن اردبیرل بره روش   بهینة مرتع در سرهو مراترع اسرتا   

AHP   برردار    انجام تده بود )مقایسة سه نظرام بهرره

خصوصی، سنتی و دو تی(. در تحقید یاورر تجربرة   

، در درجرة بعرد    067/0داران، با درجة اهمیرت   مرتع

اهمیت قررار گرفرت و چرا از آن چررا  زودرس و     

 .063/0نظار  دو تی، با درجة اهمیت 

ر ایررن بررر اسرراس نتررایج، روش مررورد مها عرره د

کارگیر ، به د یل ماهیرت   چژوهش، از  حاظ قابلیت به

کررردن چارامترهررا و مقایسررا  زوجرری، مناسررب  کم رری

ارزیابی تد. این روش با کاربر  دقیرد و برا صررف    

توانرد در تعیرین عوامرل اثرگرذار در      زمان کرافی مری  

عملکرد مرتع یا موارد منابه مورد استفاده قرار گیرد، 

  نیررز برره همررراه دارد. هررا  متعرردد و رری دترروار 

مراتبری برا    هایی برا  تلفید روش تحلیل سلسرله  مدا

هرا بررا     تده است؛ این مردا   انتخاب اجتماعی ارائه

هررا از روش تحلیررل  تلفیررد آرا  افررراد در زیرگررروه 

ها با یکردیگر از   مراتبی و برا  تلفید نظر گروه سلسله

[. در 29انرد    ها  انتخاب اجتمراعی بهرره بررده    روش

ها  مختلف برا  تجزیه و تحلیرل آرا    حلیل روشت

جامعررة انسررانی گررزارش تررده اسررت کرره تحلیررل    

هرا  مختلرف تجزیره و     مراتبی، در کنار روش سلسله

توانرد   کنرد کره مری    تحلیل، اطالعا  مفید  ارائه مری 

[. 14ها فراهم سرازد    در  عمیقی از ساختار او ویت

یل انسرانی  در ارزیابی قابلیت اطمینان به تجزیه و تحل

و خهاها  انسانی در تجزیه و تحلیل، گرزارش ترده   

مراتبی قادر به کاهش خهرا   هنری    که تحلیل سلسله

[. وررررور ِ تسرررلط و اترررراف کامرررل 30اسرررت  

گیربودنِ   دهندگان به موووعا  و همدنین وقت چاسخ

کرارگیر  ایرن    نامه از منرکال  بره   تکمیل هر چرسش

ها  جزئی  قایسهروش است. افراد جامعة تحقید در م

در میرران عوامررل طبیعرری دچررار سررردرگمی بودنررد و 

بردار  بر چاسخ افراد اثرگذار برود.   تفاو  محیط بهره

برداران مراتع مسهو، ارتفاع، تیب و جهت  مثالً، بهره

هرا    بررداران عرصره   تیب را دارا  اثرر کرم و بهرره   

کوهسرتانی ایرن عوامرل را مرؤثر برر عملکررد مراترع        

هرا  تخصری و    ین امر یاکی از تجربره دانستند؛ ا می

محلی اینان بود. افراد مقایسة عوامرل انسرانی )آرا و   

سررعت و   عملکردها  اجتماعی یرا اقتصراد ( را بره   

سهو ت و با یکنواختی بینرتر  انجرام دادنرد. نترایج     

ارزیابی روش یاکی از آن است که از ایرن روش، برا   

ین تروان در تعیر   در نظر گرفتن برخی مالیظا ، مری 

 عوامل اثرگذار در عملکرد مرتع استفاده کرد.
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هرا  روش   تود با توجره بره قابلیرت    چیننهاد می

مرذکور و تراثیر بسرزا  وزن معیارهرا در تعیرین وزن      

نهررایی زیرمعیارهررا، اطالعررا  کارتناسرری و نظرررا  

مصایبه توندگان در تفسر نترایج مرورد توجره قررار     

راتبری،  م نامرة تحلیرل سلسرله    در تکمیل چرسشگیرد. 

ها  جزئری   ها از مقایسة کلی به سمت مقایسه چرسش

تده ننان داد  ها  مقدماتی ثبت رود. مناهده چیش می

اطالعری از تعراریف و    برداران )بره د یرل بری    که بهره

کاررفتره(   ها  به مفاهیم قرارداد  مورد توجه در واژه

هرا  اصرلی سراختار     ها  مربوط به تراخه  در مقایسه

تررِ   ا وجود کوتنی که در بیان روتنمراتبی )ب سلسله

هررا انجررام تررده بررود( دچررار تردیررد بودنررد و در  واژه

هرا    ترر، چاسرخ   ها  جزئی موارد ، با تکمیل چرسش

چینین را تغییر دادنرد. بررا  رفرع ایرن نقیصره، رواا      

ها عکا تد و روند سؤاال  از جزئی به کلی  چرسش

تنظیم تد ترا چاسرخگو برا سرهو ت بینرتر  منظرور       

سنگر را دریابرد. نترایج ننران داد در ایرن یا رت      چر

منکل انتقاا منظور و رسیدن به مفهوم منتر  تا ید 

زیاد  کراهش یافرت. در ایرن روش همراهری کامرل      

یابی به نتایج صرحیو   گو الزمة دست چرسنگر با چاسخ

 ارزیابی تد.
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