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 چکیده

 های انسانی در امان دلیل شدت آشفتگیبسیاری از مناطق حفاظت شده که از نظر اکولوژیکی دارای ارزش باالیی هستند به

های بهترین راه برای به حداقل رساندن آسیب قرار گرفته است. تعارضات شدیدی ها ونیز تحت تاثیر آشفتگیخجیر  یمل کپاراند. نبوده

ناشی ازحضور انسان، بهسازی اکولوژیکی تشخیص داده شده است. هدف اصلی این مطالعه تعیین معیارها و زیرمعیارهای الزم و سپس 

بندی مناطق نیازمند به بهسازی اکولوژیکی بوده است. پس از بررسی منطقه و برداشت جهت الویتها نسبت به یکدیگر تعیین اهمیت آن

چنین مطالعه مراجع علمی مرتبط، معیارهای مهم شناسایی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ساختار حل مسئله اطالعات الزم و هم

منظور کسب اهمیت معیارها که در دو گروه اصلی بیوفیزیکی یار تشکیل شد. بههای معها شامل الیهشکل گرفت. در ادامه پایگاه داده

 Expertافزار آمده در نرم دستهای بهها جای گرفتند، با استفاده از پرسشنامه نظر کارشناسان خبره گردآوری گردید و دادهو آشفتگی

choice تری نسبت به معیار بیوفیزیکی برخوردار بود از اهمیت بیش 217/0ها با وزن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. معیار آشفتگی

 باشد.ها میگیریها در تصمیمکه نشان از اثر مهم آشفتگی

  ملی خجیر، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، معیاربهسازی اکولوژیکی، پارک  کلمات کلیدی:

 R.dorehgarzavareh@na.iut.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
طور که به باشدمیبهسازی اکولوژیکی یک رشته مهندسی        

دیده یا آسیبهای اکوسیستمبرای مدیریت و بهبودای فزاینده

(. بهسازی Higgs ،8112و  Light) مطرح استتغییر یافته 

سرعت در سرتاسر دنیا های مرتبط با آن بهاکولوژیکی و تالش

رغم علی(. 8108و همکاران،  Trabucchiدر حال اجرا است )

توسط های زمین سابقه اکوسیستمهای بیها و دگرگونیآشفتگی

زمین روند رو به تخریب اکوسیستم برای توقف انسان، بهسازی 

و یک ابزار مهم جهت مدیریت، حفاظت و  باشدمیضروری 

و  Hobbsکند )های مختلف را فراهم میترمیم اکوسیستم

Harris ،8110 تغییرات ایجاد شده توسط انسان و خطر .)

زمین، بهسازی اکولوژیکی را  هایهایش روی اکوسیستمتخریب

های حاضر و اساسی قرار داده ترین استراتژییکی از کلیدی

 (.8108و همکاران،  Trabucchiاست )

کارهای تحقیقاتی زیادی در مورد بهسازی  0821از سال 

معنی بهبود  به هااکوسیستماست. بهسازی  اکولوژیکی انجام شده

را توسعه توان آنکه میدیده است درحالیهای آسیباکوسیستم

بهسازی  المللیجامعه بین. ار به انسان بدهدخدمات پاید تاداد 

این  (،Restoration Ecological for Society=SERاکولوژیکی )

بهسازی اکولوژیکی "مفهوم را بدین گونه تعریف کرده است: 

های تخریب شده، فرآیندی است که به بازگشت اکوسیستم

و همکاران،  Clewell) "کنددیده و یا نابود شده کمک میآسیب

 بهسازی اکولوژیکی وجود دارد مفاهیم متعددی درباره(. 8112

(Rehabilitation, reconstruction, renewal, reclamation)، 

ها ها وجود دارد ولی همه آنهای ناچیزی بین آنگرچه تفاوت

خدمات  کهدرحالی دیده استآسیب هایاکوسیستم بهبود معنی به

 (.8100و همکاران،  Jinدهند )پایدار به انسان می 

های گیاهی و های ملی برای حفظ ذخایر ژنتیکی گونهپارک

المللی جانوری در مناطق طبیعی برجسته و با اهمیت ملی و بین

نظر گرفته های علمی، آموزشی و تفرجگاهی دربرای استفاده

های ملی حفظ شرایط ترین اهداف پارکشوند. یکی از مهممی

ها و جلوگیری برداریتر حذف بهرهو از همه مهم طبیعی مناطق

از هرگونه اشغال منطقه که بر موجودیت منطقه تاثیر منفی 

(. در چند دهه گذشته، 0821، بلداجیصفیانباشد )دارد، می

های نشان از فعالیتشمار در محیط زیست بروز مسائل بی

طق ای که مناجامعه انسانی داشته است به گونهحد و مرز بی

های ملی نیز از این گونه تعارضات دور از دسترس و پارک

 اند.انسانی در امان نمانده

 یهانادرترین و ارزشمندترین اکوسیستم از خجیر یمل کارپ       

شدت مورد تهاجم انواع اما متاسفانه به است. کشور یطبیع

 پارچین جاده احداث است. گرفته قرار انسانی هایآشفتگی

پاسداران از قلب پارک ملی خجیر، وجود مرکز تحقیقات 

متمرکز  یهاکانون ،کشاورزیجهاد کشاورزی و منابع طبیعی

غیرمجاز،  صید ،شکار ی،سوز آتــش ماملـو، سـد احــداث ،یانسانـ

ی از جمله نظام یهاهادوسیله نهبی تصرفات اراض تعرضات و

گر دوره) آیدمیحساب تهدیداتی مهم برای پارک ملی خجیر به

های انسانی در هو الزم است که توسع( 0880زواره و همکاران، 

دلیل باال بودن در ایران به .این منطقه ارزشمند متوقف شود

ای، مناطق تحت توسعههای میزان رشد اقتصادی و فعالیت

ها، آشفتگیحفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست نیز با انواع 

باید چاره اجه شده است، بدین منظور ها موها و درگیریآسیب

 دها اندیشینآمقدار  و کاهش هاآشفتگی از جلوگیری برای دیگری

الزم است اقداماتی برای بهسازی (. بنابراین 0880زواره، گردوره)

های جا که فعالیتاین پارک ملی با ارزش صورت گیرد از آن

توجه به طلبد و با بهسازی بودجه، وقت و تالش زیادی را می

بندی مکانی برای بهسازی پارک رو، اولویتهای پیشمحدودیت

باشد و برای دستیابی به این هدف و با بسیار حائز اهمیت می

توجه به بکر بودن این موضوع در کشور ابتدا الزم است که 

مندترین مناطق از نظر بهسازی دهنده الویتمعیارهایی که نشان

شوند تا بتوان با کمک این معیارها  شناسایی باشنداکولوژیکی می

مناطق نیازمند بهسازی را شناسایی کرد و در گام بعد به امر 

 بهسازی مناطق پرداخته شود.

       Ianni  وGeneletti (8101) منظور به را اکوسیستمی رویکرد

انتخاب مناطقی جهت بهسازی سیمای سرزمین در یانگاس واقع 

کار بردند و معیارهای خود را در این به ،ینتشرقی آرژاندر شمال

ها طبقه بیوفیزیکی طبقه تقسیم کردند که یکی از آن 2 زمینه به

یکی از معیارهای تحت کالس بیوفیزیکی را تنوع زیستی و  بود

های بودند زیرا اعتقاد داشتند که ارزش واقعی سایت قرار داده

(. در این Harris، 8110و  Hobbsزیستی مهم است )دارای تنوع

مرتبط  زیرمعیارهای بندیدسته برای بیوفیزیکی معیار از نیز تحقیق

زیرمعیار  در هستند زیرمعیارها که بعدی رده در و است شده استفاده

تنوع زیستی وجه اشتراک وجود دارد البته جزئیات تحقیق 

( با 8100و همکاران ) Orsiباشد. براساس درک مسئله می

استفاده از پرسشنامه دلفی به تعیین اهمیت معیارهای مورد نیاز 

ها جزئی از این جهت بهسازی جنگل پرداختند که غنای گونه

طورکه ( و همانGeneletti ،8101و  Orsiشود )معیارها دیده می

 بیان شد در راستای اهداف تحقیق حاضر قرار داشت.
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شده جاجرود قوچ و میش مدیریت منطقه حفاظتدر طرح        

اند شده معرف درنظر گرفته عنوان گونهپلنگ به بز و و کل وحشی،

طور رود. همینشمار میها زیستگاه حساس بهو زیستگاه آن

 عنوان گونه( نیز پلنگ ایرانی را به0828عرفانیان و همکاران )

فهرست سرخ  اند و با رجوع بهچتر و با اهمیت معرفی کرده

IUCN نشان از اهمیت  اند و ایندیده انقراض خطر معرض را درآن

داری نگه حفظ و حساس در امور مربوط به هایگونه حضور

 باشد.مناطق تحت حفاظت می

      Orsi ( 8100و همکاران،) Ianni  وGeneletti (8101 )و 

Orsi  وGeneletti (8101 ) حفاظت خاک همگی در یک راستا

بخشیدن عملکرد اکوسیستم  زیستی، بهبودبا هدف حفظ تنوعرا 

یابی جزو معیارهای مکان و بهبود بخشیدن شرایط زندگی مردم

این نتیجه  گرفتند و به سرزمین درنظر بهسازی سیمای هایالویت

های با ریسک متوسط که بهتر است بهسازی در خاکرسیدند 

 فرسایش رخ دهد.

اولویت  تخمین به Geneletti (8101)و  Orsiبرطبق نظر        

اجتماعی برای -مناطق براساس معیارهای اکولوژیکی و اقتصادی

بهسازی سیمای سرزمین جنگلی در مکزیک پرداختند و به این 

های یابی بهسازی باید از آشفتگینتیجه رسیدند که جهت مکان

دلیل پایین آوردن نرخ موفقیت پروژه فاصله گرفت و انسانی به

دلیل رفت و آمد مردم برای دسترسی به مناطق ها را بهدهجا

 Valenteدر تایید این مطلب  .منبع آشفتگی درنظر گرفت مجاور

ای از معیارهایی که برای ( در مجموعه8112) Vettorazziو 

تعیین اولویت مکانی حفاظت و بهسازی جنگل آوردند، بیان 

حفاظت، دوری های بهسازی و کردند که برای موفقیت فعالیت

ها، مناطق شهری و از مناطق دارای آشفتگی، مثل جاده

و همکاران  Orsiتوجه قرار گیرد.  های انسانی باید موردسکونتگاه

ها جهت بهسازی اکولوژیکی توجه ( نیز به معیار آشفتگی8100)

 کردند.

توجه چندانی  اکولوژیکی ایران به مبحث بهسازی در تاکنون       

های توان این مقاله را شروعی برای پروژهمینشده است و 

این مطالعه به شناسایی  همین علت درگرفت و به بهسازی درنظر

معیارهای تاثیرگذار در شناخت مناطق نیازمند به بهسازی که 

باشد پرداخته شده است و گام ابتدایی و مهم در بهسازی می

 کند.این موضوع اهمیت قضیه را مشخص می

 

 هاشمواد و رو
پارک ملی خجیر حدود : معرفی منطقه مورد مطالعه       

 25درجه و  85در فاصله بین  هکتار وسعت دارد و 00511

 50ثانیه عرض شمالی و  81 دقیقه و 83درجه و  85دقیقه و 

دقیقه طول  28درجه و  50ثانیه و  81دقیقه و  21 درجه و

این  شرقی در داخل منطقه حفاظت شده جاجرود قرار دارد.

پارک از سمت شمال به جاده هراز، از طرف جنوب به گردنه 

سکولوم چشمه، گردنه یکه درخت، گردنه حسین خانی و کوه 

 تنگه مهدی-قلعه و از طرف شرق به مصب رودخانه دماوندساری

خانی و قطار تپه محدود است و پارک ملی سرخه حصار با کمی 

ی، و محمدی، صفایدر سمت غرب آن واقع شده است )فاصله 

0825.) 

 

 
 (1831موقعیت منطقه حفاظت شده جاجرود و پارک ملی خجیر در آن )طرح مدیریت مجموعه جاجرود،  :1شکل 



 بندی بهسازی اکولوژیکی )پارک ملی خجیر(شناسایی مییارهای مورد نیاز جهت الویت                 و همکاراص زوارهگردوره

08 
 

فرآیند تحلیل سلسله : فرآیند تحلیل سلسله مراتبی       

روشی است که   (AHP: Analytic hierarchy process)مراتبی 

های گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینهمنظور تصمیمبه

گیرنده تعیین متعدد تصمیم، با توجه به معیارهای که تصمیم

 .Thomas Lتوسط  AHP .(0822 مهرگان،رود )کار میبه کند،می

Saaty (0821 )ابداع شد (Al-Harbi ،8110)  و راهی آسان و

و  Clewellای حل مسائل پیچیده فراهم شد )پذیر برانعطاف

و  مبتنی بر دانش کارشناسی استاین روش  .(8112همکاران، 

منظور دستیابی به های چندمعیاره پیچیده، بهگیریبرای تصمیم

های دلیل ویژگیبه AHP .شودمی قبول استفاده قابل و علمی نتایج

راحتی قابل نیاز نسبتاً به های موردکه دادهاینروش و  ریاضی این

محققان زیادی قرار گرفته است دسترس هستند مورد توجه 

(Triantaphyllou  وMann ،0885) این تکنیک مسائل پیچیده .

ها را دهد و آنها مورد بررسی قرار میرا براساس آثار متقابل آن

 مهرگان،د )پردازل کرده و به حل آن میبه شکلی ساده تبدی

ای از اصول عمومی است شامل مجموعه AHP. اساس (0822

کند و برای ن میعیدقت ممحیطی را بهکه حدود مسائل زیست

شود های طبیعی استفاده میرکهای مختلف مدیریت پاجنبه

معیار مقایسات زوجی  در مورد اهمیت هر. (0880 زواره،گردوره)

هایی ایجاد ترتیب ماتریس شود و بدینبین معیارها انجام می

که درباره اهمیت نسبی عناصر نسبت به  متخصصانیشود و می

پردازند. مقیاس دهی معیارها میهدف کلی تسلط دارند به وزن

 0که عدد  ،باشدمی 8تا  0دهی شامل اعداد صحیح در بازه وزن

نشان از اهمیت  8نشان از اهمیت برابر دو معیار دارد و عدد 

 (.0880 زواره،گردوره) دارد دوم معیار به نسبت اول معیار دزیا بسیار

ماه منابع  معیارها چندین منظور انتخاببه: معیارها انتخاب       

علمی مختلفی مطالعه گردید و لیست طویلی از معیارهای 

منطبق با این مطالعه استخراج شد، سپس با کارشناسان آشنا 

اکولوژی، حیات وحش، آمایش در این زمینه ازجمله متخصصان 

نظران به بحث سرزمین، بهسازی اکولوژیکی و سایر صاحب

پرداخته شد و پس از غربالگری، معیارهای مورد نیاز مشخص 

سلسله مراتبی از هدف مطالعه، معیارها و ادامه گردید که در 

زیرمعیارها نمایش داده شده است. تمامی پارک ملی خجیر 

های انسانی قرار گرفته است و بسیاری یتحت تاثیر انواع آشفتگ

دلیل حضور ها هستند بهاز نقاطی که در معرض این آلودگی

ی را که یهامستمر انسان قابلیت بهسازی ندارند و باید مکان

وحش را دارا هستند شناسایی بهسازی و حمایت از حیات قابلیت

هر  از توجه به این مورد معیارهای الزم شناسایی شد. با کرد.

صورت کدام از معیارهای مورد استفاده، یک الیه اطالعاتی به

عنوان یک گزینه ها هر سلول بهدر سطح گزینه .نقشه تهیه شد

ها ساختار سلسله علت کثرت گزینهدر نظر گرفته شده است و به

مخدوم مورد بررسی قرار گرفته است ) مراتبی در سطح معیارها

 (.0828و همکاران، 

: سلسله مراتبی تحلیل از استفاده با معیارها وزن تعیین       

کردن اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارهای  منظور مشخصبه

 مراتبی استفاده شد. سلسله تحلیل روش از مطالعه این در گذارتاثیر
 

 
 ژیکی پارک ملی خجیربندي بهسازي اكولو: درخت سلسله مراتبی تصمیم جهت الویت 2شکل 
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به یکدیگر و هدف مطالعه  ابتدا معیارها و زیرمعیارها نسبت       

مرتب شدند.  8یک درخت سلسله مراتبی مطابق شکل در 

 درخصوص نظرسنجی منظوربه زوجی مقایسات هایماتریس سپس

به یکدیگر  سطح نسبت هرتعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارهای 

از نظر صاحب انکارشناساساتید و در اختیار ایجاد شد و 

تهران که همگی تسلط کافی به  و صنعتی اصفهان هایدانشگاه

آوری نظرات کارشناسان . پس از جمعداشتند AHPسازی مدل

زیه و تحلیل قرار مورد تج ECافزار دست آمده در نرمنتایج به

 گرفت.

 

          نتایج

منظور بررسی در ابتدا به: AHPتحلیل نتایج حاصل از        

های مکانی جهت بهسازی، منطقه مطالعاتی و یافتن اولویت

منظور به است. شده داده نشان 8 که در شکل شد تعریف معیارهایی

های ماتریس در معیارها این یکدیگر، به نسبت معیارها الویت تعیین

 یکدیگر به نسبت کارشناسان توسط و گرفت جای جفتی

دست آمده در این های بهبندی شدند و سپس دادهاولویت

دست شد و وزن هریک از معیارها به ECافزار مرحله وارد نرم

گیری نظرات وزن نهایی معیارها را که از میانگین 0جدول  آمد.

 دهد.نشان می اسان حاصل شده است،کارشن
 

وزن نهایی معیارها براساس روش تحلیل  :1 جدول

 سلسله مراتبی

 وزن نهایی معیارها

 108/1 هاآشفتگی

 822/1 بیوفیزیکی

 0/0نرخ سازگاری=

 

ها آشفتگی معیار شودمی مشاهده 0 جدول طبق طورکههمان       

تری نسبت به معیار بیوفیزیکی دریافت کرده است و وزن بیش

ها در منطقه از دید تر آشفتگیاین نشان از اهمیت بیش

های موجود در دهنده آشفتگینشان 0 شکل کارشناسان دارد.

 باشد.پارک ملی خجیر می

کننده دست آمد که بیانبه 1/1نرخ سازگاری این جدول  

دست های بهتوان به وزنسازگاری باالی ماتریس است و می

 آمده اعتماد کرد.
 

وزن نهایی زیرمعیارها براساس روش تحلیل : 2 جدول

 سلسله مراتبی

 وزن نهایی زیرمعیارها

 880/1 هافاصله از جاده

های تحت مالکیت فاصله از زمین

 نظامی

081/1 

 013/1 فرسایش

 182/1 های کشاورزیفاصله از زمین

 188/1 نزدیکی به زیستگاه پلنگ

های تحت مالکیت فاصله از زمین

 جهادکشاورزی

188/1 

 138/1 فاصله از روستا

 132/1 فاصله از زیستگاه قوچ و میش

 122/1 فاصله از زیستگاه کل وبز

 122/1 هافاصله از گلخانه

 0/0نرخ سازگاری نهایی=

 

اند. زیرمعیارها براساس وزن نهایی لیست شده 8در جدول        

 880/1وزن  ها باگونه که مشخص است فاصله از جادههمان

ترین اهمیت را دارد و این موضوع حاکی از تاثیر شدید بیش

پاسداران که -جاده اصالحی پارچین ها است. خصوصاًجاده

همپوشانی  8شکل  منطقه را به دو نیم تقسیم کرده است.

های حساس نشان های موجود در منطقه را با زیستگاهآشفتگی

منطقه  اصلی تقریباًجاده  .گونه که مشخص استدهد. همانمی

گذاری را به دو قسمت تقسیم کرده است و با توجه به روی هم

های حساس مشخص شد که این ها با نقشه زیستگاهنقشه جاده

شرقی این پارک غربی به جنوبجاده که موجب اتصال شمال

های حساس شده ملی است موجب قطعه قطعه شدن زیستگاه

های مختلف ت بین قسمتجایی حیوانااست و توانایی جابه

 05کیلومتر طول و  52/00پارک را پایین آورده است. این جاده 

شرقی در سمت جنوب غرب بهمتر عرض دارد و از سمت شمال

طور کامل توسط نیروهای نظامی منطقه راست جاده به

کشی در دراز مدت بسیار کشی شده است. نتیجه این فنسفنس

های دو سمت جاده ادل ژنتیکی گونهکننده است زیرا از تبنگران

ها، شود و بیماریدلیل محدودیت فیزِیکی جلوگیری میبه

تواند سالی و بسیاری از مسایل دیگر میمصائب طبیعی، خشک

اهمیت  ها را به مرز نابودی بکشاندها غالب شود و آنبر گونه

های تحت مالکیت نظامی با بعدی را زیرمعیار فاصله از زمین

خود اختصاص داده است. در پارک ملی خجیر به 081/1عدد 
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نیروهای نظامی که وابسته به وزارت صنایع دفاع هستند 

تاثیرگذاری شدیدی دارند و این موضوع با وزن نهایی این 

است و این نشان  1/1زیرمعیار تطابق دارد. نرخ سازگاری نهایی 

ه کامالً باشد بنابراین نتایج حاصلها میاز دقت باالی ماتریس

 باشد. گیری میقابل اعتماد و مناسب برای تصمیم

 

 

 
 (1831، نقشه هم پوشانی زیستگاه هاي حساس و آشفتگی ها در پارک ملی خجیر )طرح مدیریت مجموعه جاجرود: 8 شکل

 

   بحث

انتخاب معیارهای مورد نیاز جهت نیل به اهداف در        

ای تحقیق از مطالعه منابع مرتبط و نظرات کارشناسان زبده

دو معیار اصلی شامل: معیار بیوفیزیکی و  استفاده شد و نهایتاً

ها انتخاب شد. معیار بیوفیزیکی خود به دو شاخه معیار آشفتگی

سیم شد. های حساس تقفرسایش خاک و نزدیکی به زیستگاه

منظور بررسی حفاظت و نیز به( 0821)زاده کوکبی و امین

بهسازی رودخانه خشک شیراز در مقیاس سیمای سرزمین 

های انسانی و های مرتبط با کار خود را در قالب فعالیتشاخص

خوانی واحدهای بیوفیزیکی جای دادند که با این پژوهش هم

و  Gkaraveliه گیری این تحقیق با مطالعدارد. سیر نتیجه

های برای اولویت مکانی بهسازی و ایجاد جنگل (8112) همکاران

ر انگلستان با استفاده ( دSnowdonia) بومی پارک ملی اسنودنیا

چنین نتایج هم .از سیستم اطالعات جغرافیایی مطابقت داشت

( که از 8113و همکاران ) Cipolliniتحقیق با نتایج مطالعه 

منظور ایجاد چارچوب سیستماتیکی گیری بهآنالیزهای تصمیم

برای انتخاب مناطق بهسازی چمنزار در حاشیه آپاالچیا واقع در 

   ، مطابقت داشت. بودنداده کردهدر آمریکا استف جنوب اُهایو

هفت متخصص  توسط هاآن مطالعه در تاثیرگذار هایشاخص       

بندی چمنزارها و سبی دریافت کردند. سپس برای اولویتوزن ن

ها ترکیب شدند. در پایان اولویت مناطق در ها وزنمدیریت آن

و   Valenteچنینسیستم اطالعات جغرافیایی مشخص شد. هم

Vettorazzi (8112با به )ای وزنی درجه گیری روش میانگینکار

های مناسب مکاندر سیستم اطالعات جغرافیایی برای شناخت 

جهت حفاظت جنگل در حوزه رودخانه برزیل پژوهشی مشابه 

معیارها  دهیوزن برای AHPاز  ها نیزآن دادند. مطالعه انجام با این

 اند.استفاده کرده

های حساس زیستگاه گوسفند منظور بررسی زیستگاهبه       

وحشی، پازن و پلنگ که هر سه از نظر حفاظتی مورد توجه 

 ( زیستگاه گوسفند0821القریشی )هستند انتخاب شد. کرمانی

حصار بررسی کرده است وحشی را در پارک ملی خجیر و سرخه

و این نشان از اهمیت زیستگاه این جانور در منطقه مورد مطالعه 

چهار زیرمعیار فاصله از گلخانه، فاصله  هادارد. در شاخه آشفتگی

های ها و فاصله از استقرارگاهجاده از فاصله کشاورزی، هایزمین از

دلیل وجود چندین نوع انسانی تعریف شده است، که به

های انسانی به سه استقرارگاه، زیرمعیار فاصله از استقرارگاه

های تحت مالکیت نیروهای نظامی و زیرمعیار روستا، زمین
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های تحت مالکیت جهادکشاورزی تقسیم شد. پس از زمین

سطح هدف، معیارها و  8ه مراتبی در تشکیل درخت سلسل

ای نظر کارشناسان در مورد اهمیت ها طی پرسشنامهگزینه

های مقایسه جفتی مشخص شد سپس معیارها در ماتریس

منظور تعیین صحت میانگین نظرات کارشناسان حساب شد و به

 1/1ها محاسبه شد و عدد این نظرسنجی نرخ سازگاری ماتریس

 ها را تایید کرد.باالی ماتریسدست آمد که صحت به

وجود مشکالت  با که هستند مناطقی حفاظت از تحت مناطق       

عنوان حامیان حیات چنان بهمعضالت زیادی که دارند ولی هم و

باشند. پارک ملی خجیر که خود در منطقه حفاظت وحش می

حصار واقع شده است شده جاجرود و در شرق پارک ملی سرخه

باشد. می جانورانعنوان مامنی برای کالن شهر تهران بهدر کنار 

هرچند یدک کشیدن نام پارک ملی برای این منطقه باعث شده 

دلیل همجواری های حفاظتی برخوردار شود ولی بهکه از حمایت

باشد ترین شهر ایران با مشکالت زیادی مواجه میبا پرجمعیت

سی، اقتصادی و دالیل سیاکه حل هرکدام از این مشکالت به

ترین اجتماعی بسیار سخت و شاید ناممکن باشد. یکی از بزرگ

که  استمسایل این پارک ملی حضور چندین سازمان دولتی 

خود مشغول هستند و به انجام  حیطه هرکدام به فعالیت در

ها با قوانین پردازند ولی حضور و فعالیت این سازمانوظیفه می

مثالااً مرکز تحقیقات جهادکشاورزی  باشد،تداخل می در پارکداری

ها از جمله در قسمتی از پارک ملی خجیر مشغول انواع فعالیت

پرورش دام، ایجاد گلخانه، کارهای تحقیقاتی و آزمایشی بر روی 

تحقیقات جهادکشاورزی  مرکز .باشدمی جانوری و گیاهی یهاگونه

و  پارچهباعث شده عمالااً مدیریت این مناطق از حالت یک

سازمان یافته خارج شود. حضور این سازمان در پارک ملی 

های غیر بومی با اهداف پارکداری و ورود گونهخجیر و گاهی 

ضوابط زیست محیطی مغایرت داشته و موجب بروز مشکالت و 

وزارت  گردد.می منطقه حفاظت مدیریت و روند در اختالالتی

رف خود قرار داده طور کامل در تصصنایع دفاع این منطقه را به

شناسند را تحت نام منطقه نظامی خجیر میحدی که آن است تا

ها پردازند که بسیاری از این فعالیتهای خود میو به فعالیت

 باشد. مغایر با قوانین مربوط به پارک ملی می

دلیل وجود شرایط خاص نظامی در این منطقه تحقیقات به       

با دشواری مواجه است. تردد های زیست محیطی و فعالیت

حیوانات  نقلیه به قسمت نظامی منطقه، رفت و آمد وسائل فراوان

را دچار مشکل کرده است. سر و صدای مانورهای نظامی در 

های حساس از جمله قوچ و میش، کل و بز فصل زاد و ولد گونه

تواند باعث کاهش آمار و پلنگ ایجاد رعب و وحشت کرده و می

 های جانوری گردد.جمعیتی گونه

های متعددی وجود دارد. که البته در این منطقه جاده       

ها وجود روستا و حضور چندین ارگان یکی از دالیل تعدد جاده

ها ترین عوارض این راهباشد و یکی از عمدهدر این منطقه می

تکه شدن زیستگاه حیات وحش، عبور و مرور بسیار زیاد و تکه

ناامنی برای حیات وحش و ورود شکارچیان به ایجاد استرس و 

. دو نیمه شدن (08282عرفانیان و همکاران، باشد )منطقه می

وحش را با جایی حیاتاین پارک توسط جاده، حرکت و جابه

کشی در یک وجود فنس رو کرده است. خصوصاًمشکل روبه

پاسداران عبور و مرور حیوانات را به -طرف جاده عریض پارچین

آمیزی یا ی پارک مختل کرده است. این مسئله خویشدوسو

ها پایین های گونهدنبال دارد و درنتیجه تنوع ژنرا به خونیهم

های ضعیف افزایش یافته و درنتیجه بقای آمده، احتمال بروز ژن

 ها به خطر خواهد افتاد.نسل آن

های موجود در حاشیه رودخانه حفاظت شده گلخانه       

سنوات گذشته یکی از عمده مشکالت موجود در جاجرود از 

حساب آمده که ضمن تخریب و تصرف خجیر به ملی پارک

های غیرمجاز و در نتیجه لطمه به چاه اراضی ملی و حفر

های آب زیرزمینی، از طریق استفاده از سموم دفع آفات و سفره

کودهای شیمیایی موجب آلودگی آب و خاک در این منطقه 

ها در حوزه ا توجه به قرار گرفتن این گلخانهگردد که بمی

آبگیری سد ماملو که یکی از منابع تامین آب شرب شهر تهران 

  نماید.بوده، حساسیت و اهمیت آن را دوچندان می

هایی است که انسان با پارک ملی خجیر از جمله زیستگاه       

با های تخریبی خود آن را به مرز نابودی کشانده است. فعالیت

توجه به جدید بودن مقوله بهسازی اکولوژیکی در کشور سعی 

شده است که مقدماتی برای بهبود این اکوسیستم ارزشمند 

فراهم شود و بنابراین الزم بود که ابتدا معیارها و البته اهمیت 

ها در رسیدن به این هدف مشخص گردد در این پژوهش آن

معیارها جهت به امر شناسایی و پیدا کردن اهمیت  صرفاً

بهسازی اکولوژیکی پرداخته شد و شایسته است که در مطالعات 

بندی بهسازی اکولوژیکی و در بعدی ادامه این هدف که الویت

 باشد، دنبال شود.های بهسازی مینهایت انجام پروژه
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