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هدف از این تحقیق تعیین عوامل    .هستندامروزه رودخانه ها به واسطه ذخایر سرشار شن و ماسه در درون آنها همواره مورد توجه انسانها 
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  مقدمه. 1

بخشی از ثروتهای طبیعی و ملی رودخانه ها به عنوان 

امللروزه . کشللورمان از اهمیللت خاصللی برخوردارنللد  

رودخانه ها به واسطه ذخایر سرشلار شلن و ماسله در    

درون آنها همواره مورد توجه انسانها بوده و در توسعه 

منابع غنی آبلیی،  . منطقه نقش مهمی بازی می کنند

 تنوع و گوناگونی زیستگاههای مهم و بلا ارز  ماننلد  

سواح  رودخانه ها، بستر رودخانه ها و از همه مهمتر 

آب در جریان و وجود گونله هلای بلا ارز  گیلاهی و     

جللانوری رودخانلله هللا را در ردیللت اکوسیسللتمهای   

 Esmat)حسللاس و آسللیب پللییر جللای داده اسللت 

Saatlou et al., 2008 .) فصل   از پل   سلال  هلر 

 سله ما و شن زیادی مقدار رودخانه، طغیان و بارندگی

 رودخانله  بستر در شود می حم  سیالب طول در که

 هلا، رودخانه آب شدن کم از پ  که شده نشین ها ته

 از پل   را آنهلا  و گرفتله  قلرار  دسترس در منابع این

دهنلد   ملی  قلرار  مورد اسلتفاده  کردن سرند و شستن

(Management and Planning Organization, 

2005). 

عواقب بهره برداری  فقدان اطالعات و شناخت کافی از

های انسانی غیر مسئوالنه از یك سو بی رویه و دخالت

هللای شللفاف و ضللوابط  و عللدو وجللود دسللتورالعم  

مشخص در این خصوص از سلوی دیگلر باعلد شلده     

است که هر روز که می گیرد بر مییان صلدمات وارده  

بللر رودخانلله هللا افللیوده شللود در نهایللت مطلوبیللت  

بلدین ترتیلب   . می دهنلد زیستگاهی خود را از دست 

رویكرد آسیب شناسی اثرات بهره برداری شن و ماسه 

آسیب شناسی نیازمند نگرشی . رسدنظر میهضروری ب

منظم و سیستمی بله کل  فراینلد اسلت و هلدف آن      

تشخیص ماهیت و نوع مسئله ای است که بروز نموده 

و نیاز به ح  دارد، شناسایی موارد آسیب پییر و چاره 

رور زمان می تواند منجر به بهبود و اصلال   جویی به م

 .روند کلی امور شود

وضلعیت  هدف از این تحقیق تعیین عوامل  ملؤثر بلر    

آسیب و  شن و ماسه رودخانه ای صدور مجوز برداشت

در نهایلت پیشلنهاداتی در ملورد تغییلر      آن وشناسی 

روند صدور مجوز به صورت حیف یا جابجایی مراحل   

 . می باشداجرای صدور مجوز 

 هاروشمواد و .  2      

 مواد 1.2

مناطق مورد مطالعه چهلار رودخانله واقلع در اسلتان     

قلعلله بللوده کله عبارتنللد از خالكلایی ماسللال،   گلیالن  

ملی  سیاهك  و شمرود  رشت پسیخان، فومن رودخان

به طور بی رویه در آنها  هباشند که برداشت شن و ماس

قلله مرتفلع شلاه    رودخانه خالكلایی از  . انجاو می شود

کیلومتر از  44معلم سرچشمه می گیرد و پ  از طی 

 Department of) عبور می کنلد  داخ  شهر ماسال

Natural Resource and Watershed 

Management of Gilan, 2007).    میلانگین دبلی

S/m3سلللالیانه رودخانللله خالكلللا ی   

اسلللت  22/4 

(Teyfsaz e sabz  Council, 2005) ایللن  و

 رودخانلللللللله بلللللللله دریللللللللای خللللللللیر  

تقسیمات فرعلی رودخانله   از قلعه رود خان . می ریید 

است، در مسیر خود از شهرسلتان فلومن    پیش رودبار

عبور می کند و وارد تلاالب انیللی شلده و سله  بله      

میانگین دبلی سلالیانه رودخانله     .دریای خیر می ریید

S/m3قلعه رودخان 

  Teyfsaz e sabz)اسلت   69/4 
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Council, 2005).  رودخانه پسیخان یكی از رودخانه

های مستق  حوضه آبریی دریای خیر ملی باشلد و بله    

میللانگین دبللی  زیللر حوضلله تللاالب انیلللی تعلللق دارد

S/m3سلللالیانه رودخانللله پسلللیخان   

اسلللت  9/77 

(Environmental Research Institute of 

ACECR,. 2011). از ارتفاعات کلوه   رودخانه شمرود

در . بنلله شهرسللتان سللیاهك  سرچشللمه مللی گیللرد 

گیشته ای نه چندان دور به داخ  سلفید رود ریختله   

در حال حاضر به دلی  تغییر مسیر رودخانله   ،می شد

سفیدرود در بخش دلتای خود، این شاخه یك مسلیر  

میللانگین دبللی سللالیانه . مسللتقلی پیللدا نمللوده اسللت

S/m3 رودخانلله شللمرود

 Teyfsaz e)اسللت  41/4 

sabz Council, 2005).  

 روش دلفی 2.2

رو  دلفی برای رسیدن به یك اجماع نظر در 

مورد وقوع یا عدو وقوع رویدادی در بازه زمانی 

این رو  بر پایه . رودکار میهمشخص در آینده، ب

تحقیق پرسش از افراد متخصص در زمینه مورد 

 ;Jebel Ameli et al., 2004)استوار است 

Asgharpour, 2003 .)ینكه به ون ابدرو ، ین در ا

با یكدیگر ن شرکت کنندگات مالقا وفیییكی ر حضو

ای از مجموعهن متخصصاوه یك گر، باشدزی نیا

ی بندلفرمو، سیرتحت برع موضورة بارا درفرضیهها 

 برای رو  دلفی (.Pashaeizad, 2007)یکنند لم

انتخاب یك گیینه از و  (وزن دهی)ها تعیین اولویت

به کار می رود بین چندین انتخاب ممكن 

(Aliahmadi et al., 2009) 

 در روی پلیش  هلدف  بله  دسلتیابی  به منظلور 

جلامع   بررسلی هلای   اول بلا  گلاو  در حاضلر،  مطالعله 

و ارزیابی وضلعیت موجلود صلدور مجلوز      ایکتابخانه

هلای  طریق مراجعه به سازمانبرداشت شن و ماسه از 

مسئول در امر صدور مجوز، اطالعات مورد نیلاز جملع   

 بلر  ملوثر  معیارهلای  از سه  تعلدادی . آوری گردید

 استخراج و صدور مجوز برداشت شن و ماسه شناسایی

 (. 5 جدول)گردید 

 بحلد  مسلاله ملورد   بلا  متخصصلان الزو است 

 مسلاله  ازکافی  اطالعاتادامه همكاری  برای و درگیر

 در شلرکت  بلرای  کلافی  انگیلیه  دارای و داشته باشند

 Tavakoli et al., 2013)دلفللی باشللند  فراینللد

 54بین  متخصصانتعداد  (.Wheeller et al.,1990؛

نفر برای رسیدن بله یلك نتیجله خلوب کلافی       51تا 

 ,.Tsaur et al؛ Skulmoski et al., 2007) اسلت 

2006; Linstone, 1978.)  

-متخصصان در زمینه از نفر 55 تحقیقدر این 

هللای مهندسللی عمللران، معللدن، آبیللاری، جغرافیللا،   

زیست، آبخیلیداری  هیدرولوژی، زمین شناسی، محیط

 اولیه آمادگی و شدند انتخاب نمونه و شیالت به عنوان

بله   ادامله  در. آملد  بله وجلود   برای آنلان  طر  اجرای

 هلای پیشلنهادی  شلاخص  تبیلین  و اسلتخراج  منظور

 ابتدا پرسشنامه صدور مجوز شن و ماسه، بر تاثیرگیار

 گلروه  اعضلای  و بله  طراحلی  اولیله  معیارهلای  بلا  ای

 انتخلاب  این پرسشلنامه  هدف. شد ارسال متخصصان

صدور مجلوز شلن و    بر که است هایی از عواملیدسته

تعداد دفعات ارسال پرسشلنامه  . می باشند ماسه موثر

بسلتگی   متخصصاندرجه توافق گروهی در بین ها به 

 سله  طلی  پرسشلنامه (. Asgharpour, 2003) دارد

 نظلر  کللی  گردید تا توافق آوری جمع و توزیع مرحله

این رو   .آید دست به بندی طبقه به نسبت خبرگان

برای ایجاد اجماع نظلر کارشناسلان   یك راه ح  عالی 

های علمی قوی و قابل  اطمینلانی   زمانیكه دادهاست، 

 (. Goushegir et al.,2009) باشدموجود ن
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از متخصصان خواسته شد تا درجه اهمیلت معیارهلا و   

 دهنلد نشلان  6تا  5فاده از مقیاس زیرمعیارها را با است

(Rowe & Wright,1999 .)   هدف از فاز دوو یلا هلر

فاز دیگر پ  از آن رسیدن به اجملاع یلا ثبلات بلین     

که اجماع یلا ثبلات حاصل     هنگامی. اعضاء گروه است

 & Murry)د، رو  دلفلی بله اتملاو ملی رسلد      شو

Hammors,1995.) ی هات دور دوو و دورطالعاا

تبه ن رفنوده از ستفاابا ، ندداره ماهیت کمی لکی بعد

بایللد مشللخص  . تحلی  می شوندی جه بندی و دربند

، مقایسه با تصویر کلیدر  هر متخصلص ه نمرشود که 

 (.Powell, 2003) ار داردکجا قردر 

 نیلی  و مولفله هلا   از ایلن  گیری بهره با نهایی، گاو در

فازی، معیارهلا و زیرمعیارهلای    گیری تكنیك تصمیم

رتبله بنلدی    مؤثر بر صدور مجوز برداشت شن و ماسه

 .شدند

بلا اسلتفاده از   نتایج بدست آمده از نظرات متخصصان 

رتبله بنلدی   . مورد آزمون قرار گرفت Excelنرو افیار 

عیارها به رو  دلفلی فلازی   زیر معیارهای هر یك از م

 . انجاو شد

 روش دلفی فازی 2.2

توسط کافمان  5688رو  دلفی فازی در سال 

این رو  تعملیم رو  دلفلی   . و گوپتا ارا ه شده است

در رو  دلفی، پیش بینی های . در علم مدیریت است

در قالب اعداد ( خبره)ارا ه شده توسط افراد متخصص 

قطعی بیان می شوند، در حالی کله اسلتفاده از اعلداد    

نتیجله پلیش    قطعی برای پیش بینی های بلند مدت،

از طرفی افراد خبلره  . بینی را از واقعیت دور می سازد

از شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود برای پلیش  

بینی استفاده می کنند و این نشان می دهد که علدو  

قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امكلانی اسلت نله    

امكانی بودن عدو قطعیت با مجموعله هلای   . احتمالی

دارد و بنابراین بهتر است با استفاده از فازی سازگاری 

بله  ( با به کار گیری اعلداد فلازی  )مجموعه های فازی 

در رو  . تصللمیم گیللری در دنیللای واقعللی پرداخللت

نظریلات خلود را در    متخصصلان دلفی فلازی معملوال    

قالب حداق  مقلدار، ممكلن تلرین مقلدار و حلداک ر      

 سله  . ارا له ملی دهنلد   ( اعداد فلازی م ل لی  )مقدار 

و میلیان  ( اعداد ارا له شلده  ) متخصصانمیانگین نظر 

در . اختالف نظر هر فرد از میانگین محاسبه می شلود 

مرحله بعد این اطالعات برای اخی نظریات جدیلد بله   

 (.Loo, 2002)د  ارسال می شو متخصصان

مراحلل  اجللرای رو  تحلیلل  سلسللله مراتبللی 

 :دلفی فازی به شر  زیر است

 نظر سنجی از متخصصان -

در این مرحله ابتلدا از متخصصلان مختللت در    

مورد معیارهای مؤثر بر روند برداشت شن و ماسله بله   

 .صورت کمی نظر سنجی به عم  آمد

 محاسبه اعداد فازی -

)~a(برای محاسبه اعداد فازی  ij    نظرات حاصل

از نظر سنجی از متخصصان به طور مستقیم ملد نظلر   

اعداد فازی در این مرحله بلر اسلاس تلابع    . قرار گرفت

بللا توجلله بلله کللاربرد زیللاد و )عضللویت رو  م ل للی 

در این حالت یك عدد . محاسبه شد( سهولت محاسبه

 :دشفازی به صورت روابط زیر تعریت 

(5            ) ijijijij ,,a  

(7      )n,,1k),(Min ijkij  

(9)      
n,,1k,

n/1
n

1k

ijkij  











 

(4     )  n,,1k,Max ijkij  



 5441صفحه .... بررسی و آسیب شناسی عوامل مؤثر بر برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها

 

 

 

ijk :    اهمیت نسلبی پلارامترi    بلر پلارامترj  از

به ترتیب حد بلاال  :  ijو  ijاو،  kدیدگاه متخصص 

میانگین هندسلی  :  ijو پایین نظرات متخصصان و  

بدیهی است که مؤلفله هلای علدد     .نظرات متخصصان

ijijij: فازی به گونه ای تعریت شده اند که   .

در ضمن مقادیر این مؤلفله هلا در بلازه    







9,

9

1

تغییلر   

 . می کنند

 تشكی  ماتری  معكوس فازی -

در این مرحله با توجه به اعداد فازی بله دسلت   

آمده در مرحله قب ، ماتری  مقایسه زوجی فازی بین 

 :زیر معیارها به شر  زیر تشكی  شد

 

(1                    )  n,,2,1j,i1a~a~a~A
~

ijijij  

 :یا به صورت
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 محاسبه وزن فازی نسبی پارامترها -

وزن فازی نسبی پارامترها از روابط زیر محاسبه 

 :می شوند

(9                                                     )

  n/1

iniji a~a~Z
~

  

(2  )                                                 

 niii Z
~

Z
~

/Z
~

W
~

  

کللللللللللللللللللللللللللللللللللللله در آن 

 21212121 ,,aaa~a~   بوده و نماد

. نماد جمع اعلداد فلازی اسلت    ضرب اعداد فازی و 

iW
~
دهنده وزن فازی پارامتر  ویك بردار سطری است  

i او می باشد.   

 غیر فازی کردن وزن پارامترها -

در این مرحله به منظور غیر فلازی کلردن وزن   

وزن زیلر  زیر معیارهای هلر معیلار، طبلق رابطله زیلر      

میانگین هندسی مؤلفه های عدد فلازی بله    از معیارها

دست می آید و بدین ترتیب وزن پارامترها به صلورت  

 ,Zand Basiri) یلك علدد قطعلی بیلان ملی شلود      

2014). 
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معیارها و زیر معیار های مؤثر بر رونلد   درنتیجه

 .صدور مجوز و در نهایت پیشنهاداتی ارا ه می گردد
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 معیارها و زیرمعیارهای مورد استفاده در روش دلفی -5 جدول

 منابع معیارزیر  معیار

اقتصللللللللادی و 

 اجتماعی

 ایجاد شهرک های شن و ماسه در مناطق مستعد. 5

سی  و از بین رفتن باغها و میارع، تخریب )مشكالت حاص  از برداشت برای ساکنین محلی . 7

 انهار کشاورزی، غرقاب شدن میارع، کاهش عملكرد محصول، افت آبهای زیرزمینی، مشكالت

 (کشاورزی، ایجاد سروصدا به مربوط مشاغ  در شده ایجاد

تخریب سازه های زیربنایی از قبی  خطوط انتقال برق و آب در اثر برداشت با ماشین آالت . 9

 سنگین

 رفتن بین سنگین و از نقلیه وسای  مكرر تردد دلی  به روستایی مناطق های جاده تخریب. 4

 اطراف های جاده ایمنی

زمینهلای چملن   ) رودخانله  تفریحی های مكان در مشكالت از بین رفتن چشم انداز و بروز. 1

اطراف رودخانه ها که بعضلا محل  هلای مناسلبی بلرای ورز  و تفلریا کودکلان و جوانلان         

 (روستایی و گردشگران است

 برداشت محدوده در باستانی و فرهنگی آثار تخریب یا صدمه. 9

 ر مجوز تاثیر نوع مالكیت اراضی اطراف مح  برداشت بر روند صدو. 2

 رودخانه به افراد معیشتی وابستگی مییان و ساکنین درآمد جانبی و اصلی منابع. 8

 ورود سیستم داللی در روند چرخه صدور مجوز. 6

 تاثیر تناسب نوع و کیفیت مصالا با قیمت فرو  آن. 54

-Management and Planning 

Organization, 2005 

-Ministry of Energy, 2011 

-Brown A. V et. al, 1998 

-Collins B., 1995 
-Packer D. B. et al, 

2005 

 محیط زیستی

 اکوسیستمهای کت رودخانه. 55

 نقش رودخانه بعنوان یك کریدور زیستی. 57

 ارتباط رودخانه با اکوسیستمهای کناری. 59

 تنوع زیستی رودخانه. 54

 تنوع زیستی اکوسیستمهای رود کناری. 51

 تولید ماهینقش رودخانه در . 59

 ها ماهی رییی تخم نواحی. 52

 نقش رودخانه در تنظیم اقلیم محلی. 58

 ارز  زیبایی شناختی رودخانه. 56

 رودخانه به پرندگان و جانوران وابستگی. 74

 پرندگان و حیوانات مهاجرت الگوی. 75

 نقش رودخانه در تغییه آبخوانها. 77
 فرسایش رودخانه ای. 79

 رودخانهرژیم هیدرولیكی . 74

 کنترل سیالب. 71

 گیاهی پوشش دارای های دشت سیالب. 79

- Jabarian Amiri, 2013;  

- Environmental and 

Renewable Energy Audit 

Board, 2012; 

- Bennett & Morrison, 

2001; 

- Loomis et. al, 2000 

- Collins, 1995; 
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 استفاده در روش دلفیمعیارها و زیرمعیارهای مورد  -5 جدولادامه 

 منابع زیر معیار معیار

 محیط زیستی

 کیفیت آب. 72

 مشخص کردن عمق گودال برداشت در مجوز. 78

 مصالا برداشت از پ  رو احیا و بازگرداندن سریع مسیرماهی. 76

 (جلوگیری از تسطیا پوشش گیاهی)گونه های گیاهی و جانوری منطقه . 94

 غیربومی های گونه رشد. 95

 کارگاهها در مصالا برداشت از حاص  پساب تخلیه واسطه به ها رودخانه آلودگی .97

و مكلان  ( آب جریلان  سلطا  بلودن  پلایین  زملان  در فقلط  برداشلت )سازگاری بین زمان . 99

 برداشت ( رودخانه داخلی قوس از مصالا برداشت)

 زیستبا مقدار برداشت و محیط ( ماشین آالت)مییان تناسب تجهییات برداشت . 94

 تعریت حریم و بستر رودخانه در مجوز. 91

 مییان شناخت پیمانكاران از محیط برداشت. 99

 

 مدیریتی

 مییان و حجم برداشت. 92

 مییان سازگاری سازمانهای درگیر در صدور مجوز با یكدیگر. 98

 تطبیق ایجاد سدها و ساماندهی آنها بر برداشت شن و  ماسه از رودخانه. 96

 فرسایش بستر رودخانه در اثر برداشت بی رویه رسوباتایجاد . 44

زدایی حاص  از برداشت شن  رسوب و خاک فرسایش و زمین لغی  و برآورد مییان رانش. 45

 و ماسه

 آب کیفیت منظم و مداوو پایش. 47

 ماسه و شن برداشت عملیات طراحی. 49

 تهیه نقشه ها قب  از دریافت مجوز. 44

- Ministry of Energy, 2011; 

- Loomis et. al, 2000;  

- Packer et. al, 2005; 

- Bruce, 2009 

 قوانین و مقررات

 نظارت بر مییان و حجم برداشت. 41

 نظارت بر کیفیت و فرآیند برداشت. 49

 مییان ضمانت اجرایی قوانین در برداشت. 42

 تناسب سازمانها با مراح  مختلت صدور مجوز. 48

 پروژه قانونی های نیازمندی بررسی و ای منطقه و ملی قوانین با پروژه تطابق. 46

- Office of Legal and 

Parliamentary Affairs, 

2004;  

- Collins, 1995 
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 نتایج. 3

وضعیت موجود صدور مجوز برداشت مواد  1.3

 معدنی

برداشت مصلالا از بسلتر رودخانله هلا ارا له نامله        در

للیوو   متضلمن اسلتان   شرکت سهامی آب منطقله ای 

عملیات ساماندهی و الیروبی با قید مختصات محدوده 

پل  از بررسلی اولیله محلدوده     . مورد نظر الزو است

درخواستی توسط سازمان صنعت، معلدن و تجلارت و   

فه شلده،  اطمینان از امكان صدور مجوز برای مح  تعر

کارشناسلی شلرکت آب منطقله ای    ارا ه اظهلار نظلر   

شام  ضوابط برداشت و برآورد مقدار مصالا ملازاد بلر   

 . مصرف ساماندهی ضروری خواهد بود

 

 

 روند صدور مجوز برداشت مواد معدنی پروژه های عمرانی -5شکل 

 

بار روناد صادور    تعیین زیرمعیارهاای ماؤثر    2.3

 مجوز

شام   6تا  5درجه اهمیت زیر معیارها بصورت 

، اهمیلت متوسلط   (2)، با اهمیلت  (6)بسیار با اهمیت 

مشللخص ( 5)و بللدون اهمیللت ( 9)، کللم اهمیللت (1)

آزمون ناپارامتری کروسلكال واللی  در سلطا    . شدند

تفاوت معنی داری بین متخصصلان   41/4معنی داری 

گلروه از متخصصلان بلا     نشان داد و در ایلن دور سله  

 7نظرات متفاوت بدست آمد که نتلایج آن در جلدول   

 . آمده است

در دور بعدی بلرای همگلن شلدن گلروه هلا و      

رسیدن به اجماع عمومی دوباره پرسشلنامه هلا بلرای    

کله  .متخصصان ارسال شد تا تجدید نظر انجلاو دهنلد  

 Jebel Ameli et) آمده اسلت  9نتایج آن در جدول 

al., 2004; Asgharpour, 2003; Bihamta and 

Chakoohi, 2008) ).  تعلللداد دفعلللات ارسلللال

درجلله توافللق گروهللی در بللین  پرسشللنامه هللا بلله  

 (.Asgharpour, 2003) بستگی دارد متخصصان
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 مرحله اول در متخصصان دیدگاه -1 جدول

 گروه ها میانگین رتبه ها متخصصان

55 599/9 A   

54 548/9 A   

7 917/9 A   

6 599/1 A B  

5 516/1 A B  

9 795/9  B C 

4 499/2   C 

9 261/2   C 

2 494/8   C 

8 714/8   C 

1 795/8   C 

 

 مرحله دوم دلفی در متخصصان دیدگاه -9 جدول

 گروه ها میانگین رتبه ها متخصصان

8 674/9 A 

1 821/9 A 

2 284/9 A 

9 917/9 A 

4 494/9 A 

55 894/1 A 

54 817/1 A 

9 954/1 A 

5 155/1 A 

6 516/1 A 

7 494/1 A 

 

زیرمعیللار، معیللار  54اجتمللاعی بللا –معیللار اقتصللادی

 8زیرمعیلار، معیلار ملدیریتی بلا      79محیط زیستی با 

زیرمعیار ملورد   1زیرمعیار و معیار قوانین و مقررات با 

نتللایج کلللی نظللر سللنجی از  . بررسللی قللرار گرفتنللد

 .آمده است 4متخصصان در جدول 

با توجه به پرسشلنامه هلای موجلود، ملاتری      
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مقایسه زوجی متناظر با هر یك از زیرمعیارهلا از نظلر   

متخصصللان مختلللت بلله صللورت جداگانلله بللرای هللر 

کلیه نتایج حاصله  سه . متخصص تشكی  شده است

برای تشكی  ماتری  مقایسه زوجی اصلی زیرمعیارها 

در تشكی  ماتری  ملیکور  . مورد استفاده قرار گرفتند

از تابع عضویت م ل ی و در نتیجه اعداد فلازی م ل لی   

در مرحلله  . استفاده شد (4)تا  (5)طبق روابط ریاضی 

iZاعلداد فلازی   ( 9)بعد با استفاده از رابطله  
~
ازای بله  

زیرمعیارهللای مختلللت محاسللبه شللد کلله نتیجلله     

سله  طبلق   . ارا ه شده اسلت  4 جدولمحاسبات در 

بله ترتیلب وزن فلازی و غیلر فلازی      ( 8)و ( 2)روابط 

ارا له شلده    1جدول معیارها محاسبه شده و نتایج در 

نمودار وزن نهلایی فلازی دلفلی زیرمعیارهلای     .  است

تلا   7مؤثر بر روند برداشت شن و ماسه در شك  های 

 .ارا ه شده است 1

 

 

 

 

  وزن فازی نسبی معیارهامجموع  -4 جدول

iZ
~

 
 معیار

92/74 49/54 68/4 5 

96/44 74/79 19/59 7 

44/54 42/8 52/1 9 

42/2 45/1 48/4 4 

 

  هاوزن های فازی و غیر فازی معیارمانگین  -1 جدول

 معیار وزن فازی فازی غیروزن 

54/4 14/4 54/4 47/4 5 

44/4 54/4 44/4 45/4 7 

57/4 94/4 59/4 41/4 9 

74/4 91/4 74/4 57/4 4 

 



 5415صفحه .... بررسی و آسیب شناسی عوامل مؤثر بر برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها

 

 

 

0.15
0.14 0.13

0.11
0.10 0.10

0.09

0.07

0.06

0.04

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

 

 اجتماعی-وزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار اقتصادی -1شکل
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 وزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار محیط زیستی -9شکل 
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 وزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار مدیریتی -4شکل 
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 وزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار قوانین و مقررات -1شکل 

 و نتیجه گیری بحث. 4

از طریق آسیب شناسی نگرشی منظم و سیستمی بله  

ک  فرایند صدور مجوز تا برداشت مصلالا از رودخانله   

ماهیت و نوع مسئله ای که بلروز نملوده و    ،ایجاد شده

شناسلایی  . نیاز به ح  دارد، تشخیص داده ملی شلود  

موارد آسیب پلییر در رونلد برداشلت شلن و ماسله و      

چاره جویی به مرور زمان می تواند منجر بله بهبلود و   

 گلاو  اوللین  بدین ترتیب،. اصال  روند کلی امور شود

داشته شلده  مجرای قانونی بر به امور جهت سوق دادن

 بلا  مقابلله  و تعهلدات  از تخللت  از بلروز  پیشلگیری  و

 . انجاو می گیرد مشكالت

 –زیر معیلار اقتصلادی    54که  5نتیجه بررسی معیار 

زیلر  ایلن  اجتماعی را دربرملی گیلرد، نشلان داد کله     

  (.7شللك  )رتبلله طبقلله بنللدی شللدند  6در  معیارهللا

رتبه  4در  زیرمعیار را شام  می شود، 79که  7معیار 

از مهم تلرین زیرمعیارهلای    که( 9شك  )قرار گرفتند 

مربوط به معیار محیط زیسلتی هسلتند کله در رونلد     
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یعنلی   9معیلار  . صدور مجوز باید مدنظر قلرار گیرنلد  

 اسلت، زیلر معیلار    8معیار مدیریتی که در بر گیرنده 

 4معیلار  و ( 4شلك   )رتبله   9بله   متخصصلان  توسط

زیرمعیلار بلوده    1قررات شام  یعنی معیار قوانین و م

 . (1شك  ) رتبه قرار گرفتند 9ه در ک

بردارى از معادن شن، ماسله و خلاک رس    ضوابط بهره

زارت نیلرو، بلر اسلاس    و هیأت وزیران بنا به پیشلنهاد 

ضلوابط نظلارت   ( 5922مصلوب  )قانون معادن  4ماده 

بردارى از معادن شن، ماسله و خلاک رس    بهره فنى بر

آنچه در وضلعیت موجلود از محتلوای     .را تصویب کرد

این مصوبه مورد بررسی قرار گرفلت ملوارد مطالعلات    

هاى مجلاز جهلت برداشلت مصلالا      شناسایى محدوده

اى با توجه به نظر کارشناسان مربوطله انجلاو    رودخانه

مللی گیللرد و در تمدیللد مجوزهللا و نظللارت هللا بایللد  

 .سختگیرانه تر عم  شود

ی و وقلت گیلر بلوده و    روند صدور مجوز بسیار طلوالن 

برداشت کنندگان پ  از طی ایلن مرحلله و دریافلت    

مجوز درصدد کسب سلود بیشلتر و جبلران خسلارت     

خود از طریق برداشت بیشتر هستند و اغللب چنلدین   

برابر بیشتر از مقدار تعیین شده و بله انلدازه چنلدین    

 . ماه در مدت کوتاه برداشت می نمایند

عیین جرایم برای برداشلت  از مهم ترین موارد قانونی ت

در مواردی مشاهده شد . بیش از حد شن و ماسه است

که برداشلت کننلدگان شلن و ماسله از رودخانله هلا       

پیمانكارانی بودند کله بلا سلازمانهای دولتلی قلرارداد      

پروژه های عمرانی داشته و به دلی  عدو تأمین منلابع  

مالی از طرف سازمان ذیربط، مجلوز برداشلت شلن و    

 . ه آنها اعطا شده استماسه ب

عملق برداشلت شلن و ماسلله از رودخانله هلا بنلا بلله       

دستورالعم  صدور مجلوز سلازمان صلنعت، معلدن و     

تن و عملق برداشلت حلداک ر     7444تجارت حداک ر 

سللانتیمتر بللوده امللا عمللال  بیشللتر از ایللن مقللدار  14

برداشللت مللی شللود و دلیلل  آن انللدازه پاکللت هللای  

سللانتیمتر و بیشللتر  64لودرهللای موجللود اسللت کلله 

هستند و برای پیمانكاران مقرون به صرفه نیسلت کله   

. از دستگاهی با نصت ظرفیلت کلاری اسلتفاده کننلد    

بنابراین معموال  حدود دو برابلر یلا بیشلتر از ظرفیلت     

 .مجاز برداشت می شود

برداشلت و   ،مصالا رودخانه ای به وسیله لودر از مح 

ارگاه های شلن  پ  از بارگیری توسط کامیون ها به ک

و ماسه حم  و نهایتا  پ  از سرند و دانه بندی بلرای  

علالوه  در این مورد . فرو  از منطقه خارج می گردند

پلر نكلردن    ،عمق برداشت رعایت نملی شلود  بر اینكه 

چاله های برداشت تسطیا مواد باطله که اک را  درشت 

دانه هستند انجاو نشده و این مصالا اغلب به صلورت  

. ای منقطع در بستر رودخانه به جا می مانندخاکریی ه

این مسئله منجر به برهم زدن حالت طبیعی رودخانله  

شده و مشكالتی را برای رودخانله و اهلالی سلاکن در    

 . حاشیه رودخانه به وجود می آورد

طور معمول بعلد از سلیالبهای بهلاره    هزمان برداشت ب

مطابق نظر سازمان حفاظت محلیط زیسلت   . می باشد

ریلیی  اسفند تا اوای  خرداد به دلی  فص  تخلم  51 از

ماهیللان اجللازه برداشللت ندارنللد ولللی معمللوال  زمللان  

 .  برداشت رعایت نمی شود

زملان در حلال   طور همهپروژه های بیرگی در استان ب

سلبب  و راه آهن که  اجرا هستند از جمله مسكن مهر 

افیایش نیاز به مصالا و درنتیجه فشار به رودخانه هلا  

 . می شود

-هبه دلی  مشكالتی که برای ساکنان مح  برداشت ب

و صدا، تخریب جلاده هلا و    وجود می آید از جمله سر

اغلب اعتراض و مخالفت آنهلا از مشلكالت موجلود    ... 

است که در برخلی ملوارد برداشلت کننلدگان شلن و      
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-هوجه یا به کار گرفتن افراد محلی بماسه با پرداخت 

های خلود ایلن اعتراضلات را از    عنوان کارگر در کارگاه

 . بین می برند

صدور مجلوز برداشلت شلن و ماسله رودخانله ای بله       

صورت مقطعی بلوده و بلرای میلیان و زملان محلدود      

مجوز صادر می شود که پ  از استحصال و اتماو کلار  

ال برداشلتی  در نوبت بعد ممكلن اسلت در هملان سل    

انجاو نگیرد و یا نقطه جدیدی در همان معلدن بلرای   

بنابراین بهره بلرداری از  . برداشت مجدد مشخص شود

این گونه معادن تابع قوانین خاصلی نیسلت و ممكلن    

است از یك معدن چندین مرتبه برداشلت شلود و یلا    

پ  از اتماو کار برای مدتی طوالنی، دیگلر برداشلتی   

است که بایلد ایلن معلادن ملورد     در اینج. انجاو نشود

 . پایش و احیا قرار گرفته و به حال خود رها نشوند

با توجه بله تغییلرات رسلوبگیاری در بسلتر شلریانی      

رودخانه ها مح  برداشت شن و ماسه نیلی ملی توانلد    

متغیر باشد به طلوری کله محل  برداشلت از سلاح       

راست و یا چپ به لحاظ مییان و مح  رسلوبگیاری و  

للیا  . در دسترسی به معادن تعیین می گلردد سهولت 

عم  برداشت می تواند در یك معدن در یلك سلال از   

ساح  چپ و در سال بعلد از سلاح  راسلت و یلا در     

 . تماو نقاط بستر انجاو گیرد

پیمانكللاران بلله صللورت مقطعللی از مصللالا رودخانلله  

در برداشت مقطعلی، مكلان نقلاط    . برداشت می کنند

. و به صورت پراکنده ملی باشلد   برداشت اک راَ محدود

اولللین اقللدامی کلله پیمانكللاران بللرای دسترسللی و    

استحصال معادن انجاو می دهند احداث خاکریی های 

طولی است که مسیر جریان رودخانله را تغییلر داده و   

پل  از خشلك شلدن بسلتر رودخانله      عم  برداشت 

معموال  در زمان پرآبی و بلروز سلی ،   . انجاو می پییرد

ودخانه پ  از برخورد بلا خاکرییهلای طلولی    جریان ر

منحرف و به سمت دلخواه تغییر مسیر می دهلد و بلا   

عبوری جریان در مقطع جدیلد و  کم توجه به ظرفیت 

زیر ملی  اارتفاع کم ساح ، جریان به دشت ساحلی سر

این سی  مصنوعی سلطا دشلت را فراگرفتله و    . گردد

منجر به فرسلایش سلطحی خلاک حاصللخیی اراضلی      

ملی شلود و متعاقبلا     ... ورزی، باغات، چمنیارها و کشا

پ  از افت جریان، عمل  رسلوبگیاری در دشلت هلا     

این امر مسلما  کم شدن سلطا اراضلی   . واقع می شود

قاب  کشت و تخریب محیط زیست را به دنبال خواهد 

 . داشت

ضخامت مجاز برداشت بسته به هر رودخانله متفلاوت   

در زیلر الیله ای از    در برخی نقاط، شن و ماسله . است

گ  و الی، پوشش گیاهی، ماسه نامرغوب )مواد باطله 

در این مح  ها بهره بلرداری از  . قرار گرفته است...( و 

شن و ماسه مستلیو کنار زدن و برداشتن ملواد باطلله   

از این رو بر قیمت تماو شده شن و ماسه افیوده . است

 . می گردد

ایی هستند کله  اغلب راه های دسترسی راه های روست

ظرفیت عبور و مرور وسای  نقلیله سلنگین را ندارنلد    

بنابراین موجب تخریلب جلاده و ایجلاد تصلادفات در     

 .مناطق روستایی و مشكالت برای آنها می شود

توجه به وضلعیت  با که  بدین ترتیب پیشنهاد می شود

جغرافیایی و پوشش گیاهی استان، صدور مجوز بلرای  

هر رودخانه صرفا  برای برداشت کنندگان و پروژه های 

بلرای تعلداد   مجلوز  اسلتان باشلد و   مشلخص  عمرانی 

محدودی از شرکت ها به عنوان برداشت کننده صلادر  

گردد که هر کداو محدوده مشخصی از یلك رودخانله   

ضللوابط زیسللت  9و طبللق مللاده را در اختیللار داشللته 

محیطی فعالیت های معدنی دارنده مجوز بهره برداری 
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متعهد و مكلت بله بازسلازی و تلرمیم محلدوده بهلره      

 .برداری در پایان عمر مجوز است

 در تلا  شلود  گرفته بردار بهره شرکت از کافی تضامین

 خسلارات  جبران و ید خلع تعهدات انجاو عدو صورت

ایللن  در. گللردد تللأمین تضللامین محلل  از بازسللازی و

 چرخله  در گلری  واسطه و نفوذ با افراد ورود از صورت

 . شود می جلوگیری مجوز صدور

بلرای  ( فلرد حقلوقی  )گروه نلاظر از بخلش خصوصلی    

گلروه نلاظر    ساختار. بازرسی رودخانه ها تشكی  شود

همواره تغییر کلرده و در مقلاطع زملانی مختللت بله      

 . ی استفاده شودصورت چرخشی از افراد متفاوت

های مربلوط بله ایلن بخلش در هنگلاو صلدور       هیینه 

مجوز از متقاضیان دریافت و در اختیار امر نظارت قرار 

تلا فرآینلد نظلارت و اجلرا بلا یكلدیگر ارتبلاط        . گیرد

 .مستقیم نداشته باشند

 بایلد  برداشلت  مح  درست مدیریت و نگهداری برای

 قبل   و علادی  های زمان در منظم طور به ها رودخانه

 ملورد  نلاظران  توسلط  مناسب فواص  با سی  فص  از

 هیلدرولیكی  هلای  گیلری  انلدازه . گیرنلد  قرار بازرسی

 مصلالا  بنلدی  دانله  و کانلال  مقطلع  سطا دبی، نظیر

 هللایزیسللتگاه وجللود عللدو یللا وجللود تعیللین کللت،

 هلا  بازدید این طی وحش حیات و ماهی فردهمنحصرب

 شد، مشاهده عادی غیر شرایط که وقتی. شوند تعیین

 انجلاو  شلرایط  آن بلا  مقابلله  برای باید فوری اقدامات

 . شود

 از متشلك   ایکمیتله  اسلت  الزو مجلوز  صلدور  بلرای 

 سلازمان   جملله  از اجرایلی  هلای  دسلتگاه  نمایندگان

 سازمان ای، منطقه آب شرکت زیست، محیط حفاظت

 جهادکشللاورزی سللازمان و تجللارت و معللدن صللنعت،

الزو  مسلاعدت  ها شهرستان فرمانداران و شود تشكی 

 . نمایند مبیول افراد این با را 

 و اندازه شك ، عمق، نوع، جمله از ها رودخانه وضعیت

 عملق  و فاصلله  همچنین و سنگدانه های الیه کیفیت

 بلازه  رسلوبگیاری،  های کانون زیرزمینی، آب سطا تا

 رودخانله  مسلیر  در موجود رسوب پر های شاخه و ها

 بلا  بایلد  هلا  داده. گردد مشخص میکور کمیته توسط

 و توپوگرافی های نقشه ای، ماهواره تصاویر از استفاده

 آبریلی  حوضله  برای و آوری جمع صحرایی های بازدید

 افیارهللای نللرو توسللط اطالعللاتی بانللك صللورت بلله

 جداگانله  طلور  بله  رودخانله  هر برای و ثبت تخصصی

 جهلت  پایله  اطالعلات  عنوان به آن از تا شوند بایگانی

 هلر  باید اطالعات و گردد استفاده مدیریت و نگهداری

  .شوند روز به نیاز صورت در و مرور سال

 عهلده  بلر  ماسله  و شن برداشت دوره طول در نظارت

 از تلا  شود انجاو منظم های بازرسی باید و بوده کمیته

 ها رودخانه محیط به ناپییر جبران صدمات شدن وارد

 .آید عم  به جلوگیری

 و برداشلت  میلیان  ماهانله  گیار  است موظت کمیته

 حلریم  و بسلتر  در شلده  ایجلاد  تغییلرات  هلای  نقشه

 هلای  دسلتورالعم   براسلاس  را ملیکور  های محدوده

 و معدن صنعت، سازمان اختیار در و تهیه نیرو، وزارت

 .دهد قرار تجارت

 و نظرات بازدیدها، ثبت منظور به نظارت دفتر تشكی 

 صلنعت،  سلازمان  در کمیتله  و نلاظر  گلروه  دستورات

 .دارد ضرورت تجارت و معدن

 مهلاجرت  های مكان برای( گیر ضربه) بافر های مح 

 . شود تعیین ذیربط اجرایی هایدستگاه توسط ماهیان

 از دور برداشلت ( ها حوضچه) های گودال ایجاد مح 

 . بمانند باقی دهه چندین تا بافرها و باشد بافرها این

 انلدازه  بله  توجه با ماسه و شن برداشت مییان تناسب

 رودخانله  تجدیلد  بلرای  مناسلب  زملان  و هلا  رودخانه

 دارای کله  بلیر   های رودخانه از مسلما. شود رعایت
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 بله  نسلبت  هسلتند  تلری  بلیر   سلیالبی  های دشت

 تلوان  ملی  بیشلتری  مقلادیر  کلوچكتر  هلای  رودخانه

 .کرد برداشت

 نماینلدگان  کمیتله  توسلط  ممنلوع  برداشلت  محدوده

 ایلن  تعیلین  در و شلود  مشخص اجرایی های دستگاه

 کلو،،  رود ماهیلان  زیسلتگاه  همچون مواردی مناطق

 منللابع دارای منللاطق رودخانلله، درون ناهمواریهللای

 الروهللای رشللد جهللت کفییللان وجللود غنللی، غللیایی

 گرفتله  نظر در مهرگان بی برای غیایی منبع و ماهیان

 .  شود

 از قبل   کله  گلردد  تلدوین  قلانونی  شلود  می پیشنهاد

 زیسلت  ارزیلابی  منطقه، در بردار بهره شرکت استقرار

 محیطلی  زیسلت  ضلوابط  مطابق و شود انجاو محیطی

 گلیار   در مجلاز  عملق  حداک ر معدنی، های فعالیت

 و مرملت  طر  و شود مشخص محیطی زیست ارزیابی

 ملحلوظ  ملیکور  گلیار   در معلدن  محدوده بازسازی

 .گردد

 :بردار انجاو شوداقداماتی که باید توسط بهره 

( تعیین کننده بسلتر رودخانله  )خطوط کناره رودخانه 

توسللط شللرکت آب منطقلله ای بللرای هللر رودخانلله   

های شن و ماسه و هلر   کارگاهمشخص و فاصله احداث 

گونه عملیلات ماشلینی بایلد مطلابق اسلتاندارد از آن      

 . خطوط باشد

عملیات حفاظتی کنار رودخانله هلا از جملله گلابیون     

حفاظلت بیوللوژیكی حاشلیه رودخانله هلا از      بندی و 

طریق کاشت گونه هلای بلومی و ایجلاد فضلای سلبی      

مشجر به منظور ت بیلت دیلواره هلای تخریلب شلده      

 .رودخانه پ  از مطالعات الزو اجرا شود

به دلی  آثار غیر قاب  اجتناب برداشت شن و ماسله از  

جمله تغییر مسیر، شلك  و شلیب رودخانله تلرمیم و     

ضللوابط زیسللت  9ه موقللع مطللابق مللاده بازسللازی بلل

های معدنی در پایان عمر مجلوز بایلد   محیطی فعالیت

 .توسط شرکت بهره برداری انجاو شود

 تقدیر و تشکر

 و شناسلی  آسلیب »این مقاله از نتایج طر  پژوهشلی  

 بلی  برداشلت  از ناشی کیفی و کمی آثار جامع ارزیابی

ملدیریت  اداره کل   با حمایت مالی « ماسه و شن رویه

. حران استانداری استان گلیالن اقتبلاس شلده اسلت    ب

جناب آقای مهندس افشین عیییی از جادارد در اینجا 

تشلكر و قلدردانی   ملدیریت بحلران   مدیر ک  محتلرو  

 . نماییم

 

 

References 

 

Aliahmadi, A., Nahaei, S., Masoumi, J. 2009. 

Development of Delphi method by fuzzy logic and 

its application on strategic planning. Management 

journal. 2 (9-10): 103-119. 
 

Asgharpour, M., 2003. Group decision making and 

game theory by point of view research operation. 

Tehranb University Publication. 418 p. 
 

Bihamta, M., Zaree Chakoohi, M. 2008. Principles 

of Statistics for the Natural Resources Science. 

University of Tehran Press. 300 p.  
 

Bruce Melton, P.E., 2009. In-stream gravel mining 

impacts and environmental degradation feedback 

associated with gravel mining on the Rio Tigre of 

the OSA Peninsula, Costa Rica, and the proposed 

ADI Jimenez Gravel Mining Concession.  Melton 

Engineering Services Austin. 26 p. 
 

Collins, B., 1995. Riverine Gravel Mining in 

Washington State, Physical Effects with 

Implications for Salmonid Habitat, and Summary 



 5411صفحه .... بررسی و آسیب شناسی عوامل مؤثر بر برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها

 

 

 

of Government Regulations. U.S. Environmental 

Protection Agency. 40 p. 
 

Department of Natural Resource and Watershed 

Management of Gilan, 2007. Feasibility studies of 

renewable natural resources and watershed of 

central rivers of Gilan, 148 p.  
 

Environmental and Renewable Energy Audit 

Board. 2012. Environmental audit rivers (northern 

province). 18p. 

Environmental Research Institute of ACECR,. 

2011. Environmental Impact Assessment of 

Sediment Trap on Pasikhan River.  
 

Esmat Saatlou, M., Esmat Saatlou, J., Javan, Z. 

2008. Environmental Impact Assessment of gravel 

extraction on river ecology (case study: Nazlu 

Chaii Urmiyeh). Third conference on water 

resources management.  
 

Goushegir, S., Feghhi, J., Marvi, Mohajer M., 

Makhdoum, M. 2009. Criteria and indicators of 

monitoring the sustainable wood production and 

forest conservation using AHP (case study: 

Kheyrud educational and research forest), Ajar 

Research, 4 (10): 1041– 1048. 

 

Jabarian Amiri B. 2013. Environmental Impact 

Assessment. University of Tehran publication. 181 

p. 

Jebel Ameli, M., Abaei, M., Ghavamifar K., 2004. 

Value Engineering in Project Management. 

Management and Planning Organization, 358 p.  
 

Linstone, H.A., 1978. The Delphi technique 

handbook of future research, Westport, CT: 

Greenwood, 271– 300. 

Loo, R., 2002. The Delphi method: a powerful tool 

for strategical management. International Journal 

of Police Strategies and Manageent, 25 (4): 762.  
 

Loomis, J., Kent, P., Strange, L., Fausch, K., 

Covich, A. 2000. Measuring the total economic 

value of restoring ecosystem services in an 

impaired river basin: results from a contingent 

valuation survey. Ecological Economics 33: 103–

117. 
 

Management and Planning Organization, 2005. 

Handbook of gravel extraction from rivers. 

Management and Planning Organization 

Publication. 159 p. 
 

Ministry of Energy. 2011. Environmental rules of  

gravel extraction from rivers. 154 p.  
 

Murry, J.W., Hammors, J.O., 1995. Versatile 

methodology for conducting qualitative research. 

The Review of Higher Education, 18 (4):423– 436. 

 

Office of Legal and Parliamentary Affairs, 2004. 

Set the rules and regulations of the Environmental 

Conservation. Department of Environmental 

Conservation.   
 

Packer, D. B., Griffin, K., McGlynn, K. E., 2005. 

National gravel extraction guidance, U.S. 

Department of Commerce. National Marine 

Fisheries Service. 27 pp.  
 

Pashaeizad, H., 2007. Overview of Delphi. Peyk 

nor, 6 (2): 63-79. 
 

Powell, C., 2003. The Dephlie Technique: myths 

and realities Journal of Advanced Nursing, 41(4) 

376-382. 
 

Rowe, G., Wright, G.,1999. The Delphi technique 

as a forecasting tool: issues and analysis. 

International Journal of Forecasting 1999; 15: 353–

75. 
 

Skulmoski, G.J., Hartman, F., Krahn, J., 2007. The 

Delphi method for graduate research, Journal of 

Information Technology Education, 6: 123– 132. 

 

Tavakoli, H., Fayyaz, M., Hassannejad, M., 2013. 

Investigation of rangeland plans by using Delphi-

fuzzy approach and multicriteria decision making. 

Economy and Agriculture Development, 27 (1): 

37-50.   
 

Teyfsaz e sabz  Council. 2005. Quality and 

quantity study of dams of Gilan province. 23 p.   
 

Tsaur, S.H., Lin, Y.C., Lin, J.H., 2006. Evaluating 

ecotourism sustainability from the integrated 

perspective of the resource, community and 

tourism. Tourism Management, 27 (4): 640– 653. 

 

Wheeller, B., Hart, T., Whysall P. 1990. 

Application of the Delphi technique: A reply to 



 5411صفحه  5961، زمستان 4، شماره 96محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 
Green, Hunter and Moore. Tourism Management, 

11 (2):121– 122. 

 

Zand Basiri, M., 2014. Multi criteria decision 

making and its place in natural resources 

management. Shapourkhast Pub., 231 p.  

 



 5416صفحه .... بررسی و آسیب شناسی عوامل مؤثر بر برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها

 

 

 

Investigation of Factor Influencing in River Gravel 

Extraction Problems Using Fuzzy Delphi Method 
 

Tooba Abedi
1

, Moslem Ganji
2 

1
 Environmental Research Institute, Academic Center for Educatuion, Cultute and 

Research 
2
Faculty of Mathematical Sciences and Computer Shahid Chamran University, Ahvaz 

 

Received: 30-Jun.-2015     Accepted: 16-May-2016 

 

 

Abstract 
Rivers are important for human beings due to abundance of sand deposits within them. The goal of this study is 

determine the factors influence on licensing of gravel mining from rivers of Gilan Province and its problems, 

finally giving suggestions about probability change the licening. Socio-economic, environmental, management, 

laws and regulations including 10, 26, 8 and 5 criteria, respectively are investigated. It’s wanted from experts to 

show their preference about the criteria and sub criteria with scale from 1 to 9. The criteria and sub criteria were 

ranked by using of Delphi fuzzy technique. Results show socio-economic criteria  were ranked in 9 degree, 

environmental criteria in 4 ranks, management criteria in 6 ranks and laws and regulations criteria in 3 ranks.  
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