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چکیده
در حال حاضر تنوع زیستی در منطقۀ زاگرس با دو تهدید جدی تغییر کاربری و برداشت ناپایدار روبهروست .این موارد هم بهتنهایی و هم در
ترکیب با یکدیگر سبب تخریب شدید و برگشتناپذیر جنگل میشوند .از اینرو ،حفاظت و مدیریت پایدار اکوسیستمهای جنگلی در ناحیۀۀ
رویشی زاگرس همواره دغدغۀ اصلی کنشگران و مسئوال ن این حوزه بوده است .تحقیق حاضر با هدف معرفی معیارها و شاخصهۀای مهۀم
مدیریت پایدار جنگلهای ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسۀان بۀا اسۀتفاده از تکنیۀ تحلیۀل محتۀوا انجۀام گرفۀت.
دادههای این تحقیق با روش مصاحبۀ نیمهساختارمند گردآوری شد .دستاندرکاران تحقیق نیز از میان متخصصان ،مدیران ،صاحبنظۀران
علمی و اجرایی و کارشناسان مرتبط با جنگلهای زاگرس انتخاب شدند .در تحلیل دادهها از نرمافزار  MAXqda12استفاده شد .یافتۀههۀای
تحقیق گویای آن است که مهمترین معیارهای شناساییشده بۀهمنظۀور مۀدیریت پایۀدار جنگۀلهۀای ناحیۀۀ رویشۀی زاگۀرس از دیۀدگاه
متخصصان و کارشناسان عبارت اند از معیارهای وسعت جنگل ،معیار کارکردهای حفاظتی ،معیار شۀرایط اکوسیسۀتم ،معیۀار حفۀ تنۀوع
زیستی ،معیار اقتصادی ،معیار اجتماعی ،معیۀار قۀوانین و تشۀکیالت و معیۀار آموزشۀی و ترویجۀی .بۀرای هۀر یۀ از معیارهۀای مربۀو ،
شاخصهای متناظر به آن معیار نیز شناسایی شد ( 5معیار و  95شاخص) .مهمترین شۀاخصهۀا از نظۀر متخصصۀان و کارشناسۀان ناحیۀۀ
رویشی زاگرس شاخصهای وضع قوانین متعلق به معیار قوانین و تشکیالت و شاخص جامعیت جنگل مربو به معیۀار شۀرایط اکوسیسۀتم
است .از یافتههای این تحقیق در راستای سیاستگذاریهای اصولی در منابع جنگلی حوزة زاگۀرس و بۀرای برنامۀهریۀزی ،تصۀمیمگیۀری و
موفقیت در این زمینه میتوان استفاده کرد.
واژههای کلیدی :مدیریت پایدار جنگل ،ناحیۀ رویشی زاگرس ،معیارها ،شاخصها ،نمونهگیری هدفمند.
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تنوع زیادی را در اکوسیستم هۀا و زیسۀتگاههۀای ایۀن
منطقۀ جغرافیایی پدیۀد آورده اسۀت .ایۀن جنگۀل هۀا

زیستمحیطی و اجتماعی -اقتصادی اکوسیسۀتمهۀای
جنگلی موجب شده که نگرانی جهۀانی در زمینۀۀ ایۀن

موجب پدید آمدن زیستگاهی برای گوناگونی زیسۀتی
گونۀۀۀههۀۀۀای گیۀۀۀاهی و جۀۀۀانوری شۀۀۀده اسۀۀۀت
( .)Henareh Khaliani et al., 2011جنگلهای ناحیۀ
رویشی زاگرس در حال حاضر تحت انواع بهۀرهبۀرداری
ناپایدار اعم از چۀرای مفۀر دام ،زراعۀت زیرآشۀکوب
تودههای جنگلی ،تأمین سوخت و مصارف روسۀتایی از
درختان قرار دارند که نتیجۀ آن تخریب و شروع رونۀد

موضوع اعالم شود .این منابع تنها به نسل حاضر تعلۀق
ندارند ،بلکه باید برای نسل های آینده نیز باقی بمانند.
از اینرو باید برای حف  ،احیۀا و توسۀعۀ ایۀن منۀابع و
مؤلفهها و ساختارهای تشکیلدهندة آنها بیش از پیش
تالش شود .همین دغدغهها سبب مطرح شدن موضوع
مۀۀدیریت پایۀۀدار جنگۀۀلهۀۀا شۀۀده کۀۀه از ی ۀ سۀۀو بۀۀا
مالحظات زیستمحیطی و توجه به نسلهای آینۀده و

قهقرایی در سۀیر تۀوالی جنگۀل اسۀت .ایۀن تهدیۀدها
همراه با ایجاد تغییۀرات اساسۀی در سۀاختار جنگۀل و
دگرگونی اکوسیستم ها از مهم تۀرین دالیۀل اخۀتالل و
تهدیۀۀد تنۀۀۀوع زیسۀۀۀتی گیۀۀاهی و جۀۀۀانوری اسۀۀت
(.)Pourmoghadam & Bozorgnia, 2015
گونههای بلو  ،بنه ،زبانگنجش  ،نۀارون و بۀادام
کوهی در جنگلهای ناحیۀ رویشی زاگۀرس از جملۀه
گونههایی هستند که دچار پدیۀدة زوال و خشۀکیدگی
شۀۀدهانۀۀد ( .)Pourhashemi et al., 2016کشۀۀت
زیرآشکوب نیز از مهۀمتۀرین عوامۀل تخریۀب کمۀی و
جنگلزدایی است که سبب تخریب کیفۀی تۀودههۀای
جنگلی و تشدید فرسایش خاک ،کاهش حاصلخیزی و
کیفیت بستر رویش ،افزایش تبخیر از خاک سطحی و
افزایش عمق خشکی خاک بۀهویۀهه در فصۀل رویۀش،
تشدید آثار تخریبی خشکسالیها و کۀاهش پتانسۀیل
تولیدی رویشگاهها ،تغییر اکوسیستم ،ضعف بیولوژیکی
درختان و رسوب در سدهاست .در نهایت ،یۀ رشۀته
تهدیدهای محلی شامل آلودگی ،فعالیتهای معۀدنی،
گونههای مهاجم بیگانه و ضۀعف در مۀدیریت صۀحی
عرصههای طبیعی شرایط را در این حوزه وخیمتر کرده
است .از ایۀنرو ،احیۀا ،بازسۀازی ،حفاظۀت و مۀدیریت
پایدار اکوسیستمهای جنگلی در ناحیۀ رویشی زاگرس
همواره دغدغۀ اصلی کنشگران و مسئوالن ایۀن حۀوزه
بوده است.
تشدید تخریب منابع جنگلی در جهۀان و افۀزایش
آگاهی و دانۀش مۀردم در زمینۀۀ ارزش هۀای حیۀاتی،

از سوی دیگر با مناسبات اقتصادی و اجتمۀاعی و رفۀع
نیازهۀۀۀای نسۀۀۀل کنۀۀۀونی ارتبۀۀۀاطی تنگاتنۀ ۀ دارد
(.)Pirmohammadi & Mahdavi, 2015
پس از ارائۀ اصول جنگل در اجۀالس ریۀو در سۀال
 9005مۀۀیالدی ،مفهۀۀوم توسۀۀعۀ پایۀۀدار و بۀۀهتبۀۀع آن
مدیریت پایدار جنگل دستخوش تغییرات بنیادی شۀد
( .)Luckert & Williamson, 2005در تعریف جدیۀد،
مفاهیم اکولوژی بههمراه چارچوبی پیچیۀده از مسۀائل
اجتماعی و اقتصادی در زمینۀ حفاظت طوالنیمدت یا
دائمۀی از تمامیۀۀت اکوسیسۀۀتم مطۀرح شۀۀد .مۀۀدیریت
پایدار جنگل خواستار توازن ارزشهای زیستمحیطی،
اجتماعی و اقتصادی در زمانها و مکۀانهۀای مختلۀف
اسۀت ( .)Varma et al., 2000در نتیجۀۀ تۀرویج ایۀن
سیاستها ،بحث دربارة پایداری به یکی از بزرگتۀرین
چالشها در زمینۀ چشمانداز جنگل تبدیل شده است.
شناسایی و تبیین معیارها و شاخصهای مۀدیریت
پایدار جنگل 9در ناحیۀ رویشی زاگۀرس ،از مهۀمتۀرین
مسۀائل موجۀود بۀهمنظۀور اسۀتقرار و ارتقۀای نظۀام
برنامهریزی منطقهای و توسۀعۀ ابزارهۀا در ایۀن حۀوزه
است که در تحقیق حاضر واکاوی میشود.
معیارهۀۀۀۀا ( )Creteriaو شۀۀۀۀاخص ()Indicators
ابزاری برای تعریف ،پایش و ارزیابی حرکۀت بۀهطۀرف
جنگلداری پایدار محسوب میشۀوند .معیارهۀا شۀرایط
کلی را بیان میکننۀد و قابلیۀت انۀدازهگیۀری ندارنۀد.
ارزیابی انجام و رسیدن بۀه یۀ معیۀار را بۀا شۀاخص
)1. Sustainable forest management (SFM
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( )Indicatorاندازهگیری میکنند .ی

معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگلهای ناحیۀ...

شاخص وسۀیلۀ

پۀۀۀهوهشهۀۀۀایی در زمینۀۀۀۀ تعۀۀۀدیل معیارهۀۀۀا و

اندازهگیری ی جنبه از معیار است .شاخص ها جریان
تغییرهای معیار را با اندازهگیری مجدد نشان میدهند.
ی معیار با تعۀدادی از شۀاخصهۀای مربۀو بۀه آن،
توصیف و ارزیابی میشود و این شاخصهۀا بۀهصۀورت
دورهای برای ارزیابی تغییرهای حاصل کنترل میشوند
( ;Varma et al., 2000; Tajbar et al., 2008
 .)Zandebasiri& Parvin, 2012از طریۀق معیارهۀا و
شاخص ها اطالعات خوبی برای متخصصۀان و مۀدیران
بخۀۀش ایجۀۀاد و تۀۀأثیرات مۀۀدیریت جنگۀۀل مشۀۀخص
میشود ( .)Kotwal et al., 2008معیارها ممکن اسۀت
جهانی یا بینالمللی و منطقهای باشند یا در واحد سط
مدیریت اجرا شۀوند .بعیۀی از کشۀورها شۀاخصهۀا و
معیارهایی را که با همکاری فۀائو و دیگۀر ارگۀانهۀای
بینالمللی تهیهشده در مقیاس ملی اجرا میکنند .ایران
عیو کمیسیون جنگلداری خاور نزدی است که در آن

شاخصهای ملی برای واحد مدیریت جنگل بۀهمنظۀور
تعیین معیارها و شاخصهۀا در سۀط محلۀی و واحۀد
مۀۀدیریت جنگۀۀل صۀۀورت گرفتۀۀه کۀۀه از آن جملۀۀه
مۀۀیتۀۀوان بۀۀه تحقیقۀۀات ) Jalilova et al., (2012و
) Baycheva-Merger & Wolfslehner (2016در
خۀارج از ایۀران و ) Hosseini et al. (2017در ایۀران
اشاره کرد .در ادامه نیز برخی از مهمترین پۀهوهشهۀا
با هدف شناسۀایی معیارهۀا و شۀاخص هۀای مۀدیریت
پایدار جنگل آورده شده است.
در ایران ،پهوهش هایی با هدف شناسایی معیارها و
شاخصهای مدیریت پایدار جنگل و بومی کۀردن آنهۀا
در جنگلهای شمال و برخی مناطق دیگر انجام گرفته
اسۀۀۀت .در جنگۀۀۀلهۀۀۀای شۀۀۀمال مۀۀۀیتۀۀۀوان بۀۀۀه
مطالعۀۀات ) Goushegir et al. (2009در ایسۀۀتگاه
تحقیقۀۀۀاتی خیرودکنۀۀۀار اشۀۀۀاره کۀۀۀرد .در پۀۀۀهوهش

 1معیار و  61شاخص تعیۀین شۀده اسۀت کۀه توسۀط
کشورهای منطقه اعمال میشوند (.)Shamekhi, 2005
قرار گرفتن اکوسیستمهای جنگلۀی در اقلۀیمهۀای
گونۀاگون و وجۀود تعۀداد زیۀاد شۀاخص ارائۀهشۀده در
فرایندهای مهۀم از قبیۀل فراینۀد هلسۀینکی ،جهۀانی
مونترال و خاور نزدی ( ،(FAO, 1997فرایند پۀایش
پایداری جنگلها را دشوار میسازد .از سوی دیگر این
معیارها و شاخصها بهصورت کلی ارائه شدهاند و بایۀد
نسبت بۀه منطقۀههۀای گونۀاگون بۀهصۀورت سۀازگار
بۀا شۀرایط ،بررسۀی شۀوند ( ;Brang et al., 2002
 )Hickey & Innes, 2008; Islam et al., 2010و از
این رو باید شاخص ها و معیارهای تعیۀینشۀده تعۀدیل
شۀۀوند ( .)Grainger, 2012در واقۀۀع ،چۀۀالش اصۀۀلی،
تعدیل معیارها و شاخصهای ملی برای واحد مۀدیریت

صورتگرفته در ایستگاه تحقیقاتی خیرودکنۀار توسۀط
) ،Goushegir et al. (2009معیارهۀایی کۀه بۀهطۀور
چشمگیر ارزش کمتری از دیگر معیارها داشتند حذف
شدند .نویسندگان در نهایت مجموعۀهای شۀامل بۀر 5
معیار و  55شاخص در زمینۀ دو اصۀل تولیۀد چۀوب و
حفاظت از جنگل ارائه کردند Goleij et al. (2016) .با
تدوین معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگل در
منطقۀ اسالم استان گیالن ،نشان دادند که حفاظۀت از
تنۀۀوع زیسۀۀتی ،کارکردهۀۀای حمۀۀایتی و حفۀۀاظتی و
کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهۀم تۀرین معیۀار ،و
جنگلهای طبیعۀی ،زادآوری طبیعۀی و نشۀانهگۀذاری
درختان محصول ،مهمترین شاخصها بودند.
در تحقیقات انجامگرفته در دیگر جنگلهای ایران،
میتوان بۀه پۀهوهش ) Nazariani et al. (2018اشۀاره

جنگل است؛ زیرا این معیارها و شاخص هۀا بایۀد همۀۀ
گروههای ذینفۀع بۀا تقاضۀاها و نیازهۀای اقتصۀادی و
اجتماعی متفاوت را در بر گیرند .از سوی دیگۀر ،بایۀد
پیامدهای سیاسی آنها بر پایداری منابع جنگلی نیز در

کرد .آنها بهمنظور بومیسازی معیارها و شۀاخصهۀای
بینالمللی با هدف مدیریت پایۀدار جنگۀلهۀای حۀوزة
زاگۀرس بۀۀه ارزیۀابی  1معیۀۀار و  62شۀاخص پایۀۀداری
استفادهشده در خۀاور نزدیۀ پرداختنۀد .در تحقیۀق

نظر گرفته شود (.)Wang, 2004

دیگۀۀری ) Jafari et al. (2018بۀۀا اسۀۀتفاده از روش
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تحلیل چندمعیاره به ارزیابی پایۀداری مۀدیریت فعلۀی
در جنگل منطقۀ دوپۀوالن پرداختنۀد و  5معیۀار و 05

سۀۀۀط ملۀۀۀی و  1معیۀۀۀار و  24شۀۀۀاخص در سۀۀۀط
طرح جنگلۀداری ارائۀه شۀد .در پۀهوهش مشۀابهی در

شاخص را بهعنوان معیارهۀا و شۀاخص هۀای پایۀداری
مۀۀۀۀدیریت منطقۀۀۀۀۀ تحۀۀۀۀت بررسۀۀۀۀی معرفۀۀۀۀی
کردنۀد ،Zandebasiri & Parvin (2012) .در حوضۀۀ
آبخیز تن سول در اسۀتان کهگیلویۀه و بویراحمۀد،
معیارها و شاخصهای مهم جنگلداری پایدار را تعیۀین
کردنۀۀد و بۀۀا اسۀۀتفاده از چۀۀارچوب فشۀۀار ،وضۀۀعیت و
واکنش ،به بررسی واکنش های مطرح برای شاخص هۀا

شمال شرقی تایلنۀد برپایۀۀ مشۀارکت جوامۀع محلۀی
 4معیۀۀۀار و  96شۀۀۀاخص بۀۀۀهعنۀۀۀوان معیارهۀۀۀا و
شۀۀاخصهۀۀای نهۀۀایی اکولۀۀوژیکی تایلنۀۀد معرفۀۀی
شدند (.)Gomontean et al., 2008
بۀۀا توجۀۀه بۀۀه مطالۀۀب یادشۀۀده ،اگرچۀۀه فراینۀۀدهای
متعددی در جهان با سۀاختار کلۀی بۀهنسۀبت مشۀابه در
زمینۀ معیارهۀا و شۀاخصهۀای مۀدیریت پایۀدار جنگۀل

پرداختند Hosseini et al. (2017) .در حوضۀۀ آبخیۀز
لیرابی استان چهارمحال و بختیاری با ارزیابی معیارهۀا
و شاخصهای مدیریت پایدار جنگل نشۀان دادنۀد کۀه
کارکردهۀۀای اقتصۀۀۀادی و اجتمۀۀاعی و کارکردهۀۀۀای
حمایتی و حفاظتی در بۀین معیارهۀا و مۀدیریت دام و
کۀاهش خسۀۀارتهۀۀای ناشۀی از آن ،تقویۀۀت نیروهۀۀای
حفۀاظتی و توسۀۀعۀ سۀۀط جنگلکۀاریهۀۀا و مشۀۀارکت
جوامۀۀع محلۀۀی در بۀۀین شۀۀاخصهۀۀا مهۀۀم بودنۀۀد.
) Imani Rastabi et al. (2015نیز در طرح جنگلداری
کلگچی با استفاده از ابزار و روشهای مختلف طی سه
مرحلۀۀه ،در نهای ۀت بۀۀرای معی ۀار کۀۀارکرد اقتصۀۀادی و
اجتماعی ،پنج شاخص اساسی را با کم کارشناسۀان
خبره و دستاندرکاران محلی تعیین کردند.
از پۀۀهوهشهۀۀای خۀۀارجی مۀۀیتۀۀوان بۀۀه تحقیۀۀق
) Balana et al. (2010در اتی ۀوپی اشۀۀاره کۀۀرد .آنهۀۀا
با اسۀتفاده از روشهۀای ردهبنۀدی و مقایسۀۀ زوجۀی
بۀۀه بررسۀۀی معیارهۀۀای مۀۀدیریت پایۀۀدار در اتیۀۀوپی
پرداختنۀد .معیارهۀای حفاظۀۀت ،احیۀا ،اسۀتفادههۀۀای
اقتصۀۀادی بۀۀرای مۀۀردم محل ۀی ،همۀۀاهنگی بۀۀا عۀۀرف
مۀۀردم محلۀۀی ،و دانۀۀش و آگۀۀاهی مۀۀردم محلۀۀی در
زمینۀۀۀۀ پایۀ ۀداری منۀۀۀابع ،مهۀۀۀمتۀۀۀرین معیارهۀۀۀای
مۀۀدیریت پایۀۀدار در ایۀۀن پۀۀهوهش بیۀۀان شۀۀدند .در
تحقیۀۀۀۀق دیگۀۀۀۀری در مۀۀۀۀالزی توسۀۀۀۀط  Islamو
همکۀۀاران در سۀۀال  5595معیارهۀۀا و شۀۀاخصهۀۀای
مۀۀدیریت پایۀۀدار جنگۀۀل در سۀۀط ملۀۀی و طۀۀرح
جنگلۀۀداری بررسۀۀی و  1معیۀۀار و  60شۀۀاخص بۀۀرای

توسعه یافته است ،چالش اصلی امروز ،انتخاب معیارهۀا و
شاخصهای بومیشده ،عملیاتی کردن آنها ،انۀدازهگیۀری
آنها و تعریف دقیق شۀاخصهۀا و کشۀف ارتبۀا آنهۀا در
سۀۀۀط ملۀۀۀی ،منطقۀۀۀهای و محلۀۀۀی بۀۀۀرای اجۀۀۀرای
مۀدیریت پایۀدار جنگۀل اسۀت ( ;Brang et al., 2002
 .)Hickey & Innes, 2008پۀس ازآنجۀا کۀه مۀدیریت
پایۀۀدار جنگۀۀل مسۀۀتلزم سۀۀازگار کۀۀردن معیارهۀۀا و
شاخصهای بینالمللی و ملی در مقیاس محلۀی اسۀت
( ،)Hosseini et al., 2017ایۀۀن پۀۀهوهش بۀۀا هۀۀدف
شناسۀۀایی معیارهۀۀا و شۀۀاخصهۀۀای مۀۀدیریت پایۀۀدار
جنگل های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان
و کارشناسان منطقه انجام گرفت .مشکالت موجۀود در
منطقۀ رویشی یادشده مانند پدیدة خشکسالی ،تخریب
و تبدیل عرصهها به زمینهای کشاورزی ،چرای بیش از
حد دام و نبود اعتبارات ،وابستگی معیشتی بسیار زیاد
بۀه جنگۀلهۀا ( ،)Shami et al., 2018زوال درختۀان
بلو  ،شدت فزایندة بهرهبرداری و قاچاق از جنگلهای
زاگرس بعد از اجرایی شدن بحث تۀنفس جنگۀلهۀای
شۀۀمال و شکسۀۀت طۀۀرحهۀۀا و برنامۀۀههۀۀای احیۀۀایی
( ،)Zandebasiri & Ghazanfari, 2010سۀبب بۀروز
حساسۀ ۀیتهۀۀۀای اجتمۀۀۀاعی در بُعۀۀۀد منطقۀۀۀهای و
سۀۀرزمینی در قبۀۀال وضۀۀعیت بحرانۀۀی زاگۀۀرس شۀۀده
( )Khedrizadeh et al., 2017و ضۀرورت تحقیۀق در
ایۀۀن زمینۀۀه را دوچنۀۀدان کۀۀرده اسۀۀت .تحقیقۀۀاتی از
ایندست میتوانند با احیای فرهن بومی ،زمینهسۀاز
بهرهبرداری خردمندانهتر از منابع جنگلی منطقه شوند.
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شمال ایۀران در درجۀۀ دوم اهمیۀت قۀرار دارنۀد .ایۀن

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

جنگل های زاگرس از منتهی الیه شمال غربی ایران
(استان آذربایجان غربی) آغاز میشوند و سۀسس غۀرب
(استانهای کردستان ،کرمانشۀاه ،ایۀالم ،چهارمحۀال و
بختیاری ،خوزستان و لرستان) و جنۀوب غۀرب ایۀران
(استانهۀای کهگیلویۀه و بویراحمۀد و فۀارس) را طۀی
میکنند .ایۀن جنگۀل هۀا از نظۀر مسۀاحت ،بیشۀترین
وسعت را نسبت به دیگر مناطق جنگلی کشور دارنۀد و
از نظر درصد سط جنگل به مساحت منطقۀه ،بعۀد از

جنگل ها حدود  9562کیلومتر طول و در عریضتۀرین
نقۀۀا حۀۀدود  555کیلۀۀومتر پهنۀۀا دارنۀۀد .مسۀۀاحت
جنگۀۀلهۀۀای زاگۀۀرس حۀۀدود  6میلیۀۀون هکتۀۀار اسۀۀت
( )Henareh Khaliani et al., 2011که در محدودهای
با مساحت نزدی به  45میلیون هکتار پراکنده اسۀت
(شکل.)9
برای اجرای ایۀن تحقیۀق ،جمۀعآوری اطالعۀات از
متخصصان و کارشناسان اسۀتانهۀای واقۀع در ناحیۀۀ
رویشی زاگرس انجام گرفت.

شکل  -9محدودة مکانی تحقیق

شیوۀ اجرای پژوهش

تحقیق حاضر با بهرهگیری از الگۀوی کیفۀی انجۀام
گرفۀۀۀت .جمۀۀۀعآوری اطالعۀۀۀات از راه مصۀۀۀاحبه بۀۀۀا
متخصصان و کارشناسان جنگۀل هۀای ناحیۀۀ رویشۀی
زاگرس که از معیارها و شاخصهۀای )CIFRO (1999
و خۀۀاور نزدی ۀ ( )FAO, 1997مطلۀۀع بودنۀۀد انجۀۀام
گرفت .بۀرای تجزیۀهوتحلیۀل داده هۀا از روش تحلیۀل

محتوا و از بین روشهای تحلیل محتوا از روش تحلیل
زمینه اسۀتفاده شۀد .تحلیۀل زمینۀه بۀهطۀور تقریبۀی
رایۀۀجتۀۀرین رویکۀۀرد بۀۀرای تحلیۀۀل دادههۀۀا در علۀۀوم
اجتمۀۀاعی بۀۀه شۀۀمار م ۀیرود .در اینج ۀا مصۀۀاحبهگۀۀر
دادههۀۀای تجربۀۀی دربۀۀارة جهۀۀان اجتمۀۀاعی را از راه
درخواست از افراد برای بحث دربۀارة موضۀوع تحقیۀق
ایجاد میکند .تحلیل زمینه روشی برای تعیین ،تحلیل
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و بیان الگوهای (تۀمهۀا) موجۀود در درون دادههاسۀت
( .)Braun & Clarke, 2006نمونۀۀهگیۀۀری از میۀۀان

شد با بررسی پهوهشهای پیشین و نیز بۀا اسۀتفاده از
مصاحبههای عمیق و نیمهسۀاختارمند بۀا متخصصۀان،

متخصصان ،مدیران و صاحبنظران علمۀی و اجرایۀی و
کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق در حوزة سۀازمان
جنگۀۀلهۀۀا و مراتۀۀع شۀۀاغل در بخۀۀشهۀۀای اجرایۀۀی و
تحقیقاتی دولتۀی و غیردولتۀی در اسۀتان هۀای حۀوزة
زاگرس (که بهطور خاص در حوزة سازمان جنگۀلهۀا و
مراتع و منابع طبیعی در زمینۀ جنگۀل هۀای خۀارج از
شمال فعالیت دارند) با اسۀتفاده از روش نمونۀهگیۀری

مدیران و صاحبنظران علمی و اجرایۀی و کارشناسۀان
مرتبط به موضوع تحقیق در حوزة سازمان جنگلهۀا و
مراتع و منابع طبیعی در اسۀتان هۀای حۀوزة زاگۀرس،
معیارها و شۀاخصهۀای مۀدیریت پایۀدار جنگۀلهۀای
ناحیۀۀ رویشۀی زاگۀرس تأییۀۀد و بۀومی شۀود .پۀۀس از
شناسایی و تعیۀین معیارهۀا و شۀاخصهۀای مۀدیریت
پایدار جنگل هۀای ناحیۀۀ رویشۀی زاگۀرس از دیۀدگاه

هدفمنۀۀد و گلولۀۀه برفۀۀی 9انجۀۀام گرفۀۀت ( .)n=22در
نمونهگیریهای هدفمند ،هدف انتخاب مواردی اسۀت
که پاسخگویان با توجه بۀه موضۀوع تحقیۀق اطالعۀات
الزم را در اختیۀۀار داشۀۀته باشۀۀند ،بۀۀه ایۀۀن معن ۀا کۀۀه
بهمنظور آشنایی با متخصصان ،خبرگان ،صاحبنظران
و مطلعان مهم ،به ادارات سازمان جنگلهۀا و مراتۀع و
منابع طبیعی استان های حوزة زاگرس بۀهعلۀت بۀومی
بۀۀودن و قۀۀرار گۀۀرفتن در منطقۀۀۀ جغرافیۀۀایی تحقیۀۀق
مراجعه شد و افرادی انتخاب شۀدند کۀه از معیارهۀا و
شۀۀۀاخصهۀۀۀای ) CIFRO (1999و خۀۀۀاور نزدیۀ ۀ
( )FAO, 1997مطلع بودند .با مراجعۀه بۀه ایۀن افۀراد
هرکدام چند مطلع دیگر را معرفی کردند که بهعنۀوان
اعیای نمونه انتخاب شدند و نمونهگیری تا رسیدن به
اشۀۀباع تئوری ۀ ادامۀۀه یافۀۀت .جمۀۀعآوری دادههۀۀا بۀۀا
اسۀۀتفاده از مصۀۀاحبههۀۀای عمیۀۀق ،مۀۀدارک و اسۀۀناد
کتابخانۀۀهای و اینترنتۀۀی انجۀۀام گرفۀۀت و معیارهۀۀا و
شاخصهای مدیریت پایدار جنگلهای ناحیۀۀ رویشۀی
زاگرس با استفاده از روش تحلیل محتوا و بهۀرهگیۀری
از نرمافزار  MAXqda12شناسایی شدند.
در نرمافزار  ،MAXqdaمیتوان بخش های مختلف
اسناد گوناگون بهصورت متن ،جدول ،عکس ،صۀوت و
تصویر با فرمت های مختلف را بهصۀورت کیفۀی و نیۀز
اسناد متنی را با اسۀتفاده از ابۀزار کدگۀذاری خودکۀار
کدگذاری کرد.
برای دستیابی به هدف کلۀی ایۀن پۀهوهش ،سۀعی

متخصصان و کارشناسان با رسیدن به اشباع در دادهها
کار گردآوری اطالعات به پایان رسید .متن مصاحبههۀا
با استفاده از نرمافزار  MAXqda12و از طریۀق بررسۀی
خطبهخط تجزیهوتحلیل شد .جملۀههۀای اساسۀی کۀه
نمایندة ی مفهوم بودند در ی کۀد قۀرار گرفتنۀد و
تکرار آن کد توسط نرمافزار ثبت شد .شایان ذکر است
که اگر معیۀار و شاخصۀی توسۀط کارشناسۀان زیۀادی
به عنوان شاخص یا معیار مهم معرفی شۀود ،آن معیۀار
یا شاخص با تکرار زیاد لحاظ میشود و این امر ،نشۀانۀ
اهمیۀۀت شۀۀاخص از نظۀۀر مصۀۀاحبهشۀۀوندگان اسۀۀت و
برعکس .از اینرو در متن مصاحبهها براسۀاس دیۀدگاه
متخصصۀۀان و کارشناسۀۀان ،معیارهۀۀا و شۀۀاخصهۀۀای
ذکرشدة کمتکۀرار حۀذف شۀدند .کۀدهای همجۀنس،
زیرطبقۀۀات را تشۀۀکیل دادنۀۀد و زیرطبقۀۀات همسۀۀو،
طبقات را به وجود آوردند.

1 Snowball sampling

نتایج
 شناسااایی مجموعااۀ منتخاام معیارهاااا وشاخصهای مناسم مدیریت پایدار جنگل

نتایج بهدستآمۀده از مرحلۀۀ اول پۀهوهش شۀامل
مجموع ۀۀ منتخۀۀب معیارهۀۀا و شۀۀاخصهۀۀای مناسۀۀب
مدیریت پایدار جنگل در شکل ( 5خروجۀی نۀرمافۀزار
 )MAXqda12مشاهده میشود .شایان ذکر اسۀت کۀه
بۀۀرای جلۀۀوگیری از شۀۀلون شۀۀدن شۀۀکل  ،5اطالعۀۀات
تکمیلۀی در زمینۀۀۀ شۀۀاخصهۀۀا و معیارهۀۀای منتخۀۀب
زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگۀل ،بۀا
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تفکی

دیدگاه در جدول  9آورده شده است .شۀکل 5

و جدول  ،9مجموعهای منتخب شامل هشۀت معیۀار و
هجده شاخص بود که از نظر کارشناسان و متخصصان

ناحیۀ رویشی زاگرس بیشترین تناسب و سنخیت را با
توجه به شرایط ناحیۀ رویشی زاگرس داشتند.

شکل  -5معیارها و شاخصهای مناسب مدیریت پایدار جنگل زاگرس
از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل (نرمافزار )MAXqda12

 تحلیل معیارها و شاخص های شناساییشده درمرحلۀ اول پژوهش

فراوانی تکرار زیرشۀاخص هۀای (جمۀالت اساسۀی)
مربو به معیارهای اکولوژی در جۀدول  ،5فراوانۀی

تکرار زیرشاخصهای مربو به معیارهۀای اقتصۀادی -
اجتماعی در جدول  4و فراوانی تکرار زیرشۀاخصهۀای
مربو به معیارهای مدیریتی -آموزشۀی در جۀدول 0
آورده شده است.
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از این مجموعۀ منتخب ،چهار معیار و نه شاخص و
بیست وجهار زیرشاخص مربۀو بۀه رویکۀرد اکولۀوژی

زیرشاخص مربو به رویکرد مدیریتی و ی معیار ،دو
شاخص و هفت زیرشاخص مربو به رویکرد آموزشۀی

(جدول  )5است .همانطور کۀه در جۀدول  4مشۀهود
است ،یۀ معیۀار ،دو شۀاخص و هشۀت زیۀرشۀاخص
مربو به رویکرد اقتصادی و ی معیار ،سه شۀاخص و
دوازده زیرشاخص مربو به رویکرد اجتماعی است .در
ضمن از مجموعه منتخب ،ی معیار ،دو شاخص و دو

بودند (جدول  .)0در واقۀع پنجۀاهوسۀه کۀد بۀهعنۀوان
شاخصهای مدیریت پایدار جنگلهای ناحیۀۀ رویشۀی
زاگرس از دیۀدگاه متخصصۀان و کارشناسۀان بۀومی و
محلی مستقر در منطقه شناسایی و استخراج شد.

جدول  -9معیارها و شاخصهای منتخب مدیریت پایدار جنگلهای ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان
دیدگاه

معیارها ،تعداد شاخصها و زیر شاخصها

شاخصها

وسعت جنگل
دو شاخص -دو زیرشاخص

مساحت کل جنگل

معیار کارکردهای حفاظتی
دو شاخص -هفت زیرشاخص
اکولوژی

معیار شرایط اکوسیستم
دو شاخص -شش زیرشاخص
شاخصهای معیار حف تنوع زیستی
سه شاخص -نه زیرشاخص

اقتصادی

اجتماعی

معیار اقتصادی
دو شاخص -هشت زیرشاخص
معیار اجتماعی
سه شاخص -دوازده زیرشاخص

جنگلهای زیر نظر طرح جنگلداری
شاخصهای حفاظتی و حمایتی
شاخصهای مبارزه با تخریب
جامعیت جنگل
سالمت و شادابی جنگل
وضعیت گونههای کمیاب و در معرض خطر جنگل
وضعیت گونههای بومی و مهاجم
وضعیت پراکنش گونهها
درآمد حاصل از تولیدات جنگل
ارزش جنگل
منافع اجتماعی جنگل
بهبود معیشت بهرهبرداران
مشارکت بهرهبرداران

مدیریتی

معیار قوانین و تشکیالت
 5شاخص 5-زیرشاخص

آموزشی

معیار آموزشی و ترویجی
 5شاخص 1-زیرشاخص

وضع قانون
اجرای قانون
امکانات آموزشی و ترویجی مناسب
و انتقال دانش ،تجارب و فناوری

همۀانطۀور کۀه در جۀدول  5مشۀاهده مۀیشۀود،

دیدگاههای اقتصادی -اجتماعی به ترتیۀب مربۀو بۀه

بیش ترین فراوانی تکرار در ناحیۀۀ رویشۀی زاگۀرس از
دیدگاه اکولوژی متعلق به زیر شاخص سۀط تجۀاوز
ناشۀۀۀی از کشۀۀۀاورزی ،گسۀۀۀترش اراضۀۀۀی شۀۀۀهری و
گردشگری برنامه ریزینشده با فراوانی تکرار  40اسۀت.

زیر شاخصهای درآمد ناشی از صنایع جانبی جنگل با
فراوانی تکرار  46و حقوق مۀردم بۀومی از نظۀر سۀط
جنگل تحت مالکیت مردم بومی با فراوانۀی تکۀرار 41
است (جدول  .)4از دیدگاه متخصصان و کارشناسۀان،

مهۀۀمتۀۀرین زیۀۀر شۀۀاخص ،از نظۀۀر متخصصۀۀان ،از

مهمترین زیر شۀاخصهۀا از دیۀدگاههۀای مۀدیریتی و
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ترویجی ،سیاست ،قوانین و مقۀررات ملۀی بۀا فراوانۀی

میتوان دریافت که مهۀمتۀرین زیرشۀاخصهۀا از نظۀر

تکرار  40و امکانات آموزشی و ترویجی مناسب جهۀت
شناخت اصول مدیریت پایدار جنگل (با فراوانی تکۀرار
 )41است (جدول  .)0با توجه به نتایج بهدسۀتآمۀده،

متخصصان و کارشناسان ناحیۀ رویشی زاگرس ،متعلق
به شاخص های وضع قوانین و معیار قوانین -تشکیالت
و جامعیت جنگل و معیار شرایط اکوسیستم است.

جدول  -5فراوانی تکرار زیرشاخصهای مربو به دیدگاه اکولوژی

توسط متخصصان و کارشناسان

معیار

شاخص

تکرار

جملههای اساسی (زیرشاخص)

معیار وسعت
جنگل

مساحت کل جنگل

45

سط کل و درصد جنگل (دستکاشت /طبیعی)

مساحت جنگلهای زیر نظر طرح جنگلداری

45

مساحت و درصد جنگلهای زیر نظر مدیریت طرح جنگلداری

42

سط دامنههای فرسایشیافته که ساالنه توسط درختکاری و
بوتهکاری احیا میشود.

46

سطوح تحت مدیریت برای حفاظت خاک

44

سط ذخایر جنگلی حفاظتشده (سطوح حفاظتشده)

41

وسعت مبارزه با بیابانزایی (جنگلزدایی)

40

وسعت عرصههای اراضی شیبدار فرسایشیافته

44

تأثیرگذاری کاشت درخت و درختچه در تثبیت شن و احیا

46

اراضی شیبدار فرسایشیافته و جلوگیری از سیل یا کاهش اثر
آنها

40

سط تجاوز ناشی از کشاورزی ،گسترش اراضی شهری و
گردشگری برنامهریزینشده

51

سط و تعداد آتشسوزی ایجادشده توسط مردم

50

سط و درصد جنگل صدمهدیده توسط توفان ،آفات و بیماریها،
خشکی و حیات وحش

45

مصرف متوسط ساالنۀ چوب سوخت

55

خسارتهای ناشی از چرای دامهای محلی

56

وجود تجدید حیات در جنگل

وضعیت گونههای کمیاب و در معرض خطر
جنگل

49

سط و تعداد گونههای در معرض خطر جنگل

52

فاصلۀ گونههای کمیاب برحسب سط

وضعیت گونههای بومی و مهاجم

44

وضعیت توزیع گونهها

41

تعداد گونههای بومی و مهاجم

46

وسعت گونههای آمیخته

40

گسستگی مکانی گونههای جنگلی

41

امکان تجدید حیات طبیعی گونهها

46

جمعیت گونههای مهم در محدودة پراکنش آنها

51

تعداد گونههای وابسته به جنگل با محدودة پراکنش کم

شاخصهای حفاظتی
معیار کارکردهای
حفاظتی
شاخصهای مبارزه با تخریب اراضی

جامعیت جنگل
معیار شرایط
اکوسیستم
سالمت و شادابی جنگل

معیار حف تنوع
زیستی
وضعیت پراکنش گونهها
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جدول  -4فراوانی تکرار زیرشاخصهای مربو به دیدگاههای اقتصادی  -اجتماعی توسط متخصصان و کارشناسان
شاخص

معیار

تکرار

جمالت کلیدی (زیرشاخص)

44

ارزش تولیدات چوبی

42

برداشت ساالنۀ تولیدات غیرچوبی

46

درآمد ناشی از صنایع جانبی جنگل

49

سهم بخش جنگل در تولید ناخالص ملی /درآمد ناخالص ملی

45

اهمیت جنگل از نظر شکار

55

اهمیت جنگل از نظر انرژی زیستتوده

52

تعادل تجاری جنگل

50

میزان سرمایهگذاری در بخش جنگل و صنایع وابسته به جنگل

50

نرخ اشتغال و ایجاد شغل در جوامع مرتبط با جنگل

56

امکانات تفرجگاهی و تفریحی (سط و درصد عرصه جنگلی نسبت به کل که برای
تفرجگاه عمومی و گردشگری مدیریت شده است)

51

جوامع وابسته به جنگل (تعداد گروهها و زنان سازماندهیشده)

42

نرخ بهبود معاش جوامع وابسته به جنگل

40

تقسیم منافع ناشی از جنگل در درآمد خانوادههای جوامع منطقهای جنگلی

46

تعداد و سط اسکان مجدد مردمی که در جنگل زندگی میکنند

41

حقوق مردم بومی از نظر سط جنگل تحت مالکیت مردم بومی

44

کاهش تجاوز به جنگل

46

مشارکت جوامع محلی و تساوی حقوق

40

درصد سط جنگل که با مشارکت مردم طراحی ،مدیریت و اجرا شده است

54

عالقه و همکاری جوامع روستایی ،رسانهها ،سامانههای مردمنهاد ،سیاستمداران و
عموم مردم برای حفاظت و توسعۀ جنگل و جنگلداری

40

همکاری در زمینۀ تأمین امنیت غذایی

درآمد حاصل از
تولیدات جنگل
معیار اقتصادی
ارزش جنگل

بهبود معیشت
بهرهبرداران
معیار اجتماعی

مشارکت بهرهبرداران

جدول  -0فراوانی تکرار زیر شاخصهای مربو به دیدگاههای مدیریتی  -آموزشی توسط متخصصان و کارشناسان
معیار
معیار قوانین و تشکیالت

شاخص

تکرار

جملههای اساسی (زیرشاخص)

وضع قانون

40

سیاست ،قوانین و مقررات ملی در این بخش

اجرای قانون

46

ابزارهای قانونی بهمنظور اجرای رویکردهای مدیریتی جدید
(استراحت جنگل و طرحهای جایگزین)

41

امکانات آموزشی و ترویجی مناسب برای شناخت اصول مدیریت پایدار جنگل

52

نسبت مناسب تعداد مروج به بهرهبردار و تعداد مروج در واحد سط جنگل

51

ظرفیت تحقیقاتی

49

ظرفیت اجرای اقدامات آموزشی و ترویجی در سطوح ملی و بینالمللی

50

مشاورة جامعه و ابزار اطالعاتی

51

ارزشگذاری دانش ،تجارب و فناوری محلی

45

انتقال و سازگاری فناوری متناسب

امکانات آموزشی و
ترویجی مناسب
معیار آموزشی و ترویجی
انتقال دانش ،تجارب و
فناوری
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معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگلهای ناحیۀ...

بحث

معیارهۀۀا و شۀۀاخصهۀۀای مهۀۀم معرفۀۀی شۀۀد .اهمیۀۀت

شناسایی شاخص های مدیریت پایدار جنگۀل هۀای
ناحیۀۀۀ رویشۀۀی زاگۀۀرس از دیۀۀدگاه متخصصۀۀۀان و
کارشناسۀان ،مزایۀای بۀیشۀۀماری بۀرای دسۀتیابی بۀۀه
توسعۀ پایدار در پی خواهد داشۀت ،از جملۀه ارتقۀای
مشارکت مۀردم در برنامۀههۀای حفاظۀت از جنگۀل و

معیارهای شرایط اکوسیستم و حفۀ تنۀوع زیسۀتی از
نظر کارشناسان و متخصصان در ایۀن تحقیۀق ممکۀن
است بهدلیل آتش سوزیهای مکرر در منطقه و تجۀاوز
ناشی از کشاورزی ( ،)Kaboudi et al., 2017گسترش
اراضی شهری و گردشگری برنامهریزینشۀده و چۀرای
دام ،آفات و امراض درختان جنگلی در ناحیۀۀ رویشۀی
( ،)Jazirei & Ebrahimi Rostaghi, 2003باشۀد کۀه
ثبات و پایداری این اکوسیستمها را تهدید مۀیکنۀد و
روزبهروز از تعداد و کیفیت گونههای گیاهی و جانوری
در این ناحیۀ رویشی کم مۀیکنۀد (.)Mirzaei, 2012
مشکالت ذکرشده در این بخۀش ،دغدغۀۀ بزرگۀی بۀرای
متخصصان بۀومی ایجۀاد کۀرده اسۀت ،بۀهطۀوری کۀه در
تحقیق حاضر ،یکی از زیرشاخصهایی که حداکثر امتیۀاز
را کسب کرد ،زیرشاخص"سط تجاوز ناشی از کشاورزی،
گسترش اراضی شهری و گردشگری برنامۀهریۀزینشۀده"

تقویت و توسعۀ طرحهای حفاظت و مدیریت پایدار آن،
حف تنوع زیستی موجود کشاورزی زیرآشکوب جنگل
و سالمت اکوسیستم مذکور ،احیۀا و بازسۀازی منۀاطق
جنگلی حساس و حیاتی حوزة زاگرس و. ...
تحقیۀۀۀق حاضۀۀۀر بۀۀۀا هۀۀۀدف تبیۀۀۀین معیارهۀۀۀا و
شاخص های مدیریت پایدار جنگل های حۀوزة زاگۀرس
بۀۀهمنظۀۀور دسۀۀتیابی بۀۀه برنامۀۀ صۀۀحی مۀۀدیریتی در
جنگۀۀلهۀۀای ناحیۀۀۀ رویشۀۀی زاگۀۀرس برپایۀۀۀ پۀۀایش
اجتمۀۀاعی در قالۀۀب بررسۀۀی دیۀۀدگاه متخصصۀۀان و
کارشناسان ناحیۀ رویشی زاگرس انجام پذیرفت.
براساس نظر متخصصان و کارشناسۀان ،معیارهۀا و
شاخصهای مؤثر بر مدیریت پایدار جنگلهای زاگۀرس
شناساییشده در این پهوهش (در مجموع  95شۀاخص
و  24زیر شاخص در قالب  5معیار) بیشترین تناسب و
سنخیت را با شرایط منطقۀه ،منۀابع جنگلۀی موجۀود،
وضعیت اجتماعی -اقتصادی و مدیریتی منطقۀه دارنۀد
که در ادامه علت انتخاب  5معیۀار توسۀط متخصصۀان
بررسی میشود.
معیار وسعت جنگل از آن نظر اهمیت مییابۀد کۀه
وسعت جنگل تأکید بر معین بودن مرز سیستم طبیعی
جنگل دارد .ضعف این مؤلفه در ناحیۀ رویشی زاگرس،
حیۀۀۀۀۀات سیسۀۀۀۀۀتم را تهدیۀۀۀۀۀد مۀۀۀۀۀیکنۀۀۀۀۀد
(.)Zandebasiri & Parvin, 2012
با توجه به تأثیر جنگلهای زاگۀرس در حفاظۀت از
آب و خاک ،قرار داشۀتن  55درصۀد خۀاک کشۀور در
جنگلهای زاگرس و زیۀاد بۀودن عرصۀههۀای شۀیبدار
مستعد فرسایش در منطقه است (.)Pirzadian, 2008
در ایۀۀن پۀۀهوهش ،معیۀۀار کارکردهۀۀای حفۀۀاظتی و
شاخص هۀای مۀرتبط بۀا آن از نظۀر متخصصۀان جۀز

مربۀۀو بۀۀه شۀۀاخص جامعیۀۀت جنگۀۀل و معیۀۀار شۀۀرایط
اکوسیسۀۀتم اسۀۀت .ایۀۀن نتیجۀۀه از تحقیۀۀق حاضۀۀر بۀۀا
یافتۀههۀای ( ;Hák et al., 2016; Loo et al., 2014
 )Lukina et al., 2013همسوست؛ آنان معیار سۀالمت
و شادابی و تمامیت با شاخص سۀط اراضۀی تخریبۀی
توسط آتشسۀوزی را مهۀمتۀرین شۀاخص بۀرای ارائۀۀ
برنامه در مقیۀاس فرامنطقۀهای و بۀینالمللۀی معرفۀی
کردند.
معیارهای اقتصادی اجتماعی بدان دلیل مورد توجه
متخصصان و کارشناسان مصاحبهشونده در این تحقیق
قرار گرفت کۀه بهۀرهبۀرداری سۀنتی بۀا هۀدف تۀأمین
نیازهای معیشتی جوامع محلی در تمامی جنگۀلهۀای
زاگۀرس رایۀج اسۀت ( .)Ghazanfari et al., 2005در
جنگلهای زاگرس ،بیشتر مناطق با جای دادن جمعیت
زیاد ،به منابع حیاتی برای امرار معاش تبدیل شدهانۀد.
به همین دلیل مجموعه ای از رابطههای مشخص بۀین
جنگل و مردم شکل گرفته که بر اساس آن تعامۀل بۀا
جنگل صورت میگیرد .اثر این رابطۀههۀا بۀا توجۀه بۀه
منطقههای مختلف ،نوع زندگی و فرهن

مردم متفاوت
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است ،ولی در کل در جنگلهای زاگرس بۀهدلیۀل نۀوع
زندگی مردم و شرایط سخت زندگی ،وابستگی بیشتری

و قرق ،سبب شده است کۀه شۀاخص وضۀع قۀانون ،از
مهمترین شاخصهای معرفیشده توسط متخصصۀان و

در مقایسۀه بۀۀا جنگۀلهۀۀای دیگۀر مشۀۀاهده مۀیشۀۀود
( .)Ghazanfari, 2003; Fattahi et al., 2000از اینرو
شۀۀۀناخت مسۀۀۀائل اجتمۀۀۀاعی و اقتصۀۀۀادی جوامۀۀۀع
جنگلنشین در هر منطقه میتواند در زمینۀ شۀناخت
عواملی کۀه تخریۀب و کۀاهش مسۀاحت جنگۀلهۀا را
بهدنبال دارد ،تأثیر بسزایی داشته باشد.
در ادام ۀۀ بررسۀۀی نتۀۀایج ب ۀهدس ۀتآمۀۀده ،توجۀۀه بۀۀه

کارشناسان در تحقیق حاضر باشد.
عالوهبر موارد یادشده ،دیگر دلیل تخریب جنگلها
در ایۀۀران ،عۀۀۀاملی ریشۀۀهای یعنۀۀۀی فقۀۀر فرهنۀۀ
زیسۀۀتمحیط ۀی اسۀۀت ( .)Yakhkeshi, 2004تربیۀۀت
درست نیروی انسۀانی میتوانۀد سۀازمان را پویۀا سازد
تا منابۀع متنۀوع و فراوانۀی را بۀۀرای سۀۀازمان خۀۀود
فراهۀم آورد .اما متأسفانه کم شدن نیۀروی متخصۀص

جدولهای  5و  4نشان میدهد که زیرشاخص مهم دیگر
از نظر کارشناسان و متخصصان در ناحیۀ رویشی زاگۀرس
که بیشترین امتیاز را به خود اختصۀاص داده ،مربۀو بۀه
معیار قوانین و تشکیالت و شاخص وضع قوانین است کۀه
پیشتر نیز در پهوهش )Zandebasiri & Parvin (2012
و ) Mohammadi Kangarani et al. (2009مطۀۀرح
شده است .اهمیت معیار قوانین و تشکیالت نیز به این
موضوع اشاره دارد که اقدامهۀای مۀدیریتی نهادهۀا تۀا
کنون ناموفق بوده است .با اینکه سۀازمان جنگۀلهۀا و
مراتع کشور ،جنگلهای زاگرس را حمایتی -حفۀاظتی
تلقی کرده ،بهرهبرداری سنتی با هدف تأمین نیازهۀای
معیشتی جوامع محلی در همۀ جنگلهای زاگرس رایج
است .موفق نبودن تغییر شیوة معیشت در جنگلهۀای
زاگرس و اجرا نشدن تصمیم سازمان جنگلها و مراتۀع
مبنی بر حمایتی -حفاظتی بودن جنگل هۀای زاگۀرس
ممکن است بهدلیل مستقل نبودن سۀازمان جنگۀلهۀا
باشۀۀد .نبۀۀود سیاسۀۀت مشۀۀخص در نظۀۀام مۀۀدیریتی و
اجرایی ،قدیمی بودن قوانین موجود ،اجرا نشدن قوانین،
تغییرات ناگهانی در برنامهها ،الزام نداشتن به معاهدات
و قوانین بینالمللی ،یکسان دیده شدن ماهیۀت منۀابع
طبیعی با دیگر فعالیتها در سیاستگذاریها ،نداشتن
دید زیسۀتمحیطۀی در مواجهۀه بۀا اجۀرای قۀوانین و
سیاست ها ،نبودن نیروی متخصص در جایگاه مناسب،
کمرنۀۀ بۀۀودن نظۀۀارت (از نظۀۀر بودجۀۀه و جایگۀۀاه
تشکیالتی) ،واگذاری نادرست اراضۀی منۀابع براسۀاس
توان اکولوژیکی عرصهها و نبود نظارت دقیق بر حفاظت

به دلیل بازنشستگی و جایگزین نشدن آنهۀا بۀا نیۀروی
جوان ،رعایت نشدن شایسۀتهسۀاالری و نبۀود ارتبۀا
مناسب بۀین تحقیۀق ،آمۀوزش و تۀرویج ،سۀبب شۀده
معیارهای آموزش و تۀرویج نیۀز توسۀط متخصصۀان از
معیارهای مهم در این مناطق معرفی شۀود .همسۀو بۀا
این یافتۀه ،در تحقیۀق (،)Sadeghi Kaji et al., 2015
از بۀین رویکردهۀۀای بررسۀۀیشۀۀده ،رویکۀۀرد آمۀۀوزش و
تۀرویج از رویکردهۀۀایی بۀۀود کۀۀه بیشۀۀترین رتبۀۀه را در
رسیدن به مدیریت پایۀدار در حوضۀۀ دوپۀالن اسۀتان
چهارمحال و بختیاری به خود اختصاص داد.
در منطقۀ زاگرس یکی از اولین تحقیقات در زمینۀ
معرفی معیار و شاخصهای مهم مدیریت پایدار جنگل
در ناحیۀ رویشی زاگرس ،پهوهشی اسۀت کۀه توسۀۀط
) Zandebasiri & Parvin (2012انجۀۀام گرف ۀت .در
پۀۀهوهش آنهۀۀا ،معیارهۀۀای وسۀۀعت منۀۀابع جنگلۀۀی،
چارچوب قۀانونی -تشۀکیالتی و اثر حفۀۀاظتی جنگۀل
بهعنوان مهمترین معیارها و شۀۀاخصهۀۀای مسۀاحت
منۀۀابع جنگلۀۀی ،مسۀۀاحت تحۀۀت حفاظۀۀۀت ،مسۀۀاحت
عرصه های فرسایشیافتۀه و سیاسۀت ملۀی جنگۀۀل از
شاخصهای مهم حوضۀ تن سول معرفی شدند.
به غیر از معیار آموزشی و ترویجی ،معیارهای مهم
تحقیۀۀق حاضۀۀر ،شۀۀباهت بنیۀۀادین بۀۀا یافتۀۀههۀۀای
) Zandebasiri & Parvin (2012دارند.
تفۀۀاوت معیارهۀۀای شناسۀۀاییشۀۀده در تحقیقۀۀات
مختلۀف ناحیۀۀ رویشۀی زاگۀرس و تحقیۀق حاضۀر یۀۀا
تفاوت در اولویتبندی معیارها ،ممکن است از شۀرایط
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شاخصهای پایداری بهطور کامل اجۀرا نشۀده اسۀت و

محلۀۀی حۀۀاکم بۀۀر محۀۀل تحقیۀۀق چۀۀه از لحۀۀاظ

،هنوز در مرحلۀ تعریف معیارها و شۀاخصهۀا هسۀتیم
 اجۀرای درسۀت،گام بعۀدی در ایۀنگونۀه پۀهوهشهۀا
معیارهۀۀا و شۀۀاخصهۀۀای پای ۀداری شناسۀۀاییشۀۀده در
تحقیقات و مناطق مشابه و بررسی بۀازخورد و نتیجۀه
.اجرای مدیریت پایدار در طول زمان است

 اجتمۀاعی یۀا روش،زیستمحیطی یا شرایط اقتصادی
.مطالعه یا جوامع هدف ناشی شود
نتیجه گیری کلی
با توجه به اینکه هنۀوز در هۀیی یۀ از واحۀدهای
مۀۀۀدیریت جنگۀۀۀل در بخۀۀۀش زاگۀۀۀرس معیۀارهۀۀۀا و
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Abstract
Currently, biodiversity in the Zagros region faces two serious threats including land use changes and
unstable harvesting. These factors both alone and in combination, can lead to severe and irreversible
damage to the forests. Therefore, the restoration, reconstruction, protection and sustainable
management of forest ecosystems in the Zagros vegetation area has always been the main(basic)
concern of activists and officials in this basin. Therefore, the present study was conducted to explain
the criteria and indicators of sustainable forest management in Zagros vegetation area from the point
of view of experts, using content analysis technique. The research data were collected through semistructured interviews. People involved in research includes specialists, manager scientific and
executive experts and experts related to Zagros forests.For data analysis, MAXqda12 software was
used. The research findings indicate that among the most important criteria identified for sustainable
management of forests in the Zagros vegetation from the point of view of experts are the criteria of
forest size and production capacity, conservation functions, ecosystem conditions, conservation
criteria biodiversity, economic criteria. Social criteria, criteria of laws and structures and educational
and extension criteria. It should be noted that for each of the relevant criteria, the indicators
corresponding to that criterion were also identified (8 criteria and 18 indicators). Our findings indicate
that, the most important indicators for sustainable management in the Zagros vegetation region are the
indicators of law-making and total forest area belonging to the criteria of laws and organization and to
the criteria of ecosystem conditions, respectively. The results of this study can be used in line with
principled policies in the forest resources of the Zagros Basin and for planning, decision making and
success in this field.
Keywords: Sustainable Management, Zagros vegetation area, criteria, indicators, Judgmental sampling.
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