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چکیده
مطالعۀ حاضر با هدف معرفی و بیان معیارها و شاخصهای مناسب مدیریت پایدار جنگلهای شممال ایمران و مقایسمۀ
دیدگاههای مردم محلی و کارشناسان و اولویتهای هرکدام از این دو گروه در زمینۀ انتخاب معیار و شاخصهما انجمام
گرفت .از بین فراینمدهای بمینالمللمی موجمود ،ارمار فراینمد ممونترال ،هلسمینکی ،خماور نددیم فماوو و معیارهما و
شاخصهای  CIFORبهعنوان مبنا در نظر گرفته شد و مجموعهای از معیارها و شاخصهای مدیریت پایمدار جنگمل از
طریق روشهای تصمیمگیری اندمعیارۀ رتبهبندی و ردهبندی انتخاب شد .معیارها و شاخصهای منتخب مرحلۀ اول
بهصورت مجدا توسط دو گروه کارشناسان و مردم محلی قضاوت شد .در نرایت نید ایجماد ممدل و تمدوین روابمط بمین
معیار و شاخصها ،محاسبۀ وزن نرایی و اولویتبندی آنرا از طریق فرایند تحلیمل شمبکه انجمام گرفمت .نتمای شمامل
مجموعممهای از  99معیممار و  65شمماخص اسممت .براسمماک نظممر کارشناسممان ،معیارهممای حفا ممت از تنمموی زیسممتی و
عملکردهای حفا تی حمایتی جنگل بهترتیب با  9/9999و  9/94199بیشترین وزن ،و معیار مدیریت محلی ممثرر در
حفا ت و دسترسی به منابع ،با  ،9/99114کمترین وزن را داشتند .براساک نظر مردم محلی ،معیارهمای کارکردهمای
اقتصادی اجتماعی و حفظ رفیت تولیدی جنگل بهترتیب بما  9/1961 ،9/1599بیشمترین وزن و معیمار حفا مت از
تنوی زیستی ،با  ،9/9119کمترین وزن را داشتند .نتای نشاندهندۀ این اسمت کمه ممدیریت موفمق جنگمل مسمتلدم
تصمیمگیری مشترک کارشناسان و مردم محلی است ،که این امر ،خود به ارتباط و درک متقابل این دو از هم بستگی
دارد.
واژههای کلیدی :تصمیمگیری اندمعیاره ،جنگل ،شاخص و معیار ،مدیریت پایدار ،مردم محلی.
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مقدمه و هدف
امروزه اهمیت اندجانبۀ جنگلها بهعنوان یکمی از
ارکان اصلی توسعه از ی سو و نگرانی ناشی از تخریب
آنرا از سوی دیگر ،بیش از هر موضوی دیگری محافمل
جرانی را بمر آن داشمته کمه در زمینمۀ ارزیمابی رونمد
تحول ،بررهبرداری ،احیا ،توسعه و تخریمب جنگملهما
ااراوب و ضوابطی را تریه کردند که پذیرش مجمامع
بین المللمی را داشمته باشمد .اهمیمت ممدیریت پایمدار
جنگل بهقدری است که محققان مرمتمرین راهکمار را
برای حفمظ خخمایر جنگلمی ،ممدیریت پایمدار جنگمل
عنوان میکند ( .)Gough et al., 2008پس از اجالک
ریو در سال  ،9112مفروم توسعۀ پایمدار و بمهتبمع آن
مدیریت پایدار جنگل دستخوش تغییرات بنیادی شمد
( .)Luckert and Williamson, 2005در تعریف جدید،
مفاهیم اکولوژی بههمراه اماراوبی پیییمده از مسماول
اجتماعی و اقتصادی در زمینۀ حفا ت طموننیممدت یما
داومی از تمامیت اکوسیستم مطرح شمد ممدیریت پایمدار
جنگممل خواسممتار تمموازن ارزشهممای ،زیسممتمحیطممی،
اجتماعی و اقتصادی در زممانهما و مکمانهمای مختلمف
است ،که از آن با عنوان اصول مدیریت پایدار جنگل یماد
میشود ( .)Varma et al., 2000درنتیجۀ تمروی ایمن
سیاسممتهمما ،بحمم در مممورد پایممداری بممه یکممی از
بدرگ ترین االشها در زمینۀ اشم انداز جنگل تبدیل
شده است .کمیسیون ملی جنگل در گدارش خود کمه
در سال  2996منتشر شد توصمیه کمرده اسمت،که در
سطح ملی محیطی برای نظارت و گدارشدهی معیارها
و شاخصها برای مدیریت پایدار جنگل وجمود داشمته
باشد که ارزیابی مدیریت را تسریل کند.
معیارهمای ممدیریت پایممدار جنگممل ،یم تصمممیم
در ممممورد آنیمممه بایمممد پایمممدار بمانمممد را مشمممخص
میکنند .معیارهما ،شمرایط کلمی را بیمان ممیکننمد و
قابلیت انمدازهگیمری ندارنمد .ارزیمابی اجمرا و رسمیدن
به ی معیمار را بما شماخص انمدازهگیمری ممیکننمد.
شممماخصهممما بمممهصمممورت دورهای بمممرای ارزیمممابی
تغییرهممممای حاصممممل ،کنتممممرل مممممیشمممموند

( .)Tajbar et al., 2008از ایممن طریممق اطالعممات
خمموبی بممرای مممدیران و سممایر کممارگداران بممهمنظممور
تصمیمگیریهای ممرتبط بما جنگمل فمراهم ممیشمود
( )Kotwal et al., 2008تممما تمممرریرات ممممدیریت
جنگل مشخص و معین شود.
هدف مدیریت پایدار جنگمل ایجماد یم راه حمل
برد -برد بمرای رفماه انسمان و حفمظ اکوسیسمتمهمای
جنگلی است .مشکل عمده در این مسیر ،شمکاف بمین
اهممداف دولممت و دیممدگاههممای مممردم محلممی اسممت
( .)Boissiere et al., 2009ازایمنرو نزم اسمت کمه
دیممدگاه و درک خینفعممان مختلممف در مممورد SFM
9
بررسی و مقایسه شود تا مجموعهای دقیمق از ()C&I
تعیین شود که قمادر بمه ارزیمابی پایمداری روشهمای
مختلف مدیریتی باشد .در راستای سیاسمتگذاریهمای
اصولی جنگل و بمرای برناممهریمدی ،تصممیمگیمری و
موفقیت در ایمن زمینمه ،شمناخت کاممل خینفعمان و
معیارهای آنان بسیار مرم است .تصممیمگیمریهما در
مدیریت منابع جنگلی بمهدلیمل طبیعمت انمدمنظوره
فواید و خدمات این منابع ،مشمکل بمودن ارزشمگذاری
پولی خدمات اکولموژیکی و درگیمر بمودن تعمداد زیماد
خینفعان اغلب بما پیییمدگی ،تغییمرناپمذیری و عمدم
اطمینان همراه است و تصمیمگیمریهما را هممواره بما
االشهایی مواجمه ممیکنمد (.)Sherry et al., 2005
اگراه اهمیت ،ارزش و جایگاه دانش بومی در توسمعۀ
پایدار در اند دهه اخیر بمه رسممیت شمناخته شمده،
مطالعاتی نشان میدهد کمه مشمارکت بمومی در اجمرا
کمتمر لحما شمده اسمت ( Adam and Kneeshaw,
 .)2007ایممن حقیقممت بممه اربممات رسممیده اسممت کممه
دستیابی و موفقیت در  ،SFMبه حمایت و ورود دامنۀ
گستردهای از خینفعمان بسمتگی دارد ،بمهطموری کمه
مدایایی امون دسمتیابی بمه دانمش محلمی و افمدایش
آگاهی مردم و حمایمت از ممدیریت جنگمل در نتیجمۀ
مشارکت عمومی حاصمل ممیشمود ( ;Kruger, 2001
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 .)Sheppard and Achiam, 2004تجربمه نشمان داده
است که مدیریت موفق جنگل مستلدم تصممیمگیمری
مشترک جوامع و مدیریت است که این اممر ،خمود بمه
ارتبمماط و درک متقابممل ایممن دو از هممم بسممتگی دارد
(.)Varma et al., 2000; Purnomo et al., 2005
اندمنظوره بودن اهداف همراه با پیییمدگیهمای
مدیریت جنگل ،به ابدارهای برنامهریدی و راهکارهمای
تصمیمگیری نیاز دارد تا با ایجاد راهکارهای ممثررتر و
جامعتر برای ارزیابی ،امکان برنامهریدی مطلوب فراهم
شممده و مممدیریت پایممدار منممابع جنگلممی بمما سممرولت
بیشمتری انجمام گیمرد (.)Lexer and brooks, 2005
امممروزه راهکارهممای جدیممدی بممهمنظممور انتخمماب
مناسب ترین طرح اجرایی و نید ارزیابی آنرا اراوه شمده
است که در آنرا عالوهبر بررسمی مسماول و معیارهمای
مختلف از دانش و مرارت افمراد ،بمهعنموان یم بعمد
مدیریتی مسئله ،در فراینمد تصممیمگیمری و انتخماب
استفاده ممیشمود .ایمن روشهما کمه جمدو روشهمای
تصمیمگیری اندمعیارهاند ،ااراوب نویدبخشی برای
ارزیابی مساول اندبعدی و متناقض بهحساب میآیند.
روشهممای تصمممیمگیممری متفمماوتی بممرای مممدیریت
جنگلهما وجمود دارد کمه محققمان پیشمنراد کردنمد
بهدلیل قابلیت فرایند تحلیل شبکه در بررسی حلقههما
و بازخوردهای ارتباطی بین شماخصهما ،ایمن رویکمرد
روش مناسمممممبی بمممممرای ارزیمممممابی معیارهممممما
و شممماخصهمممای ممممدیریت پایمممدار جنگمممل اسمممت
(.)Wolfslehner et al., 2005
در زمینۀ توسعه و ارزیمابی معیمار و شماخصهمای
مممدیریت پایممدار جنگممل ،در برزیممل ضمممن بررسممی
دیدگاههای خینفعان دربمارۀ شماخصهما و معیارهمای
مدیریت پایدار جنگل بیان شد که تفماوت در ارزیمابی
شمماخصهمما ،ناشممی از درک و برداشممتهممای متفمماوت
خینفعان از ترویدگرهای 9مربوط به هر شماخص اسمت
( .)Pokorny et al., 2004در کانممادا بمما اسممتفاده از
شمماخصهمما و معیارهمما در سممطح محلممی بممه وضممعیت
مدیریت پایدار جنگل از دیدگاه بومیان پرداخته شمد و
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نتای نشان داد که در سطح محلمی ،تعریمف و توسمعۀ
شاخصهما و معیارهمای دقیمقتمر بما جدویمات بیشمتر
ضروری است (9.)Sherry et al., 2005ارزیابی پایداری
جنگل در هند نشمان داد کمه روش بوپمال-هنمد 2از 4
معیار و  93شاخص 9 ،معیار بهطور انحصاری بمه بعمد
اکولوژی با  29شاخص نسبی وابسته اسمت .بنمابراین،
نیمی از شاخصها و معیارها به بعد اکولوژیکی مربموط
است که پایداری بیشتری از جنگلها اراوه ممیدهمد و
معیارهای دیگر ،به جنبۀ اقتصادی و اجتماعی مربموط
میشموند ( .)Kotwal et al., 2008در شممال شمرقی
تایلند بهمنظور توسعه و ارزیابی معیارها و شاخصهای
مناسب بومشناختی با استفاده از روش تصممیمگیمری
اندمعیاره و آزمایشهای غربالگری رید و درشت و بمر
پایممه مشممارکت جوامممع محلممی انجممام شممد .مجموع مۀ
معیارهمما و شمماخصهممای نرممایی براسمماک مفمماهیم
بومشناختی قابل فرم حافظت جنگل در سطح محلمی
به اند دسته تقسیم و برای ناحیۀ تحقیق توصیه شمد
( .)Gomontean et al., 2008در مالدی نید معیارهما و
شاخصهای مدیریت پایمدار جنگمل در سمطح ملمی و
طرح جنگلداری بررسی و  9معیار و  69شاخص بمرای
سطح ملی و  9معیمار و  53شماخص در سمطح طمرح
جنگلمداری اراومه شمد ( .)Islam et al., 2010بررسمی
معیارهای مدیریت پایدار جنگل در اتیوپی بما اسمتفاده
از روشهای رتبهبندی و مقایسه زوجی نشان داد کمه،
معیارهای حفا ت ،احیا ،استفادههای اقتصمادی بمرای
مردم محلی ،هماهنگی با عرف مردم محلمی ،دانمش و
آگاهی مردم محلمی در پایمداری منمابع ،از مرممتمرین
معیارهای ممدیریت پایدارنمد (.)Balana et al., 2010
محققان با هدف ارزیمابی جنبمههمای زیسمت محیطمی
جنگلداری پایمدار در سمطح تمودۀ جنگلمی در بلییم
( )Maes et al., 2011پمممس از محاسمممبۀ دقیمممق
هدینممههممای هممر شمماخص و حساسممیت هممر یمم از
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شاخصها به شیوههای مدیریتی جنگل ،در نرایت 21
شاخص برای این ااراوب تعیین کردند .همینین در
جنگمملهممای قرقیدسممتان نیممد از بممین معیارهمما و
شاخصهای موجود 9 ،معیار و  95شاخص بمه کمم
کارشناسممان و مممردم محلممی انتخمماب و بمما اسممتفاده از
فرایند سلسهمراتبی ،9راهبرد خاصی بمرای آینمدۀ ایمن
جنگلها تدوین شد کمه بماز همم ممردم محلمی نقمش
اصلی را داشتند (.)Jalilova et al., 2012
بممما توجمممه بمممه مطالمممب یممماد شمممده ،اگرامممه
فراینممدهای متعممددی در جرممان و بمما سمماختار کلممی
تقریبمماً مشممابه در زمینممۀ معیارهمما و شمماخصهممای
مدیریت پایمدار جنگمل توسمعه یافتمه اسمت ،امالش
اصمملی امممروز ،انتخمماب معیارهمما و شمماخصهممای
بومی شده ،عملیاتی کمردن آنرما ،انمدازهگیمری آنرما و
تعریممف دقیممق شمماخصهمما و کشممف ارتبمماط آنرمما در
سمممطح ملمممی ،منطقمممهای و محلمممی بمممرای اجمممرای
مممدیریت پایممدار جنگممل اسممت ( ;Brang, 1997
 .)Hickey and Innes, 2008بمممهمنظمممور ایجممماد
مجموعمممهای مناسمممب از معیارهممما و شممماخصهمممای
مدیریت پایمدار جنگمل در منطقمهای خما هماننمد
شمممال ایممران ،برنامممهریممدی مممنظم مشمماورهای و
درنظممر گممرفتن دیممدگاههممای خبرگممان و متخصصمان،
مردم محلمی و سمایر خینفعمان ضمرورت دارد .همدف
این تحقیمق ایمن اسمت کمه بما اسمتفاده از معیارهما و
شمممماخصهممممای موجممممود ،از طریممممق سیسممممتم
تصمممیمگیممری انممدمعیاره و روش تحلیممل شممبکه
( ،)ANPضممممن اسمممتخرا و معرفمممی معیارهممما و
شمممماخصهممممای مناسممممب مممممدیریت پایممممدار در
جنگلهای شممال ایمران ،دیمدگاههمای ممردم محلمی
و متخصصممان و مممدیران جنگممل و نیممد اولویممت و
انتخمماب هرکممدام از ایممن دو گممروه در زمین مۀ انتخمماب
معیار و شاخصها مقایسه شود.

)Analytic hierarchy process (AHP

1

مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

مطالعه حاضر در حوضۀ  9ناو اسالم ،بین طولهای
جغرافیممایی  94درجممه و  94دقیقممه تمما  94درجممه و
 52دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیمایی  39درجمه و
 39دقیقۀ تا  39درجمه و  99دقیقمه شممالی واقمع در
شررستان تالش استان گیالن انجمام گرفمت .میمانگین
بارش ساننۀ منطقۀ 159 ،میلیمتر و اقلمیم منطقمه از
روش آمبممرژه از نمموی مرطمموب سممرد تعیممینشممد
(بینام.)9344 ،
انتخاب معیارها و شاخصهاای مادیریت پایادار
جنگل

بهمنظور انتخاب معیارها و شماخصهمای ممدیریت
پایدار جنگل با توجه به مطالعمههمای پیشمین و ممرور
منمابع در ایمن زمینمه ( Gomontean et al., 2008,
 ،)Maes et al, 2011ارمار فرآینمد جرمانی ممونترال،
هلسینکی ،خاور نددیم معرفمی شمده توسمط فماوو و
همینین معیارها و شاخصهمای معرفمیشمده توسمط
 ،CIFORمبنممما قمممرار گرفمممت .انتخممماب معیارهممما و
شاخصهای مدیریت پایدار جنگل در منطقه از طریمق
روشهممای تصمممیمگیممری انممدمعیارۀ نمممرهدهممی و
رتبه بندی انجام گرفت .بدین منظور ،کلیمۀ معیارهما و
شاخصهای فرایندهای مذکور پس از ترجمه به زبمان
فارسی در قالب پرسشنامههای نمرهدهی و رتبه بنمدی
آماده شد و در اختیار کارشناسان قرار گرفت .فررسمت
اولیممه ،شممامل  99معیممار و  354شمماخص بممود .گممروه
متشکل از کارشناسان بخشهای دانشگاهی ،تحقیقاتی
و اجرایی استان گیالن بمود و در زمینمههمای مختلمف
اکولوژی و جنگل شناسمی ،مرندسمی جنگمل ،اقتصماد
جنگل و مدیریت و جنگلداری به  95نفر انتخاب شمد.
از این افراد خواسته شد در صورت نیاز و بما توجمه بمه
دانش و اطالعات خمود ابتمدا معیارهما و شماخصهمای
نامناسممب بممرای منطقممه را از فررسممت اولیممه حممذف و
معیارهمما و شمماخصهممای بمماقیمانممده را نمممرهدهممی و
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رتبه بندی کنند .پمس از تکمیمل کلیمۀ پرسشمنامههما
توسط کارشناسان به جمعآوری آنرا اقدام شد .سمسس
وزن نسبی هر کدام از معیارها و شاخصها محاسمبه و
با میانگین گیری از نظر پاسخگویان ،درنرایمت از بمین
معیارها و شاخصهما ،آنرمایی کمه بیشمترین میمانگین
وزنی را داشتند ،گمدینش و بمهعنموان فررسمت اولیمه
(منتخب) معرفی شدند.
ایجاد مدل ،مقایسههای زوجای و محاسا ۀ وزن
نهایی و اولویتبندی معیارها و شاخصها

بعممد از انتخمماب و معرفممی فررسممت معیارهمما و
شاخصهمای ممدیریت پایمدار جنگمل ،ایجماد ممدل و
تدوین روابط بین معیارها و شاخصهما ،محاسمبۀ وزن
نرایی و اولویتبنمدی آنهما از طریمق فراینمد تحلیمل
شبکه انجام گرفت .فرایند تحلیمل شمبکه بمه سماختار
سلسلهمراتبی نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیییمدهتمر
بین سطوح مختلف تصمیم را بهصورت شبکهای نشان
میدهمد و تعمامالت و بازخوردهمای میمان معیارهما را
درنظر میگیرد .علت موفقیت این فراینمد ،همبسمتگی
بسیار نتای آن با دنیای واقعی و تصمیمگیری مردممی
و در دنیمممای واقعمممی بممما پیییمممدگیهمممایش اسمممت
(.)Erdogmus, 2006
پس از تدوین مدل شبکه و تنظیم وابسمتگیهمای
متقابمممل ،مقایسمممههمممای زوجمممی بمممین معیارهممما و
زیرمعیارهای وابسته یا دارای ارر متقابل انجام گرفمت.
در این تحقیق برای ایجاد ماتریسهای زوجی از شیوه
قضاوت شخصی سمی کارشمناک اسمتفاده شمد کمه از
دانش و تخصص کافی در این زمینه برخموردار بودنمد.
بدین منظور پس از تریۀ پرسشنامۀ مقایسمات زوجمی
مجموعمۀ معیممار و شمماخصهممای منتخممب ،در اختیممار
کارشناسان قرار گرفت .مشابه همین فرایند ،معیارها و
شاخصهای منتخمب مرحلمۀ اول توسمط تیممی سمی
نفری از افراد محلی نید قضاوت شد .این افمراد از بمین
بومیان کل روستاهای واقع در منطقمۀ تحقیمق کمه از
سواد نسبی جامعمه (حمدود دیمسلم) برخوردارنمد و در
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سممنین میممانسممالی قممرار دارنممد انتخمماب شممدند
( .)Gomontean et al., 2008شمایانخکمر اسمت کمه
روایی پرسشنامه و تعداد آنرا بما اسمتفاده از مطالعمات
مشابه و نظر کارشناسان ممرتبط تعیمین شمده اسمت.
مقایسههای زوجی بین معیارها و شاخصهای مربموط
با استفاده از مقیاک ارجحیمت  9تما  1سماعتی انجمام
پذیرفت ( .)Saaty, 2000هر ی از تصممیمگیرنمدگان
مقدار کارشناسی شده خود برای هر ی از مقایسههما
را در پرسشنامۀ مقایسۀ زوجی ربت کردند و سسس بما
استفاده از میمانگین هندسمی ،قضماوتهمای افمراد بمه
قضاوت گروهی تبدیل شد ( .)Saaty, 2000نکتۀ مرمم
در ایممن مرحلممه کنتممرل سممازگاری قضمماوتهمما و
مقایسههای زوجی است .اگمر نمرن ناسمازگاری از 9/9
فراتر رود ،آن قضاوت ناسازگار است و در نحوۀ قضاوت
بایممد بممازنگری شممود ( .)Saaty, 2000ایجمماد مممدل و
تدوین روابط بین معیمار و شماخصهما ،محاسمبۀ وزن
نرایی و اولویمتبنمدی آنرما از طریمق فرآینمد تحلیمل
شممبکه انجممام گرفممت .در تحقیممق حاضممر از نممرمافممدار
 Super Decisionsبرای محاسبۀ بردار وییه از ماتریس
مقایسههای زوجی و نید محاسبۀ مقمادیر نسمبتهمای
ناسازگاری استفاده شده است.
نتایج
یافتممههممای مرحلممۀ اول انتخمماب متخصصممان و
کارشناسممان امممر در زمین مۀ معیارهمما و شمماخصهممای
مدیریت پایدار جنگل که به روشهمای تصممیمگیمری
اندمعیارۀ نمرهدهی و رتبهبنمدی و بمر مبنمای ارمار
فرایند جرمانی صمورت گرفمت در جمدول  9مشماهده
میشود .فررسمت اولیمه در اختیمار کارشناسمان قمرار
گرفت ،شامل  99معیار و  354شاخص بمود .مجموعمۀ
منتخب شامل  99معیار و  65شاخص است که از نظر
کارشناسان بیشترین تناسمب را بما توجمه بمه شمرایط
منطقممممه ،منممممابع جنگلممممی موجممممود ،وضممممعیت
اجتماعی -اقتصادی و مدیریتی منطقۀ تحقیق ،کسمب
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کردهاند گفتنی است که در جمدول  9بمه دلیمل زیماد
بودن تعداد شاخصهما و جلموگیری از تکمرار آنرما ،از
آوردن شاخصها در جدول ممذکور خمودداری شمده و
این شاخصها براسماک اولویمت آنرما در اداممه آممده
اسممت .انانکممه در جممدول  9دیممده مممیشممود ،از ایممن
مجموعۀ منتخب 5 ،معیمار و  24شماخص مربموط بمه
رویکرد اکولوژیکی 2 ،معیار و  95شماخص مربموط بمه

رویکرد اقتصادی-اجتمماعی و  9معیمار و  29شماخص
مربوط بمه رویکمرد ممدیریتی اسمت .خکمر ایمن نکتمه
ضروری است که در مرحلۀ اول ،هدف گدینش معیارها
و شاخصهای متناسب با منطقۀ تحقیق بود و اهمیمت
و اولویت هر یم از آنرما در مرحلمۀ بعمد و از طریمق
فرایند تحلیل شبکهای بهدست آمد که در ادامه نتمای
مربوط شرح داده میشود.

جدول  -9فررست معیارها و شاخصهای منتخب مدیریت پایدار جنگل (حوضه  9ناو اسالم) از دیدگاه کارشناسان
وزن معیارها
کارشناسان

مردم محلی

تعداد
شاخصها

وسعت منابع جنگلی (*)C1

9/94941

9/94595

 3شاخص

سالمت شادابی و یکساراگی منابع جنگلی ()C2

9/94999

9/94666

 5شاخص

حفظ تنوی زیستی ()C3

9/9999

9/94995

 4شاخص

عملکردهای حفا تی و حمایتی ()C4

9/94199

9/94993

 6شاخص

حفظ رفیت تولیدی جنگل ()C5

9/94969

9/91913

 9شاخص

کارکردهای اقتصادی اجتماعی ()C6

9/94132

9/91913

 1شاخص

مدیریت محلی مثرر در حفا ت و دسترسی به منابع ()C7

9/99114

9/94112

 6شاخص

سیاستگذاری کلی ،برنامهریدی سازمانی و بودجۀ مناسب مدیریت جنگل ()C8

9/94396

9/94933

 5شاخص

اارتهای قانونی و نرادی ()C9

9/94496

9/944523

 9شاخص

اجرای مثرر و جامع طرح مدیریت جنگل ()C10

9/94599

9/94991

 9شاخص

وجود سامانۀ پایش کنترل و بازبینی در مدیریت و اجرا ()C11

9/94512

9/94369

 5شاخص

معیار

رویکرد

اکولوژیکی

اقتصادی و
اجتماعی

مدیریتی

*

 :C 1معیار ی

()criteria

در فرایند تحلیل شبکهای ابرماتریس دارای وزن از
حاصلضرب مقمادیر ابرمماتریس فاقمد وزن در مقمادیر
متنا ر ماتریس مقایسهها محاسبه شد .در ادامه نتای
محاسممبههممای ابرممماتریس حممد پممس از اسممتاندارد و
نرمالیده شدن اراوه شده است .بر این اسماک ،اهمیمت

نرممایی و اولویممت معیممار و شمماخصه مای اکولمموژیکی،
اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی توسعۀ پایمدار جنگمل
از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی منطقۀ تحقیمق در
جدولهای  2تا  9اراوه شده است.

399

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،2تابستان  ،9315صفحۀ  365تا 391

جدول  -2معیارها و شاخصهای اکولوژیکی مدیریت پایدار جنگل از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی
معیار

وسعت منابع
جنگلی

سالمت شادابی و
یکساراگی

حفا ت از تنوی
زیستی

عملکردهای
حفا تی حمایتی
جنگل

عملکردهای
تولیدی جنگل

شاخص

نظر کارشناسان

نظر مردم محلی

وزن

اولویت

وزن

اولویت

درصد منابع جنگلی و سایر اوبزارها

9/9943

94

9/9224

99

حجم ،بیوماک و میدان رویش جنگل

9/9339

5

9/9934

39

درصد جنگل تحت هر طرح مدیریتی

9/9969

29

9/9259

99

جنگلهای طبیعی با زادآوری مطلوب

9/9539

9

9/9559

9

درصد جنگل تحت ترریر :آتش ،توفان آفات و ....

9/999

59

9/9996

69

مناطقی که با دخالت انسان مورد هجوم قرارگرفته

9/962

22

9/9943

29

خسارات ناشی از ارای حیوانات

9/9945

95

9/9996

39

درصدی از جنگل که تغییراتی در فرایندهای اکوسیستم مثل،
تغییرات در خدان ،دارند

9/9936

63

9/9992

62

توزیع اکوسیستمهای جنگل

9/9939

62

9/9949

59

تعداد گونههای وابسته به جنگل

9/9994

36

9/9999

52

نواحی خخیرهگاهی ،شاهد و حفا تشدۀ جنگل

9/9293

99

/9999

99

پروونانس بذر و اطمینان از زاداوری طبیعی

9/9396

6

9/9243

5

میدان پوشش هر تیپ و مرحلۀ توالی جنگل

9/9959

69

9/9946

95

ساختار افقی و عمودی جنگل و پراکنش طبقات قطری

9/9946

93

9/9961

55

حفظ اکوسیستم و گونههای معرف ،نادر و در معرض تردید

9/9299

99

9/9929

36

نبود تغییر در سیستمهای ژنتیکی و تولیدمثلی

9/9959

56

9/9952

69

ترریر جنگل در حفا ت خاک و کنترل فرسایش ،افدایش حاصلخیدی

9/9916

95

9/9949

23

اراضیای که برای مساول آبخیدداری مدیریت میشوند

9/9251

99

9/9234

92

میدان اراضی داار تخریب شدید

9/9991

91

9/9949

99

درصدی از اراضی که داار تغییر در مواد الی ،معدنی و شیمیایی شدند

9/9964

29

9/9914

92

ترریر جنگل در کمیت و کیفیت منابع آبوهوا

9/9945

99

9/9293

91

سطح دامنههای فرسایشی که با جنگلکاری یا بوتهکاری احیای میشود

9/9949

59

9/9999

31

سطح کل جنگل و سطح مثرر جنگل برای تولید اوب

9/9944

99

/9916

22

میدان رویش و موازنه بین آن و برداشت اوب

9/9941

3

9/9399

2

سطح و رویش اراضی جنگلکاریشده

9/9991

52

9/9929

35

میدان تولید و برداشت محصونت غیراوبی

9/9969

23

9/9391

9
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جدول  -3معیارها و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مدیریت پایدار جنگل از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی
نظر کارشناسان
معیار

کارکردهای
اقتصادی
اجتماعی

مدیریت محلی
مثرر در
حفا ت و
دسترسی به
منابع

شاخص

نظر مردم محلی

وزن

اولویت

وزن

اولویت

میدان و ارزش اقتصادی تولیدات اوبی

9/9959

51

9/9942

94

مقدار و ارزش محصونت غیراوبی جنگل

9/9955

59

9/9999

99

سرم بخش جنگل در تولید ناخالص ملی

9/9999

69

9/9934

69

خدمات تفریحی تفرجی در جنگل

9/9916

99

9/9949

91

مشارکت عمومی و جوامع وابسته به جنگل در مدیریت

9/9999

35

9/9996

24

ایجاد اشتغال در نواحی روستایی و جنگلی

9/9224

93

9/9243

6

سرمایهگذاری در بخش جنگل و صنایع بر پایه محصونت جنگلی

9/9936

39

9/9995

34

آنالید بازار برای برتر برآوردهسازی نیازهای جامعه

9/9919

99

9/9965

56

بهکارگیری نیروی کار تحصیلکرده و متخصص در سطوح مختلف جنگلداری

9/9959

25

9/9923

39

حقوق سنتی و عرفی و استفاده از منابع شفاف و محترم باشد

9/9936

39

9/9229

95

حل منازعات بدون خشونت

9/9949

99

9/9293

29

احساک امنیت مردم محلی از بابت دسترسی به منابع

9/9999

34

9/9236

93

مطالعات پایهای سیستمهای انسانی محلی

9/9993

39

9/9959

51

طرحهای مدیریتی ،موضوعات فرهنگی مردم را منعکس کنند

9/9959

26

9/9919

93

فرهنگسازی و نرادینه کردن حفظ جنگلها

9/9213

9

9/9999

26
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جدول  -9معیارها و شاخصهای مدیریتی توسعه پایدار جنگل از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی
نظر کارشناسان
معیار

سیاستگذاری
کلی،
برنامهریدی
سازمانی و
بودجه مناسب
مدیریت جنگل

اارتهای
قانونی و نرادی

اجرای مثرر و
جامع طرح
مدیریت جنگل

وجود سامانه
پایش کنترل و
بازبینی در
مدیریت و اجرا

نظر مردم محلی

شاخص
وزن

اولویت

وزن

اولویت

سیاستگذاری و برنامهریدی بر پایه اطالعات درست و بهروز است

9/9992

21

9/9931

39

ابدار هماهنگی درون بخشی در مدیریت سرزمین و کاربری اراضی وجود دارد

9/9953

54

9/9999

29

وجود سازمان جنگلبانی داوم بر پایه مدیریت پایدار جنگل

9/9313

9

9/9299

29

وجود طرح منطقهای آمایش سرزمین که کاربردهای مختلف جنگلداری را نشان دهد

9/9999

55

9/9293

99

سازمانهای مسئول تحقیق و مدیریت جنگل بهطور مناسبی بودجهبندی و نیرو گیری شوند

9/9296

92

9/9292

94

سیاست و مقررات ملی جنگل

9/9299

1

9/9999

59

ابدارهای اطالعاتی و همفکری اجتماعی

9/9996

24

9/9231

99

پیوهش ،توسعه و ارتقای یافتههای علمی در مورد اکوسیستم جنگل

9/9914

31

9/9969

59

ایجاد رفیت برای اجرای اسناد بینالمللی

9/9939

69

9/9999

63

ورود و بومیسازی فناوریهای مناسب

9/9929

65

9/9929

65

برنامههای آموزشی ترویجی و اطالیرسانی عمومی در مورد جنگل

9/9949

94

9/9299

96

تبیین اصول تجارت عادننه برای محصونت جنگلی ،اجاره و مالیات

9/9919

96

9/9292

9

مرزبندی واحد جنگل در محدودههایی برای اهداف خا

9/9943

91

9/9954

54

در دسترک و بهروز بودن آمار کاربریها و تولیدات جنگل

9/9991

29

9/9939

32

آموزشهای مناسب کارگران و مدیران برای اعمال مدیریت

9/9949

59

9/9924

33

ایجاد زیرساختها قبل از بررهبرداری و براساک اسناد تریهشده

9/9945

96

9/9949

99

احیای جنگل تخریبیافته

9/9299

4

9/9329

3

استفاده از سیستمهای جنگلشناسی مناسب با توجه به نوی جنگل و هدف

9/9926

33

9/9996

59

همخوانی سیستمها و تجریدات بررهبرداری و حملونقل با شرایط جنگل

9/9926

32

9/9946

96

اندازهگیری قطعات نمونه رابت آماربرداری پیاده و بهطور منظم

9/9919

92

9/9999

53

9/9999

53

9/9999

25

نشانهگذاری درست درختان بذری و محصول بالقوه (قابل بررهبرداری)

9/9913

2

9/9269

1

یکساراهسازی نتای پایش و همینین سایر اطالعات فنی و علمی در اجرا و مرور طرح مدیریتی

9/9991

39

9/9992

21

ارزیابیهای اقتصادی و زیستمحیطی

9/9955

29

9/9269

4

ربت و ضبط تمام فعالیتهای مدیریتی در فرمهایی خا

که قابل پایش باشند
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بحث
نگرانممی ناشممی از تخریممب اکوسیسممتمهمما بممهویممیه
جنگلها ،بیش از هر موضوی دیگری جامعۀ جرمانی را
بممر آن داشممته کممه در زمینممۀ ارزیممابی رونممد تحممول،
بررهبرداری ،احیا ،توسعه و تخریب جنگلها ،ااراوب
و ضوابطی را که مورد پذیرش مجامع بینالمللی باشد،
بهعنوان ابراز کنترل تریه کند .در ایمن زمینمه و بمرای
انتخمماب و اولویممتبنممدی مجموعممهای از معیارهمما و
شاخصهای مدیریت پایدار جنگلهمای شممال کشمور
در منطقۀ اسالم ،پمس از بررسمی مبمانی نظمری ،سمه
رویکرد اکولموژیکی ،اقتصمادی-اجتمماعی و ممدیریتی
معرفی شد در ایمن زمینمه  99معیمار اصملی و سمسس
بممرای ایممن معیارهمما 65 ،شمماخص براسمماک نظممر
کارشناسان و متخصصان از طریق روشهای رتبهبندی
و ردهبندی و برمبنای ارمار فراینمد جرمانی ممدیریت
پایدار جنگلها ،انتخاب شد .یافتههای این پیوهش که
برایند نظر کارشناسمان بمهروش تحلیمل شمبکه اسمت
نشان میدهد که معیارهای حفا ت از تنموی زیسمتی،
عملکردهای حفا تی حممایتی جنگمل و کارکردهمای
اقتصادی اجتماعی بهترتیب بما  9/94199 ،9/9999و
 9/94133بیشترین وزن را به خود اختصا دادهانمد.
در انترا نید معیار مدیریت محلمی ممثرر در حفا مت و
دسترسی به منمابع ،بما میمدان  ،9/99114از کمتمرین
وزن و اولویت برخموردار اسمت .همینمین نتمای ایمن
قسمممت از تحقیممق حاضممر نشممان داد کممه ،معیارهممای
اکولمموژیکی مممدیریت پایممدار جنگممل هممم ازنظممر
اولویت و هم ازنظر تعداد نسبت بمه دیگمر معیارهما در
برترند .این نتای با تحقیقمات (،Kotwal et al. (2008
) Gomontean et al. (2008و )Maes et al. (2011
همسو است ،ولی با بررسی ( Balana et al. (2010که
معیممار اسممتفادههممای اقتصممادی بممرای مممردم محلممی،
مرمترین معیار مدیریت پایدار معرفی شمد ،همخموانی
ندارد .نتیجه این تحقیق و تحقیقات دیگر این موضموی
را تروید میکند که دستیابی به شرایط ایدهآل هممواره

مرم ترین االش مدیریت جنگمل ،بمه ویمیه در تمدوین
معیار و شاخصهای ملمی و منطقمهای پایمدار جنگمل
بممموده اسمممت ( ;Holvoet and Muys, 2004
.)Adam and Kneeshaw, 2008; Islam et al., 2010
نتای این قسمت نشمان داد کمه ازنظمر ممردم محلمی،
معیارهممای کارکردهممای اقتصممادی-اجتممماعی و حفممظ
رفیت تولیدی جنگل بهترتیب بما 9/1961 ،9/1599
بیشترین وزن ،و معیمار حفا مت از تنموی زیسمتی ،بما
 ،9/9119کمتممرین وزن را داشمممتند .مقایسممۀ نظمممر
کارشناسان و مردم محلی در این زمینه نشان میدهمد
که در بعضی موارد اختالفهایی بین نظر این دو گروه
وجمود دارد .تحقیمقهمای ) Jalilova et al. (2012و
) Purnomo et al. (2005نیمد مثیمد ایمن اسمت کمه
دیدگاه مردم محلی با آنیه دولت و  NGOهما از آنرما
بهعنوان معیارهای پایداری یاد میکنند ،متفاوت است.
بر این اساک میتوان گفت مردم محلی از مثلفمههمای
اساسی محسوب میشوند که حضور و فعالیت آنمان در
عرصمممههمممای منمممابع طبیعمممی و جنگممملهمما نزم و
تضمینکنندۀ موفقیت در مدیریت پایدار جنگل اسمت.
با شناسایی و تعیین خینفعان میتوان از همکاری آنرا
بممهشممکل برنامممهریممدیشممدهای در اجممرا و مممدیریت
طرحهای جنگلداری برره برد و روند اجرای برنامهها را
تسریل کرد و تا حدود زیادی از بروز مشمکالت ناشمی
از اختالف نظرها و تنوی عالقهها ،تضادها و کشمکشها
جلوگیری کرد ،اگراه درگیمر شمدن تممام خینفعمان
ممکن اسمت پیییدگی و هدینههای فراینمد مشمارکت
را افدایش دهد .در انین شرایطی ،ایجاد تعمادل بمین
این خطرات از االشهای عممده محسموب ممیشمود.
درهرصورت ،و مطابق با نظر ) Renard (2004اوتالف و
اتحاد مردم محلی و مدیران دولتی ،از اصمول موفقیمت
در مدیریت پایدار جنگل است.
نتممای مربمموط بممه وزن نرممایی و اولویممتهممای
شاخصهای از نظر کارشناسان نشان ممیدهمد کمه از
بین  65شماخص موجمود ،شماخصهمای جنگملهمای
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طبیعی با زادآوری مطلوب ،نشانهگذاری درختان بذری
و محصول بمالقوه ،میمدان رویمش و موازنمه بمین آن و
برداشت اوب ،وجود سازمان جنگلبمانی داومم برپایمۀ
مدیریت پایدار جنگل و حجم ،بیوماک و میدان رویش
جنگل ،مرمترین شاخصهای توسعۀ پایدار جنگمل در
منطقۀ اسمالم هسمتند .در انترمای ایمن فررسمت نیمد
شاخصهای ورود و بومی سازی فناوری همای مناسمب،
ایجاد رفیت برای اجرای اسمناد بمینالمللمی ،توزیمع
اکوسیسممتمهممای جنگممل و درصممدی از جنگممل کممه
تغییرات در فرایندهای اکوسیستم مثل ارخۀ غمذایی،
تغییرات در خدان را نشان میدهد ،قرار دارند .ایمن در
حالی است که برمبنای دیدگاه مردم محلمی شماخص-
های جنگلهای طبیعمی بما زادآوری مطلموب ،میمدان
رویش و موازنمۀ بمین آن و برداشمت اموب و احیمای
جنگل تخریبیافته مرممتمرین شماخصهمای توسمعۀ
پایدار جنگل در منطقه اسالم هسمتند و در مقابمل آن
شاخصهای ورود و بومی سازی فناوری همای مناسمب،
سرم بخش جنگمل در تولیمد ناخمالص ملمی و ایجماد
رفیت برای اجرای اسناد بینالمللی در رتبههای آخر
قرار گرفتند .همسو با پیوهش حاضر ( Gomontean et
 al. (2008با بررهگیری ازنظر کارشناسمان و اولویمت-
بنممدی آنرمما  3معیممار و  96شمماخص را تحممت عنمموان
معیارها و شاخصهای نرایی اکولوژیکی تایلند معرفمی
کردنممد .در مطالعممه ( Balana et al. (2010نیممد
معیارهای حفا تی ،احیا و استفادههای اقتصادی برای
مردم محلمی ،مرممتمرین معیارهمای ممدیریت پایمدار
معرفی شدند .وجود تعداد زیاد شاخصها و معیارهمای
اراوممه شممده در فراینممدهای جرممانی ،پممایش پایممداری
جنگلها را دشوار میسازد .از سوی دیگر این معیمار و
شاخصها بهصورت کلی اراوهشدهاند و باید نسمبت بمه
مناطق گوناگون به صورت سمازگار بما شمرایط بررسمی
شوند (.)Islam et al., 2010
هماننمممد مطالعمممات (;Karjala et al. 2004
)Pokorny et al. 2004; Pokharel and Larsen 2007
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نتممای پممیوهش حاضممر نیممد نشممان داد کممه تممرجیح و
اولویتهای متخصصان و مردم محلی در مورد شاخص
و معیارهای مدیریت پایدار جنگل اغلب متفاوت بموده
است ،اگرامه ایمن تفماوتهما در ممورد شماخصهمای
اکولممموژیکی از میمممدان کمتمممری برخممموردار بودنمممد
( .)Sherry et al., 2005این موضوی را میتوان با ایمن
حقیقت توضیح داد که تمرکد فرایندهای  C&Iتا حمد
زیممادی بممر مسمماول محممیط زیسممتی شممامل سممالمت
اکوسیستم ،تنوی زیستی و خدمات اکوسیستم بموده و
نمممممه بمممممر مسممممماول اقتصمممممادی و اجتمممممماعی
( .)Adam and Kneeshaw, 2008درواقمع ،تفماوت در
ادراک کارشناسان و ممردم محلمی در ایمن مطالعمه در
مورد اهمیت نااید حفظ تنوی ژنتیکی است که دلیمل
آن را میتوان ناآگاهی و درک سمخت ممردم محلمی از
تنوی ژنتیکی دانست .شاخصهای مطمرحشمده توسمط
دانش مردم محلمی ممیتوانمد مکممل مجموعمۀ C&I
مممدیریت پایممدار جنگممل باشممد و سممبب ،افممدایش
مشروعیت ،تسمریل در اجمرا و پمذیرش نتمای آنرما از
طرف جامعه شمود .یافتمههمای ایمن پمیوهش و دیگمر
مطالعات بهخوبی نمایمانگر ایمن اسمت کمه ،معیارهما و
شاخصهای متعددی در سطح بینالمللمی بما سماختار
کلی مشابه توسعه یافته است .در واقع امالش اصملی،
عملیماتیسممازی و انممدازهگیمری آنرمما و تعریممف دقیممق
شاخصها و کشمف ارتبماط معیارهما و شماخصهما در
سطح ملی با سطوح اجرایمی ممدیریت پایمدار جنگمل
اسمت (.)Brang, 2002; Hichkey and Innes, 2008
ازاین رو توصیه میشود که روشها ،عملیات و امکاناتی
برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار در سطح ملمی و
منطقهای وجود داشته باشد تا ارزیابی مدیریت جنگمل
تسریل شود .این امر فرصتی بمرای نظمارت ،ارزیمابی و
گدارشدهی معیارها و شاخصها برای مدیریت پایمدار
جنگممل اسممت و ابممداری قدرتمنممد و کاربرپسممند را بممه
مدیران جنگلها اراوه میدهد.
با توجه به نتای حاصل میتموان همدف از تعیمین
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معیارها و شاخصهما در سمطح ملمی یما منطقمهای را
هدایت سیاستهما ،عملیمات و پمایش پایمداری در راه
رسیدن به پایداری دانست .در نتیجۀ این امر ،مدیریت
جامع جنگمل ،پمرداختن بمه مسماول زیسمتمحیطمی،
اقتصممادی-اجتممماعی و در نتیجممه فرممم برتممر مممدیران
جنگل و آگاهی در بین مردم را در پی خواهمد داشمت
( .)Tajbar, et al., 2008در ایمن زمینمه شناسمایی و
معرفی مجموعهای از ارزشها و هنجارهای اجتمماعی،
امالشهمای زیسمتمحیطمی و دانمشهمای تجربمی و
جنبممههممای مشممارکتی ،فراینممد توسممعۀ شمماخصهمما و
معیارها را همگانی کرده و کم میکند تا شاخصهما
جامعتر باشند و عملکرد مناسبتمری در اجمرا داشمته
باشند ( .)Harshaw, 2010با وجود االشهمای ناشمی
از ازدیمماد پیییممدگیهممای اجتممماعی -اکولمموژیکی و
کشمممکشهممای فداینممدۀ ناشممی از عممدم اطمینممان و
بیاعتمادی ،و همسمو بما نتمای مطمرح شمده توسمط
موسوی نوکنده و همکاران ( )9313استنباط میشمود
که مشارکت مردم محلی بهعنوان عال و راهکار ممثرر
در موفقیت مدیریت پایدار جنگلها قابل پذیرش است
و از نقش ،حضور و ترریر مردم محلمی و خینفعمان در
مدیریت طرحهای جنگلداری نمیتوان اشمم پوشمید.
در ترویممد ایممن مسممئل ( )Gough et al., 2008بمما
شناسممایی شمماخصهممای جنگلممداری پایممدار در کانممادا
کاربرد شاخصهمای سمرمایۀ اجتمماعی و ایجماد یم
مالک برای سروکار داشتن با مساول بمومی و اصملی را
توصیه کردنمد .در بررسمی پمایش پایمداری جنگمل از
طریق مشارکت جوامع در کشمور هنمد نیمد توجمه بمه
دانش و مشارکت جوامع بومی ساکن جنگل ،بهعنموان
اهممرم تقویممتکننممدۀ پایممداری توصممیه شممده اسممت
(.)Kotwal et al., 2008
اگراه ارزیابی و پایش مدیریت پایمدار جنگمل بمه
دنیلی اون درجۀ بانیی از عدم قطعیت ،پیییدگی و
پویممایی اکوسیسممتمهممای جنگممل ،مممرتبط بممودن
سیستمهای مدیریتی و مساول اجتمماعی و اقتصمادی،

اختالفات در برداشمت ممردم و تعریمف اسمتانداردهای
ارزیابی ،بسیار مشکل است ،وجود شاخصها و معیارها
را میتوان خطمشی ارزیمابی و اجمرای ممدیریت پایمدار
جنگل با در نظر گرفتن اهداف و نیازهای جوامع محلمی
در تصمیمهمای ممدیریتی تلقمی کمرد .هممانطمور کمه
پیشتر بیان شمد ،در ایمن مطالعمه ،از بمین  99معیمار و
 354شمماخص بررسممیشممده 99 ،معیممار و  65شمماخص
انتخاب شد .شایانخکر است که اولویتبندی معیارهما و
شاخصها و قرار گرفتن بعضمی از آنرما در اولویمتهمای
پایین و حذف آنرا در فرآیند بررسمی نرمایی در منطقمۀ
تحقیق ،بهمعنای کماهمیت بودن و ناکارایی آنرا نیست.
گراه در شرایط کمبود منابع مالی میتموان بمر اسماک
وزن نسبی ،مرمترین شاخصها را انتخاب کرد .انانکمه
( Maes et al. (2011بممرای نرممایی کممردن فررسممت
معیارها و شاخصها ،اسمتفاده از هدینمۀ پمایش و زممان
موردنیاز برای ارزیابی آنرا را پیشنراد کرده است .زممانی
که تعداد معیارها و شاخصها زیاد باشد و هدینمۀ کمافی
برای پایش موجود نباشمد ،ممیتموان از هدینمه و زممان
مورد نیاز برای پایش بهمنظور نرمایی کمردن معیارهما و
شاخصها استفاده کرد .درصورتیکه هدینۀ موجود برای
پایش پایداری کافی نباشد ،میتوان برخی از معیارهما و
شاخصها را که دارای هدینۀ زیماد و وزن نسمبی کممی
هستند ،حذف کرد .شاخصها و معیارهای معرفمیشمده
در این پیوهش را میتوان با اعمال تغییمرات متناسمب،
برای سایر مناطق نید بهکار گرفت.
منابع
بینام .9344 ،طرح جنگلداری سری ی
منابع طبیعی اسالم. 249 ،

ناو اسالم .ادارهی

موسوی نوکنده ،سید مرتضی ،محمدهادی معیری و
عبدالرسول سلمان ماهینی .9313 ،خینفعان و معیارهای
شناسایی آنان در مدیریت منابع طبیعی (مطالعۀ موردی:
جنگلهای استان گلستان) ،پیوهشهای علوم و فناوری
اوب و جنگل.99-23:)9(29 ،
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Abstract
This paper aimed at identifying and providing the appropriate criteria and indicators for
sustainable forest management in northern Iran, and the comparison between the views of
local people and experts and priorities of each of these two groups of criteria and indicators.
Four processes including Montreal, Helsinki, Near East FAO and CIFOR criteria and
indicators were used as basis among the existing international procedures, Through Multicriteria decision-making methods a series of criteria and indicators for sustainable forest
management was selected. Criteria and indicators of the first stage were separately judged by
teams of experts and local people. Finally, through the process of network analysis, creating a
model and developing the relationships between the criteria and indicators to calculate the
final weight and prioritize them were conducted. The results included a series of 11 criteria
and 65 indicators. According to experts, the criteria for the conservation of biodiversity and
the protective functions of forests had the highest weights (0.1011 and 0.8944, respectively)
and criteria for effective local management of conservation and access to resources had the
lowest weight (0.07998). According to the local people, the criteria for the socio-economic
functions and the maintenance of the productive capacity of forests had the highest weights
(0.9501 and 0.9069, respectively) and criteria for conservation of biodiversity had the lowest
weight (0.07994). The results indicated that successful management of forests requires joint
decision-making between experts and local people, which in turn depends on the relationship
and mutual understanding between the two groups.
Keywords: Forest, Indicators and Criteria, local people, Multi-criteria decision, Sustainable
Management.
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