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 (1/1/5341؛ تاریخ پذیرش: 1/0/5341)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 هاظرفیت همۀ از پایدار استفادۀ رویکرد با هاییسیاست تدوین ایران، شمال یهاجنگل برای بلندمدت و جامع یهاسیاست نبود به توجه با

شمال های برای جنگل سیاستگذاریمنظور بهدر این تحقیق سعی شد مقوالت قابل استفاده رو از این. الزم است هاجنگل این یکارکردها و

 یرا  مسرتقیم  ارتبرا  ی دارای نهادهرا  از دسرته  ها و تهدیدها از اسناد مررتب  برا جنگرل و  ن   ها، فرصتها، ضعفقوت ۀدر چهار دست ایران

ها و نامهها،  یینها، قوانین، برنامهشامل سیاست المللیبین و ملی سند 01 روایناز . شونداستخراج   ن کارکردهای از یک هر با غیرمستقیم

برا رویکررد مایرینر  و     کیفری  محتوای تحلیل روش با تحقیق موضوع با مرتب  المللیها و مجامع بینکنوانسیون متون مربو  به اجالس،

 .شرد  اسرتخراج  تهدیرد  23 و فرصرت  15 ضعف، 53 قوت، 21 شامل مقوله 520 . در نهایتشد بررسیهای استقرایی و قیاسی لفیق روشت

مربو  به ساختار  عمدتاًشده شناساییهای ها و ضعفاختیارات قانونی و منابع و زیرساختدستۀ جنگل در دو  ۀکنندادارههای سازمان قوت

 مجرامع  و هرا کنوانسریون  بره  پیوسرتن  نتیجرۀ  در که است هاییزمینه به مربو  هافرصت بیشتر دسترس بوده است. سازمانی و امکانات در

 .دارنرد  تضراد  جنگل کنندۀاداره سازمان اهداف و تیمأمور با که است قوانینی وجود به مربو  هاتهدید بیشتراست.  شده حاصل المللیبین

قرار دارند. با عنایت بره   "زیاد"تا  "کمی زیاد"محدودۀ مقوالت استخراجی از حیث اهمیت در  همۀ، نظراننفر از صاحب 18به نظر  توجهبا 

های ها و فرصتهای شمال، کمتر توانسته است از قوتجنگل ۀعنوان متولی ادارها، مراتع و  بخیزداری کشور بهسازمان جنگل ،نتایج حاصل

 د. تحقیقات بیشتری برای پی بردن به چرایی این وضعیت الزم است. کنده ها و تهدیدها استفادر دسترس برای پوشش ضعف

 .عوامل درونی و بیرونی ،سیاستگذاریی هیرکانی، هاجنگل کیفی، محتوای تحلیل: کلیدیهای واژه

 

 مقدمه
 ناحیرۀ جنگلری   تنهرا  عنروان بره  شمال یهاجنگل

 برر  پهرن  یهرا جنگرل  از برجامانرده  و رانیر ا یتجار
از قبررل از دوران  یشررمال مکرررۀین ۀمعتدلرر منرراطق
 و زانیررربرنامرره یبرررا یفراوانرر تیرراهم ،یخبنرردان

 طرول  در و دارد یعر یطب منرابع  حروزۀ  اسرتگذاران یس

 قررار  یمتفراوت  یهرا سیاسرت  موضروع  گذشته انیسال

 هاجنگل این(. Avatefi Hemmat, 2013ت )اس گرفته
 یشرمال  ۀرکر مین فررد همنحصررب  یهرا سرتم یوسکا از

 و چروبی  کاالهرای  دیتول برعالوه هک وندشیم محسوب

  ب، جریران  میتنظر  ،کخا حفاظت ۀوظیف غیرچوبی،

 دارند عهده به را ...و یتفرج و معیشتی یازهاین نیتأم
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(Sagheb Talebi, 2008 .)منرابع  اخیرر  قررن  طول در 
 هرای لشچا با ایران یهاجنگل و تجدیدشونده طبیعی

 ،هرا چرالش  نایر  بیشرتر  که است بوده روروبه بسیاری
 هررایزمررین گسررترش سرروخت، نیتررأم دامررداری،
 قروانین  صرنایع،  بررای  چروب  بررداری بهره کشاورزی،
غیرشرفاف و   مالکیرت  ،ضعف در اجرای  نهرا  قدیمی و

 ایتوسرعه  اقدامات ،نامناسب مدیریت همراه با چالش،

 تعهردات  و زیسرت   نهرا برر محری     ریتأثو  عمرانی و

  سرررتنهاو چگرررونگی عمرررل بررره    المللررریبرررین
(Shamekhi & Mirmohammadi, 2012).  مجمروع 
دسرتیابی   در فراوانری های کاستیسبب  ،هاچالش این
 در (.Jabbari, 2002) اسرت  شرده  جنگرل  یپایدار به

 یهرا برنامره  و انقرالب  از پیش عمرانی یهابرنامه همۀ
شرده   گرفته در نظر جنگل زیربخش  ن، از پس ۀتوسع
 ، ن تخریرب  رونرد  ۀادام اصلی دالیل از یکی اما ،است
 و بخرش زیرر  ایرن  یبرا متناسب کالنۀ برنام یک نبود
 و عمرانری  یهرا برنامره  تبعیرت  نداشرتن  امکان بعبالت

 تعهردات  و ملری  الزامرات  رواز این .است  ن از توسعه

 را جنگرل  بخرش  مدون برای سیاستگذاری ،المللیبین
 (.Pirsoufi, 2006) دبخشمی تضروردر کشور 
 از حاصرل  تجرارب  بایرد  ،هرا سیاست این تبیین در
منابع طبیعری  حوزۀ در  قانونگذاری قرن یک به نزدیک

 هررایطررر  اجرررای قرررن نرریم از برریش وو جنگررل 
 فنری  اقتصادی، اجتماعی، مختلف مسائل و جنگلداری

هرای  جنگرل  مدیریت تحت هایعرصه در اکولوژیک و
 یرک  هر اینکه به عنایت با همچنین. لحاظ شود شمال
 مسرتقیم  ارتبرا   دارای مردمیِ و حکومتی یهادهان از

 شررمال، یهرراجنگررل کارکردهررای بررا غیرمسررتقیم یررا
 از جامعره  از بخشری  یرا  کرل  منرافع  نیترأم  ولیتئمس

 تکرالیف هرا و  ظرفیرت  ، بایرد دارد عهده بر را هاجنگل
 جنگرل  یهرا سیاسرت  تردوین  در و بررسی  نها قانونی
زمینرۀ   در ریسیاسرتگذا  برای البته. شود کار گرفتهبه

نیرز   ارزشرمندی  المللری برین  ۀتجرب و دانش ،هاجنگل
 کشور فعال شرکت و عضویت به توجه با. موجود است

 اقردامات  چرارچوب  زیسرتی،  تنروع  هایکنوانسیون در
 برا  مبرارزه  و یاقلیمر  تغییررات  مرورد  در ملرل  سازمان

الردول  بین، مجمع 5جنگلالدول بین تأهی زایی،بیابان
 ،رهنمودهرراو...  3هررانی جنگررل مجمررع ج ،2جنگررل

 توانرد یم که دارد وجود المللیبین الزاماتی و هاتوصیه
 شرمال  یهاجنگل برای ریزیبرنامه و سیاستگذاری در

برا   Jabbari (2002) زمینره در همرین   .شرود  استفاده
هرای  های شمال، چالشاسناد مرتب  با جنگل ۀمطالع

عی همانند های طبیها را به چالشمرتب  با این جنگل

نیرافتگی  توسرعه های فیزیوگرافی، اقلیم و  فات، چالش
بررداری از  همانند دامداری و کشاورزی در جنگل، بهره

های اجتمراعی اقتصرادی   معادن و انباشت زباله، چالش
هرای  مانند افزایش جمعیرت و کمبرود منرابع، چرالش    

هررای حقرروف عرفرری،  مربررو  برره مالکیررت، چررالش  

محیطری و  هرای زیسرت  شهای سرازمانی، چرال  چالش
بندی دستههای نوین برداریهای مربو  به بهرهچالش

در هرای شرمال   ی جنگرل سیاستگذار در دبایکرده که 
 پژوهشی دربارۀدر  Nasimi (2005). گرفته شوند نظر

، هرا ها و مراتع کشور بره بررسری قروت   وضعیت جنگل

این بخرش پرداختره و    هایو تهدید ها، فرصتهاضعف
 بررای هرای متعردد در منرابع جنگلری     نسریل وجود پتا

های گردشگری، نارسایی قروانین،  اشتغال، وجود جاذبه
هررای ایررراد در سرراختار تشررکیالتی، کمبررود فعالیررت 

هررای هررای مردمرری و نیرررویترویجرری، وجررود تشررکل

دام و دفن زباله در جنگرل را   ۀرویبیمتخصص، چرای 
ریرزی  هدر برنامر  دبایترین مواردی برشمرده که از مهم
با بررسی اسرناد   Pirsoufi (2006). لحاظ شوندجنگل 
الردول  الدول جنگل، مجمع بینبینت أهیهای نشست

جنگل، مجمع جنگل ملرل متحرد و همچنرین فصرل     

 بررره بیررران ضررررورت   25یرررازدهم دسرررتور کرررار  
ملررری جنگرررل پرداخرررت.  ۀبرنامرررو اجررررای  ۀتهیررر

Moharramnejad & Mafi (2007) هابا بررسی قوت ،
های اجررای اصرول جنگرل    ، تهدیدها و فرصتهافضع

های شمال ایران بر اهمیت مقوالتی از جمله در جنگل

رویرره، حضررور دام در جنگررل، قاچرراف و برداشررت برری  

 
1. the Intergovernmental Panel on Forests (IPF) 

2. the Intergovernmental Forum on Forests (IFF) 

3. the United Nations Forum on Forests (UNFF) 
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بره مشرارکت زنران و جوانران در مرردیریت      تروجهی بری 
به دانرش برومی مررتب  برا جنگرل،      توجهی بیجنگل، 

رعری  بره دانرش تهیره و تولیرد محصروالت ف     توجهی بی
اصول جنگل، وجود زمینۀ جنگل، وجود قوانین ملی در 

منظور مشارکت بهنشینان برداری جنگلهای بهرهتعاونی
محیطری  هرای زیسرت  در مدیریت جنگل و وجود تشکل

های شمالی اشراره کررده و برا توجره بره  نهرا       در استان

هرای  راهکارهایی را به منظور ارتقرای مردیریت جنگرل   
 Kouchpideh et al. (2008) .کردنرد شرمال پیشرنهاد   

منرابع طبیعری و  بخیرزداری در سرال      ۀتوسعدر سند 
مری مررتب  برا    ئقروانین دا  همۀضمن بررسی ، 5040

منابع طبیعی و همچنین اسناد باالدسرتی، برا تشرری     

های ها به تدوین راهبردها و سیاستو فرصت هاتهدید
 های مرتب  از جمله جنگل پرداختند.اجرایی در حوزه

(2008)Palmer & Carualho  های در بررسی سیاست
کره   گرفتنرد ، نتیجره  "منابع طبیعی در تیمور شررقی 
از جوامررع محلرری و  بایررداصررال  و سرراخت قرروانین  

های مرتب  برا  ن سرچشرمه گیررد ترا کارسراز      تشکل
راهبرردی   ۀبرنامر در  Sagheb Talebi (2008)باشرد.  
یش های جراری و پر  های کشور با بررسی چالشجنگل

 مسرائل رو، برداشرت بریش از تولیرد طبیعری جنگرل،      
دام در جنگرل،   وجرود اجتماعی و اقتصرادی همچرون   

 انردک نیافتگی و برازده  توسعهافزایش جمعیت انسانی، 
هرای حفاظرت و   اراضی زراعی داخرل جنگرل، چرالش   

قانون، کمبود نیروی متخصرص، کمبرود منرابع مرالی،     
از عمررده هررا و مشررکالت تشررکیالتی را تقابررل دیرردگاه

ی جنگررل دانسررت. سیاسررتگذاردر ثیرگررذار أت مسررائل

(2010 )Ahenkan ها و راهبردهای در بررسی سیاست
ها بر تولید چروب  سیاستغنا، تمرکز  جنگل در کشور
محصرروالت  را موجررب توجرره انرردک برره و حفاظررت 
دانست و بر معیشت مردم  جنگل و نقش  ن غیرچوبی

چرروبی محصرروالت غیر از دولررت ایررن کشررور خواسررت

ی جنگرل و  سیاسرتگذار  فراینرد جنگل را عنصر اصلی 
 ملرری غنررا قرررار دهررد. ۀتوسررعهررای همچنررین برنامرره

Shamekhi (2010)  اسناد باالدستی، قروانین  با معرفی
تخصصرری بخررش جنگررل و قرروانین و هررای و سیاسررت

 ، سررایر نهادهررای مرررتب  بررا جنگررل هررای نامرره یررین
 .کررررردبررسرررری را  مرررروادی از ایررررن اسررررناد  

Shamekhi & Mirmohammadi (2012)   بررسری برا 
منابع طبیعی ایران و تقسیم  نهرا بره سره    های چالش
گرذار و   ۀدورنیرافتگی،  توسرعه  ۀدورهرای  چالش ۀدست
حرل   ،هاییافتگی پیشنهاد دادند در سیاستگذارتوسعه
دامررداری، ماننررد نیررافتگی توسررعه ۀدورهررای چررالش

  سررروخت و کشررراورزی در اولویرررت قررررار گیرنرررد.  
(2013 )Zurcher  مشرارکت عمرومی    بررسی اهمیتبا

هرای  جنربش  تأثیر وهای جنگل در تایلند در سیاست
هرای  محیطی و محققران دانشرگاه برر سیاسرت    زیست

اذعان  2444جنگل در سال  ۀالیح ۀارائدولت تایلند و 

مشرارکت محلری و دسترسری     ،یندااین فر نبودداشت 
سراخت.  مری  مردم محلی به جنگل را با مشکل مواجه

(2014 )Baumgartner & Stojanoska  با بررسی علل
هبردهای جنگرل در جمهروری مقدونیره،    را مؤثراجرای 

 تغییرررات سیاسرری، قررانونی، تمررایالت یهررامحرردودیت

موانرع   نیترر عیشرا را  هرا برنامهکنترل نحوۀ  اجتماعی و
 را راه غلبه بر موانرع موجرود   و نددانستاجرای راهبردها 
نفعرران در اجرایرری کررردن  ذی همررۀ مشررارکت فعررال 
ملی جنگرل  برنامۀ نویس در پیش .کردندراهبردها بیان 

ضرمن بررسری قروانین، اسرناد باالدسرتی و      نیرز،  ایران 

 ،هرا جنگل ۀکنندادارهساختار تشکیالت سازمان  ۀپیشین
ثیرگرذار در  أتهدیرد ت  8فرصرت و   1ضعف،  1قوت،  54

 ده است.شمال کشور  مهای جنگلبرای  یسیاستگذار
 ۀحروز  در مدیریتی و فنی علمی، تجارب که از نجا
 دسرتاوردهای  همچنرین  و کشرور  شرمال هرای  جنگل

 در جنگرل،  برا  مرتب  مختلفهای زمینه در المللیبین
 هرا و دسرتورالعمل  ،هرا هنامر  یرین  قروانین،  ،هاسیاست
 همچنرین  و هرا اجرالس  و مجامع به مربو های بیانیه
 همچنرین  و یافتره  تبلرور  هاکنوانسیون با مرتب  متون
 مختلرف هرای  جنبره  ۀدربردارنرد  مقراالت  و هاگزارش

 خصرروص در ارزشررمندی اطالعررات ،جنگررل مرردیریت
این دهند، می قرار اختیار در مطلوب و موجود وضعیت
 المللری برین داخلری و   اسناد ترینمهم به بررسیمقاله 
تحلیل محتوای  نها  و جنگل ۀادارمدیریت و  با مرتب 
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اسرتفاده در   برایمناسب های گزاره استخراج منظوربه
 .است پرداخته هیرکانیهای جنگل یسیاستگذار

پژوهشری گسرترده   ی از قسمت به مربو  مقاله این
 یسیاسرتگذار "شمال با عنوان یهاجنگلدر خصوص 

و  یاز تجرارب داخلر   استفاده با یرانشمال اهای جنگل
مربرو    تمقراال دیگرر  . است "المللیبین یدستاوردها

 یرت اهم یرزان م یبررسر " موضوعات پژوهش بااین  به

 ترردوین و اسررتخراج" و "یررریگیمتصررمهررای گررزاره
 .شد خواهند نگاشته یزودبه "هاسیاست

 

 هاروش و مواد
 روش پژوهش

 ،هرا سیاسرت شامل  داخلی اسناد برای این پژوهش

 جنگل با مرتب های دستورالعمل و هاهنام یین قوانین،
 هرا  ن برا  جنگرل  کارکردهرای  از یکری  کره  ایینهاده یا

  ور رالرزام یغ و  ورالزامی المللبین، اسناد داشته ارتبا 
 و هرا سریون کنوان ها،اجالس از حاصل جنگل با مرتب 
 داخلی هایگزارش و مقاالت برخی همچنین و مجامع

 وضرعیت  بررسیدر زمینۀ  اخیر هایسال جدی و مهم
 01 در مجمروع،  .دشردن   وریجمع ،شمالهای جنگل
طرور مسرتقیم بره    بهکه  تحقیق موضوع با مرتب  سند

کارکردهایی از جنگل و  یا بهبوده مربو  بخش جنگل 
در حیطرره  ن کارکردهررا کرره  یینهادهررایررا  هررابخررش

منرافع   ینروع بهد ارتبا  داشته، یا نوظایفشان قرار دار
، هرا اسرت یسنفعان جنگل در  نها لحراظ شرده یرا    ذی
شرمال در   یهرا جنگلمرتب  با  یهاچالش و هابرنامه

اسرتفاده در تحقیرق    بررای  ، نها به بحث گذاشته شده
 روشهای اساسری  نهرا برا اسرتفاده از     گزاره و انتخاب

 استخراج شدند. کیفی محتوی تحلیل
 یذهنر  ریتفس برای پژوهشی فن یک محتوا لیتحل
 هاهداد دادن رب  و متون در موجودهای داده یمحتوا

 و مرنظم  یبنرد دسته ندیافر قیطر از ،ها ن مونمض به
 ریرارپرذ کت و معتبرر  یاگونره به ،الگوها نیمضام نییتع

  ;Graneheim & Lundman, 2004) اسرررت 
Hsieh & Shannon, 2005) قررادر را محققرران کرره 

 از زیرادی  حجرم  برین  در مرنظم  روش یک با سازدیم

هرای  تهیاف وکرده  تفحص پژوهش در موجودهای داده
 تحلیرل  .(Stemler, 2001) کننرد  بندیدسته را ودخ

هرای  داده محتوایی - ذهنی تفسیر یبرا کیفی یمحتوا
 منرد، نظرام  یبنرد طبقره  یفراینردها  طریرق  از متنری 
 شرده شرناخته  یالگوهرا  طراحری  یا یسازتم ،یکدبند
اسراس  برر  .(Iman & Noshadi, 2012)رود کار مری هب

تروان  مری کیفی  رویکرد مایرین  برای تحلیل محتوای

دو روش تحلیل محتوای استقرایی و تحلیرل محتروای   
 ،ییاستقرا تحلیل محتوای در در نظر گرفت.را قیاسی 
 کره  ایگونره بره  ،شرود یمر  اسرتخراج  هاهداد از میمفاه

 لیر تحل در امرا  ؛اسرت بره کرل   حرکت پژوهش از جزء 
و  یقبلر  دانش براساس لیتحل ساختار ،یاسیق یمحتوا

 (.Adel Mehraban, 2016)ست ااز کل به جزء 
 ۀمرحل سه شامل یفیک یمحتوا لیتحل یکل طوربه
 یدهر گرزارش و   نهرا  سرازماندهی  ،هرا هداد یساز ماده
 ،سررازی مررادهمرحلررۀ  در. (Tabrizi, 2014)اسررت 
مشررخص و از محترروا اسررتخراج   ییمعنررا یواحرردها

 از یامجموعره  از اسرت  عبرارت  معنرا  واحرد ند. شومی

 و مشرابه  معانی از ارتباطی بتوان که هاهجمل یا واژگان
 را  نها مشابه یمعنا این براساس و یافت  نها در یکسان
یرا  جملره   کلمره،  تواندمی معنا واحد .کرد یبندمیتقس
 ییهاهجنب در که باشد هاییپاراگراف یا هاعبارت گزاره،

 .دارنرد  ارتبرا   یکردیگر  برا  خرود  محتروای  یا زمینه از
سرازی و  ، سادههاهشامل کاهش داد سازماندهیمرحلۀ 
یرا   مضامین از گروهی مقوله، یکست.  نها بندیمقوله
 دارنرررد  اشررتراک  وجررره یررک  اسررت کررره  یممفرراه 
(Iman & Noshadi, 2012). 

 محتروا  لیر تحل ردخر  ایر  یاهیر پا یواحدهامفاهیم 
و  نرد ترانتزاعی ،در مقایسه با مفاهیم هاههستند و مقول

  دهنررررردسرررررطحی بررررراالتر را نشررررران مررررری  
(Danaeifard & Emami, 2007) .هرر  داخلری  عناصر 

 دو میران  ونرد  برخوردار یمعنرادار  شرباهت  از مقولره، 

 وجرود دارد  درکری  قابرل  یهرا تفراوت  ،مجرزا  ۀمقولر 
(Tabrizi, 2014). هرای  دهری یافتره  گزارش ۀدر مرحل

 .شوندو تفسیر می ارائهته از متن برخاس
 درکیفری   تحلیرل محتروای   نترایج  از اسرتفاده  برای
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 تهدیرد  و فرصت ضعف، قوت، عامل چهار ،یسیاستگذار
بسرتر و  ثیرگرذار برر   أعوامل درونی و بیرونری ت  عنوانبه

 شرروندی از یکرردیگر تفکیررک مرریسیاسررتگذارمحرری  
(David, 2003به ،)هرا در  و ضرعف  هرا ای که قروت گونه

دسرتۀ  هرا و تهدیردها در   و فرصرت درونی عوامل دستۀ 
 ها و یرا قوت منابع، مهارت گیرند.یعوامل بیرونی قرار م

 الزامات انجام در سازمانیک به  که هستند ییهاییتوانا

 ،. ضرعف کننرد یم کمک یعموم ارزش خلق و رسالت ای
هرا و امکانرات و   دیت یا کمبود در منرابع، مهرارت  ومحد
طرور محسروس مرانع عملکررد     ههایی است که بتوانایی

 یرا  زمینره  وجرود  ،فرصرت  شرود. مری اثربخش سرازمان  
 انجرام  بررای  سرازمان  بیرونی محی  در مطلوب احتمال

 بررا سررازمان کرره اسررت چیررزی تحقررق یررا کررار دادن
شرایان  عوایرد   یرا  نترایج  بره  توانرد می  ن از برداریبهره

ای اسرت کره   تهدیرد ضررر برالقوه    و یابد دست توجهی
 نیامده است. پدیدهنوز   ن عوامل بالفعل شدن

 سرند  کرل  ابتردا  سند هر تحلیل، برای تحقیق این در

 جداگانه هایجدول در سند هر مفاد سپس شد و مطالعه
 ،دشر  تفکیک و خالصه مفاهیمی قالب در ونشانی  ذکر با
 هرر  دیگرر  بیران  بره  و تبصره ماده، بخش، هر کهطوریهب

 و تلخریص  مجرزا،  یکردیگر  از ،مطالعه تحت اسناد از جزء
ارتبرا    بره  توجره  برا  بعرد  ۀمرحلر  در .شدند گذارینشانی

مرذکور در   اصرلی  عوامل ۀدست چهار با ایجادشده مفاهیم
 هرر  بررای  یعنری . تنظریم شردند   دیگری هایجدولباال، 
 قروت  تهدید، فرصت، عوامل به مربو  جدول چهار ،سند

 ایرن  از یرک  هرر مربرو  بره    مفاهیم و شد ایجاد ضعف و
 مفاهیم سپس .گرفت قرار مربو  عامل جدول در ،عوامل

 قالرب  در و گرفتند قرار هم کنار در مشترک ارتبا  دارای
 هررایمقولرره همررۀ. سررازمان داده شرردند  هرراییمقولرره
 جردول  چهار در بررسیتحت  اسناد همۀ از شدهاستخراج
 مقروالت . گرفتند قرار تهدید و فرصت ضعف، قوت، نهایی
 ترری یاصرل  مقروالت  ترا  شردند  ادغرام  هم با مشابهفرعی 

 کره  کررد  پیردا  ادامره  ایمرحلره  تا ادغام این. شود ایجاد
. رسرید  کمترین حد به شدهادغام هایمقوله بین اشتراک
 شکل ییهاهگزار مشابه، مقوالت همۀ ترکیب از نهایت در

 چهرار  ذیرل  در و اصرلی  مقروالت  عنروان  تحت که گرفت
 .گرفتند قرار عامل مذکور

 یهرا جنگرل نفعران  ذیبرا تحلیرل    خر  ۀمرحلدر 
داری یرا مردمری کره در    گروه یا سرازمان ا  51، شمال
 ییهاتیمسئولنها وظایف یا مطالعه برای   تحتاسناد 
، یرا در سیاسرتگذاری بخرش جنگرل     شرده ینر یبشیپ
شناسرایی   رندیرپذیتأث هااستیسیا از این  ندگذارریتأث

 هرا دسرته از درون ایرن   سرپس  بنردی شردند.  و دسته
ترن از خبرگران    18از  تصادفی و هدفمندغیرصورت به
 هرای از طریق مراتریس خواسته شد تا  نظرانصاحبو 

 5براسراس جردول   و  2و بیرونی 5ارزیابی عوامل درونی
. نرد کنحاصرل را ارزشرگذاری    هرای مقولره هر کدام از 

براساس میانگین مقوله بدین ترتیب میزان اهمیت هر 
 .شدمحاسبه  خبرگان هایهنمر

 52اهمیت مقوالت و مقیاس  نها -5جدول 

 مفهوم نمره مفهوم نمره

 اهمیت اندکی باالی متوس  1 اهمیتبی کامالً 4

 زیاد کمی اهمیت 1 اهمیتبی 5

 زیاد نسبتاً اهمیت 8 اهمیتبی نسبتاً 2

 زیاد اهمیت 4 اهمیتکم 3

 مهم بسیار 54 اهمیت اندکی زیر متوس  0

   متوس  اهمیت 1
 

 
1 Internal Factor Evaluation (IFE) 
2 External Factor Evaluation (EFE) 
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 نتایج
، هرا ههرا، برنامر  قوانین، سیاست همۀپس از بررسی 

 یدسرتاوردها و  هرا هات دولت، بیانیر مصوب، هاهنامین ی
و مقرراالت و  المللرریهررای بررینمجررامع و کنوانسرریون

مطالعره در   تحرت نحوی با موضروع  که به هاییگزارش
اسرتفاده در تحقیرق و    بررای سرند   01 ،ارتبا  بودنرد 

، نروع  که فهرست دندشتحلیل محتوای کیفی انتخاب 

هرر سرند    تناد بره برا اسر  تی کره  د و تعداد مقروال اسنا
  مده است. 2در جدول  شدهاستخراج
 مقولره  520 استخراج به این اسناد یامحتو تحلیل
 .شد منجر

برره عامررل   مربررو  ۀمقولرر 21شررامل  3جرردول 

 سرازمان  برودن  مترولی "سرت. برر ایرن اسراس     هاقوت
 و توسرعه  اصرال ،  احیرا،  حفر،،  خصوص در هاجنگل
و  ،نیترر تیر پراهم، "کشرور های جنگل از برداریبهره

 ارزش ایجراد  از حمایرت  جهرت  در قانونی ابزار وجود"
 برای قانونی نقش وجود"و  "جنگلی محصوالت ۀافزود

هرای  فر ورده و محصوالت تجارت در هاجنگل سازمان
 مربو  بودند.های مقوله نیترتیاهمکم، "چوبی

 ضرعف مقولۀ مربو  بره عامرل    53شامل  0جدول 
 انسرانی  نیرروی  کمبرود "است. بر اساس نتایج حاصل، 

 برا  مررتب   قوانین نبودنروز به"و  "کارامد و متخصص

 نیترمهم "،موجود قوانین نیامدن در اجرا به و جنگل
 برا  برخرورد  بررای  مناسرب سرازوکار   نبود"ها، و ضعف

، "5311 سررال از قبررل جنگلرری اراضرری متصرررفان
 ضعف بودند. نیترتیاهمکم

امررل مربررو  برره ع  ۀمقولرر 15شررامل  1جرردول 

 کراربری  تثبیرت  و تعیرین  بره  توجره "هاسرت.  فرصت
 توجه"و  ،فرصت نیترمهم، "شمالیهای استان اراضی
 و محصرروالت تجررارت یارتقررا برره المللرریبررین و ملرری
و  "عادالنره  تجرارت  سیسرتم  ایجراد  و جنگرل  خدمات

 اعضررای سررایر ژنتیکرری منررابع از اسررتفاده امکرران"

ها در فرصت نیترتیاهمکم، "زیستی تنوع کنوانسیون
 این مجموعه بودند.

مقوله مربو  به عامل تهدید است.  23شامل  1جدول 
 "،"هرا  کراربری  سایر به جنگل تبدیل و زمین زیاد ارزش "

گرذار  قرانون  توجهیبی "و  "طبیعی ظرفیت از بیش چرای
 نیترر مهرم  "پسماند و زباله قبال در هاجنگل از حفاظت به

 از انررژی  نیترأم  بره  المللیینب دیتأک و توجه "تهدیدها، و 
 تهدید بودند. نیترتیاهمکم "چوب
 

 بحث
هرا  ها، دستورالعملها، قوانین، برنامهبیشتر سیاست

در ایررن تحقیررق مربررو  برره   شرردهو ضررواب  بررسرری
جنگل، محی  زیسرت،   ژهیوبههای منابع طبیعی بخش

کشاورزی، صنعت و معدن، تعاون و گردشگری است و 
، محتوای اسناد وزارت علروم، تحقیقرات و   عالوه بر  نها

فناوری؛ وزارت نیرو؛ وزارت صنعت، معردن و تجرارت؛   
وزارت کشور؛ قوۀ قضراییه؛ نیرروی انتظرامی؛ سرازمان     

ریرزی؛  ؛ بسریج؛ سرازمان مردیریت و برنامره    مایصداوس
 نهراد مردمهای بانک مرکزی؛ بخش خصوصی؛ سازمان

 یرد.گالمللی را نیز در بر میی بیننهادهاو 
 15مقولرۀ اسرتخراجی،    520با توجره بره اینکره از    

 22مقولره )  21درصد( مربرو  بره فرصرت،     04مقوله )

درصرد( مربرو     54مقولره )  23درصد( مربو  به قوت، 
هرا  درصد( مربو  بره ضرعف   54مقوله ) 53به تهدید، و 

 نترایج  از چشرمگیری  بخش شود کهمی ، مشخصاست
 برره مربررو ( یاسررتخراج مقرروالت از نیمرری در حرردود)

 ایرن  از مناسرب  ریزیبرنامه با توانیم که هاستفرصت

 کننردۀ اداره سرازمان  اهرداف  به دستیابی برایها فرصت
 در تروان مری  را هرا فرصرت  بیشرتر . جسرت  سود جنگل
لزوم توجه به اقردامات   جنگل، پایدار مدیریتهای دسته
انردرکار  هرای دسرت  های سرازمان بخشی و همکاریبین

جنگرل  های ظرفیت و کارکردها همۀ از گیریبرای بهره

 اقتصرراد تقویررت جنگررل، احیررای جنگررل، از حفاظررت و
 ینهادهررا ظرفیررت از گیررریبهررره جنگررل، برره وابسررته

 تحقیرق  و ترویج  موزش، جنگل، مدیریت در یردولتیغ
. کررد  بنردی دسرته  المللیبینهای ظرفیت از استفاده و

 وجرود  بره  مربرو   هرا فرصرت  از زیادی همچنین بخش

 هرا کنوانسیون به پیوستن نتیجۀ در که است هاییزمینه
طرور  بره  کنرون  ترا  اما  مده، حاصل المللیبین مجامع و

 .است نشده توجه به  نها بایسته



 314 381تا  313، صفحۀ 5341، پاییز 3ن، انجمن جنگلبانی ایران، سال دهم، شمارۀ مجلۀ جنگل ایرا

 

 هیرکانیهای جنگلبرای  یسیاستگذاراصلی های استخراج گزاره برایمهم اسناد  -2جدول 

 تعداد مقوالت استخراجی نوع سند عنوان سند

 8 سیاست (5314طبیعی )مصوب  منابع بخش در نظام کلیهای . سیاست1

 0 سیاست (5384)مصوب  کشور شمالهای جنگل از صیانت زمینۀ در دولتهای . سیاست2

 0 سیاست (5344)مصوب  سرزمین  مایش کلیهای . سیاست3

 54 سیاست (5345)مصوب  کشاورزی کلیهای . سیاست4

 51 سیاست  (5340)مصوب  زیست  محی کلیهای . سیاست5

 1 اندازچشم (5382)مصوب  5040افق  در ایران اسالمی جمهوری اندازچشم. سند 6

 50 برنامه (5381) 5040 افق و  بخیزداری در طبیعی منابع توسعۀ . سند7

 8 سیاست و برنامه (5342دارویی )مصوب  گیاهان ملی . سند8

 1 قانون (5305وب مص(ها جنگل شدن ملی . قانون9

 22 قانون  بعدی اصالحات ( با5301مراتع )مصوب  و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت . قانون10

 3 قانون (5311با اصالحات یعدی تا سال 1346  مصوب(صید  و شکار . قانون11

 1 قانون (5315 ۀو اصالحی 1353 زیست )مصوب محی  بهسازی و حفاظت . قانون12

 1 قانون (5311اصالحیۀ و  5314جهانگردی )مصوب  و ایرانگردی صنعت توسعه . قانون13

 2 قانون بعدی اصالحات ( با5314مصوب (ایران  اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی بخش . قانون14

 3 قانون (5315مصوب (کشور  جنگلی ذخایر و طبیعی منابع از حمایت و حف، . قانون15

 1 قانون (5342و  5344با اصالحات سال  1377)مصوب  معادن . قانون16

 53 قانون (5384طبیعی )مصوب  منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش . قانون17

 20 قانون (5384ایران ) اسالمی جمهوری توسعۀ پنجم پنجسالۀ برنامۀ . قانون18

 8 قانون (5341کشور )مصوب  توسعۀهای برنامه دائمی احکام . قانون19

 8 نامه یین (5302مصوب (ها جنگل شدن ملی قانون اجرایی ۀنام یین. 20

 0 نامه یین (5311و  5310، 5314های سال و اصالحیه 5310زیست )مصوب  محی  بهسازی و حفاظت قانون اجرایی ۀنام.  یین21

 4 مهنا یین (5314جهانگردی )مصوب  و ایرانگردی صنعت توسعۀ قانون اجرایی نامۀ یین. 22

 2 نامه یین (5315مصوب (کشور  جنگلی ریذخا و طبیعی منابع از حمایت و حف، قانون 5 مادۀ اجرایی نامۀ یین. 23

 0 نامه یین (5315کشور )مصوب  جنگلی ریذخا و طبیعی منابع از حمایت و حف، قانون 2 مادۀ اجرایی نامۀ یین. 24

 5 نامه یین (5344)مصوب  طبیعی منابع و کشاورزی بخش یوربهره شافزای قانون 58 مادۀ اجرایی نامۀ یین. 25

 1 نامه یین (5345الحاقی )مصوب های پروتکل و اقلیمی تغییرات کنوانسیون اجرایی نامۀ یین. 26

 4 نامه یین (5345معادن )مصوب  قانون اجرایی نامۀ یین. 27

 4 نامه یین (5342مصوب (طبیعی  منابع و کشاورزی بخش وریبهره یشافزا قانون 52مادۀ  ب بند اجرایی نامۀ یین. 28

 5 نامه یین (5343)مصوب  طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون 8 مادۀ اجرایی نامۀ یین. 29

 24 المللیبین (5315) 5442ریو  - 25کار  دستور یازدهم . فصل30

 24 المللیبین (5315ها )جنگل از حفاظت . اصول31

 1 المللیبین (5311به این کنوانسیون )مصوب  ایران اسالمی جمهوری دولت الحاف هوا و قانونو ب تغییرات .کنوانسیون32

 51 المللیبین (5311به این کنوانسیون )مصوب  ایران اسالمی جمهوری دولت الحاف زیستی و قانون تنوع . کنوانسیون33

 0 المللیبین  (5382این پروتکل )مصوب  به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاف ستی کارتاهنا و قانونزی ایمنی . پروتکل34

 4 المللیبین (5380این پروتکل )مصوب  به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاف کیوتو و قانون . پروتکل35

 54 المللیبین (5345) 24ریو +  پایدار توسعۀ کنفرانس دستاوردهای . متن36

 1 المللیبین  (5340) جنگل جهانی اجالس یازدهمین قطعنامۀ. 37

 4 المللیبین (5340) جنگل جهانی اجالس یازدهمین در جنگل مسئول وزرای بیانیۀ. 38

 24 برنامه (5382کشور )مصوب  شمال هایجنگل از صیانت جامع برنامۀ. 39

 52 برنامه (5381) کشورهای جنگل راهبردی برنامۀ. 40

 53 برنامه (5342)مصوب  کشورهای جنگل مدیریت و برداریبهره حف،، پایش، یسازنهیبه برنامۀ. 41

 4 برنامه (5341) جنگل ملی برنامۀ نویسپیش. 42

 3 برنامه (5383سرزمین )مصوب   مایش ملی . ضواب 43

 3 نامهنیی  (5380مصوب (معدن های فعالیت محیطیزیست . ضواب 44

 54 تحقیقیمقالۀ  (5385)جباری ارفعی،  نوین راهبردهای نو، و کهنههای چالش ایران، شمالهای جنگلمقالۀ . 45

 1 تحقیقیمقالۀ  (5345ها و مراتع ایران و پیشنهادهایی برای رفع مشکالت )شامخی و میرمحمدی، های جنگلچالشمقالۀ . 46

 53 گزارش تحلیلی (5380ها و مراتع کشور )نسیمی، . گزارش وضعیت جنگل01

 



 ...برای پایه هایمقوله استخراج  384

 

 جنگلادارۀ های قوت -3 جدول

 اهمیت مقوالت ردیف

 5/4 کشورهای از جنگل برداریبهرهدر خصوص حف،، احیا، اصال ، توسعه و  هاجنگلمتولی بودن سازمان  5

2 
نمایندگی دولت در کشور و های در شناسایی اراضی ملی و مستثنیات، اخذ سند برای جنگل هاجنگلمتولی بودن سازمان 

 مورد حقوف مالکیت مربو  به عرصه و اعیان اراضی ملی
40/8 

 45/8 شمالهای ای جنگلگونهزیاد تنوع  3

 11/8 شمالهای گردشگری در جنگلهای وجود جاذبه 0

 15/8  هاجنگلوجود جایگاه قانونی قضایی برای سازمان  1

 15/8 مرتب  با جنگلتوجه به جلوگیری از فساد اداری در قوانین  1

 04/8 مصر  در قانونهای وجود ابزار قانونی جهت برخورد با متخلفان در قالب مجازات 1

 02/8 شمالهای ریزی مدیریت جنگلو برنامه یسیاستگذاردر سطو   هاجنگلمحوریت سازمان  8

 32/8 و اطالعات مرتب  با جنگل هاهسازی دادبهنگامدر تهیه و  هاجنگلمتولی بودن سازمان  4

 24/8 توجه به نکات فنی و مهندسی در قوانین جنگل 54

 21/8 در نظارت، کنترل و مدیریت چرای دام هاجنگلمتولی بودن سازمان  55

52 
امکان ایجاد د نهمانطبیعی های جنگلی و رستنیهای ، گونههاجنگلوجود مواد قانونی متعدد در جهت حفاظت از 

 حفاظتی، امکان ایجاد مناطق قرف، پیشگیری از حریق و ... یهاگاهرهیذخ
20/8 

53 
ید از اراضی خلعتعهدات، نگرفتن ها در صورت انجام ید از طر خلعد نهمانامکان اعمال اقدامات قهری در مواقع لزوم 

 و ....  تصرفی، تصرف مستثنیات در مواقع لزوم
23/8 

 44/8  بخیز شمال کشورهای حوضهتوجیهی تفضیلی در سط  وجود مطالعات شناسایی و  50

 41/8 هاجنگلاز  برداریبهرهمنظور هر گونه بهبرنامه  ۀارائبه الزام  51

 8 یند تولید و حمل چوباها و فرنظارتی مندرج در قانون به منظور نظارت بر اجرای طر  یسازوکارهادارا بودن  51

 8 شمالهای جنگلداری در جنگلهای ی طر اجراتجربۀ بیش از نیم قرن  51

 85/1 نشینان از جنگلخروج دام و جنگلزمینۀ در  هاجنگلمتولی بودن سازمان  58

 14/1 امکان استفاده از گارد مسل  54

 11/1  استفاده در مدیریت پایدار جنگلبرای ها و نشانگرهای مندرج در قانون شاخص 24

 10/1 شمالهای نگلمحصوالت فرعی متعدد در ج 25

 11/1 هاجنگلدرج امتیازات مصر  در قانون برای کارکنان سازمان  واسطهبه یسازماندرونوجود عوامل انگیزشی  22

 33/1 هزار کیلومتر راه جنگلیچندو مدیریت جنگل در قانون و وجود  برداریبهرههای توجه به ایجاد زیرساخت 23

 28/1 افزایش تولید چوبهای اد زمینهوجود قوانین در راستای ایج 20

21 

، فروش مواد میجرامالکانه، بهرۀ عوارض، همانند  هاجنگلو تملک سرمایه برای سازمان  ییدر مدزادارا بودن امکان 

و  مؤسساتعمرانی، فروش اموال منقول سازمان، انحصار فروش چوب به های در فعالیت شدهقطعبازداشتی، فروش درختان 

جنگل پس از  برداریبهره یهارساختیزمستقیم از منابع ملی و امکان تملک  برداریبهرهوابسته به دولت، امکان ی هاشرکت

 و .... قرارداددورۀ پایان 

43/1 

 41/1 چوبیهای وردهادر تجارت محصوالت و فر هاجنگلوجود نقش قانونی برای سازمان  21

 80/1 محصوالت جنگلیافزودۀ جاد ارزش وجود ابزار قانونی در جهت حمایت از ای 21
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 جنگلادارۀ های ضعف -0 جدول

 اهمیت مقوالت ردیف

 41/8 کمبود نیروی انسانی متخصص و کارامد  5

 42/8 نبودن قوانین مرتب  با جنگل و به اجرا در نیامدن قوانین موجود روزبه 2

 82/8 فاظت از جنگلکمبود نیروی انسانی، وسایل و تجهیزات در بخش حمایت و ح 3

 12/8 هایریزبه نقش مردم محلی در برنامه یتوجهکم 0

 15/8 ضعف در تحقق ترویج فرهن  منابع طبیعی به فرهن  عامه 1

 11/8 اعتبارات و تخصیص منابع مالی با اهداف کمینداشتن کافی و تناسب  ۀبودج نبود 1

 05/8 فقدان ارزیابی و پایش مستمر 1

 32/8 های اطالعاتی منسجم منابع طبیعیهنبود پایگا 8

 22/8 به نام دولت هاجنگل همۀمالکیت صدور سند مراحل قانونی نشدن تکمیل  4

 52/8 ساختار تشکیالتی با وظایف سازمانینداشتن ناپایداری تشکیالتی و تناسب  54

 43/8 علمی و فنی در سازمان ۀ ناقصتوسع 55

 41/1 هاجنگلسازی فساد اداری در سازمان نهوجود قوانین با امکان زمی 52

 18/1 5311برخورد با متصرفان اراضی جنگلی قبل از سال برای مناسب  سازوکار نبود 53

 

 جنگلادارۀ های فرصت -1 جدول

 اهمیت مقوالت ردیف

 50/4 شمالیهای توجه به تعیین و تثبیت کاربری اراضی استان 5

 52/4 هاجنگللزوم مدیریت پایدار به  المللیبینتوجه ملی و  2

 5/4 سازی محی  زیستممنوعیت قانونی  لوده 3

 48/4 جنگل و افزایش سط  جنگلاحیای به جنگلکاری،  المللیبینتوجه ملی و  0

1 

 برداریبهرهمانند هدر خصوص مهار عوامل ناپایداری و تخریب جنگل، منابع طبیعی و محی  زیست  المللیبینوجود مواد قانونی و الزامات 

یافته،  تش شکل، موجودات زنده تغییر زی ممخاطرهبیگانه های معدنی، گونههای بیش از حد، قاچاف، تغییر کاربری، فعالیت عمرانی، فعالیت

 طبیعی و ...های زدن، قطع و از بین بردن رستنی

40/4 

 45/4 و حساس دهیدبی سهای یستممدیریت، احیا و بازسازی اکوسبرای  المللیبینالزامات ملی و  1

 45/4 ی دیگرهاهها و  الیند، پسابپسماندهاتوجه به مدیریت  1

 41/8 وجود توجه به ارتقای سط  فنی مدیریت جنگل و تقویت و تجهیز نیروی انسانی  8

 40/8 در معرض خطرهای ی، هوا، تنوع زیستی و گونه ب، خاک، ذخایر ژنتیکی، ذخایر جنگلشامل  بر حفاظت از منابع زیستی المللیبینتوجه ملی و  4

 45/8  گیاهان دارویی، محصوالت فرعی، اکوتوریسم، چوب و ...همچون تولیدی منابع طبیعی و جنگل های کارکردها و ظرفیت همۀتوجه به استفاده از  54

55 
دادرسی و های ر محاکم قضایی، معافیت از پرداخت هزینهولویت رسیدگی دا همچونمدیریت منابع طبیعی حوزۀ قضایی در  هایبرخی امتیاز

 ایجاد دادگاه ویژه
83/8 

52 
زراعت چوب، توسعۀ تغییر الگوی مصرف چوب، همانند کاهش برداشت چوب از جنگل با هدف  المللیبینراهکارهای قانونی و الزامات 

 و ... جایگزینی سوخت فسیلی، واردات چوب، مبارزه با قاچاف چوب
82/8 

 82/8 وضعیت مالکیت اراضی ملیتکلیف  الزام به تعیین 53

 85/8 ، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت جوامع محلیهاستمیاکوسمنظور کمک به پایداری بهبه اکوتوریسم  المللیبینتوجه ملی و  50

 8/8 بع طبیعی و جنگلمحی  زیست، مناحوزۀ سازی در و فرهن  یرساناطالعبه ترویج،  المللیبینتوجه ملی و  51

 14/8 هاهدر قوانین و برنام یطیمحستیزهای الزام به رعایت شاخص 51

 11/8 یطیمحستیز یهایریگمیتصمدر  هاجنگلالزام به توجه به قوانین مرتب  با  51

 10/8 و ...  در معرض خطرهای ایر جنگلی، هوا، تنوع زیستی و گونهب، خاک، ذخایر ژنتیکی، ذخهمانند  پایدار از منابع زیستی به استفادۀ  المللیبینتوجه ملی و  58

 15/8 جنگلی براساس ظرفیت اکولوژیک )میزان برداشت چوب، چرای دام( های طبیعی و تودههای از عرصه برداریبهرهبه توجه حاکمیت  54

 11/8 انسانیهای فعالیت یطیمحستیز ثار به ارزیابی  المللیبینتوجه ملی و  24

 10/8 پایدار جنگلتوسعۀ منظور حفاظت و بهتوجه به استفاده از دانش بومی سازگار با منابع زیستی  25

 10/8 المللی بر اصال ، بازنگری و تقویت قوانین جنگل و محی  زیست در زمینۀ مدیریت پایدارملی و بین دیتأک 22



 ...برای پایه هایمقوله استخراج  382

 

 1 جدولادامه 

 اهمیت مقوالت ردیف
 13/8 به پایش و ارزیابی مداوم جنگل المللیینبالزامات ملی و  23

 10/8 منابع طبیعیهای مالی ملی از پروژههای حمایت 20

21 
اقشار مردم با تکیه بر زنان و  همۀ، جوامع محلی و هاسمن خصوصی،بخش تعاونی، همانند  یردولتیغ ینهادهاکارگیری ظرفیت هامکان ب

 احیا و حفاظت از جنگل ، توسعه،یریگبهرهدر مدیریت،  جوانان
10/8 

 10/8 خورشید، باد و ...همانند  هایمنابع مختلف انرژی فسیلی و سایر انرژدسترسی به  21

 13/8 در جنگل یگذارهیسرماتوسعۀ توجه به  21

28 
، پایگاه اطالعاتی منابع ملی، یطیمحستیزمحصوالت جانبی، بانک اطالعات  بانک اطالعات مثالًتوجه به تولید اطالعات و ایجاد بانک اطالعات 

 ای مکانی(تولید اطالعات پایه
15/8 

 1/8 جنگل و تغییرات اقلیمیتوسعۀ پایداری جنگل،  حفاظت از جنگل و تنوع زیستی، منظوربه المللیبینمالی های امکان دریافت کمک 24

 08/8 سازمان محی  زیست، نیروی انتظامی، بسیج سازندگی و ...همانند  ی دیگرهابخشهای یتبخشی و استفاده از ظرفبه لزوم همکاری بین المللیبینتوجه ملی و  34

 01/8 در تولیدات کشاورزی، جنگل، محی  زیست، منابع طبیعی یوربهرهبهینه و افزایش  برداریبهرهتوجه به  35

 00/8 امع مرتب  با جنگلاز حقوف جو و حفاظتتوجه به تقویت وضعیت اقتصادی و معیشتی جوامع محلی  32

 02/8 و میراث طبیعی ملی و جهانی شدهحفاظتپارک ملی،  ثار طبیعی، مناطق همانند  توجه به ایجاد و ثبت مناطق ویژه 33

 02/8 تجدیدپذیر ای هپایدار از منابع سنتی انرژی، جایگزینی  نها با سوخت فسیلی و ضرورت استفاده از انرژیبه استفادۀ  المللیبینالزام داخلی و  30

 02/8 ملی و مدیریت منابع جنگلیهای تدوین برنامهبرای وجود الزامات داخلی  31

 05/8 انتقال مالکیت اراضی ملی و دولتی به غیر ممکن نبودنمالکیت دولت بر منابع ملی و  31

31 
مرتب  با منابع طبیعی، جنگل، تغییرات اقلیمی و  یوزش مهای همکاریتوسعۀ به تقویت نظام  موزشی و  المللیبینالزام و توجه ملی و 

 حفاظت از تنوع زیستی
0/8 

 0/8 فناوری یسازنهیبهجدید و های به استفاده از فناوری المللیبینتوجه ملی و  38

 34/8 نفعان در مدیریت جنگلذی همۀ ینی فرنقشتوجه به لزوم  34

 34/8  نی و جبران خسارات ناشی از  نها هاییری و مواجهه با خطرپیشگبرای توان عملیاتی ارتقای توجه به  04
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حفاظت محی  زیست،  یعال یشوراشورای عالی معادن،  وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه ملی کنوانسیون تغییرات اقلیمی،نمایندۀ حضور 
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 31/8 مرتب های به اکوتوریسم در قوانین و برنامه توجهیبی 51
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 اول دسرتۀ . کرد تقسیم دسته دو به توانمی ها راقوت

 اختیراراتی  بره  مربرو   شرود، بیشتر  نها را شامل مری  که

بررای   جنگرل  ۀکننرد اداره سرازمان  بره  قانونگذار که است

 ایرن . اسرت  کررده  تفروی   سرازمان  اهرداف  بهدستیابی 

 نظرارت،  حفاظرت،  ی،سیاستگذارهای حوزه در اختیارات

 دیگرر  ۀدسرت  امرا . اسرت  اقتصرادی  و فنری  ساختار، ایجاد

جنگرل   محی  اکولوژیکهای مزیت و هاویژگی به هاقوت

 سرازمان  دسرترس  در امکانرات  و هازیرساخت همچنین و

 .شودمی جنگل مربو ادارۀ 

 وجرود  بره  مربرو   شدهاستخراج هایتهدید بیشتر

 سررازمان اهررداف و تیررمأمور بررا کرره اسررت قرروانینی

 موجرب  قروانین  ایرن . تضراد دارنرد   جنگرل  ۀکننداداره

 وریبهرره  کراهش  یرا  جنگرل  تخریرب  و دیدگی سیب

 ایرن  اسرتقالل  یرا  شروند می جنگل ۀکننداداره سازمان

 چرالش  برا  تعهرداتش  و وظرایف  اجررای  در را سازمان

 .نندکمی مواجه

 و اسرت  سراختاری  شدهییشناساهای ضعف بیشتر

کره  اشراره دارد   یقوانین تشکیالت و امکانات، منابع، به

 و نردارد  لیو ،باشد دارا دبای جنگل ۀکننداداره سازمان

 ۀنتیجر یرا   انرده ای که مغفول منیز به اقدامات ضروری

 .نداشته است یمطلوب

شرد  مشرخص   المللیبینداخلی و  اسنادمقایسۀ با 
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جوامررع محلرری و هررای اسررتفاده از ظرفیررتکرره بررر 

گرذاری در  ، توجره بره سررمایه   نهراد مردمهای سازمان

گرذاری  اشرتراک بره بازارهای وابسرته،  توسعۀ جنگل و 

بر حق حاکمیت کشورها، ایجاد  دیتأکمنابع زیستی با 

اطالعراتی، اسرتفاده از   هرای  پایگراه  یگذاراشتراکبهو 

دانش روز و تسرهیل انتقرال دانرش و فنراوری، ایجراد      

برره اهررداف، توجرره برره  برررای دسررتیابیمنررابع مررالی 

ای و منطقره هرای  همکراری زمینرۀ  ، ایجراد  گردشگری

منرابع  حوزۀ در سازی  موزش، ترویج و فرهن توسعۀ 

شده  دیتأکبیشتر  لیالملبیندر اسناد طبیعی و جنگل 

 ،المللری های برین ضمن استفاده از این ظرفیت که باید

مررتب    داخلی قوانین ها وسیاست در تدوین و تقویت

 .به  نها توجه کردبا جنگل بیشتر 

  شررررردهمطرررررر هرررررای چرررررالشبرخررررری 

و  Shamekhi & Mirmohammadi (2012) توسرر 

Jabbari (2002)  ذیرل  هرای  این تحقیق در مقولره در

 هرا اما به برخی چرالش  ، مده است هاو ضعف هادیدته

 عنروان بره  المللری برین تعهدات کردن اجرایی چون هم

رفع موانرع و  که در صورت نگاه شده است هایی فرصت

 .امتیرازات  ن بهرره بررد   از  توانصحی  می ریزیبرنامه

Kouchpideh et al. (2008) مرررتب  بررا برره مرروارد 

 ۀکننرد ادارهازمان سر هرای  و ضعف های پیش روتهدید

تحرت عنروان    واحرد  صرورت بره منابع طبیعری کشرور   

 مررتب  برا   به مروارد و همچنین  "و تنگناها هاتهدید"

پرداخته اسرت.   "هافرصت"قوت و فرصت تحت عنوان 

هرای  راهبرردی جنگرل  برنامرۀ  در  ینروع به مسئلهاین 

نیررز دیررده  (Sagheb Talebi, 2008)شررمال کشررور 

نترایج حاصرل در قالرب    وهش، پرژ در این اما ؛ شودمی

اند. قرار گرفته ضعف و قوت تهدید، رصت،فعامل چهار 

متنروع  هرای  تروان در مردل  نتایج این قالب میاز زیرا 

 و 2هراکس ، 5، فرریمن SWOTهمچرون  راهبرد تدوین 

که براسراس تحلیرل عوامرل درونری و بیرونری       3دیوید

 
1. Freeman 

2. Hax 

3. Fred R. David 

هررای و سیاسررتراهبردهررا منظررور ترردوین برره ،اسررت

برنامرۀ   سینرو شیپدر  د.استفاده کرشمال های جنگل

مقولررۀ  32( بررا وجررود بیرران   5341ملرری جنگررل ) 

اصرلی ایرن تحقیرق،    عامل در قالب چهار  شدهکیتفک

رویشررگاهی هررای بررر ویژگرری بیشررترتمرکررز مقرروالت 

اقتصرادی و اجتمراعی    مسرائل و انردکی برر    هرا جنگل

هرای  انین و برنامره هرا، قرو  سیاسرت به بوده و  عطوفم

 Nasimi (2005)اسرت.   نشرده وجه چنردانی  تموجود 

زیربخش جنگرل را در چهرار   ادارۀ بر  رگذاریتأثعوامل 

و  ،هررا، امکانررات و قابلیررتهررا، ضررعفهرراقرروتدسررتۀ 

رغرم  علیاست که کرده ها و تنگناها تقسیم محدودیت

برا  شرده  طر موارد بیشتر  ،جزئیاتپرداختن به برخی 

  مخوانی دارد.ه یبنددستهاز لحاظ  نتایج این تحقیق

Moharramnejad & Mafi (2007) و  هادر بیان قوت

 شرمال هرای  اجرای اصول جنگل در جنگل یهاضعف

نقرا  مثبرت و منفری عملکردهرای سرازمان       بیشتر بر

. در ایرن تحقیرق   انرد داشرته  دیر تأکجنگل  ۀکننداداره

هررا از لحرراظ هررا و ضررعفبررر عملکردهررا، قرروتعررالوه

و همچنین ساختار سازمان قانونی موجود های ظرفیت

 همرۀ همچنرین   انرد. هشرد بررسری  جنگرل   ۀکننداداره

 ریرزی برنامره در  مرؤثر هرا و قروانین   سیاسرت محتوای 

( جرزو  Shamekhi, 2010شرمال کشرور )  هرای  جنگل

 .اندتحقیقدر این  شدهاسناد استفاده

برخری تحقیقرات و   برا  نتایج این تحقیق مقایسۀ با 

 ،نترایج حاصرل  که  دشویممشابه مشاهده  هایگزارش

را  مشابه تحقیقات در  ابعاد مطر همۀو دارد  جامعیت

 حاصرل از میرزانِ   ترایجِ با توجه به ن در بر گرفته است.

 ۀشرد کسبامتیازات بیشینۀ ، کمینه و مقوالت اهمیتِ

 21/4و  80/1بین  پژوهشاین  استخراجیمقولۀ  520

از دیررد خبرگرران و  دهرردیمررکرره نشرران  اسررت برروده

مقوالت استخراجی از حیث اهمیرت در   همۀ عاننفیذ

 قرار دارند. "زیاد"تا  "کمی زیاد"محدودۀ 

 کره  اذعران داشرت   تروان یمنتایج حاصل  براساس

 المللری برین بررسی و تحلیل محتوای اسناد داخلری و  

هرای  بخش نهادها و همۀنحوی که بهمرتب  با جنگل 
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نظرر  حاظ لبا  ،دنگیربا جنگل را در بر می دارای ارتبا 

توانرد  کارکردهرای جنگرل مری    انردرکاران دسرت  همۀ

اسررتفاده در برررای یررک مرردل کرراربردی   عنرروانبرره

برا توجره بره     کار گرفتره شرود.  هجنگل ب یسیاستگذار

هرای  مجرامع و عهدنامره  اهمیت روزافرزون ابتکرارات،   

گیری بسیاری از  نهرا  که ایران نیز در شکل المللیبین

مررتب  برا    یالمللر نیبناد اس داشته است، تأثیر زیادی

های جدیردی را بررای مردیریت جنگرل     جنگل فرصت

توجه به دانش برومی  . هنددر میپیش روی مدیران قرا

منرررابع  و مشرررارکت جوامرررع محلررری در مررردیریت 

 اندرکاراندسترسانی به تجدیدشونده و اهمیت  گاهی

هرایی از  نمونره  ،ع جنگلری مردیریت منراب  رد سطو  خُ

بره  نهرا   کمترر   ترا کنرون  ت که هایی اسچنین فرصت

های زیرادی  همچنین با اینکه فرصت. شده استتوجه 

سازمان مترولی   ،وجود داشته هاجنگلادارۀ پیش روی 

از  یخروب بره نتوانسته اسرت   کنونهای کشور تا جنگل

هررای همکرراریبررا ، خصرروصبرره .کنررداسررتفاده   نهررا

ی هرا و تهدیردها  از ضرعف  بسیاریتوان میبخشی بین

برا   شرود مری پیشرنهاد   .برداشرت از پیش رو را  موجود

بره بررسری    ویرژه  طرور بره پژوهش توجه به اینکه این 

جنگرل   ۀکننرد ادارهمحی  درونری و بیرونری سرازمان    

مرسروم   یهرا مدلبا استفاده از پرداخته، نتایج حاصل 

کرار  بهاین سازمان  یهابرنامهو  هااستیستدوین  برای

 گرفته شود.
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Abstract  

Due to the lack of comprehensive policies for the Hyrcanian forests of Iran, formulating policies 

which encompass sustainable approach to forest management is essential. Therefore, in this research, 

we develop basic policymaking categories for the Hyrcanian forests of Iran. In order to get the 

objective, 47 national and international documents, including conventions, statements, policy 

documents, acts, programs, and reports related to the international dialogues, summits, conventions 

and forums and national vision, sectorial policy documents, international approved conventions, 

concerning forest and forestry issues were investigated by using of qualitative content analysis. 

Finally, 124 categories including 61 opportunities, 23 threats, 27 strengths and 13 weaknesses were 

extracted. Most of the opportunities come from international dialogues, while major threats are non 

forest sectorial legislations that challenge the mission of the forest management organization. The 

strengths are legal authority, resources and infrastructure, and the weaknesses are mainly related to the 

organizational structure and available financial facilities. According to the opinions of 78 experts of 

various stakeholder groups, all mentioned categories scored "partly high" to "high" in a 10 points 

scale. According to the results, Forest, Rangeland, and Watershed Organization efforts to use the 

strengths and opportunities to cover the weaknesses and threats were insufficient and more research 

suggested elaborating the situation.  

Keywords: Qualitative Content Analysis, Hyrcanian Forest, Policy making, Internal and External 

Factors. 

 



 

 


