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 رویشی زاگرس ناحیۀ  یها جنگلمدیریت پایدار  یها شاخصمعیارها و 

 کارشناسان جنگل متخصصان واز دیدگاه 
 

 4رؤیا اشراقی سامانیو  3زاده بایرامویلما  ،*2علیرضا پورسعید، 1افسانه سلمانی

 

 رانای ،ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایالم، ترویج و آموزش کشاورزیدکتری دانشجوی  9
  ایرانایالم،  ، دانشگاه آزاد اسالمی،ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایالمگروه دانشیار  5

 ، ایرانکرج ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد کرج، ، علوم صنایع چوب و کاغذگروه دانشیار  4
 ایالم، ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی،واحد ایالمگروه مدیریت کشاورزی،  دانشیار 0

 (55/95/9400تاریخ پذیرش:  ،54/0/9400)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 در هم و تنهایی به هم موارد این روست. هروب ناپایدار برداشت و کاربری جدی تغییر تهدید دو با گرسزا منطقۀ در زیستی  تنوع حاضر حال در

 ناحیۀۀ در  جنگلی یها ستمیاکوس ، حفاظت و مدیریت پایداررو نیا. از شوند می جنگل ناپذیر برگشت و شدید تخریب سبب یکدیگر با ترکیب

 مهۀم  یهۀا  شاخصن این حوزه بوده است. تحقیق حاضر با هدف معرفی معیارها و ئوالو مس کنشگراناصلی  دغدغۀرویشی زاگرس همواره 

. انجۀام گرفۀت  از تکنیۀ  تحلیۀل محتۀوا     رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسۀان بۀا اسۀتفاده    ناحیۀ یها جنگلمدیریت پایدار 

نظۀران   صاحبمتخصصان، مدیران، از میان اران تحقیق نیز اندرک دستگردآوری شد.  ساختارمند مهین ۀمصاحباین تحقیق با روش  یها داده

 یهۀا  افتۀه ی. شداستفاده  MAXqda12 افزار نرماز  ها دادهزاگرس انتخاب شدند. در تحلیل  یها جنگلعلمی و اجرایی و کارشناسان مرتبط با 

رویشۀی زاگۀرس از دیۀدگاه     ناحیۀۀ  یاهۀ  جنگۀل منظۀور مۀدیریت پایۀدار     بۀه شده  شناساییمعیارهای  نیتر مهمتحقیق گویای آن است که 

  تنۀوع ، معیۀار حفۀ    سۀتم یاکوس طیشۀرا  اریمعحفاظتی،  یکارکردها اریمعند از معیارهای وسعت جنگل، ا کارشناسان عبارت و متخصصان

 ،بۀو  یۀ  از معیارهۀای مر   آموزشۀی و ترویجۀی. بۀرای هۀر     اریۀ معو  التیتشۀک و  نیقۀوان  اریۀ مع، معیار اجتماعی، یاقتصاد، معیار زیستی
 ناحیۀۀ از نظۀر متخصصۀان و کارشناسۀان     هۀا  شۀاخص  نیتر مهمشاخص(.  95معیار و  5) شدمتناظر به آن معیار نیز شناسایی  یها شاخص

وضع قوانین متعلق به معیار قوانین و تشکیالت و شاخص جامعیت جنگل مربو  به معیۀار شۀرایط اکوسیسۀتم     یها شاخصرویشی زاگرس 

و  یریۀ گ تصۀمیم ، یزیۀ ر برنامۀه  یبۀرا زاگۀرس و   ةحوزاصولی در منابع جنگلی  یها یاستگذاریس یراستاقیق در این تح یها افتهیاز . است

 .کرداستفاده  توان یمموفقیت در این زمینه 

 .هدفمند یریگ نمونه، ها شاخصرویشی زاگرس، معیارها،  ناحیۀمدیریت پایدار جنگل،  های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

در  زیسۀۀتی  تنۀۀوعد درصۀۀ 55از  شیبۀۀ هۀۀا جنگۀۀل

. براساس آمار سۀازمان  اند داده یجارا در خود  یخشک

، مسۀۀاحت 9405و مراتۀۀع کشۀۀور در سۀۀال  هۀۀا جنگۀۀل

. وسۀعت  اسۀت هکتار  ونیلیم 51/6زاگرس  یها جنگل

، ییهۀوا و آبو  یتوپۀوگراف  تیوضعمذکور و  یها جنگل
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 نیۀ ا یهۀا  سۀتگاه یزو  هۀا  ستمیاکوسرا در  یادیزتنوع 

 هۀا  جنگۀل  نیۀ اآورده اسۀت.   پدیۀد  ییایجغراف منطقۀ

 یسۀت یز یگوناگون یبرا یگاهستیز پدید آمدنموجب 

  شۀۀۀده اسۀۀۀت  یجۀۀۀانورو  یاهیۀۀۀگ یهۀۀۀا گونۀۀۀه

(Henareh Khaliani et al., 2011 .)ناحیۀ یها جنگل 

  یبۀردار  بهۀره رویشی زاگرس در حال حاضر تحت انواع 

شۀکوب  آناپایدار اعم از چۀرای مفۀر  دام، زراعۀت زیر   

جنگلی، تأمین سوخت و مصارف روسۀتایی از   یها توده

آن تخریب و شروع رونۀد   ۀنتیجکه  دارنددرختان قرار 

 هاقهقرایی در سۀیر تۀوالی جنگۀل اسۀت. ایۀن تهدیۀد      

همراه با ایجاد تغییۀرات اساسۀی در سۀاختار جنگۀل و     

دالیۀل اخۀتالل و    نیتۀر  مهماز  ها ستمیاکوسدگرگونی 

 تگیۀۀاهی و جۀۀۀانوری اسۀۀۀ  زیسۀۀۀتی  تنۀۀۀوعتهدیۀۀد  

(Pourmoghadam & Bozorgnia, 2015.) 

 نۀارون و بۀادام   ،گنجش  زبان بنه، بلو ، یها گونه

 رویشی زاگۀرس از جملۀه   ناحیۀ یها جنگل در کوهی

 خشۀکیدگی  و زوال ةپدیۀد  دچار که هستند ییها گونه

 (. کشۀۀتPourhashemi et al., 2016) انۀۀد شۀۀده

 و کمۀی  تخریۀب  عوامۀل  نیتۀر  مهۀم  نیز از شکوبآزیر

 یهۀا  تۀوده  کیفۀی  تخریب سبب است که زدایی لجنگ

 و حاصلخیزی کاهش تشدید فرسایش خاک، و جنگلی

 و سطحی خاک از تبخیر افزایش رویش، بستر کیفیت

 رویۀش،  فصۀل  در ویۀهه  بۀه  خشکی خاک عمق افزایش

 پتانسۀیل  کۀاهش  و ها یخشکسال تخریبی آثار تشدید

 کیبیولوژی ضعف تغییر اکوسیستم، ،ها شگاهیرو تولیدی

 رشۀته   یۀ  نهایت، ت. درسسدها در رسوب درختان و

 ،معۀدنی  یها تیفعال آلودگی، شامل محلی هایتهدید

 صۀحی   مۀدیریت  در مهاجم بیگانه و ضۀعف  یها گونه

ه کرد تر میوخ حوزه این در را طبیعی شرایط یها عرصه

بازسۀازی، حفاظۀت و مۀدیریت     ، احیۀا، رو نیۀ ااست. از 

رویشی زاگرس  ناحیۀر د جنگلی یها ستمیاکوس پایدار

ن ایۀن حۀوزه   و مسئوال کنشگراناصلی  دغدغۀهمواره 

 بوده است.

افۀزایش  تخریب منابع جنگلی در جهۀان و   تشدید

حیۀاتی،   یهۀا  ارزش ۀزمینۀ آگاهی و دانۀش مۀردم در   

 یهۀا  سۀتم یاکوساقتصادی  -اجتماعی و محیطی زیست

ایۀن   در زمینۀۀ جنگلی موجب شده که نگرانی جهۀانی  

م شود. این منابع تنها به نسل حاضر تعلۀق  موضوع اعال

د. نباقی بمان نیز آینده های ندارند، بلکه باید برای نسل

 و ایۀن منۀابع   ۀتوسۀع حف ، احیۀا و  برای باید  رو از این

بیش از پیش  هاآن ةدهند تشکیلو ساختارهای  ها مؤلفه

مطرح شدن موضوع  سبب ها دغدغهتالش شود. همین 

سۀۀو بۀۀا  یۀۀ کۀۀه از  شۀۀده هۀۀا جنگۀۀلمۀۀدیریت پایۀۀدار 

آینۀده و   یها نسلمحیطی و توجه به  زیستمالحظات 

از سوی دیگر با مناسبات اقتصادی و اجتمۀاعی و رفۀع   

 نیازهۀۀۀای نسۀۀۀل کنۀۀۀونی ارتبۀۀۀاطی تنگاتنۀۀۀ  دارد 

(Pirmohammadi & Mahdavi, 2015.) 

اصول جنگل در اجۀالس ریۀو در سۀال     ۀارائپس از 

تبۀۀع آن  بۀۀهو  پایۀۀدار ۀتوسۀۀعمۀۀیالدی، مفهۀۀوم  9005

مدیریت پایدار جنگل دستخوش تغییرات بنیادی شۀد  

(Luckert & Williamson, 2005  ،در تعریف جدیۀد .)

همراه چارچوبی پیچیۀده از مسۀائل    بهمفاهیم اکولوژی 

مدت یا  طوالنیحفاظت  ۀزمیناجتماعی و اقتصادی در 

دائمۀی از تمامیۀۀت اکوسیسۀۀتم مطۀرح شۀۀد. مۀۀدیریت   

محیطی،  زیست یها ارزشر توازن پایدار جنگل خواستا

هۀای مختلۀف    و مکۀان  ها زماناجتماعی و اقتصادی در 

تۀرویج ایۀن    ۀنتیجۀ (. در Varma et al., 2000اسۀت ) 

 نیتۀر  بزرگپایداری به یکی از بارة ، بحث درها استیس

 انداز جنگل تبدیل شده است. چشم ۀزمیندر  ها چالش

 تمۀدیری  یها شاخصشناسایی و تبیین معیارها و 

 نیتۀر  مهۀم از  ،رویشی زاگۀرس  ناحیۀدر  9پایدار جنگل

 نظۀام  ارتقۀای  و منظۀور اسۀتقرار   بۀه مسۀائل موجۀود   

ابزارهۀا در ایۀن حۀوزه     ۀتوسۀع و  یا منطقه یزیر برنامه

 .دشو یماست که در تحقیق حاضر واکاوی 

( Indicators( و شۀۀۀۀاخص )Creteriaمعیارهۀۀۀۀا )

طۀرف   هبۀ ابزاری برای تعریف، پایش و ارزیابی حرکۀت  

. معیارهۀا شۀرایط   شۀوند  یمجنگلداری پایدار محسوب 

گیۀری ندارنۀد.    انۀدازه و قابلیۀت   کننۀد  یمکلی را بیان 

 ارزیابی انجام و رسیدن بۀه یۀ  معیۀار را بۀا شۀاخص     

 
1. Sustainable forest management (SFM)  
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(Indicator )ۀلیوسۀ . ی  شاخص کنند یمگیری  اندازه 

جریان  ها شاخصگیری ی  جنبه از معیار است.  اندازه

. دهند یمگیری مجدد نشان  اندازها با تغییرهای معیار ر

مربۀو  بۀه آن،    یهۀا  شۀاخص ی  معیار با تعۀدادی از  

صۀورت   بۀه  هۀا  شاخصو این  شود یمتوصیف و ارزیابی 

 شوند یمبرای ارزیابی تغییرهای حاصل کنترل  یا دوره

(Varma et al., 2000; Tajbar et al., 2008; 

Zandebasiri& Parvin, 2012 رهۀا و  (. از طریۀق معیا

اطالعات خوبی برای متخصصۀان و مۀدیران    ها شاخص

مۀۀدیریت جنگۀۀل مشۀۀخص   تۀۀأثیراتبخۀۀش ایجۀۀاد و 

اسۀت   ممکن ارهایمع(. Kotwal et al., 2008) دشو یم

یا در واحد سط   باشند یا منطقهو  یالملل نیب ای یجهان

و  هۀا  شۀاخص مدیریت اجرا شۀوند. بعیۀی از کشۀورها    

 یهۀا  ارگۀان  دیگۀر ئو و معیارهایی را که با همکاری فۀا 

کنند. ایران  ملی اجرا می مقیاسدر  شده هیته یالملل نیب

عیو کمیسیون جنگلداری خاور نزدی  است که در آن 

شاخص تعیۀین شۀده اسۀت کۀه توسۀط       61معیار و  1

 (.Shamekhi, 2005) شوند اعمال میکشورهای منطقه 

 یهۀا  میاقلۀ جنگلۀی در   یها ستمیاکوسقرار گرفتن 

در  شۀده  ارائۀه  شۀاخص  ادیۀ ز تعۀداد  وجۀود  گونۀاگون و 

مهۀم از قبیۀل فراینۀد هلسۀینکی، جهۀانی       یندهایفرا

 شیپۀا  ندیفرا ،FAO, 1997)مونترال و خاور نزدی  )

 نیا گرید یسو از .سازد یمدشوار  را ها جنگل یداریپا

 بایۀد  و اند شده ارائه یکلصورت  به ها شاخص و ارهایمع

  سۀازگار  ورتصۀ  بۀه  گونۀاگون  یهۀا  منطقۀه  بۀه  نسبت

 ;Brang et al., 2002شۀوند )  یبررسۀ  ،طیشۀرا  بۀا 

Hickey & Innes, 2008; Islam et al., 2010 از ( و

 لیتعۀد شۀده   نیۀی تع یارهایمعو  ها شاخص دیبا رو این

، یاصۀۀلواقۀۀع، چۀۀالش  (. درGrainger, 2012شۀۀوند )

 تیریمۀد واحد  یبرا یمل یها شاخصو  ارهایمع لیتعد

 همۀۀ  دیۀ با هۀا  شاخصو  ارهایمع نیا رایز ؛جنگل است

و  یاقتصۀاد  یازهۀا ینبۀا تقاضۀاها و    نفۀع  یذ یها گروه

 دیۀ با از سوی دیگۀر،  .دنریگمتفاوت را در بر  یاجتماع

 درنیز  یجنگلمنابع  یداریپابر  هانآ یاسیس پیامدهای

 (.Wang, 2004نظر گرفته شود )

و  ارهۀۀۀایمع لیتعۀۀۀد هۀۀۀایی در زمینۀۀۀۀ پۀۀۀهوهش

نظۀور  م بۀه جنگل  تیریمداحد و یبرا یمل یها شاخص

و واحۀد   یمحلۀ در سۀط    هۀا  شاخصو  ارهایمع نییتع

 صۀۀورت گرفتۀۀه کۀۀه از آن جملۀۀه   جنگۀۀل  تیریمۀۀد

و Jalilova et al., (2012)  تۀۀوان بۀۀه تحقیقۀۀات مۀۀی

Baycheva-Merger & Wolfslehner (2016)  در

در ایۀران   Hosseini et al. (2017)خۀارج از ایۀران و   

هۀا   پۀهوهش  نیتر مهممه نیز برخی از در ادا .کرداشاره 

مۀدیریت   یهۀا  شۀاخص با هدف شناسۀایی معیارهۀا و   

 آورده شده است. جنگلپایدار 

با هدف شناسایی معیارها و  ییها پهوهش، رانیادر 

ن آنهۀا  کۀرد و بومی  جنگلمدیریت پایدار  یها شاخص

انجام گرفته  برخی مناطق دیگرهای شمال و  در جنگل

 بۀۀۀه  تۀۀۀوان یمۀۀۀشۀۀۀمال  یهۀۀۀا جنگۀۀۀلاسۀۀۀت. در 

 در ایسۀۀتگاه  Goushegir et al. (2009) مطالعۀۀات

 پۀۀۀهوهشتحقیقۀۀۀاتی خیرودکنۀۀۀار اشۀۀۀاره کۀۀۀرد. در 

گرفته در ایستگاه تحقیقاتی خیرودکنۀار توسۀط    صورت

Goushegir et al. (2009) ،طۀور   بۀه  کۀه  ییارهۀا یمع

داشتند حذف  ارهایمع گرید کمتری ازارزش  ریچشمگ

 5شۀامل بۀر    یا مجموعۀه  تیهاندر  سندگانینوشدند. 

چۀوب و   دیۀ تولدو اصۀل   در زمینۀشاخص  55و  اریمع

با  Goleij et al. (2016). کردندحفاظت از جنگل ارائه 

مدیریت پایدار جنگل در  یها شاخصتدوین معیارها و 

اسالم استان گیالن، نشان دادند که حفاظۀت از   منطقۀ

حمۀۀایتی و حفۀۀاظتی و   یکارکردهۀۀاتنۀۀوع زیسۀۀتی،  

و  ،معیۀار  نیتۀر  مهۀم و اجتماعی  یاقتصاد یارکردهاک

 یگۀذار  نشۀانه طبیعۀی و   یزادآورطبیعۀی،   یها جنگل

 بودند. ها شاخص نیتر مهمدرختان محصول، 

 ایران، یها جنگلدیگر در ه گرفت انجام در تحقیقات

اشۀاره   Nazariani et al. (2018) پۀهوهش بۀه   توان یم

 یهۀا  شۀاخص ا و معیاره سازی منظور بومی به . آنهاکرد

 ةحۀوز  یهۀا  جنگۀل مدیریت پایۀدار   با هدفالمللی  بین

شۀاخص پایۀۀداری   62معیۀۀار و  1زاگۀرس بۀۀه ارزیۀابی   

 تحقیۀق در  رداختنۀد. پخۀاور نزدیۀ     شده در استفاده

بۀۀا اسۀۀتفاده از روش   et al. (2018) Jafari دیگۀۀری
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تحلیل چندمعیاره به ارزیابی پایۀداری مۀدیریت فعلۀی    

 05معیۀار و   5و  نۀد پرداختپۀوالن  دو  منطقۀدر جنگل 

پایۀداری   یهۀا  شۀاخص عنوان معیارهۀا و   بهشاخص را 

معرفۀۀۀۀی  بررسۀۀۀۀی تحۀۀۀۀت  منطقۀۀۀۀۀمۀۀۀۀدیریت 

 ۀدر حوضۀ ،  Zandebasiri & Parvin (2012)نۀد. کرد

، راحمۀد یبوو  هیۀ لویکهگدر اسۀتان   سول تن   زیآبخ

 نیۀی تعرا  داریپا یجنگلدار مهم یها شاخصو  ارهایمع

و  تیوضۀۀعاده از چۀۀارچوب فشۀۀار، و بۀۀا اسۀۀتف کردنۀۀد

 هۀا  شاخص یبرامطرح  یها واکنش یبررسبه  ،واکنش

آبخیۀز   ضۀۀ در حو Hosseini et al. (2017)پرداختند. 

با ارزیابی معیارهۀا   یاریبختلیرابی استان چهارمحال و 

مدیریت پایدار جنگل نشۀان دادنۀد کۀه     یها شاخصو 

 یکارکردهۀۀۀاو اجتمۀۀاعی و   یاقتصۀۀۀاد یکارکردهۀۀا 

ایتی و حفاظتی در بۀین معیارهۀا و مۀدیریت دام و    حم

 یروهۀۀاینناشۀی از آن، تقویۀۀت   یهۀۀا خسۀۀارتکۀاهش  

و مشۀۀارکت  هۀۀا یجنگلکۀار سۀۀط   ۀتوسۀۀعحفۀاظتی و  

 مهۀۀم بودنۀۀد.   هۀۀا شۀۀاخصجوامۀۀع محلۀۀی در بۀۀین   

Imani Rastabi et al. (2015)  یجنگلدارنیز در طرح 

سه  یطمختلف  یها روشبا استفاده از ابزار و  یکلگچ

و  یاقتصۀۀاد کۀۀارکرد اریۀۀمع یبۀۀرا تیۀۀنها درمرحلۀۀه، 

 کارشناسۀان  کم را با  اساسی، پنج شاخص یاجتماع

 .کردند نییتع یمحل اندرکاران خبره و دست

 ق بۀۀه تحقیۀۀ تۀۀوان یمۀۀ یخۀۀارج هۀۀای پۀۀهوهشاز 

et al. (2010) Balana آنهۀۀااشۀۀاره کۀۀرد یوپیۀۀدر ات . 

 یجۀ زو ۀسۀ یمقاو  یبنۀد  رده یهۀا  روشبا اسۀتفاده از  

 یوپیۀۀاتدر  داریۀۀپا تیریمۀۀد یارهۀۀایمع یبررسۀۀبۀۀه 

 یهۀۀا اسۀتفاده ، ایۀ اححفاظۀۀت،  یارهۀا یمعپرداختنۀد.  

بۀۀا عۀۀرف  یهمۀۀاهنگ، یمحلۀۀمۀۀردم  یبۀۀرا یاقتصۀۀاد

 در یمحلۀۀمۀۀردم  یآگۀۀاهدانۀۀش و و ، یمحلۀۀمۀۀردم 

 یارهۀۀۀایمع نیتۀۀۀر مهۀۀۀممنۀۀۀابع،  یداریۀۀۀپا زمینۀۀۀۀ

شۀۀدند. در  بیۀۀانپۀۀهوهش  نیۀۀدر ا داریۀۀپا تیریمۀۀد

و  Islamمۀۀۀۀالزی توسۀۀۀۀط   ری دردیگۀۀۀۀ تحقیۀۀۀۀق

 یهۀۀا شۀۀاخصمعیارهۀۀا و  5595همکۀۀاران در سۀۀال  

مۀۀدیریت پایۀۀدار جنگۀۀل در سۀۀط  ملۀۀی و طۀۀرح      

شۀۀاخص بۀۀرای  60معیۀۀار و  1بررسۀۀی و  یجنگلۀۀدار

شۀۀۀاخص در سۀۀۀط   24معیۀۀۀار و  1سۀۀۀط  ملۀۀۀی و 

مشۀابهی در   پۀهوهش ارائۀه شۀد. در    یجنگلۀدار طرح 

لۀی  مشۀارکت جوامۀع مح   ۀشمال شرقی تایلنۀد برپایۀ  

عنۀۀۀوان معیارهۀۀۀا و   بۀۀۀه شۀۀۀاخص 96معیۀۀۀار و  4

نهۀۀایی اکولۀۀوژیکی تایلنۀۀد معرفۀۀی     یهۀۀا شۀۀاخص

 (.Gomontean et al., 2008) شدند

ینۀۀدهای افربۀۀا توجۀۀه بۀۀه مطالۀۀب یادشۀۀده، اگرچۀۀه  

مشۀابه در   نسۀبت  بۀه متعددی در جهان با سۀاختار کلۀی   

مۀدیریت پایۀدار جنگۀل     یهۀا  شۀاخص معیارهۀا و   ۀنیزم

چالش اصلی امروز، انتخاب معیارهۀا و   ،توسعه یافته است

گیۀری   انۀدازه ، آنهاشده، عملیاتی کردن  بومی یها شاخص

در  آنهۀا و کشۀف ارتبۀا     هۀا  شۀاخص و تعریف دقیق  آنها

 و محلۀۀۀی بۀۀۀرای اجۀۀۀرای   یا منطقۀۀۀهسۀۀۀط  ملۀۀۀی،  

 ;Brang et al., 2002) مۀدیریت پایۀدار جنگۀل اسۀت    

Hickey & Innes, 2008    تیریمۀد (. پۀس ازآنجۀا کۀه 

و  ارهۀۀایمع کۀۀردنجنگۀۀل مسۀۀتلزم سۀۀازگار   داریۀۀپا

اسۀت   یمحلۀ  مقیاسدر  یملو  یالملل نیب یها شاخص

(Hosseini et al., 2017 ،)  ایۀۀن پۀۀهوهش بۀۀا هۀۀدف

مۀۀدیریت پایۀۀدار  یهۀۀا شۀۀاخصشناسۀۀایی معیارهۀۀا و 

رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان  ناحیۀ یها جنگل

در . مشکالت موجۀود  انجام گرفتو کارشناسان منطقه 

خشکسالی، تخریب  ةپدید مانندرویشی یادشده  منطقۀ

 بیش از یچرا، یکشاورز یها به زمین ها عرصهو تبدیل 

 زیاد اریبس یشتیمع یوابستگحد دام و نبود اعتبارات، 

(، زوال درختۀان  Shami et al., 2018) هۀا  جنگۀل بۀه  

 یها جنگلو قاچاق از  یبردار بهره ةفزایندبلو ، شدت 

 یهۀا  جنگۀل اجرایی شدن بحث تۀنفس  زاگرس بعد از 

 احیۀۀایی یهۀۀا برنامۀۀهو  هۀۀا طۀۀرح شکسۀۀتشۀۀمال و 

(Zandebasiri & Ghazanfari, 2010)   سۀبب بۀروز ،

 و  یا منطقۀۀۀهعۀۀۀد اجتمۀۀۀاعی در بُ یهۀۀۀا تیحساسۀۀۀ

سۀۀرزمینی در قبۀۀال وضۀۀعیت بحرانۀۀی زاگۀۀرس شۀۀده  

(Khedrizadeh et al., 2017 و ضۀرو )ت تحقیۀق در  ر

. تحقیقۀۀاتی از ده اسۀۀتکۀۀرایۀۀن زمینۀۀه را دوچنۀۀدان  

 سۀاز  زمینه ،بومی فرهن  احیای توانند با می دست این

 .شوند جنگلی منطقه از منابع تر خردمندانه یبردار بهره
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 ها مواد و روش

 پژوهشمنطقۀ 

ایران  یغرب  شمالالیه  زاگرس از منتهی یها جنگل

و سۀسس غۀرب   شوند  می( آغاز یغرب  جانیآذرباستان ا)

چهارمحۀال و  ، ایۀالم ، کرمانشۀاه ، کردستانهای  )استان

( و جنۀوب غۀرب ایۀران    لرستانو  خوزستان، بختیاری

را طۀی   فۀارس( و  کهگیلویۀه و بویراحمۀد  هۀای   )استان

 بیشۀترین  مسۀاحت، از نظۀر   هۀا  جنگۀل . ایۀن  دنکن یم

و  نۀد مناطق جنگلی کشور دار دیگروسعت را نسبت به 

بعۀد از   ،از نظر درصد سط  جنگل به مساحت منطقۀه 

دوم اهمیۀت قۀرار دارنۀد. ایۀن      ۀدرجۀ شمال ایۀران در  

 نیرتۀ  ضیعرو در  طولکیلومتر  9562حدود  ها جنگل

د. مسۀۀاحت نۀۀکیلۀۀومتر پهنۀۀا دار  555نقۀۀا  حۀۀدود  

میلیۀۀون هکتۀۀار اسۀۀت  6زاگۀۀرس حۀۀدود  یهۀۀا جنگۀۀل

(Henareh Khaliani et al., 2011 که در )یا محدوده 

میلیون هکتار پراکنده اسۀت   45با مساحت نزدی  به 

 (.9)شکل

آوری اطالعۀات از   جمۀع  تحقیۀق،  اجرای ایۀن برای 

 ناحیۀۀ واقۀع در   یهۀا  اسۀتان متخصصان و کارشناسان 

 .انجام گرفترویشی زاگرس 

 

 مکانی تحقیقمحدودة  -9شکل 

 

 شیوۀ اجرای پژوهش

انجۀام  گیری از الگۀوی کیفۀی    بهرهتحقیق حاضر با 

بۀۀۀا   مصۀۀۀاحبه راهآوری اطالعۀۀۀات از  جمۀۀۀع. گرفۀۀۀت

رویشۀی   ناحیۀۀ  یهۀا  جنگۀل متخصصان و کارشناسان 

 CIFRO (1999) یهۀا  شاخصزاگرس که از معیارها و 

انجۀۀام ( مطلۀۀع بودنۀۀد FAO, 1997نزدیۀۀ  ) و خۀۀاور

 لیۀ تحلاز روش  هۀا  دادهتحلیۀل   و تجزیۀه . بۀرای  گرفت

تحلیل محتوا از روش تحلیل  یها روشاز بین  ومحتوا 

طۀور تقریبۀی    بۀه زمینه اسۀتفاده شۀد. تحلیۀل زمینۀه     

در علۀۀوم  هۀۀا دادهرویکۀۀرد بۀۀرای تحلیۀۀل   نیتۀۀر جیۀۀرا

 گۀۀر مصۀۀاحبها . در اینجۀۀرود یمۀۀاجتمۀۀاعی بۀۀه شۀۀمار 

 از راهرا جهۀۀان اجتمۀۀاعی   ةدربۀۀارتجربۀۀی  یهۀۀا داده

موضۀوع تحقیۀق   بۀارة  درخواست از افراد برای بحث در

. تحلیل زمینه روشی برای تعیین، تحلیل کند یمایجاد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 هاسۀت  داده( موجۀود در درون  هۀا  تۀم )ی و بیان الگوها

(2006 Braun & Clarke,) .انیۀۀماز  یریۀۀگ نمونۀۀه 

و  یۀی اجراو  یعلمۀ نظران  صاحبو  رانیمدمتخصصان، 

سۀازمان   ةحوزموضوع تحقیق در  باکارشناسان مرتبط 

و  یۀۀیاجرا یهۀۀا بخۀۀشو مراتۀۀع شۀۀاغل در  هۀۀا جنگۀۀل

 ةحۀوز  یهۀا  اسۀتان در  یدولتۀ ریغو  یدولتۀ  یقاتیتحق

و  هۀا  جنگۀل سازمان  حوزة در خاص طور به که) زاگرس

خۀارج از   یهۀا  جنگۀل  ۀینزممراتع و منابع طبیعی در 

 یریۀ گ نمونۀه شمال فعالیت دارند( با اسۀتفاده از روش  

(. در n=22) انجۀۀام گرفۀۀت 9یبرفۀۀهدفمنۀۀد و گلولۀۀه 

هدفمند، هدف انتخاب مواردی اسۀت   یها یریگ نمونه

که پاسخگویان با توجه بۀه موضۀوع تحقیۀق اطالعۀات     

کۀۀه  امعنۀۀبۀۀه ایۀۀن  الزم را در اختیۀۀار داشۀۀته باشۀۀند،

نظران  صاحب، خبرگان، انمتخصصآشنایی با منظور  به

و مراتۀع و   هۀا  جنگلبه ادارات سازمان  مهم،ن او مطلع

علۀت بۀومی    بۀه زاگرس  ةحوز یها استانمنابع طبیعی 

جغرافیۀۀایی تحقیۀۀق  منطقۀۀۀبۀۀودن و قۀۀرار گۀۀرفتن در 

مراجعه شد و افرادی انتخاب شۀدند کۀه از معیارهۀا و    

  نزدیۀۀۀ  و خۀۀۀاور CIFRO (1999) یهۀۀۀا شۀۀۀاخص

(FAO, 1997     مطلع بودند. با مراجعۀه بۀه ایۀن افۀراد )

عنۀوان  به کههرکدام چند مطلع دیگر را معرفی کردند 

گیری تا رسیدن به  و نمونهشدند اعیای نمونه انتخاب 

بۀۀا  هۀۀا داده آوری جمۀۀعاشۀۀباع تئوریۀۀ  ادامۀۀه یافۀۀت. 

و اسۀۀناد  مۀۀدارکعمیۀۀق،  یهۀۀا مصۀۀاحبهاسۀۀتفاده از 

و معیارهۀۀا و  انجۀۀام گرفۀۀت و اینترنتۀۀی  یا کتابخانۀۀه

رویشۀی   ناحیۀۀ  یها جنگلمدیریت پایدار  یها شاخص

گیۀری   بهۀره محتوا و  لیتحلبا استفاده از روش  زاگرس

 شناسایی شدند. MAXqda12 افزار نرماز 

مختلف  یها بخش توان یم، MAXqdaافزار  نرمدر 

صورت متن، جدول، عکس، صۀوت و   به اسناد گوناگون

 نیۀز صۀورت کیفۀی و    بهمختلف را  یها فرمتتصویر با 

با اسۀتفاده از ابۀزار کدگۀذاری خودکۀار     را اسناد متنی 

 کدگذاری کرد.

سۀعی   ،به هدف کلۀی ایۀن پۀهوهش    یابیدست برای
 
 

1 Snowball sampling  

و نیز بۀا اسۀتفاده از    های پیشین پهوهششد با بررسی 

بۀا متخصصۀان،    سۀاختارمند  مهین و عمیق یها مصاحبه

و کارشناسۀان   یۀی اجراو  یعلمنظران  صاحبو  رانیمد

و  هۀا  جنگلسازمان  ةحوزمرتبط به موضوع تحقیق در 

 ،زاگۀرس  ةحۀوز  یهۀا  اسۀتان مراتع و منابع طبیعی در 

 یهۀا  جنگۀل مۀدیریت پایۀدار    یهۀا  شۀاخص معیارها و 

پۀۀس از رویشۀی زاگۀرس تأییۀۀد و بۀومی شۀود.      ناحیۀۀ 

مۀدیریت   یهۀا  شۀاخص شناسایی و تعیۀین معیارهۀا و   

زاگۀرس از دیۀدگاه    رویشۀی  ناحیۀۀ  یهۀا  جنگلپایدار 

 ها دادهمتخصصان و کارشناسان با رسیدن به اشباع در 

 هۀا  مصاحبهکار گردآوری اطالعات به پایان رسید. متن 

و از طریۀق بررسۀی    MAXqda12 افزار نرمبا استفاده از 

کۀه   اساسۀی  هۀای  هتحلیل شد. جملۀ  و تجزیهخط  به خط

ی  مفهوم بودند در ی  کۀد قۀرار گرفتنۀد و     ةنمایند

ست اثبت شد. شایان ذکر  افزار نرمکرار آن کد توسط ت

که اگر معیۀار و شاخصۀی توسۀط کارشناسۀان زیۀادی      

عنوان شاخص یا معیار مهم معرفی شۀود، آن معیۀار    به

 ۀنشۀان و این امر،  شود میلحاظ  زیادیا شاخص با تکرار 

و  اسۀۀتشۀۀوندگان  اهمیۀۀت شۀۀاخص از نظۀۀر مصۀۀاحبه

براسۀاس دیۀدگاه    ها همصاحبدر متن  رو از این. عکسرب

 یهۀۀا شۀۀاخصمتخصصۀۀان و کارشناسۀۀان، معیارهۀۀا و  

. کۀدهای همجۀنس،   شۀدند تکۀرار حۀذف    کم ةذکرشد

، همسۀۀوزیرطبقۀۀات را تشۀۀکیل دادنۀۀد و زیرطبقۀۀات   

 طبقات را به وجود آوردند.

 

 نتایج

منتخاام معیارهاااا و   ۀمجموعاا شناسااایی   -

 مناسم مدیریت پایدار جنگل یها شاخص

اول پۀهوهش شۀامل    ۀمرحلۀ از آمۀده   دست هبنتایج 

مناسۀۀب  یهۀۀا شۀۀاخصمنتخۀۀب معیارهۀۀا و  ۀمجموعۀۀ

افۀزار   نۀرم )خروجۀی   5شکل  مدیریت پایدار جنگل در

MAXqda12)  کۀه  اسۀت  شایان ذکر .شود یممشاهده 

، اطالعۀۀات 5 جلۀۀوگیری از شۀۀلون شۀۀدن شۀۀکل بۀۀرای

 و معیارهۀۀای منتخۀۀب هۀۀا شۀۀاخص در زمینۀۀۀتکمیلۀی  

، بۀا  کارشناسان جنگۀل متخصصان و  دگاهیزاگرس از د
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 5شۀکل   .آورده شده است 9در جدول  تفکی  دیدگاه

معیۀار و   هشۀت منتخب شامل  یا مجموعه، 9و جدول 

شاخص بود که از نظر کارشناسان و متخصصان  هجده

تناسب و سنخیت را با  نیشتریبشی زاگرس یرو ناحیۀ

 .رویشی زاگرس داشتند ۀناحیتوجه به شرایط 

 
 مناسب مدیریت پایدار جنگل زاگرس  یها شاخصمعیارها و  -5شکل 

 (MAXqda12افزار  نرمجنگل )متخصصان و کارشناسان  دگاهیاز د

 

در  شده ییشناسا یها شاخصمعیارها و  تحلیل -

 پژوهش اول ۀمرحل
( اساسۀی )جمۀالت   یهۀا  شۀاخص فراوانی تکرار زیر

، فراوانۀی  5مربو  به معیارهای اکولوژی  در جۀدول   

 -مربو  به معیارهۀای اقتصۀادی    یها صشاختکرار زیر

 یهۀا  شۀاخص و فراوانی تکرار زیر 4اجتماعی در جدول 

 0آموزشۀی در جۀدول     -مربو  به معیارهای مدیریتی

 آورده شده است.
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شاخص و  نهمعیار و  چهارمنتخب،  ۀمجموعاز این 

زیرشاخص مربۀو  بۀه رویکۀرد اکولۀوژی      وجهار بیست

مشۀهود   4جۀدول   طور کۀه در   . هماناست( 5)جدول 

شۀاخص   زیۀر  هشۀت شۀاخص و   دومعیۀار،   یۀ  است، 

شۀاخص و   سهمعیار،  ی مربو  به رویکرد اقتصادی و 

در . استشاخص مربو  به رویکرد اجتماعی  زیر دوازده

 دوشاخص و  دومعیار،  ی ضمن از مجموعه منتخب، 

 دومعیار،  ی زیرشاخص مربو  به رویکرد مدیریتی و 

مربو  به رویکرد آموزشۀی  زیرشاخص  هفتشاخص و 

 عنۀوان  بۀه کۀد   وسۀه  پنجۀاه (. در واقۀع  0بودند )جدول 

رویشۀی   ناحیۀۀ  یها جنگلمدیریت پایدار  یها شاخص

زاگرس از دیۀدگاه متخصصۀان و کارشناسۀان بۀومی و     

 محلی مستقر در منطقه شناسایی و استخراج شد.

 رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان احیۀن یها جنگلمنتخب مدیریت پایدار  یها شاخصمعیارها و  -9جدول 

 ها شاخص ها شاخصو زیر  ها شاخصمعیارها، تعداد  دیدگاه

 اکولوژی 

 وسعت جنگل

 زیرشاخص دو -شاخص دو

 مساحت کل جنگل

 یجنگلدارنظر طرح  ریز یها جنگل

 حفاظتی یکارکردها اریمع

 زیرشاخص هفت -شاخص دو

 و حمایتی یحفاظت یها شاخص

 بیتخرمبارزه با  یها شاخص

 ستمیاکوس طیشرا اریمع

 زیرشاخص شش -شاخص دو

 جامعیت جنگل

 سالمت و شادابی جنگل

 زیستی  تنوعحف   اریمع یها شاخص

 زیرشاخص نه -شاخص سه

 کمیاب و در معرض خطر جنگل یها گونه تیوضع

 و مهاجم یبوم یها گونه تیوضع

 ها گونهوضعیت پراکنش 

 اقتصادی
 اقتصادی اریمع

 زیرشاخص هشت -شاخص دو

 درآمد حاصل از تولیدات جنگل

 ارزش جنگل

 اجتماعی

 اجتماعی اریمع

 زیرشاخص دوازده -شاخص سه

 

 جنگل یاجتماعمنافع 

 برداران بهرهبهبود معیشت 

 برداران بهرهمشارکت 

 مدیریتی
 التیتشکو  نیقوان اریمع

 زیرشاخص 5-شاخص 5

 نونوضع قا

 اجرای قانون

 آموزشی
 آموزشی و ترویجی اریمع
 زیرشاخص 1-شاخص 5

 امکانات آموزشی و ترویجی مناسب

 یفناورو  تجارب ،و انتقال دانش

 

، شۀود  یمۀ مشۀاهده   5طۀور کۀه در جۀدول      همۀان 

زاگۀرس از   یرویشۀ  ناحیۀۀ فراوانی تکرار در  نیتر شیب

جۀاوز  دیدگاه اکولوژی  متعلق به زیر شاخص سۀط  ت 

و  یشۀۀۀهر، گسۀۀۀترش اراضۀۀۀی یکشۀۀۀاورزناشۀۀۀی از 

. اسۀت  40نشده با فراوانی تکرار  یزیر برنامه یگردشگر

زیۀۀر شۀۀاخص، از نظۀۀر متخصصۀۀان، از     نیتۀۀر مهۀۀم

اجتماعی به ترتیۀب مربۀو  بۀه     -اقتصادی یها دگاهید

با  درآمد ناشی از صنایع جانبی جنگل یها شاخصزیر 

از نظۀر سۀط     یبۀوم و حقوق مۀردم   46فراوانی تکرار 

 41با فراوانۀی تکۀرار    یبوممردم  تیمالکجنگل تحت 

(. از دیدگاه متخصصان و کارشناسۀان،  4)جدول   است

مۀدیریتی و   یهۀا  دگاهیۀ داز  هۀا  شۀاخص زیر  نیتر مهم
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ترویجی، سیاست، قوانین و مقۀررات ملۀی بۀا فراوانۀی     

و امکانات آموزشی و ترویجی مناسب جهۀت   40تکرار 

پایدار جنگل )با فراوانی تکۀرار   شناخت اصول مدیریت

آمۀده،   دسۀت  هببه نتایج  توجه(. با 0)جدول   است( 41

از نظۀر   هۀا  شۀاخص زیر نیتۀر  مهۀم دریافت که  توان یم

رویشی زاگرس، متعلق  ناحیۀمتخصصان و کارشناسان 

تشکیالت  -وضع قوانین و معیار قوانین یها شاخصبه 

 .تاسو جامعیت جنگل و معیار شرایط اکوسیستم 

 مربو  به دیدگاه اکولوژی  توسط متخصصان و کارشناسان یها شاخصفراوانی تکرار زیر -5جدول 

 معیار شاخص تکرار )زیرشاخص(های اساسی  جمله

معیار وسعت  مساحت کل جنگل 45 کاشت/ طبیعی( دستسط  کل و درصد جنگل )

 یجنگلدارنظر طرح  ریز یها جنگلساحت م 45 یجنگلدارطرح  تیریمدنظر  ریز یها جنگلمساحت و درصد  جنگل

و  یدرختکاریافته که ساالنه توسط  فرسایش یها دامنهسط  
 .شود یماحیا  یکار بوته

42 

 یحفاظت یها شاخص

 یکارکردهامعیار 

 حفاظتی

 46 خاکحفاظت  یبراسطوح تحت مدیریت 

 44 شده( حفاظتشده )سطوح  حفاظتسط  ذخایر جنگلی 

 41 زدایی( جنگلزایی ) بیابان وسعت مبارزه با

 40 افتهی شیفرسا بداریش یاراض یها عرصهوسعت 

 44 درخت و درختچه در تثبیت شن و احیا کاشت یرگذاریتأث یاراض بیتخرمبارزه با  یها شاخص

اثر  کاهش ای لیساز  یریجلوگو  افتهی شیفرسا بداریش یاراض

 هانآ
46 

و  یشهرگسترش اراضی ، یکشاورزسط  تجاوز ناشی از 
 نشده یزیر برنامه یگردشگر

40 

 جامعیت جنگل

 طیشرامعیار 

 ستمیاکوس

 51 شده توسط مردم ایجاد یسوز آتشسط  و تعداد 

، ها یماریب، آفات و وفانتدیده توسط  صدمهسط  و درصد جنگل 

 خشکی و حیات وحش
50 

 45 چوب سوخت ۀساالنمصرف متوسط 

 55 محلی یها دام یچراناشی از  یها خسارت سالمت و شادابی جنگل

 56 در جنگل اتیح دیتجدوجود 

کمیاب و در معرض خطر  یها گونه تیوضع 49 در معرض خطر جنگل یها گونهسط  و تعداد 
 جنگل

  تنوعمعیار حف  

 زیستی

 52 کمیاب برحسب سط  یها گونه ۀفاصل

 و مهاجم یبوم یها گونه تیوضع 44 ها گونه عیتوز تیوضع

  41 و مهاجم یبوم یها گونهتعداد 

 46 آمیخته یها گونهوسعت 

 ها گونهوضعیت پراکنش 

 40 جنگلی یها گونهگسستگی مکانی 

 41 ها گونه یعیطب اتیح دیتجدامکان 

 46 آنهاپراکنش  ةمحدوددر  مهم یها گونهجمعیت 

 51 پراکنش کم ةمحدودوابسته به جنگل با  یها گونهتعداد 
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 اجتماعی توسط متخصصان و کارشناسان -اقتصادی  یها دگاهیدمربو  به  یها شاخصفراوانی تکرار زیر -4جدول 

 معیار شاخص تکرار )زیرشاخص( جمالت کلیدی

 44 ارزش تولیدات چوبی

درآمد حاصل از 

 تولیدات جنگل

 یاقتصادمعیار 

 42 یرچوبیغ داتیتول ۀساالنبرداشت 

 46 آمد ناشی از صنایع جانبی جنگلدر

 49 سهم بخش جنگل در تولید ناخالص ملی/ درآمد ناخالص ملی

 45 اهمیت جنگل از نظر شکار

 ارزش جنگل
 55 توده زیستاهمیت جنگل از نظر انرژی 

 52 جنگل یتجارتعادل 

 50 در بخش جنگل و صنایع وابسته به جنگل یگذار سرمایهمیزان 

 50 اشتغال و ایجاد شغل در جوامع مرتبط با جنگل نرخ

بهبود معیشت 
 برداران بهره

 معیار اجتماعی

 یبرانسبت به کل که  یجنگلسط  و درصد عرصه ) یحیتفرامکانات تفرجگاهی و 

 شده است( تیریمدو گردشگری  یعمومتفرجگاه 
56 

 51 (شده سازماندهیو زنان  ها گروهجوامع وابسته به جنگل )تعداد 

 42 نرخ بهبود معاش جوامع وابسته به جنگل

 40 جنگلی یا منطقهجوامع  یها خانوادهتقسیم منافع ناشی از جنگل در درآمد 

 46 کنند یمتعداد و سط  اسکان مجدد مردمی که در جنگل زندگی 

 41 یبوممردم  تیمالکاز نظر سط  جنگل تحت  یبومحقوق مردم 

 44 نگلکاهش تجاوز به ج

 46 حقوق یتساومشارکت جوامع محلی و 

 برداران مشارکت بهره

 40 و اجرا شده است تیریمد، یطراحدرصد سط  جنگل که با مشارکت مردم 

نهاد، سیاستمداران و  مردم یها سامانه، ها رسانهجوامع روستایی،  یهمکارعالقه و 

 یجنگلدارجنگل و  ۀتوسعحفاظت و  یبراعموم مردم 
54 

 40 تأمین امنیت غذایی ۀزمیندر  یهمکار

 

آموزشی توسط متخصصان و کارشناسان -مدیریتی  یها دگاهیدمربو  به  یها شاخصفراوانی تکرار زیر  -0جدول   

 معیار شاخص تکرار )زیرشاخص(اساسی  های جمله

 وضع قانون 40 سیاست، قوانین و مقررات ملی در این بخش

 رویکردهای مدیریتی جدید  اجرایمنظور  بهابزارهای قانونی  تالیتشکو  نیقوان اریمع

 جایگزین( یها طرح)استراحت جنگل و 
 اجرای قانون 46

 41 شناخت اصول مدیریت پایدار جنگل برایامکانات آموزشی و ترویجی مناسب 

امکانات آموزشی و 

 ترویجی مناسب

 آموزشی و ترویجی اریمع

 52 بردار و تعداد مروج در واحد سط  جنگل هرهبنسبت مناسب تعداد مروج به 

 51 ظرفیت تحقیقاتی

 49 المللی ظرفیت اجرای اقدامات آموزشی و ترویجی در سطوح ملی و بین

 50 جامعه و ابزار اطالعاتی ةمشاور
و  تجاربانتقال دانش، 
 یفناور

 51 محلی یفناورو  تجاربدانش،  یارزشگذار

 45 متناسب یفناور یسازگارانتقال و 
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 بحث

 یهۀا  جنگۀل مدیریت پایدار  یها شاخصشناسایی 

رویشۀۀی زاگۀۀرس از دیۀۀدگاه متخصصۀۀۀان و     ناحیۀۀۀ 

دسۀتیابی بۀۀه   بۀرای شۀۀماری  کارشناسۀان، مزایۀای بۀی   

 ارتقۀای  ، از جملۀه داشۀت  پایدار در پی خواهد ۀتوسع

 جنگۀل و  حفاظۀت از  یهۀا  برنامۀه  در مۀردم  مشارکت

پایدار آن،  مدیریت و حفاظت یها طرح ۀتوسع و تقویت

 جنگل شکوبآزیر موجود کشاورزی زیستی  تنوع حف 

بازسۀازی منۀاطق    و اکوسیستم مذکور، احیۀا  سالمت و

 . ...زاگرس و ةحوزحیاتی  و جنگلی حساس

تحقیۀۀۀق حاضۀۀۀر بۀۀۀا هۀۀۀدف تبیۀۀۀین معیارهۀۀۀا و 

زاگۀرس   زةحۀو  یها جنگلمدیریت پایدار  یها شاخص

صۀۀحی  مۀۀدیریتی در  ۀبرنامۀۀمنظۀۀور دسۀۀتیابی بۀۀه  بۀۀه

پۀۀایش  ۀیۀۀبرپارویشۀۀی زاگۀۀرس  ناحیۀۀۀ یهۀۀا جنگۀۀل

اجتمۀۀاعی در قالۀۀب بررسۀۀی دیۀۀدگاه متخصصۀۀان و    

 رویشی زاگرس انجام پذیرفت. ناحیۀکارشناسان 

معیارهۀا و   نظر متخصصان و کارشناسۀان،  براساس

زاگۀرس   یها جنگل پایدار مدیریت مؤثر بر یها شاخص

شۀاخص   95موع در مجشده در این پهوهش ) شناسایی

 و تناسب نیشتریبمعیار(  5 زیر شاخص در قالب 24و 

 موجۀود،  منۀابع جنگلۀی   منطقۀه،  شرایط با را سنخیت

دارنۀد   منطقۀه  و مدیریتی یاقتصاد -اجتماعی وضعیت

معیۀار توسۀط متخصصۀان     5که در ادامه علت انتخاب 

 .شود بررسی می

کۀه   ابۀد ی یماهمیت  نظرمعیار وسعت جنگل از آن 

 یعیطب ستمیسمرز  بودن نیمع بر دیتأکگل وسعت جن

 رویشی زاگرس، ناحیۀمؤلفه در  نیادارد. ضعف  جنگل

  کنۀۀۀۀۀد یمۀۀۀۀۀ دیۀۀۀۀۀتهدرا  سۀۀۀۀۀتمیس اتیۀۀۀۀۀح

(Zandebasiri & Parvin, 2012.) 

از حفاظۀت  در زاگۀرس   یها جنگل تأثیربا توجه به 

درصۀد خۀاک کشۀور در     55، قرار داشۀتن  خاکآب و 

شۀیبدار   یهۀا  رصۀه عزاگرس و زیۀاد بۀودن    یها جنگل

 (.Pirzadian, 2008) استمستعد فرسایش در منطقه 

حفۀۀاظتی و  یکارکردهۀۀامعیۀۀار  ،در ایۀۀن پۀۀهوهش

مۀرتبط بۀا آن از نظۀر متخصصۀان جۀز        یهۀا  شاخص

. اهمیۀۀت شۀۀدهۀۀای مهۀۀم معرفۀۀی  معیارهۀۀا و شۀۀاخص

معیارهای شرایط اکوسیستم و حفۀ  تنۀوع زیسۀتی از    

ممکۀن  یۀق  نظر کارشناسان و متخصصان در ایۀن تحق 

مکرر در منطقه و تجۀاوز   یها یسوز آتشدلیل  به است

(، گسترش Kaboudi et al., 2017) یکشاورزناشی از 

نشۀده و چۀرای    یزیر برنامه یگردشگرو  یشهراراضی 

رویشۀی   ناحیۀۀ دام، آفات و امراض درختان جنگلی در 

(Jazirei & Ebrahimi Rostaghi, 2003   باشۀد کۀه ،)

و  کنۀد  یمۀ را تهدید  ها ستمیاکوسثبات و پایداری این 

گیاهی و جانوری  یها گونهکیفیت  روز از تعداد و به روز

(. Mirzaei, 2012) کنۀد  یمۀ رویشی کم  ناحیۀدر این 

بزرگۀی بۀرای    ۀدغدغۀ شده در این بخۀش،   ذکرمشکالت 

طۀوری کۀه در    بۀه اسۀت،  متخصصان بۀومی ایجۀاد کۀرده    

ر امتیۀاز  که حداکث ییها شاخص زیرتحقیق حاضر، یکی از 

، یکشاورزسط  تجاوز ناشی از "را کسب کرد، زیرشاخص

 "نشۀده  یزیۀ ر برنامۀه  یگردشگرو  یشهرگسترش اراضی 

مربۀۀو  بۀۀه شۀۀاخص جامعیۀۀت جنگۀۀل و معیۀۀار شۀۀرایط  

 از تحقیۀۀق حاضۀۀر بۀۀا   نتیجۀۀه. ایۀۀن اسۀۀتاکوسیسۀۀتم 

 ;Hák et al., 2016; Loo et al., 2014) یهۀا  افتۀه ی

Lukina et al., 2013 )معیار سۀالمت   ؛ آنانتهمسوس

و شادابی و تمامیت با شاخص سۀط  اراضۀی تخریبۀی    

 ۀارائۀ شۀاخص بۀرای    نیتۀر  مهۀم را  یسۀوز  آتش توسط

معرفۀی   یالمللۀ  نیبۀ و  یا فرامنطقۀه  مقیۀاس برنامه در 

 کردند.

مورد توجه  دلیلمعیارهای اقتصادی اجتماعی بدان 

شونده در این تحقیق  مصاحبهمتخصصان و کارشناسان 

 نیتۀأم بۀا هۀدف    یسۀنت  یبۀردار  بهۀره رفت کۀه  قرار گ

 یهۀا  جنگۀل  یتمامدر  یمحلجوامع  یشتیمع یازهاین

(. در Ghazanfari et al., 2005) اسۀت  جیۀ رازاگۀرس  

  تیجمعدادن  یجامناطق با  شتریبزاگرس،  یها جنگل

. نۀد ا شده لیتبدامرار معاش  یبرا یاتیحبع ابه من ،ادیز

 نیبۀ مشخص  یها رابطهاز  ای مجموعه لیدل نیهمبه 

بر اساس آن تعامۀل بۀا    کهگرفته  شکلجنگل و مردم 

بۀا توجۀه بۀه     هۀا  رابطۀه  نیا. اثر ردیگ یمجنگل صورت 

و فرهن  مردم متفاوت  یزندگمختلف، نوع  یها منطقه
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نۀوع   لیۀ دل بۀه زاگرس  یها جنگلولی در کل در  ،است

 یشتریب یوابستگ، یزندگسخت  طیشرامردم و  یزندگ

 شۀۀود یمۀ مشۀۀاهده  گۀر ید یهۀۀا نگۀل ج در مقایسۀه بۀۀا 

(Ghazanfari, 2003; Fattahi et al., 2000 .)رو از این 

شۀۀۀناخت مسۀۀۀائل اجتمۀۀۀاعی و اقتصۀۀۀادی جوامۀۀۀع  

شۀناخت   ۀزمیندر  تواند یمنشین در هر منطقه  جنگل

را  هۀا  جنگۀل  مسۀاحت عواملی کۀه تخریۀب و کۀاهش    

 دنبال دارد، تأثیر بسزایی داشته باشد. به

آمۀۀده، توجۀۀه بۀۀه  تدسۀۀ هبۀۀنتۀۀایج بررسۀۀی  ۀادامۀۀدر 

که زیرشاخص مهم دیگر  دهد یمنشان  4و  5 های لوجد

رویشی زاگۀرس   ناحیۀاز نظر کارشناسان و متخصصان در 

ترین امتیاز را به خود اختصۀاص داده، مربۀو  بۀه    یشکه ب

کۀه   استیالت و شاخص وضع قوانین معیار قوانین و تشک

 Zandebasiri & Parvin (2012)  پهوهشنیز در  شتریپ

مطۀۀرح  Mohammadi Kangarani et al. (2009)و 

به این  زین التیتشکو  نیقوان اریمع تیاهمشده است. 

نهادهۀا تۀا    یتیریمۀد  یهۀا  اقداماشاره دارد که  موضوع

و  هۀا  جنگۀل سۀازمان   نکهیاکنون ناموفق بوده است. با 

 یحفۀاظت  -یتیحمازاگرس را  یها جنگل، کشورمراتع 

 یازهۀا ین نیتأمبا هدف  یسنت یبردار رهبه ،کرده یتلق

 جیرازاگرس  یها جنگل همۀدر  یمحلجوامع  یشتیمع

 یهۀا  جنگلمعیشت در  ةشیوتغییر  نبودن موفق .است

و مراتۀع   ها جنگلتصمیم سازمان  نشدن زاگرس و اجرا

زاگۀرس   یهۀا  جنگلحفاظتی بودن  -مبنی بر حمایتی

هۀا   سۀازمان جنگۀل   دلیل مستقل نبودن به ممکن است

مۀۀدیریتی و  نظۀۀامسیاسۀۀت مشۀۀخص در نبۀۀود باشۀۀد. 

، قوانین نشدن اجرااجرایی، قدیمی بودن قوانین موجود، 

به معاهدات نداشتن ، الزام ها برنامهتغییرات ناگهانی در 

، یکسان دیده شدن ماهیۀت منۀابع   یالملل نیبو قوانین 

 نداشتن، ها یگذار سیاستدر  ها تیفعال دیگرطبیعی با 

قۀوانین و   یاجۀرا ه بۀا  هۀ محیطۀی در مواج  زیسۀت دید 

، نبودن نیروی متخصص در جایگاه مناسب، ها استیس

کمرنۀۀ  بۀۀودن نظۀۀارت )از نظۀۀر بودجۀۀه و جایگۀۀاه    

اراضۀی منۀابع براسۀاس     نادرستتشکیالتی(، واگذاری 

نظارت دقیق بر حفاظت  نبودو  ها عرصهتوان اکولوژیکی 

شده است کۀه شۀاخص وضۀع قۀانون، از      سببو قرق، 

شده توسط متخصصۀان و   معرفی یها شاخص نیتر همم

 کارشناسان در تحقیق حاضر باشد.

 ها جنگل بیتخردلیل دیگر ، یادشدهبر موارد  عالوه

یعنۀۀۀی فقۀۀر فرهنۀۀۀ    یا شۀۀه یر یعۀۀۀامل ،رانیۀۀ ادر 

(. تربیۀۀت Yakhkeshi, 2004) اسۀۀت یطۀۀیمح سۀۀتیز

سازد سۀازمان را پویۀا  توانۀد یمدرست نیروی انسۀانی 

ۀع متنۀوع و فراوانۀی را بۀۀرای سۀۀازمان خۀۀود    منابتا 

. اما متأسفانه کم شدن نیۀروی متخصۀص   آوردفراهۀم 

بۀا نیۀروی    آنهۀا  نشدن بازنشستگی و جایگزین دلیل به

ارتبۀا   نبۀود   و سۀاالری  شایسۀته  نشدن جوان، رعایت

شۀده   سۀبب  ،مناسب بۀین تحقیۀق، آمۀوزش و تۀرویج    

صۀان از  معیارهای آموزش و تۀرویج نیۀز توسۀط متخص   

در این مناطق معرفی شۀود. همسۀو بۀا     مهممعیارهای 

(، Sadeghi Kaji et al., 2015) این یافتۀه، در تحقیۀق  

آمۀۀوزش و  ، رویکۀۀردشۀۀده بررسۀۀی یکردهۀۀایرواز بۀین  

رتبۀۀه را در  بیشۀۀترینرویکردهۀۀایی بۀۀود کۀۀه  ازتۀرویج  

دوپۀالن اسۀتان    ضۀۀ حورسیدن به مدیریت پایۀدار در  

 خود اختصاص داد.به  یاریبختچهارمحال و 

 ۀزمینزاگرس یکی از اولین تحقیقات در  منطقۀدر 

مهم مدیریت پایدار جنگل  یها شاخصمعرفی معیار و 

رویشی زاگرس، پهوهشی اسۀت کۀه توسۀۀط     ناحیۀدر 

Zandebasiri & Parvin (2012) در تانجۀۀام گرفۀۀ .

وسۀۀعت منۀۀابع جنگلۀۀی،   یارهۀۀایمع آنهۀۀا، پۀۀهوهش

حفۀۀاظتی جنگۀل    اثرو  تشۀکیالتی -چارچوب قۀانونی

مسۀاحت   یهۀۀا  شۀۀاخص معیارها و  نیتر مهمعنوان  به

منۀۀابع جنگلۀۀی، مسۀۀاحت تحۀۀت حفاظۀۀۀت، مسۀۀاحت 

 ازیافتۀه و سیاسۀت ملۀی جنگۀۀل      فرسایش یها عرصه

 .نددشتن  سول  معرفی  ۀحوض مهم یها شاخص

 مهمبه غیر از معیار آموزشی و ترویجی، معیارهای 

  یهۀۀا افتۀۀهیبۀۀا تحقیۀۀق حاضۀۀر، شۀۀباهت بنیۀۀادین   

Zandebasiri & Parvin (2012) .دارند 

 تحقیقۀۀاتشۀۀده در  شناسۀۀاییتفۀۀاوت معیارهۀۀای 

رویشۀی زاگۀرس و تحقیۀق حاضۀر یۀۀا      ناحیۀۀ مختلۀف  

از شۀرایط   ممکن استبندی معیارها،  تفاوت در اولویت
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محلۀۀی حۀۀاکم بۀۀر محۀۀل تحقیۀۀق چۀۀه از لحۀۀاظ       

محیطی یا شرایط اقتصادی، اجتمۀاعی یۀا روش    زیست

 لعه یا جوامع هدف ناشی شود.مطا

 

 نتیجه گیری کلی

 یواحۀدها با توجه به اینکه هنۀوز در هۀیی یۀ  از    

مۀۀۀدیریت جنگۀۀۀل در بخۀۀۀش زاگۀۀۀرس معیۀارهۀۀۀا و  

طور کامل اجۀرا نشۀده اسۀت و     به یداریپا یها شاخص

هسۀتیم،   هۀا  شۀاخص تعریف معیارها و  مرحلۀهنوز در 

سۀت  در اجۀرای ، هۀا  پۀهوهش گونۀه   ایۀن در  یبعۀد گام 

در  شۀۀده شناسۀۀایی یداریۀۀپا یهۀۀا شۀۀاخصمعیارهۀۀا و 

تحقیقات و مناطق مشابه و بررسی بۀازخورد و نتیجۀه 

 مدیریت پایدار در طول زمان است. یاجرا

 

References 

Balana, B.B., Mathijs, E., & Muys, B. (2010). Assessing the sustainability of forest management: An 

application ofmulti-criteria decision analysis to community forests in northern Ethiopia. Journal of 

Environmental Management, 91(6), 1294-1304. 

Baycheva-Merger, T., & Wolfslehner, B. (2016). Evaluating the implementation of the PanEuropean 

criteria and indicators for sustainable forest management- A SWOT analysis. Ecological Indicators, 

60, 1192-1199. 

Brang, P., Courbaund, B., Fisher, A., Kissling-Näf, I., Pettenella, D., Schönenberger, W., Spörk, J., & 
Grimm, V. (2002). Developing indicators for the sustainable management of mountain forests using a 

modelling approach. Forest Policy and Economics, 4(2), 113-123. 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology, 3, 77-101. 

CIFRO. (1999). The CIFOR criteria and indicators generic template. 2 The Criteria & Indicators 

Toolbox Series, 2,32. 

Fattahi, M., Ansari, N., Abasi, H., & Hasani, M. (2000). Management of Zagros forests (Case Study: 

forests of Darbadam in Kermanshah province). Published by ResearchInstitute of Forests and 

Rangelands, 472. 

FAO. (1997). Workshop on Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management in Near East 
Process. Cairo, Egypt.. 

Grainger, A. (2012). Forest sustainability indicator systems as procedural policy tools in global 

environmental governance. Global Environmental Change, 22(1), 147-160. 

Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H., Marvi Mohadjer, M.R., & Pourtahmasi, K . (2005). An 

Estimation of Tree Diameter Growth of Lebanon Oak in Northern Zagross Forests (Case Study, 

Havareh khole). Iranian JournalNatural Research, 57(4), 648-662 

Ghazanfari, H. (2003). Evaluation of growth and changes in diameter distribution ofmasses of Oak 

(Quercus brantii Lindl.) in order to adjust the model forest in Bane area. Ph.D thesis, Tehran 

University, 82. 

Goleij, A., Hasanzad Navroodi, I., & Mohammadi Limaei, S. (2016). Determination criteria and 
indicators for sustainable forest management based on the views of experts and local people (Case 

study: Asalem Forests, north of Iran). Iranian Journal of Forest, 8(3), 365-379. 

Goushegir S.Z., Feghhi, J., Mohajer, M.R.M., & Makhdoum, M. (2009). Criteria and indicators of 
monitoring the sustainable wood production and forest conservation using AHP (Case study: Kheyrud 

educational and research forest). African Journal of Agricultural Research, 4(10), 1041-1048. 



 26 25تا  04، صفحۀ 9055، بهار 9مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال سیزدهم، شمارة 

 

Gomontean, B., Gajaseni, J., Edward-Jones, G., & Gajaseni, N. (2008). the development of 

appropriate ecological criteria and indicators for community forest conservation using participatory 

methods: a case study in northern. Thailand Ecological Indicators, 8(5), 614–624. 

Hák, T., Svatava, J., & Bedřich, M. (2016). Sustainable Development Goals: A need for relevant 

indicators. Ecological Indicators, 60, 565-573. 

Henareh Khaliani, J., Namiranian, M., & Heshmat Al-Waezin, S.M. (2011). Encouragement programs 
for local communities to protect biodiversity in the Zagros forests. Central Zagros National 

Conference on Forests, Capabilities and bottlenecks, 11-1.  

Hickey, G.M., & Innes, L.J. (2008). Indicators for demonstrating sustainable forest management in 
British Columbia, Canada: An international review. Ecological Indicators, 8(2), 131-140. 

Hosseini, S., Z., Maleknia, R., & Sadeghi, H. (2017). Combined approach in evaluating the criteria 

and indicators of sustainable forest management at the local level (Case study of Lirabi watershed, 

Chaharmahal and Bakhtiari province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 1, 159-149. 

Imani Rastabi, M., Jalilvand, H., & Zandebasiri, M. (2015). Evaluation of socio-economic indicators 

and signs in monitoring the forestry plan of Kalgchi Lordegan. Iranian Forest and Poplar Research 

Quarterly, 23(2), 208-199. 

Islam, I., Siwar, C.S., Islamil, M., & Hidayah, N. (2010). Criteria and Indicators for sustainable forest 

management in Malaysia American. Journal of Environmental Sciences, 6(3), 212-218. 

Jafari, A., Sadeghi Kaji, H., Azadi, H., Gebrehiwot, K., Aghamir, F., & Van Passel, S. (2018), 
Assessing the sustainability of community forest management: A case study from Iran. Forest Policy 

and Economics, 96, 1-8. 

Jalilova, G., Khadka, C., & Vacik, H. (2012). Developing criteria and indicators for evaluating 

sustainable forest management: a case study in Kyrgyzestan. Forest Policy and Economic, 21(4), 32-
43. 

Jazirei, M.H., & Ebrahimi Rostaghi, M. (2003). Zagros Forestry. Publications: University of Tehran 

Kaboudi, A., Azizi, Y., & Rezaei, S. (2017). Investigating the main causes of fire in Zagros forests 
and providing solutions for managing these forests Case study: Ilam Province. 3rd National Congress 

on Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences, Tehran.  

Khedrizadeh, M., Maleknia, R., Adeli, K., & Hanareh Khalyani, J. (2017). Survey of barriers and 

potential field to involve local people in the forest management process (Case study: Local 
Communities in Nameshir, Baneh). Journal of Wood & Forest Science and Technology, 24(3), 35-48. 

Kotwal, P.C., Omprakash, M.D., Gairola, S., & Dugaya, D. (2008). Ecological indicators: Imperative 

to sustainable forest management. Ecological Indicators, 8(1), 104-107. 

Loo, J., Oudara, S., & Ian, K.D. (2014). Seeing the trees as well as the forest: The importance of 

managing forest genetic resources. Forest Ecology and Management, 333, 1-8. 

Luckert, M.K., & Williamson, T. (2005). Should sustained yield be part of sustainable forest 
management Canadian. Journal of Forest Research, 35(2), 356–364. 

Lukina, M.A., Orlova, A.V., Gornov, A.M., Kryshen, P.V., Kuznetsov, S.V., Knyazeva, V.E., 

Smirnov, O.N., Bakhmet, S.P., Eydlina, V.V., Ershov, N.V., & Zukert, L.G.I. (2013). Assessment of 

Sustainable Forest Management Criteria Using Indicators of the International Programme ICP Forests, 
Forestry University and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Journal of Forestry Research, 6(7), 734-

745. 

Mirzaei, J. (2012). The causes of forest degradation andthe solution Strategies to deal with them. The 
firstnational conference of strategies to obtain of sustainable development, State Ministry-Tehran. 



 ...ناحیۀ های جنگل پایدار مدیریت های شاخص و معیارها   21

 
Mohammadi Kangarani, H., Shamekhi, T., Babae, M., Ashtarian, K. & Arab, D.R. (2009). Policy-

making between institution, forest and water variables by path analysis method (case study; Vezg 

watershed/ Kohgiloye va Boyerahmad province). Iranian Journal of Forest, 2(2), 127-138. 

Nazariani, N., Fallah, A., Lotfalian, M., & Imani Rastabi, M. (2018). Stakeholders' analysis to 

assessment indicators of sustainable management of forests (Case Study: Lorestan Province, Kuhdasht 

County). Journal of Wood & Forest Science and Technology, 25(1), 117-133. 

Pourhashemi, M., Jahanbazi-Goujani, H., Hoseinzade, J., Bordbar, S.K., Iranmanesh, Y., & 
Khodakarami, Y. (2016). The history of oak decline in Zagros forests. Irannature, 2(1), 30-37. 

Pirmohammadi, Z., & Mahdavi, A. (2015). The importance and necessity of evaluating sustainable 

forest management. the third national conference on environment, energy and bio-defense, Tehran.  

Pirzadian, A. (2008). Survey of local communities in conservation and development project of Zagros 

forests (case study: Kermanshah province). Master’s thesis of forestry, Azad University unit of 

Science and Research of Tehran, 160p. 

Pourmoghadam, K., & Bozorgnia, F. (2015). Implementation of green sustainable forestry initiatives 
in the Central Zagros region, a case study: customary arrangement of the sun in the Vanak-Khersan 

management watershed. First National Conference on Natural Resources and Sustainable 

Development in Central Zagros, 12-1. 

Sadeghi Kaji, H., Jafari A., & Yarali, N. (2015). An assessment of forest management sustainability in 

Do-Polan district Chaharmahal and Bakhtiari Province. Iran Iranian Journal of Forest and Poplar 
Research, 23(3), 490-501. 

Shamekhi, T. (2005). Socio-Economic Criteria and Indicators (C&I) of sustainable forest 

management and adaptive them with Iran position. Protection of forests and sustainable management 

symposium. Published by Iranian society of forestry, 37-52p. 

Shami, J., Banj Shafiee, A., & Hosseinzadeh, O. (2018). Identifying effective organizational criteria 
on sustainable management of Zagros forests of West Azerbaijan province. Journal of Forest 

Research and Development, 4(2), 177-161. 

Tajbar, S.R., Menaria, B.L., & & Kotwal, P.C. (2008). Sustainable forest management in India, 
Current. Science-Bangalore, 94(8), 996-1002. 

Varma, V.K., Ferguson, I., & Wild, I. (2000). Decision support system forsustainable forest 

management. Forest Ecology and Management, 128(1), 49–55. 

Wang, S. (2004). One hundred face of sustainable forest management. Forest Policy and Economics, 

6(13), 205-213. 

Yakhkeshi, A. (2004). Forest & rangeland management and environmental protection management 

system in comparison with some of the countries. Publisher by Mazandaran University, 314p. 

Zandebasiri, M., & Ghazanfari, H. (2010). The main consequences of affecting factors on forest 

management of local settlers in the Zagross forests (case study: Ghalegol watershed in Lorestan 

province). Iranian Journal of Forest, 2(2), 127-138. 

Zandebasiri, M., & Parvin, T. (2012). Investigation on Importance of Near East Process’s criteria and 

indicators on sustainable management of Zagross forests (Case study: Tange Solak Water Catchment, 

Kohgiloye and Boyer Ahmad province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(2), 204-

216.



Corresponding author Tel: +988432224827 Email: a.poursaeed@gmail.com 

Iranian Journal of Forest 

Vol. 13, No. 1, Spring 2021 

pp. 43-58 

     Research Article 

 

 

 

 

Explaining the criteria and indicators of sustainable management of forests in  

Zagros basin from the point of view of forest specialists and experts 
 

A. Salmani
1
, A.R. Poursaeed

2*
, V. Bayramzadeh

3
, and R. eshraghi Samani

4
 

 
1 Ph.D. Student in Dept. of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, I.R. Iran. 
2 Associate Prof., Dept. of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, I.R. Iran. 

3 Associate Prof., Dept. of Wood Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, I.R. Iran. 
4 Associate Prof., Dept. of Agricultural Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, I.R. Iran. 

(Received: 13 December 2020, Accepted: 18 March 2021) 

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 semi-

structured 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. 

 

 
 

 
 


