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  چكيده
و همچنين حفظ تنوع  منظور حفظ همه كاركردهاي جنگل بهالمللي و ملي در زمينه مديريت جنگلها  ستاي تحوالت بيندر را

اين  كردني يبراي اجرا معيار و شاخصكنار اين موارد بهبود وضع رفاهي مردم وابسته به جنگل، ابزاري با عنوان  زيستي و در
دهي به ارزيابي  دهي و نمره چارچوب سلسله مراتبي و استفاده از روش رتبهبا استفاده از اين ابزار و  .اهداف مطرح شد

ريزي و  سياست، برنامه"در اين تحقيق به بررسي اصل  .شدهاي اجرا شده در سطح واحد مديريتي پرداخته  سياست
منطقه كه ته شده پرداخ در روستاي پچت و جنگلهاي اطراف آن "سمت مديريت پايدار جنگل بههاي سازماني حركت  چارچوب
اين نمره با تعيين  توان كه مي هآمدبدست  Ps= 32/0 نمره  ياد شدهبراي اصل  .باشد مي داراي مديريت تلفيقي مشاركتي ياد شده

به مديريت پايدار جنگل تعيين  شان را را مورد مقايسه قرار داد و ميزان نزديكي آنهابراي ساير واحدهاي مديريتي جنگل، اصل 
  .نمود

  
  .، مديريت پايدار جنگلشاخصاصل، معيار، : كليدي هاي ژهوا
  

  مقدمه
 اجالس سران زمين دراز بعد  ليملال در سطوح بين

با همراه  سمت بهبود رفاه بشري بهحركت ، 1992سال 
 .)1382 يخكشي،( مطرح شدها  تضمين سالمت اكوسيستم

كه ايران هم جزء  21دستور كار  به اجرا در آمدن براي
زمينه جنگل  در ،آن استامضاء كننده  كشورهاي
 تشكيل شدالمللي  در سطوح بين هاي متعددي كنفرانس

  كه هدف آنها ايجاد و تعيين مجموعه )1383 شامخي،(
براي نزديك شدن به پايداري  هامعيارها و شاخص، اصول

 ,CIFOR( باشد و اجراي مديريت پايدار جنگلها مي

1999a(. و معيارها اشت كه گونه بيان د توان اين مي
گيري تصميمريزي هستند كه به ابزارهاي برنامهها  شاخص

د و در تعيين كنن كمك مي گذاري ه سياستدر زمين
در  ).Yianna & Policos, 2000( ثر هستندؤها م سياست

 -وجود مشكالت اقتصادي به با توجه سطح ملي هم 
 همچنيند، اذعان دارنكارشناسان به آن  هاجتماعي كه هم

 كسيبر  بارز آن هايوجههمشكالت اكوسيستمي كه 
اض قراي پنهان آن مانند انه وجهه پوشيده نيست و

سبب شد كه  ،اند كه هنوز شناسايي نشده هايي گونه
 سياستهايدر راستاي  ،كشور در سطح ملي هم سياستهاي

اين  همين دليل به. قرار گيرد جهانيموجود در سطح 
ت جنگل در سطح محلي ا در سطح واحد مديريسياسته

الزمه كه و در ارتباط با سطوح ملي و جهانيست  هبود
ها در سطح واحد مديريت از دو  تسياس. يابد ي ميياجرا
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ي كه در سطح سياستهايدر ابتدا . است بررسيقابل  جهت
براي واحد  مشي كالن خطعنوان يك  به ،ملي طراحي شده

ياست شود و ديگري س جنگل در نظر گرفته ميمديريت 
 ,CIFOR( باشد در سطح واحد مديريت جنگلي مي

1999a.(  مدير واحد  اختياراز  هاي كالنمشيخطبنابراين
ديده و جنگلي خارج است و بايد در سطح ملي 

ولي در عوض يك مدير جنگل  ،گيري شوند تصميم
با اطالعات جامعي  تواند در سطح واحد مديريتي خود مي

بدست  هستند به جنگل وابسته كهكه از مردم منطقه 
در  خود را واحد مديريتي خاصذاري گ سياست ،آورد  مي

  .)1شكل ( انجام دهد هاي اكوسيستم جنگلي تعيين كاركرد

  
  )CIFOR, 1999a(به مديريت پايدار گذاري و ساير عناصر مربوط  رابطه بين سياست -1 شكل

  

اند كه در اين تحقيق اصل يك آن مورد بررسي دستيابي به مديريت پايدار جنگل مطرح شدهاصول الزم براي  2در شكل 
  .قرار گرفته است

  
  

  CIFOR (1999c)اصول مديريت پايدار جنگل طراحي شده توسط  -2شكل 

 سياست

  مسائل اجتماعي  شرايط اكولوژيكي

  توليد كاالها و خدمات

حفظ سالمتي عناصر جنگل و: 5اصل 
هايآنها و همچنين سالمتي انسان

پذيرش همهوابسته به جنگل مورد 
 .باشدنفعان ميذي

نفعان حقوق همديگر راذي: 4اصل 
اندپذيرفته و ابزار الزم را تهيه نموده

طور مشاركتي كه جنگلها را به براي اين
 .ندو منصفانه مديريت كن

مديريت جنگل دسترسي: 3 اصل 
نسلها به منابع و فوايد اقتصادي را

 .خوبي فراهم و تقويت مي نمايد به

هاي حمايت كنندهفرايند :2صل ا

هاي ر جنگلداز تنوع زيستي 

 مديريت شده و حفاظت شده

ريزي وسياست، برنامه: 1 اصل
سازماني مديريتهاي چارچوب

 پايدار جنگل 

توليد و كيفيتپايداري:6اصل

 كاالها و خدمات جنگلي

               
مديريت پايدار جنگل
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مديريت "ان عنو تحتحي ر روستاي پچت طرد
انجام  "مشاركت مردمشمال با  ريتلفيقي در جنگلهاي خز

 1380اين طرح در سال  .)1385 يخكشي،( استشده 
ي كردن اهداف دستور كار يهدف آن، اجراو شروع شده 

مديريت جامع، حفاظت و احياي يعني ارائه يك طرح  21
هاي آمايش سرزمين،  هاي جنگلي، تهيه نقشه عرصه
هاي مختلف كشاورزي، دامداري،  ريزي در بخش برنامه

تري، توسعه و عمران روستايي، سعي در آگروفارس
فقر مادي و ( كني عوامل اصلي تخريب منابع طبيعي ريشه

با  ويژه به) برداري غيرمنطقي از سرزمين فرهنگي و بهره
اين امر با . باشدكارگيري زنان و جوانان روستايي مي هب

سونگر و با هماهنگي بين سازمانهاي  توجه به رويكرد همه
مشاركت مردم محلي اجرا شده است و در  بخشي و با ميان

جستجوي برقراري نوعي توازن و هماهنگي بين اجزاي 
ريزي استفاده از  مختلف سيستم كنوني مديريت و برنامه

سرزمين بوده تا بتواند از منابع طبيعي كشور بر مبناي اصل 
 سياستهاي ،در اين تحقيق .برداري كند توسعه پايدار بهره

هدف و  گيرد مورد بررسي قرار مي پروژهريزي اين  برنامه
ديريت راستاي م درتا چه حد مشخص شود  آن است كه

  .استبوده موفق پايدار 
  

  مواد و روشها
از سطح دريا  باالتر متر 1100در ارتفاع روستاي پچت 

عرض جغرافيايي و شرقي  53˚ 45́ل جغرافياييطوبا 
انوار خ 45اين روستا داراي  .قرار داردشمالي  36˚ 35́
 جنوب يلومتريك 50در كهباشد  نفر جمعيت مي 184با 

 مازندران واقع شده استو در استان شهرستان بهشهر 
  .)3شكل (

  
   نقشه منطقه مورد مطالعه -3 شكل

   
  تحقيق روش
 ريزي در كه تعيين سياستها و برنامه  توجه به اينبا 

عنوان يك اصل در حركت  بههاي سازماني  چارچوب
ا بنابراين ب ،مديريت پايدار جنگلي مطرح بودهسمت  به

 چندسلسله مراتبي و تجزيه و تحليل   استفاده از چارچوب
ي كردن اين اصل در اجراي سعي) دهي روش رتبه(  معياره 

ين منظور براي اين اصل  چند معيار و چندين بد .شد
كه  )CIFOR, 1999b( تهيه شده CIFORشاخص توسط 
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ايه مورد استفاده قرار گرفت و عنوان يك مجموعه پ به
 دليلهمين  به .شد منطقهآنها با شرايط سعي در تطبيق 

 اصالح و يا حذف شدنداين عناصر  بعضي از
)Guillermo & Ravi, 2000(.  كه  است يادآوريالزم به

و  هامعياربراي رسيدن به يك مجموعه مناسب از 
ريزي بايد  و برنامه يارگذسياست برايها شاخص

كارشناسي  هاي هو جلس ي آموزشي، كارگاههاها ييدهماگر

نيازهاي مردمي محلي و وضعيت  تا انجام شود
. كرد ريزي اكوسيستمها را در نظر گرفته و براي آنها برنامه

مطابق با  5تا  1اي از  جا براي هر شاخص نمره در اين
ها  كه وزن اين شاخص براي اين .داده شده است 1 جدول

استفاده ) 1جدول (ته شود از طيف ليكرت هم در نظر گرف
  .شده است

  
  دهي به هر شاخص  ها و طيف ليكرت براي رتبه دهي به شاخص مقياس نمره -1 جدول

   دهي به شاخصها مقياس نمره
 نمره

دهي به هر شاخص  رتبه
  )طيف ليكرت(

  
  مرتبه

  توصيف  توصيف
  نهايت ضعيف و نمايش بي

  وضعيت بسيار نامطلوب
  1  اهميت كم بسيار  1

  3 اهميت كم  2  نمايش ضعيف و نامطلوب
  5 مهم نسبتاً  3  قابل قبول

  7 مهم  4  نمايش خيلي مطلوب
  9 خيلي مهم  5  الگو براي منطقه

  
و وزن هر شاخص اين بعد از بدست آوردن نمره 

مقداري كه براي هر شاخص  و مقادير در هم ضرب شده
شده و بر  عجمها  آيد با مقادير ساير شاخص بدست مي

اين  .آيد بدست مي معيارنمره هر قسيم مي شود كه ت 100
مقادير معيارهاي  و شدهدر وزن آن معيار ضرب نمره 

كه نمره  تقسيم شده 100شود و بر مختلف با هم جمع مي
توان از نمره اين اصل  در نهايت مي .آيد اصل بدست مي

  . دهمراه اصول ديگر براي تعيين پايداري استفاده كر به
دهـي و   اصالح و انتخاب شاخصها و معيارهـا، رتبـه   براي
اسـتفاده   CIMATافـزار   گيري ميزان پايداري از نـرم  اندازه

  .شده است
  

  نتايج
ها و معيارهاي طراحي شده  مجموعه پايه شاخص 

اطالعات كه براي واحد مديريت جنگل  CIFORتوسط 
قرار مورد بررسي بود متناسب با شرايط ايران آن موجود و 

آمده  يك  هاي اصلها و شاخصمعيار 3در جدول  .گرفت
 .اند ي كردن اصل مربوطه طراحي شدهاست كه براي اجراي

شود ودار سلسله مراتبي  مشاهده ميطوركه در نم همان
ها و اصل مربوطه  ارمعي ها، نمره و وزن شاخص ،)3شكل (

 راهايي توان شاخص در صورت تمايل مي .داده شده است
عبارت ديگر در  بهداراي نمره و وزن كمتري هستند و كه 

حذف  ،ندتراهداف و تعيين پايداري كم اهميت رسيدن به
  . نمود
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  مديريت پايدار جنگل هايمعيار و شاخص اصل، -3جدول 
 .سمت مديريت پايدار جنگل نقش دارند بهكه در حركت  ريزي و چارچوب هاي سازماني سياست، برنامه :1 اصل

 .سرمايه كافي و مداوم براي مديريت جنگلها وجود دارد: 1-1ر معيا

 

 ؛ريزيها بر پايه اطالعات صحيح اخير تهيه سياستها و برنامه: 1-1-1اخصش

 

سازي بين بخشهاي مختلف يك سازمان و يا سازمانهاي مختلف در مورد  ؤثر براي هماهنگتهيه ابزارهاي م: 2-1-1شاخص 
 ؛رزمينكاربري اراضي و مديريت س

وجود گزارش دائمي از جنگلهاي توليدي و حمايتي بر پايه مديريت پايدار جنگل كه قانون از آن حمايت : 3-1-1شاخص
 ؛كند مي

زدايي  كه كاربري مناطق جنگل) PFE(اي يا گزارش دائمي از وضعيت جنگل  وجود طرح كاربري اراضي منطقه: 4-1-1شاخص
محيطي، اقتصادي  ا را به چنين فاكتورهايي مانند جمعيت، كشاورزي، حفاظت، ارزشهاي زيستكند و توجه م شده را منعكس مي
 ؛كند و فرهنگي جلب مي

 ؛ل مديريت و تحقيقات جنگلئوگذاري كافي براي سازمانهاي مس وجود پرسنل و سرمايه: 5-1-1شاخص 

 .هايي براي سياست اقتصادي وجود دارد بيني پيش: 1-2معيار 

 ؛پذير هاي ذخيره براي خسارتهاي بالقوه امكان وجود سرمايه: 1-1-2شاخص

 ؛هايي براي جلوگيري از اختالالت اقتصادي بيني وجود پيش: 1-2-2شاخص 

 .كند داري، مديريت جنگل را نفي نمي هاي غيرجنگل كدام از سياست هيچ:1- 3معيار

 ؛ليدهاي  بخش كشاورزي براي توسعه تو نبود انگيزه: 1-1-3

 ؛هاي مورد توافق نبود تحريف در سياست: 2-1-3 

 .گير وجود دارد زون ضربه: 1-4معيار 

 ؛ميزان كم ناسازگاري مرزهاي واحد مديريت جنگل: 1-1-4

 

 ؛هاي واحد مديريت جنگلياحترام مردم محلي به مرز: 2-1-4

 ؛مرزهاي جنگل هايي از جانب مديريت جنگل براي حمايت ازاعمال تالش: 3-1-4

  .دهد چارچوبهاي قانوني، دسترسي به جنگل و منابع جنگلي را مورد حمايت قرار مي:1-5معيار 
 ؛)طور مثال چوب سوخت به( )NTFP(برداري شده از جنگل  ي بهرهجود حقوق مالكيت براي محصوالت فرعو: 1-1-5

 ؛گواهي سيستم شفاف اعطاي: 2-1-5 

 .در عمليات استفاده از جنگل توضيح داده شده است دوبارهذاري گ سرمايه: 1-6معيار 

  ؛ )رببر و ِببتشويق سياست ِ(سرمايه زياد  كفقدان تحر: 1-1-6
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  هايشان همراه نمره و وزن بهنمودار سلسله مراتبي اصل، معيار و شاخص  -3شكل 

 
باشد سلسله  افزار مي در اين شكل كه خروجي نرم

نشان داده شده و حروف ) Policy(ياست ب اصل ستمرا
= Indicator(I ، )معيار=  C )Criteriaكار رفته شامل  به

) وزن= Weight( Wو ) نمره= Score(S ، )شاخص
  .باشد مي
  

  بحث 
  هاي مربوطهها و معيارها به شاخصداليل اختصاص نمره

  1-1 رمعيا
سياست ملي كشور در راستاي دو  :1-1- 1 شاخص

ساله و  20انداز  سند چشم يست كه اولموضوع مهم ا
در  .است )1385 ،اماني( ملي آمايش سرزمينح دومي طر

ها مدنظر قرار گرفته و مشاركتي اين سياست  واحد مديريت
جهاني فكر كن و "و اين اصل را كه  ي شده استياجرا

در  .است مورد توجه قرار دادهرا  "محلي عمل كن
يافته با  ست توسعها ريايران كشو ،ساله انداز بيست چشم

جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با 
بخش در جهان اسالم و با  هويت اسالمي و انقالبي، الهام

 .الملل ثر در روابط بينؤتعامل سازنده و م

اسناد موجود در كتاب منتشر شده  :2-1-1شاخص 
بين بخشها و  دارد كهاز اين  حكايتتوسط مديريت طرح 

وجود اي مختلف براي اجراي طرح همكاري سازمانه
توان به  ميآن جمله  از كه) 1385 يخكشي،( داشته است

استان مازندران، ركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي م
زندران، ستان بهشهر، استانداري ماجهاد كشاورزي شهر

  .اشاره كرد و غيره UNDP،زيست سازمان محيط
راي اين طرح كه از طول مدت اجدر  :3-1-1شاخص 

هفته يكبار  2 به طول انجاميد هر 1385تا  1380سال
كه براي  هشد مردم تشكيل  براي كارگاه آموزشي

 محيطي، كشاورزي و صنايع نگي، زيستفره هايآموزش
كه نيازهاي  همچنين براي اين .دستي طراحي شده بودند

 حركت شود، و متناسب با آن شناخته شدهمردم 
با اجراي اين  طبق تحقيقات و محور عمل شد مردم

 در حد مطلوب طبيعي جنگل ميزان زادآوري ،مديريت
درختان به ميزان چشمگيري كاسته به زني  و از كت است
  . ه استشد

 تفرج  نقشه كاربريبراي اين روستا  :4-1-1شاخص 
داري براساس مدل  لو جنگ گسترده، كشاورزي

كه اين  )1385 ،يخكشي( شده است اكولوژيكي تهيه
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ه و طرح آمايش سال 20انداز  سياست چشمخوبي  هه بئلمس
ها در دوره لميزان تخريب جنگ .دهد سرزمين را پوشش مي

 .مورد بررسي قرار گرفته است 1381 تا 1371ساله  ده
راهكارهايي عوامل تخريب اين جنگلها مشخص شده و 

  .ه استدش و اجرا براي آنها ارائه
ل هم جنبه ملي ئواساين  :5-1-1 شاخص

سطح واحد  در و هم شود ميگذاري را شامل  سياست
جا به بخش دوم آن پرداخته شده  مديريت كه در اين

ولي  ،اين پروژه در سطح منطقه يخكش طراحي شد. است
سطح يك طرح كوچك در  در ،دليل كمبود بودجه به

 اجرا نمونهعنوان  هبمحله  يخكش و شيخ روستاي پچت،
  ). 1385 ،يخكشي( شد

  
   1-2معيار 

پايدار به مديريت  هخسارتهاي وارد :1-1-2شاخص 
 است به مردم وابسته به جنگل وارده زيانهايجنگل شامل 

دنبال  هب رابرداري جنگل  ثانويه عمليات بهره هايثركه ا
خسارتهاي ناشي از عوامل طبيعي و انساني  كه شامل دارد

ين خسارتهايي چن براي جبران .است به اكوسيستم جنگلي
ر مديريت مشاركتي با ايجاد دگذاري  نياز به سرمايه

تشكيل  و ستااعطاي وام به مردم رو برايي يها صندوق
 محيطي  زيستبا اهداف  تعاوني چندمنظوره هايشركت
نيز زيست  هاي وارده به محيط جبران خسارتبراي  .است

  . گرفته شده است هايي در نظر سرمايه
ظور جلوگيري از اختالالت من به :2-1-2شاخص 

درآمد تكيه شده  بر اصل تنوع ،اقتصادي در روستاي پچت
گي اقتصادي آنها ، شكنندبا ايجاد تنوع درآمد روستائيان كه

براي مواقعي كه اختالالت  همچنين .يابد مي كاهش
د نتوان ميي مطرح شده ها دوقنص ،اقتصادي وجود دارد

گر حذف دالالن خريد از طرف دي .گاه باشند تكيهعنوان  به
 و ايجاد شركتو دامي و فروش محصوالت كشاورزي 

روستائيان اختالالت و افزايش درآمد  به كاهش تعاوني
ميزان افزايش درآمد روستائيان مقايسه  .منجر شده است

نشان چوب ين منطقه نسبت به روستاهاي منطقه نكاا
افزايش درآمد % 30 اين منطقه روستائيان كه دهد مي
  .اند هتداش

  1-3معيار 
 پچت مردم اذعان داشتنددر روستاي  :1-1-3 شاخص

، هاي كشاورزي و توليد كم نسطح كم زميعلت  بهكه 
شوند اما بعد از  دنبال كار از منطقه خارج مي به فرزندانشان

هايي كه با آموزش و اجراي طرح مديريت تلفيقي
 ميزان ،به مردم دادند كارشناسان كشاورزي و دامپروري

اد همچنين ايج .طح افزايش يافتدرآمد آنها در واحد س
سبب  ،مين منابع سوختي جايگزينأتي و تدسصنايع 

  . ها شدتخريب جنگل برايمردم كاهش انگيزه 
هـم در دو سـطح    اين قسـمت  :2-1-3 شاخص

تهيـه شـده در    سياستهاي .و محلي قابل بررسي استملي 
تحريـف  مـورد  مانند طرح خروج دام از جنگل سطح ملي 

امـا همـين   . ي بوده اسـت يداراي معضل اجراقرار گرفته و 
خوبي از طريـق   بهواحد مديريت جنگل سياست در سطح 

آموزش دامداران و با مشاركت آنها بـه موفقيـت انجاميـده    
و   ها پرداخته است تا جايي كه دامداران به دورگ كردن دام

 روستاهادامداران ساير  اند كه كرده خارجاز جنگل  را دامها
در ايـن مـديريت مشـاركتي     .كننـد  مـي الگوبرداري  از آنها

ريـزي و اجـرا نقـش     گيـري، برنامـه   چون مردم در تصميم
هــا و  تفــاهم ســوء بنــابراين )1385 يخكشــي،( انــد هداشــت
خـود   مـردم  زيـادي كـاهش يافتـه و    به ميزان اهتعبيرسوء
تحريـف   .اند نموده صورت مشاركتي اقدام به خروج دام به

  .كاهش يافته است هم تهاسياس
  

  1-4 معيار
كه مردم   جا با توجه به اين  در اين :1-1-4شاخص 

 مجري مشاركترا با ريزي  رنامهب سياستهايخود 
خود احترام  تصميمات براي بنابراين ،اند ريزي كرده طرح
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 ،شدهاي كه توسط آنها حفاظت  منطقهدر و قائل بوده 
  .ه استتخريب به ميزان چشمگيري كاهش يافت

ي مشاركتگيري  تصميمدليل  بهمردم  :2 -1-4شاخص 
 زبلكه ا ،گذارند تنها نسبت به مرزهاي جنگل احترام مي نه

طور رايگان در هفته منابع  بهو  كنندآنها حفاظت مي
  . ندكردكاري  ، جنگلطبيعي

با  پچتستاي ومديريت جنگل در ر :3-1-4شاخص 
كردن سوخت ايگزين نيازهاي مردم از طريق جتأمين 

او دورگ بديل گاو بومي به گهمچنين با ت و مورد نياز آنها
مورد نياز آنها توسط شركت تعاوني و با  سبوسو تأمين 
بدون اين كه عمل  ،محيطي به مردم  هاي زيست آموزش

موفق به حفاظت جنگلهاي  ،حصاركشي انجام شده باشد
  .روستا شده است

  
  1-5معيار 
ايگزين تا حدودي نياز هاي ج اگرچه سوخت :5-1-1

براي بعضي از  ليو اند سوختي مردم را برآورده كرده
به چوب هيزمي نياز دارند كه تهيه هيزم از هنوز مصارف 
شود و اداره منابع  دارهاي درون جنگل انجام مي خشكه

دارها  برداري از خشكه طبيعي و مديريت جنگل اجازه بهره
نين براي همچ .دهند تأمين چوب سوخت مي برايرا 

ي روستاي ها هبه تمام خانواد ،كاهش وابستگي به هيزم
كپسول گاز داده شد ) محله و يخكش همچنين شيخ( پچت
دسترسي و حق مالكيت مربوط  .له سوخت حل شدئو مس

به ساير محصوالت فرعي مانند ميوه جنگلي به مردم 
  .منطقه داده شده است

 ه اينبا توجه ب: سيستم شفاف اعطاي گواهي :5-1-2
در سطح داري  واحدهاي جنگل پايداريكه اعطاي گواهي  

به تازگي مطرح شده و در زمينه منابع طبيعي المللي  بين
جنگل به اجرا در   در كشور ما و در زمينه ولي هنوز است

در اين پروژه نيز سيستم اعطاي گواهي  .نيامده است
كه  يدافرا ازاما  ،مند وجود نداردمعناي واقعي و ضابطه به

و نزديك شدن به مديريت جنگل راستاي اهداف در 

 توان از آن جمله مي تقدير شد كه اند سهم داشتهپايداري 
و انتخاب زن نمونه  روستا لوح سبز به مدير مدرسهاعطاي 

در اين زمينه بايد . نام بردرا محيطي  در مسائل زيست
به واحدهاي مديريتي پايداري  ضوابط اعطاي گواهي

   .و به مرحله اجرا درآيدتدوين 
  

  1-6معيار 
ي يكه اين طرح براي اجرا با توجه به اين :6-1-1

تنوع زيستي اين حفظ منظور  بهو  21ساختن دستور كار 
در اين  "ِببر و ِببر "ي مانند سياستهاي بنابراين ،منطقه است

  .است بودهو مبنا بر حفاظت از منطقه  هطرح جايي نداشت
نمره اصل  ،ها و وزنهاي بدست آمده با توجه به نمره 

است كه اين  )32/0Ps= )Policy Scoreمربوطه برابر با 
با مقادير ساير اصول جمع شده و نمره پايداري مقدار 

در اين جا تنها يك اصل از . مديريت جنگل را خواهد داد
بررسي قرار گرفته اصول مديريت پايدار جنگل مورد 

هاي بدست آوردن نمره رسي ساير اصول واست كه با بر
د مديريت را محاسبه و توان نمره پايداري هر واحآنها مي
با منظور اعطاي گواهي پايداري  بهرا  ي مديريتيهاواحد

    . هم مقايسه نمود
  

به نتايج بدست آمده و مسائل با توجه  :دهاپيشنها
  :شود كه مطرح شده پيشنهاد مي

متخصصان ي، يكارگاهي با مشاركت كارشناسان اجرا -
اي تهيه مجموعه پايهر منظو بهبخش آموزش و پژوهش 

هاي مناسب براي واحدهاي شاخصمعيارها و از 
استفاده در  برايشود تا مديريت جنگلهاي شمال تهيه 

گيري در سطح واحد مديريت تصميم ارزيابي و پايش،
   .كار گرفته شوند به

 = NFP( ي ساختن برنامه ملي جنگليمنظور اجرا به -
National Forest Program( ها  اي از شاخصمجموعه
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مديريت جنگل و براي كل  و معيارها براي واحد
  .هاي شمال تهيه شودجنگل

شود از چارچوب سلسله مراتبي براي پيشنهاد مي -
هاي مديريت ها و معيارشاخصو تدوين فرموله كردن 

 .پايدار جنگل استفاده شود
بط با جنگل، سياستهاي مرتكه شود پيشنهاد مي -

، چرا كه گيرندبرها را هم در روستا طرحهاي توسعه
بدون درنظر گرفتن رفاه مردم روستايي، مديريت پايدار 

 .ي نخواهد شديجنگل اجرا
هاي مناسب و قابل ها و معيارمنظور تهيه شاخص به -

مشاركت هاي مديريت جنگل از كاربرد براي واحد
 .نفعان مربوطه استفاده شود مردم و ذي

از در سطح واحد مديريت ها براي تهيه و اجراي سياست -
پژوهش، آموزش و كارشناسان  بخشهايمشاركت 

و  كشور داريي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزاجراي
 .استفاده شود وابسته به جنگل مردم

اي تهيه شوند كه گونه ها بايد بهها و معيارشاخص -
ل و واحد المللي، ملي، منطقه شما ارتباط سطوح بين

           .  ديگر مرتبط نمايديكمديريت را به 
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Abstract 

 
With the international and national development of sustainable forest management (SFM) for protecting 
and conserving all forest functions and its biodiversity, also for improving of human wellbeing who 
related to forest, some criteria and indicators have been present. We used this tools and hierarchical 
framework, scoring, ranking, and weighting to assess implemented policies at SFM unit. This study has 
investigated policy, planning of participatory integrated management at Pachat village and adjacent 
forests. In our study we achieved the principle score (ps) of 0.32 as one of the SFM principles for the 
studied area. The same process could be introduced for other SFM units to compare the results, in order to 
find out how close they are to SFM.   
                                                                            
Key words: principle, criteria, indicators, SFM.  


