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تهيه سياهه معيارها و شاخصهاي پايش پايداري کارکردهاي اکولوژيکي
جنگلهاي شمال در سطح واحد مديريت جنگل
(مطالعه موردي :جنگل خيرود نوشهر)

رحيم ملکنيا* ،1جهانگير فقهي ،2مجيد مخدوم ،3محمد رضا مروي مهاجر ،3محمود

زبيري3

 1استاديار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 2دانشيار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
 3استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت1390/9/5 :؛ تاريخ تصويب)1393/4/30 :

چکيده
برنامهريزی و مديريت پايدار جنگل چرخهای متشکل از طراحي ،اجرا و پايش فعاليتها ميباشد .اين چرخه برنامهريزی برای پايش فعاليتها
نيازمند توسعه معيارها و شاخصهايي است .از سوی ديگر ،تغيير در مديريت جنگل و حرکت از راهکار توليد محصول پايدار به سوی مفهوو
پايداری به معنای وسيعتر آن ،سبب اهميت يافتن کارکردهای ديگر جنگل شده است .امروزه ،جنگلداری در جسوتووی يوم موديريت چنود
منظوره مي باشد که در آن مالحظات محيطزيستي ،تنوعزيستي ،حمايت ،تفرج و زيباشناختي هموراه بوا نيواز سونتي توليود چووس سوازگار و
هماهنگ شود و بتواند اين خدمات و توليدات را به صورت پايدار فراهم آورد .بنابراين ،الز است که برای کارکردهای مختلف جنگل سوياهه
معيارها و شاخصهای پايش پايداری تهيه شود .هدف از اين مطالعه ،تهيه معيارها و شاخصهای پايش پايداری برای کارکردهای اکولوژيکي
جنگل خيرود است .برای اين منظور ،پس از تهيه سياهه اوليه شاخصها و معيارها ،اين سياهه توسط گروهي از متخصصان و بوا اسوتفاده از
روش تحليل سلسله مراتبي با هم مقايسه و وزن نسبي آنها تعيين شد .نتايج نهايي شامل هفت معيار و  25شاخص بورای پوايش پايوداری
اين سه کارکرد حفاظت ،حمايت و تفرج ميباشد .برای هر شاخص تاييدگرهای مناسب آن نيز تهيه و ارايه شد.

کليد واژهها :مديريت پايدار جنگل ،معيار ،شاخص ،پايش پايداری ،کارکردهای اکولوژيکي ،جنگل خيرود

*نويسنده مسئول:

Email: maleknia.r@lu.ac.ir

138

سرآغاز
از قرن  18ميالدی ،مديريت پايدار جنگل به يم مفهو
شناختهشده تبديل شده است ) .(Maes et al., 2011ابتدا
پايداری تنها بر اساس مديريت پايدار محصول و تعادل ميان رشد
و برداشت ساالنه بود ) ،(Luckert & Williamson, 2005اما
امروزه پايداری مفهو گستردهتری يافته و بيانگر مديريتي است
که به صورت مداو نيازهای اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی
جامعه را برآورده نمايد .مهمترين دليل برای ايواد اين مفهو
گسترده ،تغيير در نگرش مديريتي جنگل طي ساليان اخير
ميباشد .در گذشته کارکرد توليدی جنگل اهميت بااليي داشته و
برنامهريزی جنگل برای حداکثر نمودن و استمرار توليد چوس
بوده است ) .(Pukkala, 2002اما ،تغيير در مديريت جنگل و
حرکت از راهکار توليد محصول پايدار به سوی مفهو پايداری به
معنای وسيعتر آن ) (Lexer & Brooks, 2005سبب اهميت
يافتن کارکردهای ديگر جنگل در زمان کنوني شده است .برخي
از مطالعات نشان ميدهد که حفاظت از تودههای مسن و تفرج
در جنگل ،امروزه ذینفعهای جنگل از اولويت باالتری نسبت به
توليد چوس برخوردار است ) ;Ananda & Herath, 2003
 .(Ananda & Herath, 2008امروزه ،جنگلداری در جستووی
يم مديريت چند منظوره است که در آن مالحظات
محيطزيستي ،تنوعزيستي ،حمايت ،تفرج و زيبا شناختي همراه با
نياز سنتي توليد چوس سازگار و هماهنگ باشد.
از سوی ديگر ،برنامهريزی جنگل طي يم فرايند تصميمگيری
سلسله مراتبي( )1صورت ميپذيرد که از نظر زماني اين ساختار
سلسله مراتبي به سه سطح اصلي :بلند مدت يا راهبردی ،ميان
مدت يا راهکاری و کوتاه مدت يا عملياتي تقسيم ميشود
) .(Pukkala, 2002; Baskent & keles, 2005در اين
ساختار سلسله مراتبي ،بيشتر اهداف در طرحهای راهبردی تعيين
و طرحهای فني و عملياتي برای اجرا و دستيابي و پايداری به
اهداف راهبردی تهيه ميشوند .در اين برنامهريزی،
استانداردهايي وجود دارند که از طريق آنها ميتوان ميزان
برآورده شدن يا نشدن اهداف را بررسي نمود .از اين رو
برنامهريزی پايدار ،چرخهای متشکل از طراحي ،اجرا و پايش
فعاليتها ميباشد ) .(Rauscher et al., 2000يم روش برای
اجرای اين نوع برنامهريزی ،مديريت تطبيقي( )2است .اين فرايند
نيازمند توسعه معيارها و شاخصهايي برای ارزيابي پايداری
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ميباشد .به اين منظور بايد مشخص شود که چه متغيرهايي در
چه زماني و در کوا پايش ميشوند .برای هر واحد جنگلي يم
رشته نيازهای پايش خاص آن واحد وجود دارد ) Rauscher,
 .(1999از اينرو ،برای ارزيابي فعاليتها و بررسي پايداری آنها
بايد يم رشته معيارها و شاخصهای مناسب تهيه شود.
مهمترين نکته در مديريت پايدار ،استفاده از چارچوس معيارها و
شاخصهاست که مديريت پايدار جنگل را در سطح ملي،
منطقهای و واحد مديريت پايش ميکند ) Hichkey & Innes,
 .(2008در سالهای اخير ،با اهميت يافتن موضوع پايداری در
جنگل و پايش آن ،در کشور مطالعاتي در اين زمينه صورت
گرفته است ،Goushegir et al. 2009) .خزايي و همکاران،
1387؛ عبادی )1386 ،نمونههايي از کاربرد معيارها و
شاخصها در بررسي جنبههای مختلف مديريت پايدار در
جنگلهای شمال ميباشند .با اين حال ،برای گسترش اين بحث
و تکميل سياهه معيارها و شاخصها ،نياز به بررسيهای بيشتری
است.
در اين تحقيق ،تهيه سياهه معيارها و شاخصهای پايش پايداری
کارکردهای اکولوژيکي جنگلهای شامل کارکردهای حفاظت،
حمايت و تفرج مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
مطالعه حاضر ،در جنگل آموزشي پژوهشي خيرود واقع در حوزه
آبخيز  45جنگلهای شمال در  7کيلومتری شرق شهر نوشهر
بين´ 36° 27تا´ 36 ° 40عرض شمالي و´ 51° 32و´43
 °51طول شرقي صورت گرفت .جنگل خيرود با مساحتي حدود
 8000هکتار شامل  8بخش ميباشد که سه بخش از آن دارای
طرح مديريت ميباشد.
روش پژوهش
تهيه سياهه معيارها و شاخصها برای ارزيابي پايداری
کارکردهای جنگل در اين مطالعه ،بر اساس دستورالعمل
 CIFROبرای تهيه ليست معيارها و شاخصها صورت
گرفت ) .(Mendoza & Macoun, 1999اين روش مبتني بر
يم فرايند چند مرحلهای چند معياره بوده و از طريق روشهای
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رتبهبندی( ،)3رده بندی( ،)4يا تحليل سلسله مراتبي صورت
ميگيرد .اين فرايند چند معياره از طريق دو رويکورد باال به پايين
يا پايين به باال قابل اجراست.
در رويکرد باال به پايين سياهه معيارها و شاخصهای ارايه شده
به عنوان سياهه اوليه ،توسط تيم متخصصان مورد ارزيابي قرار
گرفته و با استفاده از نظر کارشناسي آنها ،سياهه نهايي تهيه
ميشود .اين ارزيابي با استفاده از يم تيم متخصص آشنا به
زمينههای مديريتي متفاوت برای سياهه معيارها و شاخصهای
پيشنهادی که با وضعيت محلي جنگل آشنايي داشته باشند،
صورت ميگيرد .در حالي که ،در روش پايين به باال تهيه سياهه
اوليه از طريق افراد ذینفع انوا ميپذيرد .در اين رويکرد،
مشارکت فعال و مستقيم ذینفعهای مختلف در واحد مديريت
صورت ميگيرد.
به دليل اين که انتخاس معيار و شاخص مناسب برای پايش
پايداری کارکردها امری تخصصي بوده و نياز به شناخت اين
کارکردها دارد ،بنابراين در اين مطالعه از رويکرد باال به پايين
استفاده شد.

فرايند هلسينکي؛ فرايند مونترال؛ خاور نزديم؛ Goushegir et

al., 2009؛  (Holovet and Muys, 2004سياهه اوليه
شاخصها و معيارهای مناسب برای هر يم از کارکردها تهيه
شد .به دليل اين که برخي از شاخصها و معيارهای استفاده شده
برای سطوح بينالمللي ،ملي و يا مناطق جغرافيايي متفاوت تهيه
شده بودند ،در تهيه سياهه اوليه ،برخي تغييرات و اصالحات بر
روی آنها صورت گرفت .اين اصالحات برای انطباق معيارها و
شاخصها با شرايط واحد مديريت و پايداری کارکردهای تعيين
شده انوا گرفت.
انجام مقايسه جفتي
پس از تهيه سياهه اوليه ،شاخصها و معيارها توسط متخصصان
مورد قضاوت قرار گرفتند .برای اين منظور ،از طريق پرسشنامه
از متخصصان درخواست شد که معيارها و شاخصهای مربوط به
هر معيار را به صورت جفتي مورد ارزيابي قرار دهند .به اين
ترتيب ،ميتوان وزن يا اهميت نسبي معيارها و مرتبطترين
شاخصها برای ارزيابي هر معيار را تعيين نمود .برای انوا
مقايسه جفتي ،از مقياس عددی جدول ( )1استفاده شد.
هر يم از متخصصان برای انوا مقايسه ميان معيارها يا
شاخصهای مربوط به هر معيار ،جدول ( )2را با استفاده از
امتيازات جدول ( )1تکميل نمود.

تهيه سياهه اوليه معيارها و شاخصها
در مرحله اول ،با استفاده از سياهه معيارها و شاخصهای
فرايندهای جهاني و مطالعات مختلف انوا گرفته در داخل و
خارج از کشور (عبادی1386 ،؛ خزايي و همکاران1387 ،؛

جدول ( :)1مقياس عددي و مفهوم آنها در مقايسههاي زوجي
مقدار عددي

9

7

5

3

1

8 ,6 ,4 ,2

برتری شفاهي
(معني عدد)

کامال مهمتر يا
کامال مطلوستر

اهميت يا مطلوبيت
خيلي قوی

اهميت يا
مطلوبيت قوی

اهميت اندکي بيشتر
يا کمي مطلوستر

اهميت يا مطلوبيت
يکسان

مقادير بينابيني

جدول ( :)2نمونه فرم مقايسه جفتي شاخصها
شاخص
2-2-1
3-2-1
3-2-1

معيار 1-2
9
9
9

8
8
8

7
7
7

6
6
6

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

جدول فوق نشان ميدهد که شاخص ( 1-2-1شاخص شماره
يم مربوط به معيار شماره  2از اصل شماره  )1و شاخص -2
 2-1دارای اهميت يکساني ميباشند .در حالي که ،شاخص -1
 2-1در مقايسه با شاخص  1-2-3دارای اهميت خيلي قوی

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

8
8
8

9
9
9

شاخص
1-2-1
1-2-1
2-2-1

ميباشد .در نحوه تکميل اين جدول ،بايد نکاتي را مدنظر قرار
داد که برای مطالعه بيشتر ميتوان به & (Mendoza
) Macoun, 1999مراجعه نمود.

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،5شماره  ،9بهار و تابستان 1393

140

سپس نتايج مقايسه فوق را ميتوان به يم جدول (جدول )3
منتقل نموده و محاسبات را بر روی آن انوا داد.
جدول ( :)3جدول مقايسههاي زوجي
3-2-1
6

2-2-1
1

1-2-1
1

1-2-1

5

1

1

2-2-1

1

3-2-1

عناصر روی قطر جدول همگي يم ميباشند .زيرا ،در روی قطر
هر شاخص با خود آن شاخص مقايسه ميشود .بخش پاييني
جدول فوق ،عکس بخش بااليي آن ميباشد .اين بدان معناست،
چنانچه در بخش باالی جدول اولويت يم معيار بر ديگری برابر
با  5باشد ،در بخش پايين نتيوه مقايسه برای اين دو معيار به
صورت  5/1مي باشد.
تعيين وزن نسبي هر معيار و شاخص
پس از تکميل جدول وزن نسبي هر معيار يا شاخص تعيين شد.
برای انوا اين کار مراحل زير به ترتيب اجرا شدند:

در ابتدا جمع هر ستون محاسبه گرديد (جدول :)4
0+1+1/16 =2/16
سپس اعداد هر ستون بر جمع آن ستون تقسيم شدند:
1 ÷ 2/16 =0/462
در ادامه جمع اعداد برای هر سطر محاسبه شد (جدول :)5
0/500 +0/455 +0/462 =1/416
در نهايت ،جمع هر سطر بر موموع معيارها يا شاخصها مورد
مقايسه قرار گرفته تقسيم شدند .اين عدد را ميتوان در 100
ضرس نمود.

جدول ( :)4جمع ستونها براي تعيين وزن نسبي
3-2-1
6
5
1
12

2-2-1
1
1

1-2-1
1
1

2/2

2/16

1-2-1
2-2-1
3-2-1
جمع

جدول ( :)5جمع سطرها براي تعيين وزن نسبي
جمع

3-2-1

2-2-1

1-2-1

1/416

0/500

0/455

0/462

1-2-1

1/333

0/417

0/455

0/462

2-2-1

0/259

0/091

0/091

0/077

3-2-1

با تقسيم موموع سطرها بر تعداد شاخصهای مقايسه شده ،وزن
نسبي هر معيار يا شاخص از ديد هر متخصص به دست آمد
(روش کامل انوا محاسبات در Mendoza & Macoun,
 1998وجود دارد) .وزن نسبي کل هر معيار يا شاخص از موموع
وزن نسبي به دست آمده از مقايسه جفتي تما متخصصان
تقسيم بر تعداد متخصصان به دست ميآيد.
1/416 ÷ 3 =0/472
وزن شاخص 1-2-1

1/333 ÷ 3 =0/444
وزن شاخص 1-2-2
0/259 ÷ 3 =0/086
وزن شاخص 1-2-3
محاسبات فوق به عنوان مثال ذکر شده است و همانطور که
بيان شد ،در اين تحقيق از  6متخصص استفاده شد.
محاسبه شاخص ناسازگاري
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شاخص (ناسازگاری)( )5ميزان سازگاری منطقي ميان قضاوتهای
صورت گرفته توسط هر متخصص را نشان ميدهد به طورکلي،
در تصميم گيریهای که تعداد معيارها يا فاکتورهای در نظر
گرفته کمتر از نه عدد باشد ،ميزان ناسازگاری کمتر از  10%قابل
قبول است ) .(Mendoza & Macoun, 1999برای محاسبه
نرخ ناسازگاری يم مقايسه جفتي به صورت زير عمل ميشود:
ابتدا جمع هر ستون (جدول  )4در ميانگين وزن نسبي هر
شاخص ضرس و موموع اعداد محاسبه ميشود.
+ )2/2×0/444( + )12×0/086(= 3/024
()2/16×0/472
سپس حاصل جمع به دست آمده در مرحله قبل منهای تعداد
شاخصها ميشود.
3/024 - 3 = 0/024
عدد به دست آمده در باال بر تعداد شاخصها منهای يم ،تقسيم
ميشود.
0/024 ÷ 2 = 0/012
همانطور که مشاهده ميشود ،نرخ ناسازگاری کمتر از %10
ميباشد .اين عدد نشان ميدهد که مقايسه جفتي هر متخصص
با هم دارای سازگاری ميباشند .چنانچه ناسازگاری باالتر از
 10%باشد ،مقايسههای جفتي بايد دوباره انوا شوند.

يافتهها
در جدول ( ،)6وزن نسبي برای معيارها و شاخصهای مربوط به
هر معيار برای کارکرد حمايت* نشان داده شده است .همانطور
که در جدول ديده ميشود ،حمايت از منابع خاک از ديدگاه
متخصصان ،بيشترين اهميت را در ارزيابي پايداری اين کارکرد در
جنگل خيرود دارد .پس از آن حمايت از رويشگاهها و گونههای
خاص و با اهميت و در انتها حمايت از منابع آس قرار دارند.
در جدول ( )7نيز وزن نسبي معيارها ،شاخصها و تاييدگرهای
مناسب برای هر شاخص ارايه شده است .برای اين کارکرد ،به
ترتيب حفاظت از سطح و سالمت واحد مديريت جنگل ،حفظ
تنوعزيستي جنگل و حفاظت از اکوسيستمها و پديده های ويژه
واحد مديريت بيشترين وزن نسبي را دارا بودند .بيشترين وزن
نسبي در معيار اول مربوط به شاخص سطح واحد مديريت و
تغييرات آن ميباشد .تعداد درختان و درختچههای جنگلي نيز
بيشترين وزن نسبي را در بين شاخصهای معيار اول دارا بود.
شناسايي زيستگاههای ويژه و تهيه برنامه مديريتي برای آنها
بيشترين وزن نسبي را در بين شاخصهای معيار دو دارد.

جدول ( :)6وزن نسبي براي معيارها و شاخصهاي کارکرد حمايت
کارکرد

معيار

شاخص

تاييدگر

توضيحات

وزن ميانگين

پايداری کارکرد حمايت از منابع آس و خاک و اکوسيستم جنگلي

1
1-1
1-1-1
1-1-1-1
1-1-2

حفظ و بهبودی پايداری حمايت از منابع خاک

0/438

سطح و درصد اراضي جنگلي با تخريب شديد خاک

0/306

نقشهی ميزان تخريب خاک
درصد و سطح مناطق حساس به فرسايش

1-1-2-1
1-1-3

نقشهی حساسيت به فرسايش جنگل
استفاده از رستنيهای طبيعي به عنوان اقدا های حمايتي در برابر فرسايش خاک

1-1-3-1
1-1-4

نادر و رويشگاههای حساس
1-2-1

سطح مناطق حمايتي برای تيپهای خاص يا مناطق دارای گونههای با ارزش ويژه
1-2-1-1

0/180

نقشه مناطق حمايتي در ارتباط با خاک
حمايت از مناطق با اهميت اکولوژيکي ،دارای تنوعزيستي باال و گونههای در معرض خطر يا

1-2

0/255

نقشه مناطقي که در آنها برای حفاظت خاک از رستنيهای طبيعي استفاده شده است
سطح و درصد مناطق جنگلي با تمرکز و طراحي مديريت مرتبط با حمايت از منابع خاک

1-1-4-1

0/291

نقشه مناطق حمايتي برای تيپهای خاص يا مناطق دارای گونههای با ارزش ويژه

0/374
0/530
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1-2-2

ايواد منطقه ضربهگير حمايتي در مرزهای جنگل
1-2-2-1

1-3

0/470

تعيين حدود منطقه ضربهگير در مرز جنگل
حفظ و بهبودی پايداری حمايت از منابع آس

0/188
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ادامه ( :)6وزن نسبي براي معيارها و شاخصهاي کارکرد حمايت
1-3-1

حمايت از مناطق حساس اطراف بخشهای آبي
1-3-1-1

نقشه مناطق بافر در اطراف رودخانهها و ساير منابع آبي

1-3-1-2

وجود راهکار برای مديريت مناطق بافر

1-3-2

تغيير در مساحت مناطق با تهديد سيل گرفتگي
1-3-2-1

1-3-3

1-3-3-2

0/305

تهيه نقشه مناطق سيل گرفته و تعيين تغييرات در اين مناطق
پايش آثار مديريت و بهرهبرداری بر چرخه آبي اکوسيستم جنگل

1-3-3-1

0/352

0/212

مقايسه ترکيب شيميايي آس در مناطق بهرهبرداری شده با مناطق بهرهبرداری نشده
مقايسه فراواني و تنوع ارگانيسمهای آبي در مناطق بهرهبرداری شده با مناطق بهرهبرداری
نشده

1-3-4

0/131

تغييرات رستنيهای حاشيه رودخانهها
1-3-4-1

آماربرداری دورهای رستنيهای حاشيه آبراههها با استفاده از خطنمونه يا قطعات نمونه

جدول ( :)7وزن نسبي براي معيارها و شاخصهاي کارکرد حفاظت
کارکرد

معيار

شاخص

توضيحات

تاييدگر

وزن ميانگين

پايداری کارکرد حفاظتي جنگل

2
2-1
2-1-1
2-1-1-1
2-1-2

سطح کل واحد مديريت جنگل و تغييرات آن

0/396

نقشههای دورهای مساحت جنگل
ميزان زادآوری صورت گرفته به صورت طبيعي و مصنوعي

2-1-2-1
2-1-3

2-1-4

2-2
2-2-1
2-2-1-1
2-2-2

2-2-3

حفظ تنوعزيستي جنگل

0/332

تعداد گونههای درختي و درختچهای جنگل

0/437

آماربرداری دورهای در جنگل

2-3
2-3-1
2-3-1-1

0/318

دستورالعمل اقدامات حفاظتي برای گونههای مهم واحد مديريت
پايش تغييرات در سطح تيپهای مختلف جنگل

2-2-3-1

0/127

مساحت مناطق جنگلکاری شده

طراحي اقدامات برای حفاظت از گونههای مهم واحد مديريت
2-2-2-1

0/197

نقشه کارکردهای جنگل و تغييرات سطح آنها
پايش فعاليتهای جنگلکاری

2-1-4-1

0/280

برداشتهای دورهای زادآوری در قطعات نمونه ثابت و غير ثابت
پايش تغييرات صورت گرفته در سطح هر کارکرد جنگل

2-1-3-1

2-3-2

حفاظت از سطح و سالمت واحد مديريت جنگل

0/390

0/245

اندازهگيری دورهای سطح تيپهای مختلف جنگل
حفاظت از اکوسيستمها ،پديدههای ويژه و سيمای سرزمين با ارزش در واحد مديريت

0/279

شناسايي زيستگاههای ويژه و تهيه برنامه برای مديريت آنها

0/366

نقشه زيستگاههای ويژه
شناسايي و حفاظت از سيمای سرزمين با ارزش

0/271
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ادامه جدول ( :)7وزن نسبي براي معيارها و شاخصهاي کارکرد حفاظت
معيار

کارکرد

تاييدگر

شاخص

توضيحات

2-3-2-1
2-3-3

وزن ميانگين

نقشه سيمای سرزمين با ارزش جنگل
وجود اطالعات در مورد انواع اکوسيستمهای موجود در واحد مديريت جنگل

2-3-3-1

نقشه اکوسيتمهای واحد مديريت

2-3-3-2

آماربرداری و اندازهگيری مشخصههای اکوسيستمها

2-3-4

0/167

حفاظت از تم پايههای درختي يا سطوح کوچم با ارزش ويژه
2-3-4

0/196

نقشه پراکنش تم پايهها و سطوح کوچم با ارزش

ميباشد .در موموع تعداد  7معيار 25 ،شاخص و  29تاييدگر
برای سه کارکرد مورد مطالعه تعريف و اولويت بندی شدند
(جدول .)9

در جدول ( ،)8نيز سياهه معيار و شاخصهای مربوط به پايداری
کارکرد تفرجي بيان شده است .اين کارکرد داری يم معيار و
چهار شاخص ميباشد که در ميان آنها حفظ و نگهداری از
مناطق با ارزش خاص تفرجي بيشترين وزن نسبي را دارا

جدول ( :)8وزن نسبي براي معيارها و شاخصهاي کارکرد تفرج
کارکرد

معيار

شاخص

تاييدگر

وزن ميانگين

توضيحات
پايداری کارکرد تفرجي جنگل

3
3-1

استفاده پايدار از جنگل برای اهداف تفرجي
3-1-1

0/306

حفاظت و نگهداری از مناطق با ارزشهای خاص تفرجي
3-1-11
3-1-12

3-1-2

اقدا های انوا گرفته برای حفظ با ارزش خاص تفرجي
راهکار برای مديريت مناطق با ارزش باالی تفرجي
وجود برنامه و فعاليت برای جلوگيری از صدمات ناشي از تفرج بر جنگل

3-1-21
3-1-3

اقدا های انوا گرفته برای حفظ بخشهای تفرجي
0/229

سطح و درصد مناطق تعيين شده برای تفرج
3-1-31

3-1-4

نقشه مناطق تفرجي جنگل
0/209

تعداد بازديد کنندگان جنگل با اهداف تفرجي
3-1-41

سياهه تعداد افراد بازديد کننده به صورت روزانه و فصلي

جدول ( :)9تعداد معيارها ،شاخصها و تاييدگرها
کارکرد

0/256

حفاظت

حمايت

تفرج

مجموع

تعداد معيار

3

3

1

7

تعداد شاخص

11

10

4
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تعداد تاييدگر

12

بحث و نتيجهگيري
مطالعه حاضر با هدف تهيه سياههی معيارها و شاخصهايي برای
پايش پايداری کارکردهای اکولوژيکي جنگل در سطح واحد
مديريت انوا شد .از آنجا که اين سياهه برای سطح واحد
مديريت جنگل تهيه شده است ،از جهاتي با سياهههای تهيه
شده برای سطح ملي و منطقهای متفاوت ميباشد .هدف اصلي از
تهيه ليست معيارها و شاخصها در سطح ملي يا منطقهای،
هدايت سياستها و قانونگذاری در راه رسيدن به پايداری
ميباشد .معيارها و شاخصها در اين سطح در مقايسه با سطح
واحد مديريت دارای جزييات کمتر بوده و کمتر ساختاريافته
ميباشند .در اين سطح معيارها و شاخصها در ارتباط با پايش
وضعيت منابع جنگلي از جمله توان توليد چوس در سطح ملي،
نقش منابع جنگلي در چرخه کربن جهاني ،اهميت اجتماعي
اقتصادی و نقش آنها در اشتغالزايي در سطح ملي ميباشد .در
سطح واحد مديريت ،ليست معيارها و شاخصها در ارتباط با
برنامهريزی و عمليات مديريت واحد جنگلي ميباشد .هدف از
تهيه اين ليست ،هدايت عمليات و پايش پايداری در سطح واحد
مديريت بوده و با مباحثي از قبيل بهرهبرداری ،حمايت و حفاظت
ارتباط دارند ) .(Holovoet & Muys, 2004در اين مطالعه نيز
تمرکز سياهه معيارها و شاخصها بر کارکردهای جنگل بود .در
جنگلهای شمال در اين ارتباط مطالعات کمي صورت گرفته
است (Goushegir et al., 2009) .معيارها و شاخصهای
پايش پايداری را برای دو کارکرد حفاظت و توليد چوس تهيه
کردند .در اين مطالعه سعي شد که در کنار حفاظت به دو کارکرد
اکولوژيکي ديگر شامل تفرج و حمايت نيز توجه و معيارها و
شاخصهای پايش پايداری آنها تعيين شوند .اين امر مي تواند
در بهبود پايش پايداری گامي موثر باشد.
نتايج مطالعه نشان داد که معيارهای تعيين شده و شاخصهای
مربوط به هر معيار از ديد متخصصان دارای وزن و اهميت نسبي
متفاوتي ميباشند .وزن نسبي حمايت و نگهداری از منابع خاک
در اين مطالعه بيش از حمايت از منابع آس بود .شايد دليل اين
موضوع وجود فعاليت بهرهبرداری در اين جنگل و تاثير مستقيم
آن بر منابع خاک باشد .حمايت از منابع خاک و جلوگيری از
فرسايش و تخريب آن ميتواند سبب حمايت از منابع آس شود.

12

5
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همينطور حمايت از مناطق با اهميت اکولوژيکي و گونههای نادر
و رويشگاههای حساس به خوبي بيانگر اهميت باالی حمايت از
اين ويژگي اکوسيستم جنگل ميباشد.
در کارکرد حفاظت نيز حفاظت از سطح و سالمت واحد مديريت
جنگل ،باالترين وزن را به خود اختصاص داد يا دارای بيشترين
اهميت بود که پايداری اين کارکرد ،نيازمند برنامههای حفاظتي و
جنگل شناسي مناسب و تهيهی نقشههای دورهای ميباشد .برای
کارکرد تفرجي نيز اهميت باالی شاخص حفاظت و نگهداری از
مناطق با ارزش تفرجي ،به خوبي بيانگر اهميت اين کارکرد
جنگل ميباشد .به يقين ،تعيين معيارها و شاخصهای کمي که
به سادگي قابل اندازهگيری باشند ،پايش پايداری را تسهيل
مينمايند .با اين حال ،مديران در برخي موارد ناگزير از انتخاس
معيارها و شاخصهای کيفي ميباشند .در اين مطالعه ،سعي شد
که برای هر شاخص تاييدگر مناسب آن نيز تعيين شود .اين امر
ارزيابي شاخصها و بررسي پايداری کارکردها را تسهيل
مينمايد .تاييدگرها کامال برای هر جنگل ويژه ميباشند
) .(Prabhu et al., 1999تاييدگر متغيری است که به صورت
دورهای روندها را نشان ميدهد .تاييدگرها به صورت منطقهای بر
اساس اکوسيستم و شرايط اجتماعي متغير ميباشند )& Adam
 .(Kneeshaw, 2008به عبارت ديگر ،تاييدگر داده يا اطالعاتي
است که تعيين يا ارزيابي يم شاخص را تسهيل ميکند .برای
ارزيابي پايداری مديريت جنگل ،عالوه بر سطوح فوق ،الز است
که برای هر جنگل نر ( )6خاص آن تهيه شود .نر در واقع حد و
اندازه قابل قبول برای هر شاخص يا يم ارزش و عدد ميباشد.
نر و ارزش اندازهگيری شده امکان بررسي ميزان برآورده شدن
شاخصها را ميسر ميسازد .نر ها بايد به صورت محلي و به طور
خاص برای هر واحد مديريت تهيه شوند ) Prabhu et al.,
.(1999
همانطور که بيان شد ،سياهه تهيه شده از  7معيار و 25
شاخص تشکيل شده است که در شرايط کمبود منابع مالي
ميتوان بر اساس وزن نسبي ،مهمترين شاخصها را انتخاس
کرد Maes) (et al., 2011 .بيان ميکنند که برای نهايي کردن
سياهه معيارها و شاخصها ميتوان از هزينه پايش و زمان مورد
نياز برای ارزيابي آنها استفاده نمود .زماني که تعداد معيارها و
شاخصها زياد باشد و هزينه کافي برای پايش موجود نباشد،

1393  بهار و تابستان،9  شماره،5  سال،پژوهشهای محیطزیست

ترکيب و برای پايش پايداری مديريت جنگل از موموع سياهه و
.سياهه معيارها و شاخصهای اجتماعي استفاده شود
يادداشتها
1. Hierarchy
2. Adaptive Management
3. Rating
4. Ranking
5. Inconsistency Index
6. Norm
( يم تفاوتConservation) ( با حفاظتProtection) * حمايت
 حفاظت حتما همراه با تدوين برنامه حفاظت و اجرای آن عملي.اساسي دارد
. اما حمايت بدون برنامه و با يم سياهه از اقدامات قابل انوا است.مي شود
. مراجعه فرماييد1371 ) سال1( برای توضيح بيشتر کتاس طبيعت شماره
سردبير
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ميتوان از هزينه و زمان مورد نياز برا پايش برای نهايي کردن
 در صورتي که هزينه موجود.معيارها و شاخصها استفاده نمود
 مي توان برخي از معيار ها و،برای پايش پايداری کافي نباشد
،شاخص هايي که دارای هزينه باال و وزن نسبي کمي مي باشند
.حذف کرد
واضح است که يم سياهه معيار و شاخص قابليت استفاده در هر
، بلکه بايد بر اساس شرايط اکولوژيکي.جنگل و منطقهای را ندارد
 اين سياهه نيز برای.اجتماعي و اقتصادی هر منطقه تهيه شود
، با اين حال.جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود تهيه شده است
ميتواند به عنوان يم قالب يا سياهه اوليه از معيارها و
شاخصها برای جنگلهای ديگر مورد استفاده قرار گيرد و بر
 همينطور.اساس شرايط هر جنگل در آن تغييراتي اعمال شود
اين سياهه ميتواند با معيارها و شاخصهای اجتماعي و اقتصادی
فهرست منابع
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