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 دهيچک
ها تيش فعاليپا یبرا یزيرن چرخه برنامهياشد. ابيها مز طراحي، اجرا و پايش فعاليتای متشکل اچرخهجنگل  داريت پايريو مد ريزیبرنامه

سوی مفهوو   راهکار توليد محصول پايدار به تغيير در مديريت جنگل و حرکت از  ،گريد یاز سو .هايي استها و شاخصعه معيارنيازمند توس
جسوتووی يوم موديريت چنود      جنگلداری در ،های ديگر جنگل شده است. امروزهاهميت يافتن کارکرد سبب ،تر آنپايداری به معنای وسيع

ليود چووس سوازگار و    توشناختي هموراه بوا نيواز سونتي     زيستي، حمايت، تفرج و زيبازيستي، تنوعمحيط مالحظاتباشد که در آن منظوره مي
اهه يمختلف جنگل سو  یکارکردها یالز  است که برا ،نيدار فراهم آورد. بنابرايدات را به صورت پاين خدمات و توليد و بتواند اشوهماهنگ 

 يکياکولوژ یکارکردها یبرا یداريش پايپا یهاارها و شاخصيه معيته ،ن مطالعهيه شود. هدف از ايته یداريش پايپا یهاارها و شاخصيمع
ن و بوا اسوتفاده از   ااز متخصص ياهه توسط گروهين سيارها، ايها و معه شاخصياول اههيسه يپس از ته ،ن منظوريا ی. برااسترود يجنگل خ
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 سرآغاز
م مفهو  يبه  جنگل داريپا تيريمد ،یالديم 18از قرن 
ابتدا . (Maes et al., 2011)ل شده است يشده تبدشناخته

ان رشد يدار محصول و تعادل ميت پايريتنها بر اساس مد یداريپا
، اما (Luckert & Williamson, 2005)بود و برداشت ساالنه 

است  يتيريمد گربيانافته و ي یترمفهو  گسترده يداریامروزه پا
 یو اقتصاد ي، فرهنگياجتماع یازهايکه به صورت مداو  ن

ن مفهو  يواد ايا یل براين دليترمهم د.يجامعه را برآورده نما
ر يان اخيسال يجنگل ط يتيرير در نگرش مدييگسترده، تغ

اليي داشته و اهميت باباشد. در گذشته کارکرد توليدی جنگل يم
ريزی جنگل برای حداکثر نمودن و استمرار توليد چوس برنامه

تغيير در مديريت جنگل و  ،. اما(Pukkala, 2002)بوده است 
سوی مفهو  پايداری به حرکت از راهکار توليد محصول پايدار به 

اهميت  سبب (Lexer & Brooks, 2005)تر آن معنای وسيع
 يدر زمان کنوني شده است. برخ های ديگر جنگليافتن کارکرد

های مسن و تفرج دهد که حفاظت از تودهاز مطالعات نشان مي
 نسبت به یباالتر جنگل از اولويت یهانفعدر جنگل، امروزه ذی

 ( ;Ananda & Herath, 2003د چوس برخوردار استيتول

(Ananda & Herath, 2008ووی جنگلداری در جست ،. امروزه
 ظوره است که در آن مالحظاتمنيم مديريت چند 

زيستي، حمايت، تفرج و زيبا شناختي همراه با زيستي، تنوعمحيط
 .وليد چوس سازگار و هماهنگ باشدنياز سنتي ت

گيری تصميم فرايندريزی جنگل طي يم مهبرنا ،گريد یاز سو 
از نظر زماني اين ساختار  هپذيرد کصورت مي (1)مراتبيسلسله 
ميان ه سه سطح اصلي: بلند مدت يا راهبردی، مراتبي بسلسله 

 شوده مدت يا عملياتي تقسيم ميمدت يا راهکاری و کوتا
(Pukkala, 2002; Baskent & keles, 2005) . در اين

های راهبردی تعيين اهداف در طرح شتريب ،يسلسله مراتبساختار 
به يابي و پايداری های فني و عملياتي برای اجرا و دستو طرح

ريزی، د. در اين برنامهشونه مييته یراهبرد هدافا
 زانيم توانيها مق آنياستانداردهايي وجود دارند که از طر

نمود. از اين رو  يرآورده شدن يا نشدن اهداف را بررسب
پايش ای متشکل از طراحي، اجرا و چرخهدار، يپا ريزیبرنامه
روش برای م . ي(Rauscher et al., 2000)باشد ها ميفعاليت

 فراينداين  است. (2)ريزی، مديريت تطبيقياجرای اين نوع برنامه
هايي برای ارزيابي پايداری ها و شاخصنيازمند توسعه معيار

د که چه متغيرهايي در شوبه اين منظور بايد مشخص  باشد.مي
برای هر واحد جنگلي يم شوند. پايش مي چه زماني و در کوا

 ( ,Rauscherآن واحد وجود دارد های پايش خاصرشته نياز

ها ها و بررسي پايداری آنبرای ارزيابي فعاليت ،رونياز ا .1999)
 د.شوهای مناسب تهيه ها و شاخصمعيار يم رشتهبايد 
ارها و ي، استفاده از چارچوس معداريت پايرينکته در مدن يترمهم

، يدار جنگل را در سطح مليت پايريهاست که مدشاخص
 ( ,Hichkey & Innesکنديش ميت پايريو واحد مد یامنطقه

در  یداريافتن موضوع پايت يبا اهم ،رياخ یهادر سال .2008)
نه صورت ين زميدر ا يکشور مطالعات ش آن، دريجنگل و پا
 ،و همکاران ييخزا ،(Goushegir et al. 2009 گرفته است.

ارها و يمع از کاربرد يياهنمونه( 1386 ،یعباد ؛1387
در دار يپات يريمختلف مد یهاجنبه يها در بررساخصش

ن بحث يگسترش ا یبرا ،ن حاليابا  باشند.يشمال م یهاجنگل
 یشتريب یهابررسياز به يها، نارها و شاخصياهه معيل سيو تکم
 است.

 یداريش پايپا یهاارها و شاخصيمع اههيسه يته ،قين تحقيا در
حفاظت،  یهاکارکرد شامل یهاجنگل يکياکولوژ یکارکردها

 .رديگيقرار م يت و تفرج مورد مطالعه و بررسيحما
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
يرود واقع در حوزه پژوهشي خ در جنگل آموزشي ،مطالعه حاضر

کيلومتری شرق شهر نوشهر  7های شمال در جنگل 45آبخيز 
 43´و 51° 32´عرض شمالي و 36 ° 40´تا 36° 27´بين
حدود  يجنگل خيرود با مساحت .صورت گرفت يل شرقطو °51

ه بخش از آن دارای باشد که سبخش مي 8 شاملهکتار  8000
 .باشدطرح مديريت مي

 

 پژوهشروش 
ها برای ارزيابي پايداری ها و شاخصاهه معياريتهيه س

بر اساس دستورالعمل  ،کارکردهای جنگل در اين مطالعه
CIFRO صورت  هاو شاخصه ليست معيارها برای تهي

وش مبتني بر اين ر.  (Mendoza & Macoun, 1999)گرفت
های ی چند معياره بوده و از طريق روشاچند مرحله فراينديم 
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سلسله مراتبي صورت  ، يا تحليل(4)، رده بندی(3)بندیرتبه
  به پايين باالرد ود معياره از طريق دو رويکچن فرايندگيرد. اين مي
 ست.قابل اجراپايين به باال يا 
ده شهای ارايه اهه معيارها و شاخصيس رويکرد باال به پاييندر 

رار بي قن مورد ارزياااوليه، توسط تيم متخصص سياههبه عنوان 
ه يهيي تنها سياههآنها،  يگرفته و با استفاده از نظر کارشناس

 نا بهيم تيم متخصص آش از شود. اين ارزيابي با استفادهمي
های صمعيارها و شاخ سياههمتفاوت برای  يتيهای مديرزمينه

، نگل آشنايي داشته باشندپيشنهادی که با وضعيت محلي ج
هه ايه ستهين به باال ييدر روش پا ،که يدر حالگيرد. صورت مي

، ويکردريرد. در اين پذمي انوا نفع یافراد ذ اوليه از طريق
يريت مد ای مختلف در واحدهنفعمشارکت فعال و مستقيم ذی

 گيرد. صورت مي
 شيپا یار و شاخص مناسب برايکه انتخاس مع نيل ايبه دل

ن يااز به شناخت يبوده و ن يتخصص یکارکردها امر یداريپا
يين ه پاال بويکرد بادر اين مطالعه از ر بنابراين ،کارکردها دارد
 استفاده شد.

 

 هاها و شاخصاهه اوليه معياريتهيه س
های ها و شاخصمعيار اههيساده از با استف ،در مرحله اول

و مطالعات مختلف انوا  گرفته در داخل و  يجهان یهافرايند
؛ 1387خزايي و همکاران، ؛ 1386عبادی، ) خارج از کشور

 Goushegir etمونترال؛ خاور نزديم؛ فرايند؛ هلسينکي فرايند

al., 2009؛(Holovet and Muys, 2004  اوليه  اههيس
 کارکردها تهيهاز  ميمناسب برای هر  یهاا و معيارهشاخص

استفاده شده  یهاها و معياربرخي از شاخصکه  شد. به دليل اين
يا مناطق جغرافيايي متفاوت تهيه  و مليالمللي، ينبرای سطوح ب

برخي تغييرات و اصالحات بر  ،اهه اوليهيشده بودند، در تهيه س
باق معيارها و حات برای انطصورت گرفت. اين اصالها آنروی 

ای تعيين يط واحد مديريت و پايداری کارکردهها با شراشاخص
 شده انوا  گرفت.

 

  يانجام مقايسه جفت
ان ها توسط متخصصها و معياراوليه، شاخص اههيسپس از تهيه 

نامه سشاز طريق پر ،ن منظوريامورد قضاوت قرار گرفتند. برای 
 های مربوط بهاخصها و شدرخواست شد که معيار نااز متخصص

ين اه د. بنهر معيار را به صورت جفتي مورد ارزيابي قرار ده
رين تها و مرتبطتوان وزن يا اهميت نسبي معيارمي ،ترتيب

ا  انو ها برای ارزيابي هر معيار را تعيين نمود. برایشاخص
 استفاده شد.  (1)از مقياس عددی جدول  ،يمقايسه جفت

ها يا نوا  مقايسه ميان معيارهر يم از متخصصان برای ا
( را با استفاده از 2های مربوط به هر معيار، جدول )شاخص

 ( تکميل نمود.1امتيازات جدول )

 

 زوجي يهاياس عددي و مفهوم آنها در مقايسه: مق(1) جدول
 8 ,6 ,4 ,2 1 3 5 7 9 مقدار عددي

 برتری شفاهي
 )معني عدد(

تر يا کامال مهم
 ترکامال مطلوس

هميت يا مطلوبيت ا
 خيلي قوی

اهميت يا 
 یمطلوبيت قو

اهميت اندکي بيشتر 
 تريا کمي مطلوس

اهميت يا مطلوبيت 
 يکسان

 مقادير بينابيني

 

 هاشاخص ي: نمونه فرم مقايسه جفت(2) جدول
 شاخص  1-2معيار  شاخص

2-2-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-2-1 

3-2-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-2-1 

3-2-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2-2-1 

 

 شماره شاخص) 1-2-1 شاخص که دهدمي نشان فوق جدول

-2اخص ( و ش1از اصل شماره  2مربوط به معيار شماره  يم
-1شاخص  ،باشند. در حالي کهدارای اهميت يکساني مي 2-1
هميت خيلي قوی دارای ا 1-2-3ص در مقايسه با شاخ 2-1

رار نظر قبايد نکاتي را مد ،تکميل اين جدولباشد. در نحوه مي
 & Mendoza) توان بهداد که برای مطالعه بيشتر مي

Macoun, 1999) .مراجعه نمود 
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( 3 )جدول توان به يم جدوله فوق را ميسيسپس نتايج مقا
 منتقل نموده و محاسبات را بر روی آن انوا  داد.

 
 

 زوجي يهاجدول مقايسه :(3)جدول 
3-2-1 2-2-1 1-2-1  

6 1 1 1-2-1 

5 1 1 2-2-1 

1   3-2-1 

 
طر قدر روی  ،زيرا .باشندعناصر روی قطر جدول همگي يم مي

 د. بخش پايينيشور شاخص با خود آن شاخص مقايسه ميه
 ،ستان بدان معنيا باشد.جدول فوق، عکس بخش بااليي آن مي

ر رابب یگريار بر ديم معيت يجدول اولو یچه در بخش باالچنان
به  اريعن دو ميا یسه برايوه مقاين نتييدر بخش پا ،باشد 5با 

 باشد. يم 1/5صورت 
 

 تعيين وزن نسبي هر معيار و شاخص
پس از تکميل جدول وزن نسبي هر معيار يا شاخص تعيين شد. 

 به ترتيب اجرا شدند: راحل زيربرای انوا  اين کار م

 (:4در ابتدا جمع هر ستون محاسبه گرديد )جدول  
16/2 =16/0+1+1 

 سپس اعداد هر ستون بر جمع آن ستون تقسيم شدند: 
462/0 =16/2  ÷1 

 (:5جمع اعداد برای هر سطر محاسبه شد )جدول  در ادامه
416/1 =462/0 +455/0 +500/0 

ها مورد وع معيارها يا شاخصهر سطر بر مومجمع  ،در نهايت
 100توان در گرفته تقسيم شدند. اين عدد را ميمقايسه قرار 
 ضرس نمود.

 ها براي تعيين وزن نسبي: جمع ستون(4) جدول
3-2-1 2-2-1 1-2-1  

6 1 1 1-2-1 

5 1 1 2-2-1 

1   3-2-1 

 جمع 16/2 2/2 12
 

 جمع سطرها براي تعيين وزن نسبي :(5)جدول 
  1-2-1 1-2-2 1-2-3 جمع

416/1 500/0 455/0 462/0 1-2-1 

333/1 417/0 455/0 462/0 2-2-1 

259/0 091/0 091/0 077/0 3-2-1 

 

های مقايسه شده، وزن تعداد شاخصبا تقسيم موموع سطرها بر 
خص از ديد هر متخصص به دست آمد نسبي هر معيار يا شا

 ,Mendoza & Macounوش کامل انوا  محاسبات درر)

وجود دارد(. وزن نسبي کل هر معيار يا شاخص از موموع  1998
وزن نسبي به دست آمده از مقايسه جفتي تما  متخصصان 

 آيد.دست ميتقسيم بر تعداد متخصصان به 
 416/1÷  3= 472/0              1-2-1وزن شاخص 

 333/1÷  3= 444/0              1-2-2وزن شاخص 
 259/0÷  3= 086/0              1-2-3وزن شاخص 

که  طورهمانمحاسبات فوق به عنوان مثال ذکر شده است و 
   متخصص استفاده شد. 6ق از ين تحقيدر ا ،ان شديب
 

 محاسبه شاخص ناسازگاري



 141  جنگل ... تهای شمال در سطح واحد مدیریهای پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکي جنگلها و شاخصتهیه سیاهه معیار

های ميزان سازگاری منطقي ميان قضاوت (5)شاخص )ناسازگاری(
 ،به طورکلي دهديهر متخصص را نشان مصورت گرفته توسط 

 نظر در یا فاکتورهايارها يهای که تعداد معدر تصميم گيری
قابل  %10 کمتر از یزان ناسازگاريگرفته کمتر از نه عدد باشد، م

برای محاسبه  .(Mendoza & Macoun, 1999) قبول است
 شود:مقايسه جفتي به صورت زير عمل مي نرخ ناسازگاری يم

 ( در ميانگين وزن نسبي هر4جمع هر ستون )جدول ابتدا 
 د.شواخص ضرس و موموع اعداد محاسبه ميش

 024/3 (=086/0×12( + )444/0×2/2 + )
(472/0×16/2)  

 ه در مرحله قبل منهای تعدادسپس حاصل جمع به دست آمد
 د.شوها ميشاخص

024/0  =3 - 024/3  
سيم نهای يم، تقها مدست آمده در باال بر تعداد شاخص عدد به

 شود. مي
012/0  =2  ÷024/0  

% 10ر از کمت نرخ ناسازگاری ،شودمشاهده مي طور کههمان
متخصص  هر يدهد که مقايسه جفتباشد. اين عدد نشان ميمي

از  الترچه ناسازگاری باباشند. چنانبا هم دارای سازگاری مي
 بايد دوباره انوا  شوند.های جفتي مقايسه ،دباش 10%

 
 

 هايافته
مربوط به  یهاارها و شاخصيمع یبرا يوزن نسب ،(6) در جدول

طور نهما نشان داده شده است. *تيکارکرد حما یار برايهر مع
ه دگايت از منابع خاک از دي، حماشوديده ميجدول د در که

ر دکرد ارن کيا یداريپا يابيت را در ارزين اهميشتريب ،نامتخصص
 یهاها و گونهشگاهيت از رويآن حما رود دارد. پس ازيجنگل خ

 د.ارندت از منابع آس قرار يت و در انتها حمايخاص و با اهم

 یدگرهاييو تا هاشاخص ،ارهايمع يز وزن نسبين (7)در جدول 
به  ،ن کارکرديا یه شده است. برايهر شاخص ارا یمناسب برا

ت جنگل، حفظ يريب حفاظت از سطح و سالمت واحد مديترت
ژه يو یده هايها و پدستميجنگل و حفاظت از اکوس يستيزتنوع

ن وزن يشتريرا دارا بودند. ب ين وزن نسبيشتريت بيريواحد مد
و  تيريار اول مربوط به شاخص سطح واحد مديدر مع ينسب
ز ين يجنگل یهاتان و درختچهباشد. تعداد درخيرات آن مييتغ
دارا بود.  ار اوليمع یهاشاخص بينرا در  ين وزن نسبيشتريب

ها آن یبرا يتيريمد ه برنامهيژه و تهيو یهاستگاهيز ييشناسا
 . ار دو  دارديمع یهان شاخصيبرا در  ين وزن نسبيشتريب

 تيکارکرد حما يهاارها و شاخصيمع يبرا ي: وزن نسب(6) جدول

 کارکرد اريمع شاخص دگرييتا حاتيتوض نيانگيوزن م

 1    آس و خاک و اکوسيستم جنگلي کارکرد حمايت از منابعپايداری  

  1-1   حفظ و بهبودی پايداری حمايت از منابع خاک 438/0

   1-1-1  سطح و درصد اراضي جنگلي با تخريب شديد خاک 306/0

    1-1-1-1 ميزان تخريب خاک ینقشه 

   2-1-1  درصد و سطح مناطق حساس به فرسايش 291/0

    1-2-1-1 لحساسيت به فرسايش جنگ ینقشه 

   3-1-1  حمايتي در برابر فرسايش خاک هایهای طبيعي به عنوان اقدا استفاده از رستني 255/0

    1-3-1-1 های طبيعي استفاده شده استها برای حفاظت خاک از رستنيدر آننقشه مناطقي که  

   4-1-1  با تمرکز و طراحي مديريت مرتبط با حمايت از منابع خاک يسطح و درصد مناطق جنگل 180/0

    1-4-1-1 در ارتباط با خاک يتينقشه مناطق حما 

374/0 
ی در معرض خطر يا هازيستي باال و گونهي، دارای تنوعحمايت از مناطق با اهميت اکولوژيک

 های حساسنادر و رويشگاه
  1-2  

   1-2-1  های با ارزش ويژههای خاص يا مناطق دارای گونهرای تيپسطح مناطق حمايتي ب 530/0

    1-1-2-1 های با ارزش ويژههای خاص يا مناطق دارای گونهتيپ یبرا يتينقشه مناطق حما 
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   2-2-1  های جنگلگير حمايتي در مرزاد منطقه ضربهايو 470/0

    1-2-2-1 ر در مرز جنگليگن حدود منطقه ضربهييتع 

  3-1   حفظ و بهبودی پايداری حمايت از منابع آس 188/0
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 هاي کارکرد حمايت(: وزن نسبي براي معيارها و شاخص6)ادامه 

   1-3-1  های آبيحمايت از مناطق حساس اطراف بخش 352/0

    1-1-3-1 ها و ساير منابع آبيق بافر در اطراف رودخانهنقشه مناط 

    2-1-3-1 ريت مناطق بافربرای مدي کارراهوجود  

   2-3-1  تغيير در مساحت مناطق با تهديد سيل گرفتگي 305/0

    1-2-3-1 تهيه نقشه مناطق سيل گرفته و تعيين تغييرات در اين مناطق 

   3-3-1  برداری بر چرخه آبي اکوسيستم جنگلپايش آثار مديريت و بهره 212/0

    1-3-3-1 برداری نشدهبرداری شده با مناطق بهرهطق بهرهمقايسه ترکيب شيميايي آس در منا 

 
برداری برداری شده با مناطق بهرههای آبي در مناطق بهرهمقايسه فراواني و تنوع ارگانيسم

 نشده
1-3-3-2    

   4-3-1  هاهای حاشيه رودخانهتغييرات رستني 131/0

    1-4-3-1 نمونه يا قطعات نمونهبا استفاده از خط هاهای حاشيه آبراههای رستنيآماربرداری دوره 

 

 کارکرد حفاظت يهاارها و شاخصيمع يبرا ي: وزن نسب(7)ل وجد

 کارکرد اريمع شاخص دگرييتا حاتيتوض نيانگيوزن م

 2    جنگل  يحفاظت کارکرد یپايدار 

  1-2   واحد مديريت جنگل حفاظت از سطح و سالمت 390/0

   1-1-2  احد مديريت جنگل و تغييرات آنسطح کل و 396/0

    1-1-1-2        ای مساحت جنگلهای دورهنقشه 

   2-1-2  ميزان زادآوری صورت گرفته به صورت طبيعي و مصنوعي 280/0

    1-2-1-2 ای زادآوری در قطعات نمونه ثابت و غير ثابتهای دورهبرداشت 

   3-1-2  طح هر کارکرد جنگلپايش تغييرات صورت گرفته در س 197/0

    1-3-1-2 هاهای جنگل و تغييرات سطح آننقشه کارکرد 

   4-1-2  کاریهای جنگلپايش فعاليت 127/0

    1-4-1-2 شده یکارمساحت مناطق جنگل 

  2-2   زيستي جنگلحفظ تنوع 332/0

   1-2-2  ای جنگلهای درختي و درختچهتعداد گونه 437/0

    1-1-2-2 ای در جنگلبرداری دورهآمار 

   2-2-2  های مهم واحد مديريتراحي اقدامات برای حفاظت از گونهط 318/0

    1-2-2-2 تيريمهم واحد مد یهاگونه یبرا يدستورالعمل اقدامات حفاظت 

   3-2-2  های مختلف جنگلپايش تغييرات در سطح تيپ 245/0

    1-3-2-2 مختلف جنگل یهاپيسطح ت یادوره یريگاندازه 

  3-2   های ويژه و سيمای سرزمين با ارزش در واحد مديريتها، پديدهحفاظت از اکوسيستم 279/0

   1-3-2  هاهای ويژه و تهيه برنامه برای مديريت آنگاهشناسايي زيست 366/0

    1-1-3-2 های ويژهگاهنقشه زيست 

   2-3-2  ی سرزمين با ارزششناسايي و حفاظت از سيما 271/0
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 هاي کارکرد حفاظت(: وزن نسبي براي معيارها و شاخص7جدول )ادامه 

 کارکرد معيار شاخص تاييدگر توضيحات وزن ميانگين

    1-2-3-2 ن با ارزش جنگليسرزم یماينقشه س 

   3-3-2  های موجود در واحد مديريت جنگلاطالعات در مورد انواع اکوسيستم وجود 196/0

    1-3-3-2 تيريواحد مد یهاتمينقشه اکوس 

    2-3-3-2 هاستمياکوس یهامشخصه یريگو اندازه یآماربردار 

   4-3-2  های درختي يا سطوح کوچم با ارزش ويژهحفاظت از تم پايه 167/0

    4-3-2 ها و سطوح کوچم با ارزشنقشه پراکنش تم پايه 
 

 یداريمربوط به پا یهاار و شاخصيمع اههيس زين ،(8)در جدول 
ار و يم معي ین کارکرد داريان شده است. ايب يکارکرد تفرج

از  یها حفظ و نگهداران آنيباشد که در ميچهار شاخص م
را دارا  ين وزن نسبيشتريب يمناطق با ارزش خاص تفرج

تاييدگر  29شاخص و  25معيار،  7در موموع تعداد باشد. يم
رد مورد مطالعه تعريف و اولويت بندی شدند برای سه کارک

 (.9)جدول 
 

 

 کارکرد تفرج يهاارها و شاخصيمع يبرا ي: وزن نسب(8)جدول 

 کارکرد اريمع شاخص دگرييتا حاتيتوض نيانگيوزن م

 3    جنگل يکارکرد تفرج یداريپا 

  1-3   ياهداف تفرج یدار از جنگل براياستفاده پا 

   1-1-3  های خاص تفرجيری از مناطق با ارزشحفاظت و نگهدا 306/0

 يحفظ با ارزش خاص تفرج یانوا  گرفته برا هایاقدا  
3-1-1-

1 
   

 يتفرج یت مناطق با ارزش بااليريمد یبرا کارراه 
3-1-1-

2 
   

   2-1-3  رج بر جنگلفوجود برنامه و فعاليت برای جلوگيری از صدمات ناشي از ت 256/0

 يتفرج یهاحفظ بخش یانوا  گرفته برا هایاقدا  
3-1-2-

1 
   

   3-1-3  ين شده برای تفرجيسطح و درصد مناطق تع 229/0

 جنگل ينقشه مناطق تفرج 
3-1-3-

1 
   

   4-1-3  تعداد بازديد کنندگان جنگل با اهداف تفرجي 209/0

 يد کننده به صورت روزانه و فصلياهه تعداد افراد بازديس 
3-1-4-

1 
   

 

 دگرهاييها و تاارها، شاخصي: تعداد مع(9)جدول 

 مجموع تفرج تيحما حفاظت کارکرد

 7 1 3 3 اريتعداد مع

 25 4 10 11 تعداد شاخص
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 29 5 12 12 دگرييتعداد تا
 

 يريگجهينتبحث و 

 یبرا ييهاارها و شاخصيمع یاههيه سيمطالعه حاضر با هدف ته
جنگل در سطح واحد  يکياکولوژ یکارکردها یداريش پايپا
سطح واحد  یاهه براين سيجا که ااز آن ت انوا  شد.يريمد

ه يته یهااههيبا س يجهاتاز  ه شده است،يت جنگل تهيريمد

صلي از باشد. هدف ايمتفاوت م یاو منطقه يسطح مل یشده برا
 ،ایيا منطقه ها در سطح مليتهيه ليست معيارها و شاخص

ذاری در راه رسيدن به پايداری گها و قانونهدايت سياست
ها در اين سطح در مقايسه با سطح باشد. معيارها و شاخصمي

کمتر بوده و کمتر ساختاريافته واحد مديريت دارای جزييات 
ها در ارتباط با پايش اشند. در اين سطح معيارها و شاخصبمي

وضعيت منابع جنگلي از جمله توان توليد چوس در سطح ملي، 
 چرخه کربن جهاني، اهميت اجتماعيبع جنگلي در نقش منا

در  باشد.زايي در سطح ملي ميها در اشتغالناقتصادی و نقش آ
ها در ارتباط با ها و شاخصسطح واحد مديريت، ليست معيار

باشد. هدف از ی و عمليات مديريت واحد جنگلي ميريزبرنامه
سطح واحد هدايت عمليات و پايش پايداری در  ،تهيه اين ليست

برداری، حمايت و حفاظت از قبيل بهره مباحثيبوده و با مديريت 
ز ين مطالعه نيدر ا .(Holovoet & Muys, 2004) ارتباط دارند

در  جنگل بود. یها بر کارکردهاارها و شاخصياهه معيتمرکز س
صورت گرفته  ين ارتباط مطالعات کميشمال در ا یهاجنگل
 یهاارها و شاخصيمع (Goushegir et al., 2009). است

ه يد چوس تهيدو کارکرد حفاظت و تول یرا برا یداريش پايپا
شد که در کنار حفاظت به دو کارکرد  ين مطالعه سعيکردند. در ا

ارها و يز توجه و معيت نيگر شامل تفرج و حمايد يکياکولوژ
تواند  ين امر مين شوند. اييها تعآن یداريش پايپا یهاشاخص

 موثر باشد.  يگام یداريش پايپادر بهبود 
 یهان شده و شاخصييتع یارهايج مطالعه نشان داد که معينتا 

 يت نسبياهم وزن و ید متخصصان دارايار از ديمربوط به هر مع
منابع خاک از  یت و نگهداريحما يوزن نسبباشند. يم يمتفاوت
ن يل ايد دلي. شاع آس بودت از منابيش از حمايبن مطالعه يدر ا

م ير مستقين جنگل و تاثيدر ا یبردارت بهرهيوجود فعال موضوع
از  یريت از منابع خاک و جلوگيآن بر منابع خاک باشد. حما

 .ت از منابع آس شوديحما سببتواند يب آن ميتخرو ش يفرسا

نادر  یهاگونه و يکيت اکولوژيت از مناطق با اهميطور حمانيهم
ت از يحما یت باالياهم گربيان يحساس به خوب یهاشگاهيو رو

 باشد. يستم جنگل مياکوس يژگيون يا
ت يريز حفاظت از سطح و سالمت واحد مديدر کارکرد حفاظت ن

ن يشتريب یا دارايوزن را به خود اختصاص داد ن يترباال ،جنگل
و  يحفاظت یهابرنامهازمند ين ،ن کارکرديا یداريکه پا ت بودياهم

 یباشد. برايم یادوره یهاقشهن یهيمناسب و ته يشناس جنگل
از  یشاخص حفاظت و نگهدار یت بااليز اهمين يکارکرد تفرج

ن کارکرد يت اياهم گربيان ي، به خوبيمناطق با ارزش تفرج
که  يکم یهاارها و شاخصين معييتعيقين، به  باشد.يجنگل م

ل يرا تسه یداريش پايباشند، پا یريگازهقابل اند يسادگبه 
ر از انتخاس يموارد ناگز يران در برخيمد ،ن حالي. با ادنينمايم
شد  يسع ،ن مطالعهيدر اباشند. يم يفيک یهاارها و شاخصيمع

ن امر ين شود. اييز تعيدگر مناسب آن نييهر شاخص تا یکه برا
ل يکارکردها را تسه یداريپا يها و بررسشاخص يابيارز
 باشنديه مژيهر جنگل و یدگرها کامال براييد. تاينمايم

(Prabhu et al., 1999)متغيری است که به صورت  دگريي. تا
ای بر گرها به صورت منطقهدهد. تاييدای روندها را نشان ميدوره

 (& Adamباشندوسيستم و شرايط اجتماعي متغير مياساس اک

(Kneeshaw, 2008 .تاييدگر داده يا اطالعاتي  ،به عبارت ديگر
 یکند. برامي بي يم شاخص را تسهيلاست که تعيين يا ارزيا

ت جنگل، عالوه بر سطوح فوق، الز  است يريمد یداريپا يابيارز
ه شود. نر  در واقع حد و يخاص آن ته (6)هر جنگل نر  یکه برا

باشد. يم م ارزش و عدديا يهر شاخص  یاندازه قابل قبول برا
شدن زان برآورده يم يشده امکان بررس یريگارزش اندازه نر  و

و به طور  يد به صورت محليها باسازد. نر يسر ميها را مشاخص
 ( ,.Prabhu et alه شونديت تهيريهر واحد مد یخاص برا

1999(. 
 25ار و يمع 7ه شده از ياهه تهيان شد، سيطور که بهمان

 يط کمبود منابع ماليشده است که در شرا ليتشکشاخص 
ها را انتخاس اخصن شيتر، مهميتوان بر اساس وزن نسبيم

کردن  يينها یکنند که برايان ميب Maes) (et al., 2011کرد. 
ش و زمان مورد ينه پايتوان از هزيها مارها و شاخصياهه معيس
ارها و يکه تعداد مع يها استفاده نمود. زمانآن يابيارز یاز براين

ش موجود نباشد، يپا یبرا ينه کافياد باشد و هزيها زشاخص
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کردن  يينها یش براياز برا پاينه و زمان مورد نياز هز توانيم
نه موجود يکه هز يدر صورت ها استفاده نمود.ارها و شاخصيمع
ار ها و ياز مع يتوان برخ ينباشد، م يکاف یداريش پايپا یبرا

باشند،  يم يکم يوزن نسب نه باال ويهز یکه دارا ييشاخص ها
 .حذف کرد

ت استفاده در هر يابلق و شاخصار ياهه معيم سيواضح است که 
، يکيط اکولوژيد بر اساس شرايرا ندارد. بلکه با یاجنگل و منطقه

 یز براياهه نين سيه شود. ايهر منطقه ته یو اقتصاد ياجتماع
 ،ن حاليه شده است. با ايرود تهيخ يو پژوهش يجنگل آموزش

ارها و يه از معياهه اوليا سيم قالب يتواند به عنوان يم
رد و بر يگر مورد استفاده قرار گيد یهاجنگل یها براصشاخ

طور نيهم د.شواعمال  يراتييط هر جنگل در آن تغياساس شرا
 یو اقتصاد ياجتماع یهاارها و شاخصيتواند با معياهه مين سيا

اهه و ياز موموع س ت جنگليريمد یداريش پايپا یب و برايترک
 فاده شود.است ياجتماع یهاارها و شاخصياهه معيس
 

 هاداشتداي
1. Hierarchy 

2. Adaptive Management 

3. Rating 

4. Ranking 

5. Inconsistency Index 

6. Norm 

يم تفاوت  (Conservation)با حفاظت  (Protection)* حمايت 
ي ن عملآای اساسي دارد. حفاظت حتما همراه با تدوين برنامه حفاظت و اجر

  است. انوا ابلاز اقدامات ق مي شود. اما حمايت بدون برنامه و با يم سياهه
ماييد. مراجعه فر 1371( سال 1برای توضيح بيشتر کتاس طبيعت شماره )
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