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چکیده
با توجه به اهميت جنگلهای زاگرس و لزوم پايداری آنها ،ضرورت دارد تا نمايهها و نشانگرهای مديريت پايدار متناسب با اين
جنگلها معرفي شوند .برای اجرای اين پژوهش ،جنگلهای بخش فيروزآباد در محدوده شهرستان کرمانشاه انتخاب شد .منطقه مورد
مطالعه بهروش علت -معلولي ديپيسير ( )DPSIRپيمايش و تحليل شد تا شناخت کاملتری از روابط پديدهها و موضوعات بهدست
آيد .سپس ،بر اساس روش باال به پايين ،سریهای نمايهها و نشانگرهای موجود در مناطق مختلف جهان بررسي شد و از فرآيند
 IRENAدر طراحي نمايهها و نشانگرهای مديريت پايدار استفاده شد .ليست اوليه نمايهها و نشانگرها در اختيار  95نفر از
دستاندرکاران حوزه منابع طبيعي و محيط زيست قرار گرفت و نشانگرها بر اساس مقياس ليکرت امتيازدهي شدند .پس از محاسبه
ميانگين و وزن نسبي امتيازات ،ليست نهايي نمايهها و نشانگرها تهيه شد .نتايج فرآيند ديپيسير نشان داد که مهمترين نيروهای پيشران
در جنگلهای مورد مطالعه بهترتيب عبارت بودند از فقر ،ناکافي بودن فرصتهای شغلي و عدم دسترسي به دانش و فناوریهای
جديد .در اين پژوهش ،پنج نمايه و  95نشانگر معرفي شدند .نتايج امتيازدهي دستاندرکاران نشان داد که مهمترين و کماهميتترين
نمايهها بهترتيب چهارچوبهای قانوني ،تشکيالتي و عرفي برای مديريت جنگلها (با وزن نسبي  )5/153و وسعت و درصد سطح
بومسازگانهای منطقه (با وزن نسبي  )5/24بودند .مهمترين نشانگرهای منطقه در نمايه پنج (مهمترين نمايه) ،وجود راهکارهايي برای
رفع اختالفات بين بهرهبرداران در مورد چرای دام ،برداشت محصوالت غيرچوبي ،ميزان پيروی از عرف و رسوم محلي در بهرهبرداری

زمينها و منابع طبيعي منطقه بودند.
از 

واژههای کلیدی :دستاندرکاران ،ديپيسير ،روش باال به پايين ،زاگرس مياني ،مقياس ليکرت.

مقدمه
پس از کنفرانس بينالمللي ريو ،مفهوم توسعه پايدار به
مديريت پايدار جنگل تغيير يافت و از يکسری معيار (نمايه) و

شاخصها (نشانهها) بهعنوان ابزاری برای ارزيابي مديريت
پايدار جنگل استفاده شد .بنابراين ،مفهوم مديريت پايدار
جنگلها ،مفهومي جديد نيست ()Farrell et al., 2000
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و طرح آن به چند دهه پيش برميگردد ،اما طي سالهای اخير،
هدف مديريت جنگلها از توليد دايمي چوب و حفظ
تاجپوشش جنگلها به تنوع در محصوالت جنگلي تغيير يافته
است ( .)Wolfslehner et al., 2008محصوالت متعدد
غيرچوبي جنگلها ،خدمات و ارزشهای غيرپولي
بومسازگانهای جنگلي ازجمله مواردی هستند که در سالهای
اخير جايگزين توليد چوب (قابل ذکر است که پديده
زغالگيری و برداشت هيزمي چوب در بخشهايي از
جنگلهای زاگرس کماکان ادامه دارند) بهعنوان تنها محصول
مديريت جنگلها طي سالهای متمادی شدهاند
( ،)Rametsteiner, 2001بنابراين اکنون مدير جنگل بايد در
راستای دستيابي به پايداری در تمام عملکردهای جنگل اعم
از اقتصادی ،بومشناختي ،اجتماعي و فرهنگي تالش کند
( ،)Wolfslehner et al., 2008اما نکته قابل تأمل اين است که
در جنگلهای زاگرس مياني (استانهای کرمانشاه ،ايالم و
لرستان) ،بهسبب وابستگي اقتصادی خانوارها به جنگل،
بهرهبرداریهای سنتي (مانند زغالگيری) که گاهي به اين
جنگلها آسيبهای جدی وارد ميکند ،ادامه دارد.
نمايه ،ابزاری برای مديريت جنگل و نشانه ،ابزاری برای
اندازهگيری نمايه است .ارزيابي و رسيدن به يک نمايه
بهوسيله نشانهها مشخص ميشود و بهصورت دورهای برای
ارزيابي تغييرهای بهدستآمده استفاده ميشود ( Rawat et
 .)al., 2008از طريق نمايهها و نشانهها ،اطالعات
ارزشمندی در اختيار مديران و دستاندرکاران منابع طبيعي
فراهم ميشود ( ،)Howell et al., 2008بنابراين در چنين
شرايطي معيارها و نشانگرهای توسعه پايدار ،ابزاری هستند
که ميتوانند برای جمعآوری و سازماندهي اطالعات
بهمنظور تعريف ،ارزيابي ،ترويج و درنهايت اجرای مديريت
پايدار جنگلها مفيد واقع شوند (.)Fürstenau et al., 2007
 )6554( Tiryanaبيان کرد که تمام معيارها و نشانگرهای
بينالمللي توسعه پايدار جنگلها در هفت موضوع مشترك
هستند :حفاظت از تنوع زيستي ،حفظ توان توليدی
بومسازگانهای جنگلي ،حفظ سالمت بومسازگانهای
جنگلي ،حفظ و نگهداری منابع آب و خاك ،حفظ و بهبود
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سهم جنگلها در ذخيرهسازی کربن ،حفظ و ارتقا نقش
جنگلها در منافع درازمدت اقتصادی و اجتماعي و
سازمانها و قوانين مرتبط با مديريت جنگلها.
در زمينه مديريت پايدار جنگل و نشانهها و نمايههای
آن ،پژوهشهای متعددی انجام شده است Carr .و همکاران
( )6551بيان کردند که فرآيند ديپيسير ( DPSIR/ Driving
)forces, Pressures, States, Impact, Responses
راهکاری برای شناسايي نابرابریهای موجود ميان بازيگران
و ذینفعان در رويکردهای فعلي است Xiong .و Liu
( )6553کاربرد مدل ديپيسير در ارزيابي توسعه پايدار
بومشناختي در استان  Anhuiچين را بررسي کردند.
پژوهشگران مذکور بيان کردند که مدل ديپيسير پنج جنبه
بومسازگان شامل نيرومحرکه ،فشار ،وضعيت کنوني ،پيامد و
پاسخهای مديريتي را دربر ميگيرد Zandebasiri .و
 )6556( Parvinاهميت معيارها و نشانههای فرايند خاور
نزديک در مديريت پايدار جنگلهای زاگرس در استان
کهگيلويه و بويراحمد را ارزيابي کردند .بر اساس نتايج
آنها ،وسعت منابع جنگلي ،چهارچوب قانوني -تشکيالتي و
نقش حفاظتي جنگل ،مهمترين معيارهای مديريت پايدار در
منطقه مورد بررسي بودند .نتايج تحليل فشار ،وضعيت و
واکنش نيز نشان داد که تدوين سياست ملي جنگل ،ايجاد
مديريت يکپارچهنگر و سرمايهگذاری دوباره ،مهمترين
شاخصهای کليدی بودندWebb .

واکنشهای مطرح برای

( )6559اثرهای اجتماعي -اقتصادی و محيط زيستي را با
هدف پيشبيني و کاهش خطرهای اجتماعي ارزيابي کردند.
نتايج آنها حاکي از آن بود که برای ارزيابي بهتر بايد با
مردم محلي و دستاندرکاران منطقه ،تعامل برقرار کرد.
 Nazarianiو همکاران ( )6554بيان کردند که برای نمايه
وسعت منابع جنگلي ،نشانه سطح و درصد جنگل و اراضي
جنگلي ديگر و برای نمايه سالمتي ،شادابي و تماميت ،نشانه
سطح و تعداد آتشسوزی ايجادشده توسط مردم ،مهمترين
نشانههای دو نمايه ذکرشده در شهرستان کوهدشت بودند.
 Imani Rastabiو همکاران ( )6554نمايهها و نشانههای
اجتماعي -اقتصادی در پايش طرح جنگلداری کلگچي
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لردگان را بررسي کردند .نتايج اين پژوهش نشان داد که از
ديدگاه کارشناسان خبره و دستاندرکاران محلي ،نشانههای
کاهش تعداد تجاوزها به جنگل ،نرخ بهبود معاش مردم
محلي ،مشارکت جوامع محلي و تساوی حقوق ،جوامع
وابسته به جنگل (تعداد گروهها و زنان سازماندهيشده) و
همکاری در زمينه توسعه کشاورزی بهعنوان نشانههای
کليدی معيار کارکردها و شرايط اجتماعي -اقتصادی مطرح
بودند Goleij .و همکاران ( )6552به تدوين معيارها و
شاخصهای مديريت پايدار جنگل بر اساس ديدگاه
کارشناسان و مردم محلي پرداختند .نتايج آنها شامل
مجموعهای از  55معيار و  24شاخص بود .بر اساس نظر
کارشناسان ،معيارهای حفاظت از تنوع زيستي و
عملکردهای حفاظتي حمايتي جنگل بهترتيب با  5/5555و
 5/51344بيشترين وزن و معيار مديريت محلي مؤثر در
حفاظت و دسترسي به منابع با  ،5/51331کمترين وزن را
داشتند Moradi .و همکاران ( )6552شاخصهای مديريت
پايدار در منطقه حفاظتشده باغ شادی يزد را ارزيابي
کردند .پژوهشگران مذکور نتيجه گرفتند که شاخصهای
مربوط به وسعت منابع جنگلي و کارکردهای حفاظتي،
بيشترين اهميت و کاربرد را در زون بازسازی داشتند.
 Haidariو همکاران ( )6552مديريت بهرهبرداری از جنگل
در زاگرس شمالي را بررسي کردند .نتايج آنها نشان داد که
از سيستمهای بهرهبرداری سنتي در منطقه ،سطوح جنگل-
زراعي ( 44درصد سطح جنگل) و گالزني ( 46/9درصد
سطح جنگل) نسبت به سيستمهای بهرهبرداری ديگر ،توسعه
بيشتری يافته بودند و در بيشتر پاسخها به نيروهای پيشران
(عوامل اصلي و کليدی) توجه نشده بود Nazariani .و
همکاران ( )6551دستاندرکاران جنگل در ارزيابي
نشانههای مديريت پايدار در استان لرستان را تحليل کردند.
بر اساس نتايج آنها ،فقط برای نمايه "کارکردهای حفاظتي"
و نشانه "سطح دامنههای فرسايشيافته که ساالنه توسط
درختکاری و بوتهکاری احيا ميشود" نظر يکسان از هر
سه گروه مورد مطالعه بهدست آمد .با تحليل نگرش
دستاندرکاران ،شاخص اعتماد به تجديد حيات طبيعي با
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وزن نسبي  95/54درصد بهعنوان مهمترين شاخص منطقه
مطرح بود .همچنين 61 ،تأييدگر و  64ارزش آستانه برای
معيار و مهمترين شاخصها تعيين شدند.
در جنگلهای زاگرس ،بهرهبرداری از محصوالت
غيرچوبي جنگل و روابط مردم با منابع طبيعي منجر به
توسعه سيستمهای بهرهبرداری سنتي منحصر بهفرد و مبتني
بر دانش بومي در زمينه بهرهبرداری و مديريت جنگل شده
است ( .)Ghazanfari, 2004با توجه به اينکه پژوهشي
جامع در مورد معرفي نشانهها و نمايههای توسعه پايدار در
جنگلهای زاگرس مياني (با تأکيد بر استان کرمانشاه) انجام
نشده است ،ضرورت دارد که مهمترين فرآيندها در طراحي
نمايهها و نشانگرهای مديريت پايدار اين جنگلها بررسي
شود و تمام نشانهها ،نمايهها و نشانگرها معرفي شوند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
برای اجرای اين پژوهش ،جنگلهای بخش فيروزآباد در
محدوده شهرستان کرمانشاه (در فاصله  95کيلومتری جنوب
شهر کرمانشاه) در زاگرس مياني انتخاب شد .جنگلهای اين
منطقه در دامنه شمالي و جنوبي کوه نثار پراکنش دارند .در
سامانههای عرفي جنگلهای اين بخش ،چرای بيرويه دام،
توسعه زراعت ديم در جنگل ،برداشت هيزمي چوب،
زغالگيری ،گالبری ،افزايش آتشسوزیهای عمدی و
بهرهبرداریهای سنتي ديگر توسعهيافتهاند .قابل ذکر است که
در جنگلهای شهرستان کرمانشاه ،گالزني انجام نميشود.
گالبری ،دانش سنتي در زمينه استفاده از برگ درختان بلوط
است که چوپانان با استفاده از داس در فصل چرا (فروردين
تا خردادماه) شاخههای درختان بلوط (بهمنظور تغذيه دام از
برگ) را قطع ميکنند .مساحت کل بخش فيروزآباد 35655
هکتار است .همچنين ،درصد کاربریهای کشاورزی ،جنگل
و جنگل -زراعي بهترتيب  65/9 ،41/44و  5/41درصد
است.
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روش پژوهش
در منابع علمي ،روشهای مختلفي برای طراحي و ايجاد
نمايهها و نشانگرها معرفي شدهاند ( .)Bossel, 1999بهطور
کلي ،چهار روش عمده بهشرح زير برای طراحي نمايهها و
نشانگرها ميتوان درنظر گرفت )5 :روش پايين به باال که با
استفاده از دادههای محيطي به عوامل مؤثر بر مديريت جنگلها
در منطقه مورد مطالعه پرداخته ميشود )6 .روش باال به پايين
که برای طراحي نشانگرها ابتدا به چشمانداز ،سپس به
موضوعات مرتبط و پس از آن به فعاليتها پرداخته ميشود.
درنهايت ،نشانگرها تدوين ميشوند )9 .رويکرد سيستمي که
مبتني بر تحليل جامع ورودیها و خروجيهای سيستم است و
 )4رويکرد علت -معلولي که نشانگرها بيانگر مجموعهای از
روابط علت و معلولي پديدهها هستند و روش ديپيسير يکي از
روشهای اين رهيافت است ( .)WWAP, 2003روشهای اول
و سوم نيازمند اطالعات متنوعي از منطقه مبتني بر تحليل
سيستمي جنگل است که بسيار فراتر از اطالعات
جمعآوریشده در روشهای فعلي تهيه طرحهای جنگلداری
در زاگرس است .روش دوم ،نيازمند استقرار نظام
سياستگذاری و برنامهريزی راهبردی جنگلها است که در
حال حاضر بهصورت مؤثر و کاربردی وجود ندارد ،بنابراين در
اين پژوهش از روش ديپيسير استفاده شد DPSIR .ابزاری
برای تحليل محيط و کشف تعامالت بين عناصر مختلف محيط
است و مرکب از اين اجزا است Driving forces :يا "عوامل
پيشران" (جهتدهنده) عبارتند از عوامل اصلي ايجاد تغييرات
هر محيط .اين عوامل ميتوانند اجتماعي يا اقتصادی باشند که
باعث شکلدهي به وضعيت معيشت مردم ،کاربری اراضي و
فعاليتهای اجتماعي ميشوند Pressure .يا "عوامل فشار"،
معرف فشارهای ناشي از فعاليتهای انساني بر طبيعت است.
عوامل فشار متأثر از نيروهای محرك هستند و باعث تغييراتي
در محيط زيست و شرايط پيراموني ميشوند State .يا
"وضعيت موجود" در واقع توصيفکننده شرايط بومشناختي
منطقه است Impact .يا "پيامد /عوارض محيط زيستي"
تغييرات عملکردهای بومسازگانهای طبيعي است که در اثر
فشارهای ( )Pressureواردآمده بر شرايط موجود ()State

ارائه مدلی برای طراحی ...

ايجاد ميشود؛ مانند تغييرات در تنوع زيستي محيط و فرسايش
و تغييرات در سالمت بومسازگانها Response .يا "پاسخ"
توصيفکننده واکنشها ،عملکردها و برنامههای مديريتي است
که از سوی اشخاص ،سازمانهای اجرايي و يا دستگاههای
دولتي در برابر تغييرات شرايط محيطي اعمال ميشود.
با توجه به توضيحات فوق ،در اين پژوهش روشي
پنجمرحلهای برای طراحي نمايهها و نشانگرهای مديريت
پايدار جنگلهای مورد مطالعه استفاده شد که متناسب با
شرايط منابع طبيعي کشور بهويژه از نظر کمبود آمار و
اطالعات باشد (شکل .)5
گام نخست؛ پيمايش منطقه مورد مطالعه بهروش علت-
معلولي ديپيسير بهصورت کامل انجام شد تا شناخت
کاملتری از روابط پديدهها و موضوعات بهدست آيد و از
ناديده گرفتن موضوع مهمي در هنگام طراحي نمايهها و
نشانگرها اجتناب شود .اين موضوع بهويژه در محيطهای
روستايي و عشايری که ساختارهای اطالعاتي و اجتماعي
آنها ضعيفتر است ،اهميت بيشتری دارد .استفاده از تحليل
علت -معلولي ديپيسير که در شرايط کمبود دادهها کاربرد
دارد ،باعث شفافيت تعامالت منطقه مورد مطالعه ميشود،
بنابراين ويژگي کليدی يک دسته از نشانگرها (يک فرايند)
تناظر يک به يک نشانگرها با موضوعات مهمي است که
بايد سنجيده و ارزيابي شوند .حصول اطمينان از اين امر که
هيچ موضوع مهمي در منطقه ناديده گرفته نشده است و يا به
يک موضوع بيشتر از يک نشانگر نپرداخته شده است ،فقط
با استفاده از روشهای آزمونشده علمي ميسر است .در غير
اين صورت ،پژوهشگر بهطور يقين دچار خطا ميشود و
مجموعه نشانگرها متعادل نميشود .وجه تمايز پژوهش
پيشرو با پژوهشهای ديگر ،استفاده از روش ديپيسير است
که با مرور ساختارمند منطقه مورد مطالعه مانع از ناديده
گرفتن موضوعات مهم و فعال منطقه و يا دوباره پرداختن به
يک موضوع در طراحي نشانگرها ميشود ،بنابراين در اين
پژوهش از روشي منظم استفاده شد که بهطور کامل از
رويکرد باال به پايين و يا پايين به باال متمايز است.
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شکل  -1روش طراحی نشانگرها در پژوهش پیشرو

گام دوم؛ بر اساس روش باال به پايين ،سری های
نمايه ها و نشانگرهای موجود در مناطق مختلف جهان
بررسي شد .مهمترين فرآيندهايي که مي توانند در طراحي
نمايه ها و نشانگرهای مديريت پايدار جنگلهای زاگرس
بررسي شوند ،عبارتند از :شورای حمايت از جنگل ها
() ،)Forest Stewardship Council (FSCسازمان
بين المللي چوب های استوايي ( International Tropical
) ،)Timber Organization (ITTOفرآيند مونترال،
منطقه خشک آفريقا شامل مجموعه های کميته دايمي بين
ايالتي برای کنترل خشک سالي در منطقه ساحل
( Montreal Process, Dry Zone Africa including
the sets by Permanent Interstate Committee for

) ،)Drought Control in the Sahel (CILSSانجمن
توسعه جنوب آفريقا ( Southern Africa Development
) ،)Community (SADCشاخص های گزارش دهنده
برای يکپارچه سازی نگراني های محيط زيستي در

سياست های کشاورزی ( Indicator Reporting on the
Integration of Environmental Concerns into

) ،)Agricultural Policy (IRENAسازمان همکاری
اقتصادی و توسعه (Organization for Economic Co-
) )operation and Development (OECDو مرکز
تحقيقات بين المللي جنگل داری ( The Center for
) .)International Forestry Research (CIFORبا
توجه به درهم تنيدگي کاربری های کشاورزی با کاربری
جنگل در منطقه مورد مطالعه ،نمايهها و نشانگرهای
کشاورزی پايدار نيز بررسي شد .همچنين ،برخي مفاهيم
مديريت پايدار از فرآيند  IRENAنيز در طراحي ليست
نشانگرها در کنار مجموعه نشانگرهای مديريت پايدار
جنگلها مورد توجه قرار گرفت.
گام سوم؛ ليست اوليه نمايه ها و نشانگرها در اختياار
دست اندرکاران منطقاه ماورد پاژوهش قارار گرفات .باا
دريافت نظرهای آن ها در قالب پرسش نامه و بار اسااس
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مختصات منطقاه ماورد مطالعاه ،ايان ليسات ارزياابي و
ارزش دهي شد .برای ارزش دهي نمايه هاا و نشاانگرها از
مقياس ليکرت استفاده شد .سپس با اساتفاده از مجماوع
امتيااازات ،ميااانگين و وزن نساابي ،اهمياات نمايااه هااا و
نشانگرها مشخص شد .همچنين ،نشاانگرهای دارای وزن
نسبي کمتر يا مساوی  45درصد به عنوان کم اهميات تارين
نشانگرها درنظر گرفته شدند .محاسبه مجموع امتياازات،
ميانگين امتيازات و وزن نسبي امتيازات برای نشانگرها به
اين شيوه بود کاه  95دسات انادرکار بارای هار نشاانگر
نمره دهي (بين يک تا پنج بر اسااس مقيااس ليکارت) را
انجام دادند .سپس ،مجموع نمرات محاسبه شد .مياانگين
امتيااازات از تقسااايم مجماااوع امتياااازات بااار تعاااداد
دست اندرکاران ( 95نفر) به دست آمد .وزن نسابي نياز از
تقسيم ميانگين امتيازات بر پنج (بيش ترين امتياز در مقياس
ليکرت) باه دسات آماد .نشاانگرهايي کاه وزن نسابي و
ميانگين امتيازات بيش تری داشتند ،مهم تر بودناد .در ايان
پژوهش ،دست اندرکاران ترکيبي از پاژوهش گاران مناابع
طبيعي (استاد های دانشکده های منابع طبيعي (پنج نفار) و
مراکز تحقيقات کشااورزی و مناابع طبيعاي (پانج نفار)،
کارشناسان خبره اد ارات کل منابع طبيعاي و آبخيازداری
(پنج نفر) ،کارشناسان و فعاالن محيط زيست (پانج نفار)،
تحصيل کرده های حوزه منابع طبيعاي سااکن در روساتاها
(پنج نفر) و بزرگان محلي و عشااير (پانج نفار)) بودناد.
آشاانايي شاارکت کنناادگان بااا مفهااوم توسااعه پاياادار و
جنگل داری ،مالك انتخاب افراد باود (در ماورد بزرگاان
محلي و عشاير ،آشنايي با منابع طبيعي مالك بود) .قابال
ذکار اساات کااه باارای تعيااين وزن و اهمياات نمايااه هااا و
نشانگرها ،روش هاای متعاددی وجاود دارد کاه ازجملاه
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مي توان به مقايسه زوجي و استفاده از Goleij et ( AHP

 ،)al., 2016; Moradi et al., 2016تحليال ديپيساير و
مقياااس ليکاارت ( )Zandbasiri & Parvin, 2012و
ارزش دهي با مقيااس ليکارت ( Zandbasiri & Parvin,
2012; Nazariani et al., 2015; Nazariani et al.,

 )2018اشاااره کاارد .در اياان پااژوهش از روش ترکيبااي
ديپيسير و ارزش دهي با مقياس ليکرت استفاده شد.
گام چهارم؛ ليست نهايي نمايه ها و نشانگرهای
مديريت پايدار جنگل های زاگرس مياني طراحي و ارائه
شد .همچنين ،مهم ترين و کم اهميتترين نشانگرها
مشخص شدند.

نتایج
چهارچوب ديپيسي ر ،روابط علت و معلولي را در
منطقه مورد پژوهش ارائه کرد که عبارت بودند از:
نيرو های پيش ران (چهار نيرو) ،عوامل فشار (شش
عامل) ،وضعيت موجود ( 55عنوان) ،عوارض (نه عارضه)
و پاسخ ها ( 55مورد) (جدول  .)5اين عناصر چهارچوبي
مناسب و کارا برای تصميمگيران حوزه منابع طبيعي
به شمار مي روند.
نمایهها و نشانگرهای جنگلداری پایدار زاگرس میانی
بر اساس موارد ذکرشده ،ليست نمايهها و نشانگرهای
توسعه پايدار مناطق جنگلي زاگرس مياني طراحي و تدوين
شد که درمجموع شامل پنج نمايه و  95نشانگر بود (جدول
 .)6همچنين ،مجموع و ميانگين امتيازات ،وزن نسبي و رتبه
هر نشانگر در هر نمايه و رتبه کل نمايهها محاسبه شد.
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جدول  -1عناصر دیپیسیر در یک فرآیند علت معلولی در جنگلهای بخش فیروزآباد کرمانشاه
نیروهای پیشران
 -5فقر؛  -6ناکافي بودن فرصتهای شغلي؛  -9عدم دسترسي به دانش و فناوریهای جديد؛  -4مديريت نابسامان کاربریهای اراضي و منابع آبي
▼▼▼
عوامل فشار
 -5چرای بيرويه جنگلها (اليه علفي و زادآوری جنگلها) و مراتع؛  -6برداشت بيرويه چوب سوخت و هيزمي؛  -9توسعه زراعت در جنگل و
بومسازگانهای طبيعي (جنگل -زراعي)؛  -4استفاده بيرويه از کودها ،سمها و آفتکشها؛  -4ملي کردن اراضي؛  -2تبديل اراضي جنگلي به زمين
کشاورزی و مرتع
▼▼▼
وضعیت موجود
-5جنگلهای کوهستاني با گونه غالب بلوط ايراني؛  -6جنگلهای اغلب همسال و بهتقريب يکسان بهصورت شاخهزاد؛  -9مراتع اغلب کوهستاني با
پوشش کم؛  -4توسعه کشاورزی ديم در اراضي شيبدار؛  -4منابع آب سطحي بهصورت رودخانههای دايمي و فصلي ،چشمهها و چاهها؛  -2جمعيت
بهرهبردار بهطور عمده روستايي و عشاير؛ شغل اصلي دامپروری و کشاورزی؛  -1منبع عمده درآمد حاصل از دامپروری؛  -1نقش عمده جنگلها در
تأمين علوفه دامي و انرژی برای روستاييان و عشاير؛  -3مالکيت تمامي جنگلها و مراتع بهصورت ملي؛  -55تهيه و اجرای طرحهای جنگلداری
بهصورت ناکافي؛  -55بهرهبرداریهای سنتي (غيرعلمي و کمبازده) از جنگلها
▼▼▼
عوارض
 -5ساختار ضعيف جنگل (کمبود درختان دانهزاد ،پير بودن کندهها در جستگروهها ،کاهش تعداد اشکوبهای جنگل و کاهش زادآوری جنگل)؛ -6
کاهش تنوع زيستي (کاهش تعداد و تنوع حيات وحش ،ضعف در ترکيب گونههای گياهي جنگلها و مراتع)؛  -9کاهش مساحت جنگلها و مراتع
(پوشش گياهي مراتع و تاجپوشش جنگلها)؛  -4کاهش زيبايي چشماندازهای طبيعي؛  -4افزايش فشردگي خاك؛  -2کمبود منابع آبي برای کشاورزی
و آب شرب؛  -1افزايش فرسايش خاك؛  -1مهاجرت روستاييان به شهرها؛  -3ضعف بهداشت و کمبود امکانات رفاهي
▼▼▼
پاسخها
 -5تأمين نفت سفيد و گاز ،اجاقگاز و پيکنيک برای روستاييان (شرکت نفت کرمانشاه ،شرکت گاز کرمانشاه و اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری
استان کرمانشاه)؛  -6سياستهای توسعه محصوالت غيرچوبي ()NWFP؛  -9مميزی اراضي اطراف روستا؛  -4مشخص و طبقهبندی کردن وضعيت
مالکيت اراضي؛  -4تهيه و اجرای طرحهای جنگلداری؛  -2تهيه و توزيع برخي نهالها مانند گردو و گياهان دارويي؛ توسعه مزارع آبي؛  -1صدور
مجوز چرا برای عشاير؛  -1افزايش فعاليتهای حفاظتي از جنگلها با استقرار يگان حفاظت جنگل در بخش فيروزآباد (برای حفاظت از حيات وحش
و منابع طبيعي)؛  -3توسعه روستاها با برقرساني ،آبرساني و تلفن روستايي (شرکت مخابرات کرمانشاه ،شرکت آب و فاضالب روستايي کرمانشاه و
شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه)؛  -55توسعه و بهبود راههای روستايي ،احداث مدرسه و خانههای بهداشت در روستاها

ارائه مدلی برای طراحی ...

441

جدول  -2نمایهها و نشانگرهای جنگلداری پایدار در زاگرس میانی

نمايه  - 6کارکردهای حفاظتي و محيط زيستي جنگل

نشانگر  -5-5مساحت و درصد سطح بومسازگانهای غالب منطقه شامل :سطح
جنگلها ،سطح مراتع (شامل مراتع مشجر) و سطح مزارع (آبي و ديم)
که طرح دارند اعم از طرح جنگلداری ،طرح مرتعداری و يا طرحهای ديگر مصوب

552

9/44

5/15

دوم

سازمانهای اجرايي
نشانگر  -9-5مقدار و درصد سطح تبديل جنگلها به زمينهای کشاورزی و مرتع

562

4/65

5/14

اول

کل (نمايه اول)

31/4

9/64

5/24

پنجم

نشانگر  -5-6پراکنش و تعداد گونههای وابسته به جنگل

555

9/15

5/14

چهارم

نشانگر  -6-6تعداد گونههای در معرض خطر در جنگلها و اراضي جنگلي

599

4/46

5/11

اول

565

4

5/1

سوم

564

4/51

5/19

دوم

نشانگر  -4-6مقدار کربن ترسيبشده توسط بومسازگانهای طبيعي

559

9/46

5/21

پنجم

نشانگر  -2-6جنگلکاری با استفاده از گونههای خارجي

44

5/42

5/63

هفتم

555

9/99

5/21

ششم

کل نمايه دوم

554

9/4

5/1

چهارم

نشانگر  -5-9مقدار تجديد حيات طبيعي جنگلها؛ تعداد پايههای دانهزاد

33

9/63

5/22

پنجم

نشانگر  -6-9مساحت و درصد جنگلهای آميخته

14

6/4

5/4

هفتم

(اعم از مرتع مشجر) در بازههای ثابت زماني

نشانگر  -9-6مساحت و درصدی از سطح جنگلها که با هدف حفاظت از حيات
وحش مديريت ميشوند.
نشانگر  -4-6مساحت و درصدی از سطح جنگلها که با هدف حفاظت از گونههای
در معرض خطر و انقراض مديريت ميشوند.

نشانگر  -1-6مساحت و درصدی از سطح جنگلها که با هدف حفاظت از آب و
خاك مديريت ميشوند.

نمايه  -9سالمتي و شادابي بومسازگانهای منطقه

25

6

5/4

سوم

نشانگر  -6-5تهيه و اجرای طرحهای مديريت اراضي در منطقه؛ درصدی از اراضي

منطقه

نمايه  -5وسعت و درصد سطح بومسازگانهای

نمايه

نشانگر

مجموع امتيازها

ميانگين

وزن نسبي

رتبه

نشانگر  -9-9مساحت و درصدی از سطح جنگلها که تحت تأثير زيرنشانگرهای
آتشسوزی طبيعي ،آفات و امراض ،خشکسالي و ريزگرد ،چرای دام و حيات وحش

591

4/41

5/36

اول

هستند.
نشانگر  -4-9وضعيت جنگلها و مراتع بر اساس زيرنشانگرهای درصد تاجپوشش
جنگلها ،طبيعي بودن ترکيب گونهای جنگلها ،مقدار خشکهچوب در جنگلها ،درصد

555

9/21

5/19

چهارم

پوشش گياهي مراتع و طبيعي بودن ترکيب گونهای مراتع
نشانگر  -4-9تخريب خاك با زيرنشانگرهای مقدار فشردگي خاك و مقدار فرسايش خاك

595

4/91

5/11

دوم

نشانگر  -2-9مقدار آلودگيها با زيرنشانگرهای آلودگي آبهای سطحي و زيرزميني،

561

4/64

5/14

سوم
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نمايه

443

نشانگر

مجموع امتيازها

ميانگين

وزن نسبي

رتبه

نمايه  -4چهارچوبهای قانوني ،تشکيالتي و عرفي برای مديريت جنگلها

نمايه  -4ظرفيت توليدی و کارکردهای اقتصادی و اجتماعي جنگلها و مراتع

آلودگي خاكهای مزارع ،مراتع و جنگلها و آلودگي هوا و ريزگردها
نشانگر  -1-9تعادل ساالنه بين رويش جنگلها و مقدار برداشت از آنها

11

6/36

5/41

ششم

کل نمايه سوم

553/2

9/24

5/19

دوم

23

6/63

5/42

هفتم

559

9/46

5/21

پنجم

14

6/42

5/43

ششم

592

4/44

5/35

دوم

564

4/59

5/19

سوم

نشانگر  -2-4ارزش اقتصادی خدمات بومگردی (اکوتوريسم) جنگلها

555

9/21

5/19

چهارم

نشانگر  -1-4ميزان سرمايهگذاری در بخش جنگل و صنايع وابسته به توليدات جنگلي

593

4/29

5/39

اول

کل نمايه چهارم

551/2

9/41

5/15

سوم

نشانگر  -5-4ميزان و ارزش ريالي چوب سوخت و چوب ساختماني برداشتشده از
جنگلها (اعم از عرضهشده به بازار و خودمصرفي جوامع محلي)
نشانگر  -6-4ميزان و ارزش ريالي محصوالت غيرچوبي برداشتشده از جنگلها و
مراتع (اعم از عرضهشده به بازار و خودمصرفي جوامع محلي)
نشانگر  -9-4ميزان و ارزش ريالي محصوالت دامي وابسته به جنگلها (اعم از
عرضهشده به بازار و خودمصرفي جوامع محلي)
نشانگر  -4-4کيفيت زندگي جوامع محلي شامل درآمد سرانه ،تحصيالت ،اشتغال،
وضعيت بهداشت ،رشد جمعيت و وضعيت مهارتهای مورد نياز
نشانگر  -4-4سهم انرژیهای قابل تجديد مانند انرژیهای باد ،آب و بيوگاز در تأمين
منابع انرژی جوامع محلي

نشانگر  -5-4وجود چهارچوبهای قانوني و نيز بودجه الزم برای تهيه ،اجرا و
تجديد نظر دورهای طرحهای جنگلداری بر اساس آخرين دستاوردهای علمي و فني

553

9/29

5/19

ششم

و نيز تغييرات شرايط بومشناختي ،اقتصادی و اجتماعي منطقه
نشانگر  -6-4ميزان پيروی از قوانين در بهرهبرداری از زمينها و منابع طبيعي منطقه
نشانگر  -9-4ميزان پيروی از عرف و رسوم محلي در بهرهبرداری از زمينها و منابع
طبيعي منطقه
نشانگر  -4-4وجود راهکارهايي برای رفع اختالفات بين بهرهبرداران در مورد چرای
دام ،برداشت محصوالت غيرچوبي ،برداشت چوب ،زراعت و باغباني ديم

553

9/32

5/13

چهارم

595

4/91

5/11

دوم

545

4/21

5/39

اول

نشانگر  -4-4وجود چهارچوبهای رسمي و قانوني برای جلب مشارکت جوامع محلي
در مراحل مختلف تصميمگيری و تهيه و اجرای طرحهای جنگلداری و نظارت بر اجرای

554

9/13

5/12

پنجم

طرحها ،درنظر گرفتن بهبود وضع رفاهي جوامع محلي در طرحهای جنگلداری
نشانگر  -2-4احترام به سنتها و فرهنگ جامعه محلي توسط سازمانهای دولتي

564

4/51

5/19

سوم

کل نمايه پنجم

566/4

4/5

5/153

اول
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بحث
نتايج تحليل فرآيند ديپيسير نشان داد که مهمترين
عوارض ايجادشده در جنگلهای منطقه مورد مطالعه
بهترتيب اهميت عبارت بودند از )5 :ساختار ضعيف جنگل
(کمبود درختان دانهزاد ،پير بودن کندهها در جستگروهها،
کاهش تعداد اشکوبهای جنگل و کاهش زادآوری جنگل)،
 )6کاهش تنوع زيستي (کاهش تعداد و تنوع حيات وحش،
ضعف در ترکيب گونههای گياهي جنگلها و مراتع))9 ،
کاهش مساحت جنگلها و مراتع (پوشش گياهي مراتع و
تاجپوشش جنگلها) )4 ،کاهش زيبايي چشماندازهای
طبيعي )4 ،افزايش فشردگي خاك )2 ،کمبود منابع آبي برای
کشاورزی و آب شرب )1 ،افزايش فرسايش خاك)1 ،
مهاجرت روستاييان به شهرها و  )3ضعف بهداشت و کمبود
امکانات رفاهي (جدول  .)5بر اساس تحليل ديپيسير ،اين
عوارض نتيجه وجود فشارهايي است که بر جنگلهای
زاگرس وارد ميشود .در يک تحليل علت -معلولي ميتوان
نيروهای پيشراني را که باعث بروز اين فشارها ميشوند،
به اين شرح معرفي کرد )5 :فقر )6 ،ناکافي بودن فرصتهای
شغلي )9 ،عدم دسترسي به دانش و فناوریهای جديد و )4
مديريت نابسامان کاربریهای اراضي و منابع آبي .مهمترين
عوامل فشار نيز عبارت بودند از )5 :چرای بيرويه دام در
جنگلها (اليه علفي و زادآوری جنگلها) و مراتع)6 ،
برداشت بيرويه چوب سوخت و هيزمي )9 ،توسعه زراعت
در جنگل و بومسازگانهای طبيعي (جنگل -زراعي))4 ،
استفاده بيرويه از کودها ،سمها و آفتکشها )4 ،ملي کردن
اراضي و  )2تبديل اراضي جنگلي به زمين کشاورزی و
مرتع ،بنابراين ،نيروهای پيشران و عوامل فشار سبب
تغييرات وسيع در بومسازگان جنگلهای زاگرس مياني
شدهاند Xiong .و  Imani Rastabi ،)6553( Liuو
همکاران ( )6554و  Heidariو همکاران ( )6552نيز بر
تأثير نيروهای پيشران عمده بر تخريب و تغيير در
بومسازگان جنگل تأکيد کردند که با نتايج پژوهش پيشرو
همخواني دارند.
ساير نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که نمايههای اول

ارائه مدلی برای طراحی ...

تا پنجم بهترتيب اولويت عبارت بودند از )5 :چهارچوبهای
قانوني ،تشکيالتي و عرفي برای مديريت جنگلها (با وزن
نسبي  )6 ،)5/151سالمتي و شادابي بومسازگانهای منطقه
(با وزن نسبي  )9 ،)5/19ظرفيت توليدی و کارکردهای
اقتصادی و اجتماعي جنگلها و مراتع (با وزن نسبي ،)5/15
 )4کارکردهای حفاظتي و محيط زيستي جنگل (با وزن
نسبي  )5/1و  )4وسعت و درصد سطح بومسازگانهای
منطقه (با وزن نسبي  ،)5/24بنابراين ،نمايه چهارچوبهای
قانوني ،تشکيالتي و عرفي برای مديريت جنگلها ،بيشترين
اهميت و نمايه وسعت و درصد سطح بومسازگانهای منطقه،
کمترين اهميت را داشتند (جدول  .)6دستاندرکاران بيشتر
بر چهارچوبهای قانوني مديريت منابع طبيعي و رفع
تعارضات و همچنين سالمتي بومسازگان تأکيد داشتند .علت
اين نتيجه را ميتوان در وجود مشکالت و تعارضات متعدد
در حوزه منابع طبيعي بين مردم محلي و دستگاههای متولي
مديريت منابع طبيعي (ادارههای کل منابع طبيعي و
آبخيزداری استانها) دانست ،بنابراين الزم است که توجه
دوچندان به برطرف کردن اين نوع تعارضات و اختالفها
شود.
در مورد نمايه اول (وسعت و درصد سطح
بومسازگانهای منطقه) نتايج نشان داد که مهمترين و
کماهميتترين نشانگرها بهترتيب نشانگر ( 9-5مقدار و
درصد سطح تبديل جنگلها به زمينهای کشاورزی و مرتع
(اعم از مرتع مشجر) در بازههای ثابت زماني) و نشانگر -5
( 5مساحت و درصد سطح بومسازگانهای غالب منطقه
شامل سطح جنگلها ،سطح مراتع و سطح مزارع) بودند .در
مورد نمايه دوم ،مهمترين و کماهميتترين نشانگرها بهترتيب
نشانگر ( 6-6تعداد گونههای در معرض خطر در جنگلها و
اراضي جنگلي) و نشانگر ( 2-6جنگلکاری با استفاده از
گونههای خارجي) بهدست آمد .برای نمايه سوم (سالمتي و
شادابي بومسازگانهای منطقه) ،مهمترين و کماهميتترين
نشانگرها بهترتيب نشانگر ( 9-9مساحت و درصدی از
سطح جنگلها که تحت تأثير زيرنشانگرهای آتشسوزی
طبيعي ،آفات و امراض و غيره هستند) و نشانگر 6-9
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(مساحت و درصد سطح جنگلهای آميخته) بودند .نتايج
وزن نسبي نشانگرهای نمايه چهارم (ظرفيت توليدی و
کارکردهای اقتصادی و اجتماعي جنگلها و مراتع) نشان داد
که مهمترين و کماهميتترين نشانگرهای اين نمايه بهترتيب
عبارت بودند از نشانگر ( 1-4ميزان سرمايهگذاری در بخش
جنگل و صنايع وابسته به توليدات جنگلي) و نشانگر 5-4
(ميزان و ارزش ريالي چوب سوخت و چوب ساختماني
برداشتشده از جنگلها) .درنهايت ،در مورد نمايه پنجم
(چهارچوبهای قانوني ،تشکيالتي و عرفي برای مديريت
جنگلها) مهمترين و کماهميتترين نشانگرها بهترتيب
نشانگر ( 4-4وجود راهکارهايي برای رفع اختالفات بين
بهرهبرداران در مورد چرای دام و برداشت محصوالت
غيرچوبي) و نشانگر ( 5-4وجود چهارچوبهای قانوني و
نيز بودجه الزم برای تهيه ،اجرا و تجديد نظر دورهای
طرحهای جنگلداری و غيره) بودند (جدول  .)6علت
اهميت نشانگر ( 4-4وجود راهکارهايي برای رفع اختالفات
بين بهرهبرداران در مورد چرای دام ،برداشت محصوالت
غيرچوبي و غيره) را ميتوان در تعارض بيشتر جوامع محلي
با دستگاههای دولتي در زمينه بهرهبرداریهای سنتي
(گالبری ،توسعه زراعت و باغات در جنگل ،چرای بيرويه،
برداشت چوب هيزمي و سوختي و بهرهبرداریهای سنتي
ديگر) دانست .زيرا در بيشتر بهرهبرداریهای سنتي ،بين
ادارات منابع طبيعي و مردم محلي اختالف و تعارض وجود
دارد .بهطوری که بيشتر بهرهبرداریهای سنتي ازنظر ادارات
منابع طبيعي ممنوع يا غيرقانوني است ،بنابراين در کل،
نشانگرهای وجود راهکارهايي برای رفع اختالفات بين
بهرهبرداران در مورد چرای دام ،برداشت محصوالت
غيرچوبي و غيره ،کيفيت زندگي جوامع محلي شامل درآمد
سرانه ،تحصيالت ،اشتغال ،وضعيت بهداشت ،رشد جمعيت و
وضعيت مهارتهای مورد نياز ،ميزان پيروی از عرف و
زمينها و منابع طبيعي منطقه،
رسوم محلي در بهرهبرداری از 
ميزان سرمايهگذاری در بخش جنگل و صنايع وابسته به
توليدات جنگلي ،مساحت و درصدی از سطح جنگلها که
تحت تأثير زيرنشانگرهای آتشسوزی طبيعي ،آفات و
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امراض ،خشکسالي و ريزگرد ،چرای دام و حيات وحش
هستند و تخريب خاك با زيرنشانگرهای مقدار فشردگي
خاك و مقدار فرسايش خاك ،اهميت بيشتری داشتند.
همچنين ،وزن نسبي نشانگرهای  5-4 ،6-9 ،2-6 ،5-5و
 ،9-4کمتر يا مساوی  45درصد بهدست آمد (جدول  )6که
نشاندهنده نامناسب بودن اين نشانگرها برای جنگلهای
زاگرس است و بايد اين پنج نشانگر در مورد جنگلهای
زاگرس اصالح شوند.
در اين پژوهش ،پنج نمايه و  95نشانگر برای جنگلهای
زاگرس معرفي شدند که در بين نشانگرها ،پنج نشانگر
نيازمند بازنگری هستند Nazariani .و همکاران ()6554
 61نشانگر و  64ارزش آستانه برای نمايه و مهمترين
نشانهها در استان لرستان پيشنهاد دادند که تأييدکننده کامل
بودن تعداد نمايهها و نشانگرهای پژوهش پيشرو است.
نمايهها و نشانگرهای طراحيشده در اين پژوهش نيز بر
اساس نيازهای زاگرس مياني و در تعامل و ارتباط مفهومي
با فرآيندهای منطقهای و بينالمللي بهويژه فرآيند "خاور
نزديک" ارائه شد 95 .کشور ازجمله ايران عضو فرآيند
خاور نزديک هستند ،بنابراين نشانگرهای ايجادشده در هر
منطقه از ايران بايد بتوانند اطالعات و گزارشهای اين
فرآيند را نيز تأمين کنند .نمايه اول زاگرس مياني بسيار
نزديک به نمايه شماره يک فرآيند خاور نزديک بود .مفاهيم
مندرج در اين نمايه مانند مساحت جنگلها ،تهيه طرحهای
جنگلداری و تبديل اراضي جنگلي در فرآيندهای ،CILSS
 ITTO ،SADC ،SADCو  FSCنيز آمده است .همچنين،
 Zandebasiriو  )6556( Parvinنشان دادند که وسعت
منابع جنگلي ،چهارچوب قانوني -تشکيالتي و نقش
حفاظتي جنگل ،مهمترين معيارهای مديريت پايدار بودند.
مفاهيم مندرج در نمايه دوم پژوهش پيشرو که به موضوع
کارکردهای حفاظتي و محيط زيستي جنگلها مرتبط بود ،در
نمايههای دوم و پنجم فرآيند خاور نزديک و نيز در
فرآيندهای  FSC ،SADC ،CILSSو  ITTOدرج شده
است .نمايه سوم شامل نشانگرهايي بود که سالمتي و شادابي
بومسازگانهای جنگلي را ارزيابي ميکرد .نمايه سوم فرآيند
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خاور نزديک نيز با همين عنوان طراحي شد .همچنين ،در
نمايه چهارم اين فرآيند و در فرآيندهای  SADC ،CILSSو
 ،FSCاين موضوعات درج شده است .در پژوهش
 Nazarianiو همکاران ( )6554برای نمايه وسعت منابع
جنگلي ،شاخص (نشانه) سطح و درصد جنگل و اراضي
جنگلي ديگر و برای نمايه سالمتي ،شادابي و تماميت منابع
جنگلي ،نشانه سطح و تعداد آتشسوزی ايجادشده توسط
مردم بهعنوان مهمترين نشانهها برای نمايههای مذکور
پيشنهاد شد که تأييدکننده کارايي نمايههای دوم و سوم و
نشانگرهای آنها بود.
نمايه چهارم مديريت پايدار جنگلهای زاگرس به
کارکردهای اقتصادی و اجتماعي جنگلها پرداخت .اين
موضوع در نمايه ششم فرآيند خاور نزديک مورد توجه قرار
گرفت و در فرآيندهای  ITTO ،SADC ،CILSSو FSC
نيز آمده است .سياستها ،ضوابط و ساختار تشکيالتي
مديريت جنگلها در نمايه پنجم درج شده است .اين
موضوع بهتقريب در تمام فرآيندهای ارزيابي پايداری مورد
توجه قرار گرفته است ،بهطوریکه عالوه بر نمايه هفتم در
فرآيند خاور نزديک ،در فرآيندهای ،SADC ،CILSS
 ITTO ،FSCو  CIFORنيز آمده است Imani Rastabi .و
همکاران ( )6554نيز نشانههای کاهش تعداد تجاوزها به
جنگل ،نرخ بهبود معاش مردم محلي ،مشارکت جوامع محلي
و تساوی حقوق ،جوامع وابسته به جنگل و همکاری در
زمينه توسعه کشاورزی را بهعنوان نشانههای کليدی معيار
کارکردها و شرايط اجتماعي -اقتصادی پيشنهاد دادند .اين
نتايج تأييدکننده نمايههای چهارم و پنجم در پژوهش
پيشرو هستند.
نمايهها و نشانگرهای زاگرس مياني در يک مقايسه کلي
پس از فرآيند خاور نزديک ،بيشترين همخواني را با
فرآيندهای جنگلهای خشک آفريقايي ( CILSSو )SADC
داشتند .علت اين امر ،وجود معضالت و مشکالت مشترك
مانند چرای دام ،معيشت وابسته به جنگل ،آتشسوزی
عمدی و خشکسالي و نيز شباهت برخي از شرايط
بومشناختي اين دو ناحيه بود .همچنين ،نشانگرهای حاصل

ارائه مدلی برای طراحی ...

از اين پژوهش با فرآيند  CIFORازنظر پرداختن به
کارکردهای محيط زيستي و مديريت جنگلها و با فرآيند
 OECDازنظر توجه به ارزشهای محيط زيستي و حفاظتي
قابل مقايسه است.
به طور کلي ميتوان چهاار ويژگاي را بارای نماياههاای
ارائه شده در اين پژوهش نام برد که عبارتند از )5 :هماهنگي
و ارتباط مفهومي با فرآيندهای ديگار مرباوط باه سانجش
پايداری جنگلها به ويژه فرآيند خاور نزديک )6 ،پارداختن
به موضوعات و ويژگيهای خاص جنگلهای زاگرس مانند
زادآوری و تعداد پايههای دانهزاد ،خشکساالي ،ريزگردهاا،
فشردگي و فرسايش خاك ،توجه به انرژیهای تجديدپذير و
چالش بهرهبرداریهای عرفي از جنگلها و منابع طبيعي)9 ،
توجه به آميختگي کاربریهای اراضي منطقه اعم از جنگال،
مرتااع ،کشاااورزی و دامپااروری و درنظاار گاارفتن اثاارات
کاربریهای ديگر بر جنگلهاای زاگارس .بارای جامعيات
ارزيابي با اين نشانگرها در اين خصوص از فرآيند IRENA
که به موضوع کشاورزی پايدار ميپردازد ،استفاده شاد و )4
طراحي نمايه ها و نشانگرها در مقياسي کوچکتار از ساطح
ملي .برای ارزيابي کامل پايداری جنگالهاا الزم اسات کاه
عالوه بر وجود نمايههای با مقياس ملي ،فرآيندهايي فروملي
و منطقهای و درنهايت نماياههاا و نشاانگرهايي باا مقيااس
 )Forest Management Unit Scale( FMUنيز طراحي و
ارائه شوند .نمايهها و نشانگرهای مديريت پايدار جنگلهای
زاگرس مياني از اولين تجربهها برای اساتفاده از فرآينادهای
درونسرزميني در ايران است که ميتواند روشي عملي بارای
مديريت پايدار اين جنگلها فراروی جنگلداری ايران قارار
دهد.
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Abstract
According to the importance of Zagros forests and their sustainability, it is necessary to
introduce sustainability management indicators being appropriate to these forests. For this
purpose, forests of Firoozabad district belonging to Kermanshah were selected. The study area
was screened and analyzed by DPSIR method to obtain a complete understanding of the
relationship between phenomena and subjects. Then, based on the TOP Down method, the
series of criteria and markers in different regions of the world were investigated. Indicator
Reporting on the Integration of Environmental Concerns into Agricultural Policy (IRENA) was
used to design the criteria and markers for sustainable management of Zagros forests. The initial
list of markers and criteria was prepared by local stakeholders (A total of 30 people) using
Likert scale. After calculating the mean and relative weight of scores, the final list of criteria
and markers was prepared. The results of DPSIR process showed that the most important
driving forces in the studied area were: poverty, inadequate job opportunities and loss of access
to new knowledge and technologies. In our study, 5 criteria and 30 markers were introduced.
Results showed the most important and the least important criteria in study area were legal and
customary frameworks for forest management (with relative weight of 0.819) and extent and
area percent of regional ecosystems (with relative weight of 0.65). The most important markers
of the 5th criteria (the most important criteria) were the existence of solutions for eliminating
disparities between farmers regarding grazing livestock, harvesting non-wood products and the
rate of compliance with local customs in the exploitation of land and natural resources in the
area.
Keywords: Middle Zagros, Likert scale, TOP Down method, DPSIR, stakeholders.

