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چکیده
امروزه جنگلداری پایدار بهعنوان جنگلداری مشارکتی در توسعه پایدار تلقی میشود .این مفهوم به
معنای مدیریت و بهرهگیری از اراضیییی جنگلی اسیییت به گونهای که تنوع زیسیییتی ،تو ید و لابلیت
تجدیدحیات ،شییادابی و پتانسیییب لابب تجقگ جنگبها در حال و آینده حفظ شییود .مدیریت پایدار به
گونهای تعریف می شود که مطابگ کارکردهای اجتماعی ،التصادی و بومشناختی در سطوح مجلی ،ملی
و جهانی است .این سه کارکرد اثر متقابب روی هم داشته و بهرهبرداری از منابع جنگلی باید به صورتی
باشیید که منجر به حفظ هر سییه کارکرد در حال و آینده شییود .هدی از این مطا عه ،بررسییی مطا عات
انجام شده در زمینه معیارها و شاخصهای پایداری جنگب و شناسایی معیارها و شاخصهای مربوط به
اندازهگیری ساختار جنگب است .در ابتدا  33شاخص مربوط به ساختار تعیین و در  11دسته طبقهبندی
شید ،سس

با تطبیگ این شاخصها بر اساس معیارهای مدیریت پایدار منابع جنگلی دنیا ،شاخصهای

مرتبط به هر معیار مشیصص و معرفی شید .با توجه به اهمیت ساختار جنگب در ارتباط با کارکردهای
جنگب و تغییرات حاصیله در پایداری جنگب ،نتای این مطا عه میتواند در سییاسییتگذاری ،مدیریت،
پایش و ارزیابی پایداری جنگب به کار گرفته شود.
واژههای کلیدی :جنگلداری پایدار ،شاخص ،معیار ،ساختار جنگب.
*نویسنده مسئولzibaseyd.90@gmail.com :
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مقدمه
توسییعه پایدار از لرن هجدهم یم مفهوم شییناخته شییده در جنگلداری اسییت ،با گذشییت زمان از
مجصیول پایدار به سیمت پایداری اجتماعی ،التصادی و بومشناختی سوق پیدا کرد (ویرسوم.)1333 ،
امروزه جنگلداری پایدار 1به عنوان جنگلداری مشییارکتی در توسییعه پایدار تلقی میشییود و به معنای
مدیریت و بهرهگیری از اراضی جنگلی است؛ به گونهای که تنوع زیستی ،تو ید و لابلیت تجدیدحیات،
شییادابی و پتانسیییب لابب تجقگ جنگبها در حال و آینده مطابگ با کارکردهای اجتماعی ،التصییادی و
بومشیناختی در سیطوح مجلی ،ملی و جهانی حفظ شیود و موجآ آسیآ به دیگر زیستبومها نشود
(نوری و همکاران.)2111 ،
توسیعه پایدار بدون حفظ مجیط زیست به ویژه جنگبها و مراتع امکانپذیر نیست .مجیط زیست
مرز جغرافیایی نمیشیناسد و عک ا عمبهای ناشی از فعا یتهای مصتلف در عرصه مجیط زیست در
مرزهای جغرافیایی متولف نمی شیییود .نگرانی ناشیییی از تصریآ طبیعت به ویژه جنگبها ،بیش از هر
موضیییوع دیگری جامعه جهانی را بر آن داشیییته که به منزور ارزیابی روند تجول ،بهرهبرداری ،احیاء،
توسعه و تصریآ طبیعت ،چهارچوب و معیاری را که مورد پذیرش کلیه اعضاء مجامع بینا مللی باشد،
به عنوان ابزار کنترل تهیه کند .اعضاء داوطلآ جوامع بینا مللی موظف به اندازهگیری تغییر و تجوالت
و در نهایت موظف به رعایت اصییول حفظ جنگبها جهت توسییعه پایدار میباشییند .پ

از کنفران

ریو 2در سیال  1332و پذیرش اصیول کلی آن توسط کشورهای عضو ،سازمانهای بینا مللی مسئول،
پیگیر تهیه ابزار و معیاری جهت اندازهگیری تغییر و تجوالت کمی و کیفی جنگبهای جهان شییدند .به
خاطر وجود تفاوتهای زیاد بین اللیمهای مصتلف جهان ،امکان دسیییتیابی به تعاریف مشیییترر در
برخی زمینهها و به دنبال آن امکان اندازهگیری و ارزیابی تغییر و تجوالت برای سییراسییر کره زمین با
مناطگ اکو وژیکی متفاوت ،با معیارهای مشییابه میسییر نگردید .ذا برای انواع مصتلف تی ها و مناطگ
جنگلی جهان ،معیارها و شاخصهای متفاوتی بر حسآ ابتکارات منطقهای و بینا مللی تهیه شد .ایران
جزو ابتکارات فرآیند خاور نزدیم 3در زمینه معیارها و شییاخصهای مدیریت پایدار جنگب میباشیید.
کشورهای عضو داوطلآ موظفند اطالعاتی را بر اساس معیارها و شاخصهای این فرآیند جمعآوری و
1- Sustainable Forest Management
2- United Nations Conference for Environment and Development (UNCED) in Rio de
Janeiro, Brazil, 1992
3- Near East Process
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در مقاطع مصتلف ( سیا یانه ،پن سیا ه و دهسیا ه) ارائه کنند .در یم گردهمایی کارشناسانی از طری
فائو 1و یون  2در لاهره مصییر در تاریخ  13ا ی  11اکتبر  ،1330فرآیند خاور نزدیم برای توسییعه و
اجرای معیارها و شیاخصهای جنگلداری پایدار در منطقه تشیکیب شد 12 .کارشناس به نمایندگی از
کشورهای منطقه 1 ،معیار و  03شاخص را برای جنگلداری پایدار در منطقه شناسایی و تصویآ کردند
(غفاری و همکاران.)2111 ،
معییارها و شیییاخصهای مدیریت پایدار جنگب میتوانند به درر عمومی ا گوهای مصتلف کمم
کنند ،اما این ا گوها برای توسعه یم رویکرد متعادل مدیریت پایدار باید با هم مورد استفاده لرار گیرند
(گوی و همکاران .)2112 ،معیار ،مجموعهای از شیرایط یا فرآیند است که در جنگلداری پایدار مورد
ارزیابی لرار میگیرد .معیارها به وسییله مجموعهای از شاخصهای مربوطه که بهطور دورهای بهمنزور
ارزیابی تغییرات نزارت میشییوند ،مشییصص میشییوند .شییاخص ،یم جنبه از معیار را اندازهگیری یا
تشیری میکند .اگرچه شاخصها عمدتاً کمی هستند و ی میتوانند کیفی هم باشند و میتوان آنها را
اندازه گرفت یا تشییری کرد .ولتی شییاخصها را به طور دورهای ارزیابی کنیم میتوانیم یم روند را
نشان دهیم .مجموعه معیارها و شاخصها وسیلهای را فراهم میکند که حرکت و گام برداشتن به سوی
جنگلیداری پیاییدار را ارزییابی و تشیییکییب زیسیییتبومهای جنگلی را به طور مداوم کنترل میکند
(ویجواردانا .)2112 ،چهارچوب معیارها و شیییاخصها به منزور پایش جنگلداری ،اعتبار و تضیییمین
صییینیایع وابسیییتیه به جنگب با مالحزه به چگونگی مدیریت جنگبها ،دسیییتورا عمب جنگلداری و
سیییاسییتگذاری به منزور کسییآ مدیریت بهتر جنگبها و کمم به سییازمانهای وابسییته به جنگب با
او ویتبندی منابع آنها به وسیله شناسایی نواحی که بیشتر نیاز به مدیریت دارند ،بکار میرود (مائ
و همکاران .)2111 ،معیارها و شاخصها در سه سط مصتلف منطقهای ،ملی و واحد جنگلداری 3اجرا
میشوند و پیادهسازی همه سطوح برای جنگلداری پایدار ضروری است (ویجواردانا.)2112 ،
از مطا عاتی که در زمینه معیارها و شیاخصهای مدیریت پایدار جنگب انجام شده میتوان به موارد
زیر اشییاره کرد( .ممدونا د و ین )2112 ،همگرایی و وجوه تشییابه شییاخصهای جهانی جنگلداری
پایدار را مطا عه کردند .در این مطا عه فعا یتهای سییازمان بینا مللی جنگبهای گرمسیییری ،2اتجادیه
1- Near East Process
2- United Nations Environment Program
3- Forest management unit
4- International Tropical Timber Organization
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اروپا 1و فرآیند مونترال 2به تفکیم بیان و معیارهای آنها ذکر شید .سیس

معیارها و شاخصهای سه

فرآیند مقایسه شد .این مقایسه نشانگر تفاوت جزئی در معیارها بود .کوتوال و همکاران ( )2112نیز به
معرفی فرآیند بوپال هند پرداختند .در هند فرآیند اندازهگیری پایداری جنگب با توسعه مجموع معیارها
و شیاخصهای سط ملی در لا آ فرآیند بوپال هند آغاز شد .این فرآیند  2معیار و  23شاخص دارد.
ا گوی  2معیار اول با  21شییاخص ،مربوط به کارکرد بوم شییناختی و بقیه معیارها مربوط به جنبههای
التصیادی و اجتماعی میباشد .بنابراین تقریباً نیمی از معیارها و شاخصها به ابعاد بوم شناختی مربوط
میشود که تا درجه زیادی پایداری جنگبها را تضمین میکند .گوی و همکاران ( ،)2112شاخصهای
اجتماعی -التصیادی و فرهنگی جنگلداری پایدار را در کانادا که بهطور خاصی ضعیف بوده شناسایی
کرده و کاربرد شاخص های سرمایه اجتماعی و ایجاد یم مالر برای سروکار داشتن با مسائب بومی و
اصیلی را برای جبران این ناکارائیها پیشینهاد کردند .گومونتن و همکاران ( )2112مطا عهای در شمال
شیرلی تایلند به منزور توسیعه و ارزیابی معیارها و شیاخصهای مناسیآ بومشناختی در سط مجلی
برای مدیریت مشییارکتی منابع جوامع جنگلی انجام دادند .به این منزور تصییمیمگیری چند معیاره 3به
عنوان ابزاری برای ارزیابی معیارها و شییاخصها با آزمایشهای غربا گریهای ریز و درشییت بر پایه
مشارکت جوامع مجلی انتصاب شد .در غربا گری درشت  1معیار و  10شاخص از بین  3اصب 1 ،معیار
و  21شاخص تعیین شد .و بالیمانده معیارها و شاخصها برای غربا گری ریز حفظ شد .بیشتر معیارها
ارزش پذیرش کمتر از  11درصد نشان داد .مجموعه معیارها و شاخصهای نهایی بر اساس مفاهیم بوم
شناختی لابب فهم حفاظت جنگب در سط مجلی به چند دسته تقسیم شد و برای ناحیه مورد مطا عه به
کار رفت .اسییتوپار و همکاران ( )2111معیارها و شییاخصهای تو ید و بهرهبرداری سییوخت پایدار
جنگب را شناسایی کردند .آنها با مرور معیارها و شاخصهای  11فرآیند و سازمان بینا مللی مصتلف
و  131اسییتاندارد بینا مل لی ،ملی و واحد جنگلداری تأیید شییده مدیریت جنگب تجت انجمن نزارت
جنگب 2و برنامه تأیید گواهی جنگب ،3مواردی را برای توسییعه اسییتانداردهای جنگلداری پایدار برای

1- European Union
2- Montreal Process
3- Multi- Criteria Decision- Making
4- Forest Stewardship Council
5- Program For the Endorsement of Forest Certification
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تو ید سیوخت پایدار ارائه کردند .مائ

و همکاران ( )2111یم چهارچوب شاخص را به عنوان ابزار

علمی پایه کارآمد ،برای ارزیابی جنبههای زیسییتمجیطی جنگلداری پایدار در سییط توده در فالندرز
بلژیم با هدی ارزیابی اثرات مدیریت جنگب روی ترکیآ ،سییاختار و عملکرد آن طراحی کردند21 .
شیاخص کمی از  11معیار لابب استفاده از بین  1اصب و  13معیار و  131شاخص موجود در نوشتهها
انتصاب شید .سس

این شاخصها در  113توده در  3منطقه جنگلی مورد آزمایش لرار گرفت .پ

از

مجاسبهی دلیگ هزینههای هر شاخص و حساسیت هر یم از شاخصها به شیوههای مدیریتی جنگب،
در نهایت مجموع  23شاخص برای این چهارچوب تعیین شد .زند بصیری و پروین (  )2112به تعیین
مهمترین معیارها و شییاخص های مدیریت پایدار برای حوضییه آبصیز تنس سییو م اسییتان کهگیلویه و
بویراحمد ،با استفاده از روش نمونه گیری مقصودی و طرح پرسشنامه بر پایه مقیاس یکرت پرداختند.
نتای تجقیگ نشیان داد وسییعت منابع جنگلی ،چهارچوب لانونی -تشییکیالتی و نقش حفاظتی جنگب،
مهمترین معیارهای مدیریت پایدار در منطقه مورد بررسی هستند .شاخصهای مساحت منابع جنگلی،
مسییاحت تجت مدیریت حفاظت ،مسییاحت عرصییههای فرسییایش یافته و سیییاسییت ملی جنگب،
شاخص های کلیدی مدیریت پایدار در منطقه مورد بررسی هستند .نتای تجلیب فشار ،وضعیت ،واکنش
نیز حکایت از آن دارد که تدوین سیییاسییت ملی جنگب ،ایجاد مدیریت یکسارچهنگر و سییرمایهگذاری
مجدد ،مهمترین واکنشهای مطرح برای شاخصهای کلیدی هستند.
سیه اصب کارکردهای بومشناختی جنگب عبارتند از :ساختار و ترکیآ زیستبوم جنگب ،کارکرد و
وظیفه زیسیتبوم جنگب ،نشیانههای اختالل یا تصریآ .هر کدام از این اصول سهگانه دارای معیارها و
شاخصهای زیادی میباشند (گومونتن و همکاران.)2112 ،
مطا عه سیاختار جنگب های طبیعی ،امکان مدیریت بهینه جنگب را برای رسییدن به ساختار مطلوب
مشصص میکند .به طوری که اجرای عملیات جنگبشناسی مناسآ در تودههای تجت مدیریت ،باعث
حفظ تنوع بیو وژیکی ،پویایی و پایداری جنگب میگردد (آملی کندری .)2111 ،تا زمانی که اطالعات
میا از سیییاختار جنگب و مدیریت آن مجدود باشییید ،نمیتوان پایداری زیسیییتبومهای طبیعی را در
طوالنیمدت انتزار داشیییت (حدادی مقدم .)2111 ،سیییاختار جنگب فاکتور بسییییار مهمی در ارزیابی
سیالمت و پایداری جنگب اسیت .جهت ارزیابی تغییرات سیاختار جنگب و پایدار بودن آن الزم است
معیارها و شیاخص های مناسیآ شناسایی و مورد ارزیابی لرار گیرد .تجقیقات زیادی پیرامون ساختار
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جنگب و پویایی آن انجام شیییده اسیییت که در زیر به برخی از آنها اشیییاره میگردد .در زمینه ارزیابی
مشییصصییات کمی و کیفی و تنوع سییاختاری (کو واینن و همکاران1330 ،؛ هال و همکاران1333 ،؛
اسیییتقامت2113 ،؛ وب و سیییاه2113 ،؛ انگرس و همکاران2113 ،؛ امیری2112 ،؛ بو تون و دیآماتو،
2111؛ کیاالشکی و اسدپور اتویی ،)2111 ،تنوع زیستی (یوترا و همکاران2111 ،؛ باتل

و همکاران،

2111؛ نوری و همکاران2111 ،؛ کاظمنژاد و همکاران ،)2111 ،روشنهها (کوککونن و همکاران2112 ،؛
متاجی و همکاران2112 ،؛ سییفیدی و همکاران2111 ،؛ شیییخاالسییالمی و همکاران2111 ،؛ صییائآ و
همکاران2112 ،؛ فالحچای2111 ،؛ ذولی و همکاران )2112 ،و خشییکهدارها (گرو2111 ،؛ ایکبوم و
همکاران2110 ،؛ توراس و سییانتیاگو2112 ،؛ صییادلی2113 ،؛ سییفیدی و مرویمهاجر2111 ،؛ کوچ و
همکاران2111 ،؛ سییییتزیا و همکاران )2112 ،را میتوان نام برد .از نتای بررسیییی سیییاختار ،هدایت
تودههای جنگلی به سییمت وضییعیت ایدهآل از نزر کمی و کیفی ،بهبود و ارتقاء رشیید کیفی تودههای
جنگلی ،تغییر و تکوین آمیصتگی گونههای مرغوب ،حذی یا تقلیب اثرات مضییر عناصییر نامرغوب در
توده های جنگلی ،اعمال مدیریت پایدار و ارتقاء مدیریت عا مانه و آگاهانه بر سطوح جنگلی ،احیاء و
بازسیازی جنگبهای مصروبه با استفاده از گونههای پهنبرگ بومی ،تجقگ برنامههای پیشبینی شده بر
اسیاس ضوابط علمی و فنی ،تصمیمگیری در اجرای مدیریت و برنامهریزی منابع طبیعی است (امیری،
 .)2112علیرغم تجقیقات زیادی که در ارتباط با معیارها و شیاخصهای جنگلداری پایدار انجام شده
اسیت ،و ی مطا عات خاص در ارتباط با معیارها و شیاخصهای پایداری ساختار جنگب کمتر مشاهده
میشییود .هدی از این مطا عه معرفی معیارها و شییاخصهای اندازهگیری سییاختار جنگب بر اسییاس
معیارهای مدیریت پایدار جنگب است.
روش مطالعه
این مطا عه مروری بر مطا عات انجام شییده در زمینه معیارها و شییاخص های جنگلداری پایدار و
شناسایی معیارها و شاخص های ساختار جنگب می باشد .ذا با مطا عه و جستجوی منابع کتابصانه ای از
جمله کتاب ،مقا ه ،پایان نامه و سیایت های اینترنتی و نیز با استفاده از نزرات کارشناسان مربوطه سعی
در شیناسیایی و مقو هبندی معیارها و شیاخصهای جنگلداری پایدار در زمینه سیاختار جنگب گردیده
است.
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نتايج و بحث
معیارهای مدیریت پایدار جنگب که با اجرا و ارزیابی آنها به پایداری زیستبومهای جنگلی و در
نهایت پایداری سییمای سیرزمین خواهیم رسیید ،به شیرح زیر میباشند -1 :وسعت (مساحت) منابع
جنگلی -2 ،حفظ تنوع زیستی در اراضی جنگلی -3 ،سالمتی -شادابی -جامعیت -2 ،ظرفیت تو یدی
و نقشهای جنگب -3 ،نقش حفاظتی و زیسیتمجیطی -0 ،حفظ و توسیعه نقش و شرایط التصادی-
اجتماعی جنگبها و  -1چهارچوب لانونی و تشیییکیالتی میباشییید (غفاری و همکاران2111 ،؛ فائو،
 2113و  .)2111نتای بررسیهای انجام شده از منابع گوناگون منتشر شده در زمینه ساختار و مدیریت
پایدار جنگب ،نشیان داد که شاخصهای متعددی برای اندازهگیری و ارزیابی ساختار جنگب و تغییرات
آن وجود دارد .از اینرو شیاخصهای زیر به عنوان شیاخصهای مربوط به ساختار تودههای جنگلی،
شیناسیایی و در  11دسیته تقسیم شدند (جدول ،)1سس

معیارهای مربوط به هر یم از مشصصههای

سیاختار را جدا کرده و در نهایت شیاخصهای سیاختاری مربوط به هر معیار معرفی و پیشنهاد شدند
(شکب .)1
از میان  1معیار مدیریت پایدار جنگب 3 ،معیار اول مرتبط به سیییاختار میبا شییید .شیییاخصهای
شیناسیایی شیده در این مطا عه به هر یم از این معیارها ارتباط داده شیده است (شکب  .)1معیار اول
(وسعت یا مساحت منابع جنگلی ) شامب  2شاخص  ،معیار دوم (حفظ تنوع زیستی در اراضی جنگلی)
 3شیاخص ،معیار سیوم (سیالمتی -شیادابی -جامعیت)  11شاخص ،معیار چهارم (ظرفیت تو یدی و
نقشهای جنگب)  2شییاخص و معیار پنجم (نقش حفاظتی و زیسییتمجیطی)  3شییاخص دارد که در
مجموع  33شاخص ساختاری میباشد.
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جدول  -1دستهبندی شاخصهای ساختار توده
شاخصهای ساختمان عمودی توده

شاخصهای ساختمان افقی توده

شاخصهای توأم ساختمان عمودی و افقی

شاخصهای ترکیآ توده

شاخصهای موجودی سرپا

شاخصهای تنوع توده

شاخصهای سالمت توده

شاخصهای زادآوری

شاخصهای عناصر زنده

شاخصهای عناصر غیر زنده
شاخص زیستگاهی

 ارتفاع کب پراکنش طبقه ارتفاعی درختان (اشکوب بندی) ارتفاع تاج رویش ارتفاعی لطر برابر سینه رویش لطری لطر تاج درصد تاج پوشش ا گوی مکانی روشنه مراحب رویشی رویش حجمی ضریآ لدکشیدگی وجود گونههای مادری وجود گونههای لطور طبقات کیفی درختان (درجه کیفیت تنه) ا گوی مکانی یا نجوه توزیع درختان نوع و درصد آمیصتگی توده (خا ص و آمیصته) وجود گونههای در معرض خطر وجود گونههای بومی تراکم توده (اصله در هکتار) رویه زمینی (متر مربع در هکتار) حجم سرپا (متر مکعآ در هکتار) تنوع لطری تنوع ارتفاعی (اشکوب) سن توده (همسال یا ناهمسال) فراوانی و تنوع پوشش کف غنا و تنوع گونههای درختی سرخشکیدگی درختان میزان برگصواری و آفت زدگی برگها میزان شفافیت تاج پوشش میزان بیماری تاجی فراوانی زادآوری ترکیآ زادآوری نوع زادآوری (توسط بذر یا جست) وضعیت زادآوری اندازه و شکب برگ فراوانی اپیفیتهای چوبی و غیر چوبی (گونههای باالرونده وخزههای اپیفیت)
 فراوانی پارازیتها و ساپروفیتهای درختی خشکهدارهای سرپا خشکهدارهای افتاده واریزههای ریز چوبی واریزههای درشت چوبی -ریززیستگاه
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معیار 1
الگوی مکانی و نحوه
توزیع درختان
فراوانی زادآوری

معیار 2

معیار 4

معیار 3

تنوع قطری

مراحل رویشی

رویه زمینی

فراوانی و تنوع پوشش
کف

ضریب قد کشیدگی

حجم سرپا

غنا و تنوع گونه ها

سرخشکیدگی درختان

تراکم توده

ترکیب زادآوری

میزان برگ خواری و آفت زدگی

نوع زادآوری (توسط
بذر یا جست)

آمیختگی

میزان شفافیت تاج پوشش

رویش (قطری ،ارتفاعی،
حجمی)

میزان بیماری تاجی

وجود گونه های
مادری

اندازه و شکل برگ

معیار5

سن توده (همسال یا
ناهمسال)
خشکهدارهای سرپا و افتاده،
واریزههای ریز و درشت چوبی
الگوی مکانی روشنه ها
گونه های در معرض خطر
گونه های بومی
اشکوب بندی

ارتفاع تاج

قطر تاج
فراوانی گونههای اپیفیت چوبی و
غیرچوبی

وجود گونه های قطور

فراوانی گونههای پارازیت و
ساپروفیت

درصد تاج پوشش
ریززیستگاه

طبقات کیفی درختان
وضعیت زادآوری

شکل  -1طبقهبندی  53شاخص مربوط به ساختار توده در  3معیار اول

بعضیی از این شییاخصها نقش دو گانه یا بعضیاً چندگانه دارند و لرارگیری آنها در زیر مجموعه
یم معیار با توجه به اهمیت بیشتر نقش و کارکرد آن شاخص میباشد .شاخصهای مربوط به ساختار
اغلآ در سط واحد جنگلداری لابب اجرا و بازبینی هستند ،با این حال در سط ملی نیز کاربرد دارند.
مطا عات پیرامون معرفی معیارها و شییاخصهای مدیریت پایدار جنگب در سییراسییر جهان انجام شییده
است .شناسایی و معرفی معیارها و شاخصهای مهم و لابب اجرا در مناطگ مصتلف با استفاده از روش
تصیییمیمگیری چنید معیاره (برانس و همکاران2112 ،؛ گومونتن و همکاران2112 ،؛ باالنا و همکاران،
2111؛ زند بصیری و پروین ) 2112 ،انجام شده است .در این مطا عه تنها با گردآوری مجموعه مقاالت
علمی پیرامون مدیریت پایدار جنگب ،شییاخصهای سییاختاری معرفی شییدند .در تجقیگ (کوتوال و
همکیاران ) 2112 ،در فرآینید بوپیال هند نیز بیش از نیمی از معیارها و شیییاخصها مربوط به کارکرد
بومشیناختی معرفی شد .گومونتن و همکاران ( )2112نیز شاخصهای اکو وژیکی را معرفی کرده و به
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.چند دسته تقسیم کردند
اعتقاد عمومی بر این است که از نزر تئوری کلیه معیارها و شاخصها اهمیت یکسان دارند و نباید
 او ویتبندی معیارها و شاخصها باید توسط گروهی از، در صیورت زوم.بین آنها تفاوت لائب شید
 جامعه شیناسیی و التصاد انجام شود، اکو وژی،کارشیناسیان با تصصیص مصتلف از جمله جنگلداری
.)2111 ،(غفاری
رهيافت ترويجي
با توجه به اهمیت ساختار جنگب و ارتباط متقابب آن با کارکردهای جنگب که میتواند باعث تغییر
 سالمت و تغییرات ساختار، پایش و ارزیابی وضعیت،در شیرایط و به مصاطره افتادن پایداری آن شود
 ذا شیناخت معیارها و شاخصهای.جنگب و اثرگذاری آن روی پایداری جنگب بسییار مهم میباشید
 نت ای این. ضروری به نزر میرسد،مرتبط با ساختار جنگب که ساده و شفای و لابب اندازهگیری باشد
 مدیران و کارشیناسان اجرایی در تدوین دستورا عمبها و،مطا عه میتواند راهگشیای سییاسیتگذاران
.بکارگیری آنها در فرآیند پایش و ارزیابی ساختار و پایداری جنگب مؤثر والع گردد
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Abstract
Nowadays, sustainable forest management is considered as participatory forestry
in sustainable development. This concept refers to the management and use of
forestlands so that biodiversity, production and potential of Regeneration, health and
Realizable potential of forests are preserved at present and future. Sustainable
management is defined in accordance to the social, economic and ecological
functions in local, national and global scale. These three functions have interaction
and utilization of forest resources should lead to preservation of the mentioned
functions at present and future. The aim of this study was to survey literatures about
criteria and indicators of forest sustainability, and identifying criteria and indicators
about measuring forest structure. Initially 35 indicators related to the structure were
identified and were classified in 11 categories, and then by adjusting these indicators
according to criteria of the sustainable forest management of the world, related
indicators of each criterion were determined and introduced. Considering the
importance of forest structure in relation to forest functions and the resulting changes in forest
sustainability, the results of this study can be used in policy making, management, monitoring
and assessment of forest sustainability.
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