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اشاره
هايو استفاده از جنگلتظادر حفگذاريسیاستمقوله برمؤثرعواملبررسینوشتار حاضر به

طبیعـی  منـابع مـدیریت حـوزه تحـوالت سابقهابتدااز این رهگذر . پرداخته استکشورشمال
اقتصاد کالن در بازار چوب، جایگاه جنگل تأثیرگذارسپس با مطالعه متغیرهاي مهم و وتشریح 

نتـایج گـزارش حاضـر    . عنوان یک نهاد تولیدي در چرخـه اقتصـادي کشـور تعیـین گردیـد     به
آالتچوبصادراتمیزانکه بینخصوص در تحلیل تولیدات چوب و قیمت چوب نشان داد به
نـرخ وداخلیناخالصتولیدنفت،قیمتنظیراقتصادکالنمتغیرهايووابستهمتغیرعنوانبه
وارداتمیـزان بـین همچنـین . داردوجـود داريمعنـی ارتبـاط مسـتقل متغیرهايعنوانبهارز

عنوانبهارزنرخونفتمتقینظیراقتصادکالنمتغیرهايووابستهمتغیرعنوانبهآالتچوب
هـاي جنگـل بـرداري از  پیشنهاد توقف بهـره . شودمیدیدهداريمعنیارتباطمستقلمتغیرهاي

منابعمدیریتتحولراستايدراسالمیجمهوريهاي نظامپیروي از سیاستشمال کشور در 
نـوعی عـی و حوزه منـابع طبی و مدیریتساختاردراساسیاز تحوالتیکیعنوانبه،یطبیع

. شودمحسوب میهاجنگلدر اداره مهمسیاستتغییر 
یکـی از  عنـوان بـه شمال هايجنگلبرداري چوب از بهرههايسیاستدر این راستا، تغییر 

هـاي  جریـان «بـا اسـتفاده از نظریـه    منـد نظـام طوربهها از مشکل حاضر رفتبرونترینمهم
ـ بـا  درنهایـت شناسی شـد و  جریان» چندگانه ، »فرآینـد تحلیـل شـبکه   «کـار گـرفتن روش   هب
.گردیدشمال ایران انتخاب هايجنگلبراي ویسنارترین مناسب

هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
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مقدمه و کلیات: بخش اول
مقدمه

ز مـردم  میلیون نفـر ا صدششبراساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانک جهانی یک میلیارد و 
1زیتـوده اند، لیکن بیش از دو میلیارد نفر از سوخت وابستههاجنگلجهان براي معیشت خود به 

ها نفر نیز از طریق کنند و میلیونو گرماي منازل خود استفاده میوپزپختهیزم براي و عمدتاً
.Angeline et al(کنند میامرارمعاشجنگلاستحصال دارو از در دیریت جنگلم).2008

عامـل مهمـی کـه    . از فرهنـگ و سیاسـت اقتصـادي جامعـه اسـت     متـأثر کشورهاي مختلف، 
هـاي مـالی و خودکفـایی اقتصـادي     پشتوانه،هاستافزایش یا کاهش سطح جنگلکنندهنییتع

هایی که به میزان آگاهی مردمی و آموزش،عاملنیازاپس. )MEA, 2005(باشد میجامعه 
2نموده و به ایجاد رویکـردي اساسـی  بسیار زیادي مدیریت را تسهیلشود تا حد مردم داده می

در مقیاس جهانی، . )Amirnejad, 2006(کندکمک میهاجنگلبراي صیانت و حمایت از 
هاي اجرایی مدیریت جنگل دستخوش تغییرات بسیار زیادي بوده اسـت؛ از جنگلـداري   سیاست
ي بـر معیشـت جامعـه   تأکیـد الدي تا جنگلداري بـا  دهه هفتاد میدر3ي پایداري توسعهبر پایه
هاي اخیر در سال5نود میالدي و جنگلداري برمبناي توازن کربن در اکوسیستمدههدر4محلی

)Shivaramakrishnan, 2000; Yufanyi Movuh and Krott, 2011; Krott et
al. در قـرن  .ه اسـت ه کردایران نیز مداخالت زیادي را تجربهايجنگلدر این بین، . )2013

مدهاي اقتصادي در ایران بود کـه تغییراتـی را   ترین پیامهمبیستم، دستیابی به نفت نیز یکی از 
دسـتیابی بـه نفـت، کـاهش     از یـک سـو  . ایجـاد کـرد  هـا جنگلدر نرخ شهرسازي و تخریب 

نی و ایران را در پی داشت اما از سویی دیگـر، بـا افـزایش شهرنشـی    هايجنگلبرداري از بهره
تخریب ایـن منـابع بـاارزش    درعمرانی، خود به عاملی ناخواستههايطرحي بسیاري از توسعه

البته از نتایج مثبت دسـتیابی بـه   . )Amirarsalani and Dragovich, 2011(تبدیل شد 
توان به رشد اقتصادي چشمگیر، فـراهم آمـدن بهداشـت و ایجـاد امکانـات      نفت در ایران، می

1 - Biomass
2 - Sustainable Forest Management (SFM)
3 - Livelihoods Forestry
4 - Carbon Forestry
5 - Low Forest Cover Country
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4/12کشـور ایـران داراي   . )Nassirpour,1985(تحصیل علـم اشـاره کـرد   زیربنایی براي
هـاي  هیرکانی واقع در کرانههايجنگلمیلیون هکتار آن را 9/1میلیون هکتار جنگل است که 

هیرکانی منبع اصلی تولید چـوب هايجنگل). 1384ثاقب طالبی، (دهد دریاي خزر تشکیل می
بـرداري از  هاي مـرتبط، بهـره  فعالیتترینمهمو یکی از شوندتجاري براي ایران محسوب می

سرانه جهانی سومکیسرانه جنگل در ایران ). World Bank, 2012(باشد میهاجنگلاین 
. )FAO, 2012(شـود میمحسوب است و جزء کشورهاي با پوشش جنگلی کم) هکتار2/0(

نشـان داده شـده   1-1ولجددرFAOهايوسعت مناطق جنگلی ایران طبق آخرین گزارش
تـا قبـل از   . رسـد هاي جنگلداري به حدود پنجاه سال میدر کشور ما، سابقه اجراي طرح. است
وزیـران درخصـوص اصـالح رونـد برداشـت از      تهیـأ قبل از ابالغ بخشنامه یعنی1392سال 

و داراي میـانگین رشـدي معـادل د   هـا جنگلشمال، آمارها حاکی از آن بود که این هايجنگل
هايجنگلبه عبارت دیگر میزان تولید ساالنه چوب در ؛تولید چوب در هکتار هستندمترمکعب

هـزار  750از ایـن میـزان، سـاالنه حـدود     . شـد عنـوان مـی  مترمکعبمیلیون 4شمال، حدود 
تارنمـاي  (گرفـت  برداري صنعتی قرار مـی رشد ساالنه مورد بهره19%یعنی کمتر از مترمکعب

بنابراین، میانگین میزان برداشت چوب در هر هکتـار،  ؛)1392و مراتع، هاگلجنرسمی سازمان 
.بودمترمکعب4%کمتر از 

(FAO, 2013)وسعت جنگل و دیگر مناطق با پوشش درختی-1- 1جدول 

تـأمین منظـور بـه در هر نظام اقتصادي، وجود منابع و ذخایر طبیعی و حفاظت از آن، هـم  
ـ  ادي برخـوردار  نیازهاي مصرفی و هم در راستاي تداوم بخشیدن به توسعه پایدار، از اهمیت زی

وسعت خشکیکشور
وسعت آب

)1000
)هکتار

وسعت کشور
)1000

)هکتار

ایران

دیگر مناطقزاردرختچهجنگل
)رهکتا1000(

11660174515 وسعت
وسعتدرصد)هکتار1000(

زاربوتهکلدرصد)هکتار1000(

1107575340314644083
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از ،ترین شاخص رفاه جامعـه کلیعنوانبهدر اقتصاد کالن ). 1386خلیلیان و همکاران، (است 
.)1386امیرنژاد، (شوداستفاده می1تولید ناخالص ملی

در هـا جنگـل و اعیـان  ، تمامی عرصـه 1341و مراتع در سال هاجنگلشدنیملپس از 
ی جمهوري اسالمی ایران نیز بـر آن صـحه گذاشـت تـا     اختیار دولت قرار گرفت و قانون اساس

). 1396و مراتـع،  هاجنگلتارنماي رسمی سازمان (گیرد مصالح عامه استفاده شود میبراساس
. مدیریت علمی این منبع تجدیدپذیر سامان یافتمنظوربهفعالیت جنگلبانان نیز در این راستا و 

بـرداري  ریـزي و بهـره  براي صنایع، مورد برنامهتولید چوبمنظوربهدر مدیریت علمی، جنگل 
سـاخت جـاده  ازجملهکه این فعالیت نیز متضمن انجام عملیاتی ) 1380شامخی، (گیرد قرار می

برداري از درختـان عرصـه جنگـل و    آالت سنگین و انتقال محصوالت و بهرهبراي ورود ماشین
جـه یدرنت). Shadi-Talab, 2000(هاست کشی و جادهاز طریق مسیرهاي چوبهاآنخروج 

گروهـی از : نفعـان اسـت  بـرداران و ذي ها جایگاه فعالیت دو دسته متفـاوت از بهـره  این عرصه
برداري معیشتی و که هدفشان بهره) نشین جنگلنشینان و جوامع حاشیهجنگل(نفعان بومی ذي

عتی براي تولید چـوب  برداري صننفعان دولتی که هدفشان بهرهباشد و گروهی از ذيسنتی می
خـواران و برخـی   البتـه قاچاقچیـان چـوب، زمـین    ). 1392عواطفی همـت و همکـاران،   (است 

هـاي خـود باعـث تخریـب و نـابودي      هاي عمرانی که با اجراي پروژههاي متولی طرحدستگاه
ریکـدیگ بـرداري بـا   طور کلی، این دو شیوه بهرهبه. شوند در گروه اول جاي دارندمیهاجنگل

عـواطفی همـت و   (انـد  شدههاجنگلو در بلندمدت موجب افت کمیت و کیفیت بودهناسازگار
هـاي  یکـی از بـارزترین سیاسـت   تیدرنهاکهيطوربه). Jazirehi, 2000؛ 1392همکاران، 

باهـدف هـا جنگـل از عرصهنشینشمال، خروج دام و دامداران جنگلهايجنگلاجرایی اداره 
دامـداري سـنتی سـاکنان    ). 1380شـامخی،  (شد رف صنایع درنظر گرفتهتولید چوب براي مص

اقتصـادي کـه مـانع اجـراي کامـل      –معضـلی اجتمـاعی  عنـوان بههاي جنگلی، همواره عرصه
مراتـع و آبخیـزداري کشـور در    هـا جنگـل سـازمان  . شود، مطرح استهاي جنگلداري میطرح

هـاي بـیش از بیسـت    نشینی آبادينظام جنگلمواجهه با این مشکل، دو رویکرد بهبود و تغییر
هاي با جمعیت کمتر از بیست خانوار را هاي ساکن در آباديخانوار و جابجایی و تجمیع خانواده

1 - Gross National Production:GNP
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بنا به دالیلی چون محدود بودن منابع مالی، این سیاست در عمل چندان . در پیش گرفته است
عواطفی همـت و  (یافته استن ادامه همچناهاجنگلموفق نبوده و از طرف دیگر سیر تخریب 

هاي شمالی کشور، فشار مضـاعفی را بـر   تراکم جمعیت در استانیطورکلبه). 1392همکاران، 
خانوارها نیز باعـث تشـدید ایـن    وجود دام و تک). 1380شامخی، (تحمیل کرده استهاجنگل

ر دقیق قابل محاسـبه  طومقدار قطع غیرمجاز چوب بهباآنکه). 1379امانی، (است موضوع شده
شـمال، یکـی از عوامـل مهـم تخریـب جنگـل       هـاي جنگـل رویه چوب از نیست، برداشت بی

.شودمحسوب می
شمال نیز هايجنگلگذاري که این روزها در قالب آیشهاجنگل) استراحت(بحث تنفس 

هجـري شمسـی ازسـوي سـازمان حفاظـت      80مطرح شده است، نخستین بار در اوایل دهـه  
ایـن بحـث، در قالـب سـه سـناریوي مختلـف از طـرف سـه نهـاد          . پیشنهاد شدستیزطیمح

:ازاندعبارتاین سه نهاد . و مسئول تحت پیگیري قرار گرفته استاندرکاردست
؛زیستمحیطسازمان حفاظت -1
؛، مراتع و آبخیزداريهاجنگلسازمان -2
.وزارت صنعت، معدن و تجارت-3

هـاي  عتقدند که با توجه به وضـعیت نابسـامان رویشـگاه   مزیستمحیطمتخصصین علوم 
ها شـده اسـت، اجـراي طـرح اسـتراحت جنگـل       هایی که دامنگیر این عرصهجنگلی و تخریب

رفتـه ازدسـت هـاي  توان بخشاین گروه معتقدند که با اجراي این طرح، می. باشدضروري می
ساله دارنـد و طـی ایـن    10تراحت شمال، نیاز به یک دوره اسهايجنگل. را احیا کردهاجنگل

کامل قطع و ممنوع شـود و ایـن   طوربهاین ناحیه هايجنگلبرداري صنعتی از مدت باید بهره
در طـرح پیشـنهادي سـازمان حفاظـت     ، یطـورکل بـه . ها با نظارت کامل، مدیریت شوندعرصه
داري چـوب  بـر هـاي بهـره  ایران و توقف کامل فعالیـت هايجنگلآیش ده ساله ،زیستمحیط

سازمان حفاظت ). 1394، زیستمحیطتارنماي رسمی سازمان حفاظت از (درخواست شده است
هاي ملـی و کنتـرل بهتـر    به پاركهاجنگل، از وجوه احتمالی این طرح به تبدیل زیستمحیط
).1394تارنماي رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، (دهد خبر میهاجنگل
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گلبانان معتقدند که رها کردن جنگل تحت هر عنوانی، مغـایر بـا   در مقابل این دیدگاه، جن
سـوزي، مـدیریت و کنتـرل    صیانت و حفاظت است، زیرا در برخی مسائل همچون بحران آتش

هـاي  اجراي طرح تنفس از دیدگاه این گروه، به معناي تعطیل شـدن طـرح  . ناپذیر استاجتناب
ي جنگلـداري، ابـزار حفاظـت و مـدیریت بـر      هاآنان معتقدند طرحکهیدرحال. جنگلداري است

فـراهم  طلبـان فرصـت اجراي طرح استراحت جنگل، فضا را براي . باشدهاي جنگلی میعرصه
، تنهـا پـاك کـردن    هـا جنگـل به اعتقاد این گروه از متخصصین، استراحت دادن بـه  . سازدمی

سارتی غیرقابل است که موجب هدر رفت سرمایه ملی، نابودي دائمی جنگل و خمسألهصورت 
تجربـه  ). 1392و مراتـع،  هـا جنگلتارنماي رسمی سازمان (جبران براي نسل آینده خواهد بود 

هاي جنگلداري اداره شده، امکان تجـاوز  نشان داده است که هر جا جنگل توسط مجریان طرح
کاهش یافته و حتـی متوقـف شـده اسـت، زیـرا      شدتبههاي جنگلی و قاچاق چوب به عرصه
هـا آنهـاي جنگلـداري قـرار داشـته و     مواره تحت نظارت و مدیریت مجریـان طـرح  جنگل ه

جلوگیري از وقوع جرم در این حوزه و پیشگیري از پرداخت جرائم سنگین، ناگزیرند با منظوربه
درختـان و قاچـاق چـوب جلـوگیري     رمجـاز یغاستفاده از عواملی محلی خود، از تخریب، قطع 

هـاي جنگلـداري بـه مرحلـه اجـرا درنیامـده و یـا جنگـل،         که طرحجا نمایند و بالعکس در هر
مکرر اهالی روستاهاي اطراف جنگل، تخریب و تبـدیل آن بـه   ياهحفاظتی اعالم شده، تجاوز

برداري سازمان دفتر بهره(ها مشاهده شده است هاي کشاورزي و تصرفات عدوانی عرصهزمین
) ، مراتـع و آبخیـزداري  هـا جنگـل سـازمان  (وزارت جهاد کشـاورزي ). 1390و مراتع، هاجنگل

توسعه زراعـت چـوب را کـافی    ،ایرانهايجنگلدرطرح خود براي کاهش فشار اکولوژیک بر
خواستار توسـعه سـطح زیرکشـت    ،چوب مصرفی کشور و افزایش اشتغالتأمیندانسته و براي 

).1396مراتـع،  و هـا جنگـل تارنماي رسمی سازمان (شده استهاآنصنعتی هاي چوبی گونه
؛چوب ارائه شده استبردارهاي بهرهالبته در این طرح نیز پیشنهادهایی براي ساماندهی شرکت

در .کامل با طرح وزارت صنایع بوده و ماهیتی اختصاصـی دارد تضاددر،اما محتواي غالب آن
وب و بـرداران چـ  حمایت از بهـره «و »ایجاد فرصت شغلی«، هاجنگلطرح پیشنهادي سازمان 

تارنماي رسمی وزارت صـنعت، معـدن و   (استشدهنیز در نظر گرفته »جوامع محلی در شمال
سـناریوي مطـرح شـده    هیماجانترینمهم،چوبگمرکیحذف تعرفه واردات). 1394تجارت، 
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،با این فرض که در شرایط کشـوري مثـل ایـران   . استتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
،ن جنگلی توجیه اقتصـادي نداشـته و بـا حـذف تعرفـه واردات چـوب      برداري چوب درختابهره
ساماندهی کـرد کـه قاچـاق چـوب و قطـع درختـان       ياگونهبهتوان بازار چوب در کشور را می

سهولت ،مزیت طرح پیشنهادي وزارت صنایع. جنگلی ایران دیگر صرفه اقتصادي نداشته باشد
يکشـاورز امـا وزارت جهـاد   قتصادي قوي اسـت، و سرعت اجراي آن و برخورداري از منطق ا

کنـد کـه موجـب تعطیلـی     این انتقاد را به آن وارد مـی ) ، مراتع و آبخیزداريهاجنگلسازمان (
بـردار چـوب خواهـد    هاي بهرههاي شمالی کشور و واکنش منفی شرکتهزاران شغل در استان

).1394تارنماي رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، (شد
هاي جنگلـداري تهیـه شـده    طرحتنهانهدر جنگل شامل دخالتمسألهدر کشور ما اکنون

ترش و توسـعه  ها، گسنشینان، روستاهاي اطراف و دامداريتوسط کارشناسان بوده بلکه جنگل
نیز بـوده  آنهاي دولتی و امثالهاي سایر ارگاناندازي، دستهاجنگلبه خواري و تجاوززمین
عرصـه بـوده و ایـن ورود در هـر     ایـن  به معناي ورود انسان به هاجنگلاز داريبربهره.است

هـا جنگلصورتجلسه سازمان (استمنفی و مثبت براي آن اکوسیستم پیامدهايمنطقه داراي 
).1394و مراتع کشور، 
ازناشـى شـمال، هـاي جنگـل فقـط نهوکشورهايجنگلبراىآمدهوجودهبمشکالت

:عامل دانستپنجرا اینهاآنترینمهمشاید بتوانکهاستعوامل متعددى
؛هاجنگلسازمان متولىدرعملکردىوسازمانىمشکالت-الف
؛جنگليعرصهیاوتولیداتطمع بهچشمداشتنوافرادسودجویى-ب
؛قضایىمشکالتقانونى وهاىنارسایی-ج
؛هاى دولتىارگاناندازىدست-د
.شیناننجنگلوداموجود-ه

شـمال بـا   هايجنگلبرداري چوب از نوشته حاضر، به بررسی موضوع پیشنهاد توقف بهره
ي اقتصـادي کشـور بـا در نظرگـرفتن معیارهـاي      در چرخـه هـا جنگـل توجه به نقش تولیدي 

هـاي  در مراحـل بعـدي، معیارهـا و گزینـه    . پـردازد مـی محیطـی زیسـت اجتماعی و -اقتصادي
) نظریـه (، تعریف شده و سپس با استفاده از چارچوب هاجنگلیریت گیري مدتصمیم) سناریوها(
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طـور  شـمال بـه  هـاي جنگلبرداري چوب از ، جریانات تغییر سیاست بهره1هاي چندگانهجریان
، 2با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهتیدرنهاتري مورد بررسی قرار خواهند گرفت و دقیق

جنگلـداري اتخـاذ   هـاي طـرح اجرا و یا عدم اجراي درخصوصگیريتصمیمبهترین سناریوي 
.شودمی

ها و اهداف تحقیقفرضیه:یکم
هافرضیه) الف

دار بـا برخـی از   ارتبـاط معنـی  داراي شـمال کشـور،   هـاي جنگـل آالت در تولید چوب-1
.استمتغیرهاي کالن اقتصادي 

ـ هاي جنگلداري، بهترین خطسناریوي ادامه روند کنونی طرح-2 هـاي جنگـل راي مشی ب
.شمال کشور است

اهداف)ب
.ANPشمال با استفاده از هايجنگلمناسب در مورد آینده مدیریت یابیسیاست-1
.شمال کشور در توسعه اقتصاديهايجنگلبررسی نقش -2

کلیات:دوم
تاریخچه مدیریت جنگل در جهان و ایران)الف

14و 13هـاي  هاي جنگلی در قـرن در عرصهنگاهی به تاریخچه مدیریت انسان با ارائه طرح 
دستورالعملی در قانون کشور فرانسه آمده است که جنگلبانـان بایسـتی ابتـدا    صورتبهمیالدي 

را با حساب اینکه جنگل باید دائمـا  موردنیازدرختان را سنجش و ارزیابی نمایند و میزان چوب 
بـا  . )Tissot & Kohler, 2013(در یک شرایط خوب و متعادل نگهـداري شـود، بفروشـد   

تـر از دیگـران آثـار و خطـرات     ، کشورهاي اروپایی سریعمحیطیزیستشدت یافتن مشکالت 
؛ قراردادنـد هـاي خـود   دو هدف اصلی را در برنامهرونیاوضعیت موجود را احساس کردند و از 
.یجمعدستهمدیریت بهتر محیط طبیعی و اقدامات 

1 - Multiple Streams Framework (MSF)
2 - Analytical Network Process (ANP)



15هاي شمالگذاري بهینه در مدیریت پایدار جنگلسیاست

مـورد توجـه   وجـه چیهبهکشور دشوندهیتجدنابع طبیعی تا زمان حکومت قاجار مدر ایران
گرفت و تشکیالتی برداري علمی و فنی صورت نمیبهرهازنظرمدیریتی گونهچیهدولت نبود و 

شمسی 1202سال . زیست وجود نداشتو محیطبراي امور مربوط به جنگل، مرتع، شیالتنیز 
توان سرآغاز توجه حعلی شاه است را میکه سال تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فت

از عمالًگیري رسمی ادارات براي مدیریت منابع طبیعی اما شکل؛دولت به منابع طبیعی دانست
خورد اولین نامی که از منابع طبیعی در تشکیالت اداري کشور به چشم می.ها بعد آغاز شدسال

شاه قاجار است که در یمحمدعلزمان قانونی پس از اعالم مشروطیت در يدر نخستین کابینه
اداره «اي تحـت عنـوان   در این تشکیالت اداره. شمسی به مجلس معرفی شد1284اسفند 29

دوم کـه پـس از   يدر کابینه. عامه تشکیل گردیددیفوادر وزارت » هاجنگلآهن و شوسه و راه
1288اردیبهشت 21به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلی شاه با مشروطه در روز 

در دوره اول . آغـاز بـه کـار کـرد    » هـا جنگـل طرق و شوارع و معـادن و  «تشکیل شد، وزارت 
شمسـی  1284در قانون تشکیالت ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام مصـوب  يگذارقانون

حکام باید سعی نمایند که همیشه اطالعات صحیحه کافیـه از  «تصریح شده است 30در ماده 
موریت آنهاست داشته باشـند یعنـی از عـده نفـوس و وسـعت خـاك       أیتی که قلمرو موضع وال

و کلیـه  ... و از چگونگی شـغل  هاجنگلها و والیت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت و چمن
.»دهداطالعاتی که اوضاع و احوال والیت و اهالی را نشان می

اي هاي خارجی به شکل فزایندهتعدادي از بازرگانان و شرکت1288-1299هاي طی سال
هـاي شـمال نمـوده و مـواد     از درختـان شمشـاد، گـردو و بلـوط جنگـل     يبرداربهرهشروع به 

مالحظـه آمـار   . کردنـد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیز به گمـرك از کشـور خـارج مـی    
1297مقـــارن سال . و لزوم حراست از آن متوجه ساختهاجنگلگمرکی، دولت را به اهمیت 

بـرداري و مسـاحی   شمسی وزارت فالحت و فواید عامه مأموري را که اطالعاتی در امـر نقشـه  
هـاي  هـاي دولتـی را از جنگـل   داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حـدود جنگـل  

کـه نیاعملیات این گروه با وجود مشکالت فراوان مدتی ادامه داشت تا . خصوصی معلوم نماید
1338در سـال  . و بدون اخذ نتیجه قطعی به اتمام رسیدشدزا کوچک خان مصادفبا قیام میر

وزارت منابع طبیعـی  .تبصره به تصویب رسید22ماده و 28و مراتع مشتمل بر هاجنگلقانون 



زارش پژوهشیگ16

هاي وزارت کشاورزي و منابع طبیعـی  در اجراي قانون جدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمان
عنـوان  1366در سـال  . منحـل گردیـد  12/11/1350بیعـی مصـوب   و انحالل وزارت منابع ط

ماده واحده قـانون  براساس. ها به اداره کل منابع طبیعی تغییر یافتسرجنگلداري کل در استان
کلیه امور مربـوط  11/6/69هاي کشاورزي و جهاد سازندگی مصوب تفکیک وظایف وزارتخانه

، )جنگل، مرتـع و شـیالت، آبخیـزداري   (طبیعیابع برداري از منبه حفظ، احیاء، گسترش و بهره
روسـتاها بـر   یرسـان آبو ییروسـتا کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهسازي، صـنایع  

و مؤسسـات مـاده واحـده مـذکور،    1تبصـره  براسـاس عهده جهـاد سـازندگی قـرار گرفتـه و     
هاي مزبور ه و تابع وزارتخانهتفکیک وظایف فوق وابستبراساسهاي تابعه و وابسته نیز شرکت
هاي جهاد سازندگی و کشاورزي ادغام و وزارت جهاد کشاورزي وزارتخانه1379در سال . شدند

1-1ایـران در گـذر زمـان در شـکل    جنگلبانینمودار سیر تحول تشکیالت . را تشکیل دادند
.نشان داده شده است
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)1380اي، جزیره(ران در گذر زمان ایجنگلبانینمودار سیر تحول تشکیالت -1-1شکل 
محافـل جهـانی   موردتوجـه جنگـل، موضـوع   چندجانبهجه به نقش و اهمیت توباامروزه 

و جنگلداري پایدار محور اصلی برنامه مدیریت قرارگرفتهها ریو و سازمان21دستور کار ازجمله
رسـیدن بـه   البته عوامل مختلفـی موجـب عـدم   . )Chen & Innes, 2013(استهاجنگل

در مورد استفاده ناصحیح از اراضی جنگلی ایران و منـابع طبیعـی،   . هاي مذکور هستندپایداري
:ازاندعبارتاین عوامل 

رشد جمعیت
1336این رقم در سال . میلیون نفر اعالم شد7حدوداً، جمعت ایران 1301در سرشماري سال 

، حـدود  1394جمعیت ایـران در سـال   ). 1373مرکز آمار ایران، (میلیون نفر رسید 19به حدود 
کشـورهایی  ازجملـه ایـران،  ). 1395مرکز آمار ایران، (میلیون نفر تخمین اعالم شده است 78

در امـروز  % 72به 1329درصد در سال 27است که بیشترین نرخ رشد شهرنشینی را داشته؛ از 
نظـر دریون نفـر اسـت کـه بـا     میل3/8تهران، داراي جمعیتی حدود ). 1393مرکز آمار ایران، (

رسـد  مـی میلیـون نفـر  14گرفتن نیروي کار ساکن در حاشیه و شهرهاي اطراف تهران، بـه  
)World Bank, 2014(.  زدایـی، تخریـب   افزایش جمعیت کشورها موجب افـزایش جنگـل

نیــافتگی و کــاهش تنــوع زیســتی شــده اســت خـاك، فقــر غــذایی، گرمــایش زمــین، توســعه 
)Amiraslani and Dragovich, 2011.(
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فناورييتوسعه
با پیشرفت دانش بشري، انسان هر روز توان بیشتري براي تصرف و دخالـت در محـیط یافتـه    

اقدامات در ترینمهمدر دوره امیرکبیر، احداث مدرسه دارالفنون یکی از ). 1390شامخی، (است 
مـراه  هدر ایران با خـود بـه  راستاي رسیدن به فناوري بود که تغییرات اقتصادي چشمگیري را

گیـري صـنایع، نـوعی از    در کل، شهرنشینی مدرن همراه با شـکل . )Smith, 2000(داشت 
کـرده و در جهـت   ازپـیش بیشگرایی را آورده است و مصرفبه وجودشیوه زندگی را در ایران 

,Ahmed(رسیدن به منافع، تعدي کردن به منابع طبیعی امري غیرقابل اجتناب شـده اسـت   

2002(.
توسعه جنگل در ایران)ب

گردد که راهـی بـراي تجدیـد حیـات درختـان      میهاي گذشته برتاریخ کاشت درخت به تمدن
هـاي بـایر  ایجـاد جنگـل در زمـین   منظـور بهکاريجنگل.شدتولید چوب استفاده میمنظوربه

بـه  کـاري جنگـل يهافعالیتدر ایران نیز اولین). Evans, 2006(جدید است نسبتاًفعالیتی
بـا کاشـت یـک گونـه     1918تا 1914هاي شکل امروزي در زمان جنگ جهانی اول بین سال

درختی مانگرو در سواحل جنوب کشور شروع شد و پس از آن در جنگ جهانی دوم یک قطعـه  
اي از درخـت  شود با گونهاکنون محوطه باغ کشاورزي نامیده میدر لرستان که همکاريجنگل

در جنـوب، تعـداد   شد و با شـروع اسـتخراج نفـت   کاريجنگل(Pinus brutia)یا کاج بروس
پلـت، قبیـل ازمختلفیهايحاضرگونهحالدر. استان خوزستان وارد شدبهزیادي از درختان 

هـا کـاري جنگـل دردیگـر هـاي گونهازبسیاريوکاجانواعنمدار،ون،صنوبر،اقاقیا،توسکا،
2-1که جـدول  طورهمان). 1395و مراتع، هاجنگلماي رسمی سازمان تارن(شوندمیاستفاده

.ایران، تغییر کردهايکاريجنگلهاي توسعه، مساحت دهد، در طول برنامهنشان می
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توسعهسالهپنجهاي در طول برنامهکاريجنگلمساحت اراضی -2- 1جدول 
)هکتار(مساحت توسعهبرنامهردیف

خارج از شمالشمال
89683230577)*1373تا 1368(اول 1

69435268575)*1378تا 1374(دوم 2

65417140162)**1383تا 1379(سوم 3

58398110431)**1388تا 1384(چهارم 4
5925484521)1394تا 1390(پنجم 5

: * عمنـاب . آوري تحقیـق حاضـر اسـت   هاي مربوط به برنامه پنجم توسـعه، حاصـل جمـع   داده
DOE, (2000) ، ** 1395و مراتع، هاجنگلتارنماي رسمی سازمان.

در ایرانزداییجنگل)ج
آن تمام یا يدرنتیجهقطع درختان جنگلی یک منطقه یا زمین که عبارت است از ١زداییجنگل

ـ ریـ غیک منطقـه  عنوانبهجدید عرصهشود و بخش بزرگی از درختان قطع می مـورد  یجنگل
.Bruvoll et el(گیردمیاراستفاده قر رویه جمعیـت و در پـی آن   در ایران رشد بی). 2003

بـري  هاي چوباندازي کارگاه، راهسازيراههایی نظیر افزایش نسبی تقاضاي چوب براي فعالیت
باشـد هـاي چـوب در قـرن اخیـر مـی     بـرداري هایی از بهـره سازي، نمونهو کارخانجات کبریت

)Amirarsalani and Dragovich, 2013 .( آمار و ارقامFAO زدایـی در  جنگـل مؤیـد
درصد تولید ناخالص داخلـی  8/0میالدي، حدود2002سطوح وسیع در ایران است که در سال 

درصد براي ایران اعـالم شـد   4/1میالدي این رقم 2010کشور تخمین زده شد و براي سال 
)World Bank, 2012 .( بـه لحـاظ موقعیـت جغرافیـایی     میلیون هکتار از کشـور 40حدود

هـاي اخیـر بـه معنـاي     زایی قرار دارد که نرخ رشد این پدیـده در سـال  پدیده بیابانتأثیرتحت 
ي، نــرخ ســاالنه3-1جــدول ). 1389و آقــایی انبــوهی، زادفتحــی(تخریــب ســرزمین اســت

.دهدزدایی در ایران را در مقایسه با جهان نشان میجنگل

1-Deforestation
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زدایی در ایران و جهاننه جنگلنرخ ساال-3- 1دول ج

سرانه 
کاهش 
ساالنه 

c)هکتار(

متوسط 
کاهش 
ساالنه 

)درصد(
b

متوسط 
کاهش 
ساالنه 

مترمکعب (
)در هکتار
b

مجموع 
هاسال

تخریب 
کلی جنگل 

مترمکعب (
a)در هکتار

aدوره زمانی کشور/ جهان 

انـــجه

ناموجود 5/1 0/3 69 205 1919-1850
ــل ــايجنگـ هـ

ــیري و گرم ســ
معتدله

ناموجود 5/3 6/11 29 336 1979-1950
ــل ــايجنگـ هـ

ــیري و  گرمســ
معتدله

05/0 0/10 6/14 10 146 1990-1980 ــل ــايجنگـ هـ
1-گرمسیري 

04/0 0/20 0/13 5 65 1995-1990 ــل ــايجنگـ هـ
2-گرمسیري 

رانــای
01/0 78/0 19/0 130 29/24 1980-1850 1-ایران 
07/0 25/1 20/0 20 00/4 2000-1980 2-ایران 
17/0 59/1 72/0 10 67/2 2010-2000 3-ایران 

. اقتباس شده است)Amirarsalani and Dragovich, 2013(این جدول از مطالعه
، »1-ایـران  «براي . آوري تحقیق حاضر استحاصل جمع»3-ایران«هاي مربوط به البته داده

میلیـون نفـر و   41/54، جمعیت متوسط »2-یران ا«میلیون نفر، براي 35/14جمعیت متوسط 
ــراي  ــران «ب ــابع. گرفتــه شــدنظــردرمیلیــون نفــر 11/70، جمعیــت متوســط »3-ای a: من

Williams, (2006); Arian et al. (2007); Kaplan et al. (2009); FAO
cited by Lipper, (2010); Amirarsalani and Dragovich, (2013); FRWO

(2013 ،bاد، اغلب توسط نویسـندگان محاسـبه شـد   اعد .c  گرمسـیري،  هـاي جنگـل بـراي
.)Lipper, 2010(میلیون نفر فرض شد300جمعیت ثابت 
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در ایرانجنگلاز برداري بهره)د
سـازي در  کشتیشمال برايهايجنگلافشار، از نادرشاهکوتاهی که در زمان زمانمدتاگر از 

بـرداري از  پوشـی شـود، بهـره   شـد چشـم  مان اسـتفاده مـی  و دریاي عفارسخلیجدریاي خزر، 
1251در سال ). 1370بنان، (گردد متمرکز به دوران قاجاریه باز میصورتبهشمال هايجنگل

موجب هجري شمسی، قراردادي با یک انگلیسی به نام بارون جولیوس دو رویتر بسته شد و به
طع یکسره و چوب آن را به خارج از کشـور  را قهاجنگلاین قرارداد انحصاري، وي حق داشت 

در مقابل دریافت 1265در سال . درصد از سود حاصل را به دولت پرداخت کند15حمل و فقط 
هـا واگـذار   گیالن براي مدت دو سال به روسهايجنگلبرداري از هزار تومان، امتیاز بهره50
به یک شرکت یونانی و در ایـن  به مدت پنج سال 1302دولتی آستارا در سال هايجنگل. شد

شرکت سوئدي، پس از . تالش به پیمانکاران فرانسوي و سوئدي اجاره داده شدهايجنگلسال
مدت سه سال مجوز قطع درختان شمشاد مازندران را کسب و چـوب  بهانقضاي مدت قرارداد، 

دو نفـر  بري تمیشـان بـا همکـاري    شرکت چوب1304در سال . حاصل را به روسیه صادر کرد
، شرکت چوب ایران 1308در سال . به کار خود ادامه داد1335شد و تا سال تأسیسفرانسوي 

شـد و از سـال   تأسـیس منطقه و تهیـه تـراورس   هايجنگلبرداري از در پل سفید براي بهره
آهن سراسري و نیاز مبرم به تراورس، فعالیـت پیمانکـاران داخلـی    و با شروع ساخت راه1309

توان به سـه دوره تقسـیم   شمال را میهايجنگلبرداري از تاریخ بهره. سترش یافتگشدتبه
نیازهـاي اولیـه نظیـر سـاختمان و     تـأمین کرد؛ مرحله اول شامل دوران استفاده از چوب براي 

1275تـا 1227از (سوخت بود که از ابتدا تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ادامه داشـت  
گونـه  ترینمهمتوان تولید چوب براي صادرات ذکر کرد که دوم را میمرحله). هجري شمسی

صـادرات بـه شـوروي انجـام     ایـن  عمده .بود)Buxus hyrcana(درختی صادراتی، شمشاد
عمـالً  ،در این مرحله. ادامه داشت) هجري شمسی1304(شد و تا سلطنت رضاشاه پهلوي می

افزایش حجم چوب برداشتی بود و به توسعه دفباهحاکم بر جنگل فقط جنبه اقتصادي و نگاه
هاي قطع غیراصولی و برش یکسره در سطوح وسیع در این دوره، شیوه. شدجنگل، توجهی نمی

بـرداري از  در بسیاري از منـاطق جنگلـی گـیالن و مازنـدران همـراه بـا اعطـاي امتیـاز بهـره         
و نابودي برخی از هاجنگلسیع نتیجه این اقدام، تخریب و. تجاري به بیگانگان بودهايجنگل
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مرحلـه  . اسـت ماندهباقیهاي باارزش نظیر شمشاد بود که امروزه سطح بسیار کمی از آن گونه
شـود کـه تهیـه    هجري شمسی آغـاز مـی  1338شمال از سال هايجنگلبرداري از سوم بهره

الب طرح مـدون،  فقط در قهاجنگلبرداري از هاي جنگلداري آغاز و هرگونه عملیات بهرهطرح
در ابتدا از مشاوره یـا کمـک مسـتقیم کارشناسـان خـارجی و      ). 1370بنان، (مجاز شناخته شد 

تأسـیس کارشناسان داخلی با تدریجبهشد ولی المللی مرتبط با جنگل استفاده میبینمؤسسات
از بسـیاري ). 1390شـامخی،  (شـدند  هـا آنهاي منابع طبیعی، جانشین ها و دانشکدهآموزشگاه

هاي صـنایع چـوب تبـدیل و    کارخانههاي جامعه، به هاي کوچک، براي رفع نیازمنديکارگاه
هاي قطع در این مرحله، روش). 1378سعید، (تر شد ، تخصصیهاجنگلواحدهاي تابع سازمان 

تر و جدیدتر جانشین شد و ارزش تجاري و اقتصادي هاي علمییکسره در سطح وسیع، با روش
. قـرار گرفـت  موردتوجـه ازپـیش بـیش بـرداري  بر نظم مکانی و زمانی بهـره تأکیدا بهاجنگل
ورود . هـاي پیشـرفته و صـنعتی تغییـر کـرد     بـرداري بـه سـمت روش   هاي سـنتی بهـره  روش

هاي جنگلی و تشکیل واحدهاي اداري و بازرگانی مختلف براي تولید ، ساخت جادهآالتماشین
.ر تحوالت صورت یافته در این مرحله بودهاي جنگلی، از دیگانواع فرآورده

گذاري شروع و با قطـع و تحویـل بـه منـابع     برداري از مرحله خاتمه نشانهامروزه کار بهره
برداري از جنگل عبارت است از انداختن درختـانی کـه   بهره. رسدگوناگون مصرف به پایان می

یـن درختـان انداختـه شـده و انتقـال      تبدیل ا؛اندگذاري شدهبرداري معین و یا نشانهبهرهبراي
)کـامیون رو جنگلـی یـا خـارج از جنگـل     يهـا جادهکناردر (هاي چوبی به دپو و انبار فرآورده

).1391لطفعلیان، (کنندگانمصرفعرضه به خریداران و منظوربه

سابقه تحقیق:سوم
تحقیق مورد بررسی هاي مختلف این در بخششدهانجامتحقیقات ترینمهمدر ادامه برخی از 

:قرار گرفت
در زمینه وضعیت تبادالت چوبشدهانجاممطالعات برخی )الف

عنوان کردنـد مصـرف چـوب و محصـوالت چـوبی      2006بیات کشکولی و همکاران در سال 
حالی است که درخصوص این منابع، محدودیت وجـود  ن درای. باشدحال افزایش میروز درروزبه
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تـأثیر تحـت باعـث وکنـد مـی ایجادبازارایندرراو تقاضاعرضهاتنوسانشرایطاین.دارد
.شـود مـی کشوریا اقتصادومحصوالتاینکنندگانمصرفوتولیدکنندگانقیمت،نقرارداد
بـراي  ومنظـور بـدین پـس اسـت، بینـی پـیش قابـل وقـوع ازقبـل نوساناتاینکهییازآنجا
ووارداتکاهشـی یاافزایشروندبایدقیمت،نوسانتعدیلوبازاردرثباتریزي ایجادبرنامه

وارداتکلجمعکردندعنوانهمچنینهاآن.مشخص شودآیندهدرمحصوالتاینصادرات
هاآنوارداتهاي اخیرسالدرواستهاآنصادراتازبیشترخیلیچوبیمحصوالتوچوب
شـد عنوانهاآنمطالعهدراینبرعالوه. ددارهاآنصادراتبهنسبتبیشتريافزایشیروند
هايدر سالچوبیهايفراوردههايگروهاکثربرايشدهبینیپیشمبلغومصرفمیزانروند
وفیبـر تختـه انـواع وچوبخردهتختهانواعچوب،وارداتوصادرات.باشدمیافزایشیآینده
ـ آیندهدههدرچوبیواردات محصوالتوصادراتکل ولـی دارنـد، مشـخص افزایشـی درون

ثابتروندبادورهیکازبعدمحصوالت چوبیانواعوارداتالیه،تختهانواعوارداتوصادرات
کـاهش  دورهیـک هیـزم وارداتآینـده هـاي سـال در   .کردخواهدپیداافزایشیروندمجدداً
کمبود شدید چوب در . ماندخواهدباقیثابتوگرددیبرماولیهحالتبهسپسوداشتخواهد

هـا رشـد   ، تنش شدیدي را در ایـن بـازار وارد نمـود و قیمـت    )1383(هاآنزمان انجام مطالعه 
هاي چوبی شمال کشور، افزایش شـدید قیمـت   در ادامه کاهش تولید فرآورده. اي داشتفزاینده

ي چوبی هانقطه عطفی در تجارت چوب و فرآورده1382چوب صنوبر و آزادي واردات در سال 
.باشدایران می
کاهشی پایا وخودمدلدوازایرانشمالهايجنگلدرسرپاچوبقیمتبینیپیشبراي

ایـران درسـرپا چـوب هـاي قیمتبهمربوطزمانیهايدادهکهدادنشانوکرداستفادهناپایا
قیمـت نهـا ت،هـا آندرسرپاچوبقیمتبینیپیشبرايکهبدین مفهوم.دارندپایاییخواص
هـاي سـال درسرپاچوبقیمتبلکه میانگینکندنمیکفایتگذشتههايسالدرسرپاچوب

).2006محمدي لیمایی (است نیازگذشته
در پژوهشــی اثــر کــاهش تعرفــه گمرکــی واردات چــوب و ) 1389(شــعیبی و همکــاران 

عنـوان بـه چـوب  در این پژوهش، قاچـاق  . هاي چوبی بر قاچاق چوب را بررسی کردندفرآورده
متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل متعددي شامل سرانه تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، یگان 
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هـاي چـوبی، مقـدار و    حفاظت، تعرفه گمرکی، مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع فـرآورده 
تعرفـه، ارزش و . در نظر گرفته شدند1384تا 1374هاي آالت در طی سالقیمت داخلی چوب

با استفاده از روش . خام، واسطه و نهایی تقسیم بندي شدنديمقدار واردات چوب در سه دسته
. عوامل یاد شده بر قاچاق چوب با ارائه مدل رگرسیونی بیـان شـد  يهمهریتأثحداقل مربعات 

آالت خـام بـه   آالت واسطه و تعرفه گمرکی چوبمدل حاصل نشان داد که مقدار واردات چوب
مـدل و بـرآورد حساسـیت    يسازهیشب. گذارندرا بر حجم قاچاق چوب میتأثیرترین ترتیب بیش

متوسط به ازاي یک درصد تغییر حجم واردات چوب واسطه و طوربهقاچاق چوب نشان داد که 
نتایج این تحقیق نشان داده . کندتغییر می2/0و 25/0تعرفه چوب خام، قاچاق چوب به ترتیب 

کاهش تعرفه و میـزان واردات را بـر روي   تأثیریخوببهتواندینمد بررسی مورسالهدهکه دوره 
تمایـل زیـاد بـازار و    . باشدتري براي بررسی میقاچاق چوب نشان دهد و نیاز به دوره طوالنی

هاي واسطه و همچنین تعرفـه بـاالي صـادرات چـوب در کشـورها،      صنایع به استفاده از چوب
کاهش قاچاق چوب باید منظوربهرسد به نظر می. ش داده استمیزان واردات چوب خام را کاه

.قراردادرا مورد بررسی تأثیرگذارهمه متغیرهاي 
طبیعیهايجنگلبرداري چوب از در زمینه توقف بهرهشدهانجامهاي مطالعات و پروژهبرخی ) ب

درکالن کشورهايپیروي از سیاستشمال کشور در هايجنگلبرداري از پیشنهاد توقف بهره
و مـدیریت سـاختار دراساسـی تحـوالت ازیکیعنوانبه،یطبیعمنابعمدیریتتحولجهت

ایـن در  . شـود مـی محسـوب مهمهاجنگلمشی در اداره تغییر خطنوعیحوزه منابع طبیعی و
سیاسـت توقـف   . اي در ایـران در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت      حالی است که هیچ مطالعـه 

هاي طبیعـی چنـدین کشـور در آسـیا و     کلی و جزئی در جنگلصورتبهاز جنگلبرداري بهره
ـ وهاجنگلحفاظت یا نگهداري منظوربهمنطقه اقیانوسیه  کـار بسـته  هکاهش تخریب اراضی ب

شش کشور زالندنو، جمهوري خلق چـین، فیلیپـین، سـریالنکا، تایلنـد و ویتنـام در      . شده است
در ادامه، اثـرات  . اندکردهمیالدي، این سیاست را تجربه 2000تا 1980هاي فاصله زمانی سال

.جداگانه آمده استطوربهاجراي این سیاست در هر یک از کشورهاي مذکور 
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زالندنو
میلیـون هکتـار   4/6ین رقـم،  باشد که از امیلیون هکتار جنگل می1/8این کشور داراي حدود 

میلیـون  1/5بـرداري، حـدود   یاست توقف بهرهاجراي س. استهاي طبیعی به جنگلمتعلق آن، 
میالدي، 1987تا قبل از سال . قراردادخود تأثیردولتی این کشور را تحت هايجنگلهکتار از 

هـزار هکتـار از ایـن    80شد کـه  دولتی انجام میهايجنگلهزار هکتار از 300برداري از بهره
در سـال  . )O’Loughlin, 1998(شـدند  تجـاري محسـوب مـی   هـاي جنگل، جزء هاجنگل
هـاي جنگـل بـرداري  بهـره موفـق میالدي، همزمان با اتخاذ تصمیم دولت براي اجراي 1987

.وسیعی در این کشور اجرا شدکاريهاي جنگلطبیعی، طرح
جمهوري خلق چین

میلیون هکتار از جمهوري خلق چـین،  7/133، مساحتی حدود 1993براساس آمار رسمی سال 
طبیعـی  هـاي جنگـل را ) درصد75حدود (میلیون هکتار 5/99که از این مقدار، باشدجنگل می

منـابع طبیعـی و   درخصـوص براسـاس تصـمیمات اجرایـی    ).FAO, 1999(پوشانده اسـت  
گرفتن بالیاي طبیعی در این کشور، بیشـتر تمرکـز مـدیران بخـش منـابع      نظردرهمچنین با 

نیـز  1998هاي شدید تابسـتان  آنجا که سیلتا. هاستطبیعی روي حفاظت و حمایت از جنگل
. رسـمی اجـرا شـود   طـور بهطبیعی، هايجنگلبرداري از خود باعث شد تا سیاست توقف بهره

اختصـاص پیـدا   کاريجنگلهاي زمان با اجراي این سیاست، اراضی وسیعی به اجراي طرحهم
بـرداري از  برنامه توقف بهـره آالت نیز در کناریک سیاست اجرایی، واردات چوبعنوانبه. کرد

میلیون مترمکعـب چـوب بـه جمهـوري     6ساالنه حدود . طبیعی، در نظر گرفته شدهايجنگل
).Bugayong, 2006(شودخلق چین وارد می

فیلیپین
,Oposa(شـود بنـدي مـی  میلیون هکتار وسعت، جزء مناطق جنگلی طبقـه 16این کشور، با 

بسیاري . طبیعی مسن پوشانده استهايجنگلز فیلیپین را میلیون هکتار ا5بیش از . )2003
فقر گسترده در مناطق مرتفع وجـود دارد،  . کننداز مردم این کشور در مناطق جنگلی زندگی می

. خـورد به چشم میشدتبهاین نواحی هايجنگلاز ) قاچاق(هاي غیرمجاز برداريبهرهرونیازا
میالدي، 70در دهه . هاي مدیریتی هستندلی، فاقد طرحمیلیون هکتار از اراضی جنگ5بیش از 
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اجـراي عمـومی ایـن    . مـوردي اجـرا شـد   صـورت بهبرداري در برخی نواحی برنامه توقف بهره
هـاي کشـور را   ، بیشـتر قسـمت  درمجموعمیالدي تحقق پیدا کرد که 1983سیاست، در سال 

).Oposa, 2003(شدشامل می

سریالنکا
متعلق بـه دولـت بـوده و نیـز توسـط آن      ) میلیون هکتار2حدود (نکا طبیعی سریالهايجنگل

طبیعـی  هـاي جنگـل بـرداري از  میالدي، برنامه توقـف بهـره  1989در سال . شودمدیریت می
تخریب یافته اجرا شد تا در راستاي رسیدن بـه توسـعه   شدتبهدر مناطق مدتکوتاهصورتبه

در ابتـدا  . )Nanayakkara, 1996(را پیدا کنند پایدار، این مناطق قدرت بازسازي خودشان
ایـن  . برداري انتخاب شدمناطق مرطوب جنوب شرق این کشور براي اجراي برنامه توقف بهره

61300، درمجمـوع تبدیل به یک طرح سراسري براي سـریالنکا شـد و   1990پروژه در سال 
د یـک میلیـون هکتـار از    برنامـه توقـف، حـدو   . هکتار از اراضی این کشور در نظر گرفتـه شـد  

طبیعـی  هـاي جنگل، قسمت بزرگی از 1995در سال . قراردادتأثیرتولیدي را تحت هايجنگل
طبیعی براي مـدیریت  هايجنگلهاي باقیمانده حفاظتی درآمدند و قسمتصورتبهاین کشور 

).Bandaratillake, 1998(پایدار چندمنظوره اختصاص یافتند 

تایلند
برنامـه توقـف   . زدایـی را تجربـه کـرده اسـت    ر سه دهـه گذشـته، معضـل جنگـل    کشور تایلند د

در پـی سـیل ویرانگـري کـه در یکـی از      1989طبیعی، در اوایل سال هايجنگلبرداري از بهره
تمـامی قراردادهـا و امتیـازات بـراي     . پیوست، اجـرا شـد  وقوعبههاي پرجمعیت این کشور استان
، دولـت وقـت، سیاسـت بخـش     1991در سـال  . تایلند، لغو شـد طبیعیهايجنگلبرداري از بهره

درصد از اراضی جنگلی به مناطق حفاظتی 28کرد که تأکیدو قراردادجنگل خود را مورد بازبینی 
بـا  کـاري جنگـل ، دولت صنایع بخش خصوصی را تشویق به توسـعه  1992در سال . تبدیل شوند

800، حـدود  1996الـی  1994هـاي  الدر طول سـ .)TFSMP, 1993(هاي تجاري کردگونه
شـده،  کاريجنگلبعضی از مناطق . تایلند انجام شدخصوصی و دولتی درکاريجنگلهزار هکتار 

بـا  کـاري جنگـل ، 1992در اواخـر سـال   . حفاظتی درآمدندصورتبهبه دلیل مشکالت اجتماعی، 
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وچک و با مشارکت مـردم  ها در مقیاس ک، اجراي این طرحازآنپس. هاي تجاري متوقف شدگونه
).RFD, 1998(بومی در نظر گرفته شد که موفقیت چشمگیري نداشت

ویتنام
. رفتنـد از بـین مـی  هـا جنگلهزار هکتار از 110، ساالنه حدود 1995الی 1943هاي بین سال

مـیالدي، تغییـر   1990دهـه  لیاواها درباره ادامه روند تخریب این منابع، باعث شد در نگرانی
در ایـن خصـوص   محدودکننـده طبیعی و تصویب قـوانین  هايجنگلبرداري از مشی بهرهخط

دولتی، سـاالنه حـدود   هايجنگلمیالدي، 1995در سال . )Bugayong, 2006(وضع شود
مشـی  میالدي، دولت وقت، تغییـر خـط  1997در سال . میلیون مترمکعب تولید چوب داشتند1

ایـن تغییـر   . طبیعی کشور اتخاذ کـرد هايجنگلهکتار از میلیون8/4برداري براي توقف بهره
در بقیـه منـاطق جنگلـی کـه توقـف     . ساله در نظـر گرفتـه شـد   30مشی، براي یک دوره خط
هـزار  620برداري اجرا نشد نیز کاهش چشمگیر در حجم برداشت چـوب اعمـال شـد؛ از    بهره

تعــداد پیمانکــار . یدرســ2000هــزار مترمکعــب در ســال 300بــه 1997در ســال مترمکعــب
کـاهش  2000در سـال  شـرکت 105به 1996در سال شرکت241برداري جنگل هم از بهره
بـرداري، حجـم قاچـاق چـوب     مشی و توقـف بهـره  البته با توجه به اعمال این تغییر خط. یافت

تولیـدي، بـه   هـاي جنگـل براي حفاظـت از  . هزار مترمکعب افزایش یافت100ساالنه حداقل 
ایـن  تـأثیرات اطالعـاتی از  . هکتار جنگـل داده شـد  3نشین نیز هاي جنگلم از خانوادههرکدا

.ها در اختیار نیستواگذاري
ANPاستفاده از فرآیند تحلیل شبکهيدر زمینهشدهانجاممطالعات برخی )ج

جـایگزینی عنـوان بـه کـه اسـت چنـدمعیاره گیريتصمیمهايتکنیکازشبکهتحلیلفرآیند
.اسـت شـده پیشنهادساعتیلهیوسبه1996سالدرمراتبیسلسلهتحلیلبراي فرایندبمناس
مـدیریت وکنترلراشبکهدرونوهامؤلفهبینوابستگی درونیوضعیتاستقادرمدلاین
).Lee, 2005(کند

تـرین مهـم روش تحلیل شـبکه بـه تـدوین   ازاستفادهبا) 1389(زندبصیري و غضنفري 
.پرداختندزاگرسهايجنگلدرمحلیمدیریت مردمبرتأثیرگذارعواملوهاامدیپ
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رهیـافتی در مـدیریت پایـدار    عنوانبهفرآیند تحلیل شبکه را ) 1390(جعفري و همکاران
هايجنگلمدیریتی مسألهترینمهمدر این مطالعه، . ندقراردادزاگرس مورد بررسی هايجنگل

کـه ؛هاي خاص عنوان شـده اسـت  ن مدیریتی بر پایه ویژگیریزي و تعیین یکازاگرس، برنامه
ریناپـذ اجتناببراي نیل به این هدف، در نظر گرفتن معیارهاي متعدد و در اکثر مواقع متناقض، 

یـابی  عالوه بر این موضوع، موضوعاتی چون ارزیابی روند توسعه پایدار در زاگرس، مکان. است
هاي مناسب براي پذیري مناطق زاگرس، انتخاب گونهمراکز اقتصادي و صنعتی، ارزیابی آسیب

گیري کارآمد را طلـب  زاگرس و غیره مواردي هستند که یک سیستم تصمیمهايجنگلاحیاي 
.کنندمی

، کاربرد فرآیند تحلیل شـبکه را در تعیـین اولویـت خـروج دام از     )1389(سعیدي و نجفی 
در . حوضه آبخیز دو گیالن بررسی کردندنشینان در سري دو باباکوهجنگل و ساماندهی جنگل

نشـین در قالـب یـک    هایی براي تعیین اولویت دامداران جنگـل این تحقیق، معیارها و شاخص
هـاي  ها با استفاده از شیوه قضاوتهاي زوجی معیارها و شاخصسپس مقایسه. مدل تدوین شد

ارزیـابی نتـایج، کـارایی    .اسـتفاده شـد  سطحهمتقریباًنفر از کارشناسان مرتبط و 10شخصی 
هاي جمعیـت دام،  عالوه بر این، نتایج نشان داد که شاخص. کردتأییدرا ANPمطلوب روش 
منبع درآمد خانوار از بیشترین اهمیت در تعیین عنوانبهو دامداري ) تعداد خانوار(جمعیت آبادي 
.ها برخوردارنداولویت گزینه
انتخاب بهترین مقصد گردشگري نواحی منظوربه، )1392(چیانه ازگمی و حیدريرضاطبع

ها و اطالعات دادهآوريجمع. اي استفاده کردندکوهستانی غرب گیالن، از فرآیند تحلیل شبکه
آماري با استفاده از تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان مرتبط با گردشـگري،  

افـزار نرمو ANPتحقیق با استفاده از روش در این. کوهنوردان و ساکنان محلی انجام گرفت
Super Decisionها هاي توریستی ناحیه کوهستانی غرب گیالن، جاذبهضمن مطالعه جاذبه

نتایج مدل فرآیند تحلیل شبکه، بـه  براساس. بندي شدندو مقاصد توریستی این منطقه نیز رتبه
درصـد  16/8درصد و سوباتان بـا  23/34درصد، سراگاه با 23/38ترتیب روستاهاي آق اولر با 

همچنین محققان راهکارهایی نظیر تجهیز . مقاصد گردشگري انتخاب شدندترینمهمعنوانبه
ها با مشارکت مـردم محلـی و در نظـر گـرفتن ظرفیـت روسـتا بـراي جلـوگیري از         زیرساخت



29هاي شمالگذاري بهینه در مدیریت پایدار جنگلسیاست

سـرا و ارائـه   ن، مدیریت منابع بالقوه روستا، احداث کمپینـگ و مهمـا  محیطیزیستهاي آسیب
ریـزي گردشـگري   توسعه برنامهمنظوربهخدماتی مانند راه آسفالته، برق، گاز و تلفن و غیره را 

.، پیشنهاد کردندموردمطالعهمناطق 
MSFهاي چندگانهدر زمینه نظریه جریانشدهانجاممطالعات برخی ) د

در . ت متحـده اسـتفاده شـد   تصمیم در ایـاال هاي چندگانه، در فرآیندهاي پیشاز نظریه جریان
هاي کـاربران  هاي بهداشت آمریکا و سیاست حذف نظارت مستیم بر جریمههاي سیاستزمینه

).Kingdon, 1995(اراضی کشاورزي مطالعات موردي انجام شد 

در آلمان براي مطالعاتی که در زمینه حفاظت در برابر سیل انجام شد، از این نظریه بـراي  
کننـد، اسـتفاده شـد    گیـري مـی  نفـوذ تصـمیم  هـاي ذي ط ابهام که گروهگیري در شرایتصمیم

)Lange and Carrelts, 2007.(
وزارتتشـکیالت ووظایفاهداف،قانوننیز با بررسی تغییر) 1389(عباسی و همکاران 

داده در این پژوهش نشان. فناوري، از نظریه جریانات چندگانه استفاده کردندوتحقیقاتعلوم،
تغییر سیاسـت دهیشکلدرسیاسیجریانوسیاستیجریاناي،مسألهجریانچگونهشد که

وداشـتند پیونـدي چنـین درنقشـی چـه سیاستکنندگانمشارکتو خوردپیوندهمبهفوق
اسـتفاده خـود هايپیشـنهاد تصـویب بـراي پیونداینينتیجهدرآمدهشیپفرصتازچگونه

ایـن درتغییـرات رونـد تسـهیل باعـث وبازمسألهومشیخطدریچهنحويچهکردند؛ و به
.شدسیاست
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هاو روشهاداده: بخش دوم

حدود تحقیق:یکم
شـمال ایـران   هـاي جنگـل حدود این تحقیق، در بخش مدیریت، اقتصاد و سیاست کالن 

هـاي جنگـل تنهـا  عنـوان بـه شمال ایران هايجنگلگزارش حاضر، متمرکز بر روازاین. است
و اجتمـاعی  محیطیزیستهاي در کنار ارزشکهازآنجایی). 1-2شکل (باشد ی کشور میصنعت
باشد و نقـش  آن میهايجنبهترینمهماز ) تولید چوب صنعتی(، ارزش اقتصادي هاجنگلاین 

پژوهش حاضر نیز به کـل بـازار چـوب    يکند، حیطهدر بازار داخلی چوب ایران ایفا میمؤثري
کهيطوربهاین بازار در قرن گذشته، دچار تغییر و تحوالت زیادي شده است، . گرددیبازمایران 

. از شرایط مصرف سنتی چوب به سمت مصرف مـدرن و صـنعتی آن تغییـر جهـت داده اسـت     
و هیـزم  زغـال محصول تبدیلی صورتبهچوب يدر ابتداي قرن کنونی، مصرف عمدهدرواقع

ها، مصارف ساختمانی و در سطح محـدود صـنعتی بـود    براي انرژي گرمایی در منازل و کارگاه
و یشناسنیزمبازمانده از دوران سوم هايجنگلشمال ایران، تنها هايجنگل). 1390عادلی، (

میلیـون  2بیش از هاجنگلهاي گذشته، از این در دهه. داراي توان تولید چوب صنعتی هستند
هـزار  500فعلی، این رقـم نزدیـک بـه    شد اما در شرایطمترمکعب در سال چوب برداشت می

داراي هـا جنگـل ایـن  ). 1396و مراتـع،  هـا جنگلتارنماي رسمی سازمان (باشد مترمکعب می
میلیـون هکتـار از ایـن منـابع،     4/1میلیون هکتار هستند که بـراي حـدود   9/1وسعت تقریبی 

مترمکعـب  5/2د ، حدوهاجنگلمقدار رویش متوسط این . هاي جنگلداري تهیه شده استطرح
بازار چوب ایـران، وابسـته   ). 1396برداري، و مراتع، دفتر بهرههاجنگلسازمان (در هکتار است 

جمعیت، نیاز به چـوب بخصـوص   روزافزونبه سایر تولیدات داخلی است و با توجه به افزایش 
).1390عادلی، (شود در بازار احساس میشدتبهچوب خام، 

رشت
ساري

گرگان
تهران
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ده جغرافیایی منطقه مورد مطالعهمحدو-1-2شکل 

مورد استفادههايها و نظریهداده:دوم
تولیدات چوبی) الف

کشـور  هـاي جنگـل هاي مختلف اقتصاد ایران، بازار داخلـی و  اطالعات مهم و دقیقی از بخش
انـد،  شـده دریافـت  هاآنآوري و دریافت شد که در ادامه، این اطالعات و مراجعی که از جمع

:شوده میمالحظ
هـاي  هـاي مختلـف، هزینـه   شمال، قیمـت چـوب  هايجنگلمیزان تولیدات چوبی -

ها و مقاالت موجود، ، مراتع و آبخیزداري کشور، رسالههاجنگلسازمان (برداري بهره
برداري جنگـل، وزارت صـنایع و معـادن، وزارت بازرگـانی و     هاي بزرگ بهرهشرکت

)ریزي ریاست جمهوريمعاونت برنامه
، مراتـع و آبخیـزداري   هاجنگلسازمان (شمال هايجنگلرویش متوسط هر هکتار -

)هاي تحقیقاتیها و طرحهاي جنگلداري، رسالهطرحکشور،
)ها و منابع موجودکتاب(هاي چوبی به چوب خام ضرایب تبدیل انواع فرآورده-
عاونـت  گمـرك ایـران، م  (هاي چـوبی  آالت و فرآوردهمیزان واردات و صادرات چوب-

)ریزي ریاست جمهوري، سازمان حسابرسی کشور و وزارت صنایع و معادنبرنامه
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نرخ تورم، شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی، تولید ناخالص ملـی، قیمـت نفـت    -
)بانک مرکزي ایران و مرکز آمار ایران(خام و نرخ ارز مرجع 

)انبانک مرکزي ایران و مرکز آمار ایر(جمعیت ایران و نرخ بیکاري -
SASوMicrosoft Excel ،SPSSافزارهاي استفاده از نرم-

MSFهاي چندگانه نظریه جریان)ب

عمـومی سیاسـت تغییـر مهم مطالعههاينظریهازچندگانه کینگدان، یکیهاينظریه جریان
شـده تـدوین سیاستدراساسیتغییراتبراي تبیینمدلاین. )Zahariadis,2003(است 
روش موردکـاوي  وکیفـی تحلیـل شـیوه ازبخـش، اینانجامبراي).Crow, 2008(است

منظـور بـه واهداف پژوهشوماهیتبهتوجهرسد بابه نظر می.شداستفاده) مطالعه موردي(
تبیـین نیـز وهاي شمال کشـور برداري از جنگلروند بهرهتغییربرمؤثرعواملبهترشناسایی

انجامبرايمراحل بعديزمینهایندر.استروشترینسبمناکیفیتغییر، تحلیلاینفرآیند
:استشدهطیپژوهش
وعوامـل بررسـی ویـژه بـه طبیعـی، منابعمدیریتحوزهتحوالتيبررسی سابقه.1

تـا توسـعه سـوم برنامـه قـانون تصـویب زمانازاین تحوالتبرمؤثررخدادهاي
؛هاي شمال کشوربرداري از جنگلتوقف بهرهپیشنهاد 

منـابع کـردن مشخصوهاآوري دادهجمعنحوهيزمینهدرپژوهشیطرحدوینت.2
نظریـه ازاسـتفاده بـا فرآینداینتبیینو چگونگیهادادهتحلیلينحوهوهاداده

ن؛اکینگد
منابع؛ازاستفادهباهادادهآوريجمع.3
؛هاي شمالاز جنگلبرداريمشی بهرهخطتغییربرمؤثرعواملبرشمردن.4
؛هاآنبنديدستهوعواملترکیب.5
.نکینگدانظریهبامشیاین خطتغییربرمؤثررخدادهايوعواملتبیین.6

ANPفرآیند تحلیل شبکه )ج

بـرداري چـوب از   جنگل یا همـان توقـف بهـره   ) استراحت(پیشنهاد تنفس کهاینبا توجه
مسـأله بررسـی بـه ربخش از تحقیـق حاضـ  است، اینشدهمطرحاخیراًکهشمالهايجنگل
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معیارهـاي نظرگـرفتن دربـا کشوراقتصاديچرخهدرهاجنگلتولیدينقشبهتوجهمذکور با
در ایـن  .پـردازد مـی زمـان هـم طوربهحفاظتیومدیریتی،محیطیزیستاجتماعی،اقتصادي،

نفـر از  10هـاي شخصـی   بخش، اطالعات مهمی از طریق پرسشنامه بـا اسـتفاده از قضـاوت   
بـا کـه بـود اینپرسشنامهایناصلیهدف. آمددستبهسطح همتقریباًناسان مرتبط و کارش

بـراي سیاسـت بهتـرین تعیـین بـراي شـده پیشـنهاد معیارهـاي امـر، کارشناساننظرخواهی
ناسـازگاري یـا سازگارينرخوشدهحساسیتتحلیلوبنديقالبدهی،وزنشمالهايجنگل

ایـن با استفاده از فرآینـد تحلیـل شـبکه در   راتصمیمبهترینتوانبتاشدهتعیینمعیارهااین
.نیز استفاده شدSuper decisionافزار در این راستا، از نرم. گرفتمورد

دوره مورد بررسی:سوم
براي هر مطالعه اقتصادي در حیطه کالن، نیاز به انتخاب دوره مناسب و دریافت اطالعات 

در ایـن پـژوهش،   ). 1390عادلی، (تغیرهاي مورد استفاده است ها و مهاي زمانی، شاخصسري
.در نظر گرفته شد1392تا1357سالسال یعنی از35دوره مورد بررسی 

روش تحقیق:چهارم
هاي مربوط به تولیدات چوبیداده)الف
صـادرات سال35خامهايدادهکار،اصلیسیاستتعیینومنابعمرورومطالعاتانجامازبعد

بازرگـانی، وزارتاز،1392تـا 1357سـال ازچـوبی انواع محصوالتوآالتچوبوارداتو
آمـار مرکـز نیـز وچوبصنفی صنایعسازمانگمرك،سازمانکتابخانهایران،گمركسازمان

:بودزیرقراربههادادهاینگرفتنبراياصلیسیاست.شدآوريجمع) آمارملیپایگاه(ایران
آالتچوبوارداتوصادراتهايدادهازیکسريکهازآنجایی: ايابخانهکتمطالعات

آوريجمـع برايبود،غیرمدونصورتبه،1370تا1357هايهاي سالدادهویژهبه
مندرجهايدادهومراجعهایران،گمركکتابخانه سازمانبهبایدهاآنبنديدستهو

ــابدر ــايکت ــالنامهه ــزس ــارمرک ــرانآم ــاالنامهســ(ای ــارييه واســتخراج) آم
.شدبنديطبقه
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وزارتبـه مراجعـه بـا آالت،چـوب وارداتوصـادرات هـاي داده: حضـوري مراجعه
دسـت بـه ایرانگمركسازمانوچوبصنایعصنفیکارفرمایانانجمنبازرگانی،

، )آمـار ملیهپایگا(ایرانآمارمرکزسایتازنیزاقتصاديکالنمتغیرهايداده. آمد
میـانگین وکشـور داخـل درخـام آالتچـوب تولیدمیزانخامهايداده. شدگرفته
جنگلـی، هـاي ایسـتگاه وروکامیونجادهکناردرجنگلیهايفرآوردهفروشقیمت

دسـت بـه ، مراتع و آبخیزداري کشـور هاجنگلسازمانازشدهیادسال35طینیز
شـامل ونشـده تفکیـک صـورت بهآالت،چوبرداتو واصادراتخامهايداده. آمد

Excelافـزار نـرم واردهادادهاین. بودسال35طیصادراتیووارداتیاقالمکلیه
ایـن . گردیـد جداچوبیهايفراوردهوآالتچوب،هاآنتجاريکدبراساسوشده
49دکـ ،)مقواوکاغذ(48کد،)چوبیو محصوالتخامچوب(44کد: شاملکدها

) هـا و نشیمنهامبلفصل(94کدو) بروشوروکتابمثلشدهصحافیکاغذهاي(
ازکـه صـورت نیبـد است؛متفاوتمختلفهايسالبرايکدبندينحوه. باشدمی

بـا اعشـار رقـم دووصـحیح رقمدوصورتبهچهار رقمیکد1371تا1357سال
کد1392تا1383هايسالویرقمششکد1382تا1372هايسالالفبا،حروف
.باشدمییرقمهشت

خامچوبمعادلبهچوبیهايفرآوردهانواعگیرياندازهواحدتبدیل-1
ـ بـه ونیستیکسانمختلفآالتچوبحجمیجرمکهنیادلیلبه ضـریب  تـوان نمـی یراحت

بـراي تااستالزمبه این دلیلآورد،دستبهمترمکعببهچوبتنهرتبدیلجهتیکسانی
واحـد کـردن یکسـان براي. آیددستبهضریبیکگرفته،هاي صورتبنديدستهازهرکدام

وشـد استفادهفائوتبدلاز ضرایبداخل،چوبتولیداتووارداتیآالتچوبانواعگیرياندازه
FAO. Forestry data(شـد  تبـدیل خـام چوبحجمبهچوبیمحصوالتازبعضیوزن

base, 2010.(
آالتقیمت متوسط چوب-2

. آوري شـد هاي مختلف از مراکز عنوان شده جمعآالت جنگلی گوناگون براي سالقیمت چوب
کلـی بـراي محصـوالت    صـورت بـه هاي تولید براي دوره مورد بررسـی فقـط   دادهکهازآنجایی
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آوردن میـانگین متوسـط قیمـت    بـه دسـت  وجـود داشـت، بـراي    ) ...بینه، الوار وگرده(مختلف 
شمال، ابتدا قیمت متوسط چوب تولید شده هـر  هايجنگلاز هرسالآالت تولید شده در چوب

سپس به این طریق عمل شد که اول قیمت . آمدبه دستها و درجات مختلف محصول با گونه
جمع شدند و نتیجـه بـر   باهمهر نوع محصول در حجم تولید آن، ضرب و سپس اعداد حاصل 

دسـت بههرسالشد تا میانگین متوسط قیمت هر مترمکعب چوب در جمع کل تولیدات تقسیم
هاي متغیر براي محاسبه ارزش خالص چوب سرپا یا همان قیمت خالص چوب، ابتدا هزینه. آید

هـاي مختلـف کـه    هر نوع چوب تولیـدي در سـال  ) اولیهونقلحملهزینه قطع و (يبرداربهره
ت شده بود، از قیمت هر مترمکعب چوب کنار جـاده  ، مراتع و آبخیزداري دریافهاجنگلسازمان 
، میـانگین  هرسـال براي ارزش خالص متوسط هر مترمکعب چوب تولیـدي  درنهایت. کسر شد

در مرحله بعد با مراجعه به سـایت بانـک مرکـزي، شـاخص بهـاي کاالهـا و       . وزنی گرفته شد
، تـورم از  )1(از فرمـول  هاي مورد مطالعه، دریافت و با اسـتفاده خدمات مصرفی مربوط به سال

؛ عـادلی،  1389هیبتیـان،  (آیـد  به دسـت هاي واقعی یا تعدیل شده ها حذف شد تا قیمتقیمت
)Mohammadi Limaei, 2006؛ 1387؛ روزبهان، 1390

)1(
PI،پایهسالبهشدهتعدیلقیمت
Pt،سالدرقیمتt
Y0 ،پایهسالدرهاقیمتشاخص(پایهسالدرکنندهمصرفقیمتیشاخص(
Yt ،سالدرکنندهمصرفقیمتیشاخصt)سالدرهاقیمتشاخصt(
).1392بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، (شد بامی1390الزم به ذکر است که سال پایه در این تحقیق، سال * 
تقاضاي بازار چوب ایران-3

تقاضاي بازار چوب ایران، با جمع کردن میزان واردات با تولید چوب داخلی و صادرات صـورت  
).2فرمول (گرفته، محاسبه شد 

)2(Yd = Xi + Xe + Xp

Yd ،تقاضاي چوب در بازار ایران
Xiچوب وارداتی، میزان
Xeچوب صادراتی، میزان
Xp ،تولید چوب داخلی
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البته در فرمول فوق مقدار قاچاق چوب هم باید اضافه شود و به دلیل عـدم دسترسـی بـه    
زان چـوب مـورد مبادلـه در بـازار     در حقیقت می، )2(فرمول . شده استنظرصرفآمارها، از آن 

این مقدار، با مصرف داخلی چوب در ایران متفاوت است؛ زیرا در مصرف داخلی، . باشدایران می
براي این منظـور،  ). 1390عادلی، (شود فقط چوب مورد مصرف توسط جمعیت ایران لحاظ می

میزان مصـرف واقعـی   چوب در بازار، کم شد تا) معامله شده(مقدار صادرات، از حجم مبادالت 
).3فرمول (آید به دستهرسالمردم ایران در 

)3(Yu = (Xi + Xp) - Xe

Yu ،مصرف داخلی چوب ایران
Xiچوب وارداتی، میزان
Xeچوب صادراتی، میزان
Xp ،تولید چوب داخلی

محاسبههمدیگربابخشهرریالیارزشجمعبانیزموجودتقاضايریالیارزشادامهدر
بـا یعنینشدهتعدیلقیمتبابارکیمرتبه،دوریالیارزشبازار،درتقاضانهاییفایلدر.شد

.شدحسابواقعیقیمتهمانیاشدهتعدیلقیمتبابار دیگرو) اسمیارزش(تورم 
متغیرهاي کالن اقتصادي-4

منـابع رورمـ براسـاس حاضـر مطالعهدراقتصاديکالنمتغیرعنوانبهکهمختلفیمتغیرهاي
)Koulelis, 2014; Mohammadi limaei et al, 2011;  ،؛ عـادلی،  1389هیبتیـان

سـرانه تولیـد  شـامل شـد، گرفتهکاربهچوبتجارتدر وضعیتمؤثرعواملمطالعهو) 1390
. استخام، جمعیت کشور، نرخ بیکاري، نرخ ارز و نرخ تورمنفتجهانیداخلی، قیمتناخالص

وصادراتمیزانومستقلمتغیرعنوانبهاین پژوهش،درشدهگرفتهنظردرکالنمتغیرهاي
بـازار  آالت جنگلی و تقاضـاي  آالت جنگلی، قیمت متوسط چوبآالت، تولید چوبچوبواردات

الزم به ذکر اسـت  .شدگرفتهنظردروابستهمتغیرعنوانبهجداگانههرکدامآالتداخلی چوب
،آمـده دسـت بـه هـاي دادهلـذا مرتبط با قیمـت مـنعکس اسـت،   هايدادهدرتورماثرچونکه

قیمتـی از شـاخص واقعـی، قیمـت تعیـین منظـور بـه . دهـد نمـی نشـان راواقعـی هايقیمت
از تورماثراتوشدهاستفادهآمددستبهمرکزيبانکازها کهقیمتشاخصیاکنندهمصرف
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) 1(فرمـول ازاسـتفاده بـا دلیلهمینبه. یدآدستبهواقعیهايقیمتتاشدهحذفهايقیمت
.آمددستبهشدهتعدیلیاواقعیهايقیمتوحذفهادادهازتورماثرات

روابط رگرسیونی-5
رگرسیون ساده

رابطه هر متغیر بـا  ). 4رابطه (در ابتدا فرض بر این بوده که تمامی متغیرها تابعی از زمان باشند 
.مورد بررسی قرار گرفت) 5رابطه (ه رگرسیون سادلهیوسبهزمان 

)4(
در کهازآنجایی.تابع زمان یا همان سال استf (t)و موردنظرمتغیر Y، )4(در این رابطه 

این رساله، تعیین وجود یا عدم وجود رابطه خطی بین متغیرها مطرح است، بنابراین مدل آماري 
بـا  ). 1376رضـایی،  (باشـد  می) 5(رابطه صورتبهین دو متغیر ها در صورت وجود رابطه بداده

:، رگرسیون ساده متغیرها با زمان گرفته شد)5(استفاده از رابطه 
)5                                                                                       (

متغیـر  xضـریب متغیـر زمـان،    bضریب ثابـت،  a، موردنظرمتغیر Y، )5(در این رابطه 
یک سري خطاها با توزیع نرمال با میانگین صفر e، )در اینجا زمان یا همان سال(بررسی شده 

.صفر استیخودهمبستگو 
حـذف و معادلـه   ) a(، ضریب ثابـت  شدینمدار اي با متغیر زمان معنیمعادلهکهیدرصورت

).6رابطه (شدیمگیري رگرسیونبدون ضریب ثابت نوشته و مجدداً
)6                                                                                                (

دار نوشته شـدند  توانيهاصورتبهدار شدن، معادالت بسط پیدا کرده و در صورت عدم معنی
).8و 7روابط (
)7(
)8(

داري و وجود رابطه رگرسیونی شاخص براي نشان دادن معنی5ها، از در تمام این بررسی
کمتـر کهیدرصورتمورد بررسی قرار گرفت که Pش شاخص در ابتدا ارز. متغیرها استفاده شد

در طرفـه کیـ جـدول  tآماري با مقـدار  tهمچنین مقایسه . دار استبوده رابطه معنی05/0از
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سه شاخص دیگر، بررسی میـزان  . انجام گرفت و صحت روابط بررسی شد% 95سطح احتمال 
R2 شدباآمده میبه دستو نمودار پراکنش نقاط و معادله.

متغیرهرگرسیون چند
هاي صورت گرفته با استفاده از رگرسـیون سـاده، نیـاز بـه برقـراري رگرسـیون       پس از بررسی

ـ کـه  طورهمان. عوامل مختلف بر هم بررسی شودتأثیرگذاريچندمتغیره بود تا  آمـد،  تـر شیپ
جهـانی مـت قیداخلی،ناخالصسرانه تولید(این رساله درشدهگرفتهنظردرکالنمتغیرهاي

میزانومستقلمتغیرهايعنوانبه) خام، جمعیت کشور، نرخ بیکاري، نرخ ارز و نرخ تورمنفت
آالت جنگلـی و  آالت جنگلی، قیمـت متوسـط چـوب   آالت، تولید چوبچوبوارداتوصادرات
. شـد گرفتـه نظـر درمتغیـر وابسـته  عنـوان بهجداگانههرکدامآالتبازار داخلی چوبتقاضاي 

بـر ایـن متغیرهـا، روابـط رگرسـیونی      مـؤثر امه، در اولین انتخـاب بـراي بررسـی عوامـل     دراد
از هرکـدام دار بـا  گیري شده مالك انتخاب قرار گرفت و متغیرهـاي داراي رابطـه معنـی   اندازه

.ها انتخاب شدندمتغیرهاي مستقل براي رگرسیون چندمتغیره و برازش مدل مناسب در تحلیل
MSFچندگانه هاينظریه جریانمرتبط به هاي داده) ب

شناسی ایـن  شمال و جریانهايجنگلبرداري چوب از تر تغییر سیاست بهرهبراي بررسی دقیق
اطالعـات . چندگانه کینگدان استفاده شدهايسیاست جنگل، از نظریه جریانازلحاظموضوع 
اصـلی  منبـع سهازز رساله،نظري در این قسمت ا–هاي تحلیلی براي انجام بررسیموردنیاز

ومسـتندات ؛مصـاحبه واخبـار وهاشده، گزارشنگهداريمنابعومستندات:شدآوريجمع
قـانونی مستنداتاست؛سازمانیو مستنداتقانونیمستنداتپژوهش،ایندرآرشیويمنابع
اقتصـادي، اجتمـاعی،  توسـعه چهـارم وسـوم برنامـه قانونتدوینبامستندات مرتبطشامل

سایروها، مقالههاجلسهصورتها،گزارشسازمانی؛کشور است و مستنداتسیاسیوفرهنگی
نگهداري، مراتع و آبخیزداري و در ادارات کل استانیهاجنگلسازمان درکههستندمستنداتی

.شوندمی
سـاختاریافته بـا  یمـه نانجام مصاحبههاي این بخش،دادهآوريجمعبرايمنبعترینمهم
35شـامل  اسـت؛ بودهمدیریت منابع طبیعیگذاري حوزهمشیخطبامرتبطکلیدياشخاص

سـازمان  مسـئوالن ازپنج نفـر آبخیزداري،ومراتع،هاجنگلسازمانمسئوالنازنفر، پنج نفر
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ران وایـ جنگلبـانی سه نفـر از جامعـه  ایران،جنگلبانی، سه نفر از انجمنزیستمحیطحفاظت 
.حوزهایندرنظرصاحبونفر پژوهشگرنوزده

. شـدند انتخـاب گلوله برفیگیرينمونهازاستفادهباهااین مصاحبهدرکنندگانمشارکت
یـا افـراد سـایر تـا شـود میمصاحبه تقاضاطولدرکنندگانمشارکتازگیري،نمونهدر این
افرادتعداد نمونه،درنتیجه.کنندمعرفیدارند راتأثیرها سیاستتغییردرکه فعاالنههاییگروه

تغییـر  جامعه سیاسـت درنفوذذيافرادبهدستیابیدر این پژوهش نیز هدف،. یابدمیگسترش
وگیـران با تصمیمنزدیکیارتباطکهبودکسانیوشمالهايجنگلرداري چوب از بروند بهره

انتخـاب نـوع ایـن . ارائـه دهنـد  راموثقیطالعاتاتوانستندمیوداشتندعالیگذارانسیاست
شدفراهمپژوهشبرايامکاناینکرد وفراهمهاسیاستکلیديبازیگرانازجامعیفهرست

ازجـامعی هـاي بیـنش وهـا مشاهدهبهوبدهدقلمرو سیاستازمستدلیومنطقیپوششکه
هاسیاستاینتغییردردخیلاينهادهوهاگروهافراد،هايو نگرششخصیمنافعرویکردها،

زمینـه درمطلـوبی اطالعـات وجزئیـات منـابع، ایـن ازشدهآوريجمعهايداده.یابددست
کـه کـرد فراهمراامکاناینهامصاحبههمچنین.دادارائهسیاستتغییربرمؤثررخدادهاي

الگويبارافرآینداینبتوانندتاکنندکسبسیاستاینتغییرفرآیندمورددروسیعیهايداده
.کنندتبیینکینگدان

ازبـرداري نظـام بهـره  تحـول کـه بـود ایـن قسمت مطرح شدایندرکهپژوهشیسؤال
پاسـخ براياست؟تبیینقابلناکینگدچندگانههايجریاننظریهباچگونهشمالهايجنگل

اسـت شـده تدوین،پژوهشنظريمبانیبراساسخاصسؤاالتازايمجموعهسؤال،اینبه
:باشندمیبعديمواردشاملکه

گرفت؟قراردستورکاردرتحولیچنینچرا-1
شد؟این سیاستدرتغییربهمنجررویدادهاییچه-2
داشتند؟تغییرایندرنقشیچهنفوذذيهايگروهوسیاستکارآفرینان-3
ـ (داشـت؟ تغییـري چنـین درنقشـی چـه طبیعیمنابعمدیریتحوزهمسائل-4 ان جری

)ايمسأله
)سیاستیجریان(شد؟مطرحسیاستیجریاندرهاییایدهچه-5
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ایـن تغییـر درنقشـی چـه مجلـس هـاي کرسـی درتغییـر ومدیریتدرجاییهجاب-6
)سیاسیجریان(داشت؟مشیخط

اند؟خوردهپیوندهمبه) سیاسیوسیاستیاي،مسأله(جریانسهاینچگونه-7
ANPفرآیند تحلیل شبکه ) ج

شـمال، بـا اسـتفاده از فرآینـد     هـاي جنگلمدیریتی براي ) سناریو(براي انتخاب بهترین گزینه 
:تحلیل شبکه، مراحل زیر به ترتیب انجام شد

تدوین معیارها و زیرمعیارها-مرحله اول
-توان از مطالعات تطبیقی، آمـاربرداري و همچنـین گـروه   زیرمعیارها، میوبراي تعیین معیارها

و البته دانش افراد محلی استفاده کرد و عالوه بر ابعاد موردنظرشناسی فعال در زمینه هاي کار
هاي جنگلداري تعیـین و  بر فعالیت اجرایی طرحتأکید، معیارهایی با مسألهاجتماعی و اقتصادي 

).1390جعفري و همکاران، (هایی درنظر گرفت نیز زیرمعیارها یا شاخصهاآنبراي هر یک از 
ANPتدوین مدل -دوممرحله

، تعریـف معیارهـا و زیرمعیارهـا و تعیـین روابـط و      مسأله، مستلزم شناخت ANPساخت مدل 
.Wolfslehner et al(اثرهاي متقابل آنهاست  تـا حـد   به کمک شبکهمسألهحل ). 2005

. کنـد بستگی دارد و تشکیل این ساختار، از قاعده خاصـی پیـروي نمـی   سازمدلزیادي به هنر 
گیـري  مـدل تصـمیم  ). 1387، پوریقدس(، پیچیدگی خاص خود را دارد مسألهحل هر رونیازا

قابلیـت تـدوین   ANPمدل . اي، بر اثرهاي متقابل بین معیارها و زیرمعیارها استوار استشبکه
هـا و مخـاطرات   ها، هزینـه را نیز دارا است که در آن سودها، فرصتBOCRدر قالب ساختار 
.Yazgan et al(قابل محاسبه است گیريسیستم تصمیم مـدل سـاخته شـده بـه     ). 2010

) 2-2(در شـکل  ANPدر روش BOCRهمراه معیارها و زیرمعیارها با درنظر گرفتن ساختار 
.آمده است

هاي زوجی معیارها و زیرمعیارهامقایس-مرحله سوم
وابسته یا داراي اثر هاي زوجی بیم معیارها و زیرمعیارهاياي، مقایسپس از تدوین مدل شبکه

شود که در این مرحله کنترل ناسـازگاري  انجام می9تا 1متقابل با استفاده از مقیاس ارجحیت 
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فراتر رود، آن قضاوت ناسازگار بوده و 1/0نرخ ناسازگاري اگر از . ها داراي اهمیت استقضاوت
).Saaty, 2003(بایستی در آن تجدید نظر کرد 

هاي ابرماتریسمحاسبه-مرحله چهارم
پـور،  قدسـی (گیـرد  ها، در سه گـام انجـام مـی   ، محاسبات مربوط به ابرماتریسANPدر مدل 

هـاي زوجـی بـه ماتریسـی کـه در      ؛ ابتدا مقادیر وزن محاسبه شده براي تمـام مقایسـه  )1387
در وزنفاقـد در گـام بعـد، ابرمـاتریس    . شـود نام دارد، وارد مـی وزنفاقداصطالح ابرماتریس 

سپس مقادیر مـاتریس وزن داده . شودهاي معیارها، محاسبه میدیر متناظر ماتریس مقایسهمقا
در گام . شود1هاي ماتریس برابر عدد مجموع مقادیر ستونکهيطوربهشود؛ شده استاندارد می

شـود  ها با هم برابر است، محاسبه مـی آخر، ابرماتریس حد که در آن، مقادیر ماتریس در ستون
)Saaty, 2003.(

هاآنبندي ها و اولویتوزن نهایی گزینهمحاسبه-مرحله پنجم
هـا،  هـاي سـودها، هزینـه   در این مرحله، با تعیین وزن بـراي معیارهـا، زیرمعیارهـا و شـاخص    

.ها انجام شدبندي گزینه، وزن نهایی و اولویتBOCRها و مخاطرات در قالب ساختار فرصت
تحلیل حساسیت-مرحله ششم

تحلیـل حساسـیت، چگـونگی    . شـود آمدن نتایج، تحلیل حساسیت انجـام مـی  به دستاز پس
ها با توجه به هر معیار و زیرمعیار در حالت کلی بندي یک گزینه را نسبت به سایر گزینهاولویت

تـوان دیـدگاهی مفیـد در مـورد     با انجـام ایـن مرحلـه، مـی    ). 1387پور، قدسی(دهد نشان می
. آوردبـه دسـت  هـا  گیرندگان، با توجه به تغییرات اولویـت شده توسط تصمیمهاي داده اولویت

ها با توجه بـه  ، هدف از انجام این تحلیل، نشان دادن حساسیت انتخاب نهایی گزینهیطورکلبه
ممکن ازآنجاکهدرواقع. گیرنده استهاي نسبت داده به هر معیار و زیرمعیار توسط تصمیموزن

ثبـات و  تـأمین ی در مقایسه درجات اهمیت معیارها انجام شود، براي هاي مختلفاست قضاوت
تحلیل حساسیت نتـایج  منظوربه. شود، از آنالیز حساسیت استفاده میهالیوتحلهیتجزسازگاري 

تـوان میـزان تغییـر در    بندي، بـا کـاهش یـا افـزایش دادن وزن یکـی از معیارهـا، مـی       اولویت
از تحلیل حساسـیت گرافیکـی   ANPچنین سنجشی، روش براي. بندي را بررسی کرداولویت

).Saaty, 2003(برد سود می
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در روش BOCRگرفتن ساختار نظردربه همراه معیارها و زیرمعیارها با شدهساختهمدل -2-2شکل 
ANP

استراتژیکمعیارهاي

هدف
مدیریتدربهینهگذاريسیاست

شمالهايجنگلپایدار

معیار اقتصادي محیطیمعیار زیست معیار اجتماعی

چوبافزایش تولید-
درآمدافزایش-
جنگلچوبیغیرتولیدات-
کاهش خروج ارز از کشور-
تولید مستمر-

زیرمعیار اقتصادي

محیطیزیستعملکردهاي- 
پایداري اکوسیستم- 
جنگلیمنابعگستره- 

محیطیزیرمعیار زیست
ــود- ــه دربهب ــدمات ب خ

وابستهجوامع
توسعه روستائی-
اشتغال-
عمومیآگاهیافزایش-

زیرمعیار اجتماعی

BOCRساختار

زیرشبکه سودها هازیرشبکه فرصت هازیرشبکه هزینه زیرشبکه مخاطرات

ــاربري -  ــر کـ تغییـ
اراضی

قاچاق چوب- 
خوردن تیـپ  برهم- 

جنگلی
تعطیلی صنایع وابسته- 

آموزش-
مدیریت-
کنترل-
اجـــــــراي روش  -

جنگلداري

تولید مستمر-
زاییاشتغال-
ــاي - کــاهش بالی

طبیعی
جلب اعتماد افراد -

محلی

حفظ جنگل-
افزایش سطح -

جنگل
ــارکت - مشـــ

افراد محلی

ها هگزین
)سناریوها(

ادامه روند کنونی فعالیت 
هاي جنگلداريطرح

برداري چوب در توقف بهره
هاي جنگلداريطرح

توقف کامل اجراي 
هاي جنگلداريطرح
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نتایج: بخش سوم

ایرانچوببازارتوصیفینتایج: یکم
جنگلیآالتچوبتولید)الف

الـی  1357از سـال  (هاي مورد بررسـی  میزان تولیدات چوبی جنگلی شمال ایران در طی سال
. سال اول دوره، روند صعودي داشت20میزان این تولیدات در درمجموعدهد نشان می) 1392

180، بیشترین میزان تولیدات چوبی جنگلی یعنی حـدود  1374، در سال 1-3با توجه به شکل 
کـه در  شـود تـا جـایی   شدت نزولی مـی هاي بعد، روند بهدر سال. شودمترمکعب دیده میهزار 

.رسدهزار مترمکعب می80، به کمترین مقدار خود یعنی حدود 90ابتداي دهه 

شمال ایرانهايجنگلنمودار تولید کل چوب جنگلی از -1-3شکل 
آالتچوبوارداتمیزان) ب

، میـزان واردات چـوب   1377تا سال تقریباًدهد که ت چوب نشان مینتایج بررسی میزان واردا
تا انتهاي دوره مورد بررسی به یکبـاره  ازآنپساما ؛داراي روند نزولی بسیار مالیمی بوده است

8، بـه مـرز   1392در سـال  کـه يطـور بـه روند صعودي و افزایشی شدیدي را طی کرده است 
).2-3شکل (میلیون مترمکعب نیز رسید 
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نمودار میزان واردات چوب به ایران-2-3شکل 
شمسـی بـه علـت تصـویب برنامـه جـامع صـیانت از        80رسد از اوایـل دهـه   به نظر می

از ها همچنین افزایش سطح افکـار عمـومی  شمال و افزایش حفاظت از این عرصههايجنگل
دودي کـاهش و  تـا حـ  ها، میزان تولیدات چوبی داخلیسمنمحیطیزیستهاي طریق فعالیت

.میزان واردات افزایش یافت
آالتچوبصادراتمیزان) ج

دهد که مقدار این صادرات تا قبل از سال نتایج بررسی میزان صادرات چوب از کشور نشان می
در ادامـه دوره، میـزان   . ، بسیار جزئی و در خیلی از مواقع حتی نزدیک به صفر بوده است1373

رسد هزار مترمکعب می500به حدود 1385که در سال طوريهبافتهیشیافزاشدتبهصادرات 
).3-3شکل (

آالت صادر شده از ایراننمودار میزان چوب-3-3شکل 
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ایرانبازارآالتچوبتقاضايمیزان) د
دهد که این تقاضا همواره در حـال  نتایج بررسی میزان تقاضاي چوبی موجود در بازار نشان می

سر هکه کشور در شرایط جنگ تحمیلی ب1368تا 1362هاي جزء در سالبه. صعود بوده است
میلیـون  13هاي اخیر حتی به مـرز  میزان صعود تقاضاي چوبی موجود در بازار، در سال. بردمی

).4-3شکل ) (1390عادلی، (مترمکعب نیز رسیده است 

ایرانچوب موجود در بازارنمودار میزان تقاضاي -4-3شکل 
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)سال(زمانبامختلفساده متغیرهايرگرسیوننتایج:دوم
جنگلیتولیديآالتچوبمتوسطقیمتباسالرابطه) الف

دار بـود  جنگلی با رگرسیون نمـایی معنـی  تولیديآالتچوبمتوسطرابطه سال با قیمت
جنگلـی دیـده   تولیـدي آالتچوبمتوسط، نمودار پراکنش قیمت5-3در شکل ). 1-3جدول (

.باشدمیصورتبه ــی ــم ــه. ودش ــذکور يمعادل ــه م رابط

آالتچوبمتوسطقیمتداري رگرسیون سال با هاي معنیتجزیه واریانس و شاخص-1- 3جدول 
جنگلیتولیدي

درجه منبع متغیر
FPrR2میانگین مربعاتمجموع مربعاتآزادي

1576/58576/58990/789000/096/0رگرسیون
33447/2074/0ماندهباقی

34023/61کل

جنگلیتولیديآالتچوبمتوسطنمودار پراکنش قیمت-5-3شکل 
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جنگلیآالتچوبتولیدباسالرابطه)ب
دار شـد  معنی) توان چهارم(اي آالت جنگلی با رگرسیون چندجملهرابطه سال با تولید کل چوب

معادله . شودآالت جنگلی دیده میپراکنش تولید کل چوب، نمودار6-3در شکل ). 2-3جدول (
:باشدزیر میصورتبهرابطه مذکور 

آالت جنگلیداري رگرسیون سال با تولید کل چوبهاي معنیتجزیه واریانس و شاخص-2- 3جدول 
ــه منبع متغیر درجـ

FPrR2میانگین مربعاتمجموع مربعاتآزادي

/1366419273985000366419273985000374/44000رگرسیون
085/0

3323513915057290071254288053000ماندهباقی
34271781077971300کل

آالت جنگلینمودار پراکنش تولید کل چوب-6-3شکل 
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آالتمیزان واردات چوبباسالرابطه)ج
جدول (دار شد معنی) توان دوم(اي یون چندجملهآالت با رگرسچوبوارداترابطه سال با میزان

معادلـه رابطـه مـذکور    . شـود آالت دیده میچوب، نمودار پراکنش واردات7-3در شکل ). 3-3
.باشدمیصورتبه

آالتچوبوارداتداري رگرسیون سال با هاي معنیتجزیه واریانس و شاخص-3- 3جدول 
درجه منبع متغیر

FPrR2میانگین مربعاتموع مربعاتمجآزادي

18304017894828400830401789482840058/222000/093/0رگرسیون
3370731877867662002143390238414000ماندهباقی

34153772056815945کل

سال
آالتچوبوارداتنمودار پراکنش -7-3شکل 
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آالتبمیزان صادرات چوباسالرابطه) د
در ). 4-3جـدول  (دار بـود  آالت با رگرسیون نمایی معنـی چوبصادراتسال با میزانيرابطه

صـورت بـه معادله رابطه مـذکور  . شودآالت دیده میچوب، نمودار پراکنش صادرات8-3شکل 
.باشدمی

آالتچوبتصادراداري رگرسیون سال با هاي معنیتجزیه واریانس و شاخص-4- 3جدول 
ــه منبع متغیر درجـــ

FPrR2میانگین مربعاتمجموع مربعاتآزادي

1240/40240/40259/218000/086/0رگرسیون
33084/6184/0ماندهباقی
34324/46کل

آالتچوبصادراتنمودار پراکنش -8-3شکل 
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چوبداخلیتقاضايباسالرابطه)ه
جـدول  (شـد دارمعنی) سومتوان(ايچندجملهرگرسیونچوب باداخلیايرابطه سال با تقاض

معادله رابطه مـذکور  . شودچوب دیده میداخلی، نمودار پراکنش تقاضاي9-3در شکل ). 3-5
صورتبه

.باشدمی
چوبداخلیتقاضايداري رگرسیون سال با هاي معنیتجزیه واریانس و شاخص-5- 3جدول 

درجـــه نبع متغیرم
FPrR2میانگین مربعاتمجموع مربعاتآزادي

136854190402904036854190402904076/334000/097/0رگرسیون
33112087246255960339658321987800ماندهباقی
34480629150285000کل

چوبداخلیتقاضاينمودار پراکنش -9-3شکل 
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چندگانهون نتایج رگرسی: سوم
آالتچوبصادراتمیزانبااقتصاديکالنمتغیرهايرابطه)الف
ازاستفادهباآالتچوبصادراتمیزانباشدهعنوانکالنمتغیرهايبینروابطمرحلهایندر

کـالن اقتصـاد  متغیرهـاي بـین روابـط بخـش ایندر. آمددستبهروابط رگرسیونی چندگانه
.در نظـر گرفتـه شـد   وابسته،متغیرعنوانبهصادراتیآالتچوبحجممستقل،متغیرعنوانبه

ضریب، مربوط به نیتربزرگ. نشان داده شده است6-3ضرایب همبستگی پیرسون در جدول 
همبسـتگی  . دهـد آالت نشـان مـی  قیمت نفت است که همبستگی بسیار قوي با صادرات چوب

.آالت داخلی نیز، عدد منفی استمتغیر تولید چوب
آالتچوبصادراتمیزانباکالنمتغیرهايضرایب همبستگی پیرسون بین-6- 3جدول 

قیمت نفت تولید 
ناخالص ملی جمعیت نرخ ارز آالت تولید چوب

داخلی
صادرات چوب

(r)
813/0 569/0 744/0 604/0 613/0 -

، در )تورمنرخ بیکاري و نرخ (داشتند 05/0بیشتر از P valueآن دسته از متغیرهایی که 
، پارامترهـاي مـدل رگرسـیونی    7-3جـدول  . حـذف شـدند  خـود خودبـه ، گـام بهگامرگرسیون 

.دهدآالت را نشان میچندمتغیره متغیرهاي کالن و میزان صادرات چوب
آالتپارامترهاي مدل رگرسیونی چندمتغیره متغیرهاي کالن و میزان صادرات چوب-7-3جدول 

89/53891=خطاي استاندارد برآورد
VIF Pr خطاي استاندارد ضریب 822/0R2=

900/0 021/101808 784/12896 مقدار ثابت
884/9 000/0 700/924 793/4068 )X1(قیمت نفت
652/5 005/0 385/15 638/46- ملیناخالصتولید

)X2(
872/1 003/0 001/0 005/0 )X3(جمعیت
213/3 003/0 219/2 985/4 - )X4(ارزنرخ
112/3 032/0 045/0 143/0 - آالتچوبتولید

)X5(داخلی
.باشدمی) 3(فرمول صورتبهمدل رابطه مذکور 
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آالتواردات چوبمیزانبااقتصاديکالنمتغیرهايرابطه)ب
روابط ازاستفادهباآالتچوبوارداتمیزانوکالن اقتصادمتغیرهايبینروابطمرحلهایندر

متغیـر عنـوان بـه کـالن متغیرهـاي بینروابطبخشایندر. آمددستبهچندگانهرگرسیونی 
ضرایب همبسـتگی  .در نظر گرفته شدوابسته،متغیرعنوانبهوارداتیآالتحجم چوبمستقل،

ضریب، مربوط به قیمت نفـت اسـت   نیتربزرگ. نشان داده شده است8-3پیرسون در جدول 
آالت همبستگی متغیر تولید چوب. دهدآالت نشان میکه همبستگی بسیار قوي با واردات چوب

.داخلی نیز، عدد منفی است
آالتچوبوارداتمیزانباکالنمتغیرهايضرایب همبستگی پیرسون بین-8- 3جدول 

قیمت نفت نرخ ارز آالت داخلیتولید چوب
(r)واردات چوب 962/0 788/0 686/0-

تولیـد ناخـالص داخلـی،    (داشـتند  05/0یشـتر از  بP valueآن دسته از متغیرهایی کـه  
، 9-3جدول . حذف شدندخودخودبه، گامبهگام، در رگرسیون )جمعیت، نرخ بیکاري و نرخ تورم

آالت را نشـان  پارامترهاي مدل رگرسیونی چندمتغیره متغیرهاي کالن و میـزان واردات چـوب  
.دهدمی

آالتمتغیرهاي کالن و میزان واردات چوبپارامترهاي مدل رگرسیونی چندمتغیره-9- 3جدول 
71/517047=خطاي استاندارد برآورد

VIF Pr خطاي استاندارد ضریب 941/0R2=
002/0 919/609050 529/2085442 مقدار ثابت

359/3 000/0 145/5172 793/4068 )X1(قیمت نفت
724/1 013/0 625/18 103/49 )X2(ارزنرخ
382/2 013/0 412/0 091/1 آالتچوبتولید

)X3(داخلی
.باشدمی) 4(فرمول صورتبهمدل رابطه مذکور 

)4(
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MSFشناسیجریانبهمربوطنتایج: چهارم

بـه ایـن صـورت کـه در ابتـدا مـتن       . کیفـی بـود  صورتبهها در این قسمت، تحلیل داده
Storch(شـد  نوشـته 1واریـت شـکل حکا بهمطالعه ودقتبهها و مستندات موجود مصاحبه

and Winkel, 2013(هـاي مـورد اسـتفاده جریـان   نظـري چـارچوب بامطابقسپسو
بندياساس مقولهبراین.شدتفسیرمشیخطتغییربا اینمرتبطرخدادهاين،اکینگدچندگانه

:بودندهادادهتحلیلاصلیمبنايزیر،
)ش جنگلبخویژهبه(مشکالت حوزه مدیریت منابع طبیعی -
هاي جنگلداري شـمال،  برداري از طرحتوقف ده ساله بهره. 1(پیشنهادات وهاایده-

. 3هاي جنگلداري شمال و حذف تعرفه گمرکی واردات چوب و توقف کامل طرح. 2
)هاي جنگلداري شمالادامه روند کنونی طرح

از سیستمبیرونودروندرتغییربرمؤثرمهمرویدادهاي-
، مراتع و آبخیـزداري  هاجنگلمسئولین سازمان (مشی خطکارآفرینانومتخصصان-

)زیستمحیطو سازمان حفاظت 
مشیخطفرصتدریچه-
) هاي مردم نهادسازمان(هاي فعالین مدنی و سمندانشگاهیان، (نفوذ ذيهايگروه-

)، انجمن جنگلبانی ایران و جامعه جنگلبانی ایرانکشورزیستمحیطحوزه 
مشـکل، جریان. گرفتندبررسی قرارموردناکینگدنظریۀاصلی،مؤلفهچهارقالبدرکه
، 10-3شـکل  ).Zahariadis, 2007(هـا  جریـان پیونـد وسیاسیمشی، جریانخطجریان
.دهدمذکور را نشان میيهامؤلفه

1 - Story line
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برداري از مورد توقف بهرههاي چندگانه کینگدان در چارچوب جریانهايمؤلفه-10-3شکل 
هاي شمالجنگل

ايجریان مسأله) الف
برخـی حـل دلیـل ضـرورت  بـه ،هـاي شـمال  برداري از جنگلبهرهدر سیاستتغییرپیشنهاد

حلمذکورمشکالتمدیریت،وساختاردرتغییرباشد تامطرححوزهایندراساسیمشکالت
زدایی یـا تبـدیل جنگـل بـه دیگـر      یعنی جنگلاگر تخریب جنگل را به مفهوم کمی آن، . شود

. اسـت ریانکارناپـذ هـاي گذشـته، واقعیتـی    ها در نظر بگیریم، چنین تخریبی طی دهـه کاربري
، مراتـع و  هـا جنگـل توسـط سـازمان   1386تا 1334ساله 50هاي هوایی دوره بررسی عکس

ايجریان مسأله
آماريهايشاخص

مطالعاتنتایج
بیرونیمحیطالزام

مشکلشناسایی
قبلیهايسیاستبازخورد

جریان سیاسی
انتخاباتیتتغییرا
مدیریتجابجاییوتغییر
جامعۀ(عمومی افکار

)دانشگاهی
نفوذذيهايگروه

حاکممدیریترویکرد

جریان سیاستی
اجراییقابلیت

عمومیپذیرش
رقیبهايایده

کارآفرینان سیاست
گیريتصمیمقدرتمراکزبهدسترسی
هايبراي البیاستفادهموردهاياستراتژي

سیاسی
ارائه تصویريبراياستفادهموردهايژياسترات
پیشنهاديسیاستازمثبت

دریچه سیاست
هايجریانپیوند

چندگانه

تغییر سیاست
هاي برداري از جنگلتغییر روند بهره

شمال کشور
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هـاي شـمال   جنگـل هکتار از2867متوسط ساالنه طوربهدهد که آبخیزداري کشور نشان می
قابـل توجیـه   يروچیهـ بـه تخریبی کـه  ).1389شعیبی و همکاران، (ایران تخریب شده است

آمارهـاي  براسـاس . در این منطقـه باشـد  هاجنگلنیست و توقف آن باید اولویت اول سازمان 
، میـزان تجـاوز بـه    1358-1379ساله 22، مراتع و آبخیزداري کشور در دوره هاجنگلسازمان 

هـاي جنگلـداري   هـاي داراي طـرح  برابر عرصه4/11هاي فاقد طرح جنگلداري، صه جنگلعر
هـاي  هـاي جنگلـداري در حفاظـت از عرصـه    رسد که امروزه نقش طرحبه نظر می. بوده است

، بسیار 90و ابتداي دهه 80جنگلی در برابر تجاوز، به دلیل افزایش شدید قیمت زمین در دهه 
منـابع طبیعـی و   انـدرکاران دستدر دیدار مسئوالن و ام معظم رهبري مق. تر شده باشدپررنگ
همچـون آلـودگی هـوا، پدیـده     یطـ یمحسـت یزحل مسـائل و مشـکالت   ، ستیزطیمححفظ 

ریـزي، تـدبیر،   و مراتع و فضاهاي سـبز را نیازمنـد برنامـه   هاجنگلبه ياندازدستریزگردها و 
حفــظ: کردنــدتأکیــدودانســتندبطمــرتهــايپیگیــري مســتمر و جــدي و قاطعیــت دســتگاه

و پیوسـت  سـت یزطیمحـ یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیـه سـند ملـی    ستیزطیمح
تخریـب انگـاري جـرم همچنـین وصـنعتی وعمرانـی هـاي براي همـه طـرح  یطیمحستیز

اساسی راهکارهايازیکیاساسبر این. دبسیار مهم، عمل شوي، به این وظیفهستیزطیمح
ومدیریتينحوهو، مراتع و آبخیزداريهاجنگلسازمان ساختاردرتغییرمشکالت،حليبرا

يجامعهاین حوزه،مشکالتبهتوجهبا.مطرح شدیعیبحوزه مدیریت منابع طدرریزيبرنامه
منظوربهکهرسیدندتفاهمیچنینتجربه بههاطی سالدرمسئوالن،نیزودانشگاهیوعلمی

کشـور هاي آینـده در کنـار توسـعه   داف توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی براي نسلتحقق اه
.گیردصورتنهاداینسازيمنعطفزمینهدراقداماتیتااستضروري

جریان سیاستی)ب
مطرحهاییحلراهسیاستیجریانشمال در قالبهايجنگلبرداري از روند بهرهتغییرمورددر

سـازمان  ازکـه انتظـاراتی بـه توجهباکنونیوضعیتحفظاست اینکهمسلمآنچه.شده است
، مراتـع و  هـا جنگـل سازمان .نبوده استپذیرداشت، امکان، مراتع و آبخیزداري وجودهاجنگل

ماده برطبقاست؛سیاستتغییرنحوهبرايراهکارمورد ارائهدراصلینیآفرنقشآبخیزداري،
یافتهمأموریتسازمانکشور، اینسیاسیواجتماعیاقتصادي،توسعهسومبرنامهقانون104
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برطبق.بگیردنظردرتوان بالقوه این منابع براساسبرداري از منابع طبیعی کشور را بهرهتابود
مکلـف  سـازمان کشور، اینسیاسیواجتماعیاقتصادي،پنجم توسعهبرنامهقانون148ماده 

برداري از منابع طبیعی تجدیدشـونده را بـا توجـه بـه     سعه و بهرهحفظ، احیا، تويشد تا برنامه
نشینان شمال، توسـعه زراعـت چـوب    هایی نظیر خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلاولویت

هـزار  500حـداقل  (کاشت دستهايجنگل، توسعه فضاي سبز و )هزار هکتار100حداقل (
برخـی از مـوافقین توقـف    . و به مورد اجرا بگذاردو تشدید مبارزه با قاچاق چوب تنظیم ) هکتار
یفبـه وظـا  ، مراتع و آبخیزداريهاجنگلشمال معتقدند که سازمان هايجنگلبرداري از بهره

براسـاس  . عمل نکرده اسـت یزچهارم توسعه کشور نيبرنامهیخود در حفاظت از جنگل و حت
و یـک اکولوژیلجنگل تنها براساس تعـد ازيبرداربرنامه چهارم توسعه مقرر بود بهره69ماده 
در این راستا، بسیاري از .مهم محقق نشده استینلکن ا. یردحفظ جنگل صورت گیاتضرور

هـاي  برداشـت قـانونی از جنگـل   بر این باور هستند کـه  گذاريسیاستمحققین و متخصصان 
وضـعیت را  هـاي عرفـی و قاچـاق،    هاي جنگلداري به همراه برداشـت شمال در چارچوب طرح

لـذا .بیشـتر شـده اسـت   هـا آناز ظرفیـت تولیـد   هاجنگلرسانده که برداشت از این ییجابه
تـرین آن، عمدهدرشدهمطرحهايایدهکهاستبرداريتوقف بهرهپیشنهاد،حلراهترینمهم
شمال، حذف تعرفه گمرکـی  هايجنگلبرداري از توقف ده ساله بهره: شدهمطرحهايحلراه
.باشدمیو منابع طبیعیزیستمحیطوزارت دات چوب و حتی تشکیل وار
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جریان سیاسی)ج
کـه  زمـانی ویـژه بـه اسـت؛ مـدیریت تغییـر سیاسـت، در تغییـر مـؤثر هـاي مؤلفـه ازیکـی 
مسـئوالن توجهموردخاصیمسألهشود میباعثجدید،مدیریتایدئولوژیکهايگیريجهت
بـه گیـري جهـت فراینداگرچه).Storch and Winkel, 2013(یرد بگکلیدي قرارومهم

دهۀاز اوایلپایداريموضوعات توسعهبهتوجهتغییرنیزومدیریتدررویکرد انعطافسمت
هاي کلیديجنبهبود،شدهشروعاسالمیانقالبازپسدههمدیریتی سههايتجربهباو80

. شـد تـر پررنـگ مدیریتدرتغییربامشیاین خطدرییرتغاصلیهايایدهومشیخطدرتغییر
حـوزه منـابع   برحاکممدیریتیو رویکردمدیریتدرتغییرگرفتنجديهرچند،گریدعبارتبه

ازو بعـد قبـل درمـدیریتی  تجربـه هـا سالطولدرایدهاینونیفتاداتفاقبارهکیبهطبیعی 
سـبک نوعیبعدبه70يهدهاز،حالنیباا، گرفتحوزه کشاورزي شکلدرانقالب اسالمی

يادارهومدیریتدرتمرکزگراییرویکردبود؛تجربه شدنحالها درحوزهيهمهدرمدیریتی
1376سالدرویژهبه.کردپیدا میسوقتمرکزفقدانوپذیريانعطافسمتبهرفتهرفتهامور 

. حـاکم شـد  مجریـه قـوه مدیریتدرمتفاوتیتقریباًتفکروجمهوري، رویکردریاستتغییربا
جدید پیشنهادهايشدنمطرحمدیریت،اینبرحاکمو الگويجدیدمدیریتهايگیريجهت

، هـا جنگـل سـازمان  مدیریتنزدیکی دیدگاهوکردتقویتحوزهایندرراتراساسیتغییراتو
ـ پیگیريجدید،تفکر مدیریتبامراتع و آبخیزداري هـاي  مشـی برخـی خـط  د درتغییرات جدی

و منـابع طبیعـی بخشـی از قـانون     زیسـت محـیط حفظ و صیانت از . بخشیداستمرارراموجود
از جانبههمهشود و بارها مقام معظم رهبري بر حفظ و حراست در ایران محسوب مییباالدست

در منشــورها و 1ایــده زمــین پــاك.انــدکــردهتأکیــدزیســتمحــیطمنـابع طبیعــی و حفاظــت  
هـاي اقتصـادي،   قرار گرفته است تا از بروز آلودگیرشیموردپذمحیطیزیستهاي کنوانسیون

در دسـتورکار  2هـاي پـاك  صنعتی، اجتمـاعی و شـهري جلـوگیري شـود و اسـتفاده از انـرژي      
که دولت یازدهم نیز بر این قرار گیردیالمللنیبها و منشورهاي هاي تابع این کنوانسیوندولت

.داردتأکیدراهبرد 

1 - International Mother Earth Day
2 - Clean Energy
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ها و فرصت سیاستیپیوستن جریان)د
وصـل هـم بـه )اي، سیاسی و سیاستیمسأله(جریانسهاینکهکینگدان معتقد است زمانی

اي به این صورت تعریف مسألهجریان.باشدیک سیاست میتغییرمناسبی برايفرصتشوند،
بـه  . بیشتر شـده اسـت  هاآناز ظرفیت تولید شمالهايجنگلاز چوببرداشتشده است که 

زیـرا تـاکنون   الزم است برداشـت قـانونی متوقـف شـود    ،هاجنگلبراي حفظ این دلیلهمین 
، مراتع و آبخیزداري کشور به وظایف خود در حفاظت از جنگـل عمـل نکـرده    هاجنگلسازمان 

زیسـت محـیط حوزه هايفعالین مدنی و سمنسوي برخی ازمشکالتاینکلی،طوربه. است
سـازمان حفاظـت   ، انجمـن جنگلبـانی ایـران و جامعـه جنگلبـانی ایـران بـه مسـئوالن        کشور
هاياز حوزهکهبودندافراديازحوزهایندرگذارانسیاستیافت؛ اکثرمیانتقالزیستمحیط

دیگـر بحـث . گرفتقرارگذارانسیاستتوجهموردمشکالتاین. اجرایی و دانشگاهی بودند
ایجـاد هـاي تحریم. بودچوبی جامعهنیازهاينحوه مرتفع شدني زمینهدررویکردنوعتغییر
تولیـدات  درخودکفـایی بهنیازجنگ تحمیلی وازبعدنیازهايویژهبهو فناوريزمینهدرشده

. شودتعبیرتوانمیکینگدانکانونقالب رویدادهايدرکهبودنددیگريموضوعاتداخلی نیز
دولتی،مسئوالننظیرگذاريسیاستمتخصصان جامعهکههاییایدهبا    سیاستی،جریاندر

پیشـنهاد شـمال هايجنگلبرداري از براي توقف بهرهیحلراهکردند، ارائهنفوذذيهايگروه
وحوزهایندرگذارسیاستکلیدي واشخاصجاییهجابومدیریتدرتغییردیگرازسوي.شد

دههاوایلازهرچند.کردبازتغییراینپیشنهادصتی برايفريدریچههاي مرتبط،بخشسایر
ایـن اواسـط ازمدیریت بود،درالگوییواجتماعیتغییراتمجموعهایران شاهدشمسی،70

مـدیریت هـاي مؤلفـه که با عنـوان  شدمطرحنحوه مدیریتيزمینهدرخاصیرویکرددهه،
بـر نحـوي بـه چنـین رویکـردي  ).1394ه، زادالوانی و شـریف (شوند نوین شناخته میدولتی

در دولت تـالش گذاريسیاستمتخصصان .بودتأثیرگذارنیزمنابع طبیعیحوزههايسیاست
تغییـر  بـراي ابزاريعنوانبهساختارتغییرهايایدهکردنبراي مطرحموقعیتاینازتاکردند
تغییـري چنـین هرچندکنند؛دهاستفامنابع طبیعیحوزهدرریزيو برنامهگذاريسیاستنحوه

.بودنشدهاعالمجمهورسیرئهايبرنامهشفاف درصورتبه
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ANPنتایج مربوط به :پنجم

BOCRنتایج)الف

در انتخاب بهترین سـناریو  ) سود، فرصت، هزینه و ریسک(مؤثرابتدا میزان ارجحیت معیارهاي 
الزم . تعیین شدهاآنسبی نهایی شمال با هم مقایسه و سپس وزن نهايجنگلبراي مدیریت 

هـا  بود و تمام نتایج و قضـاوت 1/0به ذکر است که در تمام مراحل، نسبت ناسازگاري کمتر از 
.سازگار پذیرفته شدعنوانبه

سودهازیرشبکه
وزنبـاالترین »محلـی افرادمشارکت«معیار کهدهدمینشانزیرشبکه سودتحلیل نتایج در

بـا  »جنگلسطحافزایش«معیار . سبت به سایر معیارها کسب نموده استرا ن)2613/0(نسبی 
براي زیرشبکه ابرماتریس فاقد وزن، 10-3جدول . قرار گرفتدر جایگاه دومنیز1213/0وزن 
هـاي طـرح فعالیـت ادامـه «) سـناریو (هاي مثال، اولویت گزینهعنوانبه.دهدرا نشان میسود

6311/0به ترتیب »محلیافرادمشارکت«نسبت به معیار »يبرداربهرهتوقف«و »جنگلداري
ادامه فعالیـت «محلی در سناریو افراد، مشارکتگریدعبارتبه. نشان داده شده است2285/0و 

.است»برداريبهرهتوقف«بسیار باالتر از »جنگلداريهايطرح
براي زیرشبکه سودابرماتریس فاقدوزن-10- 3جدول 

گزینهمزیت

ــظ حفـــ
جنگل

ــزایش اف
ســـطح 

جنگل

مشــارکت
افــــــراد

محلی

ــه  ادامــــ
هـاي  طرح

جنگلداري
توقف
برداريبهره

توقــف کامـــل  
هــــاي طــــرح

جنگلداري
0001564/01634/05171/0جنگلحفظمزیت

0000985/02969/03585/0جنگلسطحافزایش
0007450/05396/01243/0محلیافرادمشارکت

هـــاي مـــه طـــرحاداگزینه
1311/01421/06311/0000جنگلداري

6331/03251/02285/0000برداريبهرهتوقف
هاي توقف کامل طرح

3665/05425/01404/0000جنگلداري

.قابل مشاهده است11-3جدول براي زیرشبکه سود در شدهابرماتریس وزن داده
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راي زیرشبکه سودبشدهابرماتریس وزن داده-11- 3جدول 
گزینهمزیت

ــظ حفــــ
جنگل

ــزایش افـــ
ســـــــطح

جنگل
ــارکت مشـ

محلیافراد
هـاي  ادامه طرح
جنگلداري

توقف
برداريبهره

ــف  توقـــ
کامل
هـاي  طرح

جنگلداري
0000782/00817/02585/0جنگلحفظمزیت

0000492/01484/01792/0جنگلسطحافزایش
0003795/02698/00621/0محلیافرادمشارکت

گزینه
هـــاي ادامـــه طـــرح

2831/03471/05310/0000جنگلداري
2331/03231/03275/0000برداريبهرهتوقف

-توقف کامـل طـرح  
4838/04415/01264/0000هاي جنگلداري

.استفاده شده است)12- 3جدول (براي زیرشبکه سودابرماتریس حد ، براي رسیدن به 12- 3از اعداد جدول 
براي زیرشبکه سودابرماتریس حد -12- 3جدول 

گزینهمزیت

ــظ حفـــ
جنگل

ــزایش افــ
ــطح ســــ

جنگل

مشـــارکت
افــــــراد

محلی

ــه  ادامــــ
هـاي  طرح

جنگلداري
توقف
برداريبهره

توقـــف کامـــل 
ــرح ــاي طــ هــ

جنگلداري
1178/01178/01178/01178/01178/01178/0جنگلحفظمزیت

1213/01213/01213/01213/01213/01213/0گلجنسطحافزایش
2613/02613/02613/02613/02613/02613/0محلیافرادمشارکت

ــرحگزینه ــه طـ ــاي ادامـ هـ
1038/01038/01038/01038/01038/01038/0جنگلداري

2272/02272/02272/02272/02272/02272/0برداريبهرهتوقف
هـاي  توقف کامل طرح

1688/01688/01688/01688/01688/01688/0جنگلداري

هافرصتزیرشبکه
نسـبی  وزنبـاالترین »یـی زااشتغال«معیار کهدهدمیزیرشبکه فرصت نشانتحلیل نتایج در

، فرصـت  یـی زااشتغالبه این معنی که . را نسبت به سایر معیارها کسب نموده است)1399/0(
با نیز»طبیعیبالیايکاهش«معیار . یان سایر معیارها، ایجاد خواهد کردبسیار مناسبی را در م

.قرار گرفتدر جایگاه بعدي ایجاد فرصت1290/0وزن 
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هاهزینهزیرشبکه
نسـبی  وزنبـاالترین »مـدیریت «معیـار  کـه دهـد مـی نشانزیرشبکه هزینهتحلیل نتایج در

، این معیار نسبت به سایر گریدعبارتبه. سترا نسبت به سایر معیارها کسب نموده ا)1353/0(
.باشدمعیارها، باالترین هزینه را دارا می

مخاطراتزیرشبکه
بـاالترین »وابستهصنایعتعطیلی«معیار کهدهدمینشانزیرشبکه مخاطراتتحلیل نتایج در

ن معیـار  ، ایـ گـر یدعبارتبه. را نسبت به سایر معیارها کسب نموده است)1704/0(نسبی وزن
.باشدنسبت به سایر معیارها، باالترین ریسک را دارا می

مدلکل)بندياولویت(دهی رتبه) ب
اي کـه در  از مقیـاس پـنج مرحلـه   ، BOCRبندي نهایی زیرمعیارهـاي اسـتراتژیک  براي رتبه

.Ghajar and Najafi, 2012; Jaafari et al(مطالعات محققین  ـ ) 2015 کـار رفتـه   هب
جـدول (باشـد  کـم مـی  بسـیار وکـم بسیار زیاد، زیاد، متوسط،صورتبهده شد که است، استفا

.شونداندازه تقسیم مینیتربزرگها در ستون مربوطه، بر سازي، ارزشبراي نرمال). 3-13

BOCRبندي آل براي اولویتدهی در حالت ایدهسطوح رتبه-13- 3جدول 

يسازنرمال ارجحیت بسیار
کم کم طمتوس زیاد بسیار

زیاد
000/1 5128/0 9 7 5 3 1 زیادبسیار
5099/0 2614/0 7 5 3 1 3/1 زیاد
2515/0 1289/0 5 3 1 3/1 5/1 متوسط
1235/0 0633/0 3 1 3/1 5/1 7/1 کم
0650/0 0333/0 1 3/1 5/1 7/1 9/1 کمبسیار

کـه معیـار   ، مشـخص شـد   BOCRبنـدي نهـایی زیرمعیارهـاي    براساس نتـایج اولویـت  
درصد، داراي 83/28با »مخاطرات«، بعدازآنو ) درصد87/39(داراي بیشترین وزن »سودها«

جـدول در)سـناریوها (هـا  گزینـه نهـایی بنـدي رتبه). 14-3جدول (باشد باالترین ارجحیت می
دوبراسـاس BOCRنرمـال مقادیرازاستفادهباهاارجحیتاین.استشدهدادهنشان3-15
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که دو دو ستون مختلف جـدول مـذکور آورده شـده    2)کل(افزایشیو) نسبتی(1ضربیفرمول
کـه  طـور همـان . در هر ستون، پررنگ شـده اسـت  ) سناریو(بهترین گزینه . است، محاسبه شد

» جنگلداريهايطرحفعالیتادامه«، گزینه شدهانجامبندي شود، با توجه به اولویتمشاهده می
.شودشمال ایران انتخاب میهايجنگلن سناریو براي مدیریت بهتریعنوانبه

1 - The multiplicative (ratio) formula
2 - The additive (total) formula



BOCRبندي نهایی زیرمعیارهاي اولویت-14- 3جدول 

اقتصاديمعیار
اولویترتبه کلی)2840/0(اجتماعی )3092/0(محیطیزیست)4065/0(

افزایشزیرمعیار
درآمد

افزایش 
تولید
چوب

تولید 
مستمر

کاهش 
خروج ارز

تولیدات
یچوبریغ

جنگل

گستره
منابع

جنگلی
عملکردهاي

یطیمحستیز
پایداري 
اکوسیستم

توسعه 
اشتغالروستایی

افزایش 
آگاهی 
عمومی

دربهبود
خدمات به

وابستهجوامع
--2444/02012/01982/01575/02092/02372/04028/03599/02303/02732/02602/02370/0وزن
وزن 
--1327/01291/00923/00723/01228/01311/02403/01526/01348/01615/01404/01129/0جهانی
8251/03987/0خیلی زیادزیادخیلی زیادخیلی زیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادخیلی زیادسود

2689/01723/0زیادکمزیادزیادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطزیادزیادزیادزیادفرصت
2823/01614/0متوسطکمکممتوسطکمکمکمکممتوسطمتوسطمتوسطمتوسطهزینه

4274/02883/0زیادمتوسطکممتوسطمتوسطکمکمکمکمکمزیادکممخاطرات

BOCRبا توجه به زیرمعیارهاي )سناریوها(ها گزینهنهاییبنديرتبه-15-3جدول 
افزایشینتایج نهایی با فرمول ضربییج نهایی با فرمولنتا مخاطرات هزینه فرصت سود گزینه

2883/0 3352/0 2020/0 6225/0 8688/0 9055/0 هاي جنگلداريادامه طرح
3287/0 3330/0 2727/0 7825/0 7320/0 8019/0 برداريبهرهتوقف
3828/0 3316/0 3333/0 9785/0 7043/0 5719/0 هاي جنگلداريتوقف کامل طرح



حساسیتیلتحل)ج
سود

شـود کـه   توان اذعان کرد که بیشترین سود زمانی حاصل مـی با توجه به نتایج این مطالعه می
شـود، بـا   که مشاهده مـی طورهمان. انتخاب شود»جنگلداريهايطرحفعالیتادامه«سناریو 

این . رودباالتر می»جنگلداريهايطرحفعالیتادامه«بر سود، ارحجیت منحنی تأکیدافزایش 
نـزول پیـدا   شـدت بـه »هاي جنگلـداري توقف کامل طرح«درحالی است که منحنی مربوط به 

.کندیم

بر زیرمعیار سودتأکیدتحلیل حساسیت با -11-3شکل 
فرصت

بیشترین فرصت را ایجـاد  »جنگلداريهايطرحفعالیتادامه«ها، سناریوي با توجه به منحنی
در »هـاي جنگلـداري  توقـف کامـل طـرح   «شود، سـناریوي  که مشاهده میورطهمان. کندمی

.صورت انتخاب، کمترین فرصت را ایجاد خواهد کرد

زیرمعیار فرصتبرتأکیدباحساسیتتحلیل-12-3شکل

ادامه فعالیت طرح هاي جنگلداري
برداريتوقف بهره

هاي جنگلداريتوقف کامل طرح

ادامه فعالیت طرح هاي جنگلداري
برداريتوقف بهره

هاي جنگلداريتوقف کامل طرح

هاي جنگلداريادامه فعالیت طرح

هاي جنگلداريتوقف کامل طرح

هاي جنگلداريادامه فعالیت طرح
هاي جنگلداريتوقف کامل طرح
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هزینه
توقـف کامـل   «شـود کـه سـناریو    واضح است که بیشترین هزینه زمانی حاصل میکامالً

بـا کمتـرین   »جنگلداريهايطرحفعالیتادامه«سناریوي . انتخاب شود»جنگلداريهاي طرح
.هزینه، بهترین گزینه است

بر زیرمعیار هزینهتأکیدتحلیل حساسیت با - 13-3کل 

مخاطره
توقـف  «مشخص شد که سناریو ) 17-3شکل (»مخاطرات«در تحلیل حساسیت زیرمعیار 

فعالیـت ادامـه «این در حالی است که گزینـه  . ریسک باالیی دارد»يهاي جنگلدارکامل طرح
.با کمترین هزینه، بهترین گزینه است»جنگلداريهايطرح

بر زیرمعیار مخاطراتتأکیدتحلیل حساسیت با -14-3شکل 

برداريتوقف بهرهادامه فعالیت طرح هاي جنگلداري ريهاي جنگلداتوقف کامل طرح

هاي جنگلداريتوقف کامل طرح

هاي جنگلداريادامه فعالیت طرح

هاي جنگلداريتوقف کامل طرح
هاي جنگلداريادامه فعالیت طرح
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گیري نهاییبحث و نتیجه:ششم
پایدار و کـاهش اثـرات   ياهمیت نقش حیاتی و ضروري جنگلداري در دستیابی به توسعه

و دیگـر  UNCED, UNFFهـاي ملـل متحـد،    بارها توسط کنوانسـیون هاآنتغییر اقلیمی 
در راسـتاي توسـعه   هـا جنگلمدیریت صحیح . المللی شناخته و ذکر شده استهاي بینانجمن

هـاي زیـادي همچـون تهیـه چـوب و تولیـدات غیرچـوبی، اثـرات         پایدار قادر اسـت تـا نقـش   
بـه  . )FAO, 2009(اجتماعی و اثرات اکوسیستمی را در طبیعـت ایفـا کننـد    ،طیمحیزیست

هـاي جنگـل برداري چـوب از  همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی موضوع پیشنهاد توقف بهره
.شمال پرداخت

سزایی در بازار چـوب کشـور دارد، ولـی    هبتأثیرشمال ایران هايجنگلمیزان تولید چوب 
هـا آنبـراي برداشـت از   ) برنامـه (سال گذشته تنها از یک طرح 50از در طول بیشمتأسفانه

خصوص در تحلیل تولیدات چوب و قیمت چوب نشان هنتایج رساله حاضر ب. استفاده شده است
هـاي فراوانـی   ، مراتع و آبخیزداري کشور داراي ضـعف هاجنگلداد که روش برداشت سازمان 

آالت جنگلـی و  منطـق در برداشـت چـوب   دورازبـه گاه گواه این ادعا، نوسانات فراوان و. است
مخاطرات فعلی موجـود در بـازار   ترینمهمشاید بتوان . تغییرات ارزش چوب در بازار بوده است

محمـدي لیمـائی،   (شـمال، قیمـت چـوب تولیـدي     هايجنگلچوب را عرضه انحصاري چوب 
ن واردات و ، میــزا)Fadian and Peicheng, 2003و Lohmander, 2000؛ 1388

در حـال افـزایش بـوده و از طرفـی،     روزروزبـه قیمت چوب، کهیدرحال. صادرات چوب دانست
، صعودي بوده است، اما فشارهاي دولت بر کم کـردن حجـم برداشـت    هرسالتقاضاي آن نیز 
هاي مفرط، انگیزه تواند در فضاي اجتماعی موجود و بیکارياین خود می. هاستچوب از جنگل

ریزي کـالن بـراي تنظـیم تولیـد بـا      پس لزوم یک برنامه. را زیاد کندهاجنگلب از قاچاق چو
مشاهدات نشان داده است با توجه به افزایش حجم . شودحس میازپیشبیشتقاضاي موجود، 
، اما ایـن حجـم صـرف صـادرات بـراي وارد کـردن       )تقاضا براي چوب در بازار(مبادالت چوب 

هاي اخیر افزایش داشته اسـت، امـا بـا    صادرات در سالنکهیباا. دشوبه کشور نمیافزودهارزش
همچنین تقاضا براي چوب، توسط چـوب مرغـوب   . نیستسهیمقاقابلها واردات در همان سال



67هاي شمالگذاري بهینه در مدیریت پایدار جنگلسیاست

شود؛ بلکه این روند، بازار را به سمت هدایت چوب تولید شده زراعـت  نمیتأمینجنگلی داخلی 
خـروج  درنتیجـه بسیار بـاال و  متیباقم و واردات چوب کافزودهارزشچوب به صنایع جانبی با 

شاید یکی از دالیل واردات چوب، مرغوبیـت آن نسـبت بـه چـوب     . دهدارز از کشور سوق می
. شودشمال ایران استفاده نمیهايجنگلاز تمام توان تولیدي متأسفانهکهیدرحال. داخلی باشد
بیشـتر، یکـی از ارکـان    افـزوده ارزشکسـب  هاي تندرشد بهرسد هدایت بازار چوببه نظر می

.ریزي کالن اقتصاد چوب ایران باشداصلی برنامه
قابلجنگل،گذاريسیاستدرکاربرديمفهومیکعنوانبهچندگانههايجریانچارچوب

اسـت جنگلگذاريسیاستکارآفرینانواقعیتبامتناسبیخوببهچارچوب،این. استاستفاده
هايبرنامهباراجدیدسیاستمفاهیموجستهبهرهفرصتهايدریچهازن،متخصصااینزیرا
داردوجـود اسـتدالل ایـن حاضر،پژوهشدربراین،عالوه. دهندمیپیونددولتاجرايحالدر
بـراي تحلیلـی روشیـک عنـوان بـه بتوانـد حتـی چندگانـه هـاي جریـان چـارچوب شایدکه

حـال درخاصـی سیاسـی جریـان وقتـی مثالطوربه. ودشگرفتهکارهبسیاستسازيیکپارچه
ایـن تـوان میولیاست،نگرفتهشکلفرصتدریچهعنوانبهايدریچههنوزواستتغییرات

گـذاري سیاستدروکالنسطحدررفت،خواهدسمتکدامبهحاضرروندکهداشتراانتظار
ـ چارچوب،ایندر. کرداستفادهچارچوباینازتوانمیگیريتصمیمویکپارچه بـه بـردن یپ

مهـم بسـیار ،گـذاري سیاسـت جریـان اصلیگذارانسیاستوکارآفرینانشناساییومشکالت
عنـوان بـه کشـور اجرایـی هـاي بخـش ازیکـ یدرمسئولیعنوانبهکهفرديهراینکه. است

پیچیـده وحساسبسیارسیاستی،جریان. نیستقبولقابلشود،مطرحسیاستمؤثرکارآفرین
شودبازدوبارهآیندهدرمشی،خطیامشکلدریچهآیاکهموضوعاینبررسی،حالنیباا. است

کنند،دنبالراجدیديسیاسیجریانچهخود،هايخواستهتصویبازسیاستی بعدکارآفرینو
.استبعديمطالعاتنیازمند

بـرداري از کشـورهاي   رهخصوص اجراي طرح توقف بهبا بررسی اسناد و مدارك موجود در
رونـد  کشورهاي سرینکا، تایلند، فیلیپـین و ویتنـام بـا توجـه بـه     مشخص گردید توسعهدرحال

هاي طبیعـی نمودنـد تـا از ایـن     برداري از جنگلبهرهتوقفاقدام به هاجنگلکاهش سطح در 
کامـل  توقـف و چـین  نیوزلنـد درکشـورهاي  . طریق از رونـد کـاهش سـطح جلـوگیري کننـد     
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،برداري اعمال نشد بلکه سعی شد با جایگزین نمودن منابع دیگري همچون زراعت چوببهره
،هـاي طبیعـی  هاي طبیعی را از بین برده و با کاهش فشار به جنگـل وابستگی کامل به جنگل

نتایج حاصل از اجـراي  . مدیریت پایدار جنگل را در پیش گرفتندبا تکیه بربرداري اصولی بهره
چون میزان تولید چـوب، اثـرات   همهایی شاخصبراساسي متفاوت در این کشورها هاسیاست

در شـاخص  . محیطی مورد ارزیابی قرار گرفـت اجتماعی و دستیابی به اهداف زیست-اقتصادي
برداري و برنامه جایگزینی منـابع  بهرهتوقف کاملچین و نیوزیلند با توجه به عدم ،تولید چوب

در تولیـد  یتوجهقابلافزایش ،2000هاي منتهی به سال چوب در سالاز طریق زراعت ،چوبی
میلیـون مترمکعـب چـوب از برنامـه زراعـت      9بیش از 1987در سال نیوزیلند. اندچوب داشته

این کشور . مترمکعب رسیدمیلیون18به بیش از 2000چوب تولید نمود که این مقدار در سال 
تعطیل نکرد بلکه آن را ادامـه داد و در حـال حاضـر یـک     هاي طبیعی رابرداري از جنگلبهره

مرور بـا  بهسایر کشورها. آیدهاي طبیعی به دست میدرصد از تولید چوب این کشور از جنگل
رو شده و تبدیل بـه واردکننـده چـوب شـده و از مزایـاي رونـق اقتصـادي و        هکاهش تولید روب

در ایـن کشـورها خـارج سـاختن     . ندهاي شغلی موجـود در تولیـد داخلـی، محـروم شـد     فرصت
ت جنگل، اقتصاد محلی الاثرات چشمگیر منفی روي محصو،برداريطبیعی از بهرهيهاجنگل

بـرداري، کلیـه اقـدامات جهـت حفـظ و حراسـت       بهرهتوقف همچنین . ها داشته استو تعاونی
باوجود بـیش  دو کشور تایلند و فیلیپین. را به دلیل قاچاق چوب با شکست مواجه کردهاجنگل

و اراضی جنگلـی ي تخریبالنرخ با، هاجنگلبرداري از بهرهاجراي سیاست توقفسال 10از 
طـور بـه هر دو کشور حالنیدرع. را تجربه کردند)افزایش قیمت چوبواسطهبه(قاچاق چوب

میزان تغییرات در نسبت سطح جنگل به ،)16-3(در جدول . چشمگیري واردکننده چوب شدند
).Bugayong, 2006(شده استل هر یک از کشورهاي موردمطالعه نشان دادهسطح ک
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)1980-2000(موردمطالعه در فاصله زمانیمیزان پوشش جنگل در کشورهاي-16- 3جدول 

سال شروع کشور
برنامه

درصد پوشش 
)1980(جنگل 

درصد پوشش 
)2000(جنگل 

درصد تغییرات پوشش 
)1980-2000(جنگل

+1987277/299/9زالندنو
+19985/135/171/30چین

-19914/384/195/49فیلیپین
-19907/32303/8سریالنکا

-19894/369/287/20تایلند
-1997332/307/8ویتنام
باعث شکسـت در حفاظـت   در جدول باال،شدهبرداري در کشورهاي مشخصبهرهتوقف

کاهش بودن ریتأثیب. رشد منفی درصد پوشش جنگل مواجه شدندجنگل شد و این کشورها با
باعث دلسردي توسعه چـوب محلـی در   ،برداري و نداشتن منابع جایگزینبهرهو یا حتی توقف

نتـایج در بخـش انتخـاب    ). Bugayong, 2006(بعضی کشورها مانند تایلند و فیلیپین شـد 
کـاري جدیـد   راهعنوانبهتواند ل شبکه، میبهترین سناریو مدیریتی نشان داد که تکنیک تحلی

بـر در نظـر گـرفتن معیارهـاي     زیـرا عـالوه  ؛گیري در بخش جنگل استفاده شـود براي تصمیم
یـک بعـد   عنـوان بهمختلف، از دانش و مهارت افراد خبره و همچنین دانش بومی افراد محلی 

گیـري  یـده بـراي تصـمیم   وجود مشکالت عد. کندگیري استفاده میمدیریتی در فرآیند تصمیم
نشین، فقر مادي وجود جوامع جنگلازجملهشمال هايجنگلموضوعات مختلف در درخصوص

معیاره گیري چندهاي تصمیمبهره گرفتن از روش... وو وابستگی معیشتی به جنگل، چراي دام 
بـودن  فهـم لقاب، انطباق با دنیاي واقعی و يسازمدلکند که داراي توانایی باال در را طلب می

شـمال هايجنگلمدیریتعملیوعلمیحلراهآنچه مسلم است،. براي مخاطب باشندهاآن
واجتمــاعیاقتصــادي،اهــدافتمــامگــرفتننظــردرباشــد،پایــدارتوســعهراســتايدرکــه

شـمال هـاي جنگـل دراجتمـاعی واقتصاديمسائلبهتوجهباخصوصاًاست،محیطیزیست
. اسـت شکسـت بـه محکـوم محلی،مردممعیشتگرفتننظردربدونیطرحنوعهرکشور،

ترینمهمکهدهدمینشانهواییهايعکسازاستفادهباتغییراتبررسیومیدانیمشاهدات
تغییـر  جنگلی و قاچـاق چـوب و  اراضیبهتجاوزشمال ایران،هايجنگلکمیتخریبعامل

خجسـته  (باشد می)ویالسازيوباغدارياورزي،کشبهاراضی جنگلیتبدیل(کاربري غیرمجاز 
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سـبب تنهـا نـه جنگلداريهايطرحچارچوبدرچوببرداشتمقابل،در. )1390و همکاران، 
هـاي طـرح یاجنگلمدیریتهايطرحتوسعهوشدناقتصاديموجببلکهشودنمیتخریب

کییموزاتوسعهبامرزهاتدقیقبرعالوهنیزجنگلداريهايطرحيتوسعه. گرددمیجنگلداري
کـه اسـت همـراه جـاده شـبکه وحفاظتیامکاناتتأمینبا،)پارسلوسريبخش،(مدیریتی

راعرصـه حکمرانـی وحفاظتودادهکاهششدتبهراجنگلعرصهبهتجاوزهرگونهامکان
.دهدمیافزایش

بـرداري  هرهجهاد کشاورزي درخصوص توقف بوزارت 01/08/1395پس از ابالغیه مورخ 
آنچه کارآفرینـان ) مدتدر قالب یک برنامه کوتاه(شمال کشور هايجنگلتجاري و صنعتی از 

هـاي جنگـل مدیریتجدیدرویکرددارند این است که درطرح تنفس اعالم میگذاريسیاست
اجـراي يسـو بـه بایـد  چـوب، برداشـت باهدفکالسیکهايطرحاجرايتداومبجايشمال
صـنوف ها،تشکلمحلی،جوامعيریپذمشارکتفرابخشی،هايهمکاريبانديفرآیهايطرح

ها،فعالیتبخشیسامانباهدفجنگلیآبخیزهايحوضهسطحدرکردهلیتحصگرانتسهیلو
گـري،  تسـهیل يسـاز تیـ ظرفجنگل،اکوسیستمکیفیوکمیظرفیتارتقاءوجنگلپرورش

.حفاظت گام برداشتضریبو افزایشمحلیجوامعمعیشتوضعبهبود
هـاي صـورت گرفتـه و    که در تحقیق حاضر با توجه بـه محاسـبات، تحلیـل   اینآخردست

اتخـاذ سیاسـت مناسـب در مـورد     (در فصل اول شدهطرح، اهداف شدهارائهگیري نهایی نتیجه
) شمال کشور در توسـعه اقتصـادي  هايجنگلشمال و بررسی نقش هايجنگلآینده مدیریت 

شـده در فصـل اول،   ها، هر دو فرض مطـرح همچنین در مورد فرضیه. بررسی قرار گرفتمورد 
.اثبات شد



71هاي شمالگذاري بهینه در مدیریت پایدار جنگلسیاست

منابعفهرست 
. انتشارات جاودانه. اقتصاد منابع طبیعی. 1386. امیرنژاد، ح-
. 9و 8شماره . فصلنامه جنگل و مرتع. تاریخچه جنگلبانی ایران. 1370. بنان، غ-
www.dolat.irدولت، تارنماي رسمی یرساناطالعپایگاه -

. و مراتعهاجنگلموسسه تحقیقات انتشارات . ایرانهايجنگلنگاهی به . 1384. ثاقب طالبی، خ-
مجموعـه  . شـمال و توسـعه پایـدار   هـاي جنگـل مقاالت همایش ملی مدیریت . 1380. اي، مجزیره-

. ت گسترهانتشارا. هاسخنرانی
رهیافتی در مدیریت ). ANP(فرآیند تحلیل شبکه . 1390. مافی غالمی، د.نجفی، الف.جعفري، الف-

. 2سال دوم، شماره . 1390سال . هاي طبیعی ایرانفصلنامه اکوسیستم. زاگرسهايجنگلپایدار 
مراتـع وهاجنگلبتخریعواملشناساییوبررسی. 1390. اسماعیلی، ر. کریمیان، الف. خجسته، م-
اسـالمی آزاددانشگاهبوشهر،پایدار،توسعهضامنزیستمحیطوهاجنگلايمنطقههمایش،رانیادر

. بوشهرواحد
تصحیح رشد اقتصادي برنامه سوم توسـعه  . 1386. زاده، عکرامت.باللی، ح.یوسفی، ع.خلیلیان، ص-

آب، خاك و گیاه در کشاورزي، جلـد هفـتم،   : اورزيپژوهش کش. و مراتعهاجنگلبا توجه به استهالك 
. شماره چهارم

ریـزي  در برنامـه ) ANP(فرآیند تحلیـل شـبکه   کاربرد . 1392. چیانه، رحیدري.ازگمی، خعرضاطب-
سـال چهـارم،   . ییروسـتا هـاي  مجله پژوهش). ناحیه کوهستانی غرب گیالن: مطالعه موردي(توریسم 

شماره سوم، 
.1جلد.دومچاپگیالن،انتشارات.کالناقتصادتئوري. 1387.مروزبهان،-
مـردم مـدیریت بـر تأثیرگـذار عواملوپیامدهاترینمهمتدوین.1389. غضنفري، ه.مزندبصیري،-

. ایـران جنگـل مجلـه ). لرستاناستانگلقلعهآبخیزحوضه:مورديمطالعه(زاگرسيهاجنگلمحلی
. 2شماره . سال دوم

.www.frw.org.ir، مراتع و آبخیزداري کشور، تارنماي رسمی هاجنگلمان ساز-
.هاجنگلدستورالعمل تشکیل یگان حفاظت از . 1384و مراتع و آبخیزداري، هاجنگلسازمان -
.تشر نشدهدفتر حفاظت، مجموعه آمار من. 1385و مراتع و آبخیزداري،هاجنگلسازمان -
.برداري، مجموعه آمار منتشر نشدهدفتر بهره. 1390و مراتع و آبخیزداري، هاجنگلسازمان -
.www.doe.irکشور، تارنماي رسمی زیستمحیطسازمان حفاظت -
.رات دانشگاه تهرانانتشا. )ترجمه(ارزیابی اقتصادي -هاي جنگلداري، اثراتطرح. 1378. اسعید،-
در تعیـین اولویـت خـروج دام از    ) ANP(کاربرد فرآیند تحلیل شبکه . 1389. نجفی، الف.سعیدي، ح-

مجله جنگـل  ) سري باباکوه، حوضه آبخیز دو گیالن: مطالعه موردي(نشینان جنگل و ساماندهی جنگل
.4شمارهایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال دوم، 



زارش پژوهشیگ72

گروه جنگلداري و اقتصاد جنگـل، دانشـکده منـابع    . جزوه درسی سیاست جنگل.1380. شامخی، ت-
.طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج

اثرهاي تغییر تعرفه گمرکی واردات . 1389. شامخی، ت.امیري، س.الواعظین، محشمت.شعیبی، ش-
ایـران، سـال دوم،   مجله جنگل ایـران، انجمـن جنگلبـانی   . شمال کشورهايجنگلبر قاچاق چوب در 

.1389، بهار 1شماره
.دفتر فنی چالوس. 1390کشور، يزداریآبخ، مراتع و هاجنگلصورتجلسه سازمان -
ریزي میزان برداشت از جنگل بر مبنـاي اصـل توسـعه    بررسی بازار چوب و برنامه. 1390. عادلی، ك-

. سرادانشکده منابع طبیعی صومعه. راندانشگاه مازند. گروه جنگلداري. رساله دکتري. پایدار در ایران
جریاناتنظریهازاستفادهبامشیخطتغییرتبیین. 1389. م. الوانی.آذر، ع.، حفردییدانا.عباسی، ط-

وتحقیقـات علـوم، وزارتتشـکیالت ووظایفاهداف،قانونتغییرمورديکینگدون؛ مطالعهچندگانه
.1389، پاییز 1شمار . سال سوم. يفصلنامه سیاست علم و فناور. فناوري

دالیـل تخریـب   .1392. قاضی طباطبـایی، م .رضاعرب، د.زبیري، م.شامخی، ت.همت، معواطفی-
هـاي  هاي ذهنی کارشناسان منابع طبیعی و مردم محلی با استفاده از روش پویـایی بررسی مدل: جنگل

. 1392، بهار 1، شماره 66ی ایران، دوره هاي چوب، مجله منابع طبیعنشریه جنگل و فرآورده. سیستم
اولین همایش ملی . یسالخشکیطیمحستیزبررسی اثرات . 1389. آقایی انبوهی، ن.، حفتحی زاد-

. و مراتع کشورهاجنگلسازمان ،اراك. مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تاالب هاي کویري ایران
. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. 1387. پور، حقدسی-
. انتشارات آییژ. برداري جنگلبهره. 1391. لطفعلیان، م-
ن متغیرهـاي کـال  براسـاس بررسی صـادرات و واردات چـوب و پـیش بینـی آن     . 1389. هیبتیان، ر-

. سراصومعهدانشکده منابع طبیعی . دانشگاه گیالن. کارشناسی ارشدنامهانیپا. اقتصادي
- Ahmed, A. Mahbub Uddin, I. 2002. Underlying causes of deforestation

and forest degradation in Bangladesh. The global forest coalition
(GFC),

- Amiraslani, F. Dragovich, D. 2011. Combating desertification in Iran
over the last 50 years: an overview of changing approaches. Journal of
environmental management 92

- Amiraslani, F. Dragovich, D. 2013. Forest management policies and oil
wealth in Iran over the last century: a review. Natural resources forum
37 (1)

- Amirnejad H. Khalilian S. Assaresh M.H. and Ahmadain M. 2006.
Estimating the Existence Value of North Forests of Iran by Using a
Contingent Valuation Method. Ecological Economics. 58

- Angeline D. Gough, John L. Innes, S. Denise Allen. 2008.
Development of common indicators of sustainable forest management.
Ecological indicators 8(5)



73هاي شمالگذاري بهینه در مدیریت پایدار جنگلسیاست

- Bandaratillake, H.M. 1998. Outlook for trees outside forests in Sri
Lanka. Proceedings of International Symposium on Global Concerns
for Forest Resource Utilization - Sustainable Use and Management,
Miyazaki, Japan.

- Bayatkashkoli, A. Amiri, S. Faezipur,M. and Dosthosyni, K. 2006.
Marketing assessment of poplar small diameter timber and its products
in IRAN. Iranian Journal of Natural Resources. 59 (4)

- Bruvoll, A. Fahn, T. Storm, B. 2003. Quamtifying central hypotheses
on environmental Kuznet curves for a rich economy: a computable
general equilibrium study, Scottish Journal of Political Economy. 50
(2)

- Bugayong, L.A. 2006. Effectiveness of logging ban policies in
protecting the remaining natural forests of the Philippines. Berlin
Conference on Human Dimensions of Global Environmental Change –
Resource policies: Effectiveness, Efficiency, and Equity, held at Freie
University, Berlin, Germany.

- Chen, J. Innes. J. 2013. The implications of new forest tenure reforms
and forestry property markets for sustainable forest management and
forest certification in China. Journal of Environmental Management.
129

- Crow, D.A. 2008. Politics, Mass Media, and Policy Change:
Recreational Water Rights in Colorado Communities. Duke University.

- Evans, J. 2006. Forests and Forest Plants, Vol. I, Forest Plantations,
EOLSS Publishers, Oxford, UK.

- FAO. 1999. State of the World’s Forests 1999. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome.

- FAO, 2009. Planted Forests, Uses, Impacts and Sustainability, (Ed. J.
Evans)

- FAO, 2013, State of The World's Forests, Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome.

- FAO, 2012. Global Forest Resources Assessment. Main report, 163,
Rome

- Jazirehi, M.H. 2000. Analysis and assessment of Iranian forestry
organization, in: Management of Northern Forest and Sustainable
Development, Ramsar, Iran

- Kingdon, J.W. 1995. Agendas, Alternatives and Public Choices, 2nd
edition

- Koulelis, P. 2014. Analyzing the Relation between Greek Paper and
Paperboard Imports and Exports with Macroeconomic Variables. Open
Journal of Forestry. 4

- Krott, M. Bader, A. Schusser, C. Devkota, R. Maryudi, A. Giessen, L.
Aurenhammer, H. 2013. Actor-centered power: The driving force in



زارش پژوهشیگ74

decentralized community based forest governance. Journal of Forest
Policy and Economy. 25

- Lahiry A.K. 2002. The green Earth and her forestry practices and laws:
national and global.

- Lange, H. Garrelts, H. 2007. Risk management at the science-policy
interface: two contrasting cases in the field of flood protection in
Germany. Journal of Environmental Policy and Planning. 9 (4)

- Lee, Y. & Wu, W. 2005. Development Strategies for Competency
Models, International Trade Department, Ta Hwa Institute of
Technology, Taiwan.

- Lipper, L. 2010. Forest degradation and food security. Available at
http://www.fao.org/docrep/x7273e/x7273e05.htm (accessed 11 January
2010).

- Lohmander, P. 2000. Optimal sequential forestry decisions under risk.
Ammals of operation research 95

- Majd, M.G. 1991. The political economy of land reform in Iran. Land
use policy. 1(8):

- MEA (Millennium Ecosystem Assessment). 2005. Ecosystems and
human well-being general synthesis. World resources institute,
Washington DC

- Mendoza G.A. Probhu, R. 2000. Multiple criteria decision making
approaches to assessing forest sustainability using criteria and
Indicatiors- case study, Forest Ecology & Management. 131

- Mohammadi Limaei. S. 2006. Economically optimal values and
decisions in Iranian forest management. Doctoral Thesis. Dept. of
Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).
Acta Universitatis agriculturae Sueciae Vol. 2006

- Mohammadi Limaei, S. 2006. Optimal Adaptive forest
management,2006. Interim Report, YSSP 2006, International Inistute
for Applied System Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria.

- Mohammadi Limaei, S. Heybatiana, R. Vaezin, S. M. H. & Torkmana,
J. (2011). Wood Import and Export and Its Relation to Major
Macroeconomics Variables in Iran. Forest Policy and Economics. 13

- Nanayakkara, V.R. 1996. Forests and forestry in Sri Lanka: An
historical perspective. Commonwealth Secretariat.

- Nassirpour, M. 1985. The effect of oil revenue on the fertility pattern in
Iran, 1952–1976. Journal of marriage and family. 47(3)

- Niemura, M.P. Satty, T.L. 2004. An Analytic Network Process Model
for Financial-Crisis Forecasting, International Journal of Forecasting.
20(4)

- O’Loughlin, C. 1998. Indigenous forest policy. New Zealand Institute
of Forestry.



75هاي شمالگذاري بهینه در مدیریت پایدار جنگلسیاست

- RFD. 1998. Forestry statistics of Thailand. Royal Forest Department,
Information Office, Bangkok.

- Saaty, T.L. 2003. Decision Making with Dependence and Feedback:
The Analytic Network Process, RWS Publications, Pittsburgh, PA.

- Shadi-Talab, Zh. 2000. Social policies in forest management, in:
Management of Northern Forest and Sustainable Development,
Ramsar, Iran. 95-126.

- Shivaramakrishnan, K. 2000. State science and development histories:
Encoding local forestry knowledge in Bengal. Dev. Chang. 31 (1)

- Smith, P, 2000. Amir Kabir, Mirza Taqi Khan. Oxford: One World
publications. 38p.

- Storch, S. Winkel. G. 2013. Coupling climate change and forest policy:
A multiple streams analysis of two German case studies. Journal f
Forest Policy and Economics. 36

- TFSMP5. 1993. Thai Forestry Sector Master Plan Vol. 5, Subsectoral
Plan for People and Forestry Environment. Ministry of Agriculture and
Cooperatives, Thailand and FINNIDA.

- Tissot, W. & Y. Kohler 2013. Integration of Nature Protection in Forest
Policy in France. INTEGRATE Country Report. EFICENT-OEF,
Freiburg.

- Wolfslehner, B. Vacik, H. Lexer. M. 2005. Application of the analytic
network process in multi-criteria analysis of sustainable forest
management. Journal of forest and ecology management. 207

- World Bank, 2012. Islamic republic of Iran cost assessment of
environmental degradation. Report No 83112– IR. Rural development,
water and environment department, Middle East and north Africa
region.

- Yazgan, H.R. S. Boran, & K. Goztepe, 2010. Selection of dispatching
rules in FMS: ANP model based on BOCR with choquet integral.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 49

- Yufanyi Movuh, M.C. Krott, M. 2011. The colonial heritage and post-
colonial influence, entanglements and implications of the concept of
community forestry by the example of Cameroon. For. Policy Econ. 15

- Zahariadis, N. 2003. Ambiguity and Choice in Public Policy. Political
Decision Making in Modern Democracies (Washington D. C).

- Zahariadis, N. 2007. The multiple streams framework: structure,
limitations, prospects. In: Sabatier, P.A. (Ed.), Theories of the Policy
Process


