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 چکیده
 مقاله این تحقیق . بنابراین روشباشدمیپایدار و مدیریت اکوسیستم جنگل مدیریتدو مفهوم بین های بررسی تفاوت تحقیقهدف این 

 و ایکتابخانه اسناد در جستجو طریق از تحقیق با موضوع مرتبط منابع از برخی محتوای تحلیل با و بوده ایتوصیفی و مقایسه صورتبه
و توسط بعضی از  شودمطرح میجنگلداری کالسیك بحث پایدار در است. نتایج نشان داد که مدیریت آمدهدستبه اینترنتی هایپایگاه
توسط کنوانسیون حفظ جنگل  که مدیریت اکوسیستمیدرحالی .و ترویج قرارگرفته است تیالمللی از قبیل فائو موردحماهای بینسازمان
ای برای بکاربردن رویکرد عنوان وسیلهتوان بهپایدار را میبنابراین مدیریت شده است.عنوان یك چارچوب موردقبول واقعهزیستی بتنوع

چنین روابط متقابل بین، منابع ارزشمندی نظیر بخشی و همهای فرابخشی و بینقرارداد و باید به توسعه همکاری توجه مورداکوسیستمی 
دست آوردن نتایج بهتر زیستی تأکید نماید. مدیریت اکوسیستمی جنگل برای بهها و حفظ منظره و تنوعها با سایر اکوسیستمجنگل
هوم به پایداری مدت و بلندمدت برای مناطق و مسائل مختلف خود داشته باشد. درنهایت اینکه هر دو مفاهداف کوتاه بایستی
 طبیعی تأکید و اعتقاد دارند.های فعلی و آینده در مدیریت منابعاجتماعی و اقتصادی برای نسل زیستی،محیط

 زیستیای، تنوعاکوسیستمی، روش توصیفی و مقایسهپایدار، مدیریتمدیریت کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
 انسرانی زیسرتمحریط نظرر از باشد، آن مساحت درصد 22 از کمتر کشوری هایجنگل سطح چنانچه فائو نظر اظهار طبق

 احیرا  و حفرظ انسرانی، جهرت نیروی به ها نیازجنگل وضعیت که است حالی در این است. حاکم کشور آن در بحرانی وضعیت

 طریق از مذکور هایعرصه بردارانبهره رسد، توانمندسازیمی نظر به عوامل تخریب گرفتن نظر در با و داشته جنگلی هایعرصه

 مردیریت بحرث اخیرر سال چند طی شرایط، این به توجه باشد. با جنگل توسعه به راه رسیدن ترینآسان و تریننزدیك ترویج،

را در شرهر  "زیسرت و توسرعه همایش محیط "ملل سازمان 1992 سال در ژوئنکرده است.  پیدا رواج جنگلی هایاکوسیستم

تررین رویرداد جهران در ایرن زمینره که به اجالس زمین معروف اسرت و شراید تراکنون بزر  ریودوژانیروی برزیل برگزار کرد

 هزار شرهروند 12سیاسی و حدود  رهبر 111، جهان کشور 121 از بیش از نماینده هزار 11 تقریباً جهانی همایش این در باشد.

 هرای عمرومی درافزایش آگراهی ،اهمیت همایش ریودالیل   .کردند شرکت مرتبط هایبا فعالیت غیردولتی نهادهای نماینده و

 هرا، همچنرینانسراناسناد برای راهبرد محافظت جهانی و آینده مشترك ارائه یکسری  طبیعی،حفاظت از منابع ضرورتزمینه 

پر  . ندآور منجر شدهایی الزامبه تصویب قطعنامهمدیریت پایدار و مدیریت اکوسیستمی جنگل بود که دو پیامد محوری ارائه 

طور مروازی هرا برهپایدار و مدیریت اکوسیستمی در رابطه با حفاظرت و مردیریت جنگرل مدیریتدو مفهوم  نیز 1از اجالس ریو

در ایرن زمینره  به همین جهرت تراکنون. ها و محافل مرتبط با جنگلداری قرار گرفتندکنوانسیون ،هاموردتوجه و بحث سازمان

هرای ایرن هدف این مقاله بررسی تفاوت. بنابراین صورت گرفته است متعددمطالعات  وهای مختلف آموزشی کارگاه و هااجالس

را دنبرال  هراطبیعری بخصروج جنگرلمنرابعکه هر دو یك هدف بلندمدت یعنی حفاظرت و مردیریت اصرولی است دو مفهوم 

 هراآنو پایش و ارزیابی حفاظت و مردیریت  نابعماهمیت روش و شفاف شدن این مفاهیم در رابطه با تدوین سیاست . کنندمی
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که گاهی افرراد و طوریه، باندقرار نگرفتهو مقایسه  موردبررسیتوسط کشورهای مختلف است. زیرا این دو مفهوم تاکنون دقیقاً 

 ندارند.های مرتبط تصور و برداشت روشنی از این دو مفهوم سازمان

 هامواد و روش
 از تحقیرق با موضروع مرتبط منابع از برخی محتوای تحلیل با و بوده ایمقایسه -توصیفی صورتبه مقاله این تحقیق روش

چارچوبی  دیگر در این مطالعه برای تعیینعبارتاست. به آمدهدستبه اینترنتی هایپایگاه و ایکتابخانه اسناد در جستجو طریق

پایرداری و  درزمینره و کتب علمی داخرل کشرور هانامهپایان مقاالت، مناسب جهت دستیابی به مبانی نظری موضوع موردبحث

 اسرتخراج از بعرد اسرت. شردهاستخراج هاآن مفید اطالعات و قرار گرفت یموردبررس های طبیعیچگونگی مدیریت اکوسیستم

اسرت و درنهایرت بره  ارگرفتهقر وتحلیلتجزیه مورد جداگانه طوربه یموردبررسدو موضوع  ها،آن وتحلیلتجزیه و الزم اطالعات

  نماید. فراهم این مورد در تجربی تحقیقات برای را زمینه تا شده استتفاوت بین این دو بحث پرداخته

 نتایج
قبل از ورود به مباحث اصلی الزم است برخی از اصول و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق بیان شود. بنرابراین اطالعرات در 

پایدار و مدیریت اکوسیسرتمی جنگرل پرداختره اسرت. بره دلیرل گسرتردگی  تیریمددو بخش مجزا به بررسی مباحث نظری 

عنوان وجره وصرفی توسرعه، وضرعیتی اسرت کره در آن ایداری، برهپ ترین مطالب بیان شود.مباحث ذکرشده سعی گردید مهم

بره معنرای زنرده  Sustenereکند. همچنین پایداری از کلمره مطلوب بودن و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی

یع بره توانرایی پایرداری در معنرای وسر کند.شده است که بر حمایت یا دوام بلندمدت داللت میداشتن گرفتهداشتن یا نگهنگه

طور اجبار درنتیجره شود، بدون اینکه بهجامعه، اکوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق می

 .]1[ ها، به ضعف کشیده شودازحد روی آنتحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش

که سیستم موفقیتی  به ریناپذاجتنابای گونهبا مدنظر قرار دادن تعاریف فوق توانایی یك سیستم برای استقامت و پایایی به

طور کامرل وابسرته اسرت بره کند، وابسته است. از سوی دیگر پایرداری سیسرتم برهدر ایجاد ارتباط با محیط بیرونی کسب می

و تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط که همواره در حال تغییرر اسرت، البتره فراینرد قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق 

طورکلی ویژگری یرك سیسرتم پایردار در درجره اول شرامل سازگاری و انطباق سیستم باید یك فرایند پویا و حساس باشد. بره

برای پایرداری . ]7[ یداری در بیرون( استکارکرد مناسب درونی )پایداری در درون( و در مرحله دوم رابطه سازگار با محیط )پا

زیستی سرازگار باشرد، برا نیازهرای باید با شرایط محلی و محیط هااینکه سیستم ازجملهیك سیستم شرایطی خاج الزم است 

در  پذیری کافی داشته باشرند ترااز همه نسبت به تغییرات، انطباق ترمهمآتی و اهداف موردنظر قابلیت سازگاری داشته باشند. 

صورت تخریب سیستم در اثر وقوع حوادث ناخواسته با صرف کمترین هزینه ترمیم شوند و نکته حائز اهمیت اینکره گسرترش 

. های بیولوژیکی شودوهوا، خاك و سیستمهای حافظ زندگی انسان مانند آبها نباید باعث وارد آوردن آسیب به سیستمسیستم

هرای اخیرر از اهمیرت براالیی ت مربوط به پایداری بحث توسعه اسرت کره طری دهرهترین موضوعابه همین دلیل یکی از مهم

زیست و ترین تعریف توسط کمیسیون جهانی محیطبرخوردار شده است. توسعه پایدار تعاریف متعددی دارد که بهترین و کامل

های آینده در د اشکال در توانایی نسلای که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاعنوان توسعهبیان شد که به 1997توسعه در سال 

پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی همچنین توسعه. ]1[ است شدهفیتعرکند، برآوردن احتیاجات خود تأمین می

های آتری بررای بررآوردن نیازهایشران تعریرف زیستی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسلو محیط

(. یکری از موضروعات مهرم در 1999های تروپیکال طبیعری، ها برای مدیریت پایدار جنگل، معیارها و شاخصITTO2شود )می

منظور دستیابی بره یرك مباحث مربوط به پایداری و توسعه، موضوع مدیریت است. مدیریت پایدار، فرایند مدیریت یك منبع به

گرفتن روند مداوم تولید محصوالت و خردمات مناسرب بردون کراهش زیراد  یا چند هدف مشخص و روشن مدیریتی با در نظر

شررح داده  "زیسرت و جوامرعتأثیر نامناسب بر محریط واردکردنها در آینده، بدون های ذاتی و قابلیت تولید محصول آنارزش
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ای پایردار اسرت کره ه توسرعهپایدار است و از این منظر بایرد اذعران نمرود کرشود. این مسئله بسیار نزدیك به بحث توسعهمی

در ایرن راسرتا یرك  ".های آینده را به مخاطره انردازدنیازهای امروزی را برآورده کند بدون آنکه توانایی برآورده کرده نیاز نسل

 چیست؟ 3(SFM)پایدار جنگل شود که مدیریتسؤال مطرح می

پایردار توصریف عنوان سرهم و نقرش جنگرل در توسرعهبرهپایدار جنگرل نظران بر این باورند که مدیریتبسیاری از صاحب

کند؛ اول اینکه ازنظر اقتصادی مناسب و بادوام اسرت، در مرحلره بعرد ویژگی را حفظ می 4پایدار نیز در اینجا توسعه  .شودمی

ین نیازهرای تعرادل بربرقرراری باشد و در مرحله آخرر بره می اجتماعی سودمند ازنظرسوم،  خطر است،زیستی کمازنظر محیط

هرای پایدار جنگل خرود ریشره در جنگلرداری کالسریك دارد و توسرط بسریاری از سرازمانپردازد. مدیریتکنونی و آینده می

و ترویج قرارگرفته اسرت. برا توجره بره مطالرب فروق دو رویکررد مهرم و  تیموردحما  ITTOالمللی از قبیل فائو و انجمن بین

پایدار منابع ها و معیارها برای مدیریت؛ اول، استفاده از شاخصشودتوصیه می ر بخش جنگلهای پایدار دراهبردی برای فعالیت

 هاست.در مدیریت جنگل اصطالح اکوسیستمیو دوم، اتخاذ رویکرد به

 هراینقرش و تولیردی توان هاآن طبق بر که است پایداری برای اصلی شرایط یا اصول دهندهنشان 4معیار مفهوم و اصطالح

 و گیرریاندازه برای کیفی و کمی 2شاخص چندین دارای هم معیار هر. شودمی واقع قضاوت مورد هاجنگل اجتماعی و حفاظتی

 و معیارها. شود معین و مشخص جنگل مدیریت اثرات تا گیرند،می قرار یریگاندازه مورد متوالی و منظم طوربه که است پایش

باشرند.  تأثیرگرذار جنگرل بخرش تشرکیالت و سیاسرت، قروانین برر اسرت ممکن ملی سطح در پایدار جنگلداری هایشاخص

 مرورد ملری سرطح در( غیرره و سرالهپرنج -یکسراله) مختلف تناوب با و هستند تشریحی حتی و کیفی، ماهیتاً کمی هاشاخص

 یرا و کمری هایمعموالً جنبه هاشاخص. گرددمی منجر پایدار جنگلداری ارزیابی و پایش به که گیرندمی قرار منظم یریگاندازه

 پایردار جنگلرداری ارزیرابی بررای کره هسرتند متغیرهرایی هاشاخص. کنندمی بررسی یا گیریاندازه را معیارها کیفی وضعیت

 مرورد زمران طرول در هراشراخص تغییرات. است هزینهکم و آسان هاآن بررسی یا گیریاندازه طرفی از و دارند فراوانی اهمیت

. باشرندمری جنگلرداری در زمینره موجرود رونردهای و گیریجهرت دهنردهنشران و گیرردمی قرار ارزیابی و پایش، یریگاندازه

 ارزش کره نمرود توجره بایرد. کنندمی مشخص را پایدار جنگلداری یا الایده حالت طرفبه نزدیکی یا انحراف میزان هاشاخص

 شفافیت، قبیل از خصوصیاتی باید هاشاخص طورکلیبه نیستند. ولی یکسان همدیگر به نسبت معیارها برعک  هاشاخص کلیه

، اجتمراعی اقتصرادی، شررایط برا بودن انعطافقابل و سازگار بودن بودن، اجراقابل عملی،ازنظر  بودن پذیرامکان پذیری،انعطاف

 کرردن پیراده و اجررا امکران باشد بیشتر شدهانتخاب هایشاخص تعداد چه هر باشند. داشته را کشور هر اکولوژیکی و سیاسی

 جنگلرداری طرفبه حرکت ارزیابی و پایش تعریف، برای شاخص ابزاری طورکلی معیار وبود. به خواهد پرهزینه و ترمشکل هاآن

برداشت اقتصادی برداشت مستمر و دائمی از منابع و دیگری  پایدار در واحد سطح بر دو اصل مدیریت .شوندمی محسوب پایدار

 اسرتپایدار در بخش جنگل داشتن یکسری عناصر و اجزا  مهم اما الزمه رسیدن به این اصول جهت مدیریت. ]1[ استوار است

گذاری و نظم، حقروق قوانین که تبعیت از قانونها و مجموعه سیاستهای مختلفی هستند ازجمله؛ که هرکدام دارای زیربخش

تولید مناسب و پایردار محصروالت مورد دوم؛  کند.های سازمان جنگل را یادآوری میو تعهد و سیاست داریبرداری و اجارهبهره

ریزی مدیریت(، محصول پایدار از جنگل، نظارت بر اثرات مدیریت، حمایت از جنگرل در ؛ شامل طراحی مدیریت )برنامهجنگلی

که  زیستحفاظت از محیطاد اقتصاد مناسب در جنگل است. سوم کردن سود و فایده و ایجهای غیرقانونی و معقولبرابر فعالیت

گیرد. بعد از زیستی، پایداری اکولوژیکی و مدیریت مواد زائد را در برمیزیستی، حفظ تنوعمباحث چگونگی ارزیابی اثرات محیط

یی حقوق و فرهنگ، روابط با نقش سالمت مردم است که از طریق فرایند مشارکت و مشاوره، ارزیابی اثرات اجتماعی، شناسا آن

. حفظ چنین عناصری بسته به روش مدیریت در سطوح مختلف متفاوت سازدکارمندان و مشارکت در توسعه خود را نمایان می

 باشند؛می فیتعرقابلاست و این سطوح در سه بخش 
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 سطح محلی )شامل قوانین جامعه و معیارهای اجتماعی در ارتباط با استفاده جنگل( -

هرای مختلرف از که بر سوددهی نسربی  اسرتفادههایی حقوق قانونی اراضی  و منابع جنگلی و سیاستشامل سطح ملی ) -

 گذارد(جنگل تأثیر می

هرا های شررکتها و قوانین تجارت و سیاستزیستی مؤثر بر جنگلهای چندجانبه محیطنامهجهانی )شامل موافقتسطح  -

بزر (. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که یك روش مدیریت خوب جنگل برای هرر یرك از گذاران چندملیتی و و سرمایه

سطوح فوق تنها روشی است که حردومرز و شررایط روشرنی را تعیرین نماینرد، جامعره خواهران آن باشرد و نیراز جامعره را از 

و مردیران جنگرل بررای عملری  دارد SFMهای تحت مدیریت خود برآورده سازد. بنابراین روش مدیریت مناسب نیاز به جنگل

، اطالعات درباره منابع جنگلی، فنرون SFMها هستند نظیر؛ دانش در مورد یکسری گزینه در موردنیازمند آگاهی  SFMکردن 

کنندگان از جنگرل و نهایتراً بحرث آمروزش. فرآینرد اعمرال زیست، مشورت و کار کردن با استفادهمدیریت، درك و فهم محیط

طور المللری( اسرت برهمراتبی که دارای چندین مقیراس )محلری، ملری و بینگیری برای یك سیستم سلسلهو تصمیممدیریت 

که اهداف مختلف و افراد متفراوتی در آن سرهیم باشرند. دو زیرمجموعره مردیریت و درك نیست، مخصوصاً وقتیمستقیم قابل

ابطه متقابل پیچیده بین مسائل فرهنگی، اقتصادی و اکولوژیکی در پیوسته هستند. به دلیل رهممراتب بهاکوسیستم یك سلسله

هرا را در مراتبی برای مدیریت اکوسیستمهای سلسلهگیری است که روشمدیریت اکوسیستم نیاز به تعریف یك فرآیند تصمیم

 قطعی فرموله کرد.  طورتوان بهآن دخیل کند. مدیریت اکوسیستم یك مبحث پیچیده و مشکل است و چنین مشکلی را نمی

هرای حل قطعی ندارند و ممکن است براساس روشفرآیند حل مشکل مدیریت اکوسیستم و سایر مشکالت شبیه به آن راه

 تروان آنها مشکلی پیچیده است و نمیحل نباشد. بعضی از مباحث مدیریت اکوسیستم مثل رفاه و سالمت انسانمعقوالنه قابل

المللری بایرد موضروعات مردیریتی ای، ملی و بریندر مقیاس منطقه 1گیری مدیریت اکوسیستمصمیمرا ساده انگاشت. فرآیند ت

پرداخته سپ  بره شناسرایی  بندی موضوعاتطبقهصورت پیوسته به هم ارائه دهد. به این صورت که ابتدا به زیست را بهمحیط

 پردازد.کنند، میکه مشکل ایجاد می کسانیشناسایی مشکالت و 

. امرا اسرتگیری و دستیابی به اهداف فوق استفاده از ابزار مؤثر تصمیم های اجرایی کردن مدیریت اکوسیستماز روشیکی 

های جدید برای مدیریت اجتمراعی کارگیری تکنیكگیران نیاز به یك دید اساسی در مورد محیط طبیعی و چگونگی بهتصمیم

بررای آن اکوسیسرتم کراربردی باشرد. ایرن نروع مردیریت بررای اجررای  مدیریت هر اکوسیستم بایرد. ]4[ و اکوسیستم دارند

جانبره و متفراوت در مرورد کارهرایی کره های مدیریتی چندرود که مشارکت عمومی و فعالیتهایی از عملیات به کار میبخش

شده در آینده و قابلیت نیبیها اطمینان از رسیدن به اهداف پیشهدف آن تیدرنهابایدونباید انجام شوند، در آن مطرح است و 

های طبیعری پذیرش اجتماعی، اقتصادی و پایداری اکولوژیکی است. در منابع مختلف اهداف متعددی برای مدیریت اکوسیستم

زیسرتی و است که شامل بحث احیا ، تولید، پایداری شرایط اکولوژیك و استفاده از منابع مطلوب، خردمات محریط شدهی معرف

طورکلی مدیریت اکوسیستم منجر به حفاظت و تولیرد پایردار بسریاری از محصروالت و به. ]2[ استشناختی های زیباییارزش

شود. در سطح اجرایری مردیریت اکوسیسرتم از ترکیرب دو بخرش یرا زیرمجموعره اکولروژیکی و خدمات برای حال و آینده می

 1هرای جنگلری دارای. مثالً مدیریت اکوسیستمدهندپوشش میهای مختلفی را مدیریتی تشکیل شده است که معیار و شاخص

ایرن  کننرد.پایردار را تضرمین مریمعیار اصلی است که حفظ این معیارها بخصوج در سطح ملی شرایط رسیدن بره مردیریت

و شادابی،  منابع جنگلی، سالمت، سرزندگیظرفیت تولیدی اجتماعی منابع جنگلی،  -های اقتصادیارزشاز؛ اند معیارها عبارت

 .]1[ زیستیتنوعو  تعادل کربن، های آبخاك و ارزش

 قرار دهد؛ موردتوجهباید نکات ذیل را  مدیریت اکوسیستمی جهت دستیابی به اهداف و ارزیابی صحیح معیارهای مذکور

 تأکید مدیریت برای پایداری بلندمدت منابع. 1

 زیستی. حفظ و تقویت تنوع2
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 زمانی و مکانی. تفکر در بعد وسیع 3

 ریزیاجتماعی و اکولوژیکی در برنامه اقتصادی،های . تلفیق سیستم4

  . سازگار و بهنگام کردن طرح جنگلداری بر طبق پایش و اطالعات جدید علمی2

 ها. توجه به پیچیدگی و روابط بین اکوسیستم1

 هاعنوان جزئی از اکوسیستمه. قبول انسان ب7

زیستی چندین راهنمای عملی برای پیاده کردن اصول مذکور پیشنهاد نموده است که بیان تنوع درنهایت اینکه کنوانسیون

 تواند جهت دستیابی به مدیریت درست منابع الزم باشد؛می هاآن

 توجه و تمرکز به عملکردها و فرایندهای داخل یك اکوسیستم. 1

 درآمدها. تقویت تقسیم عادالنه 2

 بهنگام. بکار بردن مدیریت سازگار و 3

. پیاده کردن عملیات اجرائی مدیریت در سطح مناسب برای هر مسئله موردنظر از طریق انتقال قدرت به سطوح پائین در 4

 ممکنحد 

 های فرابخشیتقویت و تضمین همکاری. 2

  گیرینتیجه
المللی از قبیل های بینیك دارد و توسط بعضی از سازمانریشه در جنگلداری کالس 7پایدار مدیریتطور که گفته شد نهما

عنوان یرك هب 9زیستیتوسط کنوانسیون حفظ تنوع که مدیریت اکوسیستمیدرحالی .حمایت و ترویج قرارگرفته است فائو مورد

هرا قابلیت اجرائی و کرارایی آن ،های این دو مفهومشده است. در شرایط کنونی هم بحث بر سر تفاوتچارچوب موردقبول واقع

ضمناً از ابرازهرای . ]3[ ای برای بکاربردن رویکرد اکوسیستمی مورد توجه قراردادعنوان وسیلهتوان بهپایدار را میمدیریت .است

ن عنوان ابرزاری بررای پیراده کرردگرواهی جنگرل بره جنگل مدل و برنامره برنامه ملی جنگل، ها،آن از قبیل معیارها و شاخص

 عمل آورد.مدیریت اکوسیستمی استفاده به

مدت و بلندمدت برای منراطق و مسرائل مختلرف اهداف کوتاه آوردن نتایج بهتر نیازمنددستمدیریت اکوسیستمی برای به

هرا و حفرظ بخشی و روابط متقابل جنگل برا سرایر اکوسیسرتمهای فرابخشی و بینپایدار باید به توسعه همکاریاست. مدیریت

اجتمراعی و اقتصرادی بررای  زیسرتی،طورکلی هر دو مفهوم به پایرداری محریطبه. ]2[ زیستی تأکید نمایدمنظره و حفظ تنوع

های فعلی و آینده در مدیریت منابع طبیعی تأکید و اعتقاد دارند. جنگلداری پایدار برا اکوسیسرتم جنگلری ولری مردیریت نسل

تواننرد بره انرد. در آینرده ایرن دو مفهروم مریها رشد و توسعه پیدا کرردهکوسیستمزیستی در انواع ااکوسیستمی با حفظ تنوع

المللری سرطح ملری و برین پایدار از منابع جنگلی در طررح جنگلرداری،دیگر نزدیك شوند که نتیجه آن حفاظت و مدیریتهم

 و ملری گذارانسیاسرت و ریزانبرنامره، نگیراتصمیم به هم پایدار جنگلداری هایشاخص و معیارها ارزیابی و خواهد بود. پایش

 جنگلرداری زیررا. بردارنرد قدم صحیح طوربه پایدار جنگلداری به رسیدن جهت در که نمایدمی کمك غیره و جنگلداری بخش

 امرر یرك ملری سرطح در پایردار جنگلداری دقیق تعریف شود.می محسوب کشورها اکثر در پایدارتوسعه ضامن درنهایت پایدار

 برر پایردار جنگلرداری بررای جهرانی سطح در جنگل فرایندهای و ابتکارات فعالً کلیه جهت همین به، شودمی محسوب مشکل

هرا در نقرش دارنرد. انسران بیشتری توضیح و تشریح به نیاز شدهانتخاب معیارهای این که دارند نظراتفاق ذیل معیار هفت روی

سزایی دارند. مدل مدیریت اکوسیسرتم گیران نقش بهعنوان تصمیمدیگر بهرتعبامدیر در مدیریت اکوسیستم شرکت دارند و به

باید با توجه به شرایط منطقه باشد. امروزه مدیریت اکوسیستم اوالً یك مفهوم فلسفی است و در مقیاس فضایی در نظر گرفتره 

ها در این زمینه سازگار با جامعه، وضعیت اقتصادی و پایداری اکولروژیکی گیریشود و فراتر از زمان است و دوماَ باید تصمیممی

                                                           

 Sustainable management

 Convention On Biological Diversity (CBD) 
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طور ضروری نیاز به اجازه از طرف دولت و مالکان اراضی دارد و باید همرراه باشد. یك فرآیند مهم و مؤثر مدیریت اکوسیستم به

 طور واضح بیان شود. تغییر باشد و اهداف آن بهسرعت قابلبا تغییرات جامعه به

 پیشنهادات

پایدار نشرده و ایرن بحرث در جامعره و حتری در ای ملی برای توسعهو برنامه 21ایران هنوز موفق به تدوین دستور کار  -1

هرای مختلرف های مناسب برای پرداختن دانشگاه و رشتهشود زمینههای کشور غریب است. در این صورت پیشنهاد میدانشگاه

 .م شودپایدار فراهعلمی به بحث توسعه

های دکتررا دانشرگاه قررار گیررد و بره افرراد های آموزشی از ابتدایی تا دورهپایدار باید موردتوجه سیستمموضوع توسعه -2

 های فردی و اجتماعی در این زمینه چیست؟آموخته شود که حقوق، مسئولیت

شود که یك است، پیشنهاد می بسیار مشکل هاها روی کارکرد اکوسیستمهای انسانبینی آثار فعالیتنظر به اینکه پیش -4

هرای هرا و اکوسیسرتمنظام خاج برای پایش و ارزشیابی تهیه شود. ضرورت دارد که این نظرام قبرل از هرر چیرز بره سیسرتم

 .پذیر توجه خاج داردآسیب

مرورد توجره قررار  یطورجردبهشود این امر مهرم پایدار ضرورت ملی است و پیشنهاد میتداوم تحقیق در زمینه توسعه -2

 گیرد.

های ملی هم جرایی بررای کند و در حسابنظام اقتصادی فعلی کشور ارزش کامل فرایندهای اکولوژیك را محاسبه نمی -1

ریزان در هرر دو سرطح کرالن و گذاران و برنامهشود این موضوع مهم موردتوجه سیاستها وجود ندارد، پیشنهاد میمحاسبه آن

 .خرد قرار گیرد

 شود که به توانمندسازی روستاییان در جهت مشارکت در توسعه پایدار توجه ویژه شود.یشنهاد میپ -7

 مراجع

 انجمرن جغرافیرای پژوهشری–علمی جغرافیا، فصلنامه ایران، در پایدارآموزش توسعه توسعه . راهبرهای1399افتخاری ، ع. -1

 .22 شماره هشتم، سال جدید، دوره ایران،

های سنجش پایداری، پژوهش نامره توسرعه پایردار و محریط زیسرت. سرال دوم ، مقدمه ای بر روش1397فرزام .پوراصغر،  -2

 شماره چهارم.

 .27 ش ،7 س، توسعه و کشاورزی اقتصاد مجله، هانسل بهینه رفاه و پایدارتوسعه .1379. ج ،خلیلیان -3

 انتشرارات، چاپ اول، پایدارتوسعه و زیستمحیط اقتصاد،: بیکران دنیای. 1377 .ع اهری کالهی ،.س دهقانیان ،.ع کوچکی -4

 .مشهد فردوسی دانشگاه

 در بومی دانش هاینظام توسعه و کاربری ارتقای برای چارچوبی دهیساخت .1392. د محمدی. و ح، راستگو ،.ا زاده،شریف -2

 .211 ش ، سوموبیست سال جهاد، مجله ؛ پایدارتوسعه

 .تهران، اندیشه فرهنگ انتشارات ؛ سوم جهان اندازچشم پایدار،توسعه. 1379 .ح نصیری -1

 

7-Gough, Angeline D., John L. Innes. S. Denise ALLEN. Development f common indicators of 

sustsinable forest management. Ecological indicators, pp. 425-430, (2008). 
 

8-Scotti, R. Cadni, M. A historical analysis of traditional common forest ecology and management. 

Pp. 116-125, (2007). 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the differences between two concepts of the 

sustainable management and the forest ecosystem management. Therefore, the 

research method is descriptive and comparative and is obtained by content 

analysis of some of the resources related to the topic by in the library’s 

documents and online databases. The results showed that the forest sustainable 

management is a classic discussion and has been supported and promoted by 

some international organizations such as the FAO. While the forest ecosystem 

management has been accepted by the biodiversity conservation Convention as a 

framework. Therefore, sustainable management can be considered as a means to 

apply the ecosystem approach. It should emphasize the development of multi-

sectoral and cross-sectoral cooperations and interaction between valuable 

resources such as forests with other ecosystems and maintaining the landscape 

and biodiversity. To achieve better results, a forest ecosystem management 

should consider short term and long term goals for their areas and issues. Finally, 

both of the concepts, consider the environmental, social and economic 

sustainability for future generations and believe in the management of its natural 

resources. 
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