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مطالعة آثار نوع مديريت مشارکتی و دولتی بر تنوع
گونههای چوبی با بهرهگیری از مدلهای پارامتری تنوع
 مجید لقمانپور ؛ رانشجوی رکتری جن لرانی ،رانش اه م ی اناضی انمن اتان ،کانشاناس ساازمان جن الهاا ،مراتار و
آبخیزرانی ،تهران ،ایران
 محسن الهی؛ دانشنموخالة کارشساسی ارشد جسگاداری ،دانوکدة مساب طبیعی ،تربی مدرس ،نور ،ایران
 علی یخکشی؛ اسالاد دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه عبوص کواورزی و مساب طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 ظهائیر واردانیان؛ اسالاد دانوگاه مبی ارایی ،ایروان ،ارمسسالان

چکیده
به منظقر بررسی نقع مدیریت بر تنقع گقنه ا
 3و  4بخا  8حقزة نکاة بهشهر به ترتی
به کمک مدب ا پارامتر تنقع ،شامل سر

قبی ،جنگل ا سر  3شیلر از بخا  1حقزة مهربانرود و سر

با نقع مدیریت مشارکتی و دولتی مطالعه شد .تنقع گقنه ا

ةا

قبی مطالعهشده

ندسی و سر لقگ و سر لةقگنرمةاب و عصةا شکبةت مةک آرتةقر،

بررسی شد .ابتدا ،با پرسوجق از مرد و جنگلگردشی ا مکرر مراه دامداران یعاب در جنگل ،شعاع تأثیر مةرد مولةی
بر جنگل ا منطیه تعیین و با دستگاه  GPSمشخق شد .سپس ،در قبمتی از جنگل که توةت تةأثیر مةرد مولةی بةقد
قطعاب نمقن آماربردار  10آر اجرا شد .در مجمةقع ،منةاطق مطالعةهشةده  62قطعةهنمقنةه را شةامل شةد .درون ةر
قطعهنمقنه تعداد و نقع گقنه ا

قبی مشخق و ث ت شد .برا تولیل داده ا از نر ایزار  PASTاستفاده شد .نتایج نشان

داد ر دو منطی مطالعهشده یی از مدب سر لقگنرماب ت عیت میکنند .این مقضقع بیانگر آن است که منابع جنگلی ةر
دو منطیه ط یعی و بالغ و متنقعاند .مینین ،نتایج نشان داد جنگل ا منطیه با مدیریت دولتی نب ت بةه جنگةل ةا بةا
مدیریت مشارکتی بیشتر به ت عیت از مدب سر لقگ تمایل دارند .این بةدان معناسةت کةه جنگةل ةا مطالعةهشةده ،کةه
مدیریت دولتی بر آن ا اعماب شده ،نب ت به جنگل ا توت مدیریت مشارکتی ،تعداد نب تاج کمی از ر گقنه دارنةد .بةه
طقر کلی میتقان نتیجه گریت در مناطق مطالعهشده مدیریت مشارکتی نب ت به مدیریت دولتی ساختار و تنقع گقنه ةا
جنگل را بهتر حفظ کرده است.
واژگان کلیدی :سر لقگ ،سر لقگنرماب ،سر عصا شکبته ،سر
 نویسسدة مسئول

ندسی.
Email: mjd_loghman@yahoo.com
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مقدمه

[ .]12سر

ایی

جنگل ا از (خایر ینتیکی ببیار مهم جهان موبةق

که از نظر گقنه یییرند یا در مراحةل اولیة تةقالیانةد

میشقند که جهت ایفا نیا به یاکتقر تنقع زیبةتی

دیده میشقد .زیرا در مراحل اولی تةقالی گقنةه ةا

نیةةاز دارنةةد [ .]1بنةةابراین ،یکةةی از م اح ة

مهةةم در

ندسی در جقامع آلقده یا در موی

کمی تقانایی استیرار دارند و مشابه موی

ایی اسةت

مدیریت جنگل حفظ تنقع زیبتی است [ .]2مدیریت

که شرای اکقلقییکی سختتر بر آن ا حاکم است

پایدار جنگل استفاده از منابع جنگلی است به گقنها

و از لوا گقنه یییرند .جقامعی از سر لقگ ت عیت

که تنقع زیبةتی ،تقلیةد موصةقب ،و تجدیةد حیةاب

میکنند که تعداد نب تاج کمی گقنه دارند و یةک عامةل

جنگةةل مطةةابق ا ةةداف بةةق شةةناختی و اقتصةةاد و

غال

اجتماعی در سطح ملی و جهانی حفةظ شةقد و ایةن

لقگنرماب در جقامع ط یعی گبترده و بةالغ و متنةقع

بةةه

دیةةده مةةیشةةقد .مةةدب عصةةا شکبةةت مةةک آرتةةقر

بق نظةا ةا دیگةر نشةقد [ 3و  .]4امةروزه جهةت

وضعیت تقزیع متعادبتر منابع را بین گقنه ا جامعه

ارزیابی پایدار جنگل معیار ایی مطرح میشةقد کةه

ارابه مید د.

بهةةرهگیةةر از منةةابع جنگلةةی مقجةة

آسةةی

یکی از آن ةا حفةظ تنةقع زیبةتی اسةت [5ةة  ]7و

مویطی یراوانی گقنه ا را کنترب میکند .سةر

در ایران تویییاب زیاد در زمین تنقع گقنه ا

برنامه ا رسیدن به تقسع پایدار به گقنها طراحی

گیا ی انجا شده اسةت .در بیشةتر ایةن تویییةاب از

میشقد کةه خبةارب وارده بةه تنةقع زیبةتی را بةه

شاخق ا عدد تنةقع اسةتفاده شةده و کمتةر بةه

حةةداقل برسةةاند [ .]8مینةةین ،برنامةةه ةةا جهةةانی

مدب ا پارامتریک تنقع پرداختهاند .به ند مةقرد از

مدیریت پایدار اکقسیبتم ا جنگلی ،مثةل ،ITTO1

مطالعاب انجا شده در جنگل ا شماب ایةران اشةاره

حفاظت از تنقع زیبتی را یکی از معیار ا مهةم در

میشقد.

مدیریت پایدار جنگل در نظر گریتهاند [ .]9اطةالع از

پقربابایی و مکاران او تنقع زیبةتی گقنةه ةا

پقشا گیا ی در حل مبابل بق شناسی مفید است و

ةةقبی و اکقسیبةةتم ةةا آن ةةا را در اسةةتان گةةیالن

میتقان با ارزیابی اطالعةاب گیةا ی رونةد تغییةراب

مطالعه کردند .آن ا دریایتند تابع شةانقنةة وینةر ،بةه

آینةةده را پةةیابینةةی کةةرد .در ایةةن زمینةةه روش ةةا

دلیل حباسةیت زیةاد بةه تغییةراب گقنةه ةا نةادر،

متعدد برا ارزیابی تنقع گیا ی پیشنهاد شده است.

عملکرد بهتر دارد [ .]13احمد و مکاران او تأثیر

دو گروه عمده از این روش ةا شةامل شةاخق ةا

سه شیقة بهرهبردار تکگزینی و تکگزینی گرو ةی

عةةدد و پارامتریةةکانةةد [ 10و  .]11شةةاخقتةةرین

و نةةقار را بةةر تنةةقع زیبةةتی جنگةةل آمقزشةةی و

مدب ا پارامتریک ع ارباند از سر

ندسی ،سر

لگاریتمی ،سر نرماب لگةاریتمی ،و عصةا شکبةته

پژو شی شصتکالته بررسی کردند .نتایج نشةان داد،
بین شیقه ا مختلةف ،شةیقة تةکگزینةی بیشةترین
برازش را با مدب پارامتریک عصا شکبةته دارد کةه

1. International Tropical Timber Organization
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بةین گقنةه اسةت [.]14

نشاند ندة تقزیةع مناسة

قبی جنگل واز

بهرهگیر از مدب ا پةارامتر  ،بررسةی کنةد تةا بةا

نةد انةدازها ویتةاکر

در مناطق مشةابه بةه

پیلهور و مکاران او تنقع گقنه ا
را ،با استفاده از قطعاب نمقن

اصالحشده ،انةدازه گریتنةد .نتةایج نشةان داد جهةت
برآورد غنا گقنه ا

مشارکتی و دولتی را بر تنةقع گقنةه ةا

ةقبی ،بةا

قبی استفاده از روش منونی

سطحةة گقنة تصةویحشةده ،بةا اسةتفاده از ضةری
جاکارد ،دقت بةا یی دارد [ .]15زارع و مکةاران او،
با استفاده از شاخق ا عدد و پارامتریةک ،تنةقع
گقنه ا گیا ی جنگةل ةا سةیاهبیشة

ةالقس را

بررسی کردند و میزان تنقع گقنه ةا گیةا ی را در دو
تیپ جنگلی شناساییشده میایبه و تیپ گیا ی با تنقع
بیشتر را تعیین کردند [ .]16روانبخا و مکاران او ،به
منظقر تنقع گقنه ا گیا ی (خیرهگاه جنگلةی گیبةق

آگا ی از اعماب مدیریت مناس

حفظ تنقع گقنه ا جنگلی کمک شقد.

مواد و روشها
مناطق مطااعهشد
منطی اوب بةا مةدیریت مشةارکتی :سةر  3شةیلر از
بخا  1حقزة آ خیز مهربانرود (حقزة شةمارة )80
در ارتفاعاب شهرستان نکاةة بهشةهر قةرار دارد .رو
این سر از سةاب  1350مةدیریت مشةارکتی اعمةاب
شده است [ .]22 ،21 ،18این سةر بةین طةقب ةا
جغراییةةایی  53 37 25تةةا  53 52 25شةةرقی و
عرط ا جغراییایی  36 29 40تا 36 36 53

تالا در استان گیالن ،از شاخق ةا مختلةف غنةا

شمالی واقع است .مباحت کل سر  12990/7کتار

گقنها استفاده کردند .مینین ،از روش ا ترسةیمی

است .حداقل ارتفاع از سطح دریا سةر  660متةر و

مدب ا ویقرة گقنه برا نشاندادن نوقة تقزیع ایةراد

حداکثر  1880متر است .متقس بارش سالیانه حةدود

گقنه ا بهره گریتند .نتایج توییق آن ةا نشةان داد یلةقر

 731میلیمتةر و متقسة دمةا سةالیانه  10/1درجة

کةةف جنگةةل از تنةةقع ایةةدهآب خةةارو شةةده و توةةت

سانتیگراد است.

یشار ا مبتییم انبان قرار دارد [.]12
امروزه ،عییده بر این است مدیریت ةا نزدیةک
به ط یعت با ایجاد نةا مگنی سة

تنةقع گقنةه ةا

منطی دو با مدیریت دولتی :سر

ةا سةهق 4

بخا  8در حقزة نکاة بهشهر (حقزة شمارة  )72قرار
دارد .این دو سةر بةین  53 30تةا  53 45طةقب

جنگلی میشةقند [ .]17از طریةی ،ایةن مقضةقع نیةز

شرقی و  36 25تةا  36 30عةرط شةمالی واقةع

مطةةرح شةةده اسةةت کةةه مةةدیریت مشةةارکتی از

است .مجمةقع مبةاحت دو سةر  7641/12کتةار

مدیریت ا نزدیک به ط یعت الگق میگیةرد [ ]18و

است .جنگل ا این دو سةر در موةدودة  750تةا

حفظ و پایدار تنةقع زیبةتی مةیشةقد [.]19

 2050متر از سةطح دریةا قةرار دارد .متقسة بةارش

نین مدیریت ایی میتقانند نةا مگنی را در منةاطق

سالیانه حدود  878/4میلیمتر و متقس دما سةالیانه

جنگلی ایةزایا د نةد و بةا ایجةاد شةرای متفةاوب

 16/49درج سانتیگراد اسةت .مققعیةت جغراییةایی

س

مویطی س

تنقع در گقنه ا جنگلی شةقند [.]20

بنابراین ،این توییق درصدد است آثار نةقع مةدیریت

مناطق مطالعهشده در شکل  1میآید.
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی مناطق مطالعهشده

تعداد کل ایراد در نمقنه 𝛼 ،شاخق تنقع آلفةا ،و Ln

روش تحقیق
قبی مطالعهشةده از

به منظقر بررسی تنقع گقنه ا

مدب ا پارامتر تنقع شامل سةر

در سر لقگنرماب S(R) :تعداد کل اکتاو (ط یه)

ندسةی ،سةر

لقگ ،سر لقگنرماب ،و عصا شکبت مةک آرتةقر
استفاده شد (رواب  1تا .]23[ )4
( )1سر

ندسی

K(1-K)i = NCK n

)  (2Qمعکقس پهنا تقزیع منونی ،و  SOتعةداد در
اوکتاو دارا مد است.

) S(R)= SOexp (−a2 R2

گقنه در کالس یراوانی با  nیرد S ،تعداد گقنةه ،و N

N
a

تعداد کل ایراد است.
)S(S−1

)]S(n

N

[ =)

S-2 1−n

N

(

ندسی ni :تعداد ایةراد در گقنة iا N ،

تعداد کل ایراد در نمقنه ،و  CKیک میدار ثابت است
و با رابط  -1= [1 − (1 − 𝐾)𝑆 ]CKبه دست میآید و
تضمین میکند 𝑖𝑛 ∑ = Nاست K .یةک میةدار ثابةت

𝑛𝑖𝑚𝑁 به دست میآید.
است و با رابط
𝑁
در سر

2

) S= αLn(1+

( )4عصا شکبت مک آرتقر
در سر

i-1

Rا در دو سمت پ و راست منونی متیارن= ،

12
/ a

در سر عصا شکبت مک آرتقر S(n) :تعةداد

( )2سر لقگ
( )3سر لقگنرماب

لگاریتم در پای  10است.

لقگ S :تعداد کل گقنه ا در نمقنةهN ،

جهت سنجا پارامتر ا مدب ا یادشده ،ابتةدا
شعاع تأثیر مةرد مولةی بةر جنگةل ةا منطیةه ،بةا
پرسوجق از مرد و جنگلگردشی ا مکةرر مةراه
دامةةداران یعةةاب در جنگةةل ،تعیةةین شةةد و بةةه کمةةک
دستگاه  GPSمشخق شد میانگین ایةن شةعاع بةرا
ر دو منطیه حدود  4کیلةقمتر اسةت .سةپس ،شة ک
آماربردار با ابعةاد  200×200متةر تهیةه و بةه طةقر
تصادیی رو نیش مناطق مطالعه شةد .نیةاط تیةاطع
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خطقط ش که در قبةمتی از جنگةل کةه توةت تةأثیر

ارتفاعی ر ط ی ارتفاعی تعداد مباو قطعهنمقنه را

مرد مولی بقد به منزل قطعةاب نمقنة آمةاربردار

شةةامل شةةقد .درون ةةر قطعةةهنمقنةةه تعةةداد و نةةقع

انتخا

شد .این نیاط رو زمین منتیةل شةدند و بةه

گقنه ةا

ترتی

 32و  30قطعهنمقن دایرهشکل  10آر بةرا

نر ایزار اکبل ماتریس قطعهنمقنه ة گقنه تشکیل شد.

سر  3شیلر و سر

ا  3و  4بخا  8انتخا

شد.

گفتنی است اجرا قطعاب نمقنةه بةر منةابع جنگلةی
انجا شد و مبتثنیاب مرد مولی را در بةر نگریةت.
قطعاب نمقنه این گقنه انتخا

شد کةه در بخشةی از

جنگل که توت تأثیر مرد است و در جهت گرادیةان

ةقبی مشةخق و ث ةت شةد .در موةی

برا تولیل داده ا نر ایزار  PASTبه کار ریت.

یافتهها و بحث
گقنه ا درختی و درختیها مشا دهشده در مناطق
مقرد مطالعه در جدوب ا  1و  2میآید.

جدول  .1گونههای درختی مشاهدهشده در مناطق مورد مطالعه

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

منطی مطالعهشده
سر  3شیلر
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
_
*
*
*
_
*

سر

ا  3و  4بخا 8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
_
_
*
*
*
*
_
*
*

نا یارسی

نا علمی

راش
ممرز
بلقط
تقسکا
ایرا
شیردار
ملج
اوجا
ون
گیالس وحشی
انجیلی
آزاد
خرمند
گردو
لقر
سی وحشی
گالبی وحشی
انجیر
بارانک
کیف
لرگ
انار وحشی
نمدار

Fagus orientalis
Carpinusbetulus
Quercuscastaneifolia
Alnussubcordata
Acer insign
Acer cappdocicum
Ulmusglabra
Ulmuscarpinifolia
Fraxinus excelsior
Cerasusavium
Parrotiapersica
Zelkovacarpinifolia
Diospyrus lotus
Juglansregia
Carpinusorientalis
Malusorientalis
Pyruscornus
Ficuscarica
Sorbustorminalis
Carpinussochoschaersis
Peterocariafraxinifolia
Punicagranatum
Tiliabegonifolia
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جدول  .2گونههای درختچهای مشاهدهشده در مناطق مورد مطالعه

ردیف

منطی مطالعهشده

نا یارسی

نا علمی

1

*

*

ازگیل

Mespilusgermanica

2

*

*

آلق ه (گقجه وحشی)

Prunuscaspica

3

*

*

سیاهولیک

Cratagusambigua

4

*

*

سر،ولیک

Cratagusmicrophylla

5

*

*

خاس

Ilex spinigera

6

*

*

شیرخشت

Cotoneaster sp.

7

_

*

زرشک

Berberiseterminalis

8

_

*

دغدعک

Colutoapersica

9
10

_
*

*

کقلهخاس

Ruscushyracnus

_

سیاهتلق

Paliurusspina - crista

11

*

_

نبترن وحشی

Rosa sp.

سر  3شیلر

سر

ا  3و  4بخا 8

در ر دو منطی سةر  3شةیلر (دارا مةدیریت
مشةةةارکتی) و سةةةر

ةةةا  3و  4بخةةةا ( 8دارا

نتایج این توییةق نشةان داد (شةکل  3و و  3چ)
ر دو منطیه با نةقع مةدیریت مشةارکتی و دولتةی از

مدیریت دولتی) ،بعد از ترسیم یراوانی نب ی ر گقنه

مدب پارامتر سر لقگنرماب پیرو مةیکننةد .ایةن

در جامعه در میابل رت آن ا ،ت عیةت از ةر یةک از

مقضقع بیانگر آن است که منابع جنگلی ر دو منطیه

مدب ا پارامتر با آزمقن کا اسکقر بررسی شةد.

ط یعی و بالغ و متنقع است و از آنجا که جنگةل ةا

نتایج نشان داد ر دو منطی مطالعهشده یی از مةدب

شماب کشقر تنقع و قدمت ببیار خقبی دارند منطیةی

سر لقگنرماب ت عیت میکنند (شةکل  3و و  3چ).

بةةه نظةةر مةةیرسةةد .بخشةةی از نتةةایج نیةةز نشةةان داد

مینین ،نتایج نشان داد جنگل ا منطیه با مدیریت

جنگةةل ةةا منطیةةه بةةا مةةدیریت دولتةةی نب ة ت بةةه

ةةا  3و  4بخةةا  )8نبةة ت بةةه

جنگل ا منطیه با مدیریت مشةارکتی بةه ت عیةت از

جنگل ا منطیه با نقع مدیریت مشةارکتی (سةر 3

مدب سر لقگ تمایل بیشتر دارند (شةکل  2پ و 2

شیلر) بیشتر به ت عیت از مدب سر لقگ تمایل دارند

ب) .این بدان معناست که جنگل ا با مدیریت دولتی

(شکل  2پ و  2ب).

نب ت به جنگل ا با مدیریت مشارکتی تعةداد نبة تاج

دولتةةی (سةةر

نگامی که داده ةا یراوانةی گقنةها از طریةق

کمی از ر گقنه دارنةد و یةک عامةل غالة

یراوانةی

ترسیم یراوانی نب ی ر گقنه در جامعة میابةل رت ة

گقنه ا را کنترب میکند [ .]24میتقان اینطقر اسةتن اط

آن ا به تصقیر کشیده شقد تقزیع ا خاصةی دیةده

کرد کةه در منةاطق جنگلةی بةا نةقع مةدیریت دولتةی

میشقد که ع ارب اند از مدب سةر

ندسةی ،لةقگ،

لقگنرماب ،و عصا شکبت مک آرتقر.

بهرهبردار

ا بیا از حد و بعضاج غیر علمةی باعة

کا ا تعداد برخی گقنه ا شده است.
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شکل  .2نمودار رتبهـ فراوانی و تبعیت یا عدم تبعیت از مدلهای سری هندسی و سری لوگ (سمت راست مدیریت مشارکتی ،سمت چپ
مدیریت دولتی)
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شکل  .3نمودار رتبهـ فراوانی و تبعیت یا عدم تبعیت از مدلهای سری لوگنرمال و سری عصای شکسته (سمت راست مدیریت
مشارکتی ،سمت چپ مدیریت دولتی)
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ندسةی

شةةةده ،نشةةةان داد شةةةرای نامبةةةاعد آ و ةةةقایی،

مینین ،نتایج نشان داد مدب ا سر

و سر لقگ در منطیه با مدیریت مشارکتی نب ت به

پرجمعیتبقدن خانقاده ا ،بیسقاد و ییر آمةقزش،

کمتةر

سطح پایین درآمد ،و عد آگا ی ا زیبتمویطةی

نشان مید د در منطی با مدیریت مشارکتی یراوانی ا

جقامع جنگلنشین طرح نکا ق

و

یکنقاخةةتتةةر کةةا ا یایتةةه اسةةت .از سةةاب 1350

بیتقجهی به جنگل ا منطیه شده اسةت و پیشةنهاد

یخکشی در زمین آمقزش روستاییان منطیة یخکةا

میشقد به منظقر حفظ و احیا و تقسع منابع جنگلةی

(سر  3شیلر نیز جزء ایةن منطیةه اسةت) اقةداماتی

اقداماب میتضی انجةا شةقد؛ ماننةد آنیةه در منطیة

انجا داد [ ]25که از آن ا مةیتةقان بةه باسةقادکردن

یخکا انجا گریته است [.]21

دولتی نمقدار مبطحتةر دارنةد و ایةن شةی

مةرد مولةی ،گةقنگی ر ةایییةایتن از کشةاورز
نادرسةةت و انجةةا دادن کشةةاورز صةةویح ،آمةةقزش
روستاییان در کار ا دستی سنتی جهت تقلید درآمد
و کار در منطیه ،آمقزش حفظ و تقسع جنگةل ةا ،و
جنگلکار در منطیه اشاره کرد .این اقداماب تا ساب
 1380در قال

طرح ا مختلف ادامه یایت .از سةاب

 1382تا  1384نیز اقداماب مذکقر در قالة

طرحةی

با نا «مةدیریت تلفییةی جهةت حفةظ تنةقع زیبةتی
جنگل ا خزر با مشارکت مرد » ادامه یایت [.]18
بنابراین ،در سر  3شیلر ،با مدیریت مشارکتی ،مرد
منابع جنگلی اطراف را منابعی ارزشمند و از آن خةقد
میدانند و بهرهبردار و تخریة

در ایةن جنگةل ةا

کمتر دیده میشقد .میررج ی با بررسی نیا مدیریت
در به قد وضع اجتماعی و اقتصاد روستاییان منطیة
جنگلی یخکا نتیجةه گریةت در برنامةهریةز

ةا

جامع و مهنگر برا مدیریت بهین مناطق روسةتایی
جنگلی و جلقگیر از تخری

جنگل و منابع ط یعةی

آشناکردن آن ةا بةا روش ةا اصةقلی کشةاورز و
دامدار به کمةک آمةقزش صةویح ز و ضةرور
است [ .]26کرمی نیز ،بةا بررسةی مبةابل اقتصةاد ة
اجتماعی جقامع جنگلنشین طرح نکا ق

و میایب

آن با مطالعاب مختلفی که در منطیة یخکةا انجةا

باعة

تخریة

نتیجهگییی
تأثیر آمقزش ا علمی و ینةی مناسة

باعة

شةده

مرد مولی با استفاده از دانا بقمی ارتیایایته تقسة
علم نقین وارد جنگل شقند و به مین علت برداشت
موصق ب جنگلی نا یز به منظةقر تةأمین و گةذران
زندگی خقد تأثیر ندانی بر ساختار و الگق ط یعةی
جنگل ندارد .به طقر کلی مةیتةقان گفةت در منةاطق
مطالعه شده مةدیریت مشةارکتی نبة ت بةه مةدیریت
دولتی بهتر باع

حفةظ سةاختار و تنةقع گقنةه ةا

جنگل میشقد .بنابراین ،جهت حفةظ منةابع جنگلةی
دارا مدیریت دولتی نیاز است مطالعاب ببیار دقیةق
در زمین مبابل اقتصاد ة اجتمةاعی و اکقلةقییکی و
مینطقر تفکیک آثار اکقلقییکی از تأثیر آمقزش بةه
مرد مولی انجا شقد و از نتایج مطالعاب بةه منزلة
الگق بهرهگیر شقد .پیشنهاد میشقد ،در زمین مبابل
اقتصاد ة اجتماعی و تةرویج مةدیریت مشةارکتی در
مناطق جنگلی ،به مطالعاب جامعةهشناسةی روسةتایی
بهخصقو روانشناسی روسةتایی تقجةه شةقد .زیةرا
درک زبان و یر نگ مةرد مولةی باعة

تبةریع در

رونةةد کةةار و دسةةتیابی بةةه نتةةایج مطلةةق

مةةیشةةقد.

مینین پیشنهاد میشقد در ایةنگقنةه مطالعةاب بةه
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اعتماد مرد مولی ،دانا بقمی مرد  ،گقنگی

استفادة آن ا از منابع اطراف ،بةهخصةقو گةقنگی

کرد .به این صقرب که م یاکتقر ةا اقتصةاد -
اجتمةةةاعی و اکقلةةةقییکی در قالةةة

مةةةدب ةةةا

ورود به جنگل و بهرهگیر از موصةق ب آن تقجةه

تصمیمگیر

ببیار شقد .جهت تفکیک آثار اکقلةقییکی از مبةابل

وزنةةی مبةةابل اقتصةةاد ة اجتمةةاعی از متغیةةر ةةا

اقتصاد ة اجتمةاعی و آمةقزش ةا صةقربگریتةه

اکقلقییکی تفکیک شقند.

میتقان از روش ا تصمیمگیر

ندمعیاره اسةتفاده

ندمعیاره درآینةد و بةه روش تفکیةک
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