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«تنفس» و «استراحت» یا «بهکارگیری معیارها و
شاخصهای مدیریت پایدار جنگل»
مصطفی جعفری

مبانی نظری

تدویـن هـر برنامـه عملیاتـی و اجـرای موفـق آن متکـی بـه مبانی
نظـری مسـتحکمی اسـت کـه پایـه و اسـاس برنامـه را تشـکیل
میدهـد .مبانـی نظـری هـر برنامـه ضرورت ًا بایـد بر مبنـای اصول
علمـی و منطقـی قابل دفاع اسـتوار باشـد .اگرچه نظـرات عمومی
و مردمـی میتوانـد در شـکلگیری مناسـب برنامـه نقش داشـته
باشـد ولی هیـچگاه نبایـد عوامزدگی بـر اصول علمـی غلبه کند.
در صـورت وقـوع چنیـن حالتـی ،هیـچ تضمینـی بـرای انجـام
موفـق آن برنامـه وجـود نخواهد داشـت.
تنفـس :بهکارگیـری کلمـه «تنفس جنـگل» چگونـه مطرح
شـده و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؟ وقتـی بـه سـابقه
موضـوع توجـه کنیـم ،مبنـای نظـری حاکـم بـر ایـن تفکر آن
اسـت کـه خُ لق جنـگل از بهرهبـرداری بیـش از حـد و مداوم
بهتنـگ آمـده و نیـاز بـه تنفـس دارد.
اسـتراحت :وقتـی بـه کلمـه «اسـتراحت جنـگل» توجـه
میکنیـم و اینکـه چگونـه مطـرح شـده و مورد اسـتفاده قرار
گرفتـه ،دوبـاره مبنـای نظـری حاکم بـر این تفکر آن اسـت
کـه جنـگل از بهرهبـرداری فشـرده ،بیـش از حـد و مـداوم
خسـته شـده و نیاز بـه اسـتراحت دارد.
اینهـا مسـائل صحیحی هسـتند ،اما همه ابعـاد موضوع
را در بـر نمیگیرنـد .ضمنـ ًا شـاخصی بـرای اندازهگیـری
ایـن «تنفـس» یـا «اسـتراحت» وجـود نـدارد .ابـزار
مقایسـه در موفقیـت یا شکسـت اعمال ایـن روشها کدام
خواهـد بـود؟ پس چـاره چیسـت؟ چـاره کار در تدوین،
بهکارگیـری و ارزیابـی «معیارهـا و شـاخصهای
مدیریـت پایـدار جنگل» اسـت.

*

معیارهایـی بـرای ترسـیم کمـی و کیفـی شـرایط قبلی ،فعلـی و آتی
جنـگل وجـود دارد و شـاخصهایی کـه بـر مبنـای آنهـا میتوانیـم
میـزان کمـی و کیفـی پایـداری ایـن معیارهـا را ارزیابـی کنیـم.
ایـن معیارهـا ابعـاد مختلفـی را پوشـش میدهنـد و ارزیابـی آنهـا
ایـن امـکان را فراهـم میکنـد تـا بدانیـم ،موفقیـت و شکسـت در
چـه زمینههایـی و تـا چـه میـزان بـوده اسـت .درواقـع میتوانیـم
براسـاس ارزیابـی شـاخصهای موجـود میـزان پایـداری یـا
ناپایـداری را در هـر یـک از معیارهـا معیـن کنیـم و مدیریـت
پایـدار خـود را براسـاس ایـن دانش اصالح کـرده و تداوم بخشـیم.

معیارهای اصلی کدامند؟

معیارهـای اصولـی بهتقریـب در اکثریت فرایندهـای موجود مدیریت
پایـدار جنـگل (جعفـری )1396 ،مـوارد هفتگانـه اصلـی زیـر را
پوشـش میدهند:
 - Iمعيار تنوع زيستي
 - IIمعيار شرايط اکوسيستم و توليد آن
 - IIIمعيار خاک و آب
 – IVمعیار نقش جنگل در چرخه جهانی اکولوژیک
 - Vمعيار منافع اقتصادي ،اجتماعي
 -VIمعیار مسئولیت اجتماعی
 -VIIمعيار قوانين و تشکيالت
البتـه ممکـن اسـت بعضـی از ایـن معیارهـا دارای تقسـیماتی
باشـند کـه تحـت عنـوان «عناصـر» مـورد بررسـی قـرار میگیرند.
بهطـور مثـال میتـوان معیـار تنـوع زیسـتی را بـه سـه عنصـر
«تنـوع اکوسیسـتم»« ،تنـوع گونـه» و «تنـوع ژنتیکـی» تقسـیم
کـرد .همینطـور بـرای هـر مـورد از معیارهـا یـا عناصـر،
سـنجهها یـا شـاخصهایی وجـود دارد کـه بـر مبنـای حساسـیت
معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگل
و ضـرورت ،ممکـن اسـت بیـن یـک تـا چنـد شـاخص تغییـر
مبانـی نظـری کـه «معیارهـا و شـاخصهای کننـد و براسـاس آنهـا ،ارزیابـی و ارزشـیابی انجـام میشـود.
مدیریـت پایـدار جنـگل» را مـورد حمایـت قـرار
بهکارگیـری هـر کـدام از معیارهـا یـا شـاخصها در سـطح
میدهـد ،بسـیار گویـا ،منطقـی و قابـل دفـاع اسـت .تحقیقاتـی یا اجرایـی ،دارای ویژگی تخصصی و فنـی مرتبط به خود
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اسـت و ضرورتـ ًابایـد بر مبنـای اصول علمـی آن از روششناسـی میکنیم دچار چندگانگی میشویم و با تفاسیر متفاوت از وحدت
رویه دور شده و از قاطعیت اقدام کاسته میشود.
تحقیـق و متدولـوژی مناسـب بهـره گرفت.

مفاهیم کاربردی در مقیاس بینالملل یا در سطح سایر کشورها استراتژی جنگل

اسـتراحت جنـگل :وقتـی  forest restرا جسـتوجو کنیـد بیشـتر تدوین راهبردهای مناسب و نقشه راه استراتژیک کمک میکند تا همه
اسـتراحت در جنـگل ،پاسـخدهی میشـود.
با آشنایی صحیح با مفاهیم و اهداف روشن در راستای دستیابی به
تنفـس جنـگل :وقتـی  The breath of the forestرا جسـتوجو نتایج پیشبینی شده در برنامههای استراتژیک مورد توافق و تفاهم
کنید بیشـتر موضوع فتوسـنتز ،گردش اکسـیژن و دیاکسـید کربن یا قدم بردارند و انرژی آنها صرف مقابله با هم یا تخریب یکدیگر نشود.
تنفـس در جنگل پاسـخ داده میشـود.
تدوین «برنامه استراتژیک جنگل» یک ضرورت است .ما
حفاظـت از جنگل :اما وقتی  forest conservationرا جسـتوجو میتوانیم و باید «استراتژی جنگل کشور» را متناسب با نظرات
میکنیـد ،روشهـای حفاظـت ،برنامههـای حفاظتـی و موضوعـات کارشناسي ،مطالبات مردمی و عالقه سیاستگذاران ،بر مبنای
فنـی مرتبـط بـا مدیریتهـای حفاظتـی در جنـگل پاسـخدهی رویکرد «حفاظتی» تنظیم کنیم .این ضرورت در فائو با تدوین
میشـود .در اینجـا امـکان دسـتیابی بـه ضرورتهـای حفاظـت «برنامه استراتژیک جنگل» مورد تأکید قرار گرفته است (FAO,
نالملل کوشش کرده تا چالشهای
از جنـگل ارائـهشـده و ارتبـاط حفاظـت از جنـگل و حفاظـت از  .)2010aفائو در سطح بی 
حیاتوحـش مـورد بحـث قـرار میگیـرد.
موجود بر سر راه این مهم را با هدف
مدیریت جنگل :وقتی  forest managementاگرچه در ایران در زمینههای غلبه بر آنها مورد بررسی قرار دهد
را جسـتوجو کنیـد ،بـه مدیریـت پایـدار مختلف نسبت به تهیه گزارش یا تدوین ( .)FAO, 2010bالبته داشتن استراتژی
جنـگل ،مدیریـت جنگلهـای طبیعـی ،برنامه استراتژی اقدام شده که میتواند مناسب بدون بهرهمندی از دادههای قابل
مدیریـت جنـگل ،مفاهیـم مدیریـت پایـدار
اطمینان میسر نخواهد بود .در همین
مورد
جنگلی
های
م
اکوسیست
با
مرتبط
جنگلهـا ،واحـد مدیریـت جنـگل ،مدیریـت
راستا فائو نسبت به تدوین و ارائه
الزم
جامعیت
اما
گیرد
قرار
برداری
ه
بهر
منابـع جنگلـی و سـایر مفاهیـم تخصصـی و
دادههای مربوط به وضعیت جنگلهای
بهدست نیامده است.
فنـی مرتبـط بـا مدیریـت جنـگل میرسـید.
جهان بهصورت دورهای اقدام میکند
که آخرین آن در سال  2016میالدی
معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگل
ارائه شده است ( .)FAO, 2016همچنین توسط فائو این
وقتـی  C & I for SFMیـا معیارهـا و شـاخصهای مدیریـت پایدار استراتژیها در قالب برنامه اقدام جهانی در راستای حفاظت
جنـگل را جسـتوجو میکنیـد ،معیارهـا و شـاخصهای مدیریـت از ذخایر توارثی جنگل ارائه شده است ( .)FAO, 2014در
پایـدار ،فرایندهـای مرتبـط بـا معیارهـا و شـاخصهای مدیریـت جامعه اروپا نیز با تدوین این برنامه بر ضرورت بهکارگیری
پایـدار در مناطـق مختلـف اقلیمـی ،معیارها و شـاخصهای مدیریت آن صحه گذاشتهاند ( .)EUC, 2013جامعه اروپا سعی داشته
پایـدار بهعنـوان ابـزاری در ارتقـای پایـداری جنـگل ،چگونگـی با تدوین برنامههای اقدام چندساله برای بهروزرسانی برنامه
بهکارگیـری معیارهـا و شـاخصها در مدیریـت پایـدار جنـگل یـا استراتژیک جنگل خود اقدام کند ( .)EUC, 2015همچنین
سـایر دسـتورالعملهای فنـی و مباحـث تخصصی در مدیریـت پایدار تدوین برنامه استراتژیک جنگل در سطح ملی کشورهای
جنـگل پاسـخ داده میشـود .در اینجـا امکان دسـتیابی به فهرسـتی مختلف در موارد متعددی قابل اشاره است.
از معیارهـا و شـاخصهای مدیریـت پایـدار جنـگل از طریق سـایت
اگرچه در ایران در زمینههای مختلف نسبت به
سـازمان ملـل متحـد فراهـم میآیـد (.)Jafari, 2006
تهیه گزارش یا تدوین استراتژی اقدام شده که میتواند
این مختصر اشارهای است به اینکه ما در ارتباط با موضوع مرتبط با اکوسیستمهای جنگلی مورد بهرهبرداری قرار
اکوسیستمهای جنگلی،باید نگاه تخصصی ،فنی و اکوسیستمی داشته گیرد اما جامعیت الزم بهدست نیامده است .بهطور
باشیم که در مجامع علمی ذیربط قابل درک و تفسیر نسبت ًا یکسان مثال در این ارتباط تدوین استراتژی و برنامه اقدام
است و از این مفاهیم بهره بگیریم تا دچار سوءتعبیر و برداشتهای در زمینه تنوع زیستی را میتوان نام برد که توسط
متفاوت نشویم .در غیر اینصورت ما در اجرا و انجام آنچه مطرح سازمان حفاظت از محیطزیست ،مدیریت و برای دوره
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 11 1397

تدوین است راتژی جنگل← تدوین ب رنامه ملی جنگل← تدوین ب رنامه اقدام جنگل
راهبرد بلندمدت ←

ب رنامه دورهای  5ساله ←

ب رنامه اقدام ساالنه

 15تا  25ساله

 3تا  5ساله

ساالنه

 2016تا  2030میالدی اقدام شده است ( .)DoE, 2016براساس اين امتيازدهي شاخصها ،ميزان اولويت هر شاخص
با آنچه از مجموع تجربیات بینالمللی ،منطقهای و ملی معين شد (شکل .)2
در شکل  1میزان ارتباط هر شاخص
قابل استنتاج است ،نقشه راه را اینگونه میتوان
تدوین ،کاربرد و ارزیابی با شاخص دیگر در پنج طبقه طیف رنگی
ترسیم کرد:
البته همزمان با این برنامه ایجاد بانک داده و معیارها و شاخصهای مدیریت دستهبندی شده است .میزان اشتراک
و ارتباط هر زوج از شاخصها در
انجام برنامه پایش (مونیتورینگ) در راستای پایدار جنگل برای شروع جدی کار،
دستهبندی گروه اول صفر تا  20درصد،
فراهم کردن زمینه ارزیابی و ارزشیابی امری
انجام
و
اثرگذاری
به
دارد
ضرورت
در دستهبندی دوم  20تا  40درصد ،در
ناگزیر است.
این
باشیم.
داشته
باور
مهم
امر
این
دستهبندی سوم  40تا  60درصد ،در
باور باید در سطح تصمیمسازان و دستهبندی چهارم  60تا  80درصد و در
چگونه شروع کنیم؟
تدوین ،کاربرد و ارزیابی معیارها و شاخصهای تصمیمگیران بهصورت عملی در دستهبندی پنجم  80تا  100درصد است.
در شکل  2اولویت شاخصها براساس
مدیریت پایدار جنگل را بهعنوان یک اصل برنامههای اجرایی متبلور شود.
امتیازی که کسب کردهاند ارائه شده است.
مبنایی در مدیریت پایدار منابع جنگلی مورد
توجه قرار میدهیم .برای شروع جدی کار ،ضرورت دارد به اثرگذاری بر مبنای ارتباط و اشتراک شاخصها با یکدیگر (شکل  )1هر
و انجام این امر مهم باور داشته باشیم .این باورباید در سطح تصمیمسازان شاخص امتیازی را کسب میکند و هر شاخصی که امتیاز بیشتری
و تصمیمگیران بهصورت عملی در برنامههای اجرایی متبلور شود .کسب کند دارای اولویت باالتری است؛ بدینمعنی که اگر بهعلت
تبلور اجرایی و برنامه اقدام پایدار را میتوان با تجدیدنظر و بهروزرسانی محدودیتها مجبور شویم روی تعداد محدودتری از شاخصها عمل
طرحهای جنگلداری و اضافه کردن و در نظر گرفتن شاخصهای موردنظر بررسی را انجام دهیم باید بدانیم که کدام شاخصها را انتخاب کنیم.
در هر طرح که منطبق با منطقه اقلیمی معینی است ،عملی کرد.

چگونه شاخصها را انتخاب کنیم؟

در مجموعه فرایند تهران برای کشورهای با پوشش کم جنگل (TPS for
 7 )LFCCsمعیار 15 ،عنصر و  93شاخص برای مدیریت پایدار جنگل در

شاخص پایداری ( )Sustainability Index - SIرا چگونه
ارزیابی و محاسبه کنیم؟

پس از اینکه برای هر معیار تعداد معيني شاخص در نظر گرفتیم
نسبت به ارزیابی شاخصهای موردنظر اقدام میکنیم .حاصل
ارزیابی شاخص هر معیار میزان پایداری آن را برای ما روشن
میکند و در مجموع حاصل ارزیابی معیارها ،شاخص پایداری
عمومی عرصه مورد بررسی را برای ما معين خواهد کرد.
براي محاسبه شاخص پايداري ( )SIابتدا ميزان امتياز هر معيار
( )Cرا براساس شاخصهاي مورد بررسي ( )Iمحاسبه کرده و سپس از
مجموع امتيازهاي معيارها شاخص پايداري ( )SIمنطقه بهدست ميآيد

نظر گرفته شده است .کاربرد و بهرهگیری از تمامی شاخصها ممکن است
در مرحله اول پیچیده باشد و مجریان و محققان را با دشواری مواجه کند.
براساس تحقیقاتی که در این رابطه در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور انجام شده در ابتدا پیشنهاد شده است که  6معیار و  20شاخص،
قابلیت اجرایی و شروع کار را دارند .بر همین مبنا در تجدیدنظر طرحهای
جنگلداری باید تعدادی معیار و شاخص معین بهعنوان ضرورت ،بررسی و
اجرا اضافه شوند تا با همکاری بخش تحقیقات زمینه بهکارگیری و ارزیابی (.)Prasad et al., 2001
C= Summation (WI1*I1) + (WI2*I2) + … (WIn*In) /
آنها فراهم شود.
)Summation (WI1+WI2+ …Win

پایداری هر معیار ( )Cشامل مجموع حاصلضرب مقادیر وزنی هر
وزندهی کمي و کيفي به شاخصهاي انتخاب شده
یکی از اقداماتی که باید در خالل بررسی و ارزیابی انجام دهیم وزندهي شاخص ( )WI 1-nدر مقدار آن شاخص ( )I 1-nاست که بر مجموع
کمي و کيفي به شاخصهاي انتخاب شده است .در جدول  1چگونگی وزنی شاخصهای هر معیار ( )W 1-nتقسیم میشود.
نتیجه وزندهی به  6معیار و  19شاخص مورد بررسی در منطقه جنوب SI= Summation (WC1*C1) + (WC2*C2) + … (WCn*Cn)/
)Summation (WC1+WC2+ …WCn
البرز ،شهرستان صمغآباد ،حوضه زیاران (استان قزوین) ارائه شده است.
شاخص پایداری کالن ( )SIکه شامل همه معیارها میشود ()C 1-n
همچنین بهمنظور تعیین اولویت در شاخصهای پیشنهادی ،ميزان
ارتباط هر شاخص با شاخص ديگر مورد بررسي قرار میگیرد (شکل  )1شاملمجموعحاصلضربمقادیروزنیهرمعیار()WC1-nدرمقدارآنمعیار
و تا سقف  100درصد (ارتباط هر شاخص با خود) امتياز داده میشود)C1-n( .استکهبرمجموعوزنیمجموعمعیارها()WC1-nتقسیممیشود.
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جدول  -1وزندهي کمي و کيفي به شاخصهاي انتخابشده ( 6معيار و  19شاخص) براي منطقه جنوب البرز -صمغآباد

رديف

معيار

عنصر

شاخص

1

 -Iمعيار تنوع زيستي

 -Aعنصر تنوع گ ونه

امتياز هر شاخص*
کمي

کيفي

 -1وضعيت جنگل از نظر گ ونههاي در معرض خطر

7

5

2

 -2وضعيت توزيع گ ونهها

8

7

3

 -3تعداد گ ونههاي بومي و مهاجم

8

5

4

 -4امکان تجديد حيات طبيعي گ ونهها

8

5

 -5شاخص سطح جنگل

9

5

6

 -6شاخص تجديدحيات

6

4

7

 -7شاخص حفاظتشده

7

6

8

 -8شاخص طرحهاي تحقيقاتي

3

2

9

 -9شاخص جنگلکاري

5

4

 -10شاخص بخشي از حوضه که در  20سال گذشته
ب هعلت تغيير کاربري خسارت جدي ديده است.

3

2

 -11شاخص برداشت ساالنه ت وليدات غيرچ وبي

4

3

 -12شاخص اشتغال

4

3

 -Aعنصر حقوق مردم
بومي

 -13شاخص سطح جنگل تحت مالکيت مردم بومي

2

2

14

 -Bعنصر دانش
اک ولوژيک بومي

 -14شاخص درآمد مردم بومي ب راساس دانش اک ولوژيک
بومي

3

2

15

 -Cعنصر احساس راحتي
ج وامع م رتبط با جنگل

 -15شاخص نرخ اشتغال در ج وامع م رتبط با جنگل

4

2

16

 -Dعنصر تصمي مگيري
مؤثر

 -16شاخص درصد سطح جنگل که با مشارکت مردم
ط راحي ،مدي ريت و اج را شده است.

4

3

17

 -Eعنصر وضعيت
تصمي مگيري

 -17شاخص سرماي هگذاري در بخش تحقيق ،توسعه و
آموزش جنگل و ت وليدات صنعتي چ وبی

3

2

18

 -Fعنصر امکانات
تفرجگاهي

 -18شاخص سطح و درصد عرصه جنگلي نسبت به کل
که ب راي تفرجگاه عمومي و گردشگری مدي ريت شده است.

4

2

 -19شاخص وجود ق وانين و آیي ننامههاي مناسب در
سطح ملي و منطقهاي

7

5

5

 -IIمعيار ش رايط اکوسيستم
و ت وليد آن

10

 -IIIمعيار خاک و آب

11

 – IVمعيار منافع اقتصادي،
اجتماعي

 -Aعنصر پايداري منافع

12
13

 -Vمعيار مسئ وليت
اجتماعی

19

 -VIمعيار ق وانين و
تشکيالت

جمع

 6معيار

*

 8عنصر

 19شاخص

حداکثر امتياز براي هر شاخص  2-0( ،10ضعيف 4-3 ،متوسط 8-7 ،خوب و  10-9عالي)

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 13 1397

معیارها (اعداد رومی) و شاخصها (اعداد ریاضی)
معیارها (اعداد رومی) و شاخصها (اعداد ریاضی)
شکل  -1ميزان درصد ارتباط هر شاخص با سایر شاخصهاي مورد بررسي

امتیاز هر شاخص (سقف  100درصد)

معیارها (اعداد رومی) و شاخصهای (اعداد ریاضی) مورد بررسی
شکل  -2اولويتبندي شاخصها در ميزان ارتباط هر شاخص با سایر شاخصهاي بررسي شده
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طرحهای جنگلداری میسر خواهد بود .سیستم اجرایی و بهکارگیری آن در شبکهای از مدیران و کارشناسان
سازمان که در شکل  3پیشنهاد شده است ،قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
ریاست سازمان
(کنترل کالن م&ش م&پ&ج)

دفتر هماهنگی معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگل
(با دبیری شورای عالی در بهکارگیری سایر بخشها و دادهها)

شورای عالی جنگل

معاون جنگل

معاون طرح و برنامه

(تصویب و نظارت م&ش م&پ&ج)

(تدوین و کنترل در اجرا م&ش م&پ&ج)

(ثبت وگزارشگیری و تحلیل م&ش م&پ&ج)

مدیریت شمال

مدیریت خارج از شمال

(تعیین و کنترل در اجرا م&ش م&پ&ج)

(تعیین و کنترل در اجرا م&ش م&پ&ج)

مدیریت استانی

مدیریت استانی

(تعیین و اجرا م&ش م&پ&ج)

(تعیین و اجرا م&ش م&پ&ج)

شکل -3
شاخصهای مدیریت پایدار
معیارها و
اجرایاجرای
نظارتبر در
کنترل
تصویب ،اجرا،
 -3برای
پیشنهادی
ساختار
های مدیریت
معیارها و شاخص
کنترلوو نظارت
تصویب ،اجرا،
تدوین ،برای تدوین،
ساختار پیشنهادی
شکل
عبارت2معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگل است.
ش مو& پ & ج)
جنگلها( ،م &
توضیح  :1کلمات
خالصهکشور
آبخیزداری
مراتع
جنگل 1در سازمان
توضيح  :2ضروری است در تمام سطوح اقدامات اعم از تعیین ،تدوین و کنترل در اجرای معیار و شاخصهای مدیریت پایدار جنگل با همکاری و هماهنگی
مدیریتبود.پایدار جنگل است.
شاخص
معیارها
عبارت
بدینج)
گیرد.پ&
صورتم&
&ش
کلمات (م
هایمیسر خواهد
برنامهها
اصالحوو توسعه
دورهای یا
خالصهارزیابی
صورت امکان
تحقیقات
توضیح  :1بخش
توضیح  :2ضروری است در تمام سطوح اقدامات اعم از تعیین ،تدوین و کنترل در اجرای معیار و شاخصهای
جمعبندی و
پیشنهادجنگل با همکاری و هماهنگی بخش تحقیقات صورت گیرد .بدین صورت امکان ارزیابی دورهای یا
مدیریت پایدار

بــا توجــه بــه اهمیــت معیارهــا و شــاخصها در اجــرای مطلــوب
اصالح و توسعه برنامهها میسر خواهد بود.
مدیریــت پایــدار جنــگل و امکانپذیــری ارزیابــی و ارزشــیابی
رونــد پایــداری در جنگلهــا ،پیشــنهاد میشــود تعــداد معینــی از
معیارهــا و شــاخصهای پیشــنهادی در مدیریــت پایــدار جنــگل
بهصــورت مــدون در برنامــه جــاری مدیریتــی و کارشناســی قــرار
داده شــود .انجــام ایــن امــر بــا بازنگــری و بازنویســی طرحهــای
جنــگلداری میســر خواهــد بــود .سیســتم اجرایــی و بهکارگیــری
آن در شــبکهای از مدیــران و کارشناســان ســازمان کــه در شــکل 3
پیشــنهاد شــده اســت ،قابلیــت اجــرا پیــدا خواهــد کــرد.
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