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  مدیریت پایدار جنگل فناوري شکافمزیت و ارزیابی 
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  ،د، ایراندانشجوي دکتري، گروه جنگلداري، دانشگاه لرستان، خرم آبا1
  ،آباد، ایران استادیار گروه جنگلداري، دانشگاه لرستان، خرم2

  استاد، گروه مدیریت فناوري اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران3
  22/07/1396تاریخ پذیرش: ؛ 15/12/1395تاریخ دریافت: 

  1چکیده
بنابراین  .مدیریت نسل حاضر استاز  یتابع یندهنسل آ که بقاي است رسیدهنتیجه امروزه انسان به این  سابقه و هدف:

براي حفظ امکان بقاي مورد پذیرش اکثریت جامعه جهانی  هايعنوان یکی از راه تفکر توسعه و مدیریت پایدار به
و  ها ، نشستها از طریق برگزاري کنوانسیون منظور دستیابی به این هدف، قرار گرفته، است. به هاي امروز و فردا، نسل
هاي اجراي  راه و بررسیریزي  برنامه ،اقدام به سیاستگذاريالمللی، ملی و محلی  در سطوح بینمختلف  هاي یشهما

 ریت پایدار منابع طبیعی وتفکر مدی ،در این راستا. شده استمدیریت پایدار جنگل و کنترل پایش  بهینه، ارزیابی،
رود و نیاز به محرکی دارد که متناسب با شرایط  میي پیش به کند آناجراي اما ، مورد توجه قرار گرفته استها  جنگل

ي توسعه پایدار و ها عنوان یکی از اصل به فناورير این پژوهش د عمل نماید.ي حاضر و آینده ها و اهداف نسل
و نیازهاي  ها ارزیابی ظرفیتآن هدف  که رفتمحرکی براي رسیدن به مدیریت پایدار جنگل مورد بررسی قرار گ

  است. جهت دستیابی به مدیریت پایدار جنگل فناوري
مورد ارزیابی قرار  ها از اصولی است که از طریق معیارها و شاخصمتشکل مدیریت پایدار جنگل  ها:مواد و روش

در این تحقیق از ابزار گیرد.  میمورد ارزیابی قرار  ها خود نیز از طریق معیارها و شاخص فناوريگیرند. از طرفی  می
شده استفاده  براي دستیابی به مدیریت پایدار جنگل در استان همدان فناوريمزیت و شکاف بررسی  تک جهت کپ

را به هشت جزء به نام پارامترهاي  فناوريبوده، که  فناوريبراي شناسایی نیازهاي  می تک یک ابزار عل ابزار کپاست. 
در نهایت این ابزار با ارائه نتایج ها ارائه داده است. بندي این پارامتر تقسیم نموده و مقیاسی براي تسهیل رتبه فناوري

این تحقیق از نوع پیمایشی دهد.  می، رهنمودهایی جهت بهبود سیستم ارائه فناوريدر قالب جداول مزیت و شکاف 
برداري  و با نمونهو آبخیزداري استان همدان توصیفی با جامعه هدف کارشناسان بخش جنگل اداره کل منابع طبیعی 

  است.انجام شده پرسشنامه  10به تعداد  دفمندیر احتمالی هغ
ابزار کپ  فناوريي ها ي مدیریت پایدار جنگل بر اساس معیارها و شاخصها نشان داد که اصل تحقیق نتایج :ها یافته

 با ها و رویه ها کمترین مزیت موزون در پارامتر سیستمهستند. درصد  60درصد و شکاف  40تک داراي مزیت کلی 
است. درصد  49سازي با مقدار  درصد و بیشترین میزان مزیت موزون در پارامتر سطح پشتیبانی و بهینه 33مقدار 

                                                             
    maleknia.r@lu.ac.ir  مسئول مکاتبه:*
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درصد و کمترین مزیت مربوط  49بیشترین مزیت معیار رویکرد مدیریتی مربوط به شاخص فرهنگ سازمانی به مقدار 
رویکرد مدیریتی، اصل اول مدیریت پایدار ي ها بر اساس شاخصاست. درصد  35به شاخص حل مساله با مقدار 

 50برابر  ر آنکسب کرده که مقدا ي سازمانی، بیشترین مزیت راها ریزي و چارچوب جنگل، یعنی سیاست، برنامه
کمترین مزیت مربوط به اصل پنجم، یعنی توافق ذي نفعان براي حفظ سالمت اکوسیستم جنگل و رفاه  و درصد
  دست آمد. درصد به 38به مقدار  ،ي وابسته به جنگلها انسان
و مدیریت آن در عصر حاضر که در دستور  فناوريبا توجه به اهمیت مدیریت پایدار جنگل و اهمیت گیري:  نتیجه
ي آن جهت دستیابی به ها و ظرفیت فناوريکید قرار گرفته، ضروري است تا از أهم مورد تدر ریودوژانیرو  21کار 

ریزي بهینه   براي سیاستگذاري و برنامه فناوريبایست نقاط قوت و ضعف  میي این منظور اهداف استفاده نموده و برا
  را شناخت.

  
  ، مزیت فناوري، مدیریت پایدار جنگلنیازهاي فناوريپارامترهاي فناوري،  کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

 ها داراي تاریخچه طوالنی بوده که مدیریت جنگل
مین دائمی أو ت بینی پیش طور سنتی داراي هدف به

. مفاهیمی مانند امکان برداشت )24( بوده استچوب 
ساالنه، مدیریت توده و محصول پایدار در اوایل علم 
جنگلداري مطرح شد و پایداري استفاده از جنگل تنها 

 شد. سنجیده میبا افزایش و پایداري تولید چوب 
سپس نیاز به پذیرش ادراکات و نیازهاي در حال تغییر 

ثیرات گسترده أاز عملیات جنگلداري (مانند تجامعه 
ي مربوط به ها هاي زیست محیطی و بحث جنبش

ها و  توسعه پایدار) و تولید مجموعه متنوعی از کاال
خدمات اکوسیستم منجر به تمرکزي قوي در مورد 

مفهوم پایداري در  .)26( ها شد ایدار جنگلمدیریت پ
قرن  عنوان یک اصل از اوایل علم جنگلداري به

ولی تفسیر این اصل در  هجدهم میالدي پذیرفته شده
توان  می  بنابراین  .)32( طول زمان توسعه یافته است

مدیریت پایدار جنگل ریشه در علم گفت 
میالدي  1800-1700قرن دهه اول شناسی در  جنگل

و درکنفرانس ریو  1992این تفکر در سال  .)26( دارد
 تدوین شد. 21در دستور کار  11در قالب فصل 

مه و برناکه  21دستور کار  ،سالهمچنین در این 
کشورهاي جهان است مطرح  21براي قرن  سندي

 11مقدمه و در که  بودهفصل  40داراي  سندشد. این 
 اشاره شده است (جدول فناوريفصل از آن به بحث 

در  فناوريآن از نقش  11). همچنین در فصل 1
 است به میان آمدهسخن  ها مبارزه با نابودي جنگل

)30( .  
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  .21 در فصول مختلف دستور کار فناورياهمیت  بررسی -1 جدول
Table 1. Investigation of technology importance in the different chapters of Aganda 21. 

  ردیف
Row 

  شماره فصل
Chapter No.  

  عنوان فصل
Chapter Title  

  فناوري علت اهمیت
The cause of the importance of technology 

  مقدمه  -  1
 Preamble 

  خطر بدون و سالم يها فناوري از استفاده
Environmentally safe and sound technologies 

2  4 
  مصرف يالگو رییتغ

Changing consumption 
patterns 

  نهیزم در شتریب  ییکارآ  کسب جهتهاي موجود سازگار با محیط زیست  فناوريو توسعه نوین  فناوريکاربرد 
  منابع و  يانرژ از  استفاده

Promoting R&D in environmentally sound technologies and encouraging the dissemination 
of existing environmentally sound technologies to use energy and resources in an 
economically efficient and environmentally sound. 

3 9  
  جو از حفاظت

Protection of the 
atmosphere 

ي ها و همچنین سیستم يانرژ  ییکارآو تجربیات ارتقاء  فناوريتشویق تحقیق، توسعه، انتقال و استفاده از 
  در صنعت  نقل و  حمل  فناوري ارتقاءو  حمایت از کاهش آلودگی ، انرژي معتبر زیست محیطی

Promote the research, development, transfer and use of improved energy- efficient 
technologies and practices. Promote the research, development, transfer and use of 
technologies and practices for environmentally sound energy system. Support the promotion 
of less polluting and more efficient technologies and processes in industries. 

  ها جنگل ينابود با مبارزه 11 4
Combating deforestation 

ها و سبز نمودن نواحی تخریبی با احیاء جنگل و  حمایت، مدیریت پایدار و حفاظت از همه جنگلتقویت 
هاي معتبر از نظر محیط زیست و با الودگی کم براي  فناوريکاري. توسعه و کاربرد  سازي و جنگل غنی
ي ارزیابی و مشاهادات سیستماتیک شامل ها براي فعالیت ي علمی و فناوريجنگل. ابزارهابرداري  بهره

. افزایش اقدامات مربوط به بهبود فناوريي ها ي آماري و نوآوريها سازي ل ي مهم تحقیقاتی و مدها تالش
ت ي همه خدماها برداري کارا براي پوشش دادن همه ارزش . تشویق ارزیابی و بهرهفناوريژنتیک و کاربرد بیو

یی براي ها زارها. ایجاد و تقویت ظرفیت و اراضی جنگلی و درخت ها و کاالهاي تولید شده از جنگل
  ها مانند سنجش از دور و غیره. ریزي، ارزیابی و مشاهدات سیستماتیک جنگل برنامه

Enhancing the protection, sustainable management and conservation of all forest and the 
greening of degraded areas through forest rehabilitation, afforestation, and reforestation.  
Development and application of environmentally sound and less polluting technology for 
forest utilization. Scientific and technological means for assessing and systematic 
observation activities involve major research efforts, statistical modeling and technological 
innovation. Increase action related to genetic improvement and application of biotechnology, 
Promoting efficient utilization and assessment to recover the full valuation of the goods and 
services provided by forests, forest lands and woodlands. Establishing and/or strengthening 
capacities for the planning, assessment and systematic observations of forests. 

5  14 
  داریپا توسعه و يکشاورز

Promoting sustainable 
agriculture and rural 

development 

مزرعه با در نظر گرفتن تجربیات و دانش اکولوژیکی جوامع  فناوريتشویق مشارکت مردم در توسعه و انتقال 
  محلی و غیره.

Encourage people's participation on farm technology development and transfer, 
incorporating indigenous ecological knowledge and practices and etc. 

6 15 
  یکیولوژیب تنوع از حفاظت

Conservation of biological 
diversity 

ویژه به  هو انتقال ایمن آن ب فناوريویبمکانیسمی براي بهبود، تولید، توسعه و استفاده پایدار از از  استفاده
  کشورهاي در حال توسعه و غیره.

Implementation mechanism for the improvement, generation, development and sustainable 
use of biotechnology and its safe transfer particularly to developing countries and etc. 

7  16 
  داریپا فناوريویب

Environmentally sound 
management  of 
biotechnology 

ي ملی ها براي حمایت از فعالیت توسعه حال در يکشورها وسیله به وريفنا و تطبیق انتقالتشدید اکتساب، 
  کنند و غیره. میرا تشویق  که امنیت غذایی

Acceleration of technology acquisition, transfer and adaptation by developing countries to 
support national activities that promote food security, etc. 

8 21 

  جامد يها زباله
Environmentally sound 
management of solid 

wastes and sewage related 
issues 

  بازیافت مواد زائد فناوريتسهیل انتقال 
Facilitating the transfer of waste reuse and recycling technology 

9 30 
 صنعت و تجارت

Strengthening the role of 
business and industries 

کنند و همزمان  مییی که منابع را با بازدهی باالتري استفاده ها فناوريي تولیدي با فرایندها و ها بهبود سیستم
 ،يفرامرز يها شرکت کنند راه مهمی براي پایداري صنعت و تجارت است. میمواد زائد کمتري تولید 

  تسیز طیمح بر فناوري راتیثأتمسبب  یاصل يها ارگان
The improvement of production systems through technologies and processes that utilize 
resources more efficiently and at the same time produce less wastes - achieving more with 
less - is an important pathway towards sustainability for business and industry, etc. 

10  31 
  فناوري و علوم

Scientific and 
technological community 

  در کارهاي انسان بیشتر شناخته شود و بهتر درك شود. فناورياین مهم است که نقش علم و 
It is important that the role of science and technology in human affairs be more widely 
known and better understood 

11 32 
  کشاورزان

 Strengthening the role of 
farmers  

مواد غذایی کند،  میي کشاورزي و معتبر زیست محیطی که محصوالت کشاورزي را تقویت ها فناوريتوسعه 
  کند. میي هرز را کنترل ها کند و آفات و علف میگرداند، آب و انرژي را حفظ  میرا دوباره به چرخه بر 

Develop environmentally sound farming technologies that enhance crop yields, maintain 
Land quality, recycle nutrients, and conserve water and energy and control pests and weeds. 

12 34 

  فناوري انتقال
Transfer of 

Environmentally Sound 
Technology  

Cooperation And 
Capacity-Building 

  توسعه حال در يکشورها به ستیز طیسازگار با مح يها فناوري قالانت
Environmentally sound technologies are not just individual technologies, but total systems 
which include know-how, procedures, goods and services, and equipment as well as 
organizational and managerial procedures 
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توان تمام دانش، محصوالت،  میرا  فناوري "
یی تعریف کرد ها و سیستم ها فرایندها، ابزارها، روش

ا و ارائه خدمات به که در جهت خلق و ساخت کااله
ممیزي  1985پورتر در سال  ).1( "شود کار گرفته می

را تحلیلی دانسته است که جهت شناسایی  فناوري
کار  سازمان به فناوريي ها دارایی نقاط قوت و ضعف

سازمان  فناوريو هدف آن ارزیابی موقعیت  رود می
است  ها فناوريدرمقایسه با رقبا و پیشرفته ترین 

، اکتساب فناوريانتقال ، فناوريممیزي در کنار ). 14(
ي مهم در این زمینه بوده که ها و مدیریت آن از بحث

تا بتوانند  اند هقات بسیاري به این زمینه پرداختتحقی
را شناسایی و ارزیابی نمایند و مورد  فناورينیازهاي 

   ).12مدیریت قرار دهند (
و  فناورياما با وجود اهمیت توسعه و مدیریت 

ندرت تمرکز تحقیقات ه ب ،ها براي جنگلکاربرد آن 
تا  این امر شاید .منابع جنگلی در این مورد بوده است

از  .باشد فناوريات پیچیده بودن ذ دلیلحدودي به 
طرفی محققان بخش جنگل به ندرت کارشناسان 

بنابراین ممکن است این  ،هستند فناوريبخش توسعه 
 فناوري. )10(موضوع را خارج از حوزه خود بدانند 

  عوامل تواند از طریق افزایش تولید، کاهش اثرات می
از طریق  گیري تصمیمکمک به ،  ها جنگلتخریب 

و  ها عات، افزایش بازدهی کارخانهفراهم کردن اطال
، به ها مصرف ضایعات و خرده چوب با امکان جنگل

). براي دستیابی به 28کمک کند ( ها مدیریت جنگل
مدیریت پایدار جنگل که از یک طرف به استمرار 
کارکردهاي مطلوب جنگل و حفظ و بهبود سالمت 

و از طرف دیگر جلوگیري از  ها اکولوژیکی جنگل
مطلوب بر روي محیط فیزیکی و اجتماعی و اثرات نا

 ؛13کند ( میکید أمین رفاه براي نسل حاضر و آینده تأت
و معیارها مطرح  ها ابزارهایی مانند شاخص )22

ي وضع ها و شکاف ها تا بتوانند مزیت) 22( اند شده

موجود را جهت دستیابی به مدیریت پایدار جنگل 
طور  اما به. )16 ؛20 ؛21 ؛23 ؛19 ؛15 ؛31بسنجند (

در دستیابی  فناورياستراتژي و مدیریت ویژه جایگاه 
به مدیریت پایدار جنگل به خوبی مشخص نشده 

جهت  فناورياین تحقیق قصد دارد تا نیازهاي  است.
را در استان همدان  دستیابی به مدیریت پایدار جنگل

ابزار  که استضروري  بدین منظور  ارزیابی نماید.
معرفی در استان  ها ر و شرایط جنگلالزم براي اینکا

  د. نشواجمالی 

) به نام UNIDO(1از روش استاندارد یونیدو 
شده استفاده در این تحقیق ) CAPTECH(2تک  کپ

داراي  فناورياین ابزار جهت ارزیابی سطح  .است
، هاي عملیاتی زیرساخت باشد: میپارامترهاي زیر 
علمی و  هاي پایه، فناوري فرایند، فناوري محصول

سطح ، پشتیبانی اطالعاتی، ها ها و رویه سیستم، مهارتی
؛ 8؛ 27؛ 3( رویکرد مدیریتیو  سازي پشتیبانی و بهینه

نظر باشد و یا امکان  اگرانتخاب فناوري بهینه مد. )29
علت محدودیت  به ها  گذاري در تمام فناوري سرمایه

بندي  شناخت و اولویتمنابع وجود نداشته باشد، 
. )18 ؛11(ي مهم و کلیدي ضروري است ها يفناور
با عنوان یکی از ابزارهاي مدیریت فناوري  بهتک،  کپ

هاي فناوري و نقاط قوت و  تسهیل شناسایی نیازمندي
تواند  می  ها  بندي کردن آن ضعف و در نهایت اولویت

در این  .)27( شناسایی کندرا هاي فناوري  نیازمندي
ي فناوري ها  یازمنديتحقیق سعی بر این است تا ن

مورد بررسی  دستیابی به مدیریت پایدار جنگلجهت 
  قرار گیرد.

توان  میدر استان همدان  ها  در مورد شرایط جنگل
ي استان همدان ها سیستم مدیریت جنگلگفت که 

                                                             
1- United Nations Industrial Development 
Organization 
2- Capacity Building for Technology 
Absorption and Capital Investment Evaluation 
for Technology Upgradation 
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ها،  نشات گرفته از سیستم مدیریتی سازمان جنگل
اري کشور است. در این سیستم مراتع و آبخیزد

طبق  آنکه مدیریت جزء انفال و ملی هستند ها  جنگل
ها، مراتع و آبخیزداري کشور  قانون به سازمان جنگل

به نیابت از دولت جمهوري اسالمی ایران داده شده 
محدود و  هاي این استان زادآوري طبیعی جنگل است.

پراکنش در سطح استان داراي  ها بسیاري از گونه
 ،ها جنگلسطح محدود بودن باشند.  میانفرادي 

تغییر کاربري  ،ها وابستگی جوامع محلی به جنگل
ها توسط جوامع محلی، پایین بودن فرهنگ  جنگل

شفاف نبودن  و منابع طبیعی جوامع وابسته به جنگل
توان از  مینفعان را  سیستم تبیین حقوق ذي

). 9هاي این استان نام برد ( ي حاکم بر جنگلها ویژگی
هاي طبیعی این  جنگل با توجه به محدود بودن سطح

مسائل و مشکالت  وجود دارد کهاستان، این تصور 
کم باشد اما نکته مهم این  ها  این استان در زمینه جنگل

ها داراي جدایی جغرافیایی بوده،  است که این جنگل
ي ها  ي طبیعی هستند که در پناهگاهها  و تنها توده

ري از طرفی کاهش زادآو .اند اکولوژیکی باقی مانده
لذا  .کند می  ها را تهدید  طبیعی پایداري این جنگل

ها بیشتر شده است.  ضرورت توجه به این جنگل
طور که بیان شد مدیریت جنگل در طول زمان  همان

 تکامل یافته تا به مدیریت پایدار جنگل رسیده است
یی مابین ها . بنابراین اگر چه ممکن است شباهت)32(

یدار وجود داشته باشد، اما مدیریت فعلی با مدیریت پا
 فناوريبا ارزیابی نیازهاي که هدف تحقیق این است 

، جهت پاسخگویی به نیازهاي نسل ها  از این شباهت
ي ها شباهت استفاده نموده واستان  فعلی و آینده

مدیریت فعلی با مدیریت پایدار جنگل را تقویت و 
  را جهت کاهش شناسایی نماید. ها شکاف
  

  ها مواد و روش
بخـش جنگـل   این پـژوهش در سـطح   : معرفی منطقه

اسـتان همـدان   اداره کل منـابع طبیعـی و آبخیـزداري    
و  اداره منــابع طبیعــی نــهکــه داراي ، صــورت گرفتــه

در  باشـد.  میي استان ها در سطح شهرستان آبخیزداري
هاي طبیعی و اراضـی جنگلـی    جمع جنگلدو جدول 

اراضـی   هاي طبیعـی و  ارائه شده است. تفاوت جنگل
باشـد. اراضـی    جنگلی در تراکم درختان در هکتار می

درصد در  5جنگلی داراي تاج پوشش درختی کمتر از 
هاي طبیعی داراي تاج پوشـش   جنگل. باشند هکتار می

هاي تنک، نیمه انبوه و انبوه  درصد به جنگل 5بیش از 
 ) 9( شوند. می  بندي  دسته

  
   .)9( ي استان همدانها آمار جنگل -2 جدول

Table 2. Forest statistics of Hamadan province. 
  ردیف

 Row 
  عنوان

 The title 
  سطح (هکتار)
Area (ha) 

1 
  هاي طبیعی جنگل

Natural forest  
1441 

2 
  هاي طبیعی و اراضی جنگلی جنگل

Natural forests and forestland areas  
35176 

3 
  هاي دست کاشت جنگل

Planted forest 
4307 

4 
  ي جنگلیها گاه ذخیره

Forest preserves 
2795 

5 
  سهم سرانه جنگل و فضاي سبز در استان
Forest area per-capita in Hamadan 

02.  
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؛ 3( بر مبناي روش کپ تک شیوه اجراي پژوهش
  . )1 شکل(باشد  می) 27
، براي دستیابی به مدیریت پایدار جنگل از گام اولدر 

استفاده  )CIFOR(سط هفت اصل تعریف شده تو
  باشند:که به شرح زیر میشده 

ي ها ریزي و چارچوب سیاست، برنامه: اصل اول
  سازمانی براي دستیابی به مدیریت پایدار جنگل

  اصل دوم: حفظ سالمت اکوسیستم
هاي مختلف به  سوم: میزان دسترسی نسل اصل

  ها و فواید اقتصادي حاصل از آن جنگل
ذي نفعان براي مدیریت  اصل چهارم: شناسایی حقوق
و تهیه ابزار الزم براي  ها مشارکتی و منصفانه بر جنگل

  آن
اصل پنجم: توافق ذي نفعان براي حفظ سالمت 

ي وابسته به ها اکوسیستم جنگل و همچنین رفاه انسان
  جنگل

اصل ششم: پایداري تولید و کیفیت کاالها و خدمات 
  جنگلی

و  فناورياي منظور تعیین پارامتره وم بهدر گام د
استفاده  یونیدو الگوي استاندارداز مقیاس امتیازدهی 

هاي  زیرساختاین پارامترها شامل  .شده است
هاي  پایه، فناوري فرایند، فناوري محصول، عملیاتی

پشتیبانی ، ها ها و رویه سیستم، علمی و مهارتی
رویکرد و  سازي سطح پشتیبانی و بهینه، اطالعاتی
که پارامتر رویکرد  جه به ایناست. با تو مدیریتی

باشد  هاي متفاوتی می مدیریتی داراي شاخص
نمره شاخص  شوند،میصورت مجزا محاسبه  به

ترکیبی مزیت موزون رویکرد مدیریتی محاسبه شده از 
این طریق در محاسبه مزیت کل مدیریت پایدار جنگل 

  شد. وارد
منظور سنجش نقش فناوري در  به، در گام سوم

دو پرسشنامه تهیه و به مدیریت پایدار جنگل، دستیابی 

یق آلفاي کرونباخ بررسی از طر ها  مهپایایی پرسشنا
براي تعیین وزن اصول مدیریت  نامه اول. پرسشندشد

نسبت به  )بیان شده در باال (شش اصل پایدار جنگل
امتیازدهی هر پارامتر جهت  منامه دوو پرسش همدیگر
ا بتوان نیازهاي فناوري ت نسبت به هر اصل بود فناوري

در  .را از طریق پارامترهاي فناوري سنجش نمود
در شده بندي ارائه  پرسشنامه دوم بر اساس مقیاس

نیازهاي فناوري هر اصل از مدیریت پایدار ) 3جدول (
جنگل با امتیازدهی به پارامترهاي فناوري مشخص 

توسط کارشناسان بخش  نامهپرسش 10تعداد . ندشد
بع طبیعی استان همدان تکمیل ات مناجنگل ادار

برداري غیراحتمالی  . در این تحقیق از نمونهگردید
ه شده است و بحث تعمیم نتایج به سایر استفاد
براي تعیین تعداد نمونه از  مطرح نیست. ها استان

) و 1970جدول تهیه شده توسط کرجسی و مورگان (
ا بسشنامه پایایی پر. )5( ) استفاده شد1969کوهن (

براي  .تعیین شدروش آلفاي کرونباخاز استفاده 
آلفاي پایایی با استفاده از  مقدار یکپرسشنامه شماره 

و براي پرسشنامه شماره  محاسبه شد /974کرونباخ 
که براي هر دو مورد  دست آمد هب /969این مقدار  دو

آن است که  یا اعتبار، مقصود از روائی .قبول است
واند خصیصه و ویژگی موردنظر گیري، بت وسیله اندازه

پرسشنامه از روش  اعتباررا اندازه بگیرد. براي بررسی 
توان استفاده  میکی و اعتبار سازه محتوائی، مال اعتبار

نظرات از پرسشنامه  ،براي تعیین اعتبار محتوائیکرد
 استفاده شد. در گام چهارم متخصصیننظران و  صاحب

بناي پارامتر فناوري دهی به هر اصل بر م رتبهمنظور  به
» یک«امتیاز  شده که امتیازي استفاده ششمقیاسی از 

 و امتیاز ترین سطح فناوري) (پایین ترین حالت ضعیف
را  (باالترین سطح فناوري) ترین حالت قوي، »شش«

   .)3( دهد نشان می
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  .فناوريمقیاس امتیازدهی به پارامترهاي  -3 جدول
Table 3. Scoring scale of Technological parameters. 

 6 5 4 3 2 1  امتیاز

 پذیر آسیب General عمومی
Vulnerable 

 غیر قابل اعتماد

Unreliable 

  ضعیف
poor 

  متوسط
Average 

  خوب
Good 

  عالی
Excellent 

زیر ساخت 
  عملیاتی
 Basic 

operational 
infrastructure 

ا بدون زیر بن  
No substructure 

  هزیر بناي خام اولی
initial row 

infrastructure 

زیر بناي قدیمی و 
  منسوخ

Old and outdated 
infrastructure 

 زیر بناي معمولی
ordinary 

infrastructure 

 Good زیر بناي خوب

infrastructure 

 زیر بناي عالی
Excellent 

infrastructure 

 محصول فناوري

Product 
technology 

فناوري قدیمی و 
ول منسوخ، محص
  نامرغوب

 Old and outdated 
technology, 

inferior product 

محصول در مرحله 
ابتدایی با طراحی 

  اولیه
The product is 
in the initial 
stage with a 
basic design 

محصول نسبتا خوب که 
در طراحی آن کار شده 

  است
A fairly good 

product that worked 
on its design 

با محصول خوب 
طراحی مناسب و 

  جواب گرفته از آزمایش
Good product with 

good design and 
response from the 

test 

محصول با کارآمدي 
اثبات شده و داراي 

  یید شدهأاستانداردهاي ت
The product has 
been proven and 

certified with 
proven 

performance 

  ترین محصول پیشرفته
The most advanced 

product 

 فرایند فناوري

Process 
technology 

ي سنتی ها فرایند
بدون مستندسازي 

 اطالعات
Traditional 

processes without 
documenting 
information 

ي مستند ها فرایند
 سازي شده

Documented 
processes 

ي حمایت شده ها فرایند
با دانش چگونگی انجام 

  کار
Proactive processes 
with knowledge of 

how to do work 

ي ایجاد شده بر ها فرایند
مبناي دانش چرایی 

  انجام کار
Knowledge-based 

processes for doing 
things 

ي با کنترل ها فرایند
 اي دائمی و لحظه

Processes with 
constant and 

momentary control 

  ترین فرایندها پیشرفته
The most advanced 

processes 

ي علمی و ها پایه
  مهارتی

 Skill and 
knowledge 

base 

بدون مهارت، مهارت 
اندك توسعه یافته 

  همراه با تجربه
No skill, little 

skill developed 
along with 
experience 

مهارت و تجربه 
متوسط در حد 
عمومی، بدون 
  مهارت خاص
Skill and 

experience in 
general, without 

special skills 

ي گسترده با ها تجربه
ي تکنیکی ها مهارت

 طبقه بندي شده
Extensive 

experiences with 
classified technical 

skills 

تجربه و مهارت اثبات 
شده در عمل با 

  نیروهاي آموزش دیده
Proven experience 
and skill in practice 
with trained forces 

نیروهاي متخصص 
به آموزش دیده و تجر
 Trained and دار

experienced 
specialist forces 

نیروهاي متخصص 
آموزش دیده و تجربه 

دار کارآمد (دانش 
  عالی)

Well trained and 
experienced expert 
forces (excellent 

knowledge) 

و  ها سیستم
  ها رویه

 System and 
practices 

 بدون سیستم و رویه
No system and 

procedure 

ي ها جود سیستمو
  شفاهی

The existence of 
oral systems 

سازي  ي مستندها سیستم
  شده با اجراي ضعیف

Filled systems with 
poor performance 

ي مستندسازي ها سیستم
شده و اجرا شده همراه 

  با کنترل اجمالی اجرا
Documentized and 
executed systems 

with runtime 
control 

 

ترده کاربرد گس
 ها و رویه ها سیستم

همراه با اخذ بازخورد 
  ي بازنگريها و روش

Extensive 
application of 
systems and 

procedures with 
feedback and 

review methods 

همراه با کنترل  5مانند 
  دائمی

Extensive 
application of 
systems and 

procedures with 
feedback and 

review methods 
 

 پشتیبانی اطالعاتی
Information 

support 

  فقدان داده
Lack of data 

ي موجود با ها داده
 صحت پایین

Available data 
with low 
accuracy 

ي تولید شده با ها داده
 صحت قابل قبول

Generated data with 
acceptable accuracy 

 اطالعات هدف دار
Targeted 

information 

اطالعات هدف دار 
مراه با واکنش نظام ه

  مند
Targeted 

information with a 
systematic response 

اطالعات طراحی شده 
سیستمی و پشتیبانی 

  واکنشی (تعاملی)
System Design 
Information and 
Reactive Support 

(Interactive) 
سطح پشتیبانی و 

 سازي بهینه
Logistic and 
optimization 

level 

  نیبدون پشتیبا
NO support 

سطح پشتیبانی 
  پایین

Low support 
level 

 پشتیبانی غیر علمی
Non-scientific 

support 
 

پشتیبانی بدون توجه به 
  سازي بهینه

Support regardless 
of optimization 

 

پشتیبانی همراه با 
  سازي خام بهینه

Support with raw 
optimization 

پشتیبانی همراه با 
  سازي بهینه

Support with 
optimization 
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دهی به اصول مدیریت پایدار  همچنین براي وزن
یک، از درصد و براي ضریب نرمال کننده از مقادیر 

ترتیب  و سه بهاستفاده شد که ضریب یک  دو و سه
سطح تالش و هزینه کمترین  و بیانگر بیشترین

ر لفه موردنظؤموردنیاز براي دستیابی به بهترین سطح م
میزان تالش و هزینه براي  تفاوت. با توجه به است

، ضریب نرمال کننده هاي مختلفدستیابی به فناوري
گیري میزان سهولت دستیابی به فناوري  براي اندازه

لفه ؤجا که بهترین سطح هر م از آن .تدوین شده است
باشد لذا ضریب نرمال  می   6) مقدار 3طبق جدول (

لفه را ؤه بهترین سطح مکننده، سهولت دستیابی ب
  سنجد. می

و به شده  تشکیل امتیازاتجدول ، پنجمدر گام 
د. نمره داده ش فناوريرهاي اصول در تقابل با پارامت

ي جدول با اعمال ضریب نرمال ها ، دادهششمدر گام 
مزیت و شامل تعیین . گام هفتم شدندنرمال ننده، ک

ر یریت پایدااصول مدو پارامترهاي فناوري  شکاف
ي اصول مدیریت پایدار ها و شکاف مزیت. بودجنگل 

 رابطهبر اساس  فناوريجنگل بر حسب پارامترهاي 
  . تعیین گردید) 1(

هر پارامتر نسبت به مزیت هر اصل                          )1( رابطه =
100امتیازات *  هاي جدول مقدار هر یک از خانه

  تواند بگیرد می امتیازات جدولهاي  حداکثر مقداري که هر یک از خانه
  

صورت کسر بر اساس نمره کسب در رابطه یک، 
شده هر اصل درارتباط با پارامتر فناوري و اعمال 
ضریب نرمال کننده محاسبه شده است. مخرج کسر 

حداکثر مقدار نمره قابل کسب متناسب با جدول  نیز
) و اعمال بهترین حالت ضریب نرمال کننده قابل 3(

  ه است.محاسب

اصول مدیریت پایدار متفاوت  هاي وزنبا توجه به 
) شاخص ترکیبی مزیت 2( رابطهبا استفاده از  ،جنگل

  . پارامترهاي فناوري محاسبه شدموزون براي 
  

∑= مزیت موزون مدیریت پایدار جنگل بر حسب هر پارامتر                                              )   2( رابطه Pi
i
1 *Wi

∑ Wi
i
1

  
Pi =؛ ارتباط با پارامتر فناوري نمره هراصل درWi =وزن هر اصل  

 
منظور  بهیی ها و رهنمود ها توصیه در گام هشتم
  .گردید بهبود سیستم ارائه

  
  و بحث نتایج

در ارتباط  فناوريامتیازبندي پارامترهاي پس از 
اصول مدیریت پایدار جنگل، مزیت و شکاف  با

مقدار هر یک  است. بیان شده) 4در جدول ( وريفنا
مزیت و شکاف هاي این جدول نشان دهنده  از سلول

پارامتر فناوري در ارتباط با اصل مربوطه از مدیریت 
  پایدار جنگل است. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  1396) 4)، شماره (24هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

155 

  )= شکافG= مزیت، A( فناوريهر پارامتر صول مختلف مدیریت پایدار جنگل نسبت به مزیت و شکاف ا -4 جدول
Table 4. Sustainable forest management Gap and advantage rather than technological parameters (A= advantage, G= Gap). 

 مدیریت پایدار جنگل  
Sustainable forest management  

 1اصل     
P1 

 2اصل 
P2  

 3اصل 
P3 

 4اصل 
P4 

 5اصل 
P5 

 6اصل 
P6 

  A G A G A G A G  A G  A G 
  ر ساخت عملیاتیزی

Basic 
operational 

infrastructure 

48.07 51.93 44.28 55.73 34.16 65.85 39.22 60.79 40.48 59.52 34.16 65.85 

 محصول فناوري
Product tech.  

41.75 58.26 35.42 64.58 37.95 62.05 32.89 67.11 32.89 67.11 35.42 64.58 

 فرایند فناوري
Process tech. 

39.22 60.79 39.22 60.79 32.89 67.11 30.36 69.64 36.69 63.32 40.48 59.52 

ي علمی و ها پایه
  مهارتی

Skill and 
knowledge base 

44.28 55.73 43.01 56.99 31.63 68.38 39.22 60.79 31.63 68.38 41.75 58.26 

  ها و رویه ها سیستم
System and 

practices 
37.40 62.60 34.10 65.90 30.80 69.20 28.60 71.40 28.60 71.40 36.30 63.70 

 پشتیبانی اطالعاتی
Information 

support 
50.49 49.51 43.07 56.94 44.55 55.45 43.07 56.94 43.07 56.94 46.04 53.97 

سطح پشتیبانی و 
 سازي بهینه

Logistics and 
optimization 

level 

54.95 45.06 47.52 52.48 50.49 49.51 44.55 55.45 49.01 51.00 44.55 55.45 

 
 در محاسبه شده فناوريامترهاي مزیت موزون پار

 و بیشترین که کمترین نشان داده شده است 1 شکل
درصد  49و  درصد 33با مقدار  ترتیب بهمزیت موزون 

و سطح پشتیبانی ها  ها و رویه پارامتر سیستم مربوط به 
 فناوريکل مزیت  . همچنینباشد میسازي با  و بهینه

مقدار پایین پارامتر  درصد محاسبه شد. 40با مقدار 
دهنده این است که  ها نشان ها و رویه سیستم
سازي جهت اجرا با کنترل اجمالی  هاي مستند سیستم

هایی با اخذ  به سمت سیستم بایدهمراه بوده، که 

بازخورد و کنترل دائمی توسط نیروهاي متخصص 
پارامتر سطح پشتیبانی و . سوق پیدا کندآموزش دیده 

پشتیبانی علمی جهت دستیابی به سازي، نشان از  بهینه
پشتیبانی بهینه نبوده اما این مدیریت پایدار جنگل دارد 

و منجر به اتالف انرژي، سرمایه و توان سازمان 
به مدیریت پایدار  رسیدنبنابراین براي خواهد شد. 

جهت  سازي را سیستم پشتیبانی و بهینه بایدجنگل 
  وري در سازمان ایجاد نمود.  ایجاد بهره
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  .فناوري پارامترهاي موزون هاي مزیت وها  شکاف -1 شکل

Figure 1. Advantages and gaps of weighted technological parameters. 
 

کل بر حسب موزون و محاسبه نمره مزیت نتایج 
 .آمده است 2 شکلدر  دیریت پایدار جنگلاصول م

رین مقدار مربوط به اصل اول مدیریت پایدار بیشت
درصد است که نشان دهنده  46جنگل با مزیت 

 .نسبت به سایر اصول استاین اصل  وضعیت مناسب
باشد که  می 5 و 4 و 3کمترین مزیت مربوط به اصول 

ر ارتباط با تعیین حقوق مشارکتی ذینفعان، حفظ د
دابی هاي بعدي و حفظ سالمتی و شا منابع براي نسل

هاي مرتبط با آن است. براي  اکوسیستم جنگل و انسان
با ایجاد سیستم تقسیم منافع باید ارتقاء این اصول 

هاي پیشرفته جهت پایش و  مشارکتی و عادالنه، فرایند
کارگیري نیروهاي  کنترل شرایط اکولوژیکی، به

کارگیري  متخصص آموزش دیده با دانش عالی، به
ات جهت اتخاذ تصمیمات هاي فناوري اطالع سیستم

اثربخش و ارتقاء فناوري محصول به سطحی با 
  یید شده اقدام گردد.أمحصوالت با استانداردهاي ت

  

  
  .جنگل پایدار مدیریت اصولموزون  هاي مزیت و ها شکاف -2 شکل

Figure 2. Weighted advantages and gaps of SFM principle. 
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ي ها شاخصدر بین مزیت و کمترین  بیشترین
شاخص فرهنگ ترتیب براي  بهرویکرد مدیریتی 

 35 و 49 شاخص حل مساله با مقادیر و سازمانی
این شاخص نشان دهنده ضرورت  درصد محاسبه شد.

آموزش نیروهاي انسانی سازمان جهت حل مسائل 

جاري است تا از تصمیمات انفعالی جلوگیري به عمل 
ن رویکرد مقدار محاسبه شده براي مزیت موزوآید. 

  باشد.  میدرصد  42مدیریتی برابر 
رویکرد مدیریتی بیشترین نمره را در اصل یکم و 

 کمترین نمره را در اصل پنجم کسب کرده است. 
  

  
  مدیریتی رویکرد يها شاخص شکاف و مزیت -3 شکل

Figure 3. Advantages and gaps of managerial approach indicators. 
 

  
  .جنگل پایدار مدیریت اصول حسب بر مدیریتی رویکرد شکاف و مزیت -4 شکل

Figure 4. Advantages and gaps of managerial approach in terms of SFM principle. 
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 فناوريکید بر اهمیت أیکی از اهداف این تحقیق ت
در دستیابی به  فناوريو لزوم تدوین استراتژي 

ن مساله هم مدیریت پایدار جنگل است که ضرورت ای
و  سایر و )2010(هتماکی و مري کید أمورد ت

قرار گرفته است. نتایج  )28، 10() 1997همکاران (
بیان که  )2016و همکاران (گلیج  نتیجه مطالعه با
ي ها سازي فناوري ورود و بومی"شاخص داشتند 
کمترین وزن و نمره را در مدیریت پایدار  "مناسب
  . )7( دارد. مغایرت ،ي اسالم داردها جنگل

 درصد 60 فناوريشکاف دهنده  نتایج تحقیق نشان
بر باشد. این نتیجه می براي مدیریت پایدار جنگل

دستیابی به براي  فناوري تقویت پارامترهايت ضرور
 بهمنی و تحقیقاتداللت دارد. مدیریت پایدار جنگل 

نیز ) 2012و همکاران (و گیالنپور  )2012(همکاران 
   .)6، 4( است بیانگر این امر

اصل اول با  فناوريپارامترهاي تقابل بر اساس 
ي سازمانی و ها که بر چارچوب مدیریت پایدار جنگل

 56کند شکافی معادل  میانین و منابع مالی حکایت قو
در سطح محاسبه شده که این میزان شکاف  درصد

 شیهولو و لیمبیتسو که با نتایج متوسط ارزیابی شده
مدیریت حوزه دریاچه  فناوري) که جنبه 2016(

همخوانی ماالوي را ضعیف تا متوسط ارزیابی کردند 
علت شکاف را ظرفیت سازمانی  دارد. مطالعه آنان

ذکر ضعیف، اجراي ضعیف قوانین و منابع ناکافی 
   .)17( کرده است
علت اهمیت  طور که در نتایج آمده است به همان

صورت مجزا و با  رویکرد مدیریتی، این پارامتر به
استفاده از هفت شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته که 

درصد محاسبه شده است که  42مزیت کل این پارامتر 
در تقابل  ها ي هر کدام از شاخصها با استفاده از مزیت

توان نقاط قوت و  جنگل می با اصول مدیریت پایدار
ضعف رویکرد مدیریتی را شناسایی و جهت رفع 

در د. ریزي نمو ارتقاء نقاط قوت برنامهو یا  ها ضعف
این تحقیق بیشترین شکاف پارامتر رویکرد مدیریتی 
مربوط به شاخص حل مساله، و کمترین شکاف 

و  رجب بیگیمربوط به فرهنگ سازمانی است. 
انداز و  با مطالعه شاخص چشم) هم 2008 همکاران (

فرهنگ سازمانی به نتایج مشابهی دست یافتند و سطح 
ها، مراتع و  در سازمان جنگل فرهنگ سازمانی را

  .)25( متوسط ارزیابی کردند آبخیزداري کشور
پس از محاسبه پارامتر رویکرد مدیریتی، سایر 

هم محاسبه شده و مزیت کل  فناوريي پارامترها
دست آمد که نشان از  هدرصد ب 40ابر محاسبه شده بر

این دارد که تا دستیابی به مدیریت پایدار جنگل 
طور که در  درصدي وجود دارد. همان 60شکافی 

جداول نتایج آمده است یک مدیر و یا سیاست گذار 
ي ها و شکاف ها تواند با نگاهی به جداول، مزیت می

ار هر پارامتر را در تقابل با هر اصل مدیریت پاید
 گیري تصمیمها  جنگل مشاهده نماید و نسبت به آن

تا با توجه به محدودیت منابع و عدم امکان  نماید
، سرمایه فناوريتوسعه همه جانبه همه پارامترهاي 

به بهترین نحو انجام  ها را با حفظ اولویت ها گذاري
دست آمده از این نظر حائز اهمیت  هاین نمره بداد. 

که نقاط قوت و  د که تا زمانیشو میاست که یادآور 
ضعف سازمان در اجراي مدیریت پایدار جنگل 

ریزي  شناسایی نشده و براي اجراي آن برنامه
استراتژیک صورت نگرفته، دستیابی به مدیریت پایدار 

  پذیر نخواهد بود.   جنگل امکان
  

  گیري کلی نتیجه
دست آمده، در صورت ادامه  با توجه به نتایج به

ها با شرایط فعلی، دستیابی به  ت جنگلروند مدیری
مدیریت پایدار جنگل به کندي پیش خواهد رفت. در 

مدیریت پایدار جنگل نیازمند به کارگیري که  حالی
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فناوري بهنگام است چرا که مدیریت پایدار جنگل 
یک مفهوم و میزان ثابت نیست و متناسب با زمان و 

کند  یر میمکان و شرایط و منابع و اثرات انسانی تغی
پس براي دستیابی به آن باید همزمان با این تغییرات، 

ها هم از فناوري متناسب، کارآمد و به  مدیریت جنگل
روز استفاده کند تا جوابگوي نیازهاي نسل حاضر و 
آینده باشد. با توجه به اهمیت فناوري و گستردگی 
این موضوع و مدیریت آن که در بر گیرنده موضوعات 

ند ممیزي فناوري، چرخه عمر فناوري، متنوعی مان
ي کسب فناوري، شرایط ها  استراتژي فناوري، مکانیسم

سازي براي جذب فناوري،  انتقال فناوري، ظرفیت

شود  می  مسائل بسیار دیگر را شامل ارزیابی فناوري و 
ي فناوري و امکان ها  گردد تا ظرفیت پیشنهاد می

یشتر مورد ها ب گلگیري از آن در مدیریت جن بهره
از نقشه راه توان  بررسی قرار گیرد بدین منظور می

که پیمان فناوري دستور  ن فناوري استفاده نمود همچنا
و موسسه کاغذ و جنگل آمریکا هفت  2020کار 

سکوي فناوري را در نقشه راه فناوري صنایع 
محصوالت جنگلی با هدف ابداع و طراحی مجدد و 

نوآوري فناوري در وسیله  همهندسی مجدد صنایع ب
  ).2( اند فرایند، محصوالت و بازار تعریف کرده
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Abstract 1 
Background and objectives: Nowadays, mankind had reached at this important point, which 
next generation’s survival depends on management function of present generation. Therefore, in 
order to preserve the possibility of survival of today's generations and tomorrow, one of the 
ways accepted by the majority of the international community is sustainable development and 
management. In order to achieve this goal. Through conventions, meetings and delegations to 
policy-making and planning at the international, national and local, and searching the optimal 
way to implement, to assess, to monitor and to control it. To do this, the concept of sustainable 
management of natural resources and forests has been considered, but unfortunately it is a slow 
process and requires a motive, that fits with the needs of today and tomorrow. Therefore, in this 
study, technology has investigated as a sustainable development principle and a motivation 
factor to achieve sustainable management. The aim of this study is to evaluate the capacity and 
technological requirements in order to achieve sustainable forest management. 
Materials and methods: Sustainable forest management consists of principles that are 
evaluated through criteria and indicators. On the other hand, the technology is also assessed 
through criteria and indicators. Technological gaps and advantages for getting sustainable forest 
management in The Hamadan province studied using "CAPTECH" method. CAPTECH Tool is 
a scientific tool for identifying technology needs, which divides technology into eight 
components called technology parameters and provides a scale to facilitate the ranking of these 
parameters. Ultimately, this tool provides guidance for improving the system by presenting 
results in the form of advantages and gaps tables. This research was the descriptive survey with 
target population including forestry sector experts of Natural Resources and watershed 
management administration and the non-probability purposive sampling of 10 questionnaires. 
Results: The result of this study showed that sustainable forest management principles based on 
CAPTECH parameters has 40% advantage and 60% gap. The lowest weighted advantage of 
technological parameters which is related to systems and practices parameter is 33 percent and 
the highest weighted advantage of technological parameters which is related to logistics and 
optimization level is 49%. The greatest advantage of managerial approach criterion is related to 
organizational culture indicator by 49% and the lowest advantage of this criterion is related to 
problem-solving index by 35%. Based on the managerial approach indicators, the first principle 
of sustainable forest management, the policy, planning and institutional framework, has got the 
greatest advantage that it has won an amount equal to 50% and the advantage of the fifth 
principle, the agreement of stakeholders to maintain forest ecosystem health and human well-
being, has obtained the lowest amount of 38%. 
Conclusions: Due to the importance of sustainable forest management and the importance of 
technology and technology management at present era that has been emphasized in Agenda 21, 
it is important to use technology and its capacities to reach our target. Therefore, technological 
gaps and advantages should be determined for optimal planning and policy making. 
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