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  ن منظوره، آمایش سرزمیکارکردهای جنگل، تولید چوب، تفرج، مدیریت چند واژهای کلیدی:

 27-413-72طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 سختجویباری، سعید راهبری سیمحمدهادی معیری، شعبان شتایی )گان(:هنویسند

 های آمایش سرزمیننیا با استفاده از مدلپژوهشی دکتر بهرام شناسایی کارکردهای سری دوم جنگل آموزشی و عنوان:

 27-413-72 شماره:

 73/17/1423 تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

افزون توقعات جامعه )در جهان و ایران( در زمینه کارکردهای جنگل که فراتر از تولید چوب است، روز افزایش

های منفی کاهش برداشت چوب در توازن و همچنین جلوگیری از پیامد های جامعهگویی به خواستهبرای پاسخ

های های غیرچوبی جنگل نیز استفاده شود و طرحهای جنگلداری، الزم است از سایر پتانسیلاقتصادی طرح

  های مختلف جنگل تهیه شوند.جنگلداری بر این اساس و با توجه به کارکرد

 

 مقدمه )شرح مساله(

ست. شناسایی کارکردها و نفعان زیاد کاری پیچیده و دشوار اریزی جنگل با توجه به اهداف و ذیبرنامه

منظور شناسایی گیرد. بهگیری صورت میمراتبی و تصمیمریزی برای جنگل طی یک فرایند سلسلهبرنامه

کارکردهای جنگل با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان به تعیین اولویت کارکردهای جنگل پرداخته و در 

دهی های مورد نیاز برای اجرای مدل و مکاندهی این کارکردها، تهیه دادهمراحل بعد به تهیه مدل ویژه برای مکان

  شود.این کارکردها در سطح جنگل پرداخته می

 

 هاترین یافتههمم

 ترتیب عبارت بودند از: تولید چوب، حفاظت، حمایت و تفرجمهمترین کارکردهای جنگل به -

   آید.شیب در تعیین هر کدام از کارکردها مهمترین عامل به حساب می -
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 ، جداول و سایر مستندات(هار شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

برای کاربری  17 و 11، 8، 4، 7، 1های گیری مطلوبیت هر پارسل نشان داد که پارسلنتایج حاصل از میانگین

  در طبقه دوم تولید چوب قرار گرفتند. 14و  2، 2، 6های تفرج مناسب بودند. همچنین پارسل

 
 . نیا گرگانآموزشی و پژوهشی دکتر بهرام کاربری مناسب برای هر پارسل در سری دوم جنگل -شکل 


