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 چکیده

 پایدار مدیریت راستای در اکولوژیک حفاظت اصول تحقق جهت طبیعي منابع حفاظت یگان عملكرد ارزیابي و تحلیل پژوهش این از هدف
 منظوربه قتحقی این در .است کشور هایاستان تمامي از حفاظت یگان ستاد به واصله گزارشات شامل تحقیق این آماری جامعه .است سرزمین

 تاکنون یگان تشكیل بدو از که داد نشان نتایج شد. استفاده SPSS 16.0 و  Excel 2010 هایافزار نرم از یگان عملكرد تحلیل و تفسیر
 هایاخصش در گرفته صورت تخلفات و هاپرونده تعداد طرفي از یعني است؛ افتاده اتفاق توجهيقابل رشد ارزیابي مورد هایشاخص اکثر در

 بترتیبه دام چرای و کنيبوته ،سوزاندن و زدنکت نهال، و درختچه ،درخت قطع مراتع، در تصرف و تخریب ،هاجنگل در تصرف و تخریب
 و کت هایشاخص در بازداشتي مواد حجم دیگر طرف از است. داشته کاهش %2 و % 70/23 ،% 33/19 ،91/77 ،% 77/27 ،% 17/20

 ،% 57/71 ،%73/13 ترتیببه نقلیه وسایل و تجهیزات توقیف ذغال، حجم هیزم، حجم چوب، حجم ذغال، کوره کني،بوته درختان، سوزاندن
 بازداشت و نادرست و درست های گزارش و اخبار همچنین، .است داشته افزایش %73/73 و 19/77% ،77/05% ،77% /11 ،19% ،07/73%

 کاهش و یگان بازدارندگي توان که است بوده همراه درصدی 31/12 و 19/77 ،11/53 و 31/12 افزایش اب ترتیببه زن و مرد از متخلفین
 ورحضعدم و خاک و آب از حفاظت هایطرح اجرای و تهیه بدون سرزمین پایدار مدیریت تحقق بنابراین، .دهدمي نشان وضوح به را تخلفات
 .شد نخواهد میسر طبیعي هایعرصه در یگان مستمر
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 سرآغاز
 در دتولی عوامل از بخشي و حیات بستر عنوانبه طبیعي منابع

 کشورها دیااقتص توسعه اساسي محورهای از یكي ،جامعه
 توجه مورد کمتـر اخیر هایسال تا که آنچه اما شود.مي محسوب

 ایـن از نـاشي خدمات ارزش و اهمیت است، گـرفته قـرار
 بشری تمدن رفتپیش آنها بدون که است طبیعي هایاکوسیستم

 آبخیزداری و مراتع ،هاجنگل سازمان) بود دنخواه پذیرامكان
 هستند دارا را خاصي هایارزش طبیعي باز فضاهای (.1351 ،کشور

 دخالت دهد.مي قرار تاثیر تحت را آنها حفاظت و ریزیبرنامه که
 هایارزش جبرانغیرقابل تخریب سبب است ممكن فضاها این در

 هایاکوسیستم تخریب اب (Forman, 1995). گردد طبیعي
 و کردهاکار این ارزش ها،تاالب و مراتع ها،جنگل مثل طبیعي
 ،ونهنم عنوانبه ؛شودمي ترروشن روز به روز اکوسیستمي خدمات
 آبي هایچرخه تنظیم در را هاآن حیاتي ارزش هاجنگل تخریب

 رخ هب بارها خاک فرسایش از جلوگیری و هاسیالب کنترل ویژههب
 ، کشور آبخیزداری و مراتع ،هاجنگل سازمان) تاس کشیده بشر

 عمرات مورد در آن تحوالت و تغییر و طبیعي عوامل چه اگر (.1351
 اخیر هایدهه و هاسال در عمالً آنچه است، توجهقابل هاجنگل و

 ابعمن هایعرصه تخریب در تسریع یا و تخریب سبب سرعت به
 این با ؛است بوده اجتماعي -اقتصادی و انساني عوامل شده طبیعي

 -اقتصادی لیمسا با تنها هاجنگل و مراتع از حفاظت ،حال
 اقدامات از ایمجموعه است الزم بلكه گردد،نمي ممكن اجتماعي
 صورت قانوني و مدیریتي اقتصادی -اجتماعي و فني هماهنگ

 یافت دست هاجنگل و مراتع تخریب از جلوگیری به بتوان تا گیرد
(Gough et al., 2008). باید حفاظت برای ریزیبرنامه 

 در باید طبیعي هایارزش کدام که یاشد سؤاالت این پاسخگوی
 ردند.گ مدیریت هاارزش این باید چطور و شوند حفظ توسعه مقابل

 تنوع، یكپارچگي، حفظ جهت در باید حفاظت در هااولویت
 اشدب اکوسیستم یا سرزمینسیمای نادر عناصر و پذیریآسیب

(Maruani & Amit-Cohen, 2007). 
 وجهت ها،جنگل تخریب از ناشي يزیستمحیط هایبحران بروز با
 و ميعل مجامع بین در طبیعي منابع از حفاظت فنون و هاشیوه به

 ایتردهگس هایفعالیت و هگرفت خود به بارزتری شكل ولینیمس
 است مانجا حال در یا و شده انجام هاشیوه این کردنيلعم برای

 )مرجع(، قانون صریح طبق و اساس این بر (.1357 )کالنتری،
 مسلح نیروهای توانندمي دولتي نهادهای و هاجنگل سازمان

 و اشتهد وجود نیز گذشته در که باشند داشته اختیار در را حفاظتي
 آمده دوجوبه «مسلحگارد» طبیعي منابع تشكیالت دوره چند طي

 قالب رد نیروهایي مقطعي طوربه نیز اسالمي انقالب از بعد و است
 ماده طبق 1350 سال در اینكه تا اندداشته وجود «جنگل سپاه»

 توسعه، چهارم برنامه قانون 121 ماده در تنفیذی سوم قانون 171
 یگان» عنوان تحت طبیعي منابع از حفاظت برای ایویژه نیروهای
 منابع اریخت در عطفي نقطه که شد تشكیل «طبیعي منابع حفاظت
 یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان) آیدمي شماربه کشور طبیعي
 هاگرچ حفاظت یگان تشكیل با زمانهم و ابتدا در (.1351 ،کشور

 هب نزدیک گذشت از بعد اکنون ولي بود، همراه هایيمقاومت با
 در حفاظت یگان اهمیت دیگر تشكیالت، این عمر از دهه یک

 و نیست پوشیده کسي بر طبیعي هایعرصه از حراست و حفظ
 و هامعاونت با حفاظتیگان بدون کند، ادعا تواندمي کسي کمتر

 لتكام حال در نیز روز به روز که مختلف تخصصي هایکارگروه
 داری،مرتع داری،جنگل هایطرح از اعم ایپروژه توانمي باشدمي

 زا حفاظت بین تعادل و کرد اجرا را ... و زدایيبیابان آبخیزداری،
 جهت طبیعي منابع از تصرف و تخریب از جلوگیری و هاعرصه
 ارسي،)ف برد پیش را بوم زیست تعادل و پایدار توسعه به رسیدن
 منابع مختلف هایطرح پیوست در یگان حضور برعالوه (.1357
 مطالعه، آمایش، جملهاز مختلف هایبخش در بلكه طبیعي
 و مستمر حضور نیز کنترل و نظارت هدایت، اجرا، ریزی،برنامه
 وقف هایفعالیت با موازی حفاظت یگان این از باالتر دارد. فعال

 بسیار املع متخلفین بازداشت و پیشگیرانه هایسیاست با سالیانه
 چوب، کشف تصرف، و تخریب از جلوگیری در بازدارنده و مهم

 هایعرصه تمامیت حفظ و خواریزمین با مبارزه دام، چرای ذغال،
 ملكردع) است داشته بخش این برای را ایشایسته خدمات طبیعي،

 از (.1357 ،کشور آبخیزداری و مراتع ها،لجنگ سازمان ساله سي
 تكنولوژی و علم پیشرفت با راستاهم امروزی جوامع دیگر طرف

 زا را اقداماتي و است بردهپي خدادادی منابع این حفظ اهمیت به
 ای،منطقه و ملي المللي،بین هایکنفرانس برگزاری جمله

 و دهزب دیدهآموزش نیروهای تشكیل با همچنین و ... و هاپروتكل
 تهداش سنوات طول در کمیاب منابع این حفظ در سعي متخصص،

 هایعرصه این از حفاظت موضوع که اینجاست از بنابراین، دارد؛ و
 تاس کرده پیدا دوچنداني اهمیت اخیر هایدهه در ویژهبه طبیعي

 (.1357 همكاران، و پیده کوچ)
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 تزیسمحیط و طبیعيمنابع تخریب هایحساسیت اخیر هایدهه در
 هانکنوانسیو تشكیل سبب جهاني جامعه و علمي مجامع بین در
 وارد ار جدیدی موضوعات و شد بسیاری الملليبین هایپروتكل و

 ریو در 1112 سال در که زمین اجالس در .کرد توسعه ادبیات
 و حفاظت بردارنده در که جهاني توافقي گردید، برگزار )برزیل(
 رد موجود طبیعي عناصر و مراتع ها،جنگل انواع کلیه از حمایت
 سند این کامل عنوان رسید. کشورها امضا به باشد آبخیزها

 تصاراخ به که هاجنگل از حفاظت اصول از است عبارت الملليبین
 است عبارت اصول این اصلي هدف .شودمي خوانده جنگل اصول

 پایدار، توسعه زیست،محیط از حفاظت مدیریت، ارتقای از
 از مكمل و گوناگون گیریبهره و کارکردها امكان آوردنفراهم
 توسعه و جانبههمه حفاظت .(1355 ،مافي و نژاد )محرم هاجنگل
 توسعه اساس بر مدیریت گرو در نیز طبیعي هایاکوسیستم پایدار
 ماعاجت این در بومي هایگونه تعداد بیشترین نگهداری و کمي

 میرزایي ؛1313 همكاران، و رفیعي ؛1351 همكاران، و )جهانتاب
 ظرفیت از بیش استفاده .است (1317 همكاران، و وند موسوی

 رونای از دارد، همراه به را زیستيتنوع شدید تغییرات رویشگاه،
 همم وظیفه یک آینده داریجنگل برای زیستيتنوع از حفاظت
 هایاکوسیستم در که (1310 همكاران، و )جعفری بود خواهد
 ,Jonthn & Nicoleشودمي جنگل پایدار مدیریت موجب جنگلي

2005; Boll et al., 2005) معنای (.1310 همكاران، و جعفری ؛ 
 زیستي،تنوع که ایگونهبه جنگلي اراضي از گیریبهره و مدیریت

 در هانگلج تحقق قابلیت و شادابي زیست، تجدید قابلیت و تولید
 و اقتصادی شناختي،بوم کارکردهای با مطابق آینده و حال

 آسیب موجب و شود حفظ جهاني و ملي محلي، سطوح در اجتماعي
 (& Wolfslehner شودمي تعریف نشود، هانظام بوم دیگر به

Vacik, 2008مبحث در ،بنابراین (؛1351 همكاران، و نوری ؛ 
 و اقتصادی اکولوژیک، هایجنبه به باید جنگل پایدار مدیریت
 .(Wolfslehner et al., 2005) تداش ویژه ایتوجه اجتماعي

 سعهتو ياصل ارکان از دشونده،یتجد منبع کی عنوانبه هاجنگل
 و نقش به توجه با امروزه روند.يم شماربه کشور هر در داریپا

 از يجهان محافل توجه مورد موضوع جنگل، یچندجانبه تیاهم
 داریپا یدارجنگل و گرفته قرار هاسازمان و ویر 21 کار دستور جمله
 تیریمد تیاهم است. هاجنگل تیریمد یبرنامه ياصل محور

 يستیز علوم نیمحقق یجامعه که است یقدربه جنگل داریپا
 نگلج داریپا تیریمد ،يجنگل ریذخا حفظ یبرا را راهكار نیترمهم

  .(Gough et al., 2008) کنديم عنوان

 وظایف تک تک تحلیل و بررسي ضمن مقاله این در دیدگاه این با
 رد یگان عملكرد طبیعي، هایعرصه از حفاظت یگان کارکرد و

 و افق به نهایت در و گرددمي تحلیل و تشریح مختلف هایحوزه
 و مطالعه تحقیق این در شود.مي پرداخته آینده اندازهایچشم

 دفه با طبیعي منابع حفاظت یگان عملكرد چگونگي بررسي
 رزمینس پایدار مدیریت راستای در اکولوژیک حفاظت اصول تحقق

 اختصاصي و فرعي اهداف دارای همچنین تحقیق این باشد. مي
 باشد:مي ذیل موارد شرح به نیز دیگر

 زا پاسداری و حفظ بر حفاظت یگان تشكیل تاثیر تعیین -
 طبیعي هایعرصه

 وظایف حوزه چارچوب در حفاظت یگان موفقیت میزان تعیین -
  سازماني

 یگان تشكیالت وظایف حوزه در موفقیت گیرترینچشم تعیین -
 در مسأله این بهتر چه هر تبیین راستای در پژوهش این واقع در

 آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان حفاظت یگان ستاد مرکز
 قاطن بازخورد و مدیریتي و اجرایي سابقه سال چند از بعد و کشور
 هایعرصه بهتر چه هر حفاظت برای مرکز این به هاضعف و قوت

 نجایيآ زا است. آن نتایج از نوشتار این که گرفت صورت طبیعي

 این زا باشد، مي فرد به منحصر و ویژه مطالعه یک تحقیق این که
 باشد. نمي مطالعاتي سوابق دارای رو
 

 هاروش و مواد

 هایبررسي هایرده از پیمایش راهبرد مبنای بر پژوهش این
 هدف لحاظ از که است گرفته صورت همبستگي -توصیفي
 یاد هایهدف از کهطورهمان آید،مي شماربه کاربردی پژوهش

 هاییتواقع تشریح پي در که پژوهش از بخشي آید،مي بر نیز شده
 و ضرورت تحقق برای ساززمینه واقعي و عیني شرایط موجود،
 خورداربر توصیفي ماهیت از است، طبیعيمنابع در حفاظت اهمیت

 ردعملك بررسي و تحلیل هیارا به که دیگر بخش و است بوده
 است. تبییني ماهیت دارای پردازد،مي حفاظتیگان

 تحقیق این کاربردی اطالعات آوریجمع روش و میداني مطالعات
 ظرین عملیاتي چارچوب و مبنا بر میداني مطالعات براساس نیز

 است. شده انجام
 مطالعات پایهبر موضوع مختلف ابعاد پژوهش، این کار آغاز در

 از یریگبهره با و پیشین گرفتهصورت هایپژوهش ای،کتابخانه
 و وس یک از پژوهش مورد لهیمس پیرامون متخصصان هاینظریه
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 جنس )از نیاز مورد هایمشاهده انجام و نظرانصاحب با گفتگو
 فهم قابل و سازیبومي پردازش، راستای در مستقیم( گریپژوهش
 تدوین به نسبت دیگر سوی از نظر مورد هایگویه نمودن
 تشكیل را پژوهش اهداف اینجا در که شد اقدام پژوهش هایگزاره

 دهند.مي
 انتخاب دیدگاه این با شدهآوریجمع اطالعات تحقیق این در

 مباحث شدهتصریح اهداف با مطابقت برای مناسب که اندشده
 اهداف یتعداد ابتدا که صورت بدین باشند، طبیعيمنابع از حفاظت

 و اصول این به توجه با سپس و استخراج هاشاخص و اصلي
 موجود آرشیو و منابع از مرتبط اطالعات آوریجمع به هاشاخص

 تحقیق نای گیریاندازه ابزار بنابراین، گردید؛ سازمان یگان ستاد در
 خاصي استاندارد و فرم اساس بر که است دریافتي گزارشات

 در هااستان تمامي از سالیانه و ماهیانه هفتگي، روزانه، صورتبه
 مطالعه منظر این از که شودمي آوریجمع سازمان یگان ستاد

 و باشدمي برخوردار میداني مطالعات حوزه در قوی ابزار از حاضر
 تمام از شدهآوریجمع اطالعات شامل مطالعه مورد آماری جامعه
 یگان( تاسیس )سال 1350 هایسال از کشور سراسر هایاستان

 باشد.مي1311 سال تا
 افزارنرم در بعد مرحله در هاداده بندیطبقه و بندیجمع از پس

Excel 2010 و SPSS 16.0 گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد 

 کارشناسان و مدیران نظرات از نیز تحقیق از بخش این در است
  شد. استفاده ستاد و استاني

 ولهمق در موجود عناصر و اصول با موجود وضع مقایسه با پایان در
 تهدیدها ضعف، قوت، نقاط تعیین به ابتدا طبیعي منابع از حفاظت

 مستندات، اساس بر سپس و مزبور اصول اجرای هایفرصت و
 گرفتهانجام هایمصاحبه و مشاهدات ها،نقشه نمودارها، ،هاجدول

 راهكارها و پیشنهادها هیارا به پایان در و هایافته تحلیل و تجزیه به
 نف اهل و مختلف هایبخش کارشناسان نظرات و آرا از استفاده با

 است. شده پرداخته
 

 نتایج
 حفاظتیگان میدانی عملکرد هایشاخص وضعیت

 هایفعالیت و وظایف تشریح بندی، جمع به ابتدا بخش این در
 شورک طبیعي منابع حفاظت یگان تشكیالت بر مبتني یگان

 یگان آن اساسبر که هایيفعالیت ابتدا و است شده پرداخته
 هایاستان تمامي از ماهیانه صورتبه را آمارهایي سازمان حفاظت
 است کرده فرموله و بندیطبقه را شودمي آوریجمع کشور سراسر

  .(1 جدول) باشدمي ذیل شرح به آن نتایج که

 

 حفاظت یگان میدانی عملکرد هایشاخص (:1) جدول

 واحد قانونی ماده و مبنا شاخص عنوان
 هكتار فقره/ 77 ماده  وتصرف تخریب پرونده

 هكتار فقره/ - يمل ياراض ید خلع قضایي احكام اجرای

 استر تعداد/ فقره/ 02 ماده نهال و درختچه ،درخت قطع

 اصله فقره/ 01 ماده  سوزاندن و زدن کت

 استر تعداد/ فقره/ 03 ماده يکنبوته

 باب کوره فقره/ 01 ماده ذغال کوره کشف

 دامي واحد فقره/ 79و00مكرر،03مواد غیرمجاز چرای

 هكتار فقره/ - قیحر اطفاء

 نادرست درست/ فقره/ - يمردم یها وگزارش اخبار

 کیلوگرم استر/ مترمكعب/ اصله/ فقره/ 3 ماده 7 تبصره و05 ماده يفرع محصوالت و ذغال ،چوب کشف

 نفر - نیمتخلف بازداشت و یریدستگ

 دستگاه - هینقل یلوسا و زاتیتجه فیتوق

 
 هاجنگل در تصرف و تخریب شاخص وضعیت

 از هاجنگل در تصرف و تخریب وضعیت بررسي از حاصل نتایج
 تصرف و تخریب هایپرونده فراواني که داد نشان فراواني نظر

 در و باشدمي يکاهش روند دارای 1351 سال تا ابتدا در مناطق
 متناوب هایکاهش و افزایش دارای تریکند روند با بعد هایسال
 هاجنگل در تصرف و تخریب هایپرونده وضعیت کل در و است
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 و تخریب اراضي مساحت است. همراه درصدی 17/20 کاهش با
 گیرچشم یگان تشكیل هایسال ابتدای در جنگلي شدهتصرف
 نزدیک خود حداقل به 1351 سال در کاهش این کهطوریبه است؛
 و کاهش و یكباره افزایش با بعد هایسال در و است شده

 افزایش % 21/10 درکل و باشدمي همراه متناوب هایافزایش
 ،کشور یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان) (1 شكل) .است یافته

1351.) 

 

 
 1331 تا 1331 هایسال طی هاجنگل در تصرف و تخریب وضعیت مقایسه (:1) شکل

 
 مراتع در تصرف و تخریب شاخص

 رد تصرف و تخریب شاخص وضعیت بررسي از حاصل نتایج از
 یبتخر هایپرونده فقرات تعداد فراواني که شودمي مشاهده مراتع

 تحفاظ یگان مهم هایشاخص از یكي عنوانبه مراتع در تصرف و
 و است بوده کاهش به رو بعد به یگان تشكیل هایسال ابتدای از

 مساحت میزان موضوع در .است یافته کاهش %77/27 کل در
 شدید کاهش با 1351 سال تا ابتدا در شدهتصرف و تخریب اراضي

 روند و نوسان با نیز بعد هایسال در و است همراه چشمگیری و
 است یافته کاهش % 01 کليطور به و است کاهش به رو تریکند

 .(2 شكل)
 

 
 1331 تا 1331 هایسال طی مراتع در تصرف و تخریب وضعیت مقایسه (:2) شکل

 

 نهال و درختچه ،درخت قطع شاخص وضعیت

 نهال و درختچه درخت، قطع وضعیت بررسي از حاصل نتایج
 یهااستان در طبیعي( منابع مدیریت و قوانین 02 ماده )موضوع

 دهش قطع درختچه و درخت اصله تعداد که داد نشان کشور سراسر
 روند ادامه در و افزایش ابتدا در پرونده در اصله تعداد مقیاس در

 چهدرخت ،درخت تعداد که طوری به است داشته را کاهشي نوساني
 همراه درصدی 70/17 و 12/7 کاهش با ترتیببه هانهال تعداد و

 شدهضبط و کشف هایپرونده تعداد نظر از ولي (.3 شكل) است
 درصدی 91/77 کاهشي کامال روند نهال و درختچه درخت، قطع

  .(0 شكل ) شودمي مشاهده بعد به یگان تشكیل هایسال از را

 

  سوزاندن و زدنکت شاخص وضعیت

  درختان سوزاندن و زدنکت وضعیت بررسي از حاصل نتایج
 که ددا نشان ي(ـطبیع منابع مدیریت و وانینـق 01 ماده وضوعـ)م
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 1331 تا 1331 هایسال طی شدهقطع نهال و درختچه درخت، اصله تعداد وضعیت مقایسه (:3) شکل

 

 
 1331 تا 1331 هایسال طی نهال و درختچه درخت، قطع هایپرونده تعداد وضعیت مقایسه (:1)شکل

 

 زایشياف روند با ابتدا شده سوزانده و زدهکت درختان فراواني و تعداد
 تهبرداشدر را کاهشي روند نهایت در و افزایش به رو نوساناتي و

 (،7 شكل) است یافته افزایش %73/13 کلي حالت در ليو است
 سوزاندن و زدنکت شاخص پروندهای تعداد مورد در ولي

 دادتع کاهشي روند است، مشاهده قابل نیز شكل در که طورهمان

 33/19 کاهش با که است مشهود کامالً ماده این هایپرونده
 به نزدیک مقدار از 1350 سال ابتدای از .باشدمي همراه درصدی

 کاهش اکتشافي پرونده فقره 199 از کمتر به یكباره به فقره 2799
 کمتر همیشه کمي نوسانات با 1311 سال تا ادامه در و است یافته

 .(1 شكل) است بوده فقره 099 از

 

 
 

 1331 تا 1331 هایسال طی درختان سوزاندن و زدنکت وضعیت مقایسه (:5) شکل
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 1331 تا 1331 هایسال طی سوزاندن و زدنکت هایپرونده تعداد وضعیت مقایسه (:6) شکل

 

 کنیبوته شاخص وضعیت

 نيکبوته شاخص ارقام و اعداد وضعیت بررسي از حاصل نتایج از
 مشاهده حفاظت یگان عملكرد و وظایف از (03 ماده )موضوع

 يسینوس روند دارای شدهکنده هایبوته مقدار و تعداد که شودمي
 در هک باشدمي یگان تشكیل از بعد هایسال در افزایشي به رو

 57/71 درکل ولي است بوده همراه اییكباره کاهش با 1311 سال
  سینوسي روند همین که حالي در (.7 شكل) است یافته افزایش %

 نسبت به اکتشافي هایپرونده تعداد مورد در را کاهش به رو اما
 همراه درصدی 70/23 کاهش با که است مشاهدهقابل بوته تعداد
 هایبوته ضبط و کشف رشد به رو حجم نیز (.5 شكل) است
 یلكتش بعد آتي هایسال طي کاهشي و افزایش روند شدهکنده
 همراه درصدی 97/15 افزایش با که دهدمي نشان را یگان

 (.1 شكل) باشدمي

 

 
 1331 تا 1331 هایسال طی بوته( )تعداد کنیبوته وضعیت مقایسه (:7) شکل

 

 
 1331 تا 1331 هایسال طی کنیبوته هایپرونده تعداد وضعیت مقایسه (:3) شکل
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 1331 تا 1331 هایسال طی کنیبوته حجم وضعیت مقایسه (:3) شکل

 

 ذغال کوره کشف شاخص وضعیت

 لهواص آمار اساس بر ذغال کوره کشف وضعیت دهندهنشان نتایج
 هک طورهمان باشد.مي یگان ستاد به کشور سراسر هایاستان از
 و کاهش و افزایش سینوسي روند است، شده داده نشان شكل در
 غالذ هکور فقرات تعداد اکتشاف و کشف شاخص افزایش نهایت در
 با ترتیببه که است مشاهدهقابل اکتشافي هایپرونده تعداد و

 (.19 شكل) است همراه درصدی 72/01 و 07/73 افزایش

  مجاز غیر چرای شاخص وضعیت
 كردعمل و وظایف از مجازغیر چرای وضعیت بررسي از حاصل نتایج
 حدوا تعداد و دام چرای هایپرونده تعداد که داد نشان حفاظتیگان

 ریکندت نوسانات با سپس و افزایش ابتدا در شدهکشف هایدام
 91/0 و %2 ترتیببه کلي حالت در و باشد مي کاهشي روند دارای

(.12 و 11 هایشكل) است یافته کاهش %

 

 
 1331 تا 1331 هایسال طی ذغال کوره کشف وضعیت مقایسه (:11) شکل
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 1331 تا 1331 هایسال طی مجازغیر چرای هایپرونده تعداد وضعیت مقایسه (:11) شکل

 

 
 1331 تا 1331 هایسال طی مجازغیر چرای وضعیت مقایسه (:12) شکل

 

 مردمی های گزارش و اخبار شاخص وضعیت

 هب مردمي هایگزارش و اخبار وضعیت بررسي از حاصل نتایج از
 ونتاکن یگان تشكیل بدو از که شودمي مشاهده حفاظت یگان

  دیـرش به رو روند یک با حفاظت یگان به يـمردم ایـهگزارش

 نادرست هایگزارش میان این در و است داشته افزایش % 31/12
 حال درعین ولي باشدمي صحیح هایگزارش از کمتر همواره
 .(13 شكل) است. داشته افزایش % 11/53 نادرست هایگزارش

 
 1331 تا 1331 هایسال طی مردمی هایگزارش و اخبار وضعیت مقایسه (:13) شکل
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 فرعی محصوالت و ذغال چوب، کشف شاخص وضعیت

 اخصش هایسنجه ضبط و کشف وضعیت بررسي از حاصل نتایج
 مربوط ارقام که داد نشان فرعي محصوالت و ذغال چوب، کشف

 مدت در هاچوب حجم و چوب ها،پرونده تعداد ضبط و کشف به
 يافزایش -کاهشي روند دارای یگان تشكیل هایسال از بعد زمان
 %19 و کاهش 57/71 ،افزایش % 97/7 ترتیببه که باشدمي

 ذغال و هیزم حجم جدول اعداد همچنین است. داشته افزایش
 کل در که دهدمي نشان افزایشي اخیر هایسال در را شدهکشف

 محصوالت نیز ،است داشته افزایش % 77/05 و % 11/77 ترتیببه
 هایالس در را کاهشي روند یگان نیروهای توسط شدهکشف فرعي
 داشته کاهش % 30/71 کلي طور به که کشدمي تصویر به اخیر
 .(2 جدول) است

 

 1331 تا 1331 هایسال طی فرعی محصوالت و ذغال چوب، کشف شاخص وضعیت مقایسه (:2) جدول

 ،ذغال و چوب کشف
 يفرع محصوالت

 درصد 11 19 51 55 57 51 57 50

 +97/7 2713 2917 1115 2072 3191 2911 2151 2351 )فقره( پرونده تعداد

 -57/71 1/77293 7/79321 00971 71711 119907 59323 125710 125997 )اصله( چوب

 +19 17/2500 10/7107 93/2920 21/3911 71/2221 77/3171 71/2971 015/250 )مترمكعب( چوب حجم

 +11/77 5/10351 71/7202 51/2119 21/1072 90/0273 92/2371 37/2710 01/3251 )استر( هیزم حجم

 +77/05 125515 123757 2/13115 177222 291115 137997 0/17333 7/11211 )کیلوگرم( ذغال حجم

 -30/71 3/17751 3/11971 102171 227731 113359 277375 211370 - )کیلوگرم( محصول

 

  متخلفین بازداشت و دستگیری شاخص وضعیت

 و ریدستگی شاخص هایسنجه وضعیت بررسي از حاصل نتایج از
 به 1350 سال ابتدای از که است مشاهدهقابل متخلفین بازداشت

  سهم یانم این در که بوده افزایش حال در متخلفین دستگیری بعد

 تعداد بین این در است. بوده زنان بیشتر بسیار مردان بازداشتي افراد
 31/12 و 19/77افزایش با ترتیببه زن و مرد از شدهبازداشت افراد

 (.3 جدول) است همراه درصدی

 

 1331 تا 1331 هایسال طی متخلفین بازداشت و دستگیری شاخص وضعیت مقایسه (:3) جدول

 درصد 11 19 51 55 57 51 57 50 نیمتخلف بازداشت و یریدستگ

 +19/77 3317 2177 1113 1779 2135 1119 511 - )نفر( مرد

 +31/12 75 20 29 19 11 5 1 - )نفر( زن
 

 نقلیه وسایل و تجهیزات توقیف شاخص وضعیت

 و تتجهیزا توقیف شاخص هایسنجه وضعیت دهندهنشان نتایج
 سایلو و تجهیزات توقیف به مربوط آمار باشد، مي نقلیه وسایل

  صعودی روند با ابتدا در یگان تشكیل از بعد هایسال طي در نقلیه

 امارق که است بوده همراه نزولي روند با اخیر هایسال در سپس و
 رتیبت به کلي طور به که است توجهقابل حدودی تا آن به مربوط

 (.0 جدول) است داشته افزایش %73/73 و 19/77%

 

 1331 تا 1331 هایسال طی نقلیهوسایل و تجهیزات توقیف شاخص هایسنجه وضعیت مقایسه (:1) جدول

 درصد 11 19 51 55 57 51 57 50 هینقل وسایل و زاتیتجه فیتوق

 +19/77 707 199 750 111 101 391 202 - )دستگاه( تجهیزات

 +73/73 1270 1311 1001 1557 1150 102 712 - )دستگاه( نقلیه وسایل
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 گیرینتیجه و بحث
 زا حفاظت یگان فرماندهي توسط نامبرده وظایف از یک هر انجام
 سازمان رد حفاظت یگان تشكیل نامهشیوه براساس طبیعي منابع

 کل ستاد سوی از ابالغي کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل
 این جنتای که طورهمان بنابراین، گیرد؛مي صورت مسلح نیروهای
 این رد حفاظت یگان عملكرد دهد،مي نشان خوبي به نیز تحقیق
 آن از که دهه( یک از )کمتر کمي زمان مدت به توجه با در بخش

  است. چشمگیر و مثبت بسیار گذرد،مي نیز
 ،است مشخص تحقیق این از آمدهدستبه نتایج از که طورهمان

 تاسیس سال ابتدای از یگان ارزیابي مورد هایشاخص اکثر در
 نای است. مشاهدهقابل چشمگیری کاهشي تغییرات تاکنون
 را میراج از پیشگیری و کنترل در را یگان مثبت عملكرد موضوع

 تصرف و تخریب بحث تحقیق این نتایج به توجه با دهد.مي نشان
 نیگا تشكیل به منتهي هایسال در که طبیعي هایعرصه در

 اتتصمیم اتخاذ و تشكیل با بود داشته ایتوجهقابل افزایش
 وحوض به تاکنون آن کاهشي سیر حفاظت یگان طرف از مناسب

 يول دارد، فاصله مطلوب نقطه با هنوز اگرچه است. مشاهدهقابل
 جایگاه و مثبت عملكرد در محكمي دلیل موجود کاهشي مسیر

 و حفظ و طبیعي منابع تشكیالت ساختار در حفاظت یگان درست
 باشد.مي طبیعي هایعرصه از حراست

 و هاجنگل در تصرف و تخریب وضعیت بررسي از حاصل نتایج
 یتوضع تصرف و تخریب هایپرونده تعداد که دهدمي نشان مراتع

 %17/20 ترتیببه مراتع و هاجنگل در تصرف و تخریب هایپرونده
  است. داشته کاهش % 77/27 و

 قطع موضوع با ارتباط در تحقیق این از آمدهدستبه نتایج بر بنا
 بازداشتي پروندهای تعداد به نگاهي با نهال و درختچه درخت،

 تعداد درصدی 91/77 کاهشي کامال روند با که شودمي مشاهده
 ردیگ طرف از و است یافته کاهش شدت به اخیر هایسال در آنها

 کاهش % 70/17 و % 12/7 بازداشتي هایدرختچه و درخت تعداد
  است داشته

 نشان وضوح به نتایج سوزاندن و زدنکت شاخص با ارتباط در
 این به مربوط شدهضبط و کشف هایپرونده تعداد که دهدمي

 هایپایه تعداد مقابل در و است یافته کاهش %33/19 با بخش
 در و نوساني و افزایشي روند یک با ابتدا در شدهسوزانده و کت

 یافته افزایش % 73/13 کل در که است همراه کاهشي روند نهایت
  است.

 در و کنيبوته هایپرونده تعداد درصدی 70/23 کاهشي روند
 تعداد به مربوط هایشاخص در بازداشتي مواد افزایش مقابل
 %97/15 و %57/71 ترتیببه شده کنده هایبوته حجم و کنيبوته
 یگان تتشكیال بازدارنگي نیروی طرفي از موضوع این که باشدمي
 ردیگ طرف از و مربوط هایپرونده تعداد افزایش از جلوگیری در را

 ار بازداشتي و شدهقاچاق اموال ضبط و کشف در جدیت و انسجام
 هایپرونده و ذغال کوره فقرات تعداد کشف دهد.مي نشان

 است. همراه درصدی 72/01 و 07/73 افزایش با ترتیببه اکتشافي
 شدهتشكیل هایپرونده به نسبت شدهکشف هایکوره تعداد ولي

 واردم از برخي در که است آن نشانگر موضوع این و است بیشتر
 این از که اندبوده ذغال کوره چندین دارای پرونده یک در افراد
 و اقتصادی لیمسا شناسي،جرم دیدگاه به پرداختن نظر

 گانی تشكیل از بعد هایسال طي است. توجهقابلزیستي محیط
 و کشف هایدام تعداد و دام چرای هایپرونده ضبط و کشف روند

 %2 رتیبتبه نزولي روند یک با سپس و افزایش ابتدا در شدهضبط
 گانی مثبت عملكرد موضوع این که است یافته کاهش % 91/0 و
 .دهدمي نشان جرم وقوع از جلوگیری بازدارندگي و کنترل در را
 ارسالي هایگزارش و اخبار شاخص همچنین تحقیق این در

 با ونکنتا تاسیس هایسال ابتدای از یگان به نادرست و صحیح
 دهد.مي نشان را % 11/53 و % 31/12 ترتیببه رشدی به رو روند
 دهشارسال مردمي هایگزارش و اخبار شاخص نتایج و هاداده بنابر

 در وزر به روز یگان جایگاه که شودمي استنتاج سازمان یگان به
 در و است شدنشناخته حال در مردم مختلف اقشار برای و جامعه

 یک هب گذار مرحله در کشور طبیعي منابع تشكیالت زمینه این
 مشارکت و اعتماد ایجاد و تشكیالتي و سازماني سازیفرهنگ
 این که است طبیعي هایعرصه احیاء و حراست حفظ، در مردمي
 و ایدارپ توسعه به رسیدن اساسي اصول معیارهای از یكي موضوع
 است. سرزمین بهینه مدیریت

 مرد زا متخلفین دستگیری و نادرست و درست هایگزارش و اخبار
 درصد %31/12 و %19/77 ،% 11/53 و % 31/12 ترتیببه زن و

 هایشاخص در بازداشتي مواد حجم دیگر سوی از .است داشته افزایش

 با ترتیببه ذغال حجم هیزم، حجم چوب، حجم ذغال، کوره
 این که است همراه درصدی ،77/05 ،11/77 ،19 ،07/73 افزایش
 رهـیطس در را یگان تشكیالت تسلط و تمرکز کاری، حجم موضوع
 .دهدمي نشان وبيـخ به را خود وظایف و وعـموض روی بر داشتن

  و بتمث یگان ارزیابي هایشاخص اکثر در هاپرونده تعداد شدنکم
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 رواقع،د شود.مي محسوب یگان حفاظتي ضریب افزایش راستای در
 اصول از عمده قسمت و اصلي بخش که یگان حفاظتي وظایف
 رد آید.مي شماربه طبیعي هایعرصه اکولوژیک حفاظت اساسي

 نکرد کاربردی راستای در آنها از توجهيقابل رشد تحقیق این
 پایدار مدیریت تحقق در اکولوژیک حفاظت اصول هایشاخص
 شود.مي مشاهده سرزمین

 ردعملك کلي طوربه دهد،مي نشان تحقیق این هایداده بندیجمع
 هب رو روند و مثبت حفاظتي، هایشاخص اکثر در حفاظت یگان

 ازدارندهب و برانگیزاننده حد چه تا که نكته این اما دارند، را بهبودی
 یقتحق و بررسي به نیاز و نیست مشخص قطعي طوربه باشد.

 بتمث اثرات نمودنمرتفع برعالوه تحقیق این در دارد. بیشتری
 را گانی عملكرد موارد برخي در که نیز نكاتي به یگان تشكیالت

 کند را ها عرصه از حراست و حفظ راستای در آن روند و چالش به
 یالتتشك که اساسي مشكالت و موانع از است. شده بحث کند،مي

 ادریک و تخصصي نیروهای شدید کمبود است مواجع آن با یگان
 عاعش تحت را یگان عملكرد زیادی حد تا موضوع این که باشدمي
 دهد.مي قرار
 بدو از یگان عملكرد ارزیابي هایشاخص تحقیق این نتایج بر بنا

 حال این اب ولي اند،داشته چشمگیری ارتقاء تاکنون یگان تاسیس
 هایپاسگاه تعداد و حفاظتي توان مناسب تناسبعدم به توجه با

 حمایتي و حفاظتي هایطرح اجرای و تهیه همچنین و بازرسي
 یزن نتایج در که طورهمان است. ضروری و اجتناب قابلغیر امری

 برای زنيکت و زنيسرشاخه تصرف، و تخریب است مشخص
 در کشور غرب و شمال در دامداری و کشاورزی بخش به خدمات
 صوصخ این در که است شده شایع امری طبیعي هایعرصه بیشتر

 يحفاظت منطقه عنوانبه منطقه کردناعالم طرح و نیرو افزایش
 باشد. تواندمي مناسبي حلراه
 نواحي سوزیآتش ساله هر که دهدمي نشان موجود آمارهای بر بنا

 هاجنگل سطح کاهش سبب و کندمي تهدید را کشور جنگلي
 نیگا هایفعالیت حجم بیشترین از یكي طرفي از و گرددمي

 رب هاسوزیآتش این نتایج دهد.مي اختصاص خود به را حفاظت
 عالوه و است تاثیرگذار بسیار زنده موجودات سایر و انسان زندگي

 انيانس هایسرمایه و اکولوژیكي منابع رفتهدر سبب اینكه بر
 موجودات سایر و حیوانات آنسان، آینده هاینسل بقای شود،مي

 نظرم این از کند.مي مواجح جدی خطرات با اکوسیستم به وابسته
 در سوزیآتش ساالنه خطرات کاهش در موثر کارهایراه از یكي

 نوانعبه که باشدمي سوزیآتش حساسیت نقشه تهیه هاجنگل

 سیارب احتمالي هایسوزیآتش کنترل و مدیریت برای راهنما یک
 مقوله هک است آشكار خوبي به تحقیق نتایج بر بنا است. سودمند

 عيطبی منابع مدیریت و قوانین در اساسي اصل تنها «حفاظت»
 یعيطب منابع هایطرح اجرای و طراحي منفک غیرقابل بخش بلكه

 موفقیت حفاظتي، عملیات و طرح بدون درواقع و آیدمي شماربه
 زا که طورهمان بود. نخواهد شدهتضمین طبیعي منابع هایطرح

 یهکل است، مشخص هاجنگل سازمان حفاظت یگان بخش وظایف
 عهتوس معیارهای و هاشاخص کردناجرایي مبنای بر یگان وظایف
 برعالوه آنها از هریک وضعیت بهبود که است سرزمین پایدار

 نظر از سرزمین وضعیت بهبود دهندهنشان یگان مثبت عملكرد
 دگيزن بدو از بشر وجود این با است. ... و انساني هایدخالت کاهش

 در و است بردهپي منابع اهمیت به همواره خاکي کره این روی بر
 و حرص و جمعیت فشار طرفي از است. برآمده آن از حفاظت پي

 توسعه و بیشتر منابع داشتناختیار در و توسعه برای هانسل طمع
 هاانسان شده سبب اخیر هایسال در خصوص به و تكنولوژی

 ایفوظ رواین از دهند. ترجیح آینده به را خود موقت و گذرزود منافع
 نقش برعالوه حفاظت یگان خصوص به و مختلف هایبخش

 هب تجاوزات و تخلفات وقوع مختلف عوامل کنترل و بازدارنگي
 حليم مردم مشارکت و سازیفرهنگ ترویج، وظیفه طبیعي منابع

 حفاظت بحث در مردم کردندرگیر و آبخیز هایحوزه ساکنان و
 دهد،يم نشان خوبي به تحقیقات نتایج امروزه دارد. پیش از بیش

 یسرم مستحكم قوانین و مشارکت بدون هابرنامه و هاطرح پیشبرد
 وصبخص و هاجنگل سازمان شودمي پیشنهاد بنابراین، نیست؛
 خود هایطرح اجرای در را مشارکتي حفاظت رویكرد حفاظتیگان
 دهد. توسعه و حفظ گذشته از بیشتر

 

 هاپیشنهاد

 میجرا و مجازات افزایش و جاری مقررات و قوانین شدنروزبه .1
 .کشور روز شرایط با متناسب

 ذیربط الملليبین مجامع با الزم ارتباط و هماهنگي دایجا .2
 حفاظت هایفعالیت در نوین هایآوریفن از گیریبهره جهت

 .حمایت و

 مشارکت هایزمینه ساختنفراهم برای هایيبرنامه هیارا .3
  با طبیعي منابع هایطرح از رداریـببهره و راءـاج در ردمـم

 آن. حفظ در انگیزه ایجاد هدف
 حریق، به حساس مناطق مكاني اطالعاتي هایالیه تهیه .0

  .... و مجاز غیر چرای تصرف، و تخریب
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 ایدارپ توسعه و حفاظت بومي دانش به احترام و توسعه و ثبت .7
  ترویجي. -آموزشي و مالي هایحمایت طریق از هاجنگل

 و صنایع وزارت همكاری با آالت چوب قاچاق از جلوگیری .1
 خام. آالت چوب انواع وارداتي موانع رفع با معادن

 با طبیعي هایعرصه مانیتوریگ و پایش هایپروژه اجرای .7
 (.RS & GIS) روز هایتكنولوژی از استفاده

 بحراني موقعیت با طبیعي هایعرصه از درصدی اعالم .5
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 آن. برای
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