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 :خالصه

گیران محیطی را در بین مدیران و تصمیمهای زیستمیالدی، تخریب و کاهش سطح جنگلها، نگرانی 09 یدر اوایل دهه

ل و هایی در راستای حفاظت و مدیریت بهتر منابع جهانی جنگها باعث انجام فعالیتاین عرصه ایجاد کرد. این نگرانی

های پایداری جنگل به عنوان ابزاری برای تقویت مدیریت جنگل پیدایش مدیریت پایدار جنگل شد. به همین منظور گواهی

های مستقیم و ها از قبیل مراجع صدور، نحوه صدور، فواید و هزینهمطرح شد. در این مقاله به مباحث مرتبط با گواهی

درصد از سطح گواهی  34اروپا با ای پرداخته خواهد شد. ه از منابع کتابخانهها با استفادمستقیم، علت پذیرش گواهیغیر

-درصد از جنگلها دارای گواهی پایداری می 5/3سیا باشد. در قاره آگواهی باالترین مقدار را دارا می 383ها با شده جنگل

باشد. جمله کشورهای بدون گواهی میکنند که ایران نیز از ها استفاده نمیکشور در دنیا از موضوع گواهی 89باشد. 

بها و دسترسی راحت به بازار از فواید مستقیم و از دست دادن فروش یا اجبار برای تخفیف قیمت محصوالت پرداخت اضافه

رود. گواهی پایداری جنگل یک ابزار برای فواید غیرمستقیم گواهی جنگل به شمار می جزء به علت عدم صدور گواهی

باشد. از طباق مدیریت پایدار جنگل با اصول پایداری به لحاظ مسایل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی میاطمینان از ان

 ها برای کمک به مدیریت یک ابزار مهم می باشد. اینرو این گواهی

  

 گواهی، مدیریت پایدار جنگلایران، بازار، : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه: -1

 

های شود. این تخریب نگرانیمیلیون هکتار از پوشش جنگلی دنیا تخریب می 14بر طبق آمار سازمان فائو، ساالنه 

هایی در راستای ها باعث انجام فعالیتگیران این عرصه ایجاد کرد. این نگرانیمحیطی را در بین مدیران و تصمیمزیست

نجش و ارزیابی تغییرات در حفاظت و مدیریت بهتر منابع جهانی جنگل و پیدایش مدیریت پایدار جنگل شد. به منظور س

های پایداری جنگل به عنوان ها و معیارها، گواهیها و معیارهایی تدوین شد. همراه با شاخصمدیریت جنگل، شاخص

میالدی، طرح استفاده از گواهی پایداری شورای  09. در اوایل دهه [1]ابزاری برای تقویت مدیریت جنگل مطرح شد 

. [2]برداری غیرقانونی و قاچاق چوب و کاهش تنوع زیستی جنگل مطرح شد پاسداشت جنگل برای جلوگیری از بهره

-کنندگان افزایش میاستفاده از این طرح نه تنها انگیزه مدیریت پایدار جنگل را هم از طرف مدیران و هم از طرف مصرف

های برداری. با کاهش بهره[2]شود شده در سطح ملی و بین المللی میدهد، بلکه منجر به توسعه بازار محصوالت گواهی

-های پایداری جنگل اثرات منفی برای تنوع زیستی و اکوسیستم جنگلی نیز کاهش پیدا میغیرقانونی با استفاده از گواهی
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استفاده از آرم  ،گردد. از اینروها منشا چوب یا محصوالت تولید شده برای مصرف کننده مشخص میکند. در این گواهی

دهد که این محصوالت از نظر زیست محیطی مسئول، اجتماعی کنندگان اطمینان میی به مصرفهای پایدارگواهی

. به طوری که برخی از [1]سودمند و اقتصادی پایا هستند و بنابراین با تقاضای بیشتری برای استفاده مواجه خواهند شد 

زیستی جنگل بیان های پایداری را به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تخریب جنگل و بهبود وضعیت تنوعمحققان گواهی

 . [4, 2]اند کرده

 و کاغذ خمیر چوب، الوارها، تولیدات گذاری و برچسب حمل جنگل،پایش  برای مکانیسمی :جنگل گواهی پایداری

از  سری یک اساس بر را اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست کیفیت مدیریت که است غیرچوبی هایفرآورده تولیدات

 .[3] سنجدمی استانداردها

ای مورد توجه سازمانهای های پایداری جنگل و اثرات آن در کشورهای مختلف دنیا به طور فزایندهموضوع گواهی  

. محققان زیادی در خارج از کشور به ابعاد مختلف این موضوع در جلوگیری از استبوده  دولتی و خصوصی طرفدار جنگل

بردار به استفاده های بهرهکنندگان و شرکتبرداریهای غیرقانونی، تمایل مصرفتخریب اکوسیستمهای جنگلی، کاهش بهره

. برخی از محققان نیز مرور اجمالی به موضوع [6, 5, 4-1]اند از تولیدات تضمین کننده پایداری جنگل و غیره پرداخته

های فواید و هزینهاز قبیل مراجع صدور، نحوه صدور، . در این مقاله به مباحث مرتبط اندجنگل داشته گواهی پایداری

 پرداخته خواهد شد. ای با استفاده از منابع کتابخانه هامستقیم و غیرمستقیم، علت پذیرش و نیاز ایران به گواهی

 

 

 نتایج: -2

 نامه جنگلهای گواهیگیری طرحشکل  -2-1
 

نماید. با توجه به اینکه ها ضروری جلوه مینامه، بحث مختصری راجع به منشا آنهای گواهیزیابی اثرات طرحبرای ار

های تولیدی جنگل در های عمومی در مورد اثرات منفی مشاهده شده فعالیتنامه، بررسی نگرانیهدف کلی از گواهی

های وسعه داده شده است که دارای تفاوت کمی در دیدگاهنامه تهای گواهیمحیط زیست طبیعی است. تعدادی از برنامه

نامه که دارای بیشترین مقبولیت هستند عبارتند از: شورای پاسداشت جنگل، ها، چهار گواهیاجتماعی هستند. از این طرح

نامه های گواهیحطر. [7]پایدار نامه جنگل فرا اروپایی و ابتکار عمل جنگلداری جنگل، گواهی گواهی یدتای برای ایبرنامه

نفعان در پی تخریب محیطی غیردولتی و سایر ذیهای زیستخصوصی و غیردولتی در پی افزایش نگرانی در بین سازمان

ها در مقابله با این مشکل به وجود برداری و شکست دولتههای صنایع بهرمسئولیتیهای جهان، بیبیش از حد جنگل

برای توسعه  2های غیردولتیاز پیشنهاد سازمان 1ایهای حارهالمللی چوبهای بیننآمدند. به دنبال عدم حمایت سازما

ها باید به وسیله متقاعد شد که این سیستم 4های گرمسیری، صندوق جهانی طبیعتزدن بر روی چوبسیستم برچسب

 . [8] های خصوصی اجرا شوندطرح

 

 

                                                           
1 - International tropical timber organization (ITTO) 
2 - Nongovernmental Organizations (NGOS) 
3 - World Wide Fund for nature (WWF) 
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 صدور گواهی جنگل -2-2

های دارای گواهی در شکل شود که پراکنش و میزان جنگلها میدر حال حاضر در دنیا، استقبال زیادی از گواهی        

شده جنگلها با درصد از سطح گواهی 34اروپا با  ،شده است آورده همانگونه که در شکل نیز .باشدقابل مشاهده می( 1)

کشور در  89باشد. درصد از جنگلها دارای گواهی پایداری می 5/3سیا آگواهی باالترین مقدار را دارا می باشد. در قاره  383

باشد که با رنگ خاکستری تیره از جمله کشورهای بدون گواهی میکنند که ایران نیز ها استفاده نمییا از موضوع گواهیند

  نشان داده شده است.

 

 
  FSCهای گواهی شده توسط (: نقشه پراکنش و مساحت جنگل1شکل )

 

 اید و مزایای مستقیم و غیرمستقیم صدور گواهی جنگلفو -2-3

 فواید مستقیم -2-3-1

 پرداخت اضافه بها برای محصوالت گواهی شده

ا مقدار پولی است که یک فرد به منظور تامین امنیت و بهبود رفاه تمایل به پرداخت آن دارد. مصرف اضافه به

توانند عالقه خود را به محیط زیست با خرید محصوالتی که به لحاظ نظارت بر حداقل صراحت میکنندگان به

قیمت باالتر  1فتار اغلب با تمایل به پرداختاند، ابراز کنند. این راستانداردهای اجتماعی و یا زیست محیطی تضمین شده

-. این مسئله که آیا چوب گواهی شده در یک بازار با قیمت باالتر به فروش می[0] باشدبرای چنین محصوالتی همراه می

بها آید میزان اضافهها مورد بحث بوده است. از آنجایی که قیمت از برخورد عرضه و تقاضا به وجود میرسد یا نه برای سال

بها برای ستگی دارد. وجود یک اضافهکننده نیز بکنندگان به بخش عرضهبهای مصرفعالوه بر تمایل به پرداخت اضافه

                                                           
1 - Willing to pay 
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مدیریت پایدار جنگل مهم است. در بخش تقاضا، برای قیمت باالتر شرطی وجود دارد و آن هم این است که برای 

اگر  .[19] پرداخت بیشتری داشته باشندتمایل به ی بامحصوالت چوبی گواهی شده نسبت به محصوالت معمولی مشتریان

ممکن است مشارکت اعضای زنجیره  ،محصوالت چوبی گواهی شده توان رقابت با محصوالت گواهی نشده را نداشته باشند

. در مطالعات انجام شده محققان دامنه وسیعی از تمایل به پرداخت [11] نامه را محدود کندهای گواهیعرضه را در برنامه

به پرداخت اضافه  اند. این دامنه از کمترین میزان تمایلرا گزارش داده 1اضافه بها با استفاده از تکنیک ترجیحات بیان شده

های اخیر است. همچنین گزارش شده است که در سال [14] درصد 4/40بیشترین اضافه بها تا  [12]درصد  بهای یک

های اخیر ممکن میزان تمایل به پرداخت افزایش یافته است. مقدار اضافه بها برای محصوالت چوبی گواهی شده در سال

کنندگان برای محصوالت چوبی گواهی شده باشد. روش مطالعه نیز در تعیین دهنده افزایش حمایت مصرفاست نشان

ایمیل و مطالعه رودررو نسبت به مطالعه تلفنی میزان تمایل به میزان تمایل به پرداخت اضافه بها موثر است به طوری که 

متوجه شدند که سطح اعتماد به سازمان صادر کننده  2992و همکاران در سال  Teislکند. پرداخت را بیشتر برآورد می

ای که توسط . مطالعه[13] کندنامه نقش مهمی را در تصمیم مصرف کننده به خرید محصوالت گواهی شده ایفا میگواهی

Jensen ( انجام گرفت نشان داد که مصرف کنندگانی که در گذشته محصوالت گواهی شده سازگار با 2993و همکاران )

بیشتر به پرداخت قیمت باالتر برای محصوالت چوب گواهی شده دارند. هر چند اکثر  تمایلمحیط خریداری کرده بودند 

کنند اما برخی مطالعات نیز به صحت این موضوع شک والت گواهی شده را تایید میبها برای محصمطالعات وجود اضافه

کنند اما دار توجه میکنند. طبق تحقیقات، نیمی از مصرف کنندگان آلمانی به محصوالت برچسبدارند یا آن را تکذیب می

 هستند. درصد اضافه بهای بیشتر برای این محصوالت پنجها حاضر به پرداخت فقط یک سوم آن

 

 دسترسی به بازار

های گذشته، چوب مورد نیاز نامه جنگل را تایید کند. در زمانتواند بزرگترین سود مالی مستقیم گواهیاین حوزه می

های حمل و سازی و توسعه زیرساختاما امروزه به علت جهانی ،شدهای تولیدات جنگلی به صورت محلی تامین میشرکت

های خرید چوب محلی این موضوع صادق نیست. عملکردهای صنعت جنگل در ارتباط با خرید حتی با احیای کمپ ،نقل

ها نتوانند چوب گواهی شده را تواند به لحاظ جغرافیایی متمایز باشد. بنابراین اگر کارخانهمواد خام و فرآیندهای تولید می

ا تامین کنند. در این صورت یک عرضه کننده محلی به توانند آن را از سایر منابع در سراسر دنیبه صورت محلی بخرند، می

دهد و در نتیجه مصرف کننده به سمت یک عرضه کننده علت ناتوانی در تامین نیاز مصرف کنندگان بازارش را از دست می

تواند باعث ورشکست شدن تولیدکنندگان محلی شود. رود. از دست دادن بازار وضعیتی است که میمحلی جدید می

شوند. دکنندگان چوب در آمریکا، کانادا، روسیه و نیوزلند، رقیبان مستقیمی برای عرضه کنندگان محلی محسوب میتولی

هایی شامل ایجاد ارتباط جهانی، توسعه برند و افزایش استراتژی ،هاگیریهای رقیب برای جلوگیری از این جهتشرکت

دهند. در تری را ارایه میمتمایز کردن محصوالتشان، خدمات اضافههمچنین برای  .برندارزش محصوالت خود را به کار می

بها دریافت کنند ولی تمرکز اصلی شان روی نگهداری و به دست آوردن بازار از طریق ارزش واقعی حالی که شاید یک اضافه

فروش چوب خود در  شود که صاحبان جنگلی برایدهد و همین رویکرد باعث مینامه به تولیدات شان میاست که گواهی

نامه ممکن است که دسترسی به بازار را برای صاحبان وجوی بازارهای جهانی با رقابت زیاد باشند. صدور گواهیجست

ای با هم متفاوت خواهد بود. بخش ها به لحاظ منطقههای جنگلی کوچک در آینده افزایش دهد. اگر چه فرصتزمین

 .تقاضای در حال پیشرفت بازار و کمبود مواد اولیه گواهی شده دارد ها بستگی بهای از این پتانسیلعمده

                                                           
1 - Stated preference methods 
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 فواید غیرمستقیم -2-3-2

نامه جزو فواید غیرمستقیم از دست دادن فروش یا اجبار برای تخفیف قیمت محصوالت به علت عدم صدور گواهی

دهد که تولیدکنندگان در حال ینشان م 2998رود. یک مثال از بازارهای ایاالت متحده در سال گواهی جنگل به شمار می

با خطر کنار گذاشتن از قرارداد تامین عرضه چوب  (FSCشورای پاسداشت جنگل )های گواهی نشده، از نظر کار روی جنگل

زنی نشده بتوانند به فروش چوب ادامه دهند موقعیت چانه های گواهیشوند. حتی اگر صاحبان جنگلخمیرکاغذ مواجه می

های اقتصادی غیر مستقیم شرکت کنندگان در گواهی از سایر ارزش ،از دست خواهند داد. از دیدگاه اداری خود راو رقابت 

ها شامل ارتباط بهتر بین مدیران و کارگران، ایجاد تصور ذهنی مثبت، افزایش شهرت و اعتبار، کنند. این ارزشصحبت می

گذاری بیشتر در حفظ و توسعه سرمایه ،های مالیاتیجوییصرفه های مربوط به ایمنی، پیروی بهتر از تعهدات،کاهش زیان 

 باشد.های گواهی شده و غیره میزمین

 

 

 جنگل گواهی صدور هایههزین -2-3

 های مستقیمهزینه -2-3-1
 

های مربوط به ردیابی محصول نامه، ممیزی و هزینهنامه عبارتند از: تهیه گواهیهای اصلی برای صدور گواهیهزینه

استخدام  هایهزینه جنگل، پایداری کننده تایید یک ناظر استخدام ی از قبیلهای دیگر. همچنین هزینه[15] باشندمی

 جنگل، از شده دهتولی محصوالت زدن برچسب های هزینه اولیه، ارزیابی های هزینه مختلف، امور جهت دیگر کارکنان

 .را در بر دارد محصوالت برای بازاریابی و تولید مختلف مراحل در جداگانه محصوالت نگهداری

 

 

 غیرمستقیم هایهزینه -2-3-2
 

های تایید شده باید تغییرات کمی در باشند که صاحبان زمینهای غیرمستقیم شامل تغییر عملیات مدیریت میهزینه      

باشند: شامل موارد زیر ها وجود دارد و ممکن است کنند. اطالعات کمی راجع به این هزینهل میعملیات مدیریتی خود اعما

قابل فروش، کاهش استفاده از  محصولداشتن یک درصد از درختان به عنوان زیستگاه حیات وحش به جای بریدن هر نگه

-داری گزارشیت نکات ایمنی و نصب عالئم، نگهها و درختان، رعاها و افزایش بردباری برخی از گیاهان، درختچهکشآفت

 .های برداشت و غیره

 

 علت پذیرش گواهی پایداری جنگل -2-4

نامه جنگل برای دریافت یک قیمت باالتر برای محصوالت کردند که گواهینامه تصور میدر ابتدا حامیان بحث گواهی

بر این  ولی اکثراً .گیرندی باالتر برای فروش بهره میهاآید. در حالی که تولیدکنندگان از قیمتشده به وجود می گواهی
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 Owariکنندگان در فنالند، که سودهای حاصل از قیمت ناچیز است. با استفاده از یک مطالعه کیفی برای عرضه باور هستند

-های فنالندی بررسی شده، حمایت کردن از قیمت باالتر امکان( تایید کردند که برای بسیاری از شرکت2996و همکاران )

، اما آن به طور مثبتی توسط مشتریان مورد ها موثر نبوددر بهبود عملکرد مالی این شرکتنامه باشد. صدور گواهیپذیر نمی

کنندگان در کشورهایی عرضهبه عنوان مثال، یک ابزار به منظور افزایش شهرت و اعتبار بود. برای  .ارزیابی قرار گرفته بود

تواند یک برچسب داشته باشند و در نتیجه تمام چوب میها تایید شده میکه در آن همه جنگل شمانند فنالند و اتری

. در اواسط سال  [16] رقبا وجود دارد سایرباشد، انگیزه کمی برای استفاده از این ابزار برای نشان دادن تفاوت از محصوالت 

، هر چند که در [18, 17, 3] ، اکثر محققان به معرفی و توسعه مفاهیم جنگل در مورد گواهی جنگل عالقمند بودند1009

 های اقتصادی آن کامالً شد ولی پیامدها و انگیزهمراحل اول، گواهی جنگل به عنوان یک انگیزه مبتنی بر بازار تلقی می

نامه بودند، تنها کمی برای آشکار کردن اثرات و دستاوردهای گواهی . عالوه بر آن این مطالعات شواهد[10] ناشناخته بودند

نامه در ایاالت آوری کنند. دارندگان گواهیبعد از چند سال محققان توانستند دستاوردهای کلی را در مورد گواهی جمع

 باشدهایشان میردن جنگلها جهت گواهی کمتحده آمریکا نشان دادند که سود بازار و قیمت باالتر به عنوان اولین محرک

نامه، تامین اعتماد عمومی، پاسخ بهتر به فشارهای زیست محیطی پاسخ دهندگان به گواهی [21] . در مطالعات مشابه[29]

در سال  Ostermeierو  Hartsfieldی احتمالی گواهی نشان دادند. همچنین هاو تامین بازارهای مطمئن را به عنوان مزیت

منافع بازاری، شناخت و اعتبار و ترویج یک  شامل در شمال امریکا FSCهدف مهم از پیگیری  سهدریافتند که  2994

ها بیشتر وزن را روی جلب اعتماد عمومی و پاسخ به . به طور خاص در کانادا، شرکت[22] باشدجنگلداری مناسب می

نامه گرفتند چون آن را به عنوان ها تصمیم به صدور گواهیهای غیردولتی قرار دادند. در آرژانتین، شرکتفشارهای سازمان

ای بهتر، ها به وسیله یک تصویر سازمانی و حرفهآناین، دیدند. عالوه بر ی مییک کار درست و یک مسئولیت اجتماع

 ر تحریک شده بودند.اآموزش کاری بهتر و حفظ و به دست آوردن دسترسی بهتر به باز

 
 

 گیریبحث و نتیجه  -3
 

به لحاظ مسایل گواهی پایداری جنگل یک ابزار برای اطمینان از انطباق مدیریت پایدار جنگل با اصول پایداری 

های مستقیم گفته شد گواهی جنگل دارای منافع و هزینه طور که قبالً باشد. همانزیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می

باشد. در ابتدا حامیان گواهی جنگل بر این باور بودند که وجود یک اضافه بهای ها میو غیرمستقیم برای صاحبان جنگل

-های مربوط به تهیه گواهیه به عنوان یک فایده مستقیم گواهی به منظور جبران هزینهبیشتر برای محصوالت گواهی شد

باعث ترغیب صاحبان جنگل به گواهی جنگلی خود شده است. برای سالیان  می باشد که این امر های ساالنهنامه و ممیزی

بوده است. مطالعات زیادی این موضوع را  متمادی این موضوع که گواهی جنگل باعث ایجاد بازار با قیمت باالتر مورد بحث

کنند. شاید وجود یک قیمت باالتر به ای از محققان نیز به این موضوع شک دارند یا آن را انکار میکنند و عدهتایید می

باشد. اما بزرگترین مزیت مالی گواهی جنگل بحث ایجاد دسترسی به بازار می ،عنوان یک مزیت صدور گواهی جنگل باشد

باشد هر چند که در ابتدا به عنوان یک انگیزه مبتنی بر بازار تلقی یرش گواهی پایداری در جهان دارای علل متفاوتی میپذ

به  سازی عملیات مدیریت جنگل صرفاًاین نتیجه رسید که پیاده توان بهشد اما طبق تحقیقات به عمل آمده میمی

در حالی که گواهی جنگل یک  .باشداجتماعی و زیست محیطی میبلکه یک مسئولیت  ،درمحاسبات اقتصادی ربطی ندا

باشد. گواهی جنگل در کشورهای جهان به سرعت در حال ابزار بازاریابی داوطلبانه برای بهبود مدیریت پایدار جنگل می

چه اثری خواهد مشخص نیست که گواهی چگونه توسعه خواهد یافت و یا اینکه روی بازار  باشد اما هنوز کامالًپیشرفت می
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کنند، اما نتیجه نهایی آن برای صاحبان های تایید شده به صورت بالقوه سودهایی را دریافت میداشت. صاحبان جنگل

، پیگیری پیشرفت د که با توجه به موضوعات ذکر شدهتوان بیان نمومی ،بنابراینهای کوچک کمتر مشخص است. زمین

 هم و قابل توجهی می باشد.نامه های پایداری جنگل موضوع مگواهی
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ABSTRACT 
In the early 90s decade, destruction and loss of forests has been led to environmental concerns among policy 

makers and managers. These concerns prompted some activities to protect and better management of global 

forest resources and the emergence of sustainable forest management (SFM). Therefore, forest sustainable 

certifications (FSC) was introduced as a tool to strengthen forest management. This article focused on issue 

organizations, issue references, direct and indirect benefits and costs, cause of the acceptance of certification 

using library references. Europe, with 43% of certified forests, with 484 certificate was the highest rank. In 

Asia, 4.5% from forests had sustainability certifications. In the world, 80 countries did not use FSC and Iran 

is among them. High benefits and market access were direct benefits of FSC. Loss of sale and mandatory 

reduction of prices because of lack of certifications were indirect benefits of forest certification. FSC is a tool 

to ensure compliance with the principles of sustainable forest management in terms of environmental, social 

and economic sustainability. So, these certifications help for forest management. 
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