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 چکیده
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مقدمه

از،وردح مدردممحلدیبده،هایمردمدیاس فاد ازظرفیت

هادرمدرررت،حفظواحیایمنابطجنگلیشیو مؤثرتررن

 مدددرررتجنگددببدددونمشددارکتجوامددطمحلددیاسددت

ت مدددررر[1]موفقیددتچندددانیکدددبنکواهدددکددرد

مقیاس،تواناریهاوجنگلداریکوچکمحورجنگباج ماع

توجهیازتقا اهایدرحدالشارانشاسکگوریبهبکر

رشدددبددرایمحصددوالتچددوبیوغیرچددوبیراداردو

هدااز تعداونی[2]سدودمندباشددتوانددرکاهرفقرمی

کدهبراسداسانددندورنتررنوجو نهدادیجوامدطاصلی

هابرایحبکارومشارکتجمعیانداناس فاد ازتفکر،

هایمادی،فرهنگدیوگیرندوباجنعهمشکشتشکبمی

 دراردران[3]اج ماعیهرجامعدهشیونددمدد قیمدارندد

نهادهددایرسددمیبددرایمدددرررتمعدددودهدداازتعدداونی

هد ند هاجنگبمحوراج ماع

مندابطیعیعدیهایجنگلداریازانواعتعداونیتعاونی

 ندکهباهدفاس فاد ازمشدارکتمدردمدرحفدظوهد

دردس ورکدارسدازمان13۶۰دهۀاحیایمنابطیعیعیدر

ابداار،هداتعاونی[ 4]ندهاومراتطکشورقرارگرف جنگب

اق صدادیواج مداعیبدهتوسعۀدس یابیبهمناسعیبرای

وریوددرارتقدایبهدر ندتوانمدیآنهدا دندروشمارمدی

مؤثرو عیتاج ماعیمردممحلیبهعوددرآمدورافاار

ارفاینقدرسدازمان،رکیدرگرازکاربردهایآنها.دنباش

برداریامورحفاظت،احیاوبهر کنندۀکن رلمحلیناظرو

یدوربدالقو بده اردننهادهدا[1]هاسدتاصولیازجنگب

توانندبهگد ر شوشرحماردتاج مداعیدرمیدانمی

مفیددشارددارتوسدعۀمنظوررسیدنبدهبه اری،فقرایروس

توانندبهارجدادنظدامغیرم مرکداهامی تعاونی[5]باشند

نفدطدرجامعده،گیری،واگذاریاموربهمدردمییتصمیم

سدازیوهایمحلی،رکپارچدهاش غالبااس فاد ازقابلیت

زنیاندجامجامعهدرجررانتوسعهوافااررقدرتچانه

ایررایورشدبرنامههاوتوانبرنامهدرارجادزمینهمردم

 [۶]هدفکمککنندجامعهبه

1اج مدداعیجنگلددداریگذشدد ه،دهددۀیددیچنددددر

هدایسراسدرشدذرردرمددرررتجنگدبانعطافیرورکرد

،اماباوجودگذشتبیرازدودهده[7]جهانبود است

ینددۀزمهددادرگددذاریتوسددطافددرادودولددتازسددرماره

،شاردداریاردنرو دربهعدودرفدا اج ماعیجنگلداری

هایمدررر یهنوزابهاماتیجوامطاندانیوکیفیتعرصه

هدایمددرررتععارتدرگدربداآنکدهتشدکببه؛[8]دارد

ها،مااراو،همانندتعاونیمحلیاج ماعجنگببامشارکت

هدایهدفمنددهایم عددیبرایگد ر فعالیدتفرصت

کنندد،دربرصدیمدواردنیدابدهعلدبمک لدفمدیارجاد

 ررایراتأمینکنند تواننداهدافافقبرنامهنمی

بدددیاریدرداصددبوصددار ازکشددوردرتحقیقددات

هاصورتگرف هاسدت صصوصارزرابیعملکردتعاونی

(بددهبررسددیمشددکشتو2۰19مرادوردددیوهمکدداران 

ن،لیددبوموانددطفعالیددتسددهتعدداونیجنگلدددارینددارو

امیرالمددؤمنیندراسدد انگددیشندردوزمینددۀمدددررر یو

نفدرازصعرگدانمصداحعه28ند محققانبا اجراریشرداص

ادبنیدداد ون ارجآنهدارابدااسد فاد ازرو دادندانجام

هایمددررر ی،ن ارجنشاندادکهناهنجاریند تحلیبکرد

رداندرمدرررتناکارامدوآمدوز  دعیفو دعفد

تررنمشکشتومواندطهاازمهمتکصصیمدررانتعاونی

هایاجراریونعودتجهیااتمناسدبومدررر یو عف

هدایاجراردیوهایمدرررتدربرنامدهمنابطمالی، عف

 عفدرارائۀآموز وتوانمندسدازیکدادراجراردیاز

هدایتررنمشکشتوموانطاجراریفعالیدتتعداونیمهم

 [4]بود اسدتدراس انگیشنبرداریجنگبوبهر احیا

منظدددورشناسددداریبددده(2۰15حیددددریوهمکددداران 

هدایکشداورزیدرهایارزرابیعملکردتعداونیشاص 

ایومنددابطمک لددفک ابکانددهتحقیقدداتاول،بددامرحلددۀ

                                                            
1. Community Forestry 
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مرسدومدرارزردابیرااسد کرا ودراولیدۀهایشاص 

دهدیبدهیتددورنووزندلفدیبدرارو دومازمرحلۀ

نشداندادکدهشدحوهرهااس فاد کردندد ن دارجشاص 

بدرایشناسداریموفقیدتهداشداص تدررنمهمتوانمی

عدداق صدادی،اج مداعی،حقدوقی،هارادرشربُتعاونی

تدررنمهدمکدرد بنددیدسد همدررر ی،فردیوآموزشدی

زاردی،از:اشد غالانددععدارتشدد شناسداریهایشاص 

سودآوری،سطحتحصدیشتمددررانواعضدا،تکصد 

مدررانواعضا،تدداومفعالیدتشدرکتتعداونیومیداان

(2۰13 وجدانیوالهیاری [3]مشارکتور ارتاعضا

هددایتعدداونیروسدد اریارزرددابیعملکددردشددرکتبددرای

هایالهیجانوسیاهکب،براسداسمددلکدارتشهرس ان

چهدارازرااونیروسد اریهایتعام یازیم وازن،شرکت

منظرمالی،مش رران،فرارندهایداصلیورشدوردادگیری

سددهامدارانهمددۀبررسددیکردنددد جامعددۀآمدداریشددامب

هایتعاونیروس اریوهمچندینمددررانعامدبوشرکت

هابود ن ارجنشاندادکدهمدررۀارنشرکتهیأتاعضای

قرارندارنددوهاازمنظرمالیدرو عیتمطلوبیشرکت

منظوربهعودعملکرد،توجهبهمنظررشدوردادگیریدربه

لحدا داصلدیبارددهایاولورتقرارداردوسپسفرارند

دوبررسدی(بدا2۰14اس ادهاشمیوهمکاران   [9]شود

تعاونیجنگلداریقیصدرکو وندارونازهشدتتعداونی

کردارنجنگلداریموجوددراس انگیشنبهارزرابیعمل

نشداندادکدهتعداونیهایآندانراف ههاشرداص ند تعاونی

درزمیندۀدرصدازتعهداتصود9دادنقیصرکو باانجام

درصدحصارکشدیوانجدامنددادنتعهدد۶۰جنگلکاری،

احداثجداد ،عملیداتشرورشدیوکم دردرزمینۀصود

درحفاظدتواحیداییکمدتدأثیر،شدنمصرفسوصت

7۶دادناماتعاونیندارونبداانجدام  استش ههاداجنگب

درصدد94کداری،جنگدبدرزمیندۀدرصدتعهداتصدود

درصددد79درصدددصددرا سددطحیو92حصارکشددی،

هداتدأثیرمهمدیدرحفاظتواحیایجنگب،احداثجاد 

وهمکددارانHumphriesهددایراف دده [1]داشدد هاسددت

محلدیدرهدایمدرررتتعاونیجنگبدربررسی(2۰18 

هداوسدارردولتاولیۀآمازونبرزربنشاندادکهحمارت

گذاری،تکصی راراندهبدهآمدوز وشرکابرایسرماره

هایبوروکراتیدکشیچیدد وهایفنی،بهعودسید مکمک

وریدریولزمانودس رسیبهبدازارمثعتدربهر تأثیر

هدایمددرررتتوانددرکاهرفقدرازیرردقتعداونیمی

(بداKoning 2۰17وArts [8]شدودواقدطمؤثرجنگب،

درآفررقدا،آسدیاواج مداعیبررسیعملکردجنگلدداری

آمررکایالتدینبدهاردنن یجدهرسدیدندکدهدرمددرررت

چشمگیریزرادیورقابببه،میاانتعامب،جنگباج ماعی

و،اماکافینیددتودرصدورتیکدهمدردممحلدیاست

بددهرکدددرگررایرددادگیریم قابددببددم کصصددانجنگددب

معیشدتبهعدودثیراتمثع دیدرأدس رسیداش هباشدد،تد

 [7]شودوشرارطجنگبارجادمیمردم

زاگرسدرغربوجنوبغربیکشدوروهایجنگب

گدد رد اسد انکشدور1۰کو زاگرسدررش هدرام داد

حدودشرمیلیدونهک دارهاجنگباند مداحتارنشد 

شدامبهدایکشدوررادرصددجنگدب44حدودکهاست

چدوبیدرص دیگونۀ17۰حدودهاجنگب درارنشودمی

موجدوداسدت درص دانبلدون،بنده،بدادام،ایدرص چهو

هدایکیکم،گشبیوحشی،زالاالدکوداغدداغانازگونده

هدایزاگرسهد ند اهمیدتجنگدبمنطقۀچوبیمهمدر

رانآب،حفاظتصدا،،زاگرسبرایکشوردرتنظیمجر

اق صدادیاسدت هفدت-تعادلاقلیمیوتوازناج مداعی

گیرندمیزاگرسسرچشمهمنطقۀبارگکشورازرودصانۀ

محدودۀهایسطحیکشور،دردرصدازآب4۰وحدود

بکدرکدهزنددگی صدورتیبه[،1۰زاگرسجاریاست]

حدوزۀآبازتدأمینسدارۀجمعیدتکشدوردرازبارگی

نعدوددلیدببدهحدالعیندر[ 11شذرراست]امکانمذکور

اق صادیمناسدبووابدد گیمدردمبده-اج ماعیۀتوسع

مندابطبدهاغلبنشینانزاگرسجنگبمعا منابطجنگلی،
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هاارهک دار8۰۰کهحدودیوریبه،وابد هاستجنگلی

وگیدردمدیکشاورزیدرمدرزررآشکوبجنگدبانجدام

هایصدودرازرادیازصورا،دامدامدارانبدیاریبکر

[ همچنین،محصدوالت12کنند]میتأمینازمنابطجنگلی

هایجنگلیم عددیغیرچوبیمثبسقا،گال،گاوومیو 

همچونگشبیوحشدی،بنده،صینجدو،،بدادام،زالاالدک،

کهبرداشدتآرددستمیبههاگردووسماقازارنجنگب

و[1۰]هدایجنگلدیاسدتآنهابیرازتدواناکوسیدد م

درچندینزداریوتکرربجنگدباسدت آنجنگبن یجۀ

بد ری،اس فاد ازظرفیتاج ماعاتمحلیبرایحفاظت

استکهدرصورتایرورکردهوشیارانه،جنگبواحیای

هایرویزمدین،اح مدالتدورنمناسبمع نیبرواقعیت

ودزدارددیوبهعدددرکدداهرنددرگجنگددبزرددادیموفقیددت

معیشتاج ماعاتمحلیصواهدداشت 

مدونبرنامۀهایجنگلداری،برایاجراییرحارراندر

شود مجریارنایدرقالبیرحمصوبتدورنمیسالهد 

هدایصصوصدی،تعداونیرداتواندبکدرهامیگونهبرنامه

عندوانبدهدول یباشد وجودیرحمصوبمدرررتجنگدب

قلمدروجغرافیداریمشدک سندفعالیتتعداونیدرردک

شدد بیندیشدیرهدایقوتیدرعمببهبرنامهنقطۀتواندمی

درعملدیبرایتعاونیباشد،زرراهدففعالیتواقددامات

شدسیورمعمدولبه [1]اندسالهمشک شد دورۀد رک

هایمک لف،رکازتدورنیرح،ممکناستازمیانگارنه

ن کدابشدودرداح دیبداعنوانمجدریابهتعاونیموجود

ها،تشکلیباهددفامورجنگبادارۀشیشنهادسازمانم ولی

اجددراییددرحشددکببگیددرد مدددئولیتبددرعهددد گددرف ن

هیدأتهادارایسهرکنمجمطعمدومی،بدازرسوتعاونی

مددرر ازیرردقهیدأتمدرر هد ندوبدازرسواعضدای

 اعضدایشدونداعضاان کابمدیرأیفرارندان کاباتوبا

مددررکدهکننددان کدابتمددرر بارددمددررعاملیراأهی

کدهراتعاونیبرنامۀیتعاونیاستووظیفهداردسنداجرار

[ 4]کندهمانیرحجنگلداریاستاجرا

،مراتطوهاجنگبسازمانگذش ۀهایبراساسسیاست

مو وعمشارکتمردمدر13۶۰دهۀآبکیاداریکشوراز

هاییعیعیتجدردشوند ودرقالبتعاونیمدرررتمنابط

،4]جنگلداری،مرتعداریوآبکیاداریمطرحبود اسدت

هدایفراگیدرمندابطیعیعدیدربرشاریتعاونیتازگیبه[ ۶

توسعۀهایبرنامهدائمیقانوناحکام29مادۀقالببندب

[ 13]مطرحشد استهمکشور

اسد فاد ازکهدهدبندیادبیاتشحوهرنشانمیجمط

ودرقالدبمردممحلیدرمدرررتمنابطجنگلدیظرفیت

نشدین،هایتعاونیم شکبازمردممحلدیجنگدبشرکت

اس فاد ازامکاناتمحلیدرفرارنددرهوشمندانهایشیو 

هادرارجاداش غالوآموز اعضاوتعاونیتوسعهاست 

آوریتوانندددسددودندددومددیمؤثرآنهددارشدددورددادگیری

ودردهند،فقراعضاراکاهربعکشندهارابهعودفعالیت

حدال،عدینباشدند درمدؤثرهداحفاظتواحیایجنگدب

مدددررر یونقدد دانددرناکارامدددیعددواملیهمچددون

مدرر ومدررعامب،کمعودهیأتتکصصیاعضایعادی،

منابطمالی،شیچیدگیفرارندهایاداریودس رسیبهبازار،

بااریم کصصانودروانداالرانبرایحبمشکشتنگا ا

نادرسدتمدانطرشددوهدایررایبرنامهمدتودرکوتا 

رسددبررسدیوارزردابیبدهنظدرمدیشکوفاریآنهاست 

هایحاصدبازآموص هودرسگذش ههایتعاونیتجارب

هایآنهدابدرایاسد قرارهاوناکامیبررسیدالربکامیابی

هاریتعاونیموفقیتچنینوریاست نهادهایجدرد ر

است،بندابرارنبداشد دردس یابیبهاهدافکم ربررسی

درعمدببدهاسدنادهدااردنتعداونیموفقیدتحدبررسی

تدأثیردرزمینۀحداندازیچشمتوانمی،مصوبهاییرح

یراحدینشدینانهاوجنگدبدربهعودو عیتجنگبآنها

وهمچندینآنهداهدایفعالیدتشیوۀادامۀودرمورد کرد

ایاتکایهایصردمندانهتصمیم،هایجدردتعاونیتأسیس

موفقیددتحدددهدددفبررسددیحا ددر،ارزرددابیکددرد 

هددایمدددرررتجنگددبدرعمددببددهاهدددافتعدداونی
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آنهداومیداانفعالیتزمینۀشد دریرحمصوببینیشیر

شد توسطآنهاست ساص هظرفیت

هاروشموادو

پژوهشمنطقۀ

درصدازمداحت7/1حدوددربرگرف ناس انکردس انبا

کو زاگرسوغربارراندرمجاورترش هکشور،درشمال

شرقیو،شمالی،شمالشرقیهایمرزعراققرارداردومرز

هدایآیربارجدانغربدی،اسد انباجنوبیآندرداصبکشور

ایمنطقده اسد انکردسد اناستزنجان،همدانوکرمانشا 

هدایصشدکآنشودودور سردوکوهد انیمحدوبمی

دارایارناسد انمحدوداست براساسآمارهایهواشناسی،

هایصیلدیسدردوآلپدیاسدتمریوببازمد اننیمهاقلیم

5/12م دروم وسدطدمدامیلدی521 م وسطبارندگی[14]

بهغرببارندگیازشرقمقدار[ 15]گراداستسان یۀدرج

هدایبلدوندرغدرباسد انووجودجنگبشودمیافاود 

درصددازکدبمدداحت۶۰حدود.استمو وعمؤردارن

اس انکردس اندارایشوشرگیاهیجنگلیومرتعیاسدت

کاشتاس انکردس اندستهاییعیعیو سطحجنگب[14]

درصدددسددطح۶3/2هک دداراسددتکددهمعددادل373328

لحا وسعت،اهمیتبهها ارنجنگباستهایکشورجنگب

وحفاظتصا،ازاهمیدتصاصدیزرد یمحیطهایجنعه

ارزشدمندند ازهداتنظیمجرردانآبوازلحا ندبرصوردار

ازمرتدطازجنگدبوغیرچدوبیسوریبرداشتمحصوالت

جملهسقا،گاوراگاعلفی،گالبلونوگدردو،بکشدیاز

محلیمعیشتجوامطتأمیندرانهایاس هایجنگبش اندیب

 [1۶]است

یددورکلددیدراسدد انکردسدد انهفددتتعدداونیبدده

اندد اردنشدد تأسدیس1375نشدینشدسازسدالجنگب

وداریجنگدبشدرکتتعداونیازانددهداععدارتتعاونی

جنگلکارینگب،شرکتتعاونیتولیدد،توسدعهواحیدای

قدرو،جنگبروس ایگله،شدرکتتعداونیجنگلدداریبر

بدن،شدرکتتعداونیشرکتتعداونیجنگلدداریما دی

جنگلداریدگاگا،شرکتتعاونیجنگلداریوجنگلکاری

جنگلکدارانتوسدعۀلنگرراوشرکتتعاونیحفظ،احیاو

نفدر415هاواقطدرروس ایتودارمش اعضایارنتعاونی

هک دار9595ومداحتمنابطیعیعیواگذارشد بدهآنهدا

احدداثسددن یجدۀدریکراسدتکدهشاران[ 17]است

هدایتحدتبکشدیازعرصدهمرروان،درشهرس انگاران

اهدالیواسدتتعاونیگلهازدس رسصدار شدد ادارۀ

مجعوربهتر،محبسکونتصودومهداجرتهمروس ا

عمدشاوارنتعداونیاندشد یدرگربهشهرهاوروس اها

حا دربررسدیاردندرشدحوهر،بندابرارنوجودنددارد 

شرشد ازآوریجمطهایوداد  شذررنعودامکانتعاونی

1درجددولهدابدود اسدت معنایتحلیدب،تعاونیدرگر

است آمد هایآنهابرصیازورحگی

 نشین  های جنگل مشخصات تعاونی .1جدول 

 نام
 تاریخ

 ثبت
 ثبتشمارۀ 

حوزۀ 

 فعالیت

مساحت عرصه 

 )هکتار(

تعداد 

 نفر() اعضاء

 ۀسرمای میزان

 )تومان( ثبتی

 1122000 78 1646 سنندج 9/1/77 – 199 1377 برقرو جنگلداری تعاونی
 2060000 103 2701 سنندج 27/1/80 – 195 1380 نگل جنگلداری تعاونی
 180000 9 684 سنندج 1/7/77 – 205 1377 لنگریز جنگلداری تعاونی
 880000 111 1698 سروآباد 11/10/76 – 194 1376 دگاگا جنگلداری تعاونی
 7400000 55 1066 سروآباد 13/9/79 – 196 1379 بن ماضی جنگلداری تعاونی

 10920 52 1800 مریوان 5/4/86 - 560 1386 2617تعاونی جنگلداری گله 
شرکت تعاونی حفظ و احیا و توسعه 

 2912جنگلکاران تودارمال 
 10500 7 ---- سنندج 66422/1/87 1387
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هاباهدفجلبمشارکتمدردممحلدیوارنتعاونی

دراندد جنگبشکبگرف هادارۀروس اریانجنگبنشیندر

ها،درقعالهایجنگلداریواگذارشد بهارنتعاونییرح

وسداماندهیهداانجامتعهداتیهمانندحفاظتازجنگدب

هایمازادبرظرفیتمراتطوجلدوگیریازچدرایدامدام

سددازیجنگددبو،احیدداوغنددیهددایجنگلددیدرعرصدده

اسد فاد اجازۀنشینان،جلبمشارکتجنگبودرص کاری

همچدونسدقاوگدردووازمحصوالتغیرچوبیجنگب

همچونبدذرو روریهایگاووواگذاریبعضینهاد 

[ 17]بینیشد استشیرنهال

پژوهشاجرایروش

،یرو کیفدددر اسددترورکددردشددحوهرحا ددرکیفددی

درشیومعطوفبهفهمرماوزبانوتفکرافرادشحوهر

فراگیری،شحوهرکیفیدرواقط [18]تحلیبمدائباست

وهاازمنظرصودآناناسدتمک لفانداندربارۀتجارب

هدایشدیو درگدرعانآماریرانهایآنها،حاصباس راف ه

آماریشحوهرشدامبجامعۀ[ 19]ینیدتسازیکمّمدل

هدایمددرررتجنگدبدرشهرسد انشدۀثعتهایعاونیت

نموندۀمرروان،سروآبادوسنند دراس انکردس اناست 

کبمنابطۀادارکارشناسانوهاتعاونیمدررانعامبآماری

کبتعاون،کارورفا اج ماعیۀاداریعیعیوآبکیاداری،

وسازمانتعاونروس اریاسد انکردسد انبودنددکدهدر

گیدریدارند نمونهمدئولیتنشینهایجنگبتعاونیمینۀز

هدرهدفمندبودودرمجمدوعبداوشحوهر،غیراح مالی

همچنینگرفت مصاحعهصورتتعاونیمدررعامبشر

هدایدول دی،ازجملدهنفرازکارشناسانسازمانهشتبا

نفدر(،سدازماندوکبمنابطیعیعیاس انکردسد ان ادارۀ

کدبکدار،تعداونورفدا ادارۀنفر(ودو اری تعاونروس

بداتوجدهبدهگرفدت نفر(مصاحعهانجامچهاراج ماعی 

هدایاغلدبکارشناسدانازو دعیتتعداونیایشعدیبی

هددا،تنهددان ددارجمصدداحعهبدداجنگلددداری،درتحلیددبداد 

ادارۀهایمنابطیعیعیدرتعاونیمدئولکارشناسمد قیم

 شداس فاد آبکیاداریاس انکردس انکبمنابطیعیعیو

اقداماتدادنهادرانجامموفقیتتعاونیحدبرایارزرابی

هداهایجنگلداریواگذارشد بهتعاونیشد دریرحبینیشیر

درشدد اسد فاد 1سدازیهایام یازیظرفیدترو کارتاز

هایتوسعهالهامگرف هشد برنامهارزرابین ارج

منظدورکمدکبدهسازیبدهام یازیظرفیتهایکارت

هایراحیاجراریبراینظارتبرشیشرفتبرنامهمدئوالن

عندوانبدههداتوانگفتارنکارتشد است درواقطمی

هدابدراینظدارتبدرشیشدرفتشدرو  2اباارصودارزرابی

هایرو درگرتوانازآنهادرکنارشوندومییراحیمی

دارایماهیدتکیفدیکده ازارنابااردکرارزرابیاس فاد 

ازدر،وجددامطفددورییتصددوررۀارائددبددرایاسددت،

شوداس فاد میشرو  شیشرفتازو عیتاندرکاراندست

هداوتواندرمراحبآغازرن،میدانیوشاردانیشدرو  ومی

.اس فاد کردازآنهایورساالنهبههاودرصورتنیازیرح

نفعدانشدرو  مصداحعهنها،دراب داباییبرایاس فاد ازآ

شدرو  هدد ندوازشیشرفتشود،زرراآنهاشاهدروندمی

برایرسیدگیبهمدائبومشکشتصودالزمهایظرفیت

بارۀشودتادرهاازآنهاصواس همیند درارنمصاحعهاآگا 

صودرامحیطصوداظهارنظرکنندشدۀساص ههایظرفیت

هدددا،چدددارچوببدددرایاسددد فاد ازاردددنکدددارت [2۰]

کهبراساسمعیارهداوشناص یمشکصیوجودداردرو 

هاچارچوبکلیارنکارتیراحیشد است هاشاص 

سدازییظرفیدتهاشاص معیارهاوایاستکهگونهبه

هدااندد،ولدیاردنکدارتمشدک هایتوسدعهدربرنامه

وردحۀهدایشداص شذرریالزمبرایا افهکردنانعطاف

هرمنطقهراشرو  رادارند 

هدایمعیارهادرواقطعناصدراصدلیارزردابیدریدرح

هداریچدونکدهدرارزردابییدرحوشدرو  اندجنگلداری

                                                            
1. Capacity Development Scorecards 

2. Self-evaluation 
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شوند برداریدرنظرگرف همیحفاظت،احیا،توسعهوبهر 

کدهیشاص ععارتاستازمشکصه،صدفترداعملیدات

گیدریبدود ومعدرفاندداز قابدبکیفیراصورتکمیبه

ومعیارهداایازمعیارم ناظرصوداست اردنبکرراجنعه

هاباتوجهبدهو دعیتمندایقجنگلدیوشدرارطشاص 

 [2۰]اندم فاوتغالبواهدافمدرررتمنایقجنگلی

مدادۀصورترکسنتوبراسداسبهباتوجهبهارنکه

هداومراتدطزجنگدببدرداریادومقانونحفاظتوبهدر 

امدورادارۀهدایسدازمانم دولیموررتأ،م134۶مصوب

توسدعهو،احیداواصدشح،حفدظ»صدورتبدههداجنگب

هداییعیعدیوهداومراتدطوبیشدهبرداریازجنگدببهر 

چهارمعیارحفاظت،احیاشود،میتعررف«ارا یجنگلی

وبدرداریدرنظدرگرف دهشددواصشح،توسدعهوبهدر 

هدایبرایارزرابیآنهداازاسدنادیدرحالزمهایشاص 

جنگلداریواگذارشد اس کرا گردرد 

هاشد برایهرکدامازشاص هایام یازیتهیهارتک

صورتجمشتتوصیفیودرچهارسدطحردکییدفبه

مطالعداتاولیدهوبراسداسهداتهیهشدند سطوحییدف

یجنگلدداریهداشدد دریدرحبینیشیربررسیتعهدات

کلیدرتدورنارنسدطوحآنبدودۀتوصیفشدند قاعد

کددهحددداقبتدداحددداکثرعمددببددههددررددکازتعهدددات

موردنظرواقطشود ۀشد دردامنبینیشیر

ازۀسداص ارراف نیمدهۀهایمصاحعبرایمصاحعهازفرم

سداص ارراف هنیمدهۀمصداحع شدشد اس فاد یراحیشیر

هابداگردآوریداد زمینۀومشارک یدرروشیغیررسمی

ۀمصددداحعهدددایبدددازاسدددت دراسددد فاد ازشرسدددر

هداازقعدبتعیدین،تنهاتعدادیازشرسرساص ارراف هنیمه

شوند اردنییمصاحعهیرحمیآنهااندوبدیاریازشد 

نیدتابهارنمعنساص ارراف هنیمهشذرریدررو انعطاف

کن رلدیبدرکصدیندداردوهدی کهمصاحعهساص ارمش

ۀجایاس فاد ازشرسشنامفرارندآننیدت درارنرو به

شدد لیددتازقعدبتهیدهرسمیازرکفهرسترداچدک

صورتچهر بهچهر بههامصاحعه [21]شوداس فاد می

ۀنددکو عطشدند  عطجررانمصاحعه،گرف ندانجام

تدوانآنرادهددکدهمدیگوهاراارائهمیودقیقیازگفت

4۰ هدرمصداحعهدرحددودکدردبارهابررسیوتحلیدب

دقیقهتارکساعتبهیولانجامید 

یرحجنگلدداریهایایمینانازن ارج،ازعرصهبرای

شد واحیاریبازدرددبدهجنگلکاریتعاونیهمانندمنایق

هاریصدورتاعضایتعاونیمصاحعهدرگرعمبآمدوبا

عنددوانبددهبرداشددتمحقددقازآنبازدردددهانیدداگرفددتو

کداربهیدرگرهاشاسخحالکن رلیبرایعینمشاهد ودر

 شدهااس فاد گرف هشدودرارزرابیشاص 

هددایام یددازیهددایحاصددبازکددارتتحلیددبداد 

انجدامهدایآمداریبدااسد فاد ازشداص سازیظرفیت

هدرچهارسدطحهرشاص کبرایشکلیکهبهد گیرمی

هرردکازسدطوحازکم دررنبده،گیریشد استانداز 

هرنمرۀوشودمیبیش ررنسطحازصفرتاسهکدگذاری

اردنآردد دسدتمدیبهمعیاروتعاونیازمیانگینحدابی

انجددام2016 افددااراکدددبنددرممحاسددعاتبددااسدد فاد از

 شذررفت

 بحثنتایجو

هدایبیمعیارحفاظتوشداص ،ن ارجارزرا2درجدول

م وسدطام یداز،ن دارجبراسداسآننشانداد شد است 

هدا،نادردکبدهسدطحردکمعیارحفاظتبدرایتعداونی

هدایاردنمعیدار،شداص (است دربینشاص 84/۰ 

،کم دررن۶3/۰گشتومراقعتدائدمبدامیدانگینام یداز

ام یدازم وسدطسطحرابهصدوداص صداصداد اسدتو

شداص میدانگینام یدازو1برابرشاص ساماندهیدام

 دربددینشددد88/۰قددرق حصارکشددی(منددایقاحیدداری

بررسددیازنظددرمعیددارحفاظددت،تحددتهددایتعدداونی

،در1بنبامیانگینام یازنگب،لنگرراوما یهایتعاونی

هدایدگاگدا،برقدرووسازیوتعداونیسطحرکظرفیت
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در۶7/۰و۶7/۰،33/۰ام یازم وسدطترتیببابهتودارمش

یدورکلدیبدهاندد سازیقرارگرف هزررسطحرکظرفیت

بیش رحاکیازآناستکهدرن ارجارزرابیمعیارحفاظت

بدرایشد ،نیرویاندانیاس کدامشد هایبررسیتعاونی

شیشدنهادرغدمگشتومراقعتدائمکدافینیددتوعلدی

دامدداران،اردنبرنامدهتدأمینۀعلوفدتأمینبرایایبرنامه

اع عارنشد وازیرفدرگرحصارکشدیوقدرق دعیف

نظارتوهمکارینعوددلیببهاجراییرح،ۀاولیهایسال

مردممحلیازبینرف هاست نکردن

 ها در تعاونیجنگل دستیابی به اهداف معیار حفاظت حد ارزیابی  .2جدول 

ص
شاخ

 
 ها

 کد ها سطوح شاخص

 متیازا

ن کارشناسان ها مدیران عامل تعاونی
میانگی

 

نگل
دگاگا 
برقرو 
لنگریز 
 

ی
ض

ما
 

ن
ب

ال 
تودارم

س 
شنا

کار
 

ق
حق

م
 

ت دائم
ت و مراقب

گش
   *   * *  0 است نشدهگشت و مراقبت استخدام هیچ نیروی انسانی برای  

63/0 

 * *  * *   * 1 .گشت و مراقبت دائم کافی نیستبرای شده  نیروی انسانی استخدام

 ،گشت و مراقبت دائم کافی استت  برایشده  نیروی انسانی استخدام
 کند خوبی به وظایفشان عمل نمی شده به اما نیروی استخدام

2         

گشت و مراقبت دائم کافی است و  برایشده  نیروی انسانی استخدام
 کنند یخوبی به وظایفشان عمل م شده به همچنین نیروهای استخدام

3         

سامان
 

دهی دام
 

 بترای ای  ، برنامته انتد وابستته های اطراف  شدت به جنگل دامداران به
 است نشدهبینی  ها پیش منظور ساماندهی دام دامداران به ۀعلوفتأمین 

0         

1 

تتأمین   برای، برنامه اند وابستههای اطراف  به جنگل شدت بهدامداران 
شده است، اما این  بینی ها پیش منظور ساماندهی دام دامداران بهۀ علوف

 برنامه تأمین اعتبار نشده است
1 * * * * * * * * 

تأمین  برایهای اطراف کم است، برنامه  وابستگی دامداران به جنگل
شده و این برنامته   بینی ها پیش منظور ساماندهی دام دامداران بهۀ علوف

 ار شده استتا حدودی تأمین اعتب
2         

 برایکم است، برنامه  های اطراف بسیار وابستگی دامداران به جنگل
شده و ایتن   بینی ها پیش منظور ساماندهی دام دامداران به ۀعلوفتأمین 

 برنامه تا حد زیادی تأمین اعتبار و اجرایی شده است
3         

ق احیایی
صور کردن مناط

مح
 

مردم محلتی   نکردن کافی، همکاری ۀبودج نیافتن دلیل تخصیص به
نظتارت حتحیب بتر     نبتود منظور خروج دام از جنگل و همچنتین   به

 ارزیابی و اجرا، حصارکشی احالً حورت نگرفته است
0   *      

88/0 

اجترای طتر     نخستت های  و فقط در سالبوده حصارکشی ضعیف 
محلی از  مردم نکردن نظارت و همکارینبود دلیل  گرفته که بهانجام 

 بین رفته است
1 * *  * * * * * 

نبتود  دلیتل   بته حصارکشی متناسب با اهداف طر  حورت گرفته، اما 
 مردم محلی از بین رفته استنکردن نظارت ححیب و همکاری 

2         

دلیل نظارت ححیب و همکاری مردم محلی متناستب   بهحصارکشی 
 با اهداف طر  حورت گرفته است

3         

 84/0 1 1 67/0 1 1 33/0 67/0 1 میانگین

 
هدای،ن ارجارزرابیمعیاراحیاوشداص 3درجدول

دهدکهمعیاراحیاآننشانداد شد است ن ارجنشانمی

بین4۶/1،بامیانگینام یازتحتبررسیهایبرایتعاونی

تدرسطوحرکودوقرارگرف ه،امابهسطحردکنادردک
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هایارنمعیدارنگلکاریدربینشاص است شاص ج

،دربینسطوحدووسهقرارگرف ه38/2بامیانگینام یاز

ونگهدداریآشکوبسازیزررهایغنیاست،اماشاص 

اندد تعداونیهایاحیاری،درسطحرکقرارگرف دهعرصه

هاازنظرمعیاراحیابامیانگیننگب،ندعتبهدرگرتعاونی

2و دعیتبه دریقدرارداردوبدهسدطحدر۶7/1ام یاز

33/1ام یازبامیانگینیدرگرهاتراست اماتعاونینادرک

ترند بهسطحرکنادرک

 ها در تعاونیجنگل  یدستیابی به اهداف معیار احیاحد ارزیابی  .3جدول 

ص
شاخ

 
ها

 

 کد ها سطوح شاخص

 امتیاز

ن کارشناسان ها مدیران عامل تعاونی
میانگی

 

نگل
دگاگا 
برقرو 
لنگریز 
 

ی
ض

ما
 

ن
ب

ال 
تودارم

س 
شنا

کار
 

ق
حق

م
 

ی
جنگلکار

 

دلیتل انجتام    بهجنگلکاری به میزان خیلی کم حورت گرفته، اما 
 های بعد از کاشت، مستقر نشده است. مراقبتنگرفتن 

0         

38/2 

جنگلکاری به میزان کم حورت گرفتته و تتا حتدود خیلتی کتم      
 مستقر شده است.

1         

جنگلکاری متناسب با اهداف طر  حورت گرفته و تتا حتدودی   
 .مستقر شده است

2  * * * * *   

جنگلکاری متناسب با اهداف طتر  حتورت گرفتته و تتا حتدود      
 .زیادی مستقر شده است

3 *      * * 

غنی
 

ی زیر
ساز

ب
آشکو

         0 .سازی حورت نگرفته است غنی 

1 

 * * * * * * * * 1 ی ناسازگار حورت گرفته است.ها سازی با گونه غنی

های سازگار حتورت گرفتته،    سازی به میزان مناسب با گونه غنی
 .ولی به مقدار بسیار جزئی مستقر شده است

2         

های سازگار حورت گرفتته و   سازی به میزان مناسب با گونه غنی
 است.  مستقر شده یتا حدود زیاد

3         

نگه
ی عرحه

دار
 

ی ا
ها

حیایی
 

سازی عرحه از جمله شخم در خالف جهت شیب،  عملیات آماده
 است.نگرفته های هرز و ... انجام  دفع علف

0         

1 

سازی عرحه از جمله شخم در خالف جهت شیب،  عملیات آماده
اجترای طتر  تتا     ۀاولیهای  های هرز و ... فقط در سال دفع علف

 .حدودی انجام گرفته است
1 * * * * * * * * 

سازی عرحه از جمله شخم در خالف جهت شیب،  عملیات آماده
 .استگرفته های هرز و ... به میزان متوسط انجام  دفع علف

2         

سازی عرحه از جمله شخم در ختالف جهتت شتیب،     عملیات آماده
 های هرز و ... به میزان خوب انجام شده است ایجاد چاله، دفع علف

3         

 46/1 67/1 67/1 33/1 33/1 33/1 33/1 33/1 67/1 میانگین

 
دهددکدهدربدینبررسیکلدیاردنمعیدارنشدانمدی

هایمعیاراحیداواصدشح،شداص جنگلکداریشاص 

ازیدرگدرهداورح درتعاونینگبنددعتبدهشداص به

هدایتدریبرصدورداراسدتوشداص و عیتمطلدوب

همدۀهایاحیداریدرگهداریعرصهسازیجنگبونغنی

وازاندبررسیدرسطحرکقرارگرف هتحتهایتعاونی

یورکلدین دارجارزردابیبه برصوردارندو عیتمشابهی

ها،جنگلکاریتعاونیبیش ردهدکهدرمعیاراحیانشانمی

م ناسببااهدافیرحصورتگرف ه،اماتاحددودکمدی

هدایناسدازگارصدورتاگوندهسازیبمد قرشد وغنی
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هدایگرف هاست ازسویدرگرعملیاتنگهداریعرصده

احیاریازجملهشکمزدندرصشفجهدتشدیب،دفدط

اجراییرحتداۀاولیهایهایهرزو   فقطدرسالعلف

حدودیانجامگرف هاست 

جنگدبوتوسدعۀ،ن دارجارزردابیمعیدار4درجدول

ن دارج،میدانگینبراساساست هایآنارائهشد شاص 

مطالعده،تحتهایجنگببرایتعاونیتوسعۀام یازمعیار

است ارنمعیاردربینسطحرکودوقدرار38/1برابربا

تدراسدت دراردنمعیدار،گرف ه،امابهسطحرکنادردک

درسطحدو2درص کاریبامیانگینام یازتوسعۀشاص 

ف ده،امداشداص جدذبسدازیتوسدعهقدرارگرظرفیت

زردر75/۰نفدطبدامیدانگینام یدازهایییمشارکتگرو 

سددازیتوسددعهقددرارگرف ددهاسددت سددطحرددکظرفیددت

 ها جنگل در تعاونیتوسعۀ دستیابی به اهداف معیار حد ارزیابی  .4جدول 

ص
شاخ

 
ها

 

 کد ها سطوح شاخص

 امتیاز

 کارشناسان ها تعاونیمدیران عامل 

ن
میانگی

 

ن
گل

دگاگا 
برقرو 
لنگریز 
 

ی
ض

ما
 

ن
ب

ال 
تودارم

س 
شنا

کار
 

ق
حق

م
 

توسعۀ 
ت جنگل

ی با مشارک
درختکار

 
نشینان
 

وام نشتدن  اعتبار و تصویب نیافتن  دلیل تخصیص بهدرختکاری 
نکتردن  مشتارکت   دلیتل  بته  و نیتز  درختکتاری توستعۀ   ۀپروژبه 

 .نشینان احالً حورت نگرفته است جنگل
0         

2 
 

نشینان حتورت گرفتته    ا حدودی با مشارکت جنگلدرختکاری ت
 است.  بعد از کاشت مستقر نشده  مراقبتنبود دلیل  است، اما به

1      *  * 

  *  *  * *  2 .درختکاری تا حدود کمی حورت گرفته و مستقر شده است

 ختوبی  بته درختکاری متناسب با اهداف طتر  حتورت گرفتته و    
 .مستقر شده است

3 *   *     

ت گروه
ب مشارک

جذ
 

ی
ی ذ

ها
 

نفع
گیتری   در تصتمیم آنهتا  نفعان و مشارکت و دخالت  شناسایی ذی 

 .مدیریتی ضعیف است
0   *  *    

75/0 

در آنهتتتا ، امتتتا مشتتتارکت انتتتد شتتتدهنفعتتتان شناستتتایی  ذی
 .های مدیریتی ضعیف است گیری تصمیم

1 * *  *  * * * 

مشورتی منظمی ایجاد سازوکارهای اند و  شده نفعان شناسایی ذی
 شده است

2         

فعتالی در فراینتدهای    طتور  بته آنهتا  اند و  شده نفعان شناسایی ذی
 .کنند گیری مدیریتی مشارکت می تصمیم

3         

 38/1 1 5/1 1 1 2 1 5/1 2 میانگین

 
جنگدبتوسدعۀنگبولنگرراازنظرمعیارهایتعاونی

اندد یتبه دریقدرارگرف ده،درو دع2بامیانگینام یاز

دهدجنگبنشانمیتوسعۀیورکلین ارجارزرابیمعیاربه

ها،درص کاریتاحدودکمیصدورتتعاونیبیش رکهدر

گرف ددهومددد قرشددد اسددتوازیددرفدرگددراگرچدده

درآنهدددااندددد،مشدددارکتشدددد نفعدددانشناسدددارییی

هایمدررر ی عیفاست گیریتصمیم

برداریازجنگب ارجارزرابیمعیاربهر ،ن5درجدول

دهدکهآننشانشد است ن ارجنشانمیهایشاص و

مطالعدهتحتهایبرداریازجنگببرایتعاونیمعیاربهر 

سازیقدرارگرف دهدرسطحدوظرفیت2بامیانگینام یاز

است 
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 ها گل در تعاونیبرداری جن دستیابی به اهداف معیار بهرهحد ارزیابی  .5جدول 

ص
شاخ

 

 کد سطوح شاخص

 امتیاز

ن کارشناسان ها مدیران عامل تعاونی
میانگی

 

نگل
دگاگا 
برقرو 
لنگریز 
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بهره
 

ی احولی
بردار

 

برداری احولی شناسایی  بهره منظور به های ضروری روشها و  مهارت
 اند نشده

0         

2 

بترداری احتولی    بهتره  منظتور  بته  هتای ضتروری   روشها و  مهارت
 اند های کسب مهارت شناسایی نشده اند، اما مکانیسم شده شناسایی

1         

 و بترداری احتولی   بهتره  منظتور  بته های ضتروری   ها و روش مهارت
، امتا اجرایتی   انتد  شدهکسب مهارت شناسایی سازوکارهای همچنین 

 .اند نشده
2 * * * * * * * * 

و  بترداری احتولی   بهتره منظتور   های ضتروری بته   ها و روش هارتم
اجترا   ۀمرحلو در   شده شناساییکسب مهارت سازوکارهای همچنین 
 اند. شدهاستفاده 

3         

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 میانگین
 

ازنظرارنمعیاردرو عیتشد بررسیهایتعاونیهمۀ

تحدتهدایتعداونیهمۀععارتدرگربهمشابهیقراردارند 

بدرداریسدازیبهدر ،ازسطحدوظرفیدت2بررسیباام یاز

برداریجنگبحداکیازبرصوردارند ن ارجارزرابیمعیاربهر 

های روریرو هاومهارتهاتعاونیهمۀآناستکهدر

کددبسدازوکارهایبرداریاصولیوهمچنینبهر منظوربه

 اندنشد راریاند،امااجشد شناساریمهارت

تحتبررسیهای،ن ارجکلیارزرابیتعاونی۶درجدول

بدرداریجنگدبباچهارمعیارحفاظت،احیا،توسدعهوبهدر 

ععارتدرگردرارنجددولسدطوحبهنشانداد شد است 

همدرا میدانگینبدهمعیارهداهرکددامازۀشدساص هظرفیت

سداس،دربدینارائهشدد اسدت بدراردنامعیارهامجموع

برداریبداسدطحدونددعتبدهمذکور،معیاربهر معیارهای

درو عیتبه رومعیارحفاظدتبداسدطحیدرگرمعیارها

رک،درو عیتبدتریقرارگرف دهاسدت دربدینکم راز

از۶7/1بررسی،تعاونینگدببدامیدانگینتحتهایتعاونی

دارینادرکبهبرحفاظت،احیا،توسعهوبهر معیارهاینظر

،به17/1سطحدوقرارگرف هوتعاونیبرقروبامیانگینام یاز

ععارتدرگرتعاونینگبازنظربهتراست سطحرکنادرک

تعدداونیبرقددرودروشددد درشددرارطبه ددرسدداص هظرفیددت

حفاظدت،معیارهایو عیتبدتریقراردارد میانگینام یاز

43/1شد هایبررسیرایتعاونیبرداریباحیا،توسعهوبهر 

هدابدهسدطحردکنادرکبودنتعاونیدهندۀنشاناستکه

شد درآنهاست ساص هظرفیت

 شده بررسیهای  شده در تعاونی ساخته ظرفیت معیارهایبندی ارزیابی  جمع .6جدول 

  کارشناسان ها تعاونیمدیران عامل  معیار

 

نگل
دگاگا 
برقرو 
لنگریز 
 

ی
ض

ما
 

ن
ب

 

تود
ال

ارم
س 

شنا
کار

 

ق
حق

م
ن 

میانگی
 

 84/0 1 1 67/0 1 1 33/0 67/0 1 حفاظت
 46/1 67/1 67/1 33/1 33/1 33/1 33/1 33/1 67/1 احیا
 38/1 1 5/1 1 1 2 1 5/1 2 توسعه

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 برداری بهره
 43/1 42/1 54/1 25/1 58/1 58/1 17/1 25/1 67/1 میانگین
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بارو شد بررسیتعاونیایهارزرابیفعالیتشرکت

هداشرکتارنسازینشاندادکههایام یازیظرفیتکارت

سازیقرار،نادرکسطحرکظرفیت43/1بامیانگینام یاز

سازینددعتبرداریباسطحدوظرفیتاند معیاربهر گرف ه

درو عیتبه ریقدراردارد،امدامعیداریدرگرمعیارهابه

سدازی،درو دعیترازرکظرفیدتحفاظتباسطحکم 

بدرداریدرنامطلوبیقرارگرف هاست ارزردابیمعیداربهدر 

معیارهدانشداندادکدهاردنمعیدارازسدطحبقیۀمقاردهبا

اعضدایبیش رسازیباالتریبرصورداراست،چراکهظرفیت

صدورتتجربدیبدرداریبدههدایبهدر هابامهارتتعاونی

اردنآناسدتکدهۀدهنددنن ارجنشانآشناریدارند بنابرار

ازمعیارهددایکدددامهددی هددایجنگلددداریدرتعدداونی

اندد صوبیعمبنکرد به،یرحمصوببراساسشد یراحی

آنۀدهنددنشدانبدرداریمعیاربهدر نمرۀبیش رحالعیندر

بدونارنکده،دستآمد استبهایازجنگباستکهس اد 

شذررف دهباشدد اردنو دعیتگذاریحداقلیصورتنهاد 

ۀشددسداص هدرسطوحظرفیدتیدرگرمعیارهادرحالیکه

شارداریجنگدباسدت درزمینۀهشداری،هد ندتریشارین

هدایجنگلددارییورکلین ارجارزرابیفعالیدتتعداونیبه

اس ادهاشدمیوهدایتداحددودیبداراف دهاس انکردس ان

هایجنگلدداریاسد اندربررسیتعاونی(2۰14همکاران 

تحدتهدایتعاونیشحوهرنیاآن درمشابهتداردگیشن

حصارکشیجنگبۀ،بکشیازتعهداتصوددرزمینبررسی

،باشدتکم دریبدهاحیدایجنگدبدربودندراانجامداد 

وبودنددقالباقداماتنهالکاریوصرا سطحاقدامکرد 

راوصرو دامجنگبۀقرقوتوسعۀتعهداتصوددرزمین

[ 1بودند]انجامنداد 

گیرینتیجه

:گفتتوانگیریکلیمیدرن یجه

سازیبرایهایام یازیظرفیتاس فاد ازکارت(الف

ایهدایتوسدعهارزرابیمشدارک یمیداانموفقیدتیدرح

جنگلداریممکناست اسد فاد ازاردنهاییرحهمانند

هدابداابیبهاهدافیرحهابرایارزرابیمیااندس یکارت

وندوعیاسدتهارندهکدم،سداد واندرکاراندستکمک

 سدازدشذررمیراامکانهابرنامهارزرابیمشارک یازن ارج

هدداوسددطوححددالیراحددیمعیارهدداوشدداص عددیندر

گیریهدرشداص نیازمندددقدتبددیاریاسدت انداز 

یدری،گهایبیش ریبرایشیشدنهادسدطوحاندداز شحوهر

هداومعیارهدایارزردابیآنهدامدوردنیدازاسدت شاص 

هدایشداص ازهدایآرندد شوددرشدحوهرشیشنهادمی

 شودتریاس فاد م نوع

هدایجنگلدداریارتعانجدیبینعملکردتعاونی(ب

عمددببددهوظددارفحدددشددد درارددنتحقیددقوبررسددی

ریکدهیو،بههایرسمیم ولیامورآنهاوجوددارددس گا 

هدادرهدایم دولیتعداونیبدیاریازکارشناسداندسد گا 

هددایایددشعدرسدد یازتعدداونیاساسددااهددایاسدد انیادار 

هدادرکشدورمداازنهادهدایتعداونیجنگلدارینداشد ند 

هایبکرمنابطیعیعیشد وتعاونیشناص هرسمیدررشاو

رکتهایحوجنگلداریازمعدوداباارهایرسمیوکانال

،هداهدد ندومشارک یجنگباج ماعیدرراس ایمدرررت

مشدکشتبداآنهداکدهدهددامان ارجارنشحوهرنشانمی

 بیش رارنمشکشتساص اریبود اندمواجهجدیبدیاری

ناکارامددیهداویراحدینامناسدبتعداونیۀدهنددنشانو

درقعدالآنهداهدایولیتئهایم ولیدرعمببهمددس گا 

گونهکدهن دارجنشدانداد هاست بهبیاندرگرهمانتعاونی

رردایشدامبانداهدافافقبرنامدههان واند هتعاونی،است

کننددبرداریجنگبرابرآورد حفاظت،احیا،توسعهوبهر 

دردس یابیبهاهدافدرگرهماننددتوانمندسدازیاعضدا،و

بدادنبهعددودو ددعیتاق صددادیواج مدداعیآنهدداوشددک

اندد درچندینبازماندد نیداایازاقدداماتجمعدیگوندهبه

هایجنگلداریدورشرارطیغیرفعالشدنوناکامیتعاونی

،هاریرسدباچنینداش هازان ظارنیدت بنابرارنبهنظرمی

دس یابیبهمدرررتشاردارمنابطجنگلیدراسد انکردسد ان
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شیشدنهادباسدت هدایجنگلدداریمشدکازیررقتعداونی

هدایمشدارک یمددرررتدرهنگامیراحدیبرنامدهشودمی

اقدداماتبیشد ریمنابطیعیعیباکمکاج ماعداتمحلدی

هدایدول دیصدورتبرایعملیاتیشدنهمکاریسدازمان

رسددبدهنظدرمدی شوندمندنهایمحلیتواتاتشکبگیرد

م ددولیامددورهددایدسدد گا م شددکبازایکمی ددهتشددکیب

برایجنگلداریبامحوررتاس انداریوتش هایونیتعا

هدایتعداونیومشدکشتمددائبدربدارۀبحثوبررسدی

هدا،مراتدطوآبکیداداریجنگلداریدرمیانسازمانجنگب

کشور،سازمانتعاونروس اریوسازمانتعاون،کارورفدا 

درشناصتوآگاهیازمدائبمربونبدهتواندمیاج ماعی

ارنکدهتوجدهبدهبدا ازسویدرگدرسودمندباشدهایتعاون

فراگیدرمندابطهدایتعاونیگیریشکبمو وعچندیاست

یعیعیمطرحشد وقراراستبکشدیازوظدارفاجراردی

،شدودواگذارآنهاسازمانم ولیامورمنابطیعیعیکشوربه

ان ظارداشتکهباچینرنهادیموجدود،اهددافتواننمی

بدازتعررفنهدادبدرایبنابرارنتدش شود؛آورد برمدنظر

هددایمددوردان ظددارازآندرتعدداونیووظددارفونقددر

هددایولیتئمدددهددایمنددابطیعیعددیووظددارفوعرصدده

 روریاست آنهاهایاداریرسمیمرتعطبادس گا 

References 
[1]. Ostadhashemi, R., Rostami Shahraji, T., and Eskandari, F. (2014). Effect of forestry cooperatives on forest 

conservation and reclamation in Gilan Province. Co-operation and Agriculture, 2(8): 45-63. 

[2]. Pulhin, J., and Ramirez, M. (2016). Timber regulation and value chain in community-based timber enterprise 

and smallholder forestry in the Philippines. Forests, 7(8): 152.  

[3]. Heydari, F., Naderi Mahdei, K., Yaeghoubi Farani, A., and Heydari, A. (2015). Identifying successful 

indicators for agricultural cooperatives. Co-operation and Agriculture, 14(4): 39-60. 

[4]. Moradvaisi, S., A. Hemmat, M., and Shamekhi, T. (2019). Identification of executive and managerial 

barriers in the activity of forestry cooperatives in Gilan Province. Iranian Journal of Forest, 11(2): 281-296. 

[5]. Tirivayi, N., Nennen, L., Tesfaye, W., and Ma, Q. (2018). The benefits of collective action: Exploring the 

role of forest producer organizations in social protection. Forest Policy and Economics, 90: 106-114. 

[6]. Shemshad, M., Malekmohammadi, I., and Hosseininiya, GH.M. (2012). Identification and Analysis of 

Effective Components on Job Creating in Natural Resources Cooperatives in Golestan Province. Human 

Geography Research Quarterly, 79: 141-156. 

[7]. Arts, B., and Koning, J.D. (2017). Community Forest Management: An Assessment and Explanation of its 

Performance through QCA. World Development, 96: 315-325. 

[8]. Humphries, S., Holmes, T., Andrade, D.F.C.D., McGrath, D., and Dantas, J.D. (2020). Searching for win-

win forest outcomes: Learning-by-doing, financial viability, and income growth for a community-based 

forest management cooperative in the Brazilian Amazon. World Development, 125: 104336.  

[9]. Vejdani, M., and Allahyari, M.S. (2013). Assessing the Performance of Rural Cooperatives by the use of 

Balanced Score Cards in Gilan Province (Case Study: Lahijan and Siahkal). Co-operation and Agriculture, 

7(2): 23-37. 

[10]. Sagheb-Talebi, Kh., Sajedi, T., and Pourhashemi, M. (2014). Forests of Iran; A treasure from the Past, a 

Hope for the Future. Springer, 152p. 

[11]. Derikvandi, A., Khosravi, M., Taseh, M., and Heidarpour Monfared, A. (2015). Investigation of the 

variations of middle Zagros forests area between using aerial photo interpretation and use of GIS (case study: 

Kaka Reza region of Lorestan province). Natural Ecosystems of Iran, 5(4): 95-109. 

[12]. Valipour, A., Plieninger, T., Shakeri, Z., Ghazanfari, H., Namiranian, M., and Lexer, M. J. (2014). 

Traditional silvopastoral management and its effects on forest stand structure in northern Zagros, Iran. Forest 

Ecology and Management, 327(Supplement C): 221-230. 



 1400بهار  ،1شمارۀ  ،74ایران، دورۀ  طبیعی های چوب، مجلۀ منابع فرآورده جنگل و 70

 
[13]. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran. (2020). Law on Permanent Provisions 

for National development programs, available at: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070?keyword. [last 

retrieved: August 5.2020]. 

[14]. Karami, A., and Feghhi, J. (2012). Controlling and comparison of North and South Zagros Land Use Using 

Landscape Ecology Approach (Case Study: Provinces of Kurdistan and Kohgiloyeh and Boyer Ahmad). 

Journal of Town and Country Planning, 6(4): 5-34. 

[15]. Mozafari, G.H., and Safarpour, F. (2013). The ecological model of pastures zoning of Kurdistan province 

emphasizing on the climatic elements of temperature and precipitation. Geography and Environmental 

Sustainability, 3(6): 23-39. 

[16]. Henareh Khalyani, J., Namiranian, M., Khodaee Tehrani, V., and Javanmiri pour, M. (2015). Investigation 

of non-timber forest products and their contribution to poverty alleviation of rural communities in northern 

Zagros Forests (Field force analysis of issues and problems). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 

23(2): 307-319. 

[17]. Forests, Rangelands, and Watershed Organization. (1996). Forest resources management plan of Negel 

Watershed, Forests, Rangelands, and Watershed Organization. 

[18]. Creswell, J. W. (2013). Qualitative Dynamics and Research Design: Choosing from Five Approaches 

(Narrative Studies, Phenomenology, Fundamental Data Theory, Ethnography, Case Study). Translated by 

Danaie Fard, H., and Kazemi, H. Saffar-Ishraqi Press, 320. 

[19]. Mokhtari, H. (2016). Historical Review of Qualitative Research in Knowledge and Information Science. 

Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 27(3): 127-146. 

[20]. Bellamy, J.J., and Kevin, H. (2010). Monitoring Guidelines of Capacity Development in Global 

Environment Facility Projects. United Nations Development Programme, 26. 

[21]. Azkia, M., and Darbane Astaneh, A. (2011). Applied Research Methods. Kayhan Press, 537. 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


Forest and Wood Products, Vol. 74, No. 1, Spring 2021 (Research Original) 71 

 

 

Assessing the success of forestry cooperatives in Kurdistan province using 

Capacity Development Scorecards 

S. Eskandari; M.Sc. Graduate, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural 

Resources, University of Tehran, Karaj, IR. Iran. 

M. A. Hemmat

; Assist. Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural 

Resources, University of Tehran, Karaj, IR. Iran. 

A. Rezaei; Assist. Prof., Department of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Agricultural 

Development, University of Tehran, Karaj, IR. Iran. 

J. Feghhi; Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University 

of Tehran, Karaj, IR. Iran. 

A. Heidari; Expert, Forests, Range, and Watershed Management General Administration of Kurdistan 

Province, Sanandaj, IR. Iran. 

(Received: 29 February 2020, Accepted: 08 August 2020) 
 

 

ABSTRACT 
Forestry cooperatives are among the few formal institutions to involve local people in natural resource 

management. Therefore, many efforts have been made to hand over natural resource management to 

forestry cooperatives. However, there are many issues regarding the success of forestry cooperatives 

in achieving planned objectives. In the present study, the performance of forestry cooperatives of 

Kurdistan province in Marivan, Sarvabad, and Sanandaj counties was evaluated. Capacity 

development scorecards were used to assess cooperatives' performance in four criteria including 

conservation, restoration and rehabilitation, development, and utilization of forest resources and 

indices corresponding to each criterion were used based on the forestry plans. The statistical 

population of the study consisted of the managing directors of six registered forestry cooperatives and 

experts in charge of cooperatives affairs in the Natural Resources and Watershed Management 

Organization of the Kurdistan province. Data were collected through field observations and 

interviews. The results showed that in terms of built capacity, Negel Cooperative was in better 

condition, and Barghrrou Cooperative was in poor condition. The mean score of conservation, 

restoration, and development criteria for all cooperatives was close to 1 and 2 for utilization criterion 

in the level of built capacity. This level indicates that measures are planned to be implemented, 

however, lack of funding, lack of oversight over implementation, scarcity and inadequacy of budget, 

temporal actions in initiation years, and limitations of the taken actions, lead to failure in meeting the 

objectives. Efforts are needed to redefine the cooperative institution and its expected tasks and roles in 

the field of renewable natural resources management. Hence, responsible organizations need to take 

more vigorous actions to empower forestry cooperatives. 

 

Keywords: community forestry, criteria and indicators, participatory assessment, Zagros forests. 
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