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مقدمه

مردمدرارجادزمینههاوتوانبرنامهررایورشدبرنامهای

اس فاد ازظرفیتهایمردمدی،بدهوردح مدردممحلدی،از

بهجامعههدفکمککنند[ ]۶
1

مؤثرتررنشیو هادرمدرررت،حفظواحیایمنابطجنگلی

دریددیچنددددهددۀگذش د ه،جنگلددداریاج مدداعی 

اسددت مدددرررتجنگددببدددونمشددارکتجوامددطمحلددی

رورکردیانعطافشدذرردرمددرررتجنگدبهدایسراسدر

موفقیددتچندددانیکدددبنکواهدددکددرد[ ]1مدددرررت

جهانبود است[،]7اماباوجودگذشتبیرازدودهده

هاوجنگلداریکوچکمقیاس،تواناری

اج ماعمحورجنگب

ازسددرمارهگددذاریتوسددطافددرادودولددتهددادرزمینددۀ

شاسکگوریبهبکرشارانتوجهیازتقا اهایدرحدال

جنگلداریاج ماعی،شاردداریاردنرو دربهعدودرفدا 

رشدددبددرایمحصددوالتچددوبیوغیرچددوبیراداردو

جوامطاندانیوکیفیتعرصههایمدررر یهنوزابهاماتی

میتوانددرکاهرفقرسدودمندباشدد[ ]2تعداونیهدااز

بهععارتدرگدربداآنکدهتشدکبهدایمددرررت
دارد[]8؛ 

اصلیتررنوجو نهدادیجوامدط ندورناندد کدهبراسداس

جنگببامشارکتاج ماعمحلی،همانندتعاونیها،مااراو

اس فاد ازتفکر،کارومشارکتجمعیاندانهابرایحب

فرصتهایم عددیبرایگد ر فعالیدتهدایهدفمندد

مشکشتشکبمیگیرندوباجنعههایمادی،فرهنگدیو

ارجادمدی کنندد،دربرصدیمدواردنیدابدهعلدبمک لدف

اج ماعیهرجامعدهشیونددمدد قیمدارندد[ ]3دراردران

تواننداهدافافقبرنامهررایراتأمینکنند


نمی

تعدداونیهدداازمعدددودنهادهددایرسددمیبددرایمدددرررت
جنگبهاهد ند 

اج ماعمحور

تحقیقدداتبدددیاریدرداصددبوصددار ازکشددوردر
صصوصارزرابیعملکردتعاونیهاصورتگرف هاسدت 

تعاونیهایجنگلداریازانواعتعداونیمندابطیعیعدی

مرادوردددیوهمکدداران )2۰19بددهبررسددیمشددکشتو

هد ندکهباهدفاس فاد ازمشدارکتمدردمدرحفدظو

موانددطفعالیددتسددهتعدداونیجنگلدددارینددارون،لیددبو

احیایمنابطیعیعیدردهۀ13۶۰دردس ورکدارسدازمان

امیرالمددؤمنیندراس د انگددیشندردوزمینددۀمدددررر یو

جنگبهاومراتطکشورقرارگرف ند[ ]4تعاونیهدا،ابداار

اجراریشرداص ند محققانبا28نفدرازصعرگدانمصداحعه

مناسعیبرایدس یابیبهتوسعۀاق صدادیواج مداعیبده

انجامدادندون ارجآنهدارابدااسد فاد ازرو داد بنیداد

شمارمدیروندد آنهدامدیتوانندددرارتقدایبهدر وریو

تحلیبکردند ن ارجنشاندادکهناهنجاریهایمددررر ی،

افاارردرآمدوبهعودو عیتاج ماعیمردممحلیمؤثر

مدرررتناکارامدوآمدوز  دعیفو دعفدرداندر

باشند.رکیدرگرازکاربردهایآنها،ارفاینقدرسدازمان

تکصصیمدررانتعاونیهاازمهمتررنمشکشتومواندط

محلیناظروکن رلکنندۀامورحفاظت،احیاوبهر برداری

مدررر یو عفهایاجراریونعودتجهیااتمناسدبو

اصولیازجنگبهاسدت[ ]1اردننهادهدابدهیدوربدالقو 

منابطمالی ،عفهایمدرررتدربرنامدههدایاجراردیو

میتوانندبهگد ر شوشرحماردتاج مداعیدرمیدان

عفدرارائۀآموز وتوانمندسدازیکدادراجراردیاز

بهمنظوررسیدنبدهتوسدعۀشارددارمفیدد
فقرایروس اری ،

مهمتررنمشکشتوموانطاجراریفعالیدتتعداونیهدای

باشند[ ]5تعاونیهامیتوانندبهارجدادنظدامغیرم مرکدا

احیاوبهر برداریجنگبدراس انگیشنبود اسدت[ ]4

تصمیمگیری،واگذاریاموربهمدردمیینفدطدرجامعده،

بدددهمنظدددورشناسددداری
حیددددریوهمکددداران  )2۰15

اش غالبااس فاد ازقابلیتهایمحلی،رکپارچدهسدازیو

شاص هایارزرابیعملکردتعداونیهدایکشداورزیدر

اندجامجامعهدرجررانتوسعهوافااررقدرتچانهزنی

مرحلددۀاول،بدداتحقیقدداتک ابکانددهایومنددابطمک لددف
1. Community Forestry
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شاص هایاولیدۀمرسدومدرارزردابیرااسد کرا ودر

داشدد هاسددت[ ]1راف ددههددایHumphriesوهمکدداران

مرحلۀدومازرو دلفدیبدرایتددورنووزندهدیبده

مدرررتتعاونیجنگبهدایمحلدیدر

)2۰18دربررسی

شاص هااس فاد کردندد ن دارجشدحوهر نشداندادکده

آمازونبرزربنشاندادکهحمارتاولیۀدولتهداوسدارر

میتوانمهمتدررنشداص هدا بدرایشناسداریموفقیدت

شرکابرایسرمارهگذاری،تکصی

راراندهبدهآمدوز و

تعاونیهارادرشربُعدداق صدادی،اج مداعی،حقدوقی،

کمکهایفنی،بهعودسید مهایبوروکراتیدکشیچیدد و

مدررر ی،فردیوآموزشدیدسد هبنددیکدرد مهدمتدررن

تأثیرمثعتدربهر وریدریولزمانودس رسیبهبدازار

شاص هایشناسداریشدد ععدارتاندداز:اشد غالزاردی،

میتوانددرکاهرفقدرازیرردقتعداونیهدایمددرررت



جنگب،مؤثرواقدطشدود[Arts ]8و)2۰17 Koningبدا

مدررانواعضا،تدداومفعالیدتشدرکتتعداونیومیداان

بررسیعملکردجنگلدداریاج مداعیدرآفررقدا،آسدیاو

مشارکتور ارتاعضا[ ]3وجدانیوالهیاری )2۰13

آمررکایالتدینبدهاردنن یجدهرسدیدندکدهدرمددرررت

بددرایارزرددابیعملکددردشددرکتهددایتعدداونیروس د اری

بهیورقاببچشمگیریزراد
اج ماعیجنگب،میاانتعامب ،

شهرس انهایالهیجانوسیاهکب،براسداسمددلکدارت

است،اماکافینیددتودرصدورتیکدهمدردممحلدیو

ام یازیم وازن،شرکتهایتعاونیروسد اریراازچهدار

م کصصددانجنگددبب درایرددادگیریم قابددببددهرکدددرگر

منظرمالی،مش رران،فرارندهایداصلیورشدوردادگیری

دس رسیداش هباشدد،تدأثیراتمثع دیدربهعدودمعیشدت

بررسددیکردنددد جامعددۀآمدداریشددامبهمددۀسددهامداران

وشرارطجنگبارجادمیشود[ ]7

مردم

سودآوری،سطحتحصدیشتمددررانواعضدا،تکصد

شرکتهایتعاونیروس اریوهمچندینمددررانعامدبو

جنگبهای زاگرسدرغربوجنوبغربیکشدورو

هیأتمدررۀارنشرکتهابود ن ارجنشاندادکده
اعضای 

درام دادرش هکو زاگرسدر 1۰اسد انکشدور گدد رد 

شرکتهاازمنظرمالیدرو عیتمطلوبیقرارندارنددو

شد اند مداحتارنجنگبهاحدودشرمیلیدونهک دار

بهمنظوربهعودعملکرد،توجهبهمنظررشدوردادگیریدر


استکهحدود 44درصددجنگدبهدایکشدورراشدامب

اولورتقرارداردوسپسفرارندهایداصلدیبارددلحدا 

جنگبهاحدود17۰گونۀچدوبیدرص دی

میشود درارن

شود[ ]9اس ادهاشمیوهمکاران )2۰14بدابررسدیدو

ودرص چهایموجدوداسدت درص دانبلدون،بنده،بدادام،

تعاونیجنگلداریقیصدرکو وندارونازهشدتتعداونی

کیکم،گشبیوحشی،زالاالدکوداغدداغانازگوندههدای

جنگلداریموجوددراس انگیشنبهارزرابیعملکردارن

چوبیمهمدرمنطقۀزاگرسهد ند اهمیدتجنگدبهدای

تعاونیهاشرداص ند راف ههایآنداننشداندادکدهتعداونی


زاگرسبرایکشوردرتنظیمجررانآب،حفاظتصدا،،

قیصرکو باانجامدادن9درصدازتعهداتصوددرزمیندۀ

تعادلاقلیمیوتوازناج مداعی-اق صدادیاسدت هفدت

جنگلکاری ۶۰،درصدحصارکشدیوانجدامنددادنتعهدد

میگیرند
رودصانۀبارگکشورازمنطقۀزاگرسسرچشمه 

صوددرزمینۀ احداثجداد ،عملیداتشرورشدیوکم در

وحدود 4۰درصدازآبهایسطحیکشور،درمحدودۀ

شدنمصرفسوصت،تدأثیرکمدیدرحفاظدتواحیدای

بهصدورتیکدهزنددگیبکدر
زاگرسجاریاست[ ،]1۰

جنگبهاداش هاست اماتعاونیندارونبداانجدامدادن7۶


بارگیازجمعیدتکشدوردرسدارۀتدأمینآبازحدوزۀ

درصدتعهداتصدوددرزمیندۀجنگدبکداری94،درصدد

عینحدالبدهدلیدبنعدود
مذکور امکانشذرراست[ ]11در 

حصارکشددی92،درصدددصددرا سددطحیو79درصددد

توسعۀ اج ماعی-اق صادیمناسدبووابدد گیمدردمبده

درحفاظتواحیایجنگبهداتدأثیرمهمدی

احداثجاد ،

جنگبنشینانزاگرساغلببدهمندابط

منابطجنگلی،معا 
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یوریکهحدود8۰۰هاارهک دار

جنگلیوابد هاست ،
به

براساسسیاستهایگذش ۀسازمانجنگبها،مراتطو

کشاورزیدرمدرزررآشکوبجنگدبانجدام مدیگیدرد و

آبکیاداریکشورازدهۀ 13۶۰مو وعمشارکتمردمدر

دامدارانبدیاریبکرزرادیازصورا،دامهایصدودرا

مدرررتمنابط یعیعیتجدردشوند ودرقالبتعاونیهای

ازمنابطجنگلیتأمینمیکنند[ ]12همچنین،محصدوالت

جنگلداری،مرتعداریوآبکیاداریمطرحبود اسدت[،4

غیرچوبیمثبسقا،گال،گاوومیو هایجنگلیم عددی

 ]۶بهتازگیبرشاریتعاونیهدایفراگیدرمندابطیعیعدیدر

همچونگشبیوحشدی،بنده،صینجدو،،بدادام،زالاالدک،

قالببندبمادۀ29قانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعۀ

دستمیآردکهبرداشدت

گردووسماقازارنجنگبها 
به

کشورهممطرحشد است[ ]13

آنهابیرازتدواناکوسیدد مهدایجنگلدیاسدت[]1۰و

جمطبندیادبیاتشحوهرنشانمیدهدکهاسد فاد از

آنجنگبزداریوتکرربجنگدباسدت درچندین

ن یجۀ

ظرفیتمردممحلیدرمدرررتمنابطجنگلدیودرقالدب

بد ری،اس فاد ازظرفیتاج ماعاتمحلیبرایحفاظت

شرکتهایتعاونیم شکبازمردممحلدیجنگدبنشدین،

واحیایجنگب،رورکردهوشیارانهایاستکهدرصورت

شیو ایهوشمندانهدراس فاد ازامکاناتمحلیدرفرارند

تدورنمناسبمع نیبرواقعیتهایرویزمدین،اح مدال

توسعهاست تعاونیهادرارجاداش غالوآموز اعضاو

موفقیددتزرددادیدرکدداهرنددرگجنگددبزدارددیوبهعدود

رشدددورددادگیریآنهددامؤثرندددومددیتوانندددسددودآوری

معیشتاج ماعاتمحلیصواهدداشت 

فعالیتهارابهعودبعکشند،فقراعضاراکاهردهندودر

دراررانبرایاجراییرحهایجنگلداری،برنامۀمدون

حفاظتواحیایجنگدبهدامدؤثر باشدند درعدینحدال،

دسالهایدرقالبیرحمصوبتدورنمیشود مجریارن

عددواملیهمچددونناکارامدددیمدددررر یونقدد

دانددر

گونهبرنامههامیتواندبکدرهدایصصوصدی،تعداونیردا

تکصصیاعضایعادی،هیأتمدرر ومدررعامب،کمعود

دول یباشد وجودیرحمصوبمدرررتجنگدببدهعندوان

منابطمالی،شیچیدگیفرارندهایاداریودس رسیبهبازار،



نگا ابااریم کصصانودروانداالرانبرایحبمشکشت

قوتیدرعمببهبرنامههدایشدیربیندیشدد 

میتواندنقطۀ

درکوتا مدتوبرنامهررایهداینادرسدتمدانطرشددو

برایتعاونیباشد،زرراهدففعالیتواقدداماتعملدیدر

شکوفاریآنهاست بدهنظدرمدیرسددبررسدیوارزردابی

شد اند[ ]1بهیورمعمدولشدس

تجاربتعاونیهایگذش هودرسآموص ههایحاصدباز

ازتدورنیرح،ممکناستازمیانگارنههایمک لف،رک

بررسیدالربکامیابیهاوناکامیهایآنهدابدرایاسد قرار

بهعنوانمجدریان کدابشدودرداح دیبدا
تعاونیموجود 

نهادهایجدرد روریاست موفقیتچنینتعاونیهاری

امورجنگبها،تشکلیباهددف

شیشنهادسازمانم ولیادارۀ

دردس یابیبهاهدافکم ربررسیشد است،بندابرارنبدا

بددرعهددد گددرف نمدددئولیتاجددراییددرحشددکببگیددرد 

بررسیحدموفقیدتاردنتعداونیهدادرعمدببدهاسدناد

تعاونیهادارایسهرکنمجمطعمدومی،بدازرسوهیدأت

چشماندازیدرزمینۀحدتدأثیر
یرحهایمصوب،میتوان 


مدرر هد ندوبدازرسواعضدایهیدأتمددرر ازیرردق

آنهادربهعودو عیتجنگبهاوجنگدبنشدینانیراحدی

فرارندان کاباتوبارأیاعضاان کابمدیشدوند اعضدای

کرد ودرموردشیوۀادامۀفعالیدتهدایآنهداوهمچندین

هیأتمددرر بارددمددررعاملیراان کدابکننددکدهمددرر

تأسیستعاونیهایجدرد،تصمیمهایصردمندانهایاتکای

اجراریتعاونیاستووظیفهداردسندبرنامۀتعاونیراکده

کددرد هدددفبررسددیحا ددر،ارزرددابیحدددموفقیددت

همانیرحجنگلداریاستاجراکند[ ]4

تعدداونیهددایمدددرررتجنگددبدرعمددببددهاهددداف


سندفعالیتتعداونیدرردکقلمدروجغرافیداریمشدک

رکدورۀدسالهمشک

ارزیابی موفقیت تعاونیهای جنگلداری در استان کردستان با استفاده از کارتهای امتیازی توسعۀ ظرفیت

61

بینیشد دریرحمصوبزمینۀفعالیتآنهداومیداان
شیر 

سوریبرداشتمحصوالتغیرچدوبیازجنگدبومرتدطاز

ظرفیتساص هشد توسطآنهاست 

جملهسقا،گاوراگاعلفی،گالبلونوگدردو،بکشدیاز
ش اندیبهایجنگبهایاس اندرتأمینمعیشتجوامطمحلی

روشها
موادو 

است[ ]1۶

منطقۀپژوهش

بددهیددورکلددیدراسدد انکردسدد انهفددتتعدداونی


اس انکردس انبادربرگرف نحدود1/7درصدازمداحت

سشدد اندد اردن
جنگبنشدینشدسازسدال1375تأسدی 

کشور،درشمالرش هکو زاگرسوغربارراندرمجاورت

تعاونیهداععدارتانددازشدرکتتعداونیجنگدبداریو

مرزعراققرارداردومرزهایشمالی،شمالشرقی،شرقیو

جنگلکارینگب،شرکتتعاونیتولیدد،توسدعهواحیدای

جنوبیآندرداصبکشوربااسد انهدایآیربارجدانغربدی،

جنگبروس ایگله،شدرکتتعداونیجنگلدداریبرقدرو،

زنجان،همدانوکرمانشا است اسد انکردسد انمنطقدهای

شرکتتعداونیجنگلدداریما دیبدن،شدرکتتعداونی

سردوکوهد انیمحدوبمیشودودور هدایصشدکآن

جنگلداریدگاگا،شرکتتعاونیجنگلداریوجنگلکاری

محدوداست براساسآمارهایهواشناسی،ارناسد اندارای

لنگرراوشرکتتعاونیحفظ،احیاوتوسدعۀجنگلکداران

نیمهمریوببازمد انهایصیلدیسدردوآلپدیاسدت
اقلیم 

واقطدرروس ایتودارمش اعضایارنتعاونیها415نفدر

[ ]14م وسطبارندگی521میلدیم دروم وسدطدمدا12/5

ومداحتمنابطیعیعیواگذارشد بدهآنهدا9595هک دار

درجۀسان یگراداست[ ]15مقداربارندگیازشرقبهغرب

است[ ]17شارانیکراسدتکدهدرن یجدۀاحدداثسدد

افاود میشودووجودجنگبهدایبلدوندرغدرباسد ان

گاراندرشهرس انمرروان،بکشدیازعرصدههدایتحدت

مؤردارنمو وعاست.حدود۶۰درصددازکدبمدداحت

ادارۀتعاونیگلهازدس رسصدار شدد اسدتواهدالی

اس انکردس اندارایشوشرگیاهیجنگلیومرتعیاسدت

روس اهممجعوربهتر،محبسکونتصودومهداجرت

دستکاشتاس انکردس ان
[ ]14سطحجنگبهاییعیعیو 

بهشهرهاوروس اهایدرگرشد اند وارنتعداونیعمدشا

373328هک دداراسددتکددهمعددادل2/۶3درصدددسددطح

وجودنددارد بندابرارن،درشدحوهرحا دربررسدیاردن

بهلحا وسعت،اهمیت
ارنجنگبها 

جنگبهایکشوراست


آوریشد ازشر
امکانشذررنعود وداد هایجمط 
تعاونی 

محیطزرد یوحفاظتصا،ازاهمیدتصاصدی
جنعههای 

تعاونیدرگر،معنایتحلیدبهدابدود اسدت درجددول1

برصوردارندوازلحا تنظیمجرردانآبهداارزشدمندند از

برصیازورحگیهایآنهاآمد است 


جدول  .1مشخصات تعاونیهای جنگلنشین
نام
تعاونی جنگلداری برقرو
تعاونی جنگلداری نگل
تعاونی جنگلداری لنگریز
تعاونی جنگلداری دگاگا
تعاونی جنگلداری ماضیبن
تعاونی جنگلداری گله 2617
شرکت تعاونی حفظ و احیا و توسعه
جنگلکاران تودارمال 2912

حوزۀ

مساحت عرصه

تعداد

میزان سرمایۀ

تاریخ
ثبت
1377
1380
1377
1376
1379
1386

77/1/9 – 199
80/1/27 – 195
77/7/1 – 205
76/10/11 – 194
79/9/13 – 196
86/4/5 - 560

فعالیت
سنندج
سنندج
سنندج
سروآباد
سروآباد
مریوان

(هکتار)
1646
2701
684
1698
1066
1800

اعضاء (نفر)
78
103
9
111
55
52

ثبتی (تومان)
1122000
2060000
180000
880000
7400000
10920

1387

87/1/66422

سنندج

----

7

10500

شمارۀ ثبت

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،1بهار 1400
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ارنتعاونیهاباهدفجلبمشارکتمدردممحلدیو

کارشناسمد قیممدئولتعاونیهایمنابطیعیعیدرادارۀ

روس اریانجنگبنشیندرادارۀجنگبشکبگرف هاندد در

کبمنابطیعیعیوآبکیاداریاس انکردس اناس فاد شد 

یرحهایجنگلداریواگذارشد بهارنتعاونیها،درقعال

برایارزرابیحدموفقیتتعاونیهادرانجامدادناقدامات

انجامتعهداتیهمانندحفاظتازجنگدبهداوسداماندهی

بینیشد دریرحهایجنگلداریواگذارشد بهتعاونیهدا
شیر 

دامهایمازادبرظرفیتمراتطوجلدوگیریازچدرایدام

ازرو کارتهایام یازیظرفیدتسدازی1اسد فاد شدددر

درعرصددههددایجنگلددی،احیدداوغنددیسددازیجنگددبو

برنامههایتوسعهالهامگرف هشد 
ارزرابین ارج 

درص کاریوجلبمشارکتجنگبنشینان،اجازۀاسد فاد 

کارتهایام یازیظرفیتسازیبدهمنظدورکمدکبده

ازمحصوالتغیرچوبیجنگب همچدونسدقاوگدردوو

مدئوالناجراریبراینظارتبرشیشرفتبرنامههایراحی

گاووواگذاریبعضینهاد های روریهمچونبدذرو

شد است درواقطمیتوانگفتارنکارتهدابدهعندوان

شیربینیشد است[ ]17
نهال 

اباارصودارزرابی2بدراینظدارتبدرشیشدرفتشدرو هدا

روشاجرایپژوهش
رورکددردشددحوهرحا ددرکیفددیاسددت دررو کیف دی،
شحوهرمعطوفبهفهمرماوزبانوتفکرافرادودرشی
تحلیبمدائباست[ ]18درواقطشحوهرکیفی،فراگیری
دربارۀتجاربمک لفاندانهاازمنظرصودآناناسدتو
راف ههایآنها،حاصباس نعانآماریرادرگدرشدیو هدای
مدلسازیکمّینیدت[ ]19جامعۀآماریشحوهرشدامب
تعاونیهای ثعتشدۀمددرررتجنگدبدرشهرسد انهدای
مرروان،سروآبادوسنند دراس انکردس اناست نموندۀ
آماریمدررانعامبتعاونیها وکارشناسانادارۀ کبمنابط
یعیعیوآبکیاداری،ادارۀ کبتعاون،کارورفا اج ماعی
وسازمانتعاونروس اریاسد انکردسد انبودنددکدهدر
زمینۀتعاونیهایجنگبنشینمدئولیتدارند نمونهگیدری
شحوهر،غیراح مالیوهدفمندبودودرمجمدوعبداهدر
شرمدررعامب تعاونیمصاحعهصورتگرفت همچنین
باهشتنفرازکارشناسانسازمانهدایدول دی،ازجملده
ادارۀکبمنابطیعیعیاس انکردسد ان دونفدر)،سدازمان
تعاونروس اری دونفر)وادارۀکدبکدار،تعداونورفدا 
اج ماعی چهارنفر)مصاحعهانجامگرفدت بداتوجدهبده
بیایشعدی اغلدبکارشناسدانازو دعیتتعداونیهدای
جنگلددداری،درتحلیددبداد هددا،تنهددان ددارجمصدداحعهبددا

یراحیمیشوندومیتوانازآنهادرکناردرگررو های
ارزرابیاس فاد کرد ازارناباارکدهدارایماهیدتکیفدی
اسددت،بددرایارائددۀتصددورریفددوریوجددامطازدر،
دستاندرکارانازو عیتشیشرفتشرو اس فاد میشود
ومیتواندرمراحبآغازرن،میدانیوشاردانیشدرو هداو
بهیورساالنهازآنهااس فاد کرد.
یرحهاودرصورتنیاز 

برایاس فاد ازآنها،دراب دابایینفعدانشدرو مصداحعه
میشود،زرراآنهاشاهدروندشیشرفتشدرو هدد ندواز
ظرفیتهایالزمبرایرسیدگیبهمدائبومشکشتصود

آگا اند درارنمصاحعههاازآنهاصواس همیشودتادربارۀ
ظرفیتهایساص هشدۀصودرامحیطصوداظهارنظرکنند
[ ]2۰بدددرایاسدد فاد ازاردددنکدددارتهدددا،چدددارچوب
رو شناص یمشکصیوجودداردکهبراساسمعیارهداو
شاص هایراحیشد است چارچوبکلیارنکارتها
بهگونهایاستکهمعیارهاوشاص هایظرفیدتسدازی
دربرنامههایتوسدعهمشدک اندد،ولدیاردنکدارتهدا
انعطافشذرریالزمبرایا افهکردنشداص هدایوردحۀ
هرمنطقهراشرو رادارند 
معیارهادرواقطعناصدراصدلیارزردابیدریدرحهدای
جنگلداریاندکدهدرارزردابییدرحوشدرو هداریچدون

1. Capacity Development Scorecards
2. Self-evaluation
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حفاظت،احیا،توسعهوبهر برداریدرنظرگرف همیشوند 

اس فاد میشود[ ]21مصاحعهها بهصورتچهر بهچهر 

ععارتاستازمشکصه،صدفترداعملیداتیکده

انجامگرف ندو عطشدند  عطجررانمصاحعه،نددکۀ

بهصورتکمیراکیفیقابدباندداز گیدریبدود ومعدرف

گوهاراارائهمیدهددکدهمدیتدوانآنرا

دقیقیازگفتو

بکرراجنعهایازمعیارم ناظرصوداست اردنمعیارهداو

بارهابررسیوتحلیدبکدرد هدرمصداحعهدرحددود4۰

شاص هاباتوجهبدهو دعیتمندایقجنگلدیوشدرارط

دقیقهتارکساعتبهیولانجامید 

شاص

غالبواهدافمدرررتمنایقجنگلیم فاوتاند[ ]2۰

برایایمینانازن ارج،ازعرصههاییرحجنگلدداری

بهصورترکسنتوبراسداسمدادۀ
باتوجهبهارنکه 

جنگلکاریشد واحیاریبازدرددبده

تعاونیهمانندمنایق

دومقانونحفاظتوبهدر بدرداریازجنگدبهداومراتدط

عمبآمدوبادرگراعضایتعاونیمصاحعههاریصدورت

مصوب،134۶مأموررتهدایسدازمانم دولیادارۀامدور

گرفددتوبرداشددتمحقددقازآنبازدردددهانیددابددهعنددوان

جنگبهدابدهصدورت«حفدظ،احیداواصدشح،توسدعهو


بهکدار
عینحالکن رلیبرایشاسخهایدرگر 
مشاهد ودر 

بهر برداریازجنگدبهداومراتدطوبیشدههداییعیعدیو

گرف هشدودرارزرابیشاص هااس فاد شد 

ارا یجنگلی»تعررفمیشود،چهارمعیارحفاظت،احیا

تحلیددبداد هددایحاصددبازکددارتهددایام یددازی

واصشح،توسدعهوبهدر بدرداریدرنظدرگرف دهشددو

ظرفیتسازیبدااسد فاد ازشداص هدایآمداریانجدام

شاص هایالزم برایارزرابیآنهداازاسدنادیدرحهدای

بهشکلیکهبرایهرشاص
میگیرد  


کهدرچهارسدطح

جنگلداریواگذارشد اس کرا گردرد 

انداز گیریشد است،هرردکازسدطوحازکم دررنبده

کارتهایام یازیتهیهشد برایهرکدامازشاص ها

بیش ررنسطحازصفرتاسهکدگذاریمیشودونمرۀهر

بهصورتجمشتتوصیفیودرچهارسدطحردکییدف

بهدسدتمدیآردد اردن
معیاروتعاونیازمیانگینحدابی 

تهیهشدند سطوحییدفهدا براسداس مطالعداتاولیدهو

محاسددعاتبددااس د فاد ازنددرمافددااراکدددب 2016انجددام

بینیشدد دریدرحهدایجنگلدداری
بررسیتعهداتشیر 

شذررفت 

توصیفشدند قاعدۀکلیدرتدورنارنسدطوحآنبدود
کددهحددداقبتدداحددداکثرعمددببددههددررددکازتعهدددات
بینیشد دردامنۀموردنظرواقطشود 
شیر 

برایمصاحعهازفرمهایمصاحعۀنیمدهسداص اررافۀاز
یراحیشد اس فاد شد مصداحعۀنیمدهسداص ارراف ه

شیر
روشیغیررسمیومشارک یدرزمینۀگردآوریداد هابدا
اسددد فاد ازشرسدددرهدددایبدددازاسدددت درمصددداحعۀ
نیمهساص ارراف ه،تنهاتعدادیازشرسرهداازقعدبتعیدین

شد اندوبدیاریازآنهاییمصاحعهیرحمیشوند اردن
نیمهساص ارراف هبهارنمعنانیدت
انعطافشذرریدررو  
کهمصاحعهساص ارمشکصدیندداردوهدی کن رلدیبدر
فرارندآننیدت درارنرو بهجایاس فاد ازشرسشنامۀ
رسمیازرکفهرسترداچدکلیددتازقعدبتهیدهشدد 

نتایجوبحث
درجدول،2ن ارجارزرابیمعیارحفاظتوشداص هدای
آننشانداد شد است براسداس ن دارج ،م وسدطام یداز
معیارحفاظتبدرایتعداونیهدا،نادردکبدهسدطحردک
)۰/84است دربینشاص هدایاردنمعیدار،شداص



گشتومراقعتدائدمبدامیدانگینام یداز،۰/۶3کم دررن
سطحرابهصدوداص صداصداد اسدتوام یدازم وسدط
شاص

ساماندهیدامبرابر1ومیدانگینام یدازشداص



قددرق حصارکشددی)منددایقاحیدداری۰/88شددد دربددین
تعدداونیهددایتحددتبررسددیازنظددرمعیددارحفاظددت،

تعاونیهاینگب،لنگرراوما یبنبامیانگینام یاز،1در
سطحرکظرفیتسازیوتعداونیهدایدگاگدا،برقدروو
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بهترتیبباام یازم وسدط۰/33،۰/۶7و۰/۶7در
تودارمش 

برنامهایبرایتأمینعلوفدۀدامدداران،اردنبرنامدهتدأمین

زررسطحرکظرفیتسازیقرارگرف هاندد بدهیدورکلدی

اع عارنشد وازیرفدرگرحصارکشدیوقدرق دعیف

ن ارجارزرابیمعیارحفاظتحاکیازآناستکهدربیش ر

بهدلیبنعودنظارتوهمکاری
سالهایاولیۀاجراییرح ،

تعاونیهایبررسیشد ،نیرویاندانیاس کدامشد بدرای

نکردنمردممحلیازبینرف هاست 

گشتومراقعتدائمکدافینیددتوعلدیرغدمشیشدنهاد
جدول  .2ارزیابی حد دستیابی به اهداف معیار حفاظت جنگل در تعاونیها

محصور کردن مناطق احیایی

ساماندهی دام

گشت و مراقبت دائم

شاخصها

نگل

دگاگا

لنگریز

ماضیبن

برقرو

*

تودارمال

*

*

کارشناس

هیچ نیروی انسانی برای گشت و مراقبت استخدام نشده است
نیروی انسانی استخدامشده برای گشت و مراقبت دائم کافی نیست.
نیروی انسانی استخدامشده برای گشت و مراقبت دائم کافی استت،
اما نیروی استخدامشده بهخوبی به وظایفشان عمل نمیکند
نیروی انسانی استخدامشده برای گشت و مراقبت دائم کافی است و
همچنین نیروهای استخدامشده بهخوبی به وظایفشان عمل میکنند
دامداران بهشدت به جنگلهای اطراف وابستتهانتد ،برنامتهای بترای
تأمین علوفۀ دامداران بهمنظور ساماندهی دامها پیشبینی نشده است
دامداران بهشدت به جنگلهای اطراف وابستهاند ،برنامه برای تتأمین
علوفۀ دامداران بهمنظور ساماندهی دامها پیشبینیشده است ،اما این
برنامه تأمین اعتبار نشده است
وابستگی دامداران به جنگلهای اطراف کم است ،برنامه برای تأمین
علوفۀ دامداران بهمنظور ساماندهی دامها پیشبینیشده و این برنامته
تا حدودی تأمین اعتبار شده است
وابستگی دامداران به جنگلهای اطراف بسیار کم است ،برنامه برای
تأمین علوفۀ دامداران بهمنظور ساماندهی دامها پیشبینیشده و ایتن
برنامه تا حد زیادی تأمین اعتبار و اجرایی شده است
بهدلیل تخصیص نیافتن بودجۀ کافی ،همکاری نکردن مردم محلتی
بهمنظور خروج دام از جنگل و همچنتین نبتود نظتارت حتحیب بتر
ارزیابی و اجرا ،حصارکشی احالً حورت نگرفته است
حصارکشی ضعیف بوده و فقط در سالهای نخستت اجترای طتر
انجام گرفته که بهدلیل نبود نظارت و همکاری نکردن مردم محلی از
بین رفته است
حصارکشی متناسب با اهداف طر حورت گرفته ،اما بتهدلیتل نبتود
نظارت ححیب و همکاری نکردن مردم محلی از بین رفته است
حصارکشی بهدلیل نظارت ححیب و همکاری مردم محلی متناستب
با اهداف طر حورت گرفته است
میانگین

0
1

مدیران عامل تعاونیها

محقق

سطوح شاخصها

کد

کارشناسان

میانگین

امتیاز

*
*

*

*

*
0/63

2
3
0
1

*

*

*

*

*

*

*

*
1

2

3

0

1

*

*

*

*

*

*

*

*

0/88

2
3
1

0/67

0/33

1

1

0/67

1

1

0/84

درجدول،3ن ارجارزرابیمعیاراحیاوشداص هدای

برایتعاونیهایتحتبررسی،بامیانگینام یاز1/4۶بین

آننشانداد شد است ن ارجنشانمیدهدکهمعیاراحیا

سطوحرکودوقرارگرف ه،امابهسطحردکنادردکتدر
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جنگلکاریدربینشاص هایارنمعیدار

نگب،ندعتبهدرگرتعاونیهاازنظرمعیاراحیابامیانگین

بامیانگینام یاز،2/38دربینسطوحدووسهقرارگرف ه

ام یاز1/۶7درو دعیتبه دریقدرارداردوبدهسدطح2

است،اماشاص هایغنیسازیزررآشکوبونگهدداری

نادرکتراست اماتعاونیهایدرگربامیانگینام یاز1/33


عرصههایاحیاری،درسطحرکقرارگرف دهاندد تعداونی

بهسطحرکنادرکترند 


جدول  .3ارزیابی حد دستیابی به اهداف معیار احیای جنگل در تعاونیها

نگهداری عرحههای احیایی

غنیسازی زیرآشکوب

جنگلکاری

شاخصها

دگاگا

برقرو

لنگریز

ماضیبن

تودارمال

نگل
جنگلکاری به میزان خیلی کم حورت گرفته ،اما بهدلیتل انجتام
نگرفتن مراقبتهای بعد از کاشت ،مستقر نشده است.
جنگلکاری به میزان کم حورت گرفتته و تتا حتدود خیلتی کتم
مستقر شده است.
جنگلکاری متناسب با اهداف طر حورت گرفته و تتا حتدودی
مستقر شده است.
جنگلکاری متناسب با اهداف طتر حتورت گرفتته و تتا حتدود
زیادی مستقر شده است.
غنیسازی حورت نگرفته است.
غنیسازی با گونههای ناسازگار حورت گرفته است.
غنیسازی به میزان مناسب با گونههای سازگار حتورت گرفتته،
ولی به مقدار بسیار جزئی مستقر شده است.
غنیسازی به میزان مناسب با گونههای سازگار حورت گرفتته و
تا حدود زیادی مستقر شده است.
عملیات آمادهسازی عرحه از جمله شخم در خالف جهت شیب،
دفع علفهای هرز و  ...انجام نگرفته است.
عملیات آمادهسازی عرحه از جمله شخم در خالف جهت شیب،
دفع علفهای هرز و  ...فقط در سالهای اولیۀ اجترای طتر تتا
حدودی انجام گرفته است.
عملیات آمادهسازی عرحه از جمله شخم در خالف جهت شیب،
دفع علفهای هرز و  ...به میزان متوسط انجام گرفته است.
عملیات آمادهسازی عرحه از جمله شخم در ختالف جهتت شتیب،
ایجاد چاله ،دفع علفهای هرز و  ...به میزان خوب انجام شده است
میانگین

کارشناس

کد

محقق

سطوح شاخصها

مدیران عامل تعاونیها

میانگین

امتیاز
کارشناسان

0
1
2/38
*

2
3

*

0
1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
1

2
3
0
1

*

*

*

*

*

*

*

*
1

2
3
1/67

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/67

1/67

1/46

بررسیکلدیاردنمعیدارنشدانمدیدهددکدهدربدین

تعاونیهایتحتبررسیدرسطحرکقرارگرف هاندواز

جنگلکداری

بهیورکلدین دارجارزردابی
و عیتمشابهیبرصوردارند  

بهورح درتعاونینگبنددعتبدهشداص هدایدرگدراز


معیاراحیانشانمیدهدکهدربیش رتعاونیها،جنگلکاری

و عیتمطلدوبتدریبرصدورداراسدتوشداص هدای

م ناسببااهدافیرحصورتگرف ه،اماتاحددودکمدی

غنیسازیجنگبونگهداریعرصههایاحیداریدرهمدۀ

مد قرشد وغنیسازیباگوندههدایناسدازگارصدورت

شاص هایمعیاراحیداواصدشح،شداص
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گرف هاست ازسویدرگرعملیاتنگهداریعرصدههدای

برابربا1/38است ارنمعیاردربینسطحرکودوقدرار

احیاریازجملهشکمزدندرصشفجهدتشدیب،دفدط

گرف ه،امابهسطحرکنادردکتدراسدت دراردنمعیدار،

علفهایهرزو فقطدرسالهایاولیۀاجراییرحتدا

شاص

توسعۀدرص کاریبامیانگینام یاز2درسطحدو

حدودیانجامگرف هاست 

ظرفیتسدازیتوسدعهقدرارگرف ده،امداشداص

جدذب

درجدول،4ن دارجارزردابیمعیدارتوسدعۀجنگدبو

مشارکتگرو هاییینفدطبدامیدانگینام یداز۰/75زردر

شاص هایآنارائهشد است براساسن دارج،میدانگین

سددطحرددکظرفیددتسددازیتوسددعهقددرارگرف ددهاسددت 

ام یازمعیارتوسعۀجنگببرایتعاونیهایتحتمطالعده،
جدول  .4ارزیابی حد دستیابی به اهداف معیار توسعۀ جنگل در تعاونیها

جذب مشارکت گروههای ذینفع

توسعۀ درختکاری با مشارکت جنگلنشینان

دگاگا

برقرو

لنگریز

ماضیبن

تودارمال

نگل
درختکاری بهدلیل تخصیص نیافتن اعتبار و تصویب نشتدن وام
به پروژۀ توستعۀ درختکتاری و نیتز بتهدلیتل مشتارکت نکتردن
جنگلنشینان احالً حورت نگرفته است.
درختکاری تا حدودی با مشارکت جنگلنشینان حتورت گرفتته
است ،اما بهدلیل نبود مراقبت بعد از کاشت مستقر نشده است.
درختکاری تا حدود کمی حورت گرفته و مستقر شده است.
درختکاری متناسب با اهداف طتر حتورت گرفتته و بتهختوبی
مستقر شده است.
شناسایی ذینفعان و مشارکت و دخالت آنهتا در تصتمیمگیتری
مدیریتی ضعیف است.
ذینفعتتتان شناستتتایی شتتتدهانتتتد ،امتتتا مشتتتارکت آنهتتتا در
تصمیمگیریهای مدیریتی ضعیف است.
ذینفعان شناساییشدهاند و سازوکارهای مشورتی منظمی ایجاد
شده است
ذینفعان شناساییشدهاند و آنهتا بتهطتور فعتالی در فراینتدهای
تصمیمگیری مدیریتی مشارکت میکنند.

کارشناس

سطوح شاخصها

محقق

مدیران عامل تعاونیها
کد

کارشناسان
میانگین

شاخصها

امتیاز

0
1

*

2
3

*

*
*

*

*

0
1

*

*

*

*

2

*

*
*

*

*

*
0/75

2
3

میانگین

تعاونیهاینگبولنگرراازنظرمعیارتوسدعۀجنگدب

2

1/5

1

2

1

1

1/5

1

1/38

گیریهایمدررر ی عیفاست 
تصمیم 


بامیانگینام یاز،2درو دعیتبه دریقدرارگرف دهاندد 

درجدول،5ن ارجارزرابیمعیاربهر برداریازجنگب

بهیورکلین ارجارزرابیمعیارتوسعۀجنگبنشانمیدهد


وشاص هایآننشانشد است ن ارجنشانمیدهدکه

کهدربیش رتعاونیها،درص کاریتاحدودکمیصدورت

معیاربهر برداریازجنگببرایتعاونیهایتحتمطالعده

گرف ددهومد د قرشددد اسددتوازیددرفدرگددراگرچدده

بامیانگینام یاز2درسطحدوظرفیتسازیقدرارگرف ده

نفعدددانشناسددداریشدددد اندددد،مشدددارکتآنهدددادر


یی

است 
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جدول  .5ارزیابی حد دستیابی به اهداف معیار بهرهبرداری جنگل در تعاونیها
امتیاز

بهرهبرداری احولی

شاخص

دگاگا

برقرو

لنگریز

ماضیبن

تودارمال

کارشناس

نگل
مهارتها و روشهای ضروری بهمنظور بهرهبرداری احولی شناسایی
نشدهاند
مهارتها و روشهتای ضتروری بتهمنظتور بهترهبترداری احتولی
شناساییشدهاند ،اما مکانیسمهای کسب مهارت شناسایی نشدهاند
مهارتها و روشهای ضتروری بتهمنظتور بهترهبترداری احتولی و
همچنین سازوکارهای کسب مهارت شناسایی شدهانتد ،امتا اجرایتی
نشدهاند.
مهارتها و روشهای ضتروری بتهمنظتور بهترهبترداری احتولی و
همچنین سازوکارهای کسب مهارت شناسایی شده و در مرحلۀ اجترا
استفاده شدهاند.
میانگین

محقق

سطوح شاخص

میانگین

مدیران عامل تعاونیها
کد

کارشناسان

0
1
2

*

*

*

*

*

*

*

*

2

3
2

2

2

2

2

2

2

2

2

بررسیشد ازنظرارنمعیاردرو عیت

تعاونیهای

همۀ

معیارهایمذکور،معیاربهر برداریبداسدطحدونددعتبده

بهععارتدرگرهمۀتعداونیهدایتحدت
مشابهیقراردارند  

معیارهایدرگردرو عیتبه رومعیارحفاظدتبداسدطح

بررسیباام یاز،2ازسطحدوظرفیدتسدازیبهدربدرداری

کم رازرک،درو عیتبدتریقرارگرف دهاسدت دربدین

برصوردارند ن ارجارزرابیمعیاربهربرداریجنگبحداکیاز

تعاونیهایتحتبررسی،تعاونینگدببدامیدانگین1/۶7از

مهارتهاورو های روری

تعاونیها

آناستکهدرهمۀ

نظرمعیارهایحفاظت،احیا،توسعهوبهر بردارینادرکبه

بهمنظوربهربرداریاصولیوهمچنینسدازوکارهایکددب


سطحدوقرارگرف هوتعاونیبرقروبامیانگینام یاز،1/17به

مهارتشناساریشداند،امااجرارینشداند 

بهععارتدرگرتعاونینگبازنظر
سطحرکنادرکتراست  

درجدول،۶ن ارجکلیارزرابیتعاونیهایتحتبررسی

ظرفیددتسدداص هشددد درشددرارطبه ددروتعدداونیبرقددرودر

باچهارمعیارحفاظت،احیا،توسدعهوبهدربدرداریجنگدب

و عیتبدتریقراردارد میانگینام یازمعیارهایحفاظدت،

بهععارتدرگردرارنجددولسدطوح
نشانداد شد است  

هایبررسیشد 1/43


رایتعاونی
احیا،توسعهوبهربرداریب

ظرفیتساص هشدۀ هرکدداماز معیارهدابدههمدرا میدانگین

استکهنشاندهندۀنادرکبودنتعاونیهدابدهسدطحردک

مجموعمعیارهاارائهشدد اسدت بدراردناسداس،دربدین

ظرفیتساص هشد درآنهاست 

جدول  .6جمعبندی ارزیابی معیارهای ظرفیت ساختهشده در تعاونیهای بررسیشده

نگل

دگاگا

برقرو

لنگریز

ماضیبن

تودارمال

میانگین

کارشناس

بهرهبرداری

محقق

حفاظت
احیا
توسعه

مدیران عامل تعاونیها

میانگین

معیار

کارشناسان

1
1/67
2
2
1/67

0/67
1/33
1/5
2
1/25

0/33
1/33
1
2
1/17

1
1/33
2
2
1/58

1
1/33
1
2
1/58

0/67
1/33
1
2
1/25

1
1/67
1/5
2
1/54

1
1/67
1
2
1/42

0/84
1/46
1/38
2
1/43
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ارزرابیفعالیتشرکتهایتعاونیبررسیشد بارو 

همانندیرحهایجنگلداریممکناست اسد فاد ازاردن

کارتهایام یازیظرفیتسازینشاندادکهارنشرکتهدا

کارتهابرایارزرابیمیااندس یابیبهاهدافیرحهدابدا

بامیانگینام یاز،1/43نادرکسطحرکظرفیتسازیقرار

کمکدستاندرکاران،سداد وکدمهارندهاسدتوندوعی

برداریباسطحدوظرفیتسازینددعت

گرف هاند معیاربهر 

ارزرابیمشارک یازن ارجبرنامهها راامکانشذررمیسدازد 

بهمعیارهایدرگردرو عیتبه ریقدراردارد،امدامعیدار

درعددینحددالیراحددیمعیارهدداوشدداص هدداوسددطوح

حفاظتباسطحکم رازرکظرفیدتسدازی،درو دعیت

انداز گیریهدرشداص

نیازمندددقدتبددیاریاسدت 

نامطلوبیقرارگرف هاست ارزردابیمعیداربهدر بدرداریدر

شحوهرهایبیش ریبرایشیشدنهادسدطوحاندداز گیدری،

مقاردهبابقیۀمعیارهدانشداندادکدهاردنمعیدارازسدطح

شاص  هداومعیارهدایارزردابیآنهدامدوردنیدازاسدت 

ظرفیتسازیباالتریبرصورداراست،چراکهبیش راعضدای


شیشنهادمیشوددرشدحوهرهدایآرندد ازشداص هدای

تعاونیهابامهارتهدایبهدر بدرداریبدهصدورتتجربدی

م نوعتریاس فاد شود 

آشناریدارند بنابرارنن ارجنشاندهنددۀآناسدتکدهاردن

ب)ارتعانجدیبینعملکردتعاونیهدایجنگلدداری

تعدداونیهددایجنگلددداریدرهددی کدددامازمعیارهددای


بررسددیشددد درارددنتحقیددقوحدددعمددببددهوظددارف

بهصوبیعمبنکرد اندد 
یراحیشد براساسیرحمصوب ،


،بهیوریکده
دس گا هایرسمیم ولیامورآنهاوجوددارد 

عینحالنمرۀبیش رمعیاربهدر بدردارینشداندهنددۀآن
در 

بدیاریازکارشناسداندسد گا هدایم دولیتعداونیهدادر

بهدستآمد است،بدونارنکده
استکهس اد ایازجنگب 

ادارهددایاس د انیاساس دااایددشعدرس د یازتعدداونیهددای

نهاد گذاریحداقلیصورتشذررف دهباشدد اردنو دعیت

جنگلدارینداشد ند تعداونیهدادرکشدورمداازنهادهدای

درحالیکهمعیارهایدرگردرسطوحظرفیدتسداص هشددۀ

رسمیدررشاوشناص هشد وتعاونیهایبکرمنابطیعیعی

شارینتریهد ند،هشداریدرزمینۀشارداریجنگدباسدت 

وجنگلداریازمعدوداباارهایرسمیوکانالهایحرکت

بهیورکلین ارجارزرابیفعالیدتتعداونیهدایجنگلدداری


درراس ایمدرررتاج ماعیومشارک یجنگبهداهدد ند،

اس انکردس انتداحددودیبداراف دههدایاس ادهاشدمیو

امان ارجارنشحوهرنشانمیدهددکدهآنهدابدامشدکشت

دربررسیتعاونیهایجنگلدداریاسد ان

همکاران )2۰14

جدیبدیاریمواجهاند بیش رارنمشکشتساص اریبود 

گیشنمشابهتدارد درآنشحوهرنیاتعاونیهدایتحدت

نشاندهنددۀ یراحدینامناسدبتعداونیهداوناکارامددی
و 

بررسی،بکشیازتعهداتصوددرزمینۀحصارکشیجنگب

دس گا هایم ولیدرعمببهمدئولیتهدایآنهدادرقعدال

راانجامداد بودند،باشدتکم دریبدهاحیدایجنگدبدر

تعاونیهاست بهبیاندرگرهمانگونهکدهن دارجنشدانداد 

قالباقداماتنهالکاریوصرا سطحاقدامکرد بودنددو

است،تعاونیهان واند هانداهدافافقبرنامدهرردایشدامب

تعهداتصوددرزمینۀقرقوتوسعۀجنگبوصرو دامرا

حفاظت،احیا،توسعهوبهر برداریجنگبرابرآورد کنندد

انجامنداد بودند[ ]1

ودردس یابیبهاهدافدرگرهماننددتوانمندسدازیاعضدا،

نتیجهگیری

گیریکلیمیتوانگفت:

درن یجه
الف)اس فاد ازکارتهایام یازیظرفیتسازیبرای
ارزرابیمشدارک یمیداانموفقیدتیدرحهدایتوسدعهای

بهعددودو ددعیتاق صددادیواج مدداعیآنهدداوشددکبدادن
بهگوندهایازاقدداماتجمعدینیدابازماندداندد درچندین

شرارطیغیرفعالشدنوناکامیتعاونیهایجنگلداریدور
ازان ظارنیدت بنابرارنبهنظرمیرسدباچنینداش ههاری،
دس یابیبهمدرررتشاردارمنابطجنگلیدراسد انکردسد ان

ارزیابی موفقیت تعاونیهای جنگلداری در استان کردستان با استفاده از کارتهای امتیازی توسعۀ ظرفیت
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اج ماعیمیتوانددرشناصتوآگاهیازمدائبمربونبده

ازیررقتعداونیهدایجنگلدداریمشدکباسدت شیشدنهاد

تعاونیهاسودمندباشد ازسویدرگدربداتوجدهبدهارنکده

میشوددرهنگامیراحدیبرنامدههدایمشدارک یمددرررت

چندیاستمو وعشکبگیریتعاونیهدایفراگیدرمندابط

منابطیعیعیباکمکاج ماعداتمحلدیاقدداماتبیشد ری

یعیعیمطرحشد وقراراستبکشدیازوظدارفاجراردی

برایعملیاتیشدنهمکاریسدازمانهدایدول دیصدورت

،سازمانم ولیامورمنابطیعیعیکشوربهآنهاواگذارشدود

گیردتاتشکبهایمحلیتوانمندشوند بدهنظدرمدیرسدد

اهدداف،نمیتوانان ظارداشتکهباچینرنهادیموجدود

تشددکیبکمی ددهایم شددکبازدسدد گاهددایم ددولیامددور

مدنظربرآورد شود؛بنابرارنتدش بدرایبدازتعررفنهداد

تعاونیهایجنگلداریبامحوررتاس انداریوتش برای

تعدداونیووظددارفونقددرهددایمددوردان ظددارازآندر

بحثوبررسدیدربدارۀمددائبومشدکشتتعداونیهدای

ولیتهددای
 عرصددههددایمنددابطیعیعددیووظددارفومدددئ

مراتدطوآبکیداداری،جنگلداریدرمیانسازمانجنگبهدا

 دس گاهایاداریرسمیمرتعطباآنها روریاست

 کارورفدا،سازمانتعاونروس اریوسازمانتعاون،کشور
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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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