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 ان غرب استان مازندراننشين هاي جنگل تعاونيت ي موفقبر مؤثرعوامل 

 ∗* از ديدگاه اعضا
 ***محمدي ملک ايرج و اسدي علي فمي، شعبانعلي حسين ،**توتکله حيدرپور زينب

 ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: تاريخ پذيرش، ۲۴/۷/۱۳۸۵: تاريخ دريافت

 چکيده

ان غرب اسـتان    نشين  هاي جنگل   تعاونيت   موفقي بر مؤثر عوامل   با روش پيمايشي   اين تحقيق    در
ان غرب اسـتان    نشين  هاي جنگل   تعاوني آماري شامل اعضاي     ةجامع.  بررسي شده است   مازندران

 بـه ترتيـب   هـا     تعـاوني  بر موفقيـت     مؤثرنتايج تحقيق نشان داد که برخي عوامل        . مازندران بود 
 منـابع   ةشتر ادار همكـاري بيـ   مساعدت و   ،   پوشش  تحت  يهاروستا   تعداد :اند از   عبارتاولويت  

گذاري مردم   هسرمايافزايش  ،  تعداد كاركنان تعاوني  ،  ميزان اطالعات فني اعضا   ،  طبيعي با تعاوني  
متغيرهـاي موفقيـت    ،  در تحليل عـاملي   .  پرورش ماهي  مانندگروهي    توليدي  ي جنبي ها  فعاليتو  

 درصـد   ۳۸/۷۰مجمـوع   كه در    بندي شدند  دسته چهار عامل اصلي   ان در نشين  جنگلي  ها  تعاوني
ي ها  فعاليت عبارت بودند از استفاده از نيروي اعضا در          املوع اين   .دندكرن  واريانس كل را تبيي   

 . ارتباطات اجتماعي  و،نظارت و آموزش، ميزان كاركرد اعضا و كاركنان، تعاوني

                                                 
نشينان در حفاظـت،  هاي جنگل  نقش عضويت در تعاونيبررسي «اين مقاله برگرفته از طرحي پژوهشي با عنوان  * 

 معاونـت   بـا همكـاري   ،  ۱۳۸۵ است کـه در سـال        » از منابع جنگلي در غرب استان مازندران       برداري  بهرهتوسعه و   
وسـيله از مـساعدت ايـن     بـدين . پژوهشي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به انجام رسـيده اسـت   

  .گردد  ميمعاونت محترم قدرداني
   روستايي از دانشگاه تهرانةکارشناس ارشد توسع **

  کشاورزي دانشگاه تهرانة اقتصاد و توسعةاعضاي هيئت علمي دانشکد ***
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 .ها اعضاي تعاوني)/ استان(مازندران، غرب / اننشين جنگل/ ها تعاوني: هاواژهدکلي

*  *  * 

 مقدمه

نه منابع  ي در سراسر جهان در زم     ي و خدمات  يدي تول هاي  تعاوني از   يا بخش قابل مالحظه  

 مراتـع و  ويـژه  بـه  يعـ ياسـتفاده ازمنـابع طب    .(Kittredge, 2005) ندكن  ميتي فعاليعيطب

 عنـوان  بـه و امـروزه    دارديشرفته سابقه طوالن ي پ ي در كشورها  يدر قالب تعاون   ها جنگل

 رشد و ،ن حاليبا ا .(Slee, 2005) ن منابع مطرح استيدار ايت پايريشكال مد از ايكي

 . ران محدود استي آنها در اةيافت سازمانةتوسع

ـ    و فعال  يعبارت است از همكار   ي  عيمشاركت در منابع طب     هـاي   تـشكل  ةيـت آگاهان

 ة و همـ   ،هـا   طرحان  يمجر،  انبردار  ي، بهره ردولتي و غ  ي دولت يو نهادها  ها  ي، سازمان مردم

 يعـ ينـه از منـابع طب    ي به بـرداري   بهـره توسـعه و    ،  ايـ اح،  حفظهاي     در برنامه  نفع  ذيافراد  

 ).۱۲ : ۱۳۸۳فرد و شامخي،  ؛ و عرفاني۱۳۸۲شاعري و سعدي، (
  در  يعـ ي در منـابع طب    ي با هـدف گـسترش مـشاركت مردمـ         يعي منابع طب  هاي  تعاوني

 كـه تـا     طـوري   ، به ور قرار گرفت   و مراتع كش   ها  جنگلسازمان    در دستور كار   ۱۳۶۰ ةده

از  برداري  بهره ،مرتع ،جنگل مختلف هاي  نهيزم در ي تعاون ۸۰۰ از شيب ،۱۳۸۰ سال انيپا

 هزار نفر عـضو     ۵۰ مجموعًا حدود    ها  تعاونين  يا. ل شد يره تشك ي و غ  ،يمحصوالت فرع 

. )۱۳۸۲آزادگـان و آهنگريهـا،       (انـد   داده هكتار را تحت پوشش قرار       ۵۷۳۴۱۱۸دارند و   

ان ي در دو بخـش مرتـع و جنگـل رشـد شـا     ويـژه  بـه  در كشور    يعي منابع طب  هاي  تعاوني

ت منـابع   يريمـد هـاي      تعـاوني  شـامل هـا     تعـاوني ن  ي ا ، جنگل ةيندر زم . اند هداشت يتوجه

 بـرداري   بهرها و   ياحهاي    تعاوني  و ،ي از محصوالت فرع   برداري  هاي بهره   ي، تعاوني جنگل

  .)۱۳۸۵اسدي،  ( جنگل هستندةتوسع و

 :اند ازعبارت جنگل ةتوسع برداري و هاي احيا و بهره تعاونياهداف تشکيل 
 ؛ دولتگذاري هسرماي يجيكاهش تدر -
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 ؛جاد اشتغال و كسب درآمد از محل فروش محصوالتيا -
 ؛ان به شهرهاروستايي از مهاجرت يريجلوگ -
 ؛ها جنگلت يريان در مدنشين جنگل مشاركت يجاد بستر مناسب برايا -
 ي از چـرا يري و جلـوگ يعـ يمنـابع طب هـاي   ب عرصـه ي از تجاوز و تخر   يريجلوگ -

 ؛ و دامةيرو يب

 يديـ  امـور تول   يق واگـذار  يـ  از طر  نـشين   جنگل مردم   ي زندگ ةيور مطلوب ش  ييتغ -

 ).۱۳۸۰محمديان شوئيلي،  (ي تعاونيها ن شركتيمرتبط در قالب ا
ــ ــام امــام ۱۳۶۵ در ســال هــاين تعــاونياول ــا ن ــراهزاده  در شهرســتان رشــت ب  م ياب

ــا  ــطح  ۱۶۸۱ب ــضو و در س ــانوار ع ــشك ۲۶۲۲۲ خ ــل ت ــار جنگ ــدلي هكت ــداد . ش   تع

   هكتـاراز جنگـل را تحـت پوشـش     ۲۲۶۷۹۶بـود كـه       نفـر  ۹۱۲۲ ها  تعاونين  ي ا ياعضا

  در شـمال كـشور      يتعاون  شركت ۱۹ ،در حال حاضر   ).۱۳۷۶زاده،    احتشام ( داشتند خود

ت دارند كه   ي فعال ي جنگل يار اراض  هكت ۴/۱۳۵۰۱۷ نفر عضو و در سطح حدود        ۶۹۴۵با  

ي در   تعـاون  ۶ ، كل گلستان  ة ادار ةي در حوز   تعاون ۳،  الني كل گ  ة ادار ةي در حوز   تعاون ۸

ـ  نوشهر قـرار دار    ةيز در منطق   ن ي تعاون ۲ و   ،)يسار(  كل مازندران  ة ادار ةحوز عـالوه  . دن

ــاونيبر ــاي تع ــ در شــمال ايدار جنگــله ــاون۴۷حــدود ، راني ــشين جنگــل ي تع ــا ن  ب

  باشـند    مـي  تيـ ز در حـال فعال    يـ  هكتـار در خـارج از شـمال كـشور ن           ۴/۵۳۶۲۷سعتو

 ).۱۳۷۹نيا،  شاعري و حسيني(

 استان و به تبع     يعي كل منابع طب   ةم ادار يان تحت نظارت مستق   نشين  هاي جنگل   تعاوني

 آنهـا   بـرداري   بهـره  هـاي   روش زان و يـ و م  كنند  ميت  ي و مراتع فعال   ها  جنگل سازمان   ،آن

هـاي   تعـاوني  يتيريسـاختار مـد  . شـود   مـي كنتـرل و نظـارت  هـا   جنگـل ن  توسط سازما 

ر يره و مد  ي مد ، هيئت  كه از اعضا   باشد  ي مي دي تول هاي  تعاونير  يان همانند سا  نشين  جنگل

يمات و تصم  ارزره در آن برگ   ي مد هيئت و مجمع    ي و مجمع عموم   شود   مي ليعامل تشك 

تأييد  و با    ي مجمع عموم  ريان اجالس در ج  ها  تعاونين  يرعامل ا يمد. دشو  مي  اتخاذ الزم

 . شود  مينيي استان تعيعي كل منابع طبةادار
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 يزداريـ آبخ مراتـع و  هـا،     جنگـل ان بر اساس نظر سازمان      نشين  جنگل ،قين تحق يدر ا 

کنند و   ي مي ا در داخل آن زندگ    ي جنگل و    ةي حاش ي هستند که در روستاها    يشامل کسان 

 ).۱۳۷۶نجاران،  ( استي جنگلشت آنها وابسته به منابعي از معيبخش

 نشين  جنگل هاي  تعاوني خود با عنوان نقش      يطرح پژوهش  در) ۱۳۷۶( يمحمدملك

 ي خـزر بـه بررسـ      يايـ  در ةهـاي حـوز     جنگـل  از   بـرداري   بهرهتوسعه و   ،  اياح،  در حفظ 

 مـشكل   ،قيـ ن تحق يـ  ا يطـ .  پرداخته است  ۱۳۷۶ تا سال    حوزهاين   هاي  تعاونيت  يوضع

ل آنهـا و    ي تـشك  ةيق در مرحل   دق يمنسجم و طراح  ريزي    برنامهدان   فق ها  تعاوني در   ياصل

 .)۱۳۷۸محمدي، ملك (ستها تعاونيران ي مديفقدان آموزش برا

هـاي   تعـاوني  نقـش  ي بررسـ يکـه بـا هـدف كلـ     را  خـود  ةنامـ   پايان) ۱۳۷۹( يعاقل

ــدران در بهبــود نظــارت و كنتــرل برامــور حفاظــت داري جنگــل ــاح،  اســتان مازن و  اي

اسـاس نظـر     بـر .  اسـت  به نگارش درآورده  ن استان   ياهاي    جنگل از   ي اصول ريبردا  بهره

 داري  جنگـل  هـاي   تعـاوني ت  يـ  بـر موفق   مـؤثر  عوامل   ي برخ ،قين تحق يان در ا  گوي  پاسخ

ــه ــترت ب ــب اولوي ــارتت ي ــد عب ــم:  ازان ــرمايةزان ي ــاونس ــي،  تع ــات فن ــضا ياطالع   اع

ــاي  روشاز  ــظه ــاح، حف ــرها و ي ــرداري به ــبازدو ي،  اصــولب ــسئوالن دي ــاونم  ي از تع

 ).۱۳۷۹عاقلي، (
ــ،)۱۳۷۹( ي گرمــاروديصــادق ــوان  خــودة در مقال ــا عن  نقــش مــشاركت مــردم  «ب

  ي ضـمن پـرداختن بـه مبـاحث    ،»يعـ ي از منـابع طب  بـرداري   بهـره توسعه و   ،  اياح،  در حفظ 

ــداف  ــون اه ــد، همچ ــا، فرآين ــابع طب    الگوه ــردم در من ــشاركت م ــع م ــيو موان  ي، ع

ــم ــر مه ــهين زميت ــاي  ن ــابع طب جه ــردم در من ــشاركت م ــب م ــيل ــونده را يد تجديع  ش

 يع صــنابــرداري،  ، بهــرههــا  بوســتاني وكــار جنگــلي، دار  جنگــلهــاي طــرح ياجــرا

  برشـمرده اسـت    ي و تعـاون   ي توسـط بخـش خـصوص      ييزدا ابانيو ب ،  داري  مرتع ،چوب

 .)۱۳۷۹صادقي گرمارودي، (
گان يشياز دانشگاه م   ارشد ي كارشناس ي اخذ  خود برا  ةنام  پاياندر  ،  م جونز ي ج ايکلم

هـاي   تعاونيد كه   يجه رس ين نت يد ب ،» هندوران داري  هاي جنگل   تعاوني يابيارزش«با عنوان   
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نـد  توان  هـا مـي     تعـاوني ن  يـ ا . مزاياي فراواني به همراه دارند     ي در سطح محل   داري  جنگل

ح جنگـل را    يت صح يريكاهش قطع درختان و مد    ،  تر  ياقتصاد قو ،  شتريامكان استخدام ب  

 .)Jones, 2003 (راهم آورندف

دانشگاه تهران بـا      ارشد از  ي كارشناس ي اخذ  خود برا  ةنام  پايان در   ،)۱۳۸۵( درپوريح

ا و  يـ اح،  ان در حفاظـت   نـشين   هـاي جنگـل     تعـاوني ت در   ي نقـش عـضو    يبررسـ «عنوان  

 ن مـشاركت  يانگيـ افـت كـه م  يجـه دسـت   ين نتيد ب،»ي منابع جنگل  ةبرداري و توسع    بهره

ـ ي از منـابع جنگلـ   بـرداري   بهـره  توسـعه و     ،ايـ اح،  حفاظـت هـاي     فعاليتاعضا در      يش ب

داري  معنـي عـضو تفـاوت   يرزان مشاركت اعضا و افراد غ    ين م ي و ب  يرعضو بوده از افراد غ  

  شـد  يابيـ مثبـت ارز  هـا     تعـاوني ن  يـ  عملكـرد ا   ،ن پـژوهش  يـ  ا يطـ . اشته است وجود د 

  .)۱۳۸۵حيدرپور، (

 :ه است زير به اجرا درآمد تحقيق حاضربا اهداف اساسي،بر اين اساس

هــاي  تعــاوني ي اعــضاي و اجتمــاعي اقتــصاد، يفــردهــاي  ويژگــيشــناخت  -

 ؛ان مورد مطالعهنشين جنگل
 ؛ واننشين هاي جنگل تعاونيت ي بر موفقمؤثر عوامل يبنديتاولو -
 يد اعـضا  يـ ان از د  نـشين   هـاي جنگـل     تعـاوني ت  يـ  بر موفق  مؤثرشناخت عوامل    -

 . ها تعاوني

 ها مواد و روش

 ةجامعـ . اسـت ي   همبـستگ   ــ   يفيو از نوع توص   ه   انجام شد  يشيمايق به روش پ   ين تحق يا

 دهند  مي  تشکيل ان غرب استان مازندران   نشين  هاي جنگل   تعاوني ياعضا  را قي تحق يآمار

  .باشند  ميتي و صفارود در شهرستان رامسر مشغول به فعالي بنشكي تعاونر دوكه د
؛ دست آمـد     نفر به  ۵۳ مناسب براي اين تحقيق      ةناساس فرمول كوكران، تعداد نمو     بر

 نفـر افـزايش     ۷۵بـه     اعـضا  ةها، حجم نمون     براي باالتر بردن ميزان دقت و اعتبار يافته        و

نـشينان بـوده اسـت و متغيرهـاي           هاي جنگل    تحقيق موفقيت تعاوني   ةمتغير وابست . يافت
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مل مؤثر بـر موفقيـت      عوا  و ،مستقل آن، سن، سواد، ميزان زمين کشاورزي، ميزان درآمد        

اي   همگـي فاصـله    ،آخر کـه ترتيبـي بـود       مورد و به جز  ند  نشينان بود   هاي جنگل   تعاوني

بـدين  بخـش   سه  اي در    ها و اطالعات مورد نظر، پرسشنامه       جهت گردآوري داده  . بودند

هـاي     پرسـش؛ ويژگـي    ۱۲شامل  ،  گو  هاي فردي پاسخ    شرايط و ويژگي  : شرح تنظيم شد  

هـاي    ميزان تأثير هر يک از عوامـل در موفقيـت تعـاوني           و  سش؛   پر ۱۳ شامل   ،اقتصادي

 جهـت تعيـين روايـي پرسـشنامه از روايـي محتـوايي،              .  پرسش ۲۰ شامل   ،نشينان  جنگل

روايي محتوايي پرسـشنامه بـا اسـتفاده از نظـرات پانـل             . اي و ظاهري استفاده شد     سازه

 جهت تعيين   .دست آمد   و پس از چند مرحله اصالح و بازنگري به         تادانمتخصصان و اس  

افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  و شـد  انجـام  آزمونپيش،  مطالعه مورد ةمنطق در پرسشنامهاعتبار  

SPSS (Version 11.5)، بـراي عوامـل مـؤثر بـر موفقيـت      ۹۴/۰ ضريب آلفاي کرونباخ

 .دهد سـؤاالت پرسـشنامه از اعتبـار بـااليي برخـوردار اسـت               که نشان مي  ،  دست آمد   به

ـ  زوپدها ن ميـزان ضـريب آلفـاي کرونبـاخ را بـراي تحقيقـات غيرتجربـي مناسـب                  ر اي

براي بررسي عوامل مـؤثر بـر موفقيـت تعـاوني از ديـدگاه      .  (Pedhazur, 1982)داند مي

موارد . شد گويه در قالب طيف ليكرت استفاده        ۲۰ از   ،نشينان  هاي جنگل   اعضاي تعاوني 

بـراي  .  بود »زياد خيلي« و   ،»زياد« ،»تا حدي « ،»کم «،»كم خيلي«،  »هيچ«اين طيف شامل    

، براي  ۲ مقدار عددي  »كم«، براي   ۱ مقدار عددي    »كم خيلي«، براي   ۰  مقدار عددي  »هيچ«

  مقدار عددي  »خيلي زياد «براي    و ،۴ مقدار عددي  »زياد«، براي   ۳ مقدار عددي  »تا حدي «

ـ           همچنين،  .  در نظر گرفته شد    ۵ ر ضريب پراكندگي كه حاصل تقـسيم انحـراف معيـار ب

 و  بـاالترين اولويـت بـود      ةدهند  نشان كمترين ضريب پراكندگي  . شد بيان   ،ميانگين است 

 . براي مواردي كه ضريب پراكندگي آنها مشابه بود، اولويت يكساني در نظر گرفته شد

 ةدهنـد  دن عوامـل شـكل    كـر  مشخص   يل عامل ي هدف از كاربرد تحل    ،قين تحق يدر ا 

شده توسط هر كـدام از      يينانس تب ين مقدار وار  ييعدگاه اعضا و ت   ياز د ها    تعاونيت  يموفق

 از  يل عامل ي از تحل  ،ق حاضر يدرتحق. باشد  ميشده  يبند   دسته هاي  عاملرها در قالب    يمتغ

شـده  يين تع هاي  عاملدار در هر كدام از        ي معن يرهاين متغ ييكرد تع ي با رو  ينوع استخراج 
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 در  يل عامل ي انجام تحل  يستا در را  ،ي كل طور  به. استفاده شد ،  قي تحق يدر چارچوب نظر  

 : شده استير طي مراحل ز،قين تحقيا

هـاي    آزمـون  بـا اسـتفاده از       يل عـامل  يـ  تحل ي برا ها  دادهص مناسب بودن    ين و تشخ  ييتع

KMO    ر  ي با توجه به مقاد    ،قين تحق يدر ا . و بارتلت صورت گرفتKMO آمده  دست  به 

 از  يكـ ي. انـد    مناسب بـوده   يل عامل ي تحل ي برا ها  داده گفت كه    توان  مي ،در سطح خوب  

 ياگر چـه مبنـا    .  قابل استخراج است   هاي  عاملن تعداد   يي تع يل عامل يموارد مهم در تحل   

اما ،   ارائه نشده است   ي استخراج هاي  عامل در مورد تعداد     يريگ  مي تصم ي برا يقي دق يكم

  از آنها  ،ي استخراج هاي  عاملن تعداد   يي تع ي برا يريگ  مي وجود دارد كه در تصم     يضوابط

 : ازاند عبارتارها ين معي ا.شود مي  استفاده

 ؛ ژهيار مقدار ويمع -۱

 ؛نيشيار پيمع -۲

 ؛ وانسيار درصد واريمع -۳

  ).۱۳۸۲کالنتری، ()۱(تست بريدگيار يمع -۴

 منظـور  و نيـز بـه    يل عـامل  يـ  تحل اسـتخراجی بـودن نـوع      با توجه به     ،قين تحق يدر ا 

يرهـا در   متغيت،  ن موفق يي تع ينظر گرفته شده برا     عوامل در  ميزان درستی  ندمشخص ش 

 .  شدنديبندچهار عامل دسته

 عامـل حـول مركـز       يدن محورهـا  يـ  منظـور از چـرخش چرخان      ،يل عـامل  يدر تحل 

 ممكـن   يسـادگ ها بـه    عاملر  يدهند كه تفس    ي انجام م  يچرخش را موقع  . مختصات است 

رخش  از چـ   ، آنهـا  یيرپذير و تفـس   هـا   عامل ساختار   سازیمنظور ساده  به ،نيبنابرا. دشنبا

ن يـ  وجود دارد كـه در ا ها عامل چرخش ي برايمتعددهاي   روش. شود  مي استفاه   يعامل

% ۴۲تـر از   آنها بزرگيعامل  كه بارييرهايمتغ واستفاده شد    يماكس از روش وار   ،قيتحق

 . شدند استخراج دار معني  ي عاملي بارهاعنوان به ،بود
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 نتايج و بحث

 شهرستان رامـسر    ة كه در حوز   ، و صفارود  ينشك ب يتعاون  دو يروشده  يق انجام  تحق يط

 .  آمددست بهر يزهاي  افتهي ،اند  واقع شده غرب استان مازندرانةدر منطق
 انگر يـ  سـال و ب    ۵۰تـا    ۳۶ يمتعلق به گـروه سـن     ها    تعاونين  ي ا ی اعضا ين سن يانگيم

اي هـ   افتهي .دادند  يل م ي درصد اعضا را مردان تشك     ۷/۹۴ ،ني همچن .مسن بودن اعضا بود   
يـزان  ن ميانگيـ  م،پلميـ د ها اعضای تعاونی التين سطح تحصيانگيكه م ق نشان داديتحق

 . ه استبود  نفر۶ آنها خانوار  اعضاین تعداديانگيم ، ويال ر۳۱۹۸۸۳۳  آنهادرآمد
 ۱۵ سـال و نمـا   ۴/۱۱يت  عضوةن سابقيانگي م ، آمده است  ۱ که در جدول     طور  همان
 . باشداکثر اعضا ت ي عضوي باالةتواند نشانگر سابق  ميکهسال بود 

 

 )سال(  عضويتة بر اساس سابق توزيع فراواني افراد عضوتعاوني-۱جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني  عضويتةسابق

 ۶/۳۱ ۶/۳۱ ۲۴  سال۱۰كمتر از 

 ۸/۹۰ ۲/۵۹ ۴۵  سال۲۰ تا ۱۰

 ۱۰۰ ۲/۹ ۷  سال۲۰بيشتر از 

  ۱۰۰ ۷۶ جمع

 ،۴۲/۱۱ :ميانگين ،۳۱/۴۷ :واريانس ،۲۵ :بيشينه
 ۱۵ :انهمي ،۱۵: نما ،۷۸/۶ :ارانحراف معي ،۱ :كمينه

 هاي تحقيق يافته: منبع

 نفر سمت خود را     ۶۷،   نمونه عضو  ۷۵ اني از م  ، آمده است  ۲ که در جدول     طور  همان

 درصـد   ۱/۱۷ر عامـل و     ي درصـد مـد    ۵/۱ درصد عـضو و      ۱/۷۹مشخص كرده بودند كه   

 . ره بودنديئت مديعضو ه
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 ان بر اساس نوع مسئوليتنشين جنگلتعاوني   توزيع فراواني افراد عضو-۲جدول 

 درصد فراواني نوع مسئوليت

 ۱/۷۹ ۵۳ عضو 
 ۵/۱ ۱ مدير عامل

 ۴/۱۹ ۱۳ عضو هيئت مديره
 ۱۰۰ ۶۷ جمع

 هاي تحقيق يافته: منبع
 

زان يـ ن م يشتريـ  نفـر ب   ۱۸ ي با فراوان  يكشاورز،  قين تحق يج حاصل از ا   يبر اساس نتا  

 ي شغل فرعـ ين فراوانيشتريو ب)  درصد۷/۲۳( ل داده استي اعضا را تشكيشتغال اصلا

 ).  درصد۵/۱۴( نفر بوده است ۱۱ي با فراوانيدامدار، ان اعضايدر م

 ين است که دامدار   ي که نشانگر ا    است بوده سأر ۰۴/۷۰،   اعضا ين واحد دام  يانگيم

، فاقـد   درصد از افراد عـضو ۷۱هد د يشده نشان م انجامةمطالع. ن اعضا رواج دارديب در

 ين زراعـ  يمربـع زمـ     متـر  ۲۰۰۰ كمتـر از     اند و در بين ساير اعـضا، اكثريـت          زمين بوده 

  .) كل اعضا درصد۵/۱۴( ندا هداشت

 بندي عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني از ديد اعضا اولويت
  و عوامل   ،تين اولو ي باالتر ۵۶/۰ يب پراكندگ ي پوشش با ضر    تحت يروستا   امل تعداد ع

،  اعـضا يزان اطالعـات فنـ   يمي،   با تعاون  يعي منابع طب  ةيشتر ادار  ب يو مساعدت و همكار   

 يگروهـ   يديتول  ي جنب هاي  فعاليت و   ، مردم گذاري  هسرمايش  يافزاي،  تعداد كاركنان تعاون  

شـده در رابطـه بـا        ي برگـزار  آموزش يها   و دوره  ،ت اول ي شش اولو  ي پرورش ماه  مانند

 ي آموزشـ  يازهاي با ن  ي آموزش يها   و انطباق دوره   ،ي تعاون ياد اعضا تعد،  ايحفاظت و اح  

 . دهند يل ميت آخر را تشكيسه اولو
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 نشينان جنگل يها تعاوني اعضاي ديدگاه از تعاوني موفقيت بر مؤثر عوامل بندي  اولويت-۳ جدول
 ميزان مشاركت

ف 
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 ۵۶/۰۱ ۸۴/۲ ۵۹/۱ ۷/۲۶۱۲ ۳۲ ۳/۹ ۳/۱۷۷/۲  پوشش تحت روستاي  تعداد ۱

 ةشتر ادارمساعدت و همكاري بي ۲
 ۵۷/۰۲ ۰۴/۳ ۷۴/۱ ۲۸ ۳/۲۵۱۶ ۸ ۷/۱۴۸  منابع طبيعي با تعاوني

 ۵۹/۰۳ ۰۱/۳ ۳/۲۵۴/۲۵۷۹/۱ ۱۶ ۸ ۳/۹ ۱۶ ميزان اطالعات فني اعضا ۳
 ۶۰/۰۴ ۹۲/۲ ۷/۱۰۳/۳۳۷/۱۸۷۵/۱ ۱۲ ۳/۹ ۱۶ تعداد كاركنان تعاوني ۴
 ۶۱/۰۵ ۶۳/۲ ۶۰/۱ ۳/۲۹۶/۶ ۳۲ ۷/۱۸۷/۱۰۷/۲ گذاري مردم هسرمايافزايش  ۵

گروهي  توليدي هاي جنبي فعاليت ۶
 ۶۵/۰۶ ۸۷/۲ ۴/۲۵۸۶/۱ ۳/۲۹۱۶ ۰ ۳/۲۱۸  پرورش ماهيمانند

 ۶۶/۰۷ ۸۰/۲ ۷/۱۸۷/۱۴۷/۲۶۸۴/۱ ۳/۱۷۳/۱۳۳/۹ازديد مسئوالن از تعاونينظارت و ب ۷

هاي تبديلي  سطح فعاليت گسترش ۸
 ۶۹/۰۸ ۵۷/۲ ۳/۱۳۷/۲۲۳/۱۷۳/۱۷۷۸/۱ ۷/۲۲۷/۶ توسط تعاوني

مدت توسطهاي طوالني دريافت وام ۹
 ۶۹/۰۸ ۶۸/۲ ۳/۲۵۸۵/۱ ۷/۱۰۳/۱۳۷/۱۸۱۲ ۲۰ تعاوني

نشينان  هاي جنگل فعاليت نظارت بر ۱۰
 ۷۰/۰۹ ۶۴/۲ ۷/۲۲۸۳/۱ ۳/۲۵۱۲ ۳/۲۱۷/۱۰۸ از سوي تعاوني

 ۷۰/۰۱۰ ۶۴/۲ ۸۴/۱ ۷/۳۰۱۶ ۳/۹ ۱۲ ۷/۲۲۳/۹ هاي جاري هزينه كاهش ۱۱

جاي هاستفاده از اعضاي تعاوني ب ۱۲
 ۷۰/۰۱۰ ۵۳/۲ ۷/۲۲۶/۱۴۷۶/۱ ۳/۱۷۱۶ ۷/۲۲۷/۶ كارگر روزمزد و پيماني

ان تناسب درآمد و امكانات ميز ۱۳
 ۷۲/۰۱۱ ۴۵/۲ ۳/۱۷۱/۲۸۷/۱۰۷۷/۱ ۳/۲۱۳/۱۷۳/۵ تعاوني با تعداد كاركنان

 ۷۳/۰۱۲ ۳۲/۲ ۶۸/۱ ۷/۱۴۱۲ ۳/۲۱۷/۱۴۳/۱۳۲۴ مالكانه ةبهر  نرخ  كاهش ۱۴

 هاي  ترغيب اعضا براي فعاليت ۱۵
 ۷۳/۰۱۲ ۴۴/۲ ۳/۱۷۷۸/۱ ۷/۱۸۷/۱۴۱۶ ۳/۲۱۱۲  زنبورداريمانندفردي 

 ها با ها و طرح انطباق برنامه ۱۶
 ۷۸/۰۱۳ ۴۷/۲ ۹۳/۱ ۳/۱۷۷/۱۰۱۶ ۱۲ ۱۶ ۲۸ نشينان  نيازهاي جنگل

 شده   برگزارموزشيآ هاي دوره ۱۷
 ۸۱/۰۱۴ ۴۹/۲ ۵/۲۹۰۳/۲ ۶/۱۰۳/۹ ۳/۲۵۳/۱۷۸ بافي قالي ماننددر موارد ديگر 

 هاي آموزشي با  انطباق دوره ۱۸
 ۸۵/۰۱۵ ۱۵/۲ ۸۳/۱ ۳/۱۷۷/۱۰۱۶ ۱۲ ۱۶ ۲۸ نيازهاي آموزشي

 ۸۷/۰۱۶ ۱۱/۲ ۸۴/۱ ۳/۱۳۷/۱۸۱۲ ۱۲ ۱۲ ۳۲  تعاونييتعداد اعضا ۱۹

آموزشي برگزار شده در  هاي دوره ۲۰
 ۹۵/۰۱۷ ۰۳/۲ ۷/۱۰۷/۱۸۹۲/۱ ۷/۳۰۳/۲۱۶/۱۰۸ رابطه با حفاظت و احيا

 ۵ =يلي زيادخ،  ۴ = زياد ،۳ =حدي تا،  ۲= خيلي كم،  ۱=كم،  ۰= هيچ
 هاي تحقيق يافته: منبع
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 تحليل عاملي
 بارتلت معـادل    ة و آمار  ۸۳۶/۰ برابر با    KMO ةيه نشان داد كه مقدار آمار     اولهاي    بررسي

 از مناسـب  يه حـاك يـ اولهـاي   افتهين يا. بود دار معنيك درصد ي و در سطح    ۹۳۳/۱۱۵۳

راج شـده بـه همـراه        عوامـل اسـتخ    ،۴در جـدول  .  است يل عامل ي تحل ي برا ها  دادهبودن  

 .  آمده استي مربوط آماريپارامترها
 

 آنها تجمعي واريانس درصد  و  واريانس ويژه، مقدار با همراه شده استخراج عوامل -۴جدول 

ف
ردي

 

 عامل
مقدار 
 ويژه

 واريانس 
 مقدار ويژه

درصد تجمعي 
 واريانس

 ۰۵/۵۰ ۰۲/۵۰ ۰۱/۱۰ گسترش مشاركت اعضا ۱

 ۸۵/۵۹ ۸/۹ ۹۶/۱ مديريت داخلي تعاوني ۲

 ۲۴/۶۵ ۴/۵ ۰۸/۱ و آموزش نظارت  ۳

 ۳۸/۷۰ ۱۲/۵ ۰۲/۱ ارتباطات خارجي ۴

 هاي تحقيق يافته: منبع
 

 ييتنهـا  بـه  ۰۱/۱۰ة  يـژ عامل اول بـا مقـدار و       ،۴ جدول  حاصل از  يها  افتهيبراساس  

  چهار عامل فوق در مجموع،ي كلطور به. باشد ميانس كل ي وار درصد۰۵/۵۰ة كنند يينتب

شده يينانس تب ي وار ي كه نشان از درصد باال     كنندمین  ييانس را تب  ي كل وار   درصد ۳۸/۷۰

ر يـ متغ ۲۰حدود  (رها  ي متغ يريت قرارگ يوضعبا توجه به    اما  . باشد  مي ها  عاملن  يتوسط ا 

 بعـد   ۴۲/۰تر از    بزرگ ي بار عامل  دارایي  رهاي با فرض واقع شدن متغ     ،در عوامل ) ياصل

 ۵ جـدول    شرح  به ييجه نها ي نت ،هاآن يگذارنام ماكس و يوش ور  به ر  ها  عاملاز چرخش   

 . است
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  آمده ازدست به متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و بار عاملي -۵جدول 
 يافتهس دورانماتري

 بار عاملي متغيرها نام عامل

 ۷۸۴/۰  كارگر روزمزد و پيمانيجاي بهاستفاده از اعضاي تعاوني 

 ۷۵۳/۰ ي تبديلي توسط تعاونيها فعاليتسطح  گسترش

 ۷۵۰/۰ مدت توسط تعاونيهاي طوالني دريافت وام

 ۵۹۲/۰  زنبورداريمانندي فردي ها فعاليتترغيب اعضا براي 

 گسترش 
 مشاركت اعضا

 
 

 ۵۰۷/۰ اننشين جنگل با نيازهاي ها طرحها و  انطباق برنامه
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 ،يل عامليرها در تحل  ي از وارد شدن حداكثر متغ     ي حاك يل عامل يند حاصل از تحل   يبرآ

 ي در چـارچوب نظـر     يت تعـاون  يـ گـذار بـر موفق    تأثيردر بر گرفتن بخش اعظم عوامل       

 . استق يتحق
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 گيري و پيشنهادها نتيجه

ران عامـل و    يند بـا مـد    مساختاريمه و مصاحبة ن   يفي و ک  يبخش کم  ق حاضر در دو   يتحق

ي استان مازندران   عي کل منابع طب   ةها و مراتع و ادار      جنگلکارشناسان و مسئوالن سازمان     

ل يـ ه و تحل  يـ  و تجز  ي در بخـش کّمـ     يآمـار هـاي     داده يبررس حاصِل،  جينتا. انجام شد 

 از يبخـش . اسـت ) يتعـاون  هـاي  فعاليـت  مـستند از  يلمية في از تهيناش (يفيکهاي   داده

 يقـ ي پـژوهش تلف   يکردهايل استفاده از رو   يبه دل ،   ارائه شده در مقاله حاضر     يشنهادهايپ

 . مورد مطالعه استهاي  هاي تعاوني تي بر ظرفيشتر مبتني و بيکاربرد، )يفي و کيکّم(

 شهرسـتان   ة در حـوز   واقـع ي و صفارود     بنشك يتعاون  دو يروشده  يق انجام  تحق يط

 . ر حاصل شديج زي نتا، غرب استان مازندرانةمنطقدر رامسر 

و تعلـق داشـت     سـال ۵۰تـا   ۳۶ ي به گروه سـن    ها،  تعاونين  ي ا ي اعضا ين سن يانگيم

دادنـد كـه      يل م ي درصد اعضا را مردان تشك     ۷/۹۴ ،ياز طرف . انگر مسن بودن اعضا بود    يب

ن يـ ل مهم ا يدل. ود ب يتعاونهاي    فعاليت مشاركت در    يشتر مردان برا  يل ب ي تما ةدهند  نشان

ي جنگلـي تحـت پوشـش       هـا    در عرصـه   ي تعاون هاي  فعاليت ي حجم باال  توان  ميامر را   

 .  دانست ها تعاوني

در سـطح    عـضو  زان درآمد افراد  يالت و م  يكه سطح تحص   ق نشان داد  يتحقهاي    افتهي

  بـه يشتريـ ل بيـ كـرده تما  لي است كه افراد تحصآنن نشانگر   يا  و قرار دارد  يينسبتًا باال 

ت را بـه سـود خـود        ي عـضو   شخـصی،  و بر اساس شـناخت      دارند يت در تعاون  يعضو

 .)۲(دانند يم

ي دانـست    تعاون هاي  فعاليت ي از سودآور  ي ناش توان  مي باال بودن درآمد را      ،نيهمچن

 اعضا فـراهم    يشت خانوار را برا   ي بهتر مع  تأمين درآمد باالتر و     برخورداری از كه امكان   

 . كند مي

بخش اعظم افـراد عـضو      . باشد  مي سال   ۱۵ سال و نما     ۴/۱۱ت  يعضو ةين سابق انگيم

 بوده  يد در قالب كارمندان   يت جد يو عضو  نداه درآمد يت تعاون ي به عضو  تأسيساز بدو   

 ي در روسـتاها   يو افراد متقاض   ندا  هاز به تخصص آنها استخدام شد     يكه بر اساس ن   است  
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  خـود   يهـا يتمحـدود  دليـل  بـه    ي تعـاون  اي كـه    گونـه  اسـت، بـه    اديـ تحت پوشـش ز   

  هـا   تعـاوني ت و عملكـرد مثبـت       يـ  مقبول رسد كه   به نظر مي  .  آنها را ندارد   پذيرشامكان  

  يت در تعـاون يـ ت و فعالي عـضو بـه سـوي    نـشينان   جنگـل  باعث جلـب نظـر    در منطقه   

 .)۳(شده باشد

 ي كـشاورز  ي جنگـل بـرا    ةي حاشـ  هـاي   زمـين ان از   نشين  جنگل ي تعاون ياغلب اعضا 

 شده  يداري خر او از   ، آن زمين  ي در داخل جنگل داشته    ني زم يو اگر كس   كنند  مياستفاده  

 يرويـ  امكـان از ن حد تا  كنند  مي ي سع ها  تعاوني. ن داده شده است   ي زم اوه به   يو در حاش  

 الزم را   ي كه اعضا دانش فن    ي و در صورت   ؛ندن خود استفاده ك   هاي  فعاليت يكار اعضا برا  

و  دنـ كن  مي يريد عضوگ ي كار جد  يروياز ن ،  باشند آنها نداشته    هاي  فعاليت از   ي برخ يبرا

 افـراد خـارج از تعـاوني       كار و دانـش      يروي از ن  يمانيا پ ي كارگر روزمزد و     صورت  بها  ي

 . دنيجو ي بهره مآنهاي  فعاليت بهبود يبرا

 ين لزوم توجه تعاون   يو ا  باشد  مي ييدر سطح باال   ان اعضا يت دام در م   ين مالك يانگيم

 يهمكـار . سـازد   يان مـ  يـ ام و مرتع و خـروج دام از جنگـل را نما            تعادل د  هاي  طرحبه  

ت يـ  اهم ،شـود   مـي  منطقـه اجـرا      يعـ ي كه توسط منابع طب    ها  طرحن  ي در ا  ي تعاون ياعضا

 . ت آنها داردي در موفقياديز

ت يريمـد ،  گسترش مشاركت اعـضا    ةچهار دست    به ها  تعاونيت  ي بر موفق  مؤثرعوامل  

كه عامـل اول     ند شد يبند تقسيم يخارج ارتباطات  و ،و آموزش    نظارت  ي،   تعاون يداخل

انس كل بود و چهار عامـل فـوق در          ي درصد وار  ۰۵/۵۰ ةكننديين تب ۰۱/۱۰ ةيژبا مقدار و  

ـ  مـي  كـه  هايي فعاليتگر ياز د. ندن كردييانس را تب  ي درصد كل وار   ۳۸/۷۰ ،مجموع د توان

ع يتوجه بـه صـنا  ي، نتي زيها  پرورش و فروش نهال، شود يشتر تعاون يت ب يموجب موفق 

 ي محصوالت فرعـ   يع مرتبط با فرآور   يا صنا ي يد آب معدن  ي تول ةي همچون كارخان  ليتبد

. شـود  مي انجام ي سنتصورت به ،ست كه در حال حاضري و مربا د ترش ي تول مانند يجنگل

گـر  ي از د  يسم در مناطق تحـت پوشـش هـر تعـاون          يسم و اكوتور  يگسترش صنعت تور  

 . )۴(شود ها مي تعاوني يبراي ش سودآوري است كه باعث افزايعوامل
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بـر  . شده است ي ارائه   يپيشنهادها ، بررسي نتايج حاصل از تحقيق حاضر      در اينجا، با  
سـاختارمند بـا    يمه مشاهده و مصاحبه ن    صورت  به كه   يفيق ك يج حاصل از تحق   ياساس نتا 

غـرب   يعـ ي كـل منـابع طب     ةمسئوالن ادار و  ) دو مورد  (ي تعاون يهاران عامل شركت  يمد
 ، بايـد  ها  تعاوني ي مشخص شد كه بر اساس تجارب قبل       ،استان مازندران صورت گرفت   

 آن  ةكه خالص  ردي صورت گ  يگوناگونهاي    فعاليت ها  تشكلن  يمنظور بهبود عملكرد ا   به
 :دشو  مير ارائهي زيشنهادهايدر قالب پ

 در   طبيعي  منابع ةا و توسع  در حفظ، احي    هاي مورد مطالعه    به علت مؤثر بودن تعاوني     -۱
امكان ايجاد و گسترش آن در سـاير نقـاط غـرب            که  شود     پيشنهاد مي  ، رامسر ةمنطق

عمـل  ق بـه  اساس نتايج تحقي    بر . كارشناسان قرار گيرد   ة و مطالع  استان مورد بررسي  
يان در چهار شهرسـتان غـرب اسـتان نـسبت بـه ايجـاد            گو  پاسخ درصد   ۶/۷۱آمده،  

 و سـودمند    آك تـشكل كـار    و آن را يـ     ندتعاوني و عضويت در آن نظر مثبت داشـت        
 کـل منـابع طبيعـي منطقـه     ةو ادارهـا     نظارت سازمان جنگل    با ها  تعاوني. دانستند  مي

کارشناسي و بررسـي ذخـاير منـابع طبيعـي        پس از انجام کار   تنها   و   ؛شوند  ايجاد مي 
. شـود    ايجـاد تعـاوني بـه سـاکنان منطقـه داده مـي             ةاجازموجود در مناطق جنگلي،     

سـر  ره ليـ  ةمنطقـ هـاي     نک بر اساس نظر كارشناسـان منـابع طبيعـي، درجنگـل           اي هم
  ؛ تعاوني ايجاد کردتوان ميشهرستان تنكابن، 

سم يتورهاي    فعاليتکه   شود   مي شنهادي پ ،موجودهاي    تعاونيت  يدر جهت بهبود فعال    -۲
  آنهـا در   يو نقاط مـستعد بـرا      رديمورد توجه قرار گ   ها    تعاونيسم توسط   يو اكوتور 

يش  امكانات آن در جهت افزاي ارتقادر مورد ن و   يي تع ي پوشش هر تعاون   زير ةقمنط
  ؛شودريزي  برنامه گردشگرجذب 

  را دارند كه با اسـتفاده از       ي همچون آب معدن   يليع تبد يل صنا يامكان تشك ها    تعاوني -۳
ن كـار   يـ  ا يند برا توان  مي ، پوشش خود  ة زير ي موجود در منطق   آب معدن هاي    چشمه
  كنند؛اقدام 

 مربوط بـه عامـل      ين مقدار بار عامل   يشتري ب ،يل عامل يج حاصل از تحل   يبر اساس نتا   -۴

 چون احداث اسـتخر     ييها تي كه فعال  شود   مي شنهادي پ ؛گسترش مشارکت اعضا بود   
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و در صـورت      شـود  يسـنج  ا پرورش زنبور عسل در منطقه امكان      ي و   يپرورش ماه 

 توسط اعضا و بـا نظـارت و         ، در منطقه  ي و انسان  شناختیبومي،  طيط مح يوجود شرا 

  ؛ انجام شوديكنترل تعاون
 ةر منطقه فراهم شـود تـا ارزش افـزود         تر آن د  يل الوار به اشكال اقتصاد    يامكان تبد  -۵

  ؛دا كنديارتقا پها  تعاوني يمحصوالت چوب
از آنهـا   داريـ  پابـرداري  بهره و ي در جهت حفاظت از منابع جنگل يآموزشهاي    دوره -۶

  ؛برقرار شودها  تعاوني ی اعضايبرا
شتر در منطقـه    يـ ت ب يـ ت و كم  يـ فيبـا ك  بـافي     قالي همچون   ي جنب يآموزشهاي    دوره -۷

  ؛ و كمك شودنشين هاي جنگل برگزار شود تا به اقتصاد خانوار

 ةينـ  مهم در زمهاي فعاليت از يكي ،قيتحق يفيحاصل از بخش كهاي    افتهيبر اساس    -۸

 منــابع ةالن منطقــه و ادارمـسئو  يمـساعدت و همكــار ، تيــ بـر موفق مــؤثرعوامـل  

 هاي  فعاليت  با انجام  شود  ميشنهاد  يبود كه پ  ها    تعاونيغرب استان مازندران با       يعيطب

 . تر شودتر و مستحكمين ارتباط قوي ا،شتريب

 ها يادداشت
كنـد كـه هنـوز ميـزان واريـانس خـاص بـر                ها را بر مبنايي تعيين مـي        اين معيار تعداد مناسب عامل      -۱

بنابراين تا زمـاني كـه مقـدار واريـانس مـشترك بيـشتر از مقـدار                 . ك غلبه نكرده است   واريانس مشتر 
دار اسـتخراج و تجزيـه و تحليـل     هـاي معنـي    عامـل هاي فوق بـه عنـوان   ، عامل واريانس خاص باشد  

 . شوند مي
لـي   ريال بوده کـه بـراي نـواحي روسـتايي، خي           ۳۱۹۸۸۳۳ ديپلم و درآمد آنها      ،ميانگين تحصيالت افراد عضو     -۲

 .باالتر از حد انتظار است
 مزايـاي اشـتغال ناشـي از    ، از ايـن رو .منـدي از مزايـاي تعـاوني در اولويـت هـستند            اعضاي تعاوني در بهـره     -۳

 .شود  مياعضاهاي تعاوني نخست شامل حال  فعاليت
هـاي   يتها مبتني بر ظرف گزينش فعاليت. هاي تعاوني تهيه شد     فيلمي مستند از فعاليت    طي بخش کيفي تحقيق،     -۴

در حال . ها بوده است  گرفته با مديران عامل و هيئت مديرة تعاونيصورت بهها و بر اساس مصاح موجود تعاوني
شـود کـه در فـيلم         هايي مانند پرورش ماهي و توليد و فروش نهال انجـام مـي             ها فعاليت    در اين تعاوني   ،حاضر

 .نمايش داده شده است
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 منابع

هاي  بررسي وضعيت توسعه و مشاركت در تعاوني     ،)۱۳۸۲( ن، حس هايآزادگان، علي و آهنگر   
 .  نوشهر،)كپيپلي(. نشينان غرب استان مازندران جنگل

بـرداري و احيـاي       هـاي بهـره     فعاليـت نگرشـي بـر وضـعيت        ،)۱۳۷۶(زاده، محمـد    احتشام
  .ها و مراتع كشور  سازمان جنگل: تهران. جنگلهاي تعاوني

 :تهـران . هاي منـابع طبيعـي در سـطح كـشور           ت تعاوني بررسي وضعي  ،)۱۳۸۵(اسدي، علي   
 .ها و مراتع كشور  سازمان جنگل.وزارت جهاد كشاورزي

نـشينان در حفاظـت،       هاي جنگل   بررسي نقش عضويت در تعاوني    ،  )۱۳۸۵(حيدرپور، زينب   
كارشناسـي    ةنام  پايان.  منابع جنگلي غرب استان مازندران     ة و توسع  برداري  احيا، بهره 

 .  كشاورزي دانشگاه تهرانة اقتصاد و توسعةشكددانارشد، 
هـاي    بررسـي ميـزان توفيـق تعـاوني       ،  )۱۳۷۹( ن غالمحـسي  ،نيا  و حسيني  محمد  ، علي     شاعري

 . تهران، )کپیپلی(. هاي شمال داري در مديريت جنگل جنگل
تـرويج منـابع     راهنماي عملي مشاركت و    ،)۱۳۸۲( هللا حشمت ،و سعدي  محمد علي ،شاعري

 .  پونه: تهران.طبيعي
نقـش مـشاركت مـردم در حفـظ، احيـا، توسـعه و              ،  )۱۳۷۹(علي   صادقي گرمارودي، محرم  

مجموعه مقاالت اولين همايش منابع طبيعـي، مـشاركت و   . برداري از منابع طبيعي     بهره
 . ها و مراتع كشور  دفتر ترويج و مشاركت مردمي سازمان جنگل:تهران. توسعه

 بـر  كنتـرل  و بهبود نظـارت   داري در   جنگل هاي  تعاوني نقش سيبرر ،)۱۳۷۹( حسين ،عاقلي

 مـديريت   ة کارشناسـي ارشـد، دانـشکد      ةنامـ   پايـان . برداري  ، حفاظت و بهره   امور احيا 
 . دانشگاه تهران

كاشت و درختـان خـارج       دست ها ي   نقش جنگل « ،)۱۳۸۳( تقي   ،يوسف و شامخي   ،فرد  عرفاني
 . ۱۲ص  ،۶۵ .ش.  جنگل و مرتعةلنامفص. »ها از جنگل در مديريت پايدار جنگل

 :تهـران . اقتصادي -ها در تحقيقات اجتماعي     دادهپردازش و تحليل    ،  )۱۳۸۲(كالنتري، خليل   
 . شريف
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