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یعقوب ایرانمنش ،*1مهدی پورهاشمی ،2حسن جهانبازی گوجانی ،3مهدی زندبصیری ،4 ،1محمود طالبی

 .1استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،شهرکرد ،ایران
 .2دانشیار پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .3دانشیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،شهرکرد ،ایران
 .4استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
 .5مربی پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،شهرکرد ،ایران
تاریخ دریافت ،1399/08/19 :تاریخ پذیرش1399/11/07 :

چکیده
آنچه مردم محلی و روستاییان اطراف جنگل با هدفهای گوناگون و بررای بررآوردن نیاههرا و خواسرتههرای خرود طرایری
میکنند ،در مفهوم گستردۀ ساهههای سنتی جوامع محلی قرار میگیرد .هدف این پژوهش ،شناسایی کامل ساهههرای تولیردی
جوامع محلی در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری بود تا در درجۀ نخست به پیشرفت جایگاه و نقش جوامع محلی در
جنگلهای هاگرس کمک شود و در درجۀ دوم با واکاوی الگوی تولید در این نظام تولیدی ،بهتررین شررایب بررای اسرتمرار
تولیدات یادشده معرفی و همینههای ارتقای شرایب برای این استمرار تعیین شود .بهمنظرور جمرعآوری اطالعرات در جامعرۀ
محلی اه روش نمونهگیری گلولهبرفی استفاده شد .در بخش شناسایی ساهههای تولیدی ،مهر تررین دانرشهرا و مؤلفرههرای
محیطی که ورودی این سیست را تشکیل میدهند ،توصیف شدند و پس اه آن در بخش واکاوی الگوی تولیدی ترالش شرد
ضمن معرفی معیارهای مناسب در ارهیابی فرایند تولید ،نیاهمندیهای ارتقای الگوی تولید در بین جوامع محلی جنگرلهرای
هاگرس معرفی شوند .نتایج نشان داد که اه بین سه الگوی تولیدی (دستی ،ناب و چابک) سراهههرای سرنتی جوامرع محلری
بیشترین تناسب را با الگوی تولید دستی دارند .دریالی که الگوی تولید چابک در بیشتر معیارهرای ارهیرابی تولیرد ،بهتررین
الگوی فرایند تولید در اکوسیست ها را نشران داد .الهمرۀ تغییرر اه الگروی دسرتی بره الگروی چابرک ،در نظرر گررفتن عردم
اطمینانهای محیطی و اهرمی کردن اثر اطالعات در مدیریت جنگلهای هاگرس است.
واژههایکلیدی:تولید چابک ،تولید ناب ،جنگلهای هاگرس ،دانشهای سنتی مرتبب با جنگل.


مقدمه 

ساههها ،نقش مؤلفههای انسرانی و اجتمراعی محوریرت دارد.

واژۀ ساهه 1بهمعنای تولیدات و ساختارهای تولیدشرده توسرب

جنگلهای هاگرس جایگاه جوامع محلی گونراگون برا مسرا ل

انسانهاست [ .]1بررخالف پدیردههرای طبیعری ،در طرایری

اجتماعی -اقتصرادی مختلرفانرد [ .]2در ایرن اکوسیسرت هرا

 *نویسندۀ مسئول ،تلفن09131842301 :
Email: y_iranmanesh@yahoo.com
1. Structure

بهدلیل سابقۀ طوالنی سرکونت و نیاههرای گونراگون انسرانی،
اجتماعی و اقتصادی اه گذشتههرای دور سراهههرای مختلفری
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توسب مردم محلی طرایری شرده اسرت [ .]4 ،3آنچره مرردم

چنانکه اه شکل  1استنباط میشود ،تولید ساهههای سرنتی

محلی و روستاییان اطراف جنگل برا هردفهرای گونراگون و

توسب جوامرع محلری در فراینردی سیسرتمی شرامل ورودی،

برای برآوردن نیاهها و خواستههای خود طرایی میکننرد ،در

فراینررد ،خروجرری و برراهخورد اطالعررات اسررت .در نگرررش

مفهوم گستردۀ ساهههای سنتی جوامع محلی 1قررار مریگیررد

سیسررتمی ،ورودیهررا ،دادههررا یررا درونداد سیسررت شررامل

[ .]5ایررن سرراهههررا در جنگررلهررای هاگرررس ممکررن اسررت

مؤلفههای مختلفی میشود که انررژی و مرواد الهم بررای ایرن

چادرهای عشایری جوامع کرو رو یرا خانرههرای روسرتاییان

تولید را یاصل میکند [ .]15 ،14در بین مؤلفرههرای ورودی

اطراف جنگل و دیگر دستساختههای مردم محلی باشد [.]6

سیست  ،نقش اطالعات یرا همران دانرشهرای سرنتی جوامرع

طراییهای گوناگون مردم محلی توأم با اطالعرات گونراگون

محلی برجسته است .پس اه تولید ساههها در بخش خروجری

است که اه نسلی به نسل بعد انتقال مییابد و پایۀ دانرشهرای

سیست  ،دوباره باید اطالعات خروجی این سیسرت (کمیرت و

سنتی مرتبب با جنگل را تشکیل میدهد [ .]7دانشهای سرنتی

کیفیت تولیدات) در فرایند باهخورد بره ورودی سیسرت پرس

مرتبب با جنگل مجموعه اطالعرات جوامرع محلری در همینرۀ

خورانده شود .ماهیت فرایند تولید و ساخت ساهههرای سرنتی

تجررارب ،آگرراهیهررا و شررناختهررای گونرراگون اه منررابع

در جوامع محلی ایجاد ارهش افدوده در فرایند تبردیل اسرت.

اکوسیست های جنگلی را شامل میشروند [ .]8ایرن دانرشهرا

ارهش افرردوده مفهررومی اسررت کرره تفرراوت قیمررت یررا ارهش

دارای نقشها و دستهبنردیهرای گونراگون در همینرۀ مفراهی

ورودی و خروجی سیست را مشخص میکند [ .]16در مردل

اکولوژیک [ ،]9بهرهبرداری [ ]10و یتی مردیریتی [ ]11 ،4در

ساهههای سنتی جوامع محلی این ارهش افردوده مریتوانرد در

اکوسیست های جنگلی هستند .دانشهرای سرنتی برهویرژه در

شررکلهررای مختلررف ارهشهررای عملکررردی در فراینرردهای

جنگررلهررای هاگرررس جایگرراه ویرژهای دارنررد ،هیرررا در ایررن

کشاورهی یرا ارهشهرای اجتمراعی -اقتصرادی بررای ترأمین

جنگلها ،موضوع پذیرش اجتماعی طرحها برهدلیرل نقرش و

معیشت جوامع محلی باشد [ .]17سراخت سراهههرای سرنتی،

تأثیر مردم محلی اهمیت هیادی دارد [ .]2-4بیشتر پژوهشهرا

فرایندی تولیدی است و برای هر فرایند تولیدی بایرد الگروی

در همینرۀ دانرشهرای سررنتی جوامرع محلری در جنگرلهررای

تولید 3آن مشخص شود .منظور اه الگوی تولیدی ،روند تولید

هاگرس بر مبانی شناسایی دانشهرای سرنتی در برین جوامرع

با مجموع ویژگیهای مرتبب با کارگران ،ماشینآالت ،سرمایه،

محلرری تمرکررد داشررتهانررد [ ]13 ،12 ،6و واکرراوی و تحلیررل

روند کنترل و شرایب محیطری فراینرد کنتررل اسرت .اه سرال

تولیدات جوامع محلی ترا کنرون کمترر بررسری شرده اسرت.

 1903تاکنون که موضروع الگوهرای تولیرد بحرب و بررسری

دانشهای سنتی مرتبب با ساخت ساهههرای محلری ،فراینردی

4

5

6

شدهاند ،چهار الگوی تولید دستی  ،تولید انبوه  ،تولید ناب و
7

تولیدی 2است که در آن ساهه بهعنوان کاال یا فرراورده اه یرک

تولید چابک اصلیترین الگوهای تولیدی معرفیشرده توسرب

فرایند تولیدی مشخص یاصل میشود .به این ترتیب ،فراینرد

دانشمندان مدیریت و اقتصراد برودهانرد [ .]18هریرک اه ایرن

تولید ،نقش محروری در ایجراد سراهههرای گونراگون دارد و

الگوهای تولیدی ،ویژگیهای خاص خود را دارند .در الگوی

اطالعات جوامع محلی در بخش ورودی سیست تولیرد سراهه

تولید دستی ،کارگر ک و ماهر ،ابدار ساده ،یج ک تولیدات،

قرار میگیرد .اه نظرر سیسرتمی ،تولیرد سراهه توسرب جوامرع

شکل دقیق تولید مطابق خواستههای مصرفکننردگان ،هدینرۀ

محلی را میتوان بهصورت شکل  1نشان داد.

1. Traditional structures of local communities
2. Production process

3. Production paradigm
4. Craft production
5. Mass production
6. Lean production
7. Agile production
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هیاد تولید ،تولید کاربر (تولیدی که متکی به نیروی کار اسرت

محیطررری ،توانرررایی بررررای بقرررا و پیشررررفت در شررررایب

نه متکی به سرمایه) ،ساهماندهی غیرمتمرکرد کرار ،اسرتفاده اه

پیشبینیناپذیر ،تحول سریع فراوردهها ،توانمندساهی کارکنان

ماشین آالت ساده و همسان و هر شرکل نبرودن محصروالت

و همکاری درونی و بیرونی سیست در جهت ه افدایی تولیرد

بدون استاندارد خاص مه ترین معیارهای الگوی تولیدیانرد.

و واکنش اثربخش بره محریب ،مهر تررین معیارهرای الگروی

برعکس آن ،در بسیاری اه معیارها ،تولید انبروه اسرت کره در

تولیدیاند [ .]20الگوهای چابکی ساهمانی برهعنروان یکری اه

آن ،تقسی کار ،ساهماندهی تولیرد ،ابدارهرای جدیرد و نروین،

مفاهی نروین تحقیقراتی در اکوسیسرت هرای جنگلری مطررح

کاهش قیمت تولیدات و تولیدات متکی بر سرمایه مهر تررین

شدهاند و تقویت سیست هرای اطالعرات مردیریت ،مردیریت

معیارهررای الگرروی تولیرردیانررد .در تولیررد نرراب ،کررارگران

بهینرره دسررتانرردرکاران و تقویررت طرررحهررای جنگلررداری و

چندمهارتی ،ماشرینهرای خودکرار و انعطرافپرذیر ،کراهش

هیرسیست های مربوط بهعنروان مؤلفرههرای اثرگرذار در ایرن

استفاده اه منابع تولید ،سررمایۀ خریرد وسرایل و فضرای کرار،

الگوها به بحب نهاده شدهانرد [ .]21موضروع دیگرری کره در

یذف اترالف ،تولیرد اسرتانداردهای الهم بررای اسرتانداردها،

معرفی الگوهای تولیدی به آن پرداخته مریشرود ،اثرر اهرمری

نقش دادن به تنروع تولیردات و یرس مسرتولیت در کارکنران

کردن اطالعات در الگوی تولید چابک است کره در شرکل 2

همراه برا آهادی عمرل در کرار مهر تررین معیارهرای الگروی

بهعنوان یکی دیگر اه ورودیهرای الگروی تولیردی در تولیرد

تولیدیاند [ .]19در تولید چابک ،توجه به عدم اطمینرانهرای

چابک معرفی شده است.

محیطی ،یرکت سریع و آسان در بین متغیرهای عدم اطمینران

شکل  .1تولید یک سازه توسط جوامع محلی از منظر سیستمی ،بر گرفته از منبع اصلی با انجام تغییرات [.]14

شکل  .2معرفی مهمترین ورودیها و خروجی سیستم تولید چابک ،بر گرفته از منبع اصلی با انجام تغییرات [.]18
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براساس آنچه اه ورودیهای سیست تولیرد چابرک در

در جنگل مه ترین شاخصهای دستیابی بره مردیریت پایردار

شکل  2مشخص میشود ،تولید چابک سه ورودی اساسی

جنگلاند [ .]23اهآنجا که تاکنون در همینۀ ساهههای گونراگون

دارد :در نظر گرفتن تغییرات دا مری محیطری و تسرلب برر

جنگلداری ،پژوهشی دربارۀ الگروی تولیردی انجرام نگرفتره،

عردم اطمینران ،همکراریهرای گونراگون داخرل و خررار

هدف این پژوهش شناسایی کامل ساهههرای تولیردی جوامرع

سیست در استفاده اه منابع و اهرمی کرردن اثرر اطالعرات.

محلی در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری است ترا در

منظور اه اهرمی کردن اثر اطالعات ایرن اسرت کره نقرش

درجۀ نخست به پیشرفت جایگاه و نقرش جوامرع محلری در

اطالعات در سیست تولیدی برهنحروی برجسرته شرود کره

جنگلهای هاگرس کمک شود .ساهوکار پیشرفت نقش مرردم

مه ترین مشکالت سیست را بهعنروان اهررم سرادهسراهی

محلی در جنگلهای هاگررس ،اسرتفادۀ بیشرتر و کارامردتر اه

کند .در این همینه در تولیدات مختلرف تحرت بررسری در

آنان در طرحهای جنگلداری است .شناسایی دانشهای برومی

منطقه نقش دانشهای سنتی باید تثبیت شود.

جوامع محلی و برطرف کردن ضرعفهرای آنهرا و همچنرین

بررسی الگوهای مختلف تولیدی در فراینردهای تولیردی

راههای کنترل عاملهای تخریبهای آن میتوانرد بره اسرتفادۀ

منرابع و صررنایع گونراگون یکرری اه بحربهررای پراهمیررت در

مؤثر و در ید نیاه اه این دانشها در طرحهای جنگلرداری و

فرایندهای تولیدی است ،هیرا شناخت الگوی تولیردی همینرۀ

برنامهریدیهای مدیریت جنگل کمک کند .در درجۀ دوم نیرد

ارتقای فرایندها و مؤلفههای تولیدی را مشخص میکند .برای

هدف این است که برا واکراوی الگروی تولیرد در ایرن نظرام

نمونه ،برخی پژوهشرگران در صرنایع گونراگون تولیرد انبروه،

تولیدی ،بهترین شرایب برای استمرار تولیدات یادشده معرفری

برخی تولید نراب و برخری تولیرد چابرک را بهتررین الگروی

و همینههای ارتقای شرایب برای این استمرار تعیرین شرود .در

تولیدی برای فرایند تولید معرفری کرردهانرد .در جنگرلهرای

بخش شناسرایی سراهههرای تولیردی سرعی شرده مهر تررین

استان چهارمحال و بختیاری به نظر میرسد تراکنون تحقیقری

دانشهرا و مؤلفرههرای محیطری کره ورودی ایرن سیسرت را

در همینۀ دانشهای سنتی مربوط به ساهههرای جوامرع محلری

تشکیل میدهند ،توصیف شود و در بخرش واکراوی الگروی

صورت نپذیرفته اسرت ،امرا در تحقیقرات مررتبب برا مسرا ل

تولیرردی تررالش شررده ضررمن معرفرری معیارهررای مناسررب در

اجتماعی -اقتصرادی ،فردا ی تهرانری و همکراران برا بررسری

ارهیابی فرایند تولید ،نیاهمندیهرای ارتقرای الگروی تولیرد در

پهنهبندی اقلیمی آسایش گردشگری جنگل در سرامان عرفری

بین جوامع محلی جنگلهای هاگرس معرفی شوند.

بخش منج 1به این نتیجه رسیدند کره در هشرت مراه اه سرال
بیشترین مطلوبیت تفرجی در این سامان عرفری یراک اسرت

موادوروشها 


[ .]22همچنررین ایمررانی راسررتابی و همکرراران بررا بررسرری

منطقۀتحقیق 

ارهشهررای آسررتانه در سررامان عرفرری کلگچرری در اسررتان

این پژوهش در استان چهارمحرال و بختیراری ،شهرسرتان

چهارمحال و بختیاری به این نتیجه رسیدند که وضعیت فعلری

لردگان ،بخش منج انجام گرفت .شهرستان لردگان یکری اه

جنگلهای منطقۀ تحقیق با ارهشهای آستانه برای دستیابی بره

مناطق مه جنگلی استان با سطح جنگلی  150هدار هکتار

مدیریت پایدار جنگل فاصله دارنرد و چهرار شراخص تعرداد

است .گونۀ غالب در این جنگلها ،بلوط

ایرانی ( Quercus

تجاوه به جنگرل ،بهبرود معراش جوامرع وابسرته بره جنگرل،

 )brantii Lindl.است .شکل  3جایگاه ناییۀ عرفی تحرت

مشارکت جوامع محلی و تعداد گروههای سراهماندهی محلری

بررسی (چیگو -بیدله) را در استان چهارمحال و بختیراری
نشان میدهد.

1. Mondj
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شکل  .3محدودۀ ناحیۀ عرفی تحت بررسی

سامانعرفیچیگو :این سامان عرفی برا مسرایتی در

روشپژوهش 

یردود  6000هکترار شرامل پرنج آبرادی دارای سرکنه برره

بررهمنظررور جمررعآوری اطالعررات در جامعرۀ محلرری اه روش

نامهای چیگرو ،البرهآبراد ،خارسرتون ،سررقلعه و برآفتراب

نمونررهگیررری گلولرره برفرری 1اسررتفاده شررد .در ایررن روش،

چیگو و دو آبادی خالی اه سکنه به نرامهرای دشرت الر و

پژوهشگران ابتدا مسا ل مورد بحب را با تعداد کمی اه جامعۀ

مونس است .این آبادیهرا در محردودۀ بخرش مرکردی و

آماری مطرح میکنند .در ضمن پرسشها ،اه پرسششوندگان

دهستان منج واقع شده اند .ایرن سرامان عرفری دارای 261

خواسته میشود تا مه ترین افرادی را که میتوانند بره فراینرد

خانوار و بیش اه  1000نفر جمعیت است .کاربری اصرلی

پژوهش کمک کنند ،معرفی کنند .افرراد معرفریشردۀ جدیرد،

این سامان جنگل و مرتع است و در محدودۀ ارتفاعی برین

خود نمونههای بعدی را شامل میشوند و البته به همین شکل

 1000تا  2100متر اه سطح دریا قرار دارد .دو تیپ غالرب

اه آنها نید خواسته میشود تا افرراد جدیرد و مرؤثری را بررای

در منطقه شامل بلوط شاخههاد ( 75درصد) و بلروط -بنره

ادامۀ پژوهش معرفی کنند .بره همرین صرورت و مشرابه یرک

( 25درصد) است.

گلوله برف که دیگر برفها را هنگام یرکت روی خود جمع

سامانعرفیبیدله :این سامان عرفی با مسرایتی برال

میکند ،در فرایند پژوهش به افرراد نمونرهگیرریشرده اضرافه

بر  2752هکتار شامل یک آبادی دارای سکنه به نام بیدلره

میشرود .ایرن کرار ترا همرانی ادامره مرییابرد کره اطالعرات

و دو آبادی فاقد سکنه به نامهای بنگردان و جنگی اسرت.

پژوهشگران به یرد سریرایی برسرد و درن کننرد کره دیگرر

همۀ این آبادیها در محدودۀ بخش مرکدی و دهستان منج

اطالعرراتی در مسررتلۀ پررژوهش برراقی نمانررده کرره برررای آنهررا

واقع شده اند .این سامان عرفی دارای  480خانوار و یدود

کاربردی باشد [ .]24برر ایرن اسراس و برا الگروگیری اه ایرن

 1807نفر جمعیت است .محدودۀ ارتفاعی این سامان برین

فرایند ،در مجموع  56نفرر اه افرراد جامعرۀ محلری برهعنروان

 900تا  2000متر اه سرطح دریاسرت .دو تیرپ غالرب در

کسانی که اطالعات آنها بررای پرژوهش در مرورد سراهههرای

منطقه شامل بلوط شاخههاد ( 86درصد) و بلوط -بنره (14

سنتی مفیرد برود ،پیمرایش شردند .افرراد مرورد نظرر در ایرن

درصد) است.

پژوهش اه روستاهای دو سامان عرفی چیگو و بیدله بودنرد و

1. Snowball sampling
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سعی شد اه افراد باتجربه ،ریرشسرفیدان ،کدخرداها و دیگرر

ارهیابی الگوهای تولیدی است .بهعبارت دیگر ایرن معیارهرا

افراد آشنا با دانشهای قدیمی سرنتی در مصرایبههرا اسرتفاده

مدنظر قرار میگرفتند تا مشخص شود که الگوی تولیدی در

شود .پیمایش در جامعۀ محلری برا اسرتفاده اه مصرایبههرای

ساهههای سنتی بهسمت الگوی دستی است یا الگوی ناب یا

نیمهسراختاریافته انجرام گرفرت .اه افرراد محلری فقرب بررای

الگوی چابک .این معیارهرا ،براسراس منرابع مردیریتی [،18

شناسایی و معرفی ساههها (بخرش اول تحقیرق) بهررهبررداری

 ]25معیارهای مشخص کردن سبک و الگوی تولید هسرتند.

شد .در بخش دوم این تحقیرق پرس اه شناسرایی سراهههرای

به این ترتیب استفاده اه این معیارها با هدف مشخص کردن

محلی ،گروه تحقیق بهعنوان گروه تحلیلگر مستله بره ارهیرابی

نوع الگوی تولیدی در ساهههای سنتی جوامع محلی مردنظر

مشخصات ساهههای تولیردی در الگوهرای مختلرف تولیردی

است .بهمنظور بررسی الگروی فراینرد تولیرد اه برین چهرار

پرداختند .اهآنجا که این ارهیابی برهعنروان چرارچوب مکمرل

الگوی تولیدی (دستی ،انبوه ،ناب و چابرک) الگروی تولیرد

برای تحلیل فرآینردهای تولیردی اسرتفاده مریشرود ،در ایرن

انبوه مناسب و دارای شررایب کراربرد در سراهههرای سرنتی

تحقیق ارهیابی ساهههرا ،تعیرین معیارهرا و مقایسرۀ معیارهرای

جوامع محلی شناسایی نشد؛ اه اینرو پاندده معیار مدنظر در

سیست تولید سراهههرای سرنتی جوامرع محلری در الگوهرای

سه الگوی تولید دستی ،ناب و چابک بررسی شدند.

تولیدی پیشفرض توسب خود گروه تحقیق مسرتله برهعنروان
گروه تحلیلگر مستله 1انجرام شرده اسرت .نیراه بره شناسرایی
مسا ل مرتبب با الگروی تولیردی و معیارهرای مرورد بحرب و
پیوستگی موضوع با بحب مفهوم ساهههای تولیردی در دانرش
سنتی و شناسایی الگوی تولیدی بهعنوان مبحب مکمرل بررای
قسمت اول تحقیق (شناسایی ساههها) دلیل این انتخاب بود.
بهمنظور بررسی الگوی تولیدی ساهههای سرنتی جوامرع
محلی 15 ،معیار براساس نظر گروه تحلیلگر مستله در همینۀ

نتایجوبحث 
نتایج مصایبه با جوامع محلی دربارۀ سراهه هرای مختلرف
طراییشده توسب آنها شامل مجموعۀ متنوعی اه سراهههرا
بود که برای ساهماندهی مناسب به ساهههای کشراورهی و
دامداری ،ساهههای ساختمانی و ساهههای یفاظتی تقسری
شدند .در ادامه ،این سراهههرا معرفری و کارکردهرای آنهرا
تشریح میشود.

الگوهای تولیدی مرتبب با سراهههرای طرایریشرده توسرب

سازههایکشاورزیودامداری 


جوامع محلی در نظر گرفته شدند .ایرن  15معیرار براسراس

منظور اه سراهه هرای کشراورهی و دامرداری ،سراهه هرایی

بررسی منابع گونراگون در همینرۀ مردیریت تولیرد [،18 ،15

هسررتند کرره جامع رۀ محلرری اه آنهررا در فراینرردهای کرراری

 ]25و ساهگار کرردن کاربردهرای ایرن فراینرد و معیارهرا و

کشاورهی و دامداری استفاده میکنند که مه ترین آنهرا در

ویژگیهای آن در مردیریت اکوسیسرت هرای جنگلری ارا ره

منطقۀ تحت بررسی عبارت بودند اه:

شدهاند .این پاندده معیار عبارتاند اه :وجود پایگراه داده در

-جنگررر :2جنگررر مخفررف جنسررگر (جررنسگررر یررا

فرایند تولیدی ،توانمندساهی نیروی کار ،چنردمهارتی برودن

جنسگیر) است چهاردندهای (چنددنده) چوبی است که اه

کارگران ،کار تیمی ،مردیریت ریسرک تولیرد ،ایجراد شربکۀ

چوب درختچۀ شن برای ساختن دندهها و اه چوب بنیو یا

تولیدی ،تنوع تولید ،مدیریت کیفیت ،عرضۀ بهموقرع تولیرد،

هبان گنجشک برای درست کردن دستۀ آن استفاده میشود.

جایگاه مؤثر اطالعات ،کاهش قیمت فراوردههرا و مردیریت

این ابدار شبیه چنگرال اسرت و بررای جابرهجرایی علوفره

ضایعات تولیدی .کاربرد معیارهای پانددهگانره در بررسری و

استفاده میشود (شکل .)4

1. Analyst team

2. Jenger
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شکل  .4جنگر یا چهاردندۀ چوبی (راست) ،اتصال قسمتهای مختلف جنگر توسط رشتههای پوست بز (چپ)

-چم :1وسیله ای است شبیه کالسرکه کره دارای چنرد

طناب به خیش بسته میشود .بره هرر کردام اه یلقرههرای

چرخ فلدی در هر یک اه محورهاست (شکل  )5و توسرب

جفت که سر ییروان در آن قررار مریگیررد «لرودن» گفتره

چهارپررا و بررا سرروار شرردن خررود کشرراوره روی آن ،روی

میشود .لودن به طور معمول اه چوب ارژن ساخته میشود

محصول برداشتشده یرکت داده میشود ترا کرامالا خررد

(شکل  6الف) .جفت سبب میشرود کره دو ییروان (االغ،

شود .به این کار در اصطالح محلی «آخرون کرردن» گفتره

قاطر یا گاو) با فاصلۀ مشخصی کنار ه قرار گیرند (شکل

میشود .در گذشته که ابدارآالت مدرن کشراورهی وجرود

 6ب) .خیش دارای چهار قسمت است (شکل :]26[ ) 6

نداشت ،پس اه برداشت محصروالتی ماننرد گنردم و جرو

 .1دستهای که کشاوره دو طررف آن را مریگیررد و مسریر

توسررب داس ،آنهررا را در محل ری بررهنسرربت مسررطح دپررو

یرکررت خ ریش را هرردایت کرررده و اه کررج شرردن خ ریش

میکردند .سپس بهوسیلۀ «چ » علوفهها را کامالا خرد و برا

جلوگیری میکند .اهآنجا که این بخش در مشت فرد قررار

جنگر علوفۀ پخششده را جمع میکردند .این کار چند بار

میگیرد ،در اصطالح به آن «مشت دارم» گفته میشرود؛ .2

تکرار میشد تا علوفهها کامالا خررد شروند .پرس اه خررد

رابب بین دسته و قسمت اصلی خریش؛  .3قسرمت چروبی

شدن کامل علوفره هرا ،آنهرا را برا جنگرر بره هروا پرتراب

که پلستر نام دارد و در برخی موارد به کمک بخش آهنری

میکردند و بهاصطالح باد میدادند تا کاه اه دانه جدا شود.

( )5که به نون آن اضافه میشود ،عملیات اصلی شرخ را

مشابه این عملیات برای برنج نید انجام میگرفت .

انجام میدهد .به طور معمول ،پلستر اه جنس چوب بلروط

خیش 2وجفت:3این ابدار چروبی کره بررای شرخهدن همین های کشراورهی کراربرد دارد ،شرامل دو بخرش

یا هبان گنجشک انتخاب میشرود؛  .4رابرب برین خریش و
جفت.

است :بخش اول خیش چوبی است که قسمت اصلی برای

-آخررورچرروبی :در منرردل برخ ری افررراد مسررنتررر،

شخ هدن است کره بره پشرت یرک جفرت ییروان بسرته

آخورهای چوبی (غذاخوری و آبخوری ییوانرات) وجرود

میشود؛ بخش دوم جفرت اسرت کره دو ییروان را بررای

دارد که اغلب اه چوب بلوط بررای سراخت آنهرا اسرتفاده

شخ هدن در کنار ه نگه میدارد (شکل .)5

میشود (شکل  .)7علت اسرتفاده اه چروب بلروط محکر

در این ساهه به کل مجموعه نید جفت گفته مریشرود.

بودن ،ترراک هیراد چروب و نفوپناپرذیری آن اسرت .ایرن

همانگونه که مشخص است این ساهه اه قسمت وسرب برا

وسیله با برش دادن تنۀ درخت و خالی کردن قسمت مغرد
چوب تهیه میشود.

1. Chom
2. Khish
3. Joft
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شکل  .5سازۀ «چم» برای خرد کردن علوفه (راست)؛ خیش و جفت چوبی برای شخم زدن زمینهای کشاورزی (چپ)

(الف)

(ج)

(ب)

شکل  .6جفت (الف) ،نحوۀ نگهداری دو حیوان در کنار هم توسط جفت (ب) ،خیش چوبی (ج) []26

-آبشخورهایسرنگی:در منراطقی کره چشرمه وجرود

خود بگیرد .اه چوب درخت شن یا پالخور برای درسرت

داشته باشد ،در نددیکی کانون استقرار عشایر یا دامدارها ،ایرن

کردن دستۀ رنجک 1که در کندن پوست اصلی میروۀ بلروط

آبشخورها ایجاد میشوند (شکل  .)7این ساهه بررای اسرتفاده

کاربرد دارد ،استفاده میشده است (شکل  .)7

دام ،انسان یا شستوشوی ظروف و وسایل کاربرد دارد.

-بنه :2علوفۀ جمعآوریشده اه طبیعت را پس اه برداشرت

-دستگیرههاوابزارهایچوبی:بسیاری اه ابدارهرای

در وسیلهای تورمانند که بهاصطالح بره آن بنره گفتره مریشرود

کشاورهی و معیشتی به دلیل شرایب استفاده ،دستگیره هرای

(شکل  )7میریدنرد و برا چهارپایران اقردام بره جابرهجرایی آن

چوبی دارند .چوب بهکاررفته در هریک اه این ابدارهرا ،اه

میکنند .به گفتۀ اهالی روستا «بنه» اه موی بد بافته مریشرود و اه

گونۀ خاصی است .برای نمونه ،دستگیرۀ ابدارهای سیخ یرا

استحکام بسیار هیرادی برخروردار اسرت .اه ایرن وسریله بررای

سوهان اه چوب درختچۀ شن تهیه میشرود .مرردم منطقره

یمل کاه و علوفه خردشده استفاده میشرود .ایرن وسریله یرک

علت این موضوع را توخالی بودن مغد چروب ایرن گونره

جفت است که هر کدام را در یک سوی چهارپا قرار مریدهنرد،

میدانند .همچنین اه تنۀ درخت بیرد بررای درسرت کرردن

به ه متصل کرده و سپس آنها را محک میکنند .بنره دارای دو

دستۀ بیل و دستۀ تیشه استفاده میشود .علت این موضروع

قسمت است :تور و دستکها .تور بنه بافتهشرده اه طنرابهرای

نید محک و بادوام بودن چروب بیرد بیران شرده اسرت .اه

پشمی (پش بد) است .این تور که مانند تور درواهه به ه بافتره

چوب ارژن برای تهیۀ دستۀ تبر ،دستۀ تیشه و عصا استفاده

میشود ،دارای چشرمههرای یردود  3ترا  4سرانتیمترر اسرت.

میشود .برای فررم دادن بره چروب ارژن آن را در آب داغ

دستکها چوبی است و در دو سر ترور بسرته مریشروند .ایرن

میپدند و پس اه نرم شدن بین دو وسیلۀ گیررهماننرد آن را

دستکها سبب میشود در بنه بهرایتی باه شود و لبۀ تورهرا بره

نگه میدارند تا بهصورت صاف درآید .برای جال دادن بره

ه گره نخورند.

چوب ارژن آن را با روغن مالش میدهنرد و در هیرر نرور
مستقی آفتاب میگذارند تا جالی سرخ بسریار هیبرایی بره

1. Renjok
2. Baneh
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شکل  .7آخور درستشده با چوب بلوط (چپ)؛ آبشخور سنگی در منطقه (عکس دوم از چپ)؛ دستۀ چوبی رنجک ساختهشده از چوب
درختچۀ شن (عکس دوم از راست)؛ بنه برای جمعآوری و جابهجایی علوفه (راست)

سازههایساختمانی 


درختان بهعنوان پرچین یرا یصرار در اطرراف ییراط منراهل،

ساهههای ساختمانی که مردم محلی اه آنها در ساختمانهرا

باغها ،مردارع یرا محرلهرای نگهرداری دام و طیرور اسرتفاده

یا محوطه ساختمانها استفاده میکنند ،عبارتاند اه:

4

میشود .به پرچینهای چوبی ،پره گفته میشود (شکل .)9

-تیرچوبی :اه چوب بلوط بهعنوان تیر چروبی بررای

 -کندوی سفالی (گلری) :کنردوهای گلری برهشرکل

سقف خانه های قدیمی استفاده میشرد .لبره هرای تیرهرای

استوانهای اه گل رس خام یا پخته درست میشوند (شکل

چوبی را که اه لبههای دیوار بیرون هده مریشرود «برگره»1

 .)9قطر این استوانهها دستک  30سرانتیمترر و طولشران

میگویند که در هبان لری به معنای ابرو نید اسرت .سرپس،

متفاوت است و تا یدود  1متر میرسد .کندوها بسرته بره

ترکههای ناهن بلوط (چوبهای ناهن) را روی دارها پهن

نروع خران مرورد اسرتفاده رنر هرای متفراوتی بره خررود

میکنند .پس اه آن برگهای بلوط را روی ترکههرا پخرش

می گیرند .در قسمت باالیی این کندوها دو سوراخ کوچک

مرریکننررد و مخلرروط کرراه و گررل را روی آن مرریریدنررد و

ایجاد میشود که محل رفت وآمد هنبورهاست .این کندوها

شیببندی و تراه میکنند (شکل .)8

در یال یاضر خیلی ک استفاده میشود و برهدلیرل اینکره

-غلتک:بررای پوشراندن و عرایق کرردن خانره هرای

مدیریت و رسیدگی به داخرل آنهرا نسربت بره کنردوهای

قدیمی که سقف هایشان با تیرهای چوبی درست مریشرد،

معمولی سختتر است ،تولیرد کمری و کیفری عسرل آنهرا

اه پوشش مخلوط کاه و گل استفاده میشرد .بررای صراف

شایان توجه نیست.

کردن ،شیببندی و تثبیت کاهگل پهنشده ،اه غلترکهرای

سازههایحفاظتی 


دستی استفاده میکردند که در هبان محلی مردم لردگان بره

ساهههای یفاظتی در یفاظت آب و خان نقرش دارنرد .ایرن

آنها توتر 2یا بوترنا 3میگویند .اه این وسیله بررای کوبیردن

نوع ساههها بهطرور غیرمسرتقی برا معیشرت و نحروۀ هنردگی

و تسطیح خرمنها در فصرل برداشرت بررنج و گنردم نیرد

روهمرۀ مردم محلی ارتباط دارنرد .اسرتخرهای جمرعآوری و

استفاده میشد (شکل .)8

نگهررداری آب بررهمنظررور اسررتفادۀ آبی راری در فصررول گرررم،

-رختآویز:در برخی موارد ساهههای ابتکراری توسرب

ساهههای سنگچینشده بهمنظور ایجاد محل استقرار عشرایر و

مردم محلی برای کاربردهایی همچون آویرد وسرایل مختلرف

نگهداری موقت دام ،ساهههای یفاظتی طرایریشرده توسرب

اهجمله لباسهای شستهشده ساخته میشد (شکل .)8

مردم محلی در منطقۀ تحت بررسی هستند (شکل .)10

نهررایچرروبی:اه شرراخه و سرشرراخه و برررگ
-پرررچی 

1. Borgeh
2. Toutor
3. Boutorna

4. Parz
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شکل  .8استفاده از چوب بلوط در تولید دارهای چوبی سقف خانههای قدیمی (چپ)؛ غلتک دستی برای تسطیح بام منازل قدیمی (وسط)؛
رختآویز چوبی (راست)

شکل  .9استفادۀ محلی از چوب بلوط بهعنوان پرچین اطراف حیاط خانهها ،محل نگهداری پرندگان خانگی و حصارهای چوبی در منازل
(وسط و چپ)؛ نمونهای از کندوهای سفالی (راست)

شکل  .10استخر جمعآوری و نگهداری آب بهمنظور استفادۀ آبیاری در فصول گرم (چپ)؛ سازههای سنگچینشده بهمنظور ایجاد محل
استقرار عشایر و نگهداری موقت دام (وسط و راست)
جدول  .1وضعیت تولید و استفاده از سازهها در منطقۀ تحت بررسی
نوع سازه
رنجک

محل تولید
داخل منطقه

مقدار تولید
متوسط

میزان استفاده
زیاد

توضیحات

جنگر

داخل منطقه

کم

متوسط

در شکل جدید چهاردندۀ فلزی جایگزین نمونههای چوبی شده است.

خیش و جفت
چم
بوترنا
بنه
پرز
کندوی سفالی
آخور چوبی

داخل منطقه
خارج منطقه
داخل منطقه
داخل منطقه
داخل منطقه
خارج منطقه
داخل منطقه

کم
ندارد
کم
متوسط
متوسط
ندارد
متوسط

کم
بسیار کم
کم
متوسط
متوسط
بسیار کم
متوسط

در مناطق صعبالعبور که تراکتور نمیرود ،این سازه تولید میشود.
در قسمتهایی که سقف خانهها با کاه و گل پوشیده شده کاربرد دارد.
در مناطق پرشیب و صعبالعبور استفاده میشود.
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جدول  .2نتایج مقایسۀ معیارهای سیستم تولید سازههای سنتی جوامع محلی در سه الگوی تولیدی پیشفرض
معیار
توانمندسازی نیروی کار
چندمهارتی بودن کارگران
کار گروهی
مدیریت ریسک
ایجاد شبکۀ تولید
تنوع تولید
مدیریت کیفیت
عرضۀ بهموقع تولید
وجود پایگاه دادهها
جایگاه مؤثر اطالعات
کاهش هزینهها
مدیریت ضایعات تولیدی
انعطافپذیری تولید
اغنای مصرفکننده
بهبود مستمر فرایند تولید

تولید دستی

تولید ناب










*
*



*
*








تولید چابک
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

پس اه بررسی نتایج عملکردهای گوناگون سراهه هرای

سیست ها و الگوهای تولیدی اسرت [ .]25 ،20 ،19 ،18برر

مختلف جامعۀ محلی ،نتایج بررسی پراندده معیرار مقایسرۀ

اساس منابع مدیریت فوق ،معیارهای مدیریتی در الگوهای

سیست تولید ساهههای سنتی جوامع محلی در سره الگروی

تولیدی شناسایی و اه بین آنها پراندده معیرار کره بیشرترین

تولیردی پیشرفرض (تولیرد سراده ،تولیرد نراب و چابررک)

امکان را برای تطابق با تولید در ساهههرای سرنتی داشرت،

بهشرح جدول  2است.

انتخاب شدند .برهعبرارت دیگرر ،بررای انتخراب معیارهرا،

در جدول  ،2عالمت بیانگر وضعیت الگوی تولیردی

مستندات مربوط در همینۀ دانش مدیریت تولید و انتخراب

ساهه های سنتی جوامع محلی و عالمت * بیرانگر بهتررین

معیارهایی که با مفاهی ساهههای تولیدی در دانرش سرنتی

وضعیت معیار تحت بررسی در الگوهای تولیدی مختلرف

جنگلررداری مطابقررت داشررتند ،شناسررایی شررد .فرآینررد

برای ساهههای سنتی جوامع محلی است.

ساختاربخشی ،قرار دادن اطالعات در معیارهای مررتبب برا

نتایج جدول  2بر ایرن موضروع تمرکرد یافتره انرد کره

موضوع و تعیین بیشترین قرابت با الگوهای تولید میباشد.

کدامیک اه الگوهای تولیدی بیشترین قرابت و نددیکری را

تاکنون دربارۀ مسا ل مختلفی اه دانرشهرای سرنتی در

در همینۀ این معیار برا تولیردات سراهههرای سرنتی دارنرد.

جنگل های کشور بحب شده و پژوهشگران تالش کرده اند

(تعیین وضعیت الگوی تولیدی در همینۀ هر یک اه معیارها

فراخور تخصص خود و نیاههای پژوهشی در منطقرههرای

برای ساهه های سنتی در جوامع محلری) .بره ایرن ترتیرب،

گوناگون ،همینههای مختلفی اه دانرشهرای سرنتی جوامرع

مدل الگوی تولید ساهه هرای مختلرف تولیردی در جامعرۀ

محلی را شناسایی کنند [ .]11 ،10 ،9 ،4در ایرن پرژوهش

محلی یک مدل الگوی تولید دسرتی اسرت .مطلروبتررین

نید در قسمت نخست ،بره معرفری دانرشهرای مررتبب برا

وضعیتها در مدل الگروی تولیرد چابرک بررای تولیردات

ساهههای مختلف تولیدی در استان چهارمحال و بختیراری

جوامع محلی استقرار یافته است.

پرداخته شد .گسترۀ وسیعی اه دانشهای سرنتی مررتبب برا

منبع جدول  2منابع و مستندات مربروط بره معیارهرای

کشاورهی و دامپروری ،تولید ساهه های یفراظتی و تولیرد
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ساهههای گوناگون مرتبب با ساختمانهرا و محراط آنهرا اه

چوب درختان جنگلی بره ویرژه درختران بلروط برهعنروان

جملۀ ایرن دانرشهرا در منطقرۀ تحرت مطالعره بودنرد .در

ورودی سیست تولیدی استفاده شدهاند (مانند شکل های 4

قسمت دوم تحقیق (جدول  ،)2گرروه پرژوهش سرعی در

تررا  ،)9امررا بررا در نظررر گرررفتن موضرروع عرردم اطمینرران،

واکاوی این تولیدات کردند و با معرفری معیارهرای تولیرد

ضعف های این ساههها پررن

میشود .عدم اطمینانها بره

(که با بخش اکوسیست های جنگلی سراهگار شردهانرد) بره

شررکلهررای مختلفرری در اکوسیسررت هررای جنگلرری مطرررح

بررسی الگوهای مختلف تولیدی پرداختند.

میشوند .برای نمونه ،کاهش پخایر چروبی مریتوانرد برر

در نتایج این تحقیق ،مسا ل مهمی در همینۀ ساهه هرای

تولید این ساههها که ورودی ساخت آنهرا چروب درختران

جوامع محلی معرفی میشود .نخست آنکه آنچه در شرایب

جنگلی است اثرگذار باشد .همچنین در نظر گررفتن عردم

فعلی در اکوسیست های جنگلی هاگرس مشاهده مریشرود،

اطمینان سبب پررن

شدن اثر مصالح غیروابسته به چروب

نوعی الگوی تولید دستی در سراخت سراهههرای مختلرف

درختان جنگلی میشود؛ ساهههایی مانند آنچه در شرکل 9

اسررت .در ایررن الگرروی تولیررد ،نقررش نی رروی انسررانی در

طرایی شده ،یعنی ساهههایی که ورودی سیست تولید آنها

تولیدات مختلف برجسته است .توانمندساهی نیروی کار و

به چروب درختران جنگلری کمترر وابسرتگی دارد .چنرین

چندمهارتی بودن آن در یرد سراخت وسرایل و ابدارهرای

سرراهههررایی پررذیرش هیررادی برررای بیشررتر متخصصرران

مقدماتی است و تنوع تولیدات نید مشهود است .آنچره در

جنگلداری در همینۀ ثبت دانشهای سنتی مرتبب با جنگرل

همینۀ تولیدات گوناگون ساهه های کشراورهی ،دامپرروری،

دارند .منظور این است که ساهه هایی که با کمترین استفاده

مصالح ساختمانی و ساهههرای یفراظتی در منطقرۀ تحرت

اه چوبآالت جنگلی طرایی میشوند اه نظر کارشناسران

بررسی گدارش شده ،همگری نشران اه ایرن تنروع دارنرد.

اجرایی و تحقیقاتی میتوانند پرذیرش بیشرتری برهمنظرور

همانطور که در بخش مقدمره بیران شرد ،امرروهه الگروی

ناهمپوشانی با مفهوم تخریب در اکوسیست داشرته باشرند؛

تولیررد ،الگررویی نرروین در سرراخت و تولیررد محصرروالت

بهویژه متخصصان پایداری جنگل کره تمامیرت اکوسیسرت

گوناگون است [ .]20این الگو اه سال  2000بره بعرد ،هر

جنگل در بخش سررمایه سررپا را یکری اه شراخص هرای

بهعنروان الگرویی مردرن و هر الگرویی انعطرافپرذیر در

مدیریت پایدار جنگل معرفی میکنند [ .]28به این ترتیب،

فرایندهای تولیدی معرفی شده است [ .]18به نظر میرسرد

ساهههای یفاظتی که در بخش سوم نتایج معرفری شردند،

مه ترین معیار الگوی تولید چابک ،در نظرر گررفتن عردم

میتوانند بیشترین سراهگاری را برا الگروی تولیرد چابرک

اطمینانهای محیطی در فرایندهای تولیدی است [.]20 ،18

بهویژه در معیار در نظر گرفتن عدم اطمینان هرای محیطری

اهآنجا که در اکوسیسرت هرای جنگلری نیرد موضروع عردم

داشته باشند .مبنای ایرن نتیجرهگیرری تطرابق برین مفراهی

اطمینررانهررای محیطرری ،اه محرروریترررین مسررتلههررا در

معیارهای مورد بررسی در جردول  2و مفهروم سراهههرای

برنامررهری ردی مرردیریت پایرردار جنگررل اس رت [ ،]27بایررد

تولیدی در جامعۀ محلی در بخش ابدارهای سنتی است.

موضوع عدم اطمینان در فرایندهای تولیدی در نظر گرفتره

شناسایی فناوریهای بومی میتواند همینره سراه ایجراد

شود .اه سوی دیگر همانند آنچه در شکل  1بخش مقدمره

اثر اهرمی کردن اطالعات در مدیریت جنگلهای هاگررس

ارا ه شد ،باید فرایند تولید و ساخت سراهههرا برهصرورت

باشررد .منظررور اه اطالعررات در تولیررد سرراهههررای سررنتی

جریان سیستمی متصور شرود .برر ایرن اسراس ،در بخرش

دانشهای سنتی مرتبب با جنگل است که در نهایت بخرش

نتایج این پژوهش ،ساهههرای مختلرف چروبی برگرفتره اه

خروجی یعنی اغنای مصررفکننردگان و تسرهیل معیشرت

بررسی الگوی تولیدی سازههای جوامع محلی جنگلهای زاگرس (مطالعۀ موردی :استان چهارمحال و بختیاری)
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آنها را در پی خواهد داشت .برای نمونه در منطقرۀ تحرت

میتواند برای ساخت ساهههای سنتی داشرته باشرد ،ماننرد

بررسی ابردار خریش و جفرت یکری اه سراهههرای سرنتی

معیارهای مدیریت کیفیت و مردیریت ضرایعات .بره نظرر

کشررراورهی و دامرررداری اسرررت (شرررکل  .)6اطالعرررات

میرسد تراکنون در همینرۀ اسرتانداردهای الهم در سراخت

یاصلشده در بخش طرایی ابدارها بهگونرهای در اغنرای

ساهههای محلی در پرژوهشهرای گونراگون بحثری طررح

نیاههای مصررفکننردگان کراربرد دارد کره سربب تسرهیل

نشده است .معیارهای مدیریت کیفیت ،مدیریت ضرایعات

فرایندهای سنگین و سختی ماننرد کشراورهی و دامرداری

و غیره برا ایرن هردف در فراینرد تولیردی در نظرر گرفتره

میشود .

میشوند که کمترین ورودی را برای دستیابی بره بیشرترین

ورودی دیگر سیسرت تولیرد چابرک همکراری بیشرتر

سه اه خروجی و در نظر گرفتن استانداردهای کمی برای

اسررت کرره در اکوسیسررت هررای جنگلرری م ریتوانررد شررامل

تولیدات داشته باشی  .بررای نمونره ،در تولیرد سراهههرایی

همکاری درون سیست بین جامعۀ محلی و همکراری برین

مانند پرچینهای چوبی در شکل  10اسرتانداردهای کمری

جامعۀ محلی و مدیریت اجرایی در خار اه سیست باشرد

تا کنون بررسی نشده است .تعداد ردیفها در پرچینها را

[ ]21باید بیان شود که چنین الگویی میتواند در دسرتیابی

میتوان یک الگوی کمی وابسته به شرایب منطقه در معیرار

به رهاساهی پتانسیل افراد و جامعۀ محلی برهعنروان عامرل

مدیریت کیفیت دانست .موضوعی که در برخی پژوهش ها

اصلی در موفقیت چابکی تولید [ ]18مرؤثر واقرع شرود .اه

برررای آنهررا اسررتانداردهای کمرری تعریررف شررده [ ]29و

دیگر معیارهای مورد بررسی در تولید سراهه هرای جوامرع

پژوهشهای بعدی در همینۀ نقش و اثرر اهرمری اطالعرات

محلی ،مدیریت ریسک و خطرپذیری فرایند تولیرد اسرت.

دانش های سنتی جوامع محلی میتواند بره بهبرود جایگراه

نتایج مصایبهها با جامعۀ محلی نشان میدهد کره برهطرور

دانشهای سنتی در این همینه کمک فراوانی کند.

تقریبی در بسیاری اه بخش های سراخت ادوات و ابردار و
طرایرری سرراهههررا دانررشهررای بررومی نسرربت برره گذشررته
کمرن تر شدهاند .بهعبارت دیگر ،دانش بومی و سرنتی در
بسیاری اه همینه های هندگی روستایی در یال اه بین رفتن
اسررت ،بررهطرروری کرره بس ریاری اه مررردم محل ری بررا ورود
فناوریهرای نرو در منطقره تررجیح مریدهنرد اه تجرارب
گذشتگان کمتر استفاده کنند یا به نوعی خطر دانرش برومی
را به ویژه در مورد استفاده هرای برومی اه گیاهران دارویری
کمتر بپذیرند .نتایج این پژوهش در این بخش برهمرواهات
تحقیق انجامگرفته در شهرستان رست استان فرارس اسرت
که در آن نید ضعف دانش بومی و یذف تدریجی آن را اه
همران اصرالیات اراضری بره بعرد در جنگرلهرا و مراترع
شهرستان رست استان فارس گدارش کرده انرد [ .]13نکترۀ
دیگری که اه جدول  2بخش نتایج استخرا میشرود ایرن

جهگیری 
نتی 
آنچه امروه در دانشهای سنتی مرتبب با ساخت ساهههرای
محلی در جنگلهای اسرتان چهارمحرال و بختیراری قابرل
مشرراهده اسررت ،نرروعی الگرروی تولیررد دسررتی در سرراخت
ساهههاست (جدول  )2که برای تغییر در مسیر دستیابی بره
نوعی الگوی تولیرد چابرک بایرد تغییراتری در فراینردها و
مؤلفههای سیست تولیردی برهویرژه در نظرر گررفتن عردم
اطمینررانهررای تولیرردی و تشررکیل پایگرراههررای داده برررای
نقش های ساهمانی اکوسیست ها به منظور ایجاد ساهمان های
مبتنی بر دانش 1داشته باشد .در این سیست هرای سراهمانی،
ثبت دانش های سنتی مریتوانرد همینره سراه چنرین پایگراه
داده هایی باشد .در مجموع میتوان گفت تولید سراهههرای
سنتی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری با الگوی

است که در برخی معیارها تولیرد نراب بهتررین شررایب را
1. Knowledge-based organizations

288

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،3پاییز 1400

تولیررد دسررتی مطابقررت فراوانرری دارد کرره مرریتوانررد

در نهایت قابل اصالح باشند .ایرن همینره نیاهمنرد در نظرر

خسارتهایی برای جنگرلهرای هاگررس داشرته باشرد ،اه

گفتن معیارهرای الگروی تولیرد نراب در تولیردات سرنتی

جمله برداشرت هیراد اه یرد اه اکوسیسرت هرای جنگلری،

جوامع محلی است؛

اتکای هیاد جامعۀ محلی و نیروی کار و معیشرت آنهرا بره

 .2باور به تغییرات دا می در اکوسیسرت هرای جنگلری

اکوسیست و تالش جامعۀ محلی برای کراهش هدینرههرای

هاگرس و تالش بررای گسرترده کرردن پخرایر جنگلری و

هندگی اه راه برداشرت اه منرابع مختلرف اکوسیسرت هرای

قسمتهای بدون دخالت جامعۀ محلی در راسرتای ترأمین

جنگلی .پیش نیاه تغییر بهسمت ارا ۀ الگوی تولید چابک و

موضوع عدم اطمینانهای محیطی؛

در برخی موارد تولید ناب در جنگلهای استان چهارمحال

 .3مدل ساهی سیست تولید چابک در اکوسیسرت هرای

و بختیاری (و شاید تعمی پذیر باشد به همرۀ جنگرل هرای

جنگلی هاگرس بهنحوی کره عامرلهرای ایجراد پویرایی و

هاگرس) چند مورد هیرر اسرت کره مریتواننرد همینرهسراه

همینهساه تغییررات در اکوسیسرت هرای جنگلری مشرخص

کارهررای پژوهشرری آینررده در همین رۀ دانررشهررای سررنتی و

شوند .چنین مدل هایی میتواننرد مسرا ل مررتبب برا عردم

مدیریت جنگلهای هاگرس نید باشند:

اطمینانهای محیطی را نید پوشش دهند؛

 .1تدوین معیارهای کمی در همینرۀ تولیردات مختلرف

 .4ارهیابی فرایندهای چابک ،جوامع محلری چابرک و

جوامع محلری .اسرتانداردهای هرر یرک اه سراهه هرا بایرد

روابب چابک بین آنها تا مدیریت اجرایری براسراس چنرین

مشخص شود تا اید الهرای الهم در طرایری مشرخص و

مفاهی نوینی ،راهبردهای تولید چابک را برای آیندهپژوهی

نقایص تولیدات و ساهههای طراییشده نید قابل مقایسه و

در جنگلهای هاگرس در نظر بگیرد.
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ABSTRACT
What the local people of forest ecosystem design for different purposes and to meet their needs is in
the broadest sense of the traditional structures of local communities. The purpose of this study is to
fully identify the production structures of local communities in the forests of Chaharmahal and
Bakhtiari province. This identification, first, will help to improve the role of local communities in the
forests of the Zagros, and secondly, by analyzing the production pattern in this production system, the
best conditions for the continuation are introduced and the grounds for improving the conditions are
determined for this continuation. In this study, snowball sampling method was used to collect
information in the local community. In the section on identifying production structures, the most
important knowledge and environmental components that constitute the input of this system were
described. In the analysis of production patterns, while introducing appropriate criteria in evaluating
the production process, the requirements are introduced in order to improve the production pattern
among the local communities of Zagros forests. The results of this study showed that among the three
production patterns (craft, lean and agile), the traditional structures of local communities are the most
suitable for the craft production pattern. However, the agile production pattern is the best model of the
production process in most production evaluation criteria. It is necessary to change from craft to agile
model, considering environmental uncertainties and leveraging the effect of information on Zagros
forest management.
Keywords: Agile production, Lean production, Traditional Forest Related Knowledge, Zagros forests.
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