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دانش سنتی مرتبط با جنگل ،بخش چهارم

یکان مدیریت در جنگلهای زاگرس
مهدی زند بصیری *1و مهدی پورهاشمی

2

مقدمه
فرایند سازماندهی ()Organizing process

سازماندهی ،فرایندی است که طی آن تقسیم کار بین افراد و گروههای
ف انجام میشـود.
کاری و هماهنگـی بیـن آنها بهمنظـور نیل به اهدا 
تقسـیم کار سـبب بهوجـود آمـدن سلسـلهمراتب ( )Hierarchyدر
سـازمانها میشـود .سلسـلهمراتب نیـز نظـم و ترتیـب پسـتها
را در سـازمانها مشـخص میکنـد .بـهطـرح سلسـلهمراتب در
سـازمانها ،سـاخت سـازمانی ()Organizational structure
میگوینـد (زنـد بصیـری .)1393 ،سـازماندهی دارای ابعـاد
گسـتردهای ماننـد سـازماندهی نیـروی انسـانی ،سـازماندهی
سـطح مـورد عمل ،سـازماندهی تولید و سـازماندهی فرایندهای
کاری اسـت .در زمینـه سـطح مـورد عمـل در جنـگل،
فراینـد سـازماندهی مکانـی ()Territorial organization
مفهـوم پیـدا میکنـد .طـی فراینـد سـازماندهی مکانـی،
جنـگل بـه قسـمتهایی تقسـیم میشـود .سـپس ،وظايـف
و نقشهـای گوناگـون بـه سـطح جنـگل تخصیـص مییابـد
(فاتحـی و همـکاران1388 ،؛ زنـد بصیـری و همـکاران،
 .)1390سـازماندهي مکانـي ،مبنـاي نظـم زمانـی -مکانـی
و اجـراي شـیوهنامهها و فعاليتهـاي مختلـف حفاظتـي،
پرورشـي ،احيايـي ،بهرهبـرداري و درنهایـت برنامهريـزي
و مديريـت جنـگل بـوده و بهعبـارت ديگـر ،اسـاس تهيـه
طرحهـاي مدیریـت جنـگل را شـامل ميشـود (بینـام،
 .)1386تقسـيمبندي سـطوح برنامهريـزي براسـاس اصـل
از بـزرگ بـه کوچک تنظيـم ميشـود ،بهطوريکه شـروع
فرایندهـاي برنامهريـزي از سـطح ملـی ()National
است .سپس ،سطحهای منطقهای ( )Regionalو درنهایت
یکانهای مدیریت راهبردی (Strategic Management
 )Units/SMUو راهکاری (Tactical Management
 )Units/TMUتعیین میشوند (زند بصیری.)1393 ،
بـرای سـازماندهی مکانـی در کشـورهای مختلـف،

تقسـيمبنديهاي متفاوتـي وجـود دارد .بهعنـوان مثـال ،در
تقسـيمبندي فرانسـوي ،جنـگل بـه بخش ،سـري ،پارسـل و محوطه
بـرش تقسـيم شـده ،امـا در تقسـيمبندي آمريکايـي ،جنـگل بـه
حوضـه ،محيـط عمـل ،گـروه و جايـگاه برش تقسـيم ميشـود .در
حالـت کلـی برخـی مفاهیـم در ایـن فراینـد کاربـرد زیـادی دارنـد
( )Devlin et al., 2001کـه در ادامـه بیـان میشـوند.
یکان مدیریت جنگل ()Forest Management Unit/FMU
فراینـد سـازماندهی مکانـی بـا محوریـت یکانهـای مدیریـت
جنـگل انجـام میشـود .يـکان مديريـت جنـگل ،محـدوده تهیـه
طـرح جنـگلداري بوده و سـطحی اسـت کـه در آن مجموعـهاي از
هدفهـای روشـن و هماهنـگ بـراي اداره جنـگل تعییـن میشـود.
یـکان مدیریت جنـگل ،سـطح تنظیم برنامههـای جنـگلداری برای
یک دوره زمانی مشـخص (بهطور معمول  10سـال بـرای برنامههای
تاکتیکـی یـا راهـکاری جنگل) اسـت .رونـد تنظیم برنامههـا در این
دوره زمانـی بـرای دو یـکان مدیریـت مشـخص ،متفـاوت اسـت.
ایـن تفـاوت در تنظیـم برنامـه سـبب میشـود هدفهـا و پیـرو
آن فعالیتهـای مختلفـی بـرای دو یـکان مدیریـت مجـزا مطـرح
شـود .بنابرایـن ،میتـوان یـکان مدیریـت جنـگل را سـطح تنظیـم
هدفهـای متـوازن و هماهنـگ نامیـد (زنـد بصیـری و همـکاران،
 .)1390بهعبـارت دیگـر ،منظـور از یـکان مدیریتـی جنگل ،سـطح
مشـخصی از اراضـی جنگلـی اسـت که بهوسـیله هدفهای روشـن
( )Explicit objectivesبـرای یـک برنامـه بلندمـدت مدیریـت در
نظر گرفته میشـود .در این سـطح الزم اسـت مجموعـهای هماهنگ
از هدفهـا بـرای جنـگل تعریـف شـود تـا یـک وحـدت رویـه
( )Unity of directionدیـده شـده و قابلیـت اجـرا و دسـتیابی بـه
هدفهـا افزایـش یابـد ( .)Mendoza et al., 1999در کشـور
س
مـا یـکان مدیریتـی جنـگل بـرای جنگلهـای هیرکانـی براسـا 
سـازماندهی مکانـی بـهروش فرانسـوی ،سـری و در جنگلهـای
خـارج از شـمال ،سـامان عرفـی روسـتایی تعریـف شـده اسـت.

 -*1نویسنده مسئول ،استادیار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
پست الکترونیکmehdi.zandebasiri@yahoo.com :
 -2دانشیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
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 )1397در آن بهطـور کامـل دیده میشـود .همانطور که اشـاره شـد ،در
یکان برنامهریزی جنگل ()Forest Planning Unit/FPU
همانطـور کـه بیان شـد مجموعهبرنامههایـی که برای یـکان مدیریتی تعییـن یکانهای مدیریـت ،هنگامیکه عرفهای جوامع محلی بررسـی
ارائـه میشـود ،بـرای یـک دوره زمانـی مشـخص (در کشـور ما  10میشـوند ،سـامانهای عرفـی کوچکتـری نمایان میشـوند کـه درون
سـال) اسـت .هرسـاله یک دسـته از مجموعهبرنامهها در قسـمتهای عرفهـای بزرگتـر قـرار گرفتهانـد .مدیریـت جنگلهـا در سـطح
مشـخصی از یـکان مدیریـت پیـاده میشـوند .به هـر واحـد از یکان عرفهـای کوچـک انجـام میشـود ،اما در سـطح عرفهـای بزرگتر
مدیریـت کـه برنامههای سـاالنه بهویژه امـور جنگلشناسـی مجزایی روابـط اجتماعـی و فرهنگی بیـن مردم محلی دیـده میشـود .امروزه،
دارد ،یـکان برنامهریـزی جنـگل گفتـه میشـود .بهعبـارت دیگـر ،دسـتگاه اجرایـی متولی ،سـطح عرفهای بـزرگ (سـامانهای عرفی
یـکان برنامهریـزی جنـگل قسـمتی از یـکان مدیریـت اسـت کـه روسـتایی) را بهعنـوان یـکان مدیریت جنـگل تعریف کرده اسـت ،اما
نوعـی همگنـی بیـن تودههـای جنگلـی آن وجـود دارد تـا تخصیص در عمـل روابـط عرفـی و قواعـد بهرهبـرداری جوامـع محلی سـطح
برنامههای سـاالنه برای آن سـطح تسهیل شـود (زند بصیری .)1393 ،عرفهـای کوچـک درون عرفهـای بـزرگ را بهعنـوان یـکان
مدیریـت تعریـف میکنـد .از دیگـر ویژگیهـای همخوانـی TFRK
سـازماندهی مکانـی در جنگلهـای هیرکانـی و جنگلهـای و یکانهـای مدیریـت جوامـع محلـی (عرفهـای کوچـک) در نظر
گرفتـن گذشـته و تاریـخ مسـائل ()Parrotta & Trosper, 2012
خارج از شـمال
س عرفهـای کوچـک ،براسـاس
س شـیوهنامههای مدیریت اجرایی ،سـطح سـری معـادل یکان اسـت .در تقسـیمبندی براسـا 
براسـا 
مدیریـت در جنگلهـای هیرکانی بوده (شـکل  )1و سـطح پارسـلها تجربیـات تاریخـی مجموعـهای از قلمروهـا بین جوامـع محلی در
برداشـت چـوب سـوخت ،چـرای دام و
معـادل یـکان برنامهریزی در ایـن جنگلها در
شـدید
وابسـتگی
به
توجه
بـا
حـق اسـتفاده از منابع جنگلی شـکل گرفته
نظـر گرفته شـده اسـت .در جنگلهـای خارج
از شـمال ،سـطح سـامانهای عرفی روستایی ،جنگلنشـینان زاگرس بـه جنگل ،اسـت .ایـن موضـوع بهصـورت شـفاهی
معـادل یـکان مدیریـت در نظـر گرفته شـده و سـطح یکانهـای مدیریـت بایـد بـه نسـلهای مختلـف انتقـال داده شـده و
س رابطـه جنگلنشـینان بسـته به ظرفیت جوامع مختلـف در زمینه
سـطح قطعـات یـا واحدهـای کاری معـادل براسـا 
یـکان برنامهریـزی تعریف شـده اسـت (بینام ،هـر منطقـه بـا جنگلهـای تحت بهرهبـرداری از هـر یـک از منابـع ،قواعد
 .)1381در مـورد یکا ن مدیریت سـامان عرفی اختیارشـان تعریف شـود .از اینرو ،و مرزبندیهـای مختلفـی را شـکل داده
روسـتایی ،پژوهشهـای پیشـین نشـاندهنده عرف بهرهبـرداری و مرزهای اجرایی اسـت .تقسـیمبندی عرفهای بـزرگ به
ایـن موضـوع اسـت کـه درون ایـن سـامان ،آنهـا در سـطوح مـورد اسـتفاده عرفهـای کوچـک در مناطـق مختلـف
عرفهـای کوچکتـری بیـن جوامـع وجـود نقـش تعییـن کننـدهای دارنـد .بـه شـکلهای مختلفـی انجام میشـود.
بهعنوان مثال ،در زاگرس شـمالی (استان
دارد کـه در حقیقـت این عرفهـای کوچکتر
کردسـتان) تقسـیمبندی عرفهـای
هسـتند که یکانهـای مدیریت مـردم محلی را
شکل میدهند (فاتحی و همکاران1388 ،؛ زند بصیری و همکاران .)1390 ،کوچـک در سـطح سـامان عرفـی خانـوار اسـت و در زاگرس
میانی (اسـتان لرسـتان) این تقسـیمبندی بهصورت مجموعهای
ش سنتی مرتبط با جنگلهای زاگرس و یکانهای مدیریت از عرفهـای کوچـک درون یک عرف بزرگ اسـت .از اینرو،
دان 
بـا توجه به وابسـتگی شـدید جنگلنشـینان زاگـرس به جنگل ،سـطح ایـن ویژگـی با ویژگـی فقدان عمومیـت دانـش  TFRKکه در
س رابطـه جنگلنشـینان هـر منطقه با بخـش اول ایـن دیدگاه بیان شـد ،همخوانـی دارد .بررسـیها
یکانهـای مدیریـت بایـد براسـا 
جنگلهای تحت اختیارشـان تعریف شـود .از اینرو ،عـرف بهرهبرداری در اسـتان لرسـتان نشـان میدهـد کـه مـردم محلـی در ارائه
و مرزهـای اجرایـی آنهـا در سـطوح مورد اسـتفاده نقـش تعیینکنندهای مرزهـای عرفهـای کوچک همـواره از مرزهای طبیعی مانند
دارنـد .عـرف بهرهبـرداری در هـر یـک از مناطـق جنگلـی زاگـرس در یالهـا ،درههـا و آبراهههـا اسـتفاده میکننـد .ایـن موضـوع
زمینـه سـطح مورد عمل جزئـی از دانشهای سـنتی مردم محلی اسـت ،نشـان از جایـگاه مؤلفههـای طبیعـی و بهکارگیـری آنهـا در
زیـرا ویژگیهای دانش سـنتی مرتبط با جنـگل ( )TFRKرا دارا اسـت .سیسـتمهای مدیریتی و  TFRKتوسط جامعه محلی دارد.
بهعنوان مثال ،اتصال و وابسـتگی بین پدیدهها (زند بصیری و پورهاشمی ،شـکل  2موقعیت سـامان عرفی تاف در اسـتان لرسـتان
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،5پیاپی  ،12آذر -دی 1397
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شکل  -1نمونههایی از کتابچههای طرحهای جنگلداری در جنگلهای هیرکانی
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شکل  -2موقعیت سامان عرفی تاف در استان لرستان
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جدول  -1معرفی یکانهای مدیریت جوامع محلی در سطح یکان مدیریت اجرایی (زند بصیری)1387 ،
نام عرف کوچک

پیرمحمد

پشتتپه

گاراژ

چشمهگول

کیرفت

پاتاف

قالگل

چالمرو

درهچپی

مساحت (هکتار)

245

151

302

521

409

808

550

431

1042

را نشـان میدهد.
در ایـن سـامان عرفـی کـه توسـط مدیریـت اجرایـی (ادارهکل منابع
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان لرسـتان) بهعنـوان یـکان مدیریـت
انتخـاب شـده 9 ،عـرف کوچکتر توسـط جامعه محلـی ،یکانهای
مدیریـت مـردم محلـی را تشـکیل میدهنـد کـه مسـاحت آنهـا در
جـدول  1ارائه شـده اسـت.
همانطـور کـه در جـدول  1مشـخص اسـت ،سـطح یکانهـای
مدیریـت (عرفهـای کوچـک) در اکثـر مـوارد از 1000
هکتـار (حداقـل سـطحی کـه مدیریـت اجرایـی بـرای یکانهـای
مدیریـت تعییـن کـرده اسـت) فاصلـه دارد .ایـن موضـوع باعـث
میشـود در طرحهـای جنـگلداری هزینههـای تهیـه طـرح
افزایـش یابـد .بـرای پرهیـز از ایـن تهدیـد الزم اسـت رویکـرد
مدیریـت مشـارکتی بهمعنـای اسـتفاده از مـردم محلـی در سـطح
تصمیمگیـری بـرای طرحهـای جنـگلداری در پیـش گرفتـه شـود.
بدینوسـیله میتـوان از فرصتهـای بهدسـت آمـده بـرای جبـران
افزایـش هزینههـای تهیـه طرحهـای جنـگلداری اسـتفاده کـرد.

جمعبندی

یکـی از نـکات اساسـی در پذیـرش یکانهـای مدیریـت جوامـع
محلـی ایـن اسـت کـه دانـش سـنتی آنهـا بهگونـهای در ایـن زمینه
تنظیـم شـود که اصـل وحـدت فرماندهـی ()Unity of command
در برنامههـای مختلـف آنهـا لحـاظ شـود .اصل وحـدت فرماندهی،
گرفتـن دسـتور تنها از یک مسـئول و تنهـا از یک باالدسـت را بیان
میکنـد (نیکواقبـال .)1391 ،درصورتیکـه کل سـطح سـامانهای
عرفـی بـزرگ بهعنـوان یـکان مدیریت تلقی شـود ،در ایـن صورت
امـکان برقـراری وحـدت فرماندهی به حداقل میرسـد .بـا پذیرش
قواعـد تقسـیمبندیهای کوچکتـر جامعـه محلـی در تنظیـم
یکانهـای مدیریـت ،فراینـد کنتـرل در طرحهای جنـگلداری بهبود
مییابـد ،زیـرا بـا کوچـک شـدن یـکان مدیریـت بهدلیـل کاهـش
حجـم عملیات ،سـنجش عملکردها در برابر اسـتانداردها ،تشـخیص
انحرافهـا و اقدامهـای اصالحـی بهتـر انجـام میشـود .همچنیـن،
واگـذاری اختیارهـا و مسـئولیتها ،روشـنتر و بهتـر خواهـد بـود،
زیـرا وقتـی رویدادهـای پیرامونـی خـارج از کنترل افراد سـاکن در
هـر سـامان عرفـی اسـت ،بنابرایـن کاری از آنهـا برنخواهـد آمـد؛
امـا بـا کوچک شـدن یکانهـای مدیریـت ،عناصـر یـکان مدیریت
بزرگتـر نقـش عنصـر خارجـی را بـرای آنهـا دارد .ایـن موضـوع
سـبب روشـن شـدن اختیارهـا و مسـئولیتها در جامعـه محلـی
میشـود .پذیـرش چنیـن تقسـیمبندیهایی بهعنـوان دانـش سـنتی
سـبب میشـود فرصتهـای بیشـتری برای مشـارکت جوامـع محلی
فراهـم شـود .البتـه نبایـد برخـی ضعفهای دانـش سـنتی را در این

قسـمت نادیـده گرفـت .نیـاز بـه افزایـش هماهنگی
بیـن فعالیتهـا در یکانهـای مدیریتـی مختلـف از
مهمتریـن ضعفهـای ایـن دانـش در ایـن موضـوع
اسـت .خـرد شـدن یکانهای مدیریت سـبب میشـود
کـه انجام فعالیتهـا در طرحهای جنـگلداری نیازمند
هماهنگـی بیشـتر حلقههـای ارتباطـی باشـد کـه ایـن
موضـوع سـبب پیچیدگـی در ارتباطـات و برنامهریزی
طرحهـای جنـگلداری میشـود.
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