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در  مثـال،  به عنـوان  دارد.  وجـود  متفاوتـي  تقسـيم بندي هاي 
تقسـيم بندي فرانسـوي، جنـگل بـه بخش، سـري، پارسـل و محوطه 
بـه  آمريکايـي، جنـگل  تقسـيم بندي  در  امـا  تقسـيم شـده،  بـرش 
حوضـه، محيـط عمـل، گـروه و جايـگاه برش تقسـيم مي شـود. در 
حالـت کلـی برخـی مفاهيـم در ايـن فراينـد کاربـرد زيـادی دارنـد 

می شـوند. بيـان  ادامـه  در  کـه   )Devlin et al., 2001(

)Forest Management Unit/FMU( یکان مدیریت جنگل
مديريـت  يکان هـای  محوريـت  بـا  مکانـی  سـازماندهی  فراينـد 
تهيـه  مديريـت جنـگل، محـدوده  يـکان  انجـام می شـود.  جنـگل 
طـرح جنـگل داري بوده و سـطحی اسـت کـه در آن مجموعـه اي از 
هدف هـای روشـن و هماهنـگ بـراي اداره جنـگل تعييـن می شـود. 
يـکان مديريت جنـگل، سـطح تنظيم برنامه هـای جنـگل داری برای 
يک دوره زمانی مشـخص )به طور معمول 10 سـال بـرای برنامه های 
تاکتيکـی يـا راهـکاری جنگل( اسـت. رونـد تنظيم برنامه هـا در اين 
دوره زمانـی بـرای دو يـکان مديريـت مشـخص، متفـاوت اسـت. 
پيـرو  و  برنامـه سـبب می شـود هدف هـا  تنظيـم  در  تفـاوت  ايـن 
آن فعاليت هـای مختلفـی بـرای دو يـکان مديريـت مجـزا مطـرح 
شـود. بنابرايـن، می تـوان يـکان مديريـت جنـگل را سـطح تنظيـم 
هدف هـای متـوازن و هماهنـگ ناميـد )زنـد بصيـری و همـکاران، 
1390(. به  عبـارت ديگـر، منظـور از يـکان مديريتـی جنگل، سـطح 
مشـخصی از اراضـی جنگلـی اسـت که به وسـيله هدف های روشـن

)Explicit objectives( بـرای يـک برنامـه بلندمـدت مديريـت در 
نظر گرفته می شـود. در اين سـطح الزم اسـت مجموعـه ای هماهنگ 
از هدف هـا بـرای جنـگل تعريـف شـود تـا يـک وحـدت رويـه

)Unity of direction( ديـده شـده و قابليـت اجـرا و دسـتيابی بـه 
کشـور  در   .)Mendoza et al., 1999( يابـد  افزايـش  هدف هـا 
مـا يـکان مديريتـی جنـگل بـرای جنگل هـای هيرکانـی براسـاس  
سـازماندهی مکانـی بـه روش فرانسـوی، سـری و در جنگل هـای 

خـارج از شـمال، سـامان عرفـی روسـتايی تعريـف شـده اسـت.
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مقدمه
)Organizing process( فرایند سازماندهی

سازماندهی، فرايندی است که طی آن تقسيم کار بين افراد و گروه های 
کاری و هماهنگـی بيـن آنها به منظـور نيل به اهداف  انجام می شـود. 
تقسـيم کار سـبب به وجـود آمـدن سلسـله مراتب )Hierarchy( در 
سـازمان ها می شـود. سلسـله مراتب نيـز نظـم و ترتيـب پسـت ها 
را در سـازمان ها مشـخص می کنـد. بـه  طـرح سلسـله مراتب در 
)Organizational structure( سـازمانی  سـاخت  سـازمان ها، 
ابعـاد  دارای  سـازماندهی   .)1393 بصيـری،  )زنـد  می گوينـد 
سـازماندهی  انسـانی،  نيـروی  سـازماندهی  ماننـد  گسـترده ای 
سـطح مـورد عمل، سـازماندهی توليد و سـازماندهی فرايندهای 
جنـگل،  در  عمـل  مـورد  سـطح  زمينـه  در  اسـت.  کاری 
)Territorial organization( مکانـی  سـازماندهی  فراينـد 

مکانـی،  سـازماندهی  فراينـد  طـی  می کنـد.  پيـدا  مفهـوم 
تقسـيم می شـود. سـپس، وظايـف  قسـمت هايی  بـه  جنـگل 
و نقش هـای گوناگـون بـه سـطح جنـگل تخصيـص می يابـد 
همـکاران،  و  بصيـری  زنـد  1388؛  همـکاران،  و  )فاتحـی 
1390(. سـازماندهي مکانـي، مبنـاي نظـم زمانـی- مکانـی 
حفاظتـي،  مختلـف  فعاليت هـاي  و  شـيوه نامه ها  اجـراي  و 
برنامه ريـزي  درنهايـت  و  بهره بـرداري  احيايـي،  پرورشـي، 
و مديريـت جنـگل بـوده و به عبـارت ديگـر، اسـاس تهيـه 
)بی نـام،  مي شـود  شـامل  را  جنـگل  مديريـت  طرح هـاي 
1386(. تقسـيم بندي سـطوح برنامه ريـزي براسـاس  اصـل 
از بـزرگ بـه کوچک تنظيـم مي شـود، به طوري که شـروع 
)National( ملـی  سـطح  از  برنامه ريـزي  فرايندهـاي 
درنهايت  و   )Regional( منطقه ای  سطح های  سپس،  است. 
 Strategic Management( يکان های مديريت راهبردی
 Tactical Management( و راهکاری )Units/SMU
.)1393 بصيری،  )زند  می شوند  تعيين   )Units/TMU

مختلـف،  کشـورهای  در  مکانـی  سـازماندهی  بـرای   
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)Forest Planning Unit/FPU( یکان برنامه ریزی جنگل 
همان طـور کـه بيان شـد مجموعه برنامه هايـی که برای يـکان مديريتی 
ارائـه می شـود، بـرای يـک دوره زمانـی مشـخص )در کشـور ما 10 
سـال( اسـت. هرسـاله يک دسـته از مجموعه برنامه ها در قسـمت های 
مشـخصی از يـکان مديريـت پيـاده می شـوند. به هـر واحـد از يکان 
مديريـت کـه برنامه های سـاالنه به ويژه امـور جنگل شناسـی مجزايی 
دارد، يـکان برنامه ريـزی جنـگل گفتـه می شـود. به عبـارت ديگـر، 
يـکان برنامه ريـزی جنـگل قسـمتی از يـکان مديريـت اسـت کـه 
نوعـی همگنـی بيـن توده هـای جنگلـی آن وجـود دارد تـا تخصيص 
برنامه های سـاالنه برای آن سـطح تسهيل شـود )زند بصيری، 1393(. 

سـازماندهی مکانـی در جنگل هـای هیرکانـی و جنگل هـای 
خارج از شـمال

براسـاس  شـيوه نامه های مديريت اجرايی، سـطح سـری معـادل يکان 
مديريـت در جنگل هـای هيرکانی بوده )شـکل 1( و سـطح پارسـل ها 

معـادل يـکان برنامه ريزی در ايـن جنگل ها در 
نظـر گرفته شـده اسـت. در جنگل هـای خارج 
از شـمال، سـطح سـامان های عرفی روستايی، 
معـادل يـکان مديريـت در نظـر گرفته شـده و 
معـادل  کاری  واحدهـای  يـا  قطعـات  سـطح 
يـکان برنامه ريـزی تعريف شـده اسـت )بی نام، 
1381(. در مـورد يکان  مديريت سـامان عرفی 
روسـتايی، پژوهش هـای پيشـين نشـان دهنده 
ايـن موضـوع اسـت کـه درون ايـن سـامان، 
عرف هـای کوچک تـری بيـن جوامـع وجـود 
دارد کـه در حقيقـت اين عرف هـای کوچک تر 
هسـتند که يکان هـای مديريت مـردم محلی را 

شکل می دهند )فاتحی و همکاران، 1388؛ زند بصيری و همکاران، 1390(.

دانش  سنتی مرتبط با جنگل های زاگرس و یکان های مدیریت
بـا توجه به وابسـتگی شـديد جنگل نشـينان زاگـرس به جنگل، سـطح 
يکان هـای مديريـت بايـد براسـاس  رابطـه جنگل نشـينان هـر منطقه با 
جنگل های تحت اختيارشـان تعريف شـود. از اين رو، عـرف بهره برداری 
و مرزهـای اجرايـی آنهـا در سـطوح مورد اسـتفاده نقـش تعيين کننده ای 
دارنـد. عـرف بهره بـرداری در هـر يـک از مناطـق جنگلـی زاگـرس در 
زمينـه سـطح مورد عمل جزئـی از دانش های سـنتی مردم محلی اسـت، 
زيـرا ويژگی های دانش سـنتی مرتبط با جنـگل )TFRK( را دارا اسـت. 
به عنوان مثال، اتصال و وابسـتگی بين پديده ها )زند بصيری و پورهاشمی، 

1397( در آن به طـور کامـل ديده می شـود. همان طور که اشـاره شـد، در 
تعييـن يکان های مديريـت، هنگامی که عرف های جوامع محلی بررسـی 
می شـوند، سـامان های عرفـی کوچک تـری نمايان می شـوند کـه درون 
عرف هـای بزرگ تـر قـرار گرفته انـد. مديريـت جنگل هـا در سـطح 
عرف هـای کوچـک انجـام می شـود، اما در سـطح عرف هـای بزرگ تر 
روابـط اجتماعـی و فرهنگی بيـن مردم محلی ديـده می شـود. امروزه، 
دسـتگاه اجرايـی متولی، سـطح عرف های بـزرگ )سـامان های عرفی 
روسـتايی( را به عنـوان يـکان مديريت جنـگل تعريف کرده اسـت، اما 
در عمـل روابـط عرفـی و قواعـد بهره بـرداری جوامـع محلی سـطح 
يـکان  به عنـوان  را  بـزرگ  عرف هـای  درون  کوچـک  عرف هـای 
 TFRK مديريـت تعريـف می کنـد. از ديگـر ويژگی هـای همخوانـی
و يکان هـای مديريـت جوامـع محلـی )عرف هـای کوچـک( در نظر 
)Parrotta & Trosper, 2012( گرفتـن گذشـته و تاريـخ مسـائل
براسـاس   کوچـک،  براسـاس  عرف هـای  تقسـيم بندی  در  اسـت. 
تجربيـات تاريخـی مجموعـه ای از قلمروهـا بين جوامـع محلی در 
و  دام  چـرای  چـوب  سـوخت،  برداشـت 
حـق اسـتفاده از منابع جنگلی شـکل گرفته 
اسـت. ايـن موضـوع به  صـورت شـفاهی 
بـه نسـل های مختلـف انتقـال داده شـده و 
بسـته به ظرفيت جوامع مختلـف در زمينه 
بهره بـرداری از هـر يـک از منابـع، قواعد 
و مرزبندی هـای مختلفـی را شـکل داده 
اسـت. تقسـيم بندی عرف های بـزرگ به 
عرف هـای کوچـک در مناطـق مختلـف 
بـه شـکل های مختلفـی انجام می شـود. 
به عنوان مثال، در زاگرس شـمالی )استان 
عرف هـای  تقسـيم بندی  کردسـتان( 
کوچـک در سـطح سـامان عرفـی خانـوار اسـت و در زاگرس  
ميانی )اسـتان لرسـتان( اين تقسـيم بندی به صورت مجموعه ای 
از عرف هـای کوچـک درون يک عرف بزرگ اسـت. از اين رو، 
ايـن ويژگـی با ويژگـی فقدان عموميـت دانـش TFRK که در 
بخـش اول ايـن ديدگاه بيان شـد، همخوانـی دارد. بررسـی ها 
در اسـتان لرسـتان نشـان می دهـد کـه مـردم محلـی در ارائه 
مرزهـای عرف هـای کوچک همـواره از مرزهای طبيعی مانند 
يال هـا، دره هـا و آبراهه هـا اسـتفاده می کننـد. ايـن موضـوع 
نشـان از جايـگاه مؤلفه هـای طبيعـی و به کارگيـری آنهـا در 
سيسـتم های مديريتی و TFRK توسط جامعه محلی دارد.
 شـکل 2 موقعيت سـامان عرفی تاف در اسـتان لرسـتان 

بـا توجه به وابسـتگی شـدید 
جنگل نشـینان زاگرس بـه جنگل، 
سـطح یکان هـای مدیریـت بایـد 
جنگل نشـینان  رابطـه  براسـاس  
هـر منطقـه بـا جنگل هـای تحت 
اختیارشـان تعریف شـود. از این رو، 
عرف بهره بـرداری و مرزهای اجرایی 
آنهـا در سـطوح مـورد اسـتفاده 
دارنـد. کننـده ای  تعییـن  نقـش 
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شکل 1- نمونه هايی از کتابچه های طرح های جنگل داری در جنگل های هيرکانی

شکل 2- موقعيت سامان عرفی تاف در استان لرستان
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جدول 1- معرفی يکان های مديريت جوامع محلی در سطح يکان مديريت اجرايی )زند بصيری، 1387(
دره چپیچال مروقالگلپاتافکیرفتچشمه گولگاراژپشت تپهپیرمحمدنام عرف کوچک

2451513025214098085504311042مساحت )هکتار(

را نشـان می دهد. 
در ايـن سـامان عرفـی کـه توسـط مديريـت اجرايـی )اداره کل منابع 
مديريـت  يـکان  به عنـوان  لرسـتان(  اسـتان  آبخيـزداری  و  طبيعـی 
انتخـاب شـده، 9 عـرف کوچک تر توسـط جامعه محلـی، يکان های 
مديريـت مـردم محلـی را تشـکيل می دهنـد کـه مسـاحت آنهـا در 

جـدول 1 ارائه شـده اسـت.
همان طـور کـه در جـدول 1 مشـخص اسـت، سـطح يکان هـای 
 1000 از  مـوارد  اکثـر  در  کوچـک(  )عرف هـای  مديريـت 
هکتـار )حداقـل سـطحی کـه مديريـت اجرايـی بـرای يکان هـای 
مديريـت تعييـن کـرده اسـت( فاصلـه دارد. ايـن موضـوع باعـث 
طـرح  تهيـه  هزينه هـای  جنـگل داری  طرح هـای  در  می شـود 
افزايـش يابـد. بـرای پرهيـز از ايـن تهديـد الزم اسـت رويکـرد 
مديريـت مشـارکتی به معنـای اسـتفاده از مـردم محلـی در سـطح 
تصميم گيـری بـرای طرح هـای جنـگل داری در پيـش گرفتـه شـود. 
بدين وسـيله می تـوان از فرصت هـای به دسـت آمـده بـرای جبـران 
کـرد. اسـتفاده  تهيـه طرح هـای جنـگل داری  هزينه هـای  افزايـش 

جمع بندی 
يکـی از نـکات اساسـی در پذيـرش يکان هـای مديريـت جوامـع 
محلـی ايـن اسـت کـه دانـش سـنتی آنهـا به گونـه ای در ايـن زمينه 
 )Unity of command( تنظيـم شـود که اصـل وحـدت فرماندهـی
در برنامه هـای مختلـف آنهـا لحـاظ شـود. اصل وحـدت فرماندهی، 
گرفتـن دسـتور تنها از يک مسـئول و تنهـا از يک باالدسـت را بيان 
می کنـد )نيکواقبـال، 1391(. در صورتی کـه کل سـطح سـامان های 
عرفـی بـزرگ به عنـوان يـکان مديريت تلقی شـود، در ايـن صورت 
امـکان برقـراری وحـدت فرماندهی به حداقل می رسـد. بـا پذيرش 
تنظيـم  در  محلـی  جامعـه  کوچک تـر  تقسـيم بندی های  قواعـد 
يکان هـای مديريـت، فراينـد کنتـرل در طرح های جنـگل داری بهبود 
می يابـد، زيـرا بـا کوچـک شـدن يـکان مديريـت به دليـل کاهـش 
حجـم عمليات، سـنجش عملکردها در برابر اسـتانداردها، تشـخيص 
انحراف هـا و اقدام هـای اصالحـی بهتـر انجـام می شـود. همچنيـن، 
واگـذاری اختيارهـا و مسـئوليت ها، روشـن تر و بهتـر خواهـد بـود، 
زيـرا وقتـی رويدادهـای پيرامونـی خـارج از کنترل افراد سـاکن در 
هـر سـامان عرفـی اسـت، بنابرايـن کاری از آنهـا برنخواهـد آمـد؛ 
امـا بـا کوچک شـدن يکان هـای مديريـت، عناصـر يـکان مديريت 
بزرگ تـر نقـش عنصـر خارجـی را بـرای آنهـا دارد. ايـن موضـوع 
سـبب روشـن شـدن اختيارهـا و مسـئوليت ها در جامعـه محلـی 
می شـود. پذيـرش چنيـن تقسـيم بندی هايی به عنـوان دانـش سـنتی 
سـبب می شـود فرصت هـای بيشـتری برای مشـارکت جوامـع محلی 
فراهـم شـود. البتـه نبايـد برخـی ضعف های دانـش سـنتی را در اين 

قسـمت ناديـده گرفـت. نيـاز بـه افزايـش هماهنگی 
از  فعاليت هـا در يکان هـای مديريتـی مختلـف  بيـن 
مهم تريـن ضعف هـای ايـن دانـش در ايـن موضـوع 
اسـت. خـرد شـدن يکان های مديريت سـبب می شـود 
کـه انجام فعاليت هـا در طرح های جنـگل داری نيازمند 
هماهنگـی بيشـتر حلقه هـای ارتباطـی باشـد کـه ايـن 
موضـوع سـبب پيچيدگـی در ارتباطـات و برنامه ريزی 

طرح هـای جنـگل داری می شـود.
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