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  زاگرس یها جنگلجوامع محلی  یها سازهبررسی الگوی تولیدی 

 استان چهارمحال و بختیاری( :موردی ۀمطالع)

 5، محمود طالبی4 ،1یمهدی زندبصیر ،3، حسن جهانبازی گوجانی2، مهدی پورهاشمی*1منش یعقوب ایران
 تحقیقات، سازمان ،یاریبخت و چهارمحال استان طبیعی منابع و یکشاورزآموزش  و تحقیقات مرکز طبیعی، منابع تحقیقات استادیار پژوهش، بخش .1

 ایران  شهرکرد، ،یکشاورز ترویج آموزش و
 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران تحقیقات جنگل ۀمؤسسدانشیار پژوهش،  .2

 تحقیقات، سازمان ،یاریبخت و چهارمحال استان طبیعی منابع و یکشاورزآموزش  و تتحقیقا مرکز طبیعی، منابع تحقیقات خش. دانشیار پژوهش، ب3

 ایران شهرکرد، ،یکشاورز ترویج آموزش و

 بهبهان، بهبهان، ایران اءیاالنب خاتم، دانشگاه صنعتی یعیطبمنابع  ۀدانشکد، یجنگلداراستادیار گروه  .4

 تحقیقات، سازمان ،یاریبخت و چهارمحال استان طبیعی منابع و یکشاورزآموزش  و قیقاتتح مرکز طبیعی، منابع تحقیقات بخش پژوهش، مربی .5

 ایران شهرکرد، ،یکشاورز ترویج آموزش و

 07/11/1399، تاریخ پذیرش: 19/08/1399تاریخ دریافت: 

 دهیچک
خرود طرایری    یهرا  تهخواسر بررآوردن نیاههرا و    بررای گوناگون و  یها هدفآنچه مردم محلی و روستاییان اطراف جنگل با 

تولیردی   یهرا  ساههشناسایی کامل  ،پژوهش. هدف این ردیگ یمسنتی جوامع محلی قرار  یها ساهه ۀگسترددر مفهوم  ،کنند یم

نخست به پیشرفت جایگاه و نقش جوامع محلی در  ۀدرجتا در  بوداستان چهارمحال و بختیاری  یها جنگلجوامع محلی در 

دوم با واکاوی الگوی تولید در این نظام تولیدی، بهتررین شررایب بررای اسرتمرار      ۀدرجر و د شودهاگرس کمک  یها جنگل

 ۀجامعر آوری اطالعرات در   منظرور جمرع   به .شودشرایب برای این استمرار تعیین  یارتقا یها نهیهممعرفی و  یادشدهتولیدات 

 یهرا  مؤلفره و  هرا  دانرش تررین   مهر   ،تولیدی یها ساههدر بخش شناسایی . شدبرفی استفاده  گلوله یریگ نمونهمحلی اه روش 

 شرد بخش واکاوی الگوی تولیدی ترالش  در  پس اه آنو  شدند، توصیف دهند یممحیطی که ورودی این سیست  را تشکیل 

 یهرا  جنگرل الگوی تولید در بین جوامع محلی  یارتقا یها یاهمندینتولید،  فرایندضمن معرفی معیارهای مناسب در ارهیابی 

سرنتی جوامرع محلری     یهرا  سراهه الگوی تولیدی )دستی، ناب و چابک(  سهاه بین نتایج نشان داد که ند. شورفی هاگرس مع

بهتررین   ،تولید چابک در بیشتر معیارهرای ارهیرابی تولیرد    یبیشترین تناسب را با الگوی تولید دستی دارند. دریالی که الگو

گررفتن عردم    در نظرر تغییرر اه الگروی دسرتی بره الگروی چابرک،        ۀمر اله. را نشران داد  ها ست یاکوستولید در  فرایندالگوی 

 .استهاگرس  یها جنگلت در مدیریت ادن اثر اطالعرمحیطی و اهرمی ک یها نانیاطم

 سنتی مرتبب با جنگل. یها دانشهاگرس،  یها جنگل، تولید چابک، تولید نابکلیدی:هایواژه
 

مقدمه
توسرب   دشرده یتولارهای تولیدات و ساختی امعن به 1ساهه ۀواژ

در طرایری   ،طبیعری  یهرا  دهیر پد بررخالف [. 1] ستها انسان

                                                           
 

*
 09131842301مسئول، تلفن:  ۀنویسند 

Email: y_iranmanesh@yahoo.com 
1. Structure 

انسرانی و اجتمراعی محوریرت دارد.     یها مؤلفه، نقش ها ساهه

هاگرس جایگاه جوامع محلی گونراگون برا مسرا ل     یها جنگل

 هرا  سرت  یاکوسدر ایرن   .[2] انرد  مختلرف اقتصرادی   -اجتماعی

هرای گونراگون انسرانی،    طوالنی سرکونت و نیاه  ۀسابقدلیل  به

مختلفری   یهرا  سراهه دور  یهرا  گذشتهاجتماعی و اقتصادی اه 
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آنچره مرردم   [. 4، 3] توسب مردم محلی طرایری شرده اسرت   

گونراگون و   یهرا  هردف محلی و روستاییان اطراف جنگل برا  

در  ،کننرد  یمخود طرایی  یها خواستهبرآوردن نیاهها و  برای

 ردیر گ یمر قررار   1حلیسنتی جوامع م یها ساهه ۀگستردمفهوم 

 ممکررن اسررتهاگرررس  یهررا جنگررلدر  هررا سرراههایررن  [.5]

روسرتاییان   یهرا  خانره یرا   رو کرو  چادرهای عشایری جوامع 

 [.6] مردم محلی باشد یها ساخته دستاطراف جنگل و دیگر 

م با اطالعرات گونراگون   أگوناگون مردم محلی تو یها یطرای

 یهرا  دانرش  ۀپایو  بدیا میکه اه نسلی به نسل بعد انتقال  است

سرنتی   یها دانش[. 7] دهد یمسنتی مرتبب با جنگل را تشکیل 

 ۀهمینر عرات جوامرع محلری در    مرتبب با جنگل مجموعه اطال

گونرراگون اه منررابع   یهررا شررناختو  هررا یآگرراهتجررارب، 

 هرا  دانرش ایرن   [.8] شروند  یمجنگلی را شامل  یها ست یاکوس

مفراهی    ۀهمینر  گونراگون در  یهرا  یبنرد  دستهو  ها نقشدارای 

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

در  ژهیر و بره سرنتی   یهرا  دانش. هستندجنگلی  یها ست یاکوس

هیرررا در ایررن  ،دارنررد یا ژهیرروهاگرررس جایگرراه  یهررا جنگررل

دلیرل نقرش و    بره  ها طرحموضوع پذیرش اجتماعی  ،ها جنگل

هرا   پژوهشبیشتر  [.2-4]مردم محلی اهمیت هیادی دارد  تأثیر

 یهررا جنگرل سررنتی جوامرع محلری در    یهرا  دانرش  ۀدر همینر 

سرنتی در برین جوامرع     یهرا  دانشمبانی شناسایی  بر هاگرس

و واکرراوی و تحلیررل  [13، 12، 6] انررد تمرکررد داشررتهمحلرری 

اسرت.   بررسری شرده  کنرون کمترر    تولیدات جوامع محلی ترا 

 یراینرد ف ،محلری  یهرا  ساههسنتی مرتبب با ساخت  یها دانش

ورده اه یرک  اعنوان کاال یا فرر  است که در آن ساهه به 2یدیتول

 فراینرد  ،بیترت  نیا  به. شود یمتولیدی مشخص یاصل  فرایند

و  ردگونراگون دا  یهرا  سراهه نقش محروری در ایجراد    ،تولید

اطالعات جوامع محلی در بخش ورودی سیست  تولیرد سراهه   

ه توسرب جوامرع   تولیرد سراه   ،. اه نظرر سیسرتمی  ردیگ یمقرار 

 .نشان داد 1شکل  صورت به توان یمرا محلی 

                                                           
1. Traditional structures of local communities 

2. Production process 

سرنتی   یها تولید ساهه ،شود یاستنباط م 1ه اه شکل کچنان

سیسرتمی شرامل ورودی،    یتوسب جوامرع محلری در فراینرد   

فراینررد، خروجرری و برراهخورد اطالعررات اسررت. در نگرررش  

داد سیسررت  شررامل   هررا یررا درون  ، دادههررا یسیسررتمی، ورود

که انررژی و مرواد الهم بررای ایرن      شود یختلفی مهای م مؤلفه

ورودی  یهرا  [. در بین مؤلفره 15، 14کند ] تولید را یاصل می

سرنتی جوامرع    یهرا  سیست ، نقش اطالعات یرا همران دانرش   

ها در بخش خروجری   محلی برجسته است. پس اه تولید ساهه

اطالعات خروجی این سیسرت  )کمیرت و   باید سیست ، دوباره 

 ات( در فرایند باهخورد بره ورودی سیسرت  پرس   کیفیت تولید

سرنتی   یهرا  خورانده شود. ماهیت فرایند تولید و ساخت ساهه 

در جوامع محلی ایجاد ارهش افدوده در فرایند تبردیل اسرت.   

ارهش افرردوده مفهررومی اسررت کرره تفرراوت قیمررت یررا ارهش 

[. در مردل  16] کند یورودی و خروجی سیست  را مشخص م

در  توانرد  یامع محلی این ارهش افردوده مر  سنتی جو یها ساهه

عملکررردی در فراینرردهای  یهررا مختلررف ارهش یهررا شررکل

اقتصرادی بررای ترأمین     -اجتمراعی  یهرا  کشاورهی یرا ارهش 

 ،سرنتی  یهرا  [. سراخت سراهه  17] معیشت جوامع محلی باشد

الگروی   بایرد تولیدی است و برای هر فرایند تولیدی  یفرایند

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

، سرمایه، آالت نیگران، ماشرمرتبب با کا یها یژگیبا مجموع و

روند کنترل و شرایب محیطری فراینرد کنتررل اسرت. اه سرال      

تاکنون که موضروع الگوهرای تولیرد بحرب و بررسری       1903

و  6، تولید ناب5، تولید انبوه4، چهار الگوی تولید دستیاند شده

شرده توسرب    الگوهای تولیدی معرفی نیتر یصلا 7تولید چابک

ایرن  [. هریرک اه  18انرد ]  دانشمندان مدیریت و اقتصراد بروده  

خاص خود را دارند. در الگوی  یها یژگیو ،الگوهای تولیدی

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

 ۀکننردگان، هدینر   مصرف یها شکل دقیق تولید مطابق خواسته

                                                           
3. Production paradigm  

4. Craft production 

5. Mass production 

6. Lean production 

7. Agile production 
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اد تولید، تولید کاربر )تولیدی که متکی به نیروی کار اسرت  هی

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

شرکل نبرودن محصروالت     آالت ساده و همسان و هر   ماشین

. انرد  ترین معیارهای الگوی تولیدی بدون استاندارد خاص مه 

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

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

تررین   کاهش قیمت تولیدات و تولیدات متکی بر سرمایه مهر  

. در تولیررد نرراب، کررارگران  انررد معیارهررای الگرروی تولیرردی 

، کراهش  ریپرذ  خودکرار و انعطراف   یهرا  نیچندمهارتی، ماشر 

و فضرای کرار،   خریرد وسرایل    ۀاستفاده اه منابع تولید، سررمای 

یذف اترالف، تولیرد اسرتانداردهای الهم بررای اسرتانداردها،      

نقش دادن به تنروع تولیردات و یرس مسرتولیت در کارکنران      

تررین معیارهرای الگروی     همراه برا آهادی عمرل در کرار مهر     

 یهرا  نران ی[. در تولید چابک، توجه به عدم اطم19] اند تولیدی

های عدم اطمینران  محیطی، یرکت سریع و آسان در بین متغیر

محیطررری، توانرررایی بررررای بقرررا و پیشررررفت در شررررایب   

ها، توانمندساهی کارکنان  وردها، تحول سریع فرناپذیر بینی پیش

تولیرد   ییافدا و همکاری درونی و بیرونی سیست  در جهت ه 

تررین معیارهرای الگروی     و واکنش اثربخش بره محریب، مهر    

عنروان یکری اه    بره  [. الگوهای چابکی ساهمانی20] اند تولیدی

جنگلری مطررح    یهرا  سرت  یمفاهی  نروین تحقیقراتی در اکوس  

اطالعرات مردیریت، مردیریت     یهرا  ست یاند و تقویت س شده

جنگلررداری و  یهررا انرردرکاران و تقویررت طرررح بهینرره دسررت

اثرگرذار در ایرن    یهرا  لفره ؤعنروان م  مربوط به یها ست یهیرس

کره در   یگرر ی[. موضروع د 21] انرد  شده نهادهبحب  بهالگوها 

اثرر اهرمری    ،شرود  یمعرفی الگوهای تولیدی به آن پرداخته مر 

 2کره در شرکل    استکردن اطالعات در الگوی تولید چابک 

الگروی تولیردی در تولیرد     یهرا  یعنوان یکی دیگر اه ورود به

 چابک معرفی شده است.

 
 [.14] با انجام تغییراتاصلی  عگرفته از منببر ، . تولید یک سازه توسط جوامع محلی از منظر سیستمی1شکل 

 
 [.18] با انجام تغییراتگرفته از منبع اصلی بر  ،و خروجی سیستم تولید چابک ها یورودترین  معرفی مهم .2شکل 
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سیست  تولیرد چابرک در    یها یورودآنچه اه براساس 

، تولید چابک سه ورودی اساسی شود یممشخص  2شکل 

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

گونراگون داخرل و خررار     یهرا  یهمکرار عردم اطمینران،   

سیست  در استفاده اه منابع و اهرمی کرردن اثرر اطالعرات.    

منظور اه اهرمی کردن اثر اطالعات ایرن اسرت کره نقرش     

نحروی برجسرته شرود کره      اطالعات در سیست  تولیدی بره 

 یسراه  سراده اهررم   عنروان  بهترین مشکالت سیست  را  مه 

بررسری در   تحرت کند. در این همینه در تولیدات مختلرف  

 تثبیت شود. بایدهای سنتی  منطقه نقش دانش

های تولیردی  فراینرد بررسی الگوهای مختلف تولیدی در 

پراهمیررت در  یهررا بحرب منرابع و صررنایع گونراگون یکرری اه   

 ۀهمینر هیرا شناخت الگوی تولیردی   ،استهای تولیدی فرایند

 برای. دکن یمتولیدی را مشخص  یها لفهؤمها و فرایند یارتقا

، بروه در صرنایع گونراگون تولیرد ان    پژوهشرگران برخی  ،نمونه

برخی تولید نراب و برخری تولیرد چابرک را بهتررین الگروی       

 یهرا  جنگرل در . انرد  کررده تولید معرفری   فرایندتولیدی برای 

 تحقیقری تراکنون   رسد یماستان چهارمحال و بختیاری به نظر 

جوامرع محلری    یهرا  ساههسنتی مربوط به  یها دانش ۀهمیندر 

مررتبب برا مسرا ل     تحقیقرات امرا در   ،صورت نپذیرفته اسرت 

برا بررسری   و همکراران   یتهرانر  یفردا  اقتصرادی،   -اجتماعی

 جنگل در سرامان عرفری   یگردشگر شیآسا یمیاقل یبند پهنه

به این نتیجه رسیدند کره در هشرت مراه اه سرال      1منج بخش

 اسرت رجی در این سامان عرفری یراک    بیشترین مطلوبیت تف

بررا بررسرری  ایمررانی راسررتابی و همکرراران   همچنررین[. 22]

آسررتانه در سررامان عرفرری کلگچرری در اسررتان     یهررا ارهش

چهارمحال و بختیاری به این نتیجه رسیدند که وضعیت فعلری  

آستانه برای دستیابی بره   یها ارهشبا  تحقیق ۀمنطق یها جنگل

تعرداد   شراخص و چهرار   دارنرد  مدیریت پایدار جنگل فاصله

تجاوه به جنگرل، بهبرود معراش جوامرع وابسرته بره جنگرل،        

سراهماندهی محلری    یها گروهو تعداد  یمحلمشارکت جوامع 

                                                           
1. Mondj 

دستیابی بره مردیریت پایردار     یها شاخصترین  در جنگل مه 

گونراگون   یها ساهه ۀکه تاکنون در همین  اهآنجا .[23] اند جنگل

، نگرفتره الگروی تولیردی انجرام     بارۀپژوهشی در ،جنگلداری

تولیردی جوامرع    یهرا  ساهههدف این پژوهش شناسایی کامل 

استان چهارمحال و بختیاری است ترا در   یها جنگلمحلی در 

نخست به پیشرفت جایگاه و نقرش جوامرع محلری در     ۀدرج

ساهوکار پیشرفت نقش مرردم  . شودهاگرس کمک  یها جنگل

مردتر اه  ابیشرتر و کار  ۀاسرتفاد هاگررس،   یها جنگلمحلی در 

برومی   یها دانشجنگلداری است. شناسایی  یها طرحآنان در 

همچنرین  و  آنهرا  یهرا  ضرعف جوامع محلی و برطرف کردن 

 ۀاسرتفاد بره   توانرد  یمآن  یها بیتخر یها عاملکنترل  یها راه

جنگلرداری و   یها طرحدر  ها دانشو در ید نیاه اه این  مؤثر

نیرد   دوم ۀدرجدر  .کندکمک  جنگل تیریمد یها یدیر برنامه

برا واکراوی الگروی تولیرد در ایرن نظرام        هدف این است که

معرفری   یادشدهتولیدی، بهترین شرایب برای استمرار تولیدات 

در  .شرود شرایب برای این استمرار تعیرین   یارتقا یها نهیهمو 

تررین   تولیردی سرعی شرده مهر      یهرا  سراهه بخش شناسرایی  

کره ورودی ایرن سیسرت  را     محیطری  یهرا  مؤلفره و  هرا  دانش

و در بخرش واکراوی الگروی     شود، توصیف دهند یمتشکیل 

ضررمن معرفرری معیارهررای مناسررب در  شرردهتولیرردی تررالش 

الگروی تولیرد در    یارتقرا  یهرا  یاهمندینتولید،  فرایندارهیابی 

 ند.شوهاگرس معرفی  یها جنگلبین جوامع محلی 

هاموادوروش

تحقیقۀمنطق

شهرسرتان   ،یاریر بختن چهارمحرال و  در استا پژوهش نیا

اه  یکر ی. شهرستان لردگان گرفتلردگان، بخش منج انجام 

هدار هکتار  150با سطح جنگلی استان  یجنگلمناطق مه  

 Quercus) یرانیا، بلوط ها جنگل نیاغالب در  ۀگون .است

brantii Lindl.)  تحرت عرفی  ۀینایجایگاه  3است. شکل 

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

 . دهد یمنشان 
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 بررسی تحتعرفی  ۀیناح ۀمحدود. 3شکل 

سامان عرفی برا مسرایتی در    نیا :گویچیعرفسامان

برره  سرکنه  یدارا یآبراد شرامل پرنج   هکترار   6000یردود  

، البرهآبراد، خارسرتون، سررقلعه و برآفتراب     گرو یچ یها نام

دشرت الر و   یهرا  نرام به  سکنهاه  یخال یآبادو دو  گویچ

و  یمرکرد بخرش   ۀمحردود در  هرا  یآباد نیامونس است. 

 261 یدارا یعرفر سرامان   نیر ا. اند شدهدهستان منج واقع 

 یاصرل  یکاربر است. تیجمعنفر  1000اه  شیبخانوار و 

 نیبر  یارتفاع ۀمحدودو در است سامان جنگل و مرتع  نیا

لرب  غا پیتدو . قرار دارد ایدرمتر اه سطح  2100تا  1000

بنره   -و بلروط  درصد( 75هاد ) شاخهدر منطقه شامل بلوط 

 درصد( است. 25)

برال    یمسرایت با  یعرفسامان  نیا: دلهیبیعرفسامان

 دلره یببه نام  سکنه یدارا یآباد کیشامل  هکتار 2752بر 

. اسرت  یجنگبنگردان و  یها نامبه  سکنهفاقد  یآبادو دو 

و دهستان منج  یمرکدبخش  ۀمحدوددر  ها یآباد نیا همۀ

خانوار و یدود  480 یدارا یعرفسامان  نیااند.  واقع شده

 نیبر سامان  نیا یارتفاع ۀمحدود است. تیجمعنفر  1807

غالرب در   پیر ت. دو اسرت یدرمتر اه سرطح   2000تا  900

 14بنره )  -بلوطو  درصد( 86هاد ) شاخهبلوط  شاملمنطقه 

 است. درصد(

پژوهشروش

محلرری اه روش  ۀجامعررعررات در آوری اطال جمررع منظررور برره

، ایررن روش. در شررداسررتفاده  1گلولرره برفرری یریررگ نمونرره

 ۀجامعابتدا مسا ل مورد بحب را با تعداد کمی اه  پژوهشگران

شوندگان  اه پرسش ها، پرسش. در ضمن کنند یمآماری مطرح 

 فراینرد بره   توانند یمکه  را ترین افرادی تا مه  شود یمخواسته 

 ،جدیرد  ۀشرد  معرفری . افرراد  کنندعرفی م کنند،کمک  پژوهش

و البته به همین شکل  شوند یمبعدی را شامل  یها نمونهخود 

ثری را بررای  ؤتا افرراد جدیرد و مر    شود یمنید خواسته  آنهااه 

و مشرابه یرک   صرورت  . بره همرین   کنندمعرفی  پژوهش ۀادام

را هنگام یرکت روی خود جمع  ها برفگلوله برف که دیگر 

شرده اضرافه    یریر گ نمونره به افرراد   پژوهش ایندفردر  ،کند می

کره اطالعرات    ابرد ی یادامره مر    . ایرن کرار ترا همرانی    شرود  یم

دیگرر   کره  به یرد سریرایی برسرد و درن کننرد     پژوهشگران

 آنهرراکرره برررای برراقی نمانررده  پررژوهش ۀمسررتلاطالعرراتی در 

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

عنروان   محلری بره   ۀجامعر نفرر اه افرراد    56 مجموع در ،فرایند

 یهرا  سراهه  مرورد  پرژوهش در بررای   آنهاکسانی که اطالعات 

 نیر اافرراد مرورد نظرر در    . شردند پیمرایش   برود، سنتی مفیرد  

بودنرد و   دلهیبو  گویچ یعرفدو سامان  یروستاهاپژوهش اه 

                                                           
1. Snowball sampling 
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 دیگرر و  کدخرداها ، دانیسرف  شیر راه افراد باتجربه،  شد یسع

اسرتفاده   هرا  مصرایبه ر د یسرنت  یمیقد یها دانشبا آشنا  افراد

هرای   محلری برا اسرتفاده اه مصرایبه     ۀجامعپیمایش در  د.وش

اه افرراد محلری فقرب بررای     . گرفرت یافته انجرام  سراختار  مهین

 یبرردار  بهرره  )بخرش اول تحقیرق(   ها ساههشناسایی و معرفی 

 یهرا  سراهه در بخش دوم این تحقیرق پرس اه شناسرایی     .شد

تحلیلگر مستله بره ارهیرابی    گروهعنوان  بهحقیق ت گروهمحلی، 

تولیردی در الگوهرای مختلرف تولیردی      یها ساههمشخصات 

عنروان چرارچوب مکمرل     بره پرداختند. اهآنجا که این ارهیابی 

در ایرن   ،شرود  مری های تولیردی اسرتفاده   ینرد آفربرای تحلیل 

معیارهرای   ۀمقایسر تعیرین معیارهرا و    ،هرا  ساههتحقیق ارهیابی 

ی هرا سرنتی جوامرع محلری در الگو    یهرا  تولید سراهه سیست  

عنروان   بره تحقیق مسرتله   گروهتوسب خود  فرضتولیدی پیش

نیراه بره شناسرایی    . ه اسرت شرد  انجرام  1تحلیلگر مستله گروه

مسا ل مرتبب با الگروی تولیردی و معیارهرای مرورد بحرب و      

تولیردی در دانرش    یها ساههپیوستگی موضوع با بحب مفهوم 

بحب مکمرل بررای   معنوان  بهیی الگوی تولیدی سنتی و شناسا

 ( دلیل این انتخاب بود.ها ساههقسمت اول تحقیق )شناسایی 

سرنتی جوامرع    یها ساههبررسی الگوی تولیدی  منظور به

 ۀهمیندر مستله  لگریتحل گروهمعیار براساس نظر  15 ،محلی

شرده توسرب    طرایری  یهرا  سراهه الگوهای تولیدی مرتبب با 

معیرار براسراس    15ایرن   .گرفته شدند ر نظردجوامع محلی 

، 18، 15]تولیرد   مردیریت  ۀهمینر بررسی منابع گونراگون در  

و معیارهرا و   فراینرد بردهرای ایرن   رو ساهگار کرردن کا  [25

جنگلری ارا ره    یهرا  سرت  یاکوسآن در مردیریت   یها یژگیو

در  دادهند اه: وجود پایگراه  ا معیار عبارت پاندده. این اند شده

برودن   یچنردمهارت ولیدی، توانمندساهی نیروی کار، ت فرایند

 ۀشربک کارگران، کار تیمی، مردیریت ریسرک تولیرد، ایجراد     

موقرع تولیرد،    به ۀعرضتولیدی، تنوع تولید، مدیریت کیفیت، 

و مردیریت   هرا  وردهافر متیقثر اطالعات، کاهش ؤجایگاه م

گانره در بررسری و    پانددهکاربرد معیارهای ضایعات تولیدی. 

                                                           
1. Analyst team 

عبارت دیگر ایرن معیارهرا    به. استیابی الگوهای تولیدی اره

الگوی تولیدی در  که تا مشخص شود گرفتند یممدنظر قرار 

سمت الگوی دستی است یا الگوی ناب یا  بهسنتی  یها ساهه

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

معیارهای مشخص کردن سبک و الگوی تولید هسرتند.   [25

این ترتیب استفاده اه این معیارها با هدف مشخص کردن  به

سنتی جوامع محلی مردنظر   یها ساههنوع الگوی تولیدی در 

 چهرار  تولیرد اه برین   فراینرد بررسی الگروی   منظور به. است

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

سرنتی   یهرا  سراهه انبوه مناسب و دارای شررایب کراربرد در   

در  مدنظرمعیار  پاندده رو نیا؛ اه دششناسایی نامع محلی جو

 سه الگوی تولید دستی، ناب و چابک بررسی شدند.

وبحثنتایج
مختلرف   یهرا  سراهه بارۀ با جوامع محلی در  مصایبهنتایج 

 هرا  سراهه متنوعی اه  ۀشامل مجموع آنهاشده توسب  طرایی

ی و کشراوره  یها ساههکه برای ساهماندهی مناسب به  بود

  یفاظتی تقسری   یها ساههساختمانی و  یها ساههدامداری، 

آنهرا   کارکردهرای  ومعرفری  هرا   این سراهه  . در ادامه،ندشد

 .شود یم تشریح

یدامدارویکشاورزیهاسازه

 ییهرا  سراهه کشراورهی و دامرداری،    یهرا  سراهه منظور اه 

های کرراری فراینررددر  آنهررامحلرری اه  ۀجامعررهسررتند کرره 

در  آنهرا ترین  که مه  کنند یمری استفاده کشاورهی و دامدا

 :عبارت بودند اهبررسی  تحت ۀمنطق

 ایرر گررر جررنسجنگررر مخفررف جنسررگر ): 2جنگررر-

اه  کهاست  یچوب)چنددنده(  ای چهاردنده ( استریگ جنس

 ای ویبنو اه چوب  ها دندهساختن  یبراشن  ۀدرختچچوب 

 .شود یمآن استفاده  ۀدست کردندرست  یبرا گنجشک هبان

علوفره   ییجرا  هجابر  یبررا و  اسرت چنگرال   هیشبابدار  نیا

 (.4 شکل) شود یماستفاده 

                                                           
2. Jenger 
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 )چپ( پوست بز یها رشتهمختلف جنگر توسط  یها قسمتاتصال  ،)راست( یچوب ۀچهاردند ایجنگر  .4 شکل

 چنرد  یدارا کره  کالسرکه  هیشباست  یا لهیوس: 1مچ-

( و توسرب  5 شکلاه محورهاست ) کیدر هر  یفلدچرخ 

 یرو آن، یرو کشرراورهچهارپررا و بررا سرروار شرردن خررود 

خررد   کرامالا ترا   شود می داده یرکتشده  برداشتمحصول 

گفتره   «کرردن آخرون  » یمحلدر اصطالح  کار نیا. به شود

وجرود   یکشراوره ابدارآالت مدرن  کهدر گذشته . شود یم

ماننرد گنردم و جرو     یمحصروالت نداشت، پس اه برداشت 

نسرربت مسررطح دپررو  برره یرا در محلرر هرراآنتوسررب داس، 

خرد و برا   کامالارا  ها علوفه «چ » ۀلیوس به سپس. کردند یم

کردند. این کار چند بار  میرا جمع  شده پخش ۀعلوفجنگر 

خررد شروند. پرس اه خررد      کامالا ها علوفهتا  شد تکرار می

را برا جنگرر بره هروا پرتراب       آنهرا ، هرا  علوفره  کاملشدن 

اه دانه جدا شود.  کاهتا  دادند یمح باد اصطال و به کردند می

.گرفت یمانجام  دینبرنج  یبرا اتیعمل نیامشابه 

شرخ    یبررا  کره  یچروب ابدار  نیا:3وجفت 2شیخ-

 بخرش دو شرامل  ، کراربرد دارد  یکشراوره  یها نیهمهدن 

 یبرا یاصلقسمت  کهاست  یچوب شیخبخش اول : است

ه بسرت  وانیر یجفرت   کیر شخ  هدن است کره بره پشرت    

 یبررا  را وانیر یدو  کره دوم جفرت اسرت    بخش؛ شود یم

 (.5 شکل) دارد یمه  نگه  کنارشخ  هدن در 

. شرود  یدر این ساهه به کل مجموعه نید جفت گفته مر 

 برا گونه که مشخص است این ساهه اه قسمت وسرب   همان

                                                           
1. Chom 

2. Khish 

3. Joft 

 یهرا  . بره هرر کردام اه یلقره    شود یبسته م شیطناب به خ

گفتره   «لرودن » ردیر گ یدر آن قررار مر   وانیر جفت که سر ی

 شود یطور معمول اه چوب ارژن ساخته م . لودن بهشود یم

)االغ،  وانیر کره دو ی  شرود  یم سببالف(. جفت  6)شکل 

)شکل  رندیکنار ه  قرار گ یمشخص ۀگاو( با فاصل ایقاطر 

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

 ریمسر  و گیررد  مری طررف آن را   که کشاوره دو یا دسته .1

 شیکرررده و اه کررج شرردن خرر تیرا هرردا شییرکررت خرر

در مشت فرد قررار  این بخش . اهآنجا که کند یم یریجلوگ

 .2 ؛شرود  یگفته م «مشت دارم»اصطالح به آن  ، درردیگ یم

 یقسرمت چروب   .3 ؛شیخر  یدسته و قسمت اصل نیرابب ب

 یموارد به کمک بخش آهنر  یکه پلستر نام دارد و در برخ

شرخ  را   یاصل اتی، عملشود ین اضافه م( که به نون آ5)

طور معمول، پلستر اه جنس چوب بلروط   . بهدهد یانجام م

و  شیخر  نیرابرب بر   .4 ؛شرود  یگنجشک انتخاب م هبان ای

 جفت.

تررر،  افررراد مسررن یدر منرردل برخرر :یآخررورچرروب-

( وجرود  وانرات یی یو آبخور ی)غذاخور یچوب یآخورها

اسرتفاده   آنهرا  سراخت  یاه چوب بلوط بررا  اغلبدارد که 

(. علت اسرتفاده اه چروب بلروط محکر      7)شکل  شود یم

 نیر آن اسرت. ا  یریبودن، ترراک  هیراد چروب و نفوپناپرذ    

کردن قسمت مغرد   یدرخت و خال ۀبا برش دادن تن لهیوس

 .  شود یچوب تهیه م
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 )چپ( یکشاورز یها نیزمزدن شخم  یبرا یچوبو جفت  شیخ)راست(؛  علوفه کردنخرد  برای «چم» ۀساز .5 شکل

 
 )الف(                                                   )ب(                                                   )ج(

 [26] هم توسط جفت )ب(، خیش چوبی )ج( کناردر  وانیحدو  ینگهدار ۀنحوجفت )الف(،  .6 شکل

ه وجرود  چشرم  کره  یمنراطق در :یسرنگیآبشخورها-

 نیر ادامدارها،  ای ریعشااستقرار  کانون یکینددداشته باشد، در 

اسرتفاده   یبررا ساهه  نیا(. 7 )شکل شوند یم جادیاآبشخورها 

 کاربرد دارد. لیوساظروف و  یشوو شست ایدام، انسان 

 یابدارهرا اه  یاریبس:یچوبیابزارهاوهارهیدستگ-

 یهرا  رهیدستگ، استفاده بیشرا لیدل به یشتیمعو  یکشاوره

، اه ابدارهرا  نیااه  کیهردر  کاررفته به. چوب دارند یچوب

 ایر  خیس یابدارها ۀریدستگ نمونه، برای. است یخاص ۀگون

. مرردم منطقره   شرود  یم تهیهشن  ۀدرختچسوهان اه چوب 

گونره   نیر ابودن مغد چروب   یتوخالموضوع را  نیاعلت 

 ردنکر درسرت   یبررا  دیر بدرخت  ۀاه تن نیهمچن. دانند یم

موضروع   نیا. علت شود یماستفاده  شهیت ۀدستو  لیب ۀدست

اسرت. اه  ه شرد  انیر ب دیر بو بادوام بودن چروب   محک  دین

و عصا استفاده  شهیت ۀتبر، دست ۀدست ۀیته یبراچوب ارژن 

فررم دادن بره چروب ارژن آن را در آب داغ     یبرا. شود یم

را  ماننرد آن  رهیر گ ۀلیوسدو  نیبو پس اه نرم شدن  پدند یم

جال دادن بره   یبرا. دیدرآصورت صاف  تا به دارند مینگه 

نرور   ریر ه رو د دهنرد  میچوب ارژن آن را با روغن مالش 

 بره  ییبرا یه اریبسر سرخ  یجالتا  گذارند یمآفتاب   یمستق

درسرت   یبراپالخور  ای. اه چوب درخت شن ردیبگ خود 

بلروط   ۀویر م یاصلپوست  کندنکه در  1رنجک ۀدست کردن

(. 7)شکل  شده است دارد، استفاده می کاربرد

را پس اه برداشرت   عتیطبشده اه  یآور جمع ۀعلوف :2بنه-

 شرود  یمر اصطالح بره آن بنره گفتره     به که تورمانند یا لهیوسدر 

آن  ییجرا  هجابر اقردام بره    انیر چهارپاو برا   ریدنرد  می( 7)شکل 

و اه  شرود  مری بد بافته  یمواه  «بنه»روستا  یاهال ۀگفت. به کنند یم

بررای   لهیوسر هیرادی برخروردار اسرت. اه ایرن      اریبس استحکام

شرود. ایرن وسریله یرک      ده استفاده میشخرد علوفهیمل کاه و 

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

دو  یداراکنند. بنره   را محک  می آنهاو سپس کرده به ه  متصل 

هرای   شرده اه طنراب   هبافت. تور بنه ها دستکقسمت است: تور و 

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

مترر اسرت.    سرانتی  4ترا   3هرای یردود    چشرمه  یداراشود،  می

شروند. ایرن    و در دو سر ترور بسرته مری    استچوبی  ها دستک

تورهرا بره    ۀو لب شودرایتی باه  شود در بنه به ها سبب می دستک

 ه  گره نخورند.  

                                                           
1. Renjok 

2. Baneh 
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شده از چوب  ساخته رنجک یچوب ۀدست؛ (دوم از چپ عکسدر منطقه ) یسنگ(؛ آبشخور چپ) شده با چوب بلوط درستآخور  .7 شکل

 (راستعلوفه ) ییجا هجابو  یآور جمع؛ بنه برای (دوم از راست عکسشن ) ۀدرختچ

یساختمانیهاسازه

 هرا  انساختمدر  آنهاساختمانی که مردم محلی اه  یها ساهه

 :ند اها عبارت ،کنند یماستفاده  ها ساختمان هیا محوط

 یبررا  یچروب  ریت عنوان بهاه چوب بلوط  :یچوبریت-

 یرهرا یت یهرا  لبره . شرد  یماستفاده  یمیقد یها خانهسقف 

 «1برگره » شرود  یمر هده  رونیب وارید یها لبهاه  کهرا  یچوب

 ،. سرپس اسرت  دینابرو  یامعن به یلردر هبان که  ندیگو یم

دارها پهن  یرو( را ناهن یها چوببلوط ) ناهن یها ترکه

پخرش   هرا  ترکه یروبلوط را  یها برگ. پس اه آن کنند یم

و  ریدنررد مرریآن  یروگررل را  و کرراهو مخلرروط  کننررد مرری

 .(8)شکل  کنند یمو تراه  یبند بیش

 یهرا  خانره  کرردن   قیعرا پوشراندن و   یبررا :کتغل-

، شرد  یمر درست  یوبچ یرهایتبا  شانیها سقف که یمیقد

  صراف  یبررا . شرد  یمگل استفاده  و کاهاه پوشش مخلوط 

 یهرا  کتر غلاه شده،  پهن گل کاه تیتثبو  یبند بیش، کردن

بره   مردم لردگان یمحلدر هبان  که کردند یماستفاده  یدست

 دنیر کوب یبررا  لهیوس نیا. اه ندیگو یم 3بوترنا ای 2توتر آنها

نیرد  رنج و گنردم  در فصرل برداشرت بر    ها خرمن حیتسطو 

 (.8)شکل  شد یماستفاده 

توسرب   یابتکرار  یها ساههموارد  یبرخدر :زیآورخت-

مختلرف   لیوسرا  دیر آوهمچون  ییکاربردها یبرا یمحلمردم 

 (.8شد )شکل  شده ساخته می شسته یها لباساهجمله 

اه شرراخه و سرشرراخه و برررگ :یچرروبیهررانیپرررچ-

                                                           
1. Borgeh 

2. Toutor 

3. Boutorna 

منراهل،   اطیر طرراف ی یصرار در ا  ایر  نیعنوان پرچ درختان به

اسرتفاده   وریر دام و ط ینگهردار  یهرا  محرل  ایر ها، مردارع   باغ

 (.9)شکل  شود یگفته م 4، پرهیچوب یها نی. به پرچشود یم

شرکل   کنردوهای گلری بره    (:ی)گلریسفالیکندو-

)شکل  شوند میاه گل رس خام یا پخته درست  یا استوانه

طولشران   و مترر  یسرانت  30 ک  دستها  (. قطر این استوانه9

. کندوها بسرته بره   رسد یمتر م 1و تا یدود  استمتفاوت 

بره خررود   یمتفراوت  یهرا  نروع خران مرورد اسرتفاده رنر      

راخ کوچک وکندوها دو س نیا ییگیرند. در قسمت باال می

کندوها  نیوآمد هنبورهاست. ا که محل رفت شود یم جادیا

 نکره یا لیر دل و بره  شود یک  استفاده م یلیدر یال یاضر خ

 یهرا نسربت بره کنردوها    نبه داخرل آ  یدگیو رس تیریمد

عسرل آنهرا    یفر یو ک یکمر  دیر تر است، تول سخت یمعمول

 توجه نیست.  شایان

یحفاظتیهاسازه

 نیر در یفاظت آب و خان نقرش دارنرد. ا   یفاظتی یها ساهه

 یهنردگ  ۀو نحرو  شرت یبرا مع   یرمسرتق یطرور غ  ها به نوع ساهه

و  یآور خرهای جمرع مردم محلی ارتباط دارنرد. اسرت   ۀروهمر

در فصررول گرررم،  یاریررآب ۀمنظررور اسررتفاد آب برره ینگهرردار

و  ریمحل استقرار عشرا  جادیمنظور ا شده به نیسنگچ یها ساهه

شرده توسرب    یفاظتی طرایری  یها ساهه ،موقت دام ینگهدار

 (.10بررسی هستند )شکل  تحت ۀمردم محلی در منطق

 

                                                           
4. Parz 
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(؛ وسط) یمیقدبام منازل  حیتسط برای یدست کتغل(؛ چپ) قدیمی یها خانهد دارهای چوبی سقف استفاده از چوب بلوط در تولی .8 کلش

 (راست) یچوب زیآو رخت

   
 منازل در یچوب یحصارهاو  یخانگپرندگان  ینگهدارها، محل  خانه اطیحعنوان پرچین اطراف  همحلی از چوب بلوط ب ۀاستفاد .9شکل 

 (راست) یسفال یکندوهااز  یا نمونه(؛ وسط و چپ)

 
محل  جادیا منظور بهشده  نیسنگچ یها سازه(؛ چپدر فصول گرم ) یاریآب ۀاستفاد منظور بهآب  ینگهدارو  یآور جمعاستخر  .10 شکل

 (وسط و راست) موقت دام ینگهدارو  ریعشااستقرار 

 یبررس تحت ۀمنطقدر  ها سازهو استفاده از  دیتول تیوضع .1جدول 

 حاتیتوض استفاده زانیم دیتولمقدار  دیتولمحل  هنوع ساز

  ادیز متوسط داخل منطقه رنجک

 .شده است یچوب یها نمونه نیگزیجا یفلز ۀچهاردند دیجد شکلدر  متوسط کم داخل منطقه جنگر
 .شود یم دیتولسازه  نیا ،رود ینم تراکتور کهالعبور  صعبدر مناطق  کم کم داخل منطقه و جفت شیخ

  کم اریبس ندارد رج منطقهخا چم

 دارد. کاربردشده  دهیپوش و گل کاهبا  ها خانهسقف  که ییها قسمتدر  کم کم داخل منطقه بوترنا

 .شود یمالعبور استفاده  صعبو  بیپرشدر مناطق  متوسط متوسط داخل منطقه بنه

  متوسط متوسط داخل منطقه پرز

  کم اریبس ندارد خارج منطقه کندوی سفالی

  متوسط متوسط داخل منطقه یچوبآخور 
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 سنتی جوامع محلی در سه الگوی تولیدی پیشفرض یها سازهسیستم تولید  یمعیارها ۀمقایسنتایج  .2جدول 

 تولید چابک تولید ناب تولید دستی معیار

 *   توانمندسازی نیروی کار
 *   بودن کارگران یچندمهارت

 *   گروهیکار 
 *   مدیریت ریسک

 *   تولید ۀشبکایجاد 
 *   تنوع تولید

  *  مدیریت کیفیت
  *  موقع تولید به ۀعرض

 *   ها دادهوجود پایگاه 
 *   جایگاه مؤثر اطالعات

  *  ها نهیهزکاهش 
  *  مدیریت ضایعات تولیدی

 *   تولید یریپذ انعطاف
 *   کننده اغنای مصرف

 *   ولیدت فرایندبهبود مستمر 

 

 یهرا  پس اه بررسی نتایج عملکردهای گوناگون سراهه 

 ۀمعیرار مقایسر   پراندده محلی، نتایج بررسی  ۀمختلف جامع

های سنتی جوامع محلی در سره الگروی    سیست  تولید ساهه

تولیردی پیشرفرض )تولیرد سراده، تولیرد نراب و چابررک(       

 است. 2شرح جدول  به

ی تولیردی  وضعیت الگو بیانگر عالمت، 2در جدول 

بهتررین  بیرانگر  * و عالمت سنتی جوامع محلی  یها ساهه

 بررسی در الگوهای تولیدی مختلرف  تحتوضعیت معیار 

   .است سنتی جوامع محلی یها ساههبرای 

 کره  انرد  افتره یایرن موضروع تمرکرد     بر 2نتایج جدول 

را یک اه الگوهای تولیدی بیشترین قرابت و نددیکری   کدام

سرنتی دارنرد.    یهرا  سراهه برا تولیردات   این معیار  ۀهمیندر 

هر یک اه معیارها  ۀهمین)تعیین وضعیت الگوی تولیدی در 

 ،ترتیرب  نیر ا  بره . سنتی در جوامع محلری(  یها ساههبرای 

 ۀجامعر مختلرف تولیردی در    یهرا  ساههمدل الگوی تولید 

 نیترر  مطلروب  .محلی یک مدل الگوی تولید دسرتی اسرت  

برک بررای تولیردات    در مدل الگروی تولیرد چا   ها تیوضع

 جوامع محلی استقرار یافته است.  

منابع و مستندات مربروط بره معیارهرای     2منبع جدول 

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

اساس منابع مدیریت فوق، معیارهای مدیریتی در الگوهای 

معیرار کره بیشرترین     پراندده  آنهاتولیدی شناسایی و اه بین 

 ،سرنتی داشرت   یهرا  ساههبرای تطابق با تولید در  را امکان

 ،بررای انتخراب معیارهرا    ،عبرارت دیگرر   بره . شدندانتخاب 

دانش مدیریت تولید و انتخراب   ۀهمینمستندات مربوط در 

تولیدی در دانرش سرنتی    یها ساههمعیارهایی که با مفاهی  

 ینرردآفرشررد. شناسررایی جنگلررداری مطابقررت داشررتند،   

های مررتبب برا   ارعات در معیادن اطالقرار د، ساختاربخشی

 .باشدمیموضوع و تعیین بیشترین قرابت با الگوهای تولید 

سرنتی در   یهرا  دانرش مسا ل مختلفی اه  دربارۀ تاکنون

 اند کردهتالش  پژوهشگرانو  شدهکشور بحب  یها جنگل

 یهرا  منطقره در  پژوهشیو نیاههای فراخور تخصص خود 

سرنتی جوامرع    یهرا  دانرش  مختلفی اه یها نهیهمگوناگون، 

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

مررتبب برا    یهرا  دانرش بره معرفری    ،نید در قسمت نخست

مختلف تولیدی در استان چهارمحال و بختیراری   یها ساهه

سرنتی مررتبب برا     یها دانشوسیعی اه  گسترۀ. ه شدپرداخت

ی و تولیرد  یفراظت  یها ساههکشاورهی و دامپروری، تولید 
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 اه آنهرا و محراط   هرا  ساختمانگوناگون مرتبب با  یها ساهه

. در مطالعره بودنرد   تحرت  ۀمنطقر در  هرا  دانرش ایرن   ۀجمل

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

و با معرفری معیارهرای تولیرد     کردندواکاوی این تولیدات 

 بره  (انرد  شرده جنگلی سراهگار   یها ست یاکوس)که با بخش 

 . پرداختند ی الگوهای مختلف تولیدیبررس

 یهرا  ساهه ۀهمینمسا ل مهمی در تحقیق، در نتایج این 

. نخست آنکه آنچه در شرایب شود میجوامع محلی معرفی 

 ،شرود  یمر جنگلی هاگرس مشاهده  یها ست یاکوسفعلی در 

مختلرف   یهرا  سراهه الگوی تولید دستی در سراخت   نوعی

روی انسررانی در نقررش نیرر ،در ایررن الگرروی تولیررد. اسررت

. توانمندساهی نیروی کار و استتولیدات مختلف برجسته 

بودن آن در یرد سراخت وسرایل و ابدارهرای      یچندمهارت

و تنوع تولیدات نید مشهود است. آنچره در   استمقدماتی 

کشراورهی، دامپرروری،    یها ساههتولیدات گوناگون  ۀهمین

 تحرت  ۀمنطقر یفراظتی در   یهرا  ساههمصالح ساختمانی و 

همگری نشران اه ایرن تنروع دارنرد.       ،بررسی گدارش شده

امرروهه الگروی    شرد، که در بخش مقدمره بیران    طور همان

نرروین در سرراخت و تولیررد محصرروالت   یالگرروی ،تولیررد

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

در  ریپرذ  انعطراف ی یالگرو و هر    مردرن  یالگروی  عنروان  به

 رسرد  یم نظر به [.18] شده است های تولیدی معرفیفرایند

نظرر گررفتن عردم     در ،ترین معیار الگوی تولید چابک مه 

 [.20، 18] استهای تولیدی فرایندمحیطی در  یها نانیاطم

موضروع عردم    جنگلری نیرد   یهرا  سرت  یاکوسکه در   اهآنجا

در  هررا مسررتله نیتررر یمحرروراه  ،محیطرری یهررا نررانیاطم

 بایررد ،[27] تاسررمرردیریت پایرردار جنگررل  یدیررر برنامرره

 هنظر گرفتر  درهای تولیدی فرایندموضوع عدم اطمینان در 

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

صرورت   بره  هرا  سراهه تولید و ساخت  فرایند باید شد،ارا ه 

 بخرش  در ،. برر ایرن اسراس   شرود جریان سیستمی متصور 

مختلرف چروبی برگرفتره اه     یهرا  ساهه پژوهش،نتایج این 

 عنروان  بره درختران بلروط    ژهیر و بره وب درختان جنگلی چ

 4 یها شکل)مانند  اند شدهورودی سیست  تولیدی استفاده 

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

بره   ها نانیاطم. عدم شود یمپررن   ها ساههاین  های ضعف

جنگلرری مطرررح  یهررا سررت یاکوسمختلفرری در  یهررا شررکل

 برر  توانرد  یمر کاهش پخایر چروبی   ،نمونه برای .شوند می

چروب درختران    آنهرا که ورودی ساخت  ها ساههتولید این 

نظر گررفتن عردم    جنگلی است اثرگذار باشد. همچنین در

مصالح غیروابسته به چروب   اثراطمینان سبب پررن  شدن 

 9 مانند آنچه در شرکل  ییها ساهه ؛شود یمدرختان جنگلی 

 آنهارودی سیست  تولید که و ییها ساههیعنی  ،طرایی شده

به چروب درختران جنگلری کمترر وابسرتگی دارد. چنرین       

ن امتخصصرر بیشررتربرررای  هیررادیپررذیرش  ییهررا سرراهه

 جنگرل  سنتی مرتبب با یها دانشثبت  ۀهمینجنگلداری در 

که با کمترین استفاده  ییها ساههمنظور این است که  دارند.

اسران  اه نظر کارشن شوند یمآالت جنگلی طرایی  چوباه 

منظرور   بره بیشرتری   پرذیرش  توانند یماجرایی و تحقیقاتی 

 ؛همپوشانی با مفهوم تخریب در اکوسیست  داشرته باشرند  نا

 ن پایداری جنگل کره تمامیرت اکوسیسرت    اویژه متخصص به

 یهرا  شراخص پا را یکری اه  سرر  در بخش سررمایه  جنگل

 ،ترتیب نیا  به [.28] کنند یممدیریت پایدار جنگل معرفی 

 شردند، یفاظتی که در بخش سوم نتایج معرفری   یها ساهه

برا الگروی تولیرد چابرک     را بیشترین سراهگاری   توانند یم

محیطری   یهرا  نانیاطمنظر گرفتن عدم  در معیار در ژهیو به

گیرری تطرابق برین مفراهی       نتیجره مبنای ایرن   داشته باشند.

 یهرا  سراهه و مفهروم   2معیارهای مورد بررسی در جردول  

  .استمحلی در بخش ابدارهای سنتی  ۀجامعتولیدی در 

ایجراد   سراه  نره یهم تواند یمبومی  یها یورافنشناسایی 

هاگررس   یها جنگلاثر اهرمی کردن اطالعات در مدیریت 

سررنتی  یهررا سرراههباشررد. منظررور اه اطالعررات در تولیررد  

نهایت بخرش   که در استسنتی مرتبب با جنگل  یها دانش

تسرهیل معیشرت    کننردگان و  خروجی یعنی اغنای مصررف 
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 تحرت  ۀمنطقر نمونه در  رایبرا در پی خواهد داشت.  آنها

سرنتی   یهرا  سراهه بررسی ابردار خریش و جفرت یکری اه     

(. اطالعرررات 6 )شرررکل اسرررتکشررراورهی و دامرررداری 

در اغنرای   یا گونره  بهشده در بخش طرایی ابدارها  یاصل

 لیتسره کراربرد دارد کره سربب     کننردگان  مصررف نیاههای 

و سختی ماننرد کشراورهی و دامرداری     های سنگینفرایند

شود.   می

ورودی دیگر سیسرت  تولیرد چابرک همکراری بیشرتر      

شررامل  توانررد یمررجنگلرری  یهررا سررت یاکوساسررت کرره در 

محلی و همکراری برین    ۀجامعهمکاری درون سیست  بین 

 محلی و مدیریت اجرایی در خار  اه سیست  باشرد  ۀجامع

در دسرتیابی   تواند یمچنین الگویی  شود کهبیان  باید[ 21]

عامرل   عنروان  بره محلی  ۀجامعبه رهاساهی پتانسیل افراد و 

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

جوامرع   یهرا  سراهه دیگر معیارهای مورد بررسی در تولید 

. اسرت تولیرد   فرایندمدیریت ریسک و خطرپذیری  ،محلی

طرور   کره بره   دده یممحلی نشان  ۀجامعبا ها  مصایبهنتایج 

سراخت ادوات و ابردار و    یها بخشاه  یاریبسدر  تقریبی

بررومی نسرربت برره گذشررته  یهررا دانررش هررا سرراههطرایرری 

در  یسرنت و  یبومدانش  ،گرید عبارت به .اند شده تر کمرن 

رفتن  نیب اه در یالهای هندگی روستایی  بسیاری اه همینه

بررا ورود  یمحلرراه مررردم  یاریبسرر کرره  یطررور بررهاسررت، 

 تجرارب اه  دهنرد  یمر  حیتررج نرو در منطقره    یهرا  یورافن

 یبروم خطر دانرش   ینوع به ای کننداستفاده  کمترگذشتگان 

 یری دارو اهران یگاه  یبروم  یهرا  استفاده مورد در ژهیو بهرا 

 مرواهات  بره در این بخش  پژوهش. نتایج این رندیبپذ کمتر

 اسرت در شهرستان رست  استان فرارس   گرفته انجامتحقیق 

نید ضعف دانش بومی و یذف تدریجی آن را اه  در آنکه 

و مراترع   هرا  جنگرل همران اصرالیات اراضری بره بعرد در      

 ۀنکتر . [13] انرد  کردهشهرستان رست  استان فارس گدارش 

ایرن   شرود  میبخش نتایج استخرا   2که اه جدول  یدیگر

است که در برخی معیارها تولیرد نراب بهتررین شررایب را     

ماننرد   ،سنتی داشرته باشرد   یها ساههبرای ساخت تواند  می

نظرر    مردیریت ضرایعات. بره    و معیارهای مدیریت کیفیت

اسرتانداردهای الهم در سراخت    ۀکنون در همینر رسد ترا  می

طررح  گونراگون بحثری    هرای  پرژوهش محلی در  یها ساهه

است. معیارهای مدیریت کیفیت، مدیریت ضرایعات   نشده

گرفتره   نظرر  تولیردی در  فراینرد برا ایرن هردف در     غیرهو 

دی را برای دستیابی بره بیشرترین   وکه کمترین ور شوند یم

نظر گرفتن استانداردهای کمی برای  سه  اه خروجی و در

 ییهرا  سراهه در تولیرد   ،نمونره  رایبر تولیدات داشته باشی . 

ی اسرتانداردهای کم ر   10های چوبی در شکل  مانند پرچین

را  ها نیپرچدر  ها فیردکنون بررسی نشده است. تعداد  تا

ی وابسته به شرایب منطقه در معیرار  توان یک الگوی کم  می

 ها پژوهشبرخی در . موضوعی که دانستمدیریت کیفیت 

و  [29]شررده اسررتانداردهای کمرری تعریررف   آنهررابرررای 

نقش و اثرر اهرمری اطالعرات     ۀهمینبعدی در  یها پژوهش

بره بهبرود جایگراه     تواند یمسنتی جوامع محلی  یها دانش

  .کندسنتی در این همینه کمک فراوانی  یها دانش

یریگجهینت

 یهرا  ساههسنتی مرتبب با ساخت  یها دانشآنچه امروه در 

های اسرتان چهارمحرال و بختیراری قابرل      در جنگلمحلی 

الگرروی تولیررد دسررتی در سرراخت  نرروعی اسررت،مشرراهده 

دستیابی بره   ریمس( که برای تغییر در 2)جدول  هاست ساهه

ها و فراینرد تغییراتری در   بایرد چابرک   الگوی تولیرد نوعی 

نظرر گررفتن عردم     ویرژه در  بره سیست  تولیردی   یها مؤلفه

داده برررای  یهررا گرراهیپاتولیرردی و تشررکیل  یهررا نررانیاطم

 یها ساهمانایجاد  منظور به ها ست یاکوسساهمانی  یها نقش

سراهمانی،   یهرا  ست یس نیا. در داشته باشد 1مبتنی بر دانش

چنرین پایگراه    سراه  نره یهم توانرد  یمر سنتی  یها دانشثبت 

 یهرا  سراهه تولید  گفت توان یممجموع  درباشد.  ییها داده

استان چهارمحال و بختیاری با الگوی  یها جنگلسنتی در 

                                                           
1. Knowledge-based organizations 
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 توانررد یمررتولیررد دسررتی مطابقررت فراوانرری دارد کرره     

 اه ،هاگررس داشرته باشرد    یهرا  جنگرل برای  ییها خسارت

جنگلری،   یهرا  سرت  یاکوسجمله برداشرت هیراد اه یرد اه    

بره   آنهرا محلی و نیروی کار و معیشرت   ۀاتکای هیاد جامع

هرای   هدینره اهش کر محلی برای  ۀاکوسیست  و تالش جامع

 یهرا  سرت  یاکوسبرداشرت اه منرابع مختلرف     راههندگی اه 

و  الگوی تولید چابک ۀارا سمت  بهتغییر  اهین شیپجنگلی. 

رمحال استان چها یها جنگلدر  در برخی موارد تولید ناب

 یهرا  جنگرل  همرۀ باشد به  پذیر و بختیاری )و شاید تعمی 

 سراه  نره یهم تواننرد  یمر کره   هیرر اسرت  هاگرس( چند مورد 

سررنتی و  یهررا دانررش ۀآینررده در همینرر پژوهشرریکارهررای 

 هاگرس نید باشند: یها جنگلمدیریت 

تولیردات مختلرف    ۀهمینر ی در تدوین معیارهای کم  .1

بایرد   هرا  سراهه ک اه جوامع محلری. اسرتانداردهای هرر یر    

الهم در طرایری مشرخص و    یهرا  ل ادیاتا  شودمشخص 

شده نید قابل مقایسه و  طرایی یها ساههتولیدات و  نقایص

 نظرر  د. ایرن همینره نیاهمنرد در   ننهایت قابل اصالح باش در

گفتن معیارهرای الگروی تولیرد نراب در تولیردات سرنتی       

 ؛استجوامع محلی 

جنگلری   یهرا  سرت  یاکوس باور به تغییرات دا می در .2

و  گسرترده کرردن پخرایر جنگلری     بررای هاگرس و تالش 

ترأمین   راسرتای محلی در  ۀبدون دخالت جامع یها قسمت

 ؛محیطی یها نانیاطمموضوع عدم 

 یهرا  سرت  یاکوسسیست  تولید چابک در  یساه مدل .3

ایجراد پویرایی و    یهرا  عامرل  کره   ینحو بهجنگلی هاگرس 

جنگلری مشرخص    یهرا  سرت  یوساکتغییررات در   ساه نهیهم

مسرا ل مررتبب برا عردم      تواننرد  یم ییها مدل. چنین شوند

 ؛محیطی را نید پوشش دهند یها نانیاطم

های چابک، جوامع محلری چابرک و   فرایندارهیابی  .4

تا مدیریت اجرایری براسراس چنرین     آنهاروابب چابک بین 

پژوهی  راهبردهای تولید چابک را برای آیندهمفاهی  نوینی، 

 .در نظر بگیردهاگرس  یها جنگلدر 
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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. 
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