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نقش جنگلهای زاگرس در تأمین استفادههای سوختی جنگلنشینان
(مطالعۀ موردی :دهستان کاکاشرف خرمآباد)
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احمد بازگیر ،*1منوچهر نمیرانیان 2و محمد عواطفیهمت

 9کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
3استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت9313/92/22 :؛ تاریخ پذیرش)9314/4/2 :

چکیده
هیزم جنگلی در جنگلهای زاگرس تأمینکنندۀ انرژی مورد نیاز بسیاری از جوامع جنگلنشین است .امرروزه مصرر
هیزم در جنگل های زاگرس با توجه به کاهش توان اکوسیستم از اهمیت ویژهای برخوردار است .هرد ایرن پرژوهش
معرفی انواع کاربرد هیزم جنگلی و مقدار مصر هر کدام از آنها توسط جوامع روسرتایی و ششرایری جنگرلنشرین در
سامان شرفی روستای چشمهشلی واقع در جنوب شرقی شهرستان خرم آباد استان لرسرتان اسرت .روش پرژوهش ایرن
تحقیق مردمنگاری ابزار جمعآوری اطالشات آن مصاحبۀ ساختارنیافته ،نیمهسراختاریافته ،مشراهدۀ مشرارکتی ،مترر و
نوار قطرسنج بوده است .نتایج نشان داد که یک خانوادۀ روستایی سالیانه  24/91متر مکعب هیرزم بررای اسرتفاده در
بخاری ( 44درصد) ،پخت نان ( 93درصد) ،زغالگیری ( 4درصد) و استحمام ( 6درصد)؛ و یرک خرانوادۀ ششرایری در
شش ماه ییالق در منطقۀ تحقیق  92/5متر مکعب هیزم برای گرم کردن و جوشاندن شیر و دوغ ( 32درصرد) ،پخرت
غذا ( 26درصد) ،پخت نان ( 22درصد) ،زغالگیری ( 93درصد) ،استحمام ( 4درصد) و حرارت دادن کرره بررای تهیرۀ
روغن حیوانی ( 4درصد) مصر میکنرد .مقردار و درصرد اسرتفاده از هیرزم جنگلری بررای ترأمین سروخت در برین
روستاییان و ششایر متفاوت است که میتوان سبک زندگی این جوامع را در آن موثر دانسرت .گازرسرانی بره منطقره و
ترویج استفاده از انرژیهای نو همانند انرژی خورشید و باد بهمنظور کاهش استفاده از هیزم توصیه میشود.
واژههای کلیدی :استفادۀ هیزمی ،ایل پاپی ،جنگلنشینان ،روستای چشمهشلی ،ششایر.
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مقدمه و هدف
منابع گیاهی همواره تأثیر زیادی در زندگی ،درآمد
و معیشرررررت جوامرررررع بشرررررری داشرررررتهانرررررد
( )Saha and Sundriyal, 2012گیاهان هر آنچه را که
مرورد اسررتفاده و شالقرۀ آدمرری برروده اسرت ،بررهطررور
مستقیم یا غیرمستقیم برای او فرراهم مریسراختهانرد
(فرهادی .)9315 ،از نیازهای مهم جوامع جنگل نشین
که جنگل بهطور مستقیم در طول تاریخ ترا بره امرروز
آن را برآورده کرده ،استفاده از زیستتروده برهمنظرور
تأمین انرژی بوده است .استفاده از زیستتروده بیشرتر
در کشررورهای کمترتوسررعهیافترره و فقیررر رواج دارد
( )Treiber et al., 2015و با افزایش توسعه استفاده از
این منبع کاهش خواهرد یافرت و سروختهرای دیگرر
نظیر نفت ،گاز ،الکتریسیته و  ...جرایگزین آن خواهرد
شررد ( Hosier and Dowd, 1987; Abbot and
.)Homewood, 1999; Brouwer and Falcao, 2004
حدود  54درصد از کل چوبهای بهررهبررداریشرده در
سال از جنگلهای دنیا بهشنوان چوب سروخت اسرتفاده
میشود و حدود دو میلیرارد نفرر از جمعیرت جهران از
چرروب سرروخت بررهشنرروان تنهررا منبررع انرررژی اسررتفاده
میکنند (نورزاد مقدم و همکاران .)9313 ،در ایران نیرز
جوامع جنگل نشین وابستگی زیادی بره منرابع طبیعری
بهویژه جنگل دارند (میرکزاده و همکاران ،)9312 ،که
از جمله اصلیترین این وابسرتگیهرا اسرتفاده از چروب
جنگلی بهشنوان منبع تأمین انرژی است (نورزاد مقدم و
همکرررراران،)Yachkaschi et al., 2010; 9313 ،
بهشکلی که تا حدود  62سرال پریش چروب جنگلری،
تنها مادۀ سوختی برای تأمین انواع مختلر انررژی در
منازل بود (یخکشی.)9353،
ناحیۀ رویشی زاگرس یکی از مناطق جنگلی ایرران
است که در آن ارتباط جوامع محلری برا جنگرل بررای
رفررع نیازهررای اولیررۀ خررود بسرریار گسررترده اسررت
( .)Ghazanfari et al., 2004ناحیرۀ رویشری زاگررس
حدود یکسروم جمعیرت انسرانی و بریش از نیمری از
جمعیت دامهرای کشرور را در خرود جرای داده اسرت
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و 32درصد نزوالت جوی 42 ،درصد آبهای جراری و
 33درصد از آبهای سطحی کشور نیز در این منطقره
است (محمدیکنگرانری و همکراران .)9311 ،زنردگی
مردم ساکن این جنگلها نسبت به دیگر نقراط کشرور
پیچیدگی بیشتری دارد .مردرن نشردن زنردگی ،نبرود
توسعۀ اقتصادی متناسب با افزایش جمعیت و کمبرود
منابع برای ترأمین شلوفرۀ حیروانی موجرب وابسرتگی
شدید ساکنان این جنگلهرا بره منرابع طبیعری بررای
تهیۀ شلوفه ،چوب سوخت و تأمین معیشت شده است
(;Salehi et al., 2010; Ghazanfari et al., 2004
; .)Valipour et al., 2014این استفادهها در حالی انجام
میگیرد که سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشرور،
جنگلهای زاگررس را حمرایتی -حفراتتی اشرالم کررده
است؛ با این حرال بهررهبررداریهرای معیشرتی و شرفری
جامعههای محلی ،بهرغم مخالفتهای سازمان مترولی در
بخشهای زیادی از جنگلهای زاگرس رایج است (فاتحی
و همکررراران9311 ،؛ .)Ghazanfari et al., 2004
اسررتفادۀ هیزمرری توسررط جوامررع روسررتایی و ششررایری
جنگلنشرین بررای ترأمین سروخت از مهرمتررین ایرن
بهرررهبرررداریهاسررت (جزیرررهای و ابراهیمرریرسررتاقی،
9312؛  ،)Soltani et al., 2014که به شقیدۀ بسریاری
از کارشناسان از شوامل اصلی تخریب جنگلهاسرت .از
سوی دیگر ،حذ یارانۀ انرژی ،تمایرل بره اسرتفاده از
دیگر سوخت هرای جرایگزین ماننرد هیرزم جنگلری را
بیشتر کرده است.
اسررتان لرسررتان از نظررر سررطک جنگررل یکرری از
سرره اسررتان اول در بررین نرره اسررتان ناحیررۀ رویشرری
زاگرررس اسررت (فترراحی9343 ،؛ طرراهریآبکنررار و
پیلررهور .)9314 ،براسرراس گزیرردۀ نتررایج سرشررماری
شمررومی نفرروس و مسررکن در سررال  ،9312اسررتان
لرستان با جمعیرت 9454243نفرر برین اسرتانهرای
ناحی رۀ رویشرری زاگرررس پنجمررین اسررتان پرجمعیررت
اسررت .9روسررتاییان و ششررایر جنگررلنشررین ایررن
 9این استان با نرر بیکراری  22/3درصرد رتبرۀ اول بیکراری در کرل
کشور را داراست.
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استان بره دالیلری کره کرر شرد بررای معیشرت و از
جملرره تررأمین برره هیررزم جنگلرری وابسررتهانررد ،ولرری
ترراکنون پژوهشرری کرره مقرردار مصررر هیررزم ایررن
جوامع بررای مروارد مختلر اسرتفاده را نشران دهرد
صرررورت نرذیرفتررره اسرررت ،درحرررالی کررره امرررروزه
متأسرررفانه برررهدلیرررل شررررایط خرررا اجتمررراشی،
اقتصررررادی و سیاسرررری جنگررررلهررررای زاگرررررس،
آسیبهرای شردیدی بره ایرن جنگرلهرا وارد شرده و
رونررد تحرروالت کمرری و کیفرری ایررن جنگررلهررا،
قهقرایررری اسرررت (فتررراحی9344 ،؛ نمیرانیرررران و
همکررراران9316 ،؛ فررراتحی و همکررراران .)9311 ،در
صورت ادامۀ ایرن رونرد ممکرن اسرت بخرش وسریعی
از ایررن جنگررلهررا تررا  32الرری  42سررال آینررده از
دسررت برررود (مرررویمهرراجر)9316 ،؛ در نتیجرره بررا
توجرره برره شرررایط فعلرری ایررن جنگررلهررا و وابسررتگی
شررردید معیشرررتی جوامرررع محلررری ،مررردیریت و
برنامررهریررزی در ایررن منطقرره بررا مشررکالت فراوانرری
همررراه اسررت کرره کمبررود مطالعررات و بررسرریهررای
الزم برره آن دامررن مرریزن رد .ازایررنرو ،شلررم و آگرراهی
مرردیران و کارشناسرران دربررارۀ نحرروه و شرردت ایررن
وابستگی ها بره منظرور سیاسرتگذاری و چراره اندیشری
برای رفع مشکالت موجود ضروری خواهد بود.
برخی محققان ،دربارۀ کاربردهای هیزم جنگلی در
زاگرس برای مواردی چون استفاده در بخاری هیزمری،
پخت نان ،پخت غذا ،استحمام ،جوشاندن شریر و دوغ،
حرارت دادن کره و زغالگیری ،بهصورت کلی مطرالبی
را بیان کردهاند .جزیرهای و ابراهیمی رستاقی ()9312
بیان میدارند که بر اسراس بررسری مروردی در سرال
 9342در جنگل های اسرتان چهارمحرال و بختیراری،
 91132خانوار جنگرلنشرین ،سرالیانه  411512مترر
مکعب چوب از جنگل را به مصر سروخت رسراندند.
طبق این آمار هر خانوادۀ جنگلنشین در سال  26متر
مکعب چوب برای سروخت مصرر مریکنرد .فتراحی
( )9343بیان میدارد کره در مریروان کردسرتان یرک
خانوادۀ پنج نفره در طول سال دستکرم بره  42مترر
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مکعررب چرروب نیرراز دارد Salehi et al., (2010) .در
پژوهشرری بررا اسررتفاده از ابررزار تحقیررق پرسشررنامه در
روسررتای گنرراوه در شهرسررتان گچسرراران اسررتان
چهارمحال و بختیاری ،مصر هیزم یک خرانوار بررای
9
پخت و پز و تولید گرما را در حدود  5/4مترر مکعرب
در سال بیان میکند و نشان میدهرد کره  44درصرد
جامعۀ مورد بررسی از هیرزم برهشنروان منبرع ترأمین
انرژی استفاده میکنند .براساس پژوهش میررکزاده و
همکرراران ( )9312در شهرسررتان کامیرراران اسررتان
کردستان با استفاده از ابزار تحقیرق پرسشرنامه99/4 ،
درصد از اهالی روستای مورد بررسی هری اسرتفادهای
از درخترران جنگلرری نداشررتند و  25/4درصررد در حررد
خیلی کم 4/4 ،درصد در حد کم 3/95 ،درصد در حرد
متوسط 32/6 ،درصد در حد زیراد و  1درصرد در حرد
خیلی زیاد از درختران جنگلری بهرره بررداری کردنرد.
کنعانیان ( )9313در تحقیرق خرود بره روش ارزیرابی
سریع روستایی 2با جزییات بیشتری ،کاربردهای هیرزم
دو روستای جنگلی در شهرستان تالش اسرتان گریالن
را تشریک کردند و در کل متوسط هیزم مصرفی بررای
هر خانوار در سرال را برابرر برا  15/4مترمکعرب بیران
م ریکنررد .شررامخی ( )9342در تحقیررق خررود مقرردار
مصررر چرروب سرروخت یررک خررانوار روسررتایی در
جنگرلهرای هیرکررانی را  22-25مترمکعرب در سررال
برآورد کردند .معیری و همکاران ( )9312در تحقیقری
با شنوان بررسری نروع و مقردار بهررهبررداری از منرابع
جنگلی توسط سراکنان روسرتاهای مجراور جنگرل در
منطق رۀ هزارجریررب اسررتان مازنرردران ،بررا جمررعآوری
اطالشررات پرسشررنامهای و مصرراحبهای برره ایررن نتررایج
دست یافتند که  46/6درصرد مرردم برومی و سراکنان
حاشیۀ جنگل اغلب از چوب جنگلی برای ساختوسراز
و تررأمین سرروخت بهررره گرفتررهانررد .نررورزاد مقرردم و
 .9در این تحقیق مقدار  4243کیلوگرم کر شده که با توجه بره جررم
ویژۀ چوب بلوط که برابر با  2/4-2/1گرم بر سرانتیمترر مکعرب اسرت
(صالکپور و طارمیان )9313 ،ایرن مقردار بره مترمکعرب تبردیل شرده
است.
2
)Rapid Rural Appraisal (RRA
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همکرراران ( )9313بررا بهرررهگیررری از روش تحقیررق
اکتشافی و پژوهش میدانی به بررسری مقردار مصرر
سوخت هیزمری در سره روسرتای جنگلری در جنگرل
آموزشرری-پژوهشرری خیرررود در شهرسررتان نوشررهر
پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که متوسرط
مصر چوب هیزمی (از فروردین تا پایان آبران) بررای
هر خانوار در هرر کردام از سره روسرتا 9/16 ،9/14 ،و
 2/94مترمکعرررب در مررراه بررروده اسرررت .در زمینرررۀ
زغالگیری در جنگرل هرای زاگررس ،گراونرد ()9312
تحقیقی در شهرسرتان کوهدشرت اسرتان لرسرتان برا
استفاده از ابزار پرسشنامه انجام داد و حجرم اسرتفادۀ
سالیانه از هیزم جنگلی برای یک خانوادۀ زغرالگیرر را
 39/4متر مکعب در سال تخمین زد .در مرورد حجرم
مصر چوب جنگلی توسط ششایر زاگرسنشین طبرق
دانش نگارنده مطالعات زیادی صورت نرذیرفته اسرت،
تنهررا شررادلی ( )9315در تحقیررق خررود در منطقررۀ
شولآباد شهرستان الیگودرز اسرتان لرسرتان ،مصرر
سالیانۀ هیزم یک خانوار ششایری با کوچ شمودی را در
شر دارای جنگلداری ششایری  4/41مترمکعرب و در
شررر برردون جنگلررداری ششررایری  92/4مترمکعررب
برآورد کردند .این درحالی است که ششایر کرل کشرور
جمعیتی معادل  9916311نفر را به خرود اختصرا
می دهند (مرکز آمار ایران )9314 ،کره از ایرن میران،
9
جوامررع ششررایری اسررتان لرسررتان بررا 94631خررانوار
جمعیتی برابر با  13612نفر را شامل میشوند .در این
بین شهرستان خرم آباد از استان لرسرتان برا جمعیرت
ششررایری ییالقرری  23651نفررر از منرراطق ششررایری
پرجمعیت در استان لرستان محسوب میشرود (مرکرز
آمار ایران 9311 ،ب).
هد تحقیرق حاضرر ایرن اسرت کره نشران دهرد
کرره جوامررع روسررتایی و ششررایری جنگررلنشررین در
شهرسرررتان خررررمآبررراد اسرررتان لرسرررتان از هیرررزم
جنگلرری چرره اسررتفادههررایی دارنررد و هرکرردام از ایررن
استفادهها چقدر است.
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این پژوهش در سامان شرفی روستای چشرمهشلری
از توابررع دهسررتان کاکاشررر واقررع در  25کیلررومتری
جنوب شرقی شهرستان خرمآباد استان لرسرتان انجرام
گرفته اسرت (شرکل  .)9دهسرتان کاکاشرر برا 124
خانوار و جمعیت  3624نفر (شناسنامهی آبرادیهرای
کشور )9312 ،در جنوب شرقی شهرستان خرمآبراد از
استان لرستان واقع شرده اسرت .کاکاشرر منطقرهای
جنگلی است که گونۀ گیاهی غالب آن هماننرد اغلرب
نقاط استان لرستان گونۀ بلوط9ایرانی 2است .روسرتای
چشمه شلی از چهار طر با جنگلهرای بلروط احاطره
شده و از روسرتاهای پرجمعیرت دهسرتان کاکاشرر
است .این روستا در شرض شمالی ' 33˚91''54و طرول
شرقی ' 41˚33''54و در ارتفاع تقریبری  9652مترر از
سطک دریا واقع شده است .روستا دارای راه دسترسری
آسفالته ،برق و نیز یک آسریاب غلتکری بررای تبردیل
گندم به آرد است ،ولی فاقد نانوایی ،شعبۀ توزیع نفرت
سفید ،گازوییل و گاز است .ششرایر سراکن در سراسرر
سامان شرفی اغلب از راه دسترسی مناسرب و امکانرات
کرشده برای روستاییان محروماند.
سامان شرفی روستای چشمهشلی و ششایر آن ،یکی
از سه سامان بزرگ و مهم منطقۀ کاکاشر اسرت .در
اینجررا منظررور از سررامان شرفرری ،منطقررهای بررا حرردود
مشخص است که برای چرای دام به صرورت اشرتراکی
توسط روستاییان و ششایر استفاده میشرود .مسراحت
این سامان شرفی که اغلب به وسریلۀ شروارض طبیعری
مشخص شده در حدود  9434هکتار است کره حردود
 45درصررد سررطک آن را شرریب کمتررر از  32درصررد
تشکیل میدهد .حداکثر ارتفراع از سرطک دریرا 2622
متر و حداقل آن  9522متر و متوسرط ارتفراع 9191
متر است (مأخرذ :یافترههرای تحقیرق) .نزدیرکتررین
ایسررتگاه هواشناس ری برره منطقرره مررورد نظررر بررا آمررار
. 9آمار مربوط به منطقۀ ییالقی ششایر استان لرستان است.
Quercus brantii Lindl.
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بلندمدت ایستگاه شهرسرتان خررمآبراد اسرت کره در
جنوب غربی این شهرستان و در ارتفراع  9955مترری
از سطک دریا واقع شده است .مقردار بارنردگی سرالیانه
در این ایستگاه  522/9میلیمترر و تبخیرر سرالیانه در
این ایسرتگاه  9151/1میلریمترر اسرت .طرول مردت
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خشکی آن چهار تا شش ماه و متوسط دمرای سرالیانه
 94/2درجۀ سانتیگراد است ،و براساس نمایۀ خشکی
دومارتن نوع اقلیم منطقره نیمرهخشرک اسرت (مرکرز
تحقیقات کاربردی ادارۀ کل هواشناسی استان لرستان،
.)9319

شکل  -9موقعیت روستای چشمهشلی بر روی نقشۀ شهرستان خرم آباد و دهستان کاکاشر

جامعۀ انسانی بررسی شده در این تحقیق سراکنان
روستای چشمهشلی و خرانوادههرای ششرایری سرامان
شرفی این روستا بوده است .بنابر سرشماری مرکز آمار
ایران در سال 9312،روسرتای چشرمهشلری دارای 42
خررانوار و جمعیترری برابررر بررا  394نفررر اسررت و از
روستاهای پرجمعیت دهسرتان کاکاشرر بره حسراب
میآید .بین ساکنان روستا و ششایر سرامان شرفری آن
که اغلب متعلق به طایفۀ مَدهَنی از ایل پاپیاند ،رابطۀ
بسیار نزدیک برقرار است ،برهگونرهای کره برا یکردیگر
پیوندهای نسربی و سرببی دارنرد .ایرل پراپی برا 132
خررانوار دوم رین ایررل ششررایری پرجمعیررت شهرسررتان
خرمآباد است (مرکرز آمرار ایرران 9311 ،ب) ،از ایرن
تعداد خانوار 224 ،خانوار با جمعیتری برابرر برا 9344
نفر ییالق خود را در دهستان کاکاشرر مریگذراننرد
(مرکز آمار ایران 9311 ،ال ) .ششرایر طایفرۀ مردهنی

ییالق خرود را در فصرل بهرار و تابسرتان در ارتفاشرات
روسررتای چشررمهشلرری یعنرری در سررمت جنرروب آن
میگذرانند .از ششایر طایفۀ مدهنی که تعداد آنهرا بره
بیش از  45خانوار میرسد حدود  22خرانواده متعلرق
به تیره 9شین شاه هستند که جمعیتی در حردود 932
نفر دارند .2تیره شین شراه در واقرع زیرر مجموشرۀ یرا
شاخهای از طایفهی مدهنی است کره تشرکیلدهنردۀ
بیش از  12درصد جمعیت روستای چشمهشلی اسرت.
با شروع فصل سرما در اواخر تابستان ششایر به قشالق
خود در مناطق کُرناس و شراهزاده احمرد از دهسرتان
 . 9تیره واژهای است که برای دستهبندی قومی در سطک پایینتر از
طایفه بهکار میرود ،در واقع هر طایفه از چند تیره تشکیل شده است.
 . 2با توجه به آمار مرکز آمار ایرران ( 9311الر ) در زمینرۀ جمعیرت
ششایر دهستان کاکاشر  ،بعد خانوار در منطقره در حردود شرش نفرر
است که جمعیت ششایر مورد بررسی از این طریق محاسبه شده است.
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مرازو ،بخرش الروار گرمسریری شهرسرتان اندمیشرک،
استان خوزستان کوچ میکنند و ترا اوایرل بهرار سرال
آینده در آن منطقه میمانند.9
روش پژوهش

این نوشته بخشی از نتایج یک پژوهش گستردهترر
در زمینررۀ "شررناخت شرریوههررای اسررتفادۀ محلرری از
جنگل" است که بهمنظور تعیین منطقۀ تحقیق بررای
اجرای آن ابتدا دو تن از نگارندگان در مرداد  9312از
بسرریاری از روسررتاهای دهسررتان کاکاشررر بازدیررد
بهشمل آوردند .با توجه به پرسوجرو از کارکنران ادارۀ
کل منابع طبیعی استان لرستان و مصاحبههایی که برا
مررردم محلرری صررورت پررذیرفت ،در نهایررت روسررتای
چشمهشلی برای این پژوهش انتخاب شد؛ چراکه برای
این تحقیق باید روستایی انتخاب میشد کره شررایطی
را داشته باشد از جمله اینکره جنگلری باشرد ،جوامرع
محلی به جنگل وابستگی داشته باشند ،دارای جمعیت
مناسبی باشند ،مردم محلری پرذیرش مناسربی بررای
اجرای تحقیق داشته باشند و محققان برا زبران مرردم
محلی آشنا باشرند .پر از انتخراب منطقرۀ تحقیرق،
بالفاصله جمعآوری دادههای این تحقیق شروع شرد و
تا شهریور  9313ادامه داشت .در طول این مردت 35
نوبرت بره روسرتا و خرانوادههرای ششرایری مراجعره و
دادههای تحقیق جمعآوری شد .بررای پرژوهش مرورد
نظر از روش تحقیق مردمنگاری کره در واقرع شریوه و
روش تحقیق مردمشناسی است بهره گرفته شده است
(طبیبی« .)9316 ،مردمنگاری شبارت است از توصی
کامل و همهجانبه از مظاهر مادی و غیرمرادی جوامرع
مختل  ،خصوصاً جوامع دورافتادهای که در آنها روابرط
اقتصادی محدود است» (طبیبی .)9316 ،مردم نگراری
از انواع تحقیقات میدانی است ،در تحقیقرات میردانی،
محقق به تشریک فرهنگ و سربک زنردگی گروهری از
مردم میپردازد و برای اینکار از فنونی برای گردآوری
 . 9برای آگاهی بیشتر از مبانی اکولوژیکی کوچ در لرستان رجوع شرود
به :اماناللهی ،بهاروند؛ .9344
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اطالشات استفاده میکند که غیرانفعرالی اسرت ،ماننرد
مشاهدۀ مستقیم و مشاهدۀ مشارکتی (ازکیرا و دربران
آستانه .)9312 ،بنابراین برای این تحقیرق از مشراهدۀ
مستقیم و مشاهدۀ همراه با مشارکت استفاده شده که
از وسایل شمده مطالعات و تحقیقرات مرردمنگراری در
جوامررع سررنتی (روسررتایی -ششررایر) اسررت (طبیبرری،
9316؛ کرسرررول .)9319 ،همچنرررین در تحقیقرررات
میدانی محقق بنا به مقتضیات زمانی و مکانی با افرراد
تحقیق به انحای مختل رفتار میکند ،جرایی ممکرن
است فقط به مشاهده برردازد ،در جایی دیگر بهشنروان
شضررو جامعرره وارد اجتمرراع شررود و در جررایی دیگررر
مصاحبه کند (ازکیا و دربان آسرتانه .)9312 ،ازایرنرو
مصاحبههای نیمهساختاریافته و سراختارنیافتره دیگرر
ابزار جمعآوری اطالشات بود کره بعرد از مشراهده ،برا
ارزشترررین وسرریلۀ بررسرری در تحقیقررات و مطالعررات
اجتماشی است (طبیبی .)9316 ،مصراحبههرای اولیره
بهصورت ساختارنیافته و برا افرراد مختلر برهصرورت
انفررادی و گروهرری صررورت پررذیرفت و از آنهررا اطررالع
اولیهای در مورد موضوع تحقیق و افراد مطلع بهدسرت
آمد .پ از ایرن مرحلره و برا روشرن شردن برخری از
جوانررب تحقیررق ،اغلررب مصرراحبههررا بررهصررورت
نیمهساختاریافته و با روش نمونهبررداری گلولره برفری
پیش میرفت .بره ایرن صرورت کره محورهرای اصرلی
پرسشها بهصورت چک لیستی بر روی کاغذی نوشته
میشد و از مصاحبهشروندگان منتخرب پرسریده شرد.
برررای جمررعآوری اطالشررات در بخررش کمرری ،نحرروۀ
اندازهگیری به این صورت بود کره پر از شرناخت از
نوع مصر هر استفاده ،طول و قطرر قطعرات هیزمری
بهوسیلۀ مترر و نروار قطرسرنج انردازهگیرری شرد و از
طریق رابطۀ هوبر حجم درخت بهدست آمد (رابطۀ :)9
رابطۀ 9
 :Vحجم قطعۀ هیزم؛
 :gmسطک مقطع قطعۀ هیزم در میانه؛
 :Lطول قطعۀ هیزم.
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در مجموع  922اطالعرسان در قالب  54مصراحبه
در ایررن تحقیررق شرررکت کردنررد .متوسررط زمرران هررر
مصاحبه یرک سراشت و  46دقیقره برود 21 .مصراحبۀ
گروهی و  25مصاحبۀ بهشرکل فرردی انجرام گرفرت.
اطالعرسانان  93زن و  14مرد ،با سن  93-922سرال
و متوسط سن  31سال بودند.
نتایج
جوامع روستایی و ششایری برای تولید انرژی بررای
بخاری ،پخت نران ،پخرت غرذا و فررآوری محصروالت
لبنی به هیزم جنگلی وابستهانرد و بررای برداشرت آن
محدود به سامان شرفی خود نیستند؛ بلکه میتوانند از
سرتاسر منطقه جنگلی هیزم مورد نیاز خرود را ترأمین
کنند ،با این حال بیشترین برداشرت هیرزم بره دلیرل
دسترسی راحت ترر از سرامان شرفری روسرتا برداشرت
می شود .همچنین از دیگر کاربردهای چروب جنگلری،
استفاده از آن بهمنظور زغال گیری است کره در ادامره
به شرح آن و دیگر کاربردها پرداخته شده است.
بخاری :در آغراز فصرل سررما (اواخرر آبران) ،و در
اواخر فصل سرما (اوایل بهار) ،بخاری بیشتر در شبها
که هوا سردتر است و در صورت نیاز روشن میشرود و
در روز خرراموش اسررت .سرراکنان ایررن روسررتا در کنررار
بخاری هیزمی از بخاری نفتی و دیگر وسایل گرمایشی
نفتسوز نیز استفاده میکنند ،ولی با توجه بره قیمرت
سوخت و بوی نامطلوب نفت ،بیشتر روستاییان از یرک
بخاری هیزمی در کنار دیگر وسایل گرمایشی اسرتفاده
میکننرد .بخراریهرای هیزمری اغلرب در حردود 12
سانتیمترر ارتفراع  52سرانتیمترر قطرر دارنرد؛ بررای
سوخت این بخاریهرا چروبهرایی بره بلنردی حردود
 45-12سانتیمتر با قطرر حردود  1 -92سرانتیمترر
بهکار میرود .واحد چوبهایی کره در بخراری مصرر
میشوند برای روستاییان «بَغِل» 9است .هر بغل بهطور
متوسط شامل شش قطعه چوب با اندازههای کرشرده
است .بهطور کلی در یک روز سرد هر دو سراشت یرک
baqel

1
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بَغِل چوب و بهطور متوسط در  24ساشت ،نره بَغرل در
بخاری مصر میشود .تعداد روزهایی که بخراری بره
این شکل روشن است در کل سال متفاوت است ،ولری
با توجه شرایط روستا بهطور متوسط ،شدد  45روز بره
دست آمد و حجم مصر سالیانۀ یک خانوار روستایی
براساس آن محاسبه شد.
حجم مصر سالیانه یک خانوار روستایی:
حجم هر بغل= (حجرم هرر تکره چروب) × (تعرداد
قطعرره چرروب مصرررفی) = 26343/25 =6× 4315/52
سانتیمتر مکعب
حجم مصر روزانه در یک روز سررد= (حجرم هرر
بغل) × (تعرداد بغرل مصررفی در روز)= × 26343/25
 234354/45 =1سانتیمتر مکعب
حجم مصرر سرالیانه بررای هرر خرانوار= (حجرم
مصررر روزانرره) × (تعررداد روز اسررتفاده در سررال)
= 94129121/45 =45 × 234354/45سرررانتیمترررر
مکعب ( 94/12متر مکعب)
پ از سوختن ایرن چروبهرا اغلرب ،زغرالهرای
حاصل را بهوسیلۀ یک کفگیر فلزی یا وسیلهای مشابه،
از بخاری خارج میکنند و در حلبهای پرنج کیلرویی
روغن میریزند و دَر آن را میبندند تا خاموش شروند.
سر آنها را خود استفاده میکنند یا میفروشرند .برا
توجه به اینکه از بخاری زغالگیری بشرود یرا نشرود،
مقدار مصر یک بخاری در  24ساشت متفاوت اسرت.
اگر از بخاری زغالگیری شود بهطور متوسط هرر بغرل
هیزم در دو ساشت مریسروزد .ولری اگرر زغرالگیرری
صورت نگیرد این زمان به حدود چهار ساشت افرزایش
مییابد .با توجه به اینکه بیشرتر افرراد زغرالگیرری را
انجام میدهند در محاسبات مبنای دو ساشت در نظرر
گرفته شده است .بهطور متوسط از هر بخراری در هرر
 4-92روز (از اواخر پاییز ترا اوایرل بهرار) یرک گرونی
(کیسه)  94کیلویی زغال گرفته میشود .یعنی تقریبراً
در  922روز سال  92-94گونی زغال از بخاری گرفته
می شرود .در واقرع بره ازای  94/1مترر مکعرب هیرزم
مصرررفی کرره بررا توجرره برره جرررم ویررژۀ چرروب بلرروط
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( 2/4-2/1گرم بر سانتیمترر مکعرب) ،9وزنری معرادل
 93352کیلوگرم دارد 246/5 ،کیلروگرم زغرال تولیرد
میشود ،یعنی برازده تقریبری زغرالگیرری برا بخراری
 9/15درصد است.
پخت نان :پخت نان توسط زنان ششایر و روسرتایی
اغلب بهصورت روزانه یا هر دو روز یرک برار و قبرل از
تهر صورت میگیرد .تعداد دفعات و فاصلۀ زمانی بین
آنها به تعداد افراد خانوار و فصل سال بستگی دارد .در
فصول سرد سال و خانوادههرایی کره جمعیرت زیرادی
ندارند پخت نان بهطرور معمرول هرر دو روز یرک برار
انجام میگیرد ولری در فصرل تابسرتان کره فعالیرت و
طول روز بیشتر است ممکن است برخی خرانوادههرای
پرجمعیت در روز دو بار نیز نان برزند .نانهای محلری
انواع مختل با شکل ،ضخامت و روش پخت متفراوتی
دارند ولی همگی بهوسریلۀ سراج پختره مریشروند .از
جملۀ آنها نان «وراوماده» ،2شاته و تیری است کره در
بین آنها بیشتر نان وراوماده پخته مریشرود کره از دو
نرروع دیگررر ضررخامت بیشررتری دارد و حجررم خمیررر
بیشتری در آن بهکار میرود.
برای پخت نان از چوب های بلوط با قطر تقریبی 5
سانتیمتر و طول  12سانتیمتر استفاده میشرود و در
هر وشده  1-92قطعه چوب مصر بهکار میرود .این
مقدار هیزم برای پخت  92-95قرر نران اسرت کره
مصر روزانۀ  5تا  6نفر است .مطلب دیگر ایرن اسرت
که مقدار مصر نان در برین روسرتاییان و ششرایر برا
توجه به فصل حضور در منطقه ،تعرداد افرراد خرانوار،
سبک زندگی ،نروع فعالیرت و تغذیره متفراوت اسرت،
بهگونهای که ششایر در مدت حضور در منطقه ،بهطرور
روزانه نان میپزند ،ولی روستاییان بهطرور تقریبری در
 222روز از سال نان میپزند.
مصر هیزم روستاییان و ششایر بهمنظور تهیه نان
با توجه بره متفراوت برودن تعرداد روز اقامرت در ایرن
منطقه جداگانه محاسبه میشود.
 . 1برگرفته از صالحپور و طارمیان.1131 ،
veromāde

2

حجم مصر سالیانۀ یک خانوار روستایی:
حجم مصر هیرزم در هرر روز= (حجرم هرر تکره
چوب)× (تعرداد مصررفی)= 95116/25= 1×9466/25
سانتیمتر مکعب
حجم مصرر هیرزم در سرال بررای هرر خرانوار=
(حجم مصر روزانه) × (تعداد روز استفاده در سال) =
 3941252 =222 × 95116/25سررانتیمتررر مکعررب
( 3/91متر مکعب)
حجم مصر سالیانه یک خانوار ششایری در سرال
در ییالق:
حجم مصرر سرالیانه بررای هرر خرانوار= (حجرم
مصررر روزانرره) × (تعررداد روز اسررتفاده در سررال در
یررررررررریالق)= 2945113/45 =935 × 95116/25
سانتیمتر مکعب ( 2/95متر مکعب)
پخت غذا :انرژی الزم برای پخت غرذای ششرایر از
هیزم تأمین میشرود ،ولری امرروزه روسرتاییان بررای
تررأمین انرررژی در ایررن بخررش از اجرراق گرراز اسررتفاده
میکنند .ششرایر بررای پخرت غرذا ،دمکرردن چرای و
جوشاندن شریر و دوغ از هیرزم هرای خشرک یرک ترا
چندساله استفاده میکنند .بهطور کلی این هیزم ها در
حدود  12سانتیمتر طول و  6سانتیمتر قطر دارنرد و
همانند مورد قبل بیشتر زغال حاصل از سروختن آنهرا
خاموش شده و دوباره استفاده میشود .بهطور تقریبی،
هر خانوادۀ ششرایری در روز از  1-92قطعره چروب برا
انرردازۀ کرشررده برررای پخرت غررذا و دم کررردن چررای
استفاده میکند.
حجررم مصررر سررالیانۀ یررک خررانوار ششررایری در
ییالق:
حجم مصر هیرزم در هرر روز= (حجرم هرر تکره
چرروب)× (تعررداد مصرررفی)= 22344/2 =1× 2262/1
سانتیمتر مکعب
حجم مصر سرالیانه بررای هرر خرانوار = (حجرم
مصررر روزانرره) × (تعررداد روز اسررتفاده در سررال در
یرریالق)=  2446142 =935 × 22344/2سررانتیمتررر
مکعب ( 2/45متر مکعب)
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 استحمام :از دیگر مروارد اسرتفادۀ روسرتاییان وششایر از هیزم ،اسرتفاده از آن بررای گررم کرردن آب
برای استحمام حداقل یک بار در هفته اسرت .برهطرور
متوسط برای هر بار گرم کرردن آب بررای هرر نفرر از
چهار قطعه چوب بره طرول  12سرانتیمترر و قطرر 5
سانتیمتر استفاده میشود.
حجم مصر سالیانۀ یک خانوار روستایی:
حجم مصر هر مرتبه برای یک فرد= (حجرم هرر
تکرره چرروب)× (تعررداد مصرررفی)= 6212=4 ×9542
سانتیمتر مکعب
حجم مصر ماهانۀ هر فرد= (مصرر هرر مرتبره
برای یک فررد)× (تعرداد برار مصرر در مراه)= 6212
× 25922 =4سانتیمتر مکعب
حجم مصر سرالیانه یرک فررد= (حجرم مصرر
ماهانرره هررر فرررد)× (تعررداد مرراه سررال)= ×25922
329442=92
حجم مصر سالیانه یک خرانوار= (حجرم مصرر
سالیانۀ یک فرد) × (تعداد افرراد خرانوار)= × 329442
 9356412 =4/5سانتیمتر مکعب ( 9/36متر مکعب)
حجررم مصررر سررالیانۀ یررک خررانوار ششررایری در
ییالق:
مصر سالیانۀ یک فرد ششایری= (مصر هفته) ×
(تعرررداد هفترررۀ حضرررور در منطقررره)= =91 × 6212
 991322سانتیمتر مکعب
مصررر سررالیانۀ یررک خررانواده ششررایری= (حجررم
مصرر سررالیانۀ یرک فرررد) × (تعرداد افررراد خررانوار)=
 495122 =6 ×991322سانتی متر مکعب ( ./42مترر
مکعب)
گرم کردن و جوشاندن شیر و دوغ :شیر مهمترین
محصول دامی روستاییان و ششرایر اسرت .روسرتاییان
شیر را بهوسیلۀ اجاق گاز و ششایر بهوسیلۀ هیزم مری-
جوشررانند .زمرران اوج اینکررار ،مرراههررای فررروردین و
اردیبهشت است .در این ماهها برخی خانواده هرا روزی
دوبار و در مواردی سره برار شریر دامهرا را در صربک و
شصر می دوشند و دو بار در روز شیرهای دوشیدهشرده
را می جوشرانند ،البتره برخری خرانواده هرا کره اجرازه
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میدهند بزغالهها از شیر مادر تغذیه کننرد ایرنکرار را
یکبار در روز انجام میدهند .برهطرور تقریبری در هرر
دفعه از پنج تا شش قطعه چوب بره قطرر حردود 1-6
سانتیمتر و بلندی  12سانتیمترر اسرتفاده مریشرود.
پ از این دو ماه ،شیر دامها شروع به کاهش میکند،
بهگونه ای که در ماه سوم بهار شیر بهطور تقریبی یرک
بار در روز دوشیده میشود .شالوه بر جوشراندن شریر،
در فصل بهار اقدام بره تهیرۀ کشرک از دوغ مریشرود.
برای اینکار دوغ باید پخته شود که اینکار نیز توسرط
ششایر با اسرتفاده از سروخت هیرزم انجرام مریگیررد.
جوشاندن دوغ برای کشکگیری در فصل بهار برهطرور
تقریبی هر چهار تا پنج روز یک بار انجام میگیرد کره
برای آن از  1تا 92قطعه چوب به قطر  4سانتیمترر و
بلندی  12سانتیمتر استفاده میشود .کشکگیری در
اواخر بهار و در فصل تابستان صورت نمریگیررد ،زیررا
همان طور که گفته شد شیر دامها در این زمان کاهش
می یابد ،بنابراین تولید شریر بره انردازهای نیسرت کره
بتوانند شالوه بر مصر خانوار از بقیۀ آن کشک تهیره
کنند.
حجررم مصررر سررالیانۀ یررک خررانوار ششررایری در
ییالق:
جوشاندن شیر
حجم مصر در ماههرای فرروردین و اردیبهشرت=
(مصر هر مرتبه)× ( تعداد برار مصرر در دو مراه)=
 9523294 =12 ×96124/6سانتیمتر مکعب
حجم مصر در مراه هرای خررداد ،تیرر و مررداد=
(مصر هر مرتبه)× ( تعداد بار مصرر در سره مراه)=
 9914422 =42 ×96124/6سانتیمتر مکعب
حجم مصر سرالیانۀ یرک خرانوار= + 9523294
 2424136 =9914422سانتیمتر مکعب ( 2/49مترر
مکعب)
جوشاندن دوغ
حجم مصر در ماههرای فرروردین و اردیبهشرت=
(مصر هر مرتبه)× ( تعداد برار مصرر در دو مراه)=
 495422 =95 ×24614/1سانتیمتر مکعب
حجررم مصررر سررالیانۀ یررک خررانوار= 495422
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سانتیمتر مکعب (2/49متر مکعب)
حرارت دادن کره بررای تهیرۀ روغرن حیروانی:

روستاییان و ششایر بیشتر کررۀ حاصرل از مشرک زدن
ماست را برای تهیۀ روغن حیوانی اسرتفاده مریکننرد.
برای تهیۀ روغن حیوانی کررۀ حاصرل از چنرد مرتبره
مشکزنی را جمع میکنند ترا بره انردازۀ یرک قابلمرۀ
متوسط برسد؛ سر آنها را بر روی آتش (ششرایر) یرا
اجرراق گرراز (روسررتاییان) حرررارت مرریدهنررد تررا دوغ
باقیمانده در جان کره ،از آن جدا شرود و تنهرا روغرن
خالص آن باقی بماند .اینکار ،یعنی حرارت دادن کرره
و تبدیل آن به روغن بیشتر در بهرار و تابسرتان انجرام
میگیرد و تعداد آن به شریردهی دامهرا بسرتگی دارد.
روستاییان انرژی مورد نیاز اینکار را برا حررارت اجراق
گاز و ششایر بهوسیلۀ سوختن هیزم ترأمین مریکننرد؛
بهطور تقریبی در هر دفعه حرارت دادن کرره از 1-92
چرروب برره قطررر تقریبرری  4سررانتیمتررر و بلنرردی 12
سانتیمتر استفاده میشود.
حجررم مصررر سررالیانۀ یررک خررانوار ششررایری در
ییالق:
حجم مصر در ماههرای فرروردین و اردیبهشرت=
(مصر هر مرتبه)× ( تعداد برار مصرر در دو مراه)=
 224499 = 4/5×24614/1سانتیمتر مکعب
حجم مصر در مراه هرای خررداد ،تیرر و مررداد=
(مصر هر مرتبه)× ( تعداد بار مصرر در سره مراه)=
913163/6 =4 ×24614/1سانتیمتر مکعب
حجررم مصررر سررالیانۀ یررک خررانوار= +224499
 429544/6 =913163/6سانتیمترمکعرب ( 2/4مترر
مکعب)
زغررا  :زغررالگیررری در ایررن منطقرره از راههررای
مختلفی صورت میگیرد .در واقع جوامع محلی از هرر
فرصتی برای زغالگیری از چوبهای سوخته اسرتفاده
میکنند؛ چنانکه پیشتر نیز اشاره شرد از هیزمری کره
برای بخاری ،پخت غذا ،پخت نران و  ...اسرتفاده مری-
گردد به روشهرای کرشرده زغرالگیرری مریشرود.
شالوهبر این ،برخی افراد نیز مبادرت به زغالگیری بره
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روش مستقیم میکنند .روشی که امروزه اغلرب بررای
زغالگیری استفاده میشود روش زغالگیری در بشکه
است ،که روستاییان و ششایری که به روستا دسترسری
دارند انجام میگیرد .بهترین چوب بررای تهیرۀ زغرال
چوبهایی است که بیش از یرک سرال از زمران قطرع
آنها نگذشته باشد ،زیررا براور برر ایرن اسرت کره ایرن
چوبها ،زغال دانهدرشتتر و دیرسوزتری دارند .بهطور
کلرری هرچرره زمرران بیشررتری از خشررک شرردن چرروب
گذشته باشد زغال آن کمکیفیتتر خواهد شد و زودتر
به خاکستر تبدیل میشود .بلنردی چروبهرا متفراوت
است ،ولی بهطور کلری چروبهرا در حردود یرک مترر
بلندی و  1-92سانتیمتر قطر دارند.
برای هرر بشرکه طبرق انردازهگیرریهرا 294522
سررانتیمترمکعررب ( 2/29مترمکعررب) چرروب مصررر
مرریشررود .ایررن مقرردار چرروب حجررم بشررکهای برابررر
 229121سررانتیمترمکعررب ( 2/22مترمکعررب) را از
زغال پر میکند که وزنی برابر برا  52/3کیلروگرم دارد
(هفت کیلو ضایعات و زغال غیرقابل مصر )؛ با توجره
به جرم ویژۀ چوب بلوط ( 2/4-2/1گرم برسرانتیمترر
مکعب) ،وزن چوب مصرفی برای تولید  45/3کیلوگرم
زغال  962/11کیلوگرم خواهد شد ،یعنری کرارایی آن
بررهطررور تقریب ری  21/95درصررد اسررت .از  42خررانوار
روستای چشمهشلی  62خانوار و از  22خانوار ششایری
 94خانوار بهطور تقریرب سرالیانه هرکردام  92بشرکه
زغال میگیرند ،یعنی یک خانوار روسرتایی سرالیانه در
حدود  9/14مترمکعب و یک خانوار ششرایری سرالیانه
در حدود  9/34مترمکعرب چروب بررای زغرال گیرری
مصر میکند.
نتایج کلی تحقیق نشان میدهرد کره یرک خرانوار
روستایی سالیانه  24/91متر مکعب چوب برای ترأمین
سوخت مصر میکند ،که سهم هرکردام از کاربردهرا
در این مقدار حجم برهترتیرب زیرر اسرت :بخراری 44
درصد ،پخت نران 93درصرد ،زغرالگیرری  4درصرد و
استحمام  6درصد (شکل .)2
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شکل  -2نمودار مصر چوب سالیانۀ یک خانواده روستایی برای تأمین سوخت (متر مکعب)

همچنین یک خانواده ششایری سرالیانه  92/5مترر
مکعب چوب بهمنظور تأمین سوخت مصر مری کنرد
که سهم هر کدام از کاربردها بهترتیب ،جوشاندن شیر
و دوغ  32درصد ،پخت غذا  26درصد ،پخرت نران 22

درصد ،زغال  93درصد ،استحمام  4درصرد و حررارت
دادن کره برای تهیرۀ روغرن حیروانی  4درصرد اسرت
(شکل .)3

شکل  -3نمودار مصر چوب سالیانۀ یک خانواده ششایری برای تأمین سوخت در ییالق (متر مکعب)
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بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که یک خرانوادۀ
روستایی سرالیانه  24/91مترر مکعرب چروب جنگلری
بهمنظور تولید انرژی (بخاری ،پخت نران ،پخرت غرذا،
گرم کردن لبنیات ،اسرتحمام و زغرالگیرری) مصرر
میکنرد .نترایج ایرن تحقیرق برا یافترههرای شرامخی
( )9343و جزیرررهای و ابراهیمرری رسررتاقی ()9312
همسویی دارد ،ولی با نتایج تحقیق فتراحی ( )9343و
کنعانیان ( )9313مطابقت ندارد ،چراکه مقدار مصرر
هیزم در تحقیق حاضرر برهمراترب کمترر اسرت .ایرن
اختال میتواند بهدلیل تفراوت در منراطق تحقیرق و
تفرراوت زمررانی برریش از  22سررال بررین تحقیقررات
انجامگرفته باشد ،چراکه در ایرن مردت زمران ،سربک
زندگی ،الگوهای استفاده ،تعداد افراد خرانوار ،وضرعیت
اقتصادی ،نوع ساختمان ها و زیرساخت های منطقه که
از شوامل موثر بر مقدار مصر هیزمانرد ممکرن اسرت
تغییرر کررده باشرد ( ;Brouwer and Falcao, 2004
 .)Danesh Miaha et al., 2009همچنررین روش
سوزاندن چوب ،نوع چوب سروخت ،فراوانری چروب در
دسترس ،شرایط آبوهروایی متفراوت در دو منطقره و
نیز ابرزار و روش گرردآوری اطالشرات ممکرن اسرت از
دیگر شوامل این اختال باشد ،چراکه در این پرژوهش
تالش شده با روشی مستند و از طریرق تفکیرک انرواع
کاربرد هیرزم و انردازهگیرری مسرتقیم مقردار مصرر
هرکدام از استفادهها تا آنجا که امکان داشته اسرت بره
شکلی دقیق محاسبه شود .نتایج تحقیق نشان داد کره
در بین استفاده های مختل روستاییان ،مصر چروب
برای بخاری هیزمری و گررم کرردن منرازل مسرکونی
بیشترین حجم اسرتفاده را دارد کره برا نترایج نرورزاد
مقدم و همکاران ( )9313همخوانی دارد.
نتایج تحقیق نشان میدهد که یک خرانوار ششرایری
بهطور میانگین سالیانه در ییالق  92/5مترمکعرب هیرزم
مصر میکند که با یافتههای شادلی ( )9315همسرویی
ندارد ،البته باید توجه داشرت کره نترایج تحقیرق حاضرر
بهشکل دقیرق برا نترایج پرژوهش شرادلی ( )9315قابرل
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مقایسرره نیسررت ،چراکرره نتررایج تحقیررق شررادلی ()9315
مصر یک خانوار ششایری در کل سال با کروچ شمرودی
را برآورد کرده است ،در حالی که نتایج این تحقیرق تنهرا
استفادههای ییالقری ششرایر دارای کروچ افقری را شرامل
میشود؛ ولری آنچره مشرخص اسرت ایرن اسرت کره در
تحقیق حاضر مصر هیزم بهنسربت بیشرتر اسرت .ایرن
اختال ممکن است بهدلیل نوع کوچ (شمرودی و افقری)،
وضعیت اقتصادی ،محل سرکونت ،انردازه خرانوار ،سربک
زندگی ،قواشرد شرفری حراکم برر مردیریت جنگرل ،نروع
جنگلررررداری محلرررری و ابررررزار و روش گررررردآوری
اطالشررات باشررد ( ;Brouwer and Falcao, 2004
 .)Danesh Miaha et al., 2009همچنررین در ایررن
تحقیق حجم استفادۀ یک خرانوار ششرایری در یریالق
نسبت به یک خانوادۀ روستایی کمتر اسرت کره دلیرل
اصلی آن این است که در ایرن تحقیرق تنهرا اسرتفادۀ
ییالقی ششایر محاسبه شده و به قشالق آنان پرداختره
نشده است ،بنرابراین پیشرنهاد مریشرود در تحقیقری
مشابه به چگونگی و مقدار استفادۀ ششایر از جنگل در
منطقۀ قشالقی پرداخته شود.
مطلب دیگر این است که تمام خانوارهای روستایی
و ششایری از هیزم برای تولید انرژی استفاده میکننرد
که بهطور کلی برا نترایج تحقیرق معیرری و همکرارن
( )9312همسویی دارد؛ ولی با یافتههای میررکزاده و
همکاران ( )9312همخوانی ندارد ،که دالیل شمدۀ آن
می تواند اندازۀ خانوار ،سطک اقتصادی ،مقدار پختوپرز
) (Danesh Miaha et al., 2009و شررایط و امکانرات
شمرانری روسرتا باشرد Salehi et al. (2010) .نیرز برا
نتایج تحقیق حاضرر همسرویی نردارد کره دلیرل ایرن
اختال به جز دالیرل یراد شردۀ قبلری ممکرن اسرت
زغالگیری بیشتر در منطقۀ پرژوهش نسربت بره ایرن
تحقیررق باشررد ،چراکرره تنهررا دو خررانواده در پررژوهش
) Salehi et al. (2010زغرالگیرری انجرام مریدادنرد.
همچنین بهنظر مریرسرد مقردار وابسرتگی بره چروب
سوخت در پژوهش ) Salehi et al. (2010کمتر اسرت
و  54درصد از انررژی مرورد نیراز آنهرا از ایرن طریرق
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تأمین می شود .از دیگر دالیل این اختال میتوان بره
اختال در میانگین دمای سالیانه در دو منطقه اشراره
کرد که با مصرر چروب بررای ترأمین گرمرا ارتبراط
مستقیم دارد.
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در جرردول  9مطالعررات انجررامگرفترره در ایررران در
زمینۀ مقادیر کمی مصر هیزم توسط جنگل نشینان،
به منظور دستیابی به دیدی روشن تر از مقدار کاربرد ها
آمده است.

جدول  -9مقدار مصر هیزم محاسبهشده در مطالعات صورتگرفته در ایران (متر مکعب)
مقدار مصر

منبع

منطقه تحقیق

فتاحی ()9343

42

جنگلهای زاگرس (استان کردستان)

جزیرهای و ابراهیمی رستاقی ()9312

26

جنگلهای زاگرس (استان چهارمحال و بختیاری)

92/4-1/41

جنگلهای زاگرس (استان لرستان)

)Salehi et al. (2010
شامخی ()9342

5/4

جنگلهای زاگرس (استان چهارمحال و بختیاری)

25-22

جنگلهای هیرکانی

کنعانیان ()9313

15/4

جنگلهای هیرکانی (استان گیالن)

*

شادلی ()9315

* این پژوهش در زمینۀ جوامع ششایری صورت پذیرفته است.

در زمینۀ زغرال گیرری نترایج ایرن تحقیرق نشران
داد کرره روش اصررلی زغررالگیررری در منطقرره کرره
توسط مرردان و زنران انجرام مری گیررد ،روش بشرکه
اسررت کرره برررای آن تنهررا از چرروب بلرروط اسررتفاده
مرریشررود .ایررن یافترره بررا نتررایج تحقیررق گراونررد
( )9312مطابقرررت دارد .میرررانگین سرررالیانۀ حجرررم
چوب جنگلری اسرتفادهشرده برهمنظرور زغرال گیرری
برررای هررر خررانوار روسررتایی و ششررایری بررا حجررم
اسررتفادۀ سررالیانهای کرره توسررط گراونررد ()9312
محاسرربه شررده اسررت همخرروانی نرردارد کرره دلیررل
اصررلی آن ممکررن اسررت برره جامعررۀ مررورد بررسرری
مربرروط باشررد؛ چراکرره در تحقیررق گراونررد ()9312
تنهررا جامع رۀ زغررالگیررران بررسرری شررده بررود .روش
زغرررالگیرررری در بشرررکه ،کرررارایی زغرررالگیرررری،
میرررانگین زغرررال تولیدشرررده و روش بسرررتهبنررردی
زغررالهررا مشررابه نتررایج پررژوهش گراونررد ()9312
است.
جزیرررره ای و ابراهیمررری رسرررتاقی ( )9312بیررران
میدارند که بر اسراس مطالعرات انجرامگرفتره در ترودۀ
خالص بلوط ایرانی با فرم پرورشی غالب شاخه و دانهزاد

در اسررتان لرسررتان ،متوسررط رویررش حجمرری سرراالنه،
 2/5-2/4سیلو در هکتار برآورد میشود .حال اگرر ایرن
مقدار رویش را با توجه به شررایط برهنسربت مشرابه در
منطقۀ مرورد بررسری ،بررای ایرن منطقره نیرز در نظرر
بگیریم 12 ،خرانوادۀ روسرتایی و ششرایری در مجمروع
برای تأمین  9124متر مکعب هیزم سالیانۀ مرورد نیراز
خود به دستکم  4222هکتار جنگل نیاز دارند ،که این
مقدار بیش از دو برابر مساحت سرامان شرفری روسرتای
بررسی شده است .بنابراین مقدار برداشت سالیانه بریش
از رویش جراری جنگرلهاسرت کره هرر سراله موجرب
کاهش کمی و کیفی جنگلهای منطقه میشود .نترایج
تحقیق جزیرهای و ابراهیمی رستاقی ( )9312نیز نشان
میدهد که مقدار مصر یرک خرانوار جنگرلنشرین در
جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری ،بیش از رویش
سالیانۀ جنگل های ایرن اسرتان اسرت .از دالیرل اصرلی
مصر بیش از حد چوب ،کمبود سوختهای جایگزین،
فقر ،قیمت زیاد سوختهای فسیلی و دسترسی مشرکل
برره آنهاسررت ( ;Abbot and Homewood, 1999
;Brouwer and Falcao, 2004; Salehi et al., 2010
 .)Yachkaschi et al., 2010در کنررار قیمررت زیرراد
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سوخت های فسیلی ،رایگان بودن چوب جنگلی را نیرز
نمیتوان نادیده گرفت ،بهشرکلی کره تنهرا هزینرۀ آن
جمع آوری است که توسط افراد خانوار انجام میگیررد
و برای آن نیز هی مبلغی پرداخت نمیشود.
نتایج این پژوهش نشان میدهد در کل حردود 44
درصد از هیزم مورد استفادۀ روستاییان با هد تولیرد
انرژی گرمایی برای روزهای سررد سرال مصرر شرده
است که مقدار شایان توجهی است ،یکی از دالیل ایرن
مصر زیاد زغالگیری است کره از طریرق بخراریهرا
صورت میگیرد که تقریباً مصر هیرزم را بره دوبرابرر
افررزایش مرریدهررد ،درحررالیکرره کررارایی ایررن روش
زغالگیری نسبت به روش زغالگیری با بشرکه بسریار
کمتر است ،دلیل کارایی اندک این روش زغرالگیرری
آن است که در هنگام سوختن چوب در بخاری ،چوب
در معرض اکسیژن بیشتری قررار مریگیررد؛ بنرابراین
بخررش بیشررتری از آن برره گرمررا و خاکسررتر تبرردیل
می شود .همچنین تمام چوب مصرفی در بخاری بررای
زغالگیری استفاده نمیشود ،زیرا هد اصلی این کرار
زغال گیری نیست ،بلکه هد تولید گرمرا بررای گررم
کردن منازل است .ایرن روش زغرالگیرری برهوسریلۀ
حلب و با بازدهی کرم ،نرهتنهرا در هنگرام اسرتفاده از
بخراری ،بلکرره در دیگررر مروارد اسررتفاده از هیررزم نیررز
مشاهده شرده اسرت .بنرابراین از آنجرا کره ایرن روش
زغالگیری برای اولین بار است که در کشورمان مطرح
میشود و در تحقیقات دیگر به آن اشاره نشرده اسرت،
پیشنهاد میشود در پژوهشی در منطقۀ این تحقیرق و
نیز در دیگر تحقیقات مشابه ،به این روش زغالگیرری
بهشکلی دقیق تر توجه شود؛ چراکه شالوه بر هردررفت
بیش از حد چوب در این روش ،افراد زغالگیر بهطرور
مستقیم در معرض دود حاصل از احتراق ناقص هیرزم
هسرررتند کررره ایرررن خرررود سرررالمت افرررراد را بررره
خطررر خواهررد انررداخت و از آنجررا کرره ایررن مررورد در
مطالعرررات مختلفررری در دیگرررر کشرررورها گرررزارش
شررده اسررت ( ;Streets and Waldhoff, 1999
)Bhattacharya et al., 2002; Danesh Miaha et al., 2009
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توصیه می شود در پژوهشی به اثرهای منفری سروخت
هیزمی بر سالمت افراد استفادهکننده پرداختره شرود.
همچنین با اطالع رسرانی و برهکرارگیری برنامرههرای
آموزشی و ترویجی اثرهای سرو اسرتفاده از ایرن نروع
سوخت به اطالع استفادهکنندهگان باید رسرانده شرود
تا شاید از این طریق گررایش بره اسرتفاد از ایرن نروع
سرروخت کرراهش یابررد .از دالیررل اصررلی ایررن روش
زغالگیری غیرمستقیم (بهوسریله حلرب) را مریتروان
منع قانونی زغرالگیرری و نیراز جوامرع روسرتایی بره
درآمد حاصل از فروش زغرال دانسرت ،ایرن در حرالی
است که موانع قانونی برای مقابله برا مصرر بریش از
ترفیررررت جنگررررل نتوانسررررته کارسرررراز باشررررد
(.)Yachkaschi et al., 2010
بنابراین می تروان برا پرداخرت یارانرۀ سروخت بره
روسررتاییان و ششررایر یررا گازرسررانی برره روسررتا و
استفاده از انرژیهرای نرو برهویرژه انررژی خورشریدی
از مصررر هیررزم بررهشنرروان سرروخت کاسررت .شررایان
کررر اسررت کرره تحقیقررات شلمرری بررهمنظررور یررافتن
راهی برای اصالح یرا جرایگزنی بخراریهرا ،اجراقهرا
و تنورهررا برررای اسررتفادۀ بهینرره از مصررر سرروخت
هیزمرری نیررز مرریتوانررد مفیررد باشررد؛ افررزایش من رابع
درآمدی جنگلنشرینان نیرز مریتوانرد سربب کراهش
فشار بر جنگرل شرود ،چراکره مشرکالت اقتصرادی از
دالیررل اصررلی وابسررتگی جوامررع محلرری برره جنگررل
فقررررر اسررررت (;Yachkaschi et al., 2010
 ،)Soltani et al., 2014از جملرۀ ایرن مروارد کشرت
گیاهرران دارویرری بررهصررورت محرردود و آزمایشرری،
اسررتفاده از پتانسرریلهررای گردشررگری بررهویررژه در
بین ششایر و یا تشرویق بره دیگرر شرغلهرای موجرود
در منطقرره کرره توانسررتهانررد موفررق باشررند ماننررد
زنبورداری ،پرورش ماهی و مرغداری است.
سپاسگزاری
از اهالی روستای چشمهشلی و ششایر منطقه که ما
را در اجرای این تحقیق یاری کردند ،بسیار متشکریم.
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مرررردمشناسررری ایرررالت و ششرررایر ،انتشرررارات دانشرررگاه
تهران. 494 ،
شررادلی ،کررامران .9315 ،بهینررهسررازی اقتصرراد ششررایر بررا
مرردیریت نظررام تلفیقرری جنگررل-دام (مطالعررۀ مرروردی
شررولآبرراد لرسررتان) ،پایرراننامۀکارشناسرری ارشررد گررروه
جنگررداری دانشررکدۀ منررابع طبیعرری دانشررگاه مازنرردران،
. 921
فررراتحی ،پرویرررز ،منررروچهر نمیرانیررران ،شلررریاصرررغر
درویررشصررفت و محمررد فترراحی .9311 ،بررسرری الگرروی
مناسررب سررازماندهی مکررانی جنگررل در زاگرررس شررمالی،
مجلررررۀ جنگررررل و فرررررآوردههررررای چرررروب:)4( 62 ،
.421-494
فترراحی ،محمررد .9343 ،بررسرری جنگررلهررای بلرروط
زاگرررس و مهررمترررین شوامررل تخریررب آن ،انتشررارات
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. 62 ،
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فرهررادی ،مرتضرری .9315 ،گیرراه مررردمنگرراری بررا چکیررده
و نمونررههررایی از گیرراه مررردم نگرراری گیاهرران خررودروی
کمره ،فصلنامۀ شلوم اجتماشی.16-49 :35-34 ،
کرسررول ،جرران .9319 ،پررویش کیفرری و طرررح پررژوهش:
انتخرراب از میرران پررنج رویکرررد (روایررت پژوهرری ،پدیرردار
شناسررری ،نظریرررۀ داده بنیررراد ،قرررومنگررراری ،مطالعرررۀ
مرروردی) ،ترجمرۀ حسررن دانرراییفرررد و حسررین کرراتمی،
انتشارات صفار. 396 ،
کنعانیررران ،مونرررا .9313 ،روسرررتاهای درون جنگرررل و
توسرررعه اقتصرررادی-اجتمررراشی مناسرررب آنهرررا مطالعررره
جنگررلهررای

مرروردی در دو روسررتای خررج دره و لترروم-
تررالش گرریالن ،پایرران نامرره کارشناسرری ارشررد گررروه
جنگلررداری دانشررکده منررابعطبیعرری دانشررگاه تهررران،
. 961
گراونررد ،زینررب .9312 ،جایگرراه زغررالگیررری در نظررام
معیشررررتی سرررراکنان منطقرررۀ اوالدقبرررراد (لرسررررتان-
کوهدشرررت) ،پایررراننامرررۀ کارشاسررری ارشرررد گرررروه
جنگلداری دانشگاه کردستان. 15 ،
محمردیکنگرانری ،حنانرره ،تقری شررامخی ،محمرد بابررایی،
کیررومر اشررتریان و داودرضررا شرررب .9311 ،تعیررین و
تحلیررل مسرریرهای سیاسررتگررذاری میرران سرره متغییررر
نهرراد ،جنگررل و آب در ناحیررۀ رویررش زاگرررس (مطالعررۀ
مررروردی حوضر رۀ آبخیرررز وزگ در اسرررتان کهگیلویررره و
بویراحمد) ،مجلۀ جنگل ایران.351-345 :4 ،
مرکررز آمررار ایررران .9314 ،گزیرردۀ نتررایج سرشررماری
اجتمرراشی اقتصررادی ششررایر کوچنررده کررل کشررور سررال
.9314
مرکز آمار ایرران ،سرشرماری اجتمراشی اقتصرادی ششرایر
کوچنررده کشررور ،9314-جمعیررت ششررایری دهسررتانهررا،
 9311الر  .انتشررارات مرکررز آمررار ایررران ،دفتررر ریاسررت،
امور بینالملل و روابط شمومی. 944 ،
مرکز آمار ایرران ،سرشرماری اجتمراشی اقتصرادی ششرایر
کوچنرررده کشرررور ،9314-نترررایج تفصررریلی 9311 ،ب.
انتشرررارات مرکرررز آمرررار ایرررران ،دفترررر ریاسرررت ،امرررور
بینالملل و روابط شمومی. 944 ،
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Abstract
Many forest residents in Zagros forests rely on fuel wood to meet their energy needs.
Nowadays, firewood consumption in Zagros forests plays an important role in forest
degradation, because of the limited capacity of the forest ecosystems and intensity of uses.
This research was done for understanding fuelwood uses and their amount in Cheshmeh-Ali
village and nomads living in the customary land area of this village in southeast of
Khorramabad, Lorestan province, west of Iran. The methodology of this research was
ethnography and semi-structured and non-structured interviews. Also meter and diameter tape
tools were used for measuring diameters of woods. The results showed that each rural
household consumes 24.18 cubic meters of firewood annually. This volume included heating
(74%), baking (13%), charcoal making (7%) and bath (6%); also each nomad household in six
months accommodation in the area, consumed 10.5 cubic meters of firewood, which included
heating and boiling milk and buttermilk (30%), cooking (26%), baking (20%), charcoal
making (13%), bath (6%) and heating the butter to make ghee (4%). The percentage of fuel
wood varies between rural and nomad communities, which is related to lifestyle of these
communities. Making natural gas distribution network in the area and promoting renewable
energy usage like solar and wind energies could reduce the amount of forest woods used for
energy.
Keywords: Cheshmeh-Ali village, Forest dwellers, Fuelwood use, Nomads, Papi tribe.
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