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 چکیده

صرر   . امرروزه م نشین است انرژی مورد نیاز بسیاری از جوامع جنگل ۀکنندتأمین های زاگرس جنگلهیزم جنگلی در 

ای برخوردار است. هرد  ایرن پرژوهش     توان اکوسیستم از اهمیت ویژه کاهشهای زاگرس با توجه به  هیزم در جنگل

در نشرین   جنگرل توسط جوامع روسرتایی و ششرایری    آنهامصر  هر کدام از  مقدارهیزم جنگلی و  کاربردمعرفی انواع 

روش پرژوهش ایرن   آباد استان لرسرتان اسرت.    رمشلی واقع در جنوب شرقی شهرستان خ سامان شرفی روستای چشمه
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 بررای اسرتفاده در   هیرزم مکعب  متر 91/24انه یسالروستایی  ۀیک خانواداست. نتایج نشان داد که بوده نوار قطرسنج 

در  ششرایری  ۀیرک خرانواد  و  ؛(درصد 6) استحمام و (درصد 4) گیری زغال(، درصد 93) نان پخت ،(درصد 44) یبخار
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ترأمین سروخت در برین    اسرتفاده از هیرزم جنگلری بررای     مقردار و درصرد    .کنرد مصر  می (درصد 4) یوانیروغن ح
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 و هدف مقدمه

در زندگی، درآمد  تأثیر زیادیمنابع گیاهی همواره 

 انرررررد و معیشرررررت جوامرررررع بشرررررری داشرررررته

(Saha and Sundriyal, 2012گیاهان هر آن ) چه را که

طررور  برره ۀ آدمرری برروده اسرت،  مرورد اسررتفاده و شالقر  

انرد  سراخته  یا غیرمستقیم برای او فرراهم مری   مستقیم

نشین  وامع جنگلاز نیازهای مهم ج (.9315)فرهادی، 

ترا بره امرروز     طور مستقیم در طول تاریخ که جنگل به

نظرور  م بره  تروده زیستاستفاده از ، آن را برآورده کرده

تروده بیشرتر   . استفاده از زیستاست بوده تأمین انرژی

دارد  رواجو فقیررر یافترره توسررعهشررورهای کمترکدر 

(Treiber et al., 2015 ) و با افزایش توسعه استفاده از

هرای دیگرر    این منبع کاهش خواهرد یافرت و سروخت   

ت، گاز، الکتریسیته و ... جرایگزین آن خواهرد   فنظیر ن

 Hosier and Dowd, 1987; Abbot andشررد )

Homewood, 1999; Brouwer and Falcao, 2004). 

شرده در  بررداری  ای بهرره ه درصد از کل چوب 54حدود 

اسرتفاده   چوب سروخت شنوان  های دنیا به سال از جنگل

از  جهران و حدود دو میلیرارد نفرر از جمعیرت     شودمی

شنرروان تنهررا منبررع انرررژی اسررتفاده  چرروب سرروخت برره

در ایران نیرز  (. 9313مقدم و همکاران،  رزاد)نوکنند  می

طبیعری    منرابع  وابستگی زیادی بره نشین  جوامع جنگل

که  ،(9312زاده و همکاران،  )میرک دارندویژه جنگل  به

 چروب هرا اسرتفاده از    ترین این وابسرتگی  اصلیاز جمله 

مقدم و  نورزاد)است منبع تأمین انرژی شنوان  جنگلی به

، (et al., 2010; Yachkaschi 9313همکرررراران، 

سرال پریش چروب جنگلری،      62که تا حدود شکلی  به

در   ع مختلر  انررژی  امین انوأتسوختی برای  ۀتنها ماد

 (.9353)یخکشی، زل بودامن

 ایرران از مناطق جنگلی رویشی زاگرس یکی  ۀناحی

 بررای ارتباط جوامع محلری برا جنگرل     در آن کهاست 

 اسررت هبسرریار گسررترد خررود  ۀرفررع نیازهررای اولیرر 

(Ghazanfari et al., 2004) رویشری زاگررس    . ناحیرۀ

و بریش از نیمری از   انسرانی  سروم جمعیرت   حدود یک

اسرت   را در خرود جرای داده  کشرور   یهرا دامجمعیت 

های جراری و   آب رصدد 42نزوالت جوی، درصد  32و

در این منطقره   نیز های سطحی کشوراز آب درصد 33

زنردگی  (. 9311کنگرانری و همکراران،   )محمدی است

نقراط کشرور    دیگرها نسبت به مردم ساکن این جنگل

نبرود   ،مردرن نشردن زنردگی    .پیچیدگی بیشتری دارد

کمبرود   و متناسب با افزایش جمعیتاقتصادی  ۀتوسع

وابسرتگی   موجرب حیروانی   ین شلوفرۀ منابع برای ترأم 

بررای  طبیعری   هرا بره منرابع   جنگل ساکنان اینشدید 

 مین معیشت شده استشلوفه، چوب سوخت و تأ تهیۀ

(Salehi et al., 2010; Ghazanfari et al., 2004; 

Valipour et al., 2014;) .انجام  حالیها در  این استفاده

 ،داری کشرور زها، مراتع و آبخی گیرد که سازمان جنگل می

 حفراتتی اشرالم کررده    -های زاگررس را حمرایتی   جنگل

رفری  و شهرای معیشرتی    بررداری  بهرره  حرال با این  است؛

در مترولی  های سازمان  رغم مخالفت های محلی، به جامعه

های زاگرس رایج است )فاتحی  زیادی از جنگل های بخش

 (.Ghazanfari et al., 2004 ؛9311و همکررراران، 

 ششررایری هیزمرری توسررط جوامررع روسررتایی و ۀاسررتفاد

ایرن  تررین   مهرم از  بررای ترأمین سروخت    نشرین  جنگل

 ی،رسررتاقیمرریو ابراه اییررره)جز سررتها برررداری بهررره

بسریاری   ۀکه به شقید، (Soltani et al., 2014 ؛9312

از . سرت ها شوامل اصلی تخریب جنگل ازاز کارشناسان 

اسرتفاده از  بره   تمایرل  ،انرژی ۀسوی دیگر، حذ  یاران

هرای جرایگزین ماننرد هیرزم جنگلری را       سوخت دیگر

 .است کردهبیشتر 

 اسررتان لرسررتان از نظررر سررطک جنگررل یکرری از   

رویشرری  اسررتان اول در بررین نرره اسررتان ناحیررۀ سرره 

آبکنررار و ؛ طرراهری9343)فترراحی،  اسررتزاگرررس 

نتررایج سرشررماری  ۀگزیررد براسرراس. (9314ور، پیلرره

اسررتان  ،9312شمررومی نفرروس و مسررکن در سررال   

هرای  برین اسرتان   نفرر  9454243با جمعیرت لرستان 

رویشرری زاگرررس پنجمررین اسررتان پرجمعیررت  ۀناحیرر

ن ایررن ینشرر و ششررایر جنگررل  روسررتاییان .9اسررت

 

در کرل   یکراری ب اول رتبرۀ  درصرد  3/22 یکراری با نرر  ب  این استان 9

 .استدار را کشور
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استان بره دالیلری کره  کرر شرد بررای معیشرت و از        

، ولرری انرردوابسررتهجملرره تررأمین برره هیررزم جنگلرری  

مصررر  هیررزم ایررن   مقرردارکرره  پژوهشرری ترراکنون

نشران دهرد    را جوامع بررای مروارد مختلر  اسرتفاده    

درحرررالی کررره امرررروزه  ،صرررورت نرذیرفتررره اسرررت

، دلیرررل شررررایط خرررا  اجتمررراشی  متأسرررفانه بررره

، هررررای زاگرررررس جنگررررلاقتصررررادی و سیاسرررری 

هرا وارد شرده و    هرای شردیدی بره ایرن جنگرل      آسیب

هررا،  یررن جنگررل رونررد تحرروالت کمرری و کیفرری ا   

نمیرانیرررران و ؛ 9344فتررراحی،  ) اسرررت قهقرایررری  

ر . د(9311فررراتحی و همکررراران،  ؛9316همکررراران، 

ایرن رونرد ممکرن اسرت بخرش وسریعی        ۀصورت ادام

سررال آینررده از   42الرری  32هررا تررا   جنگررلایررن از 

 بررادر نتیجرره ؛ (9316مهرراجر، مرررویدسررت برررود )

وابسررتگی  هررا و شرررایط فعلرری ایررن جنگررل توجرره برره

مررردیریت و  ،شررردید معیشرررتی جوامرررع محلررری   

مشررکالت فراوانرری بررا  در ایررن منطقررهریررزی  برنامرره

هررای  کرره کمبررود مطالعررات و بررسرری  اسررتهمررراه 

ی شلررم و آگرراه ،رود. ازایررنزنرر دامررن مرری آنالزم برره 

ایررن  شرردتنحرروه و  دربررارۀکارشناسرران مرردیران و 

اندیشری   گذاری و چراره سیاسرت  منظرور  بره  ها وابستگی

 ی خواهد بود.رموجود ضرو تبرای رفع مشکال

در  یجنگل یزمه برخی محققان، دربارۀ کاربردهای

 یزمری، ه یبخار استفاده در چون یموارد یزاگرس برا

و دوغ،  یرشر  دنانپخت نان، پخت غذا، استحمام، جوش

مطرالبی   یصورت کل به ،یریگ حرارت دادن کره و زغال

( 9312) یرستاق یمیو ابراه یا یره. جزاندکردهبیان  را

در سرال   یمرورد  بررسری که بر اسراس   دارند یم یانب

 یراری، اسرتان چهارمحرال و بخت   یها در جنگل 9342

 مترر  411512انه یسرال  ،یننشر  خانوار جنگرل  91132

 .رسراندند به مصر  سروخت   رامکعب چوب از جنگل 

 متر 26نشین در سال  جنگل ۀطبق این آمار هر خانواد

 یفتراح کنرد.   مکعب چوب برای سروخت مصرر  مری   

 یرک کردسرتان   یروان کره در مر  دارد یم یان( ب9343)

 مترر  42 کرم بره  دستنفره در طول سال  پنج ۀخانواد

در  Salehi et al., (2010). ددار یررازمکعررب چرروب ن

اده از ابررزار تحقیررق پرسشررنامه در بررا اسررتف پژوهشرری

اسررتان  روسررتای گنرراوه در شهرسررتان گچسرراران   

بررای  مصر  هیزم یک خرانوار  چهارمحال و بختیاری، 

 9مکعرب  مترر  4/5را در حدود پخت و پز و تولید گرما 

درصرد   44دهرد کره    و نشان می کند در سال بیان می

شنروان منبرع ترأمین     بره  هیرزم از  بررسیمورد  ۀجامع

زاده و  میررک براساس پژوهش  کنند. استفاده میانرژی 

( در شهرسررتان کامیرراران اسررتان   9312همکرراران )

 4/99دستان با استفاده از ابزار تحقیرق پرسشرنامه،   کر

ای  فادههری  اسرت   بررسیی مورد درصد از اهالی روستا

درصررد در حررد  4/25 و نداز درخترران جنگلرری نداشررت

صد در حرد  در 95/3درصد در حد کم،  4/4خیلی کم، 

درصرد در حرد    1درصد در حد زیراد و   6/32متوسط، 

 .نرد بررداری کرد  درختران جنگلری بهرره    خیلی زیاد از

یرق خرود بره روش ارزیرابی     قدر تح (9313) یانکنعان

2سریع روستایی
 کاربردهای هیرزم  ی،با جزییات بیشتر 

گریالن   دو روستای جنگلی در شهرستان تالش اسرتان 

 یبررا  یمصرف یزمتوسط همو در کل  را تشریک کردند

 یران مترمکعرب ب  4/15سرال را برابرر برا     هر خانوار در

 مقرردار خررود ( در تحقیررق9342شررامخی ) .کنررد یمرر

مصررر  چرروب سرروخت یررک خررانوار روسررتایی در    

مترمکعرب در سررال   22-25هرای هیرکررانی را   جنگرل 

در تحقیقری  ( 9312معیری و همکاران ) .کردندبرآورد 

بررداری از منرابع    ر بهرره با شنوان بررسری نروع و مقردا   

جنگلی توسط سراکنان روسرتاهای مجراور جنگرل در     

آوری  جریررب اسررتان مازنرردران، بررا جمررعۀ هزارمنطقرر

برره ایررن نتررایج  ای ای و مصرراحبه اطالشررات پرسشررنامه

 سراکنان  درصرد مرردم برومی و    6/46دست یافتند که 

سراز  وجنگل اغلب از چوب جنگلی برای ساخت ۀحاشی

مقرردم و  نررورزادانررد.  گرفترره و تررأمین سرروخت بهررره
 

کیلوگرم  کر شده که با توجه بره جررم    4243در این تحقیق مقدار  .9

اسرت   مترر مکعرب  یگرم بر سرانت  4/2-1/2چوب بلوط که برابر با  ۀویژ

( ایرن مقردار بره مترمکعرب تبردیل شرده       9313پور و طارمیان،  )صالک

 است.
2
 Rapid Rural Appraisal (RRA) 
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گیررری از روش تحقیررق   ( بررا بهررره 9313همکرراران )

مصرر    مقردار اکتشافی و پژوهش میدانی به بررسری  

سوخت هیزمری در سره روسرتای جنگلری در جنگرل      

خیرررود در شهرسررتان نوشررهر   پژوهشرری -آموزشرری

متوسرط  دهد که  ند. نتایج این تحقیق نشان میپرداخت

ین تا پایان آبران( بررای   مصر  چوب هیزمی )از فرورد

و  16/9، 14/9 در هرر کردام از سره روسرتا،    خانوار  ره

 زمینرررۀدر . اسرررت در مررراه بررروده مترمکعرررب 94/2

( 9312نرد ) اوگر ،هرای زاگررس   در جنگرل  یریگ زغال

 ابر شهرسرتان کوهدشرت اسرتان لرسرتان      در تحقیقی

 ۀحجرم اسرتفاد   اده از ابزار پرسشنامه انجام داد واستف

گیرر را   زغرال  ۀیزم جنگلی برای یک خانواداز ه  یانهسال

حجرم   مرورد  در. دتخمین زدر سال  مکعب متر 4/39

طبرق   یننش زاگرس یرتوسط ششا یمصر  چوب جنگل

، صورت نرذیرفته اسرت  مطالعات زیادیدانش نگارنده 

 ۀدر تحقیررق خررود در منطقرر  ( 9315شررادلی )تنهررا 

مصرر    ،آباد شهرستان الیگودرز اسرتان لرسرتان   شول

یک خانوار ششایری با کوچ شمودی را در هیزم  ۀیانسال

مترمکعرب و در   41/4ی جنگلداری ششایری اشر  دار

مترمکعررب  4/92شررایری شررر  برردون جنگلررداری ش 

کرل کشرور    یراست که ششا یدرحال ینا. ندبرآورد کرد

نفر را به خرود اختصرا     9916311معادل  یتیجمع

 ن میران، کره از ایر   (9314 یران،)مرکز آمار ا دهند یم

 9خررانوار94631جوامررع ششررایری اسررتان لرسررتان بررا 

. در این شوند نفر را شامل می 13612 برابر باجمعیتی 

آباد از استان لرسرتان برا جمعیرت     بین شهرستان خرم

نفررر از منرراطق ششررایری   23651ششررایری ییالقرری 

شرود )مرکرز    محسوب میدر استان لرستان پرجمعیت 

 ب(. 9311آمار ایران، 

ایرن اسرت کره نشران دهرد       حاضرر  قیرق هد  تح

در  نشررین کرره جوامررع روسررتایی و ششررایری جنگررل 

از هیرررزم  آبررراد اسرررتان لرسرررتان شهرسرررتان خررررم

هررایی دارنررد و هرکرردام از ایررن  جنگلرری چرره اسررتفاده

 .است چقدرها  استفاده

 ها مواد و روش

 پژوهش ۀمنطق

شلری  این پژوهش در سامان شرفی روستای چشرمه 

کیلررومتری  25واقررع در  کاشررر از توابررع دهسررتان کا

آباد استان لرسرتان انجرام   مشرقی شهرستان خر جنوب

 124دهسرتان کاکاشرر  برا    . (9 )شرکل  اسرت  گرفته

هرای  ی آبرادی نفر )شناسنامه 3624خانوار و جمعیت 

آبراد از  م( در جنوب شرقی شهرستان خر9312، کشور

ای استان لرستان واقع شرده اسرت. کاکاشرر  منطقره    

گیاهی غالب آن هماننرد اغلرب    ۀت که گونجنگلی اس

است. روسرتای   2ایرانی9بلوط گونۀ لرستان نقاط استان

هرای بلروط احاطره     جنگل اشلی از چهار طر  ب چشمه

روسرتاهای پرجمعیرت دهسرتان کاکاشرر      شده و از 

طرول  و  33˚91''54'در شرض شمالی است. این روستا 

ر از متر  9652و در ارتفاع تقریبری   41˚33''54'شرقی 

روستا دارای راه دسترسری   واقع شده است.سطک دریا 

کری بررای تبردیل    و نیز یک آسریاب غلت  برق ،آسفالته

توزیع نفرت   ۀشعبنانوایی،  ولی فاقد گندم به آرد است،

. ششرایر سراکن در سراسرر    استسفید، گازوییل و گاز 

نرات  امکا راه دسترسی مناسرب و  ازاغلب سامان شرفی 

 .اندمحرومان شده برای روستایی کر

ی شلی و ششایر آن، یکسامان شرفی روستای چشمه

کاکاشر  اسرت. در   از سه سامان بزرگ و مهم منطقۀ

ی بررا حرردود ا منطقرره ،شرفرری اینجررا منظررور از سررامان

صرورت اشرتراکی    مشخص است که برای چرای دام به

. مسراحت  شرود میتوسط روستاییان و ششایر استفاده 

وسریلۀ شروارض طبیعری     ب بهاین سامان شرفی که اغل

هکتار است کره حردود    9434مشخص شده در حدود 

درصررد  32درصررد سررطک آن را شرریب کمتررر از   45

 2622حداکثر ارتفراع از سرطک دریرا    . دهد تشکیل می

 9191متر و متوسرط ارتفراع    9522متر و حداقل آن 

 تررین یرک نزد هرای تحقیرق(.   متر است )مأخرذ: یافتره  

 طقرره مررورد نظررر بررا آمررار برره من یهواشناسرر یسررتگاها

 

 ییالقی ششایر استان لرستان است. منطقۀآمار مربوط به . 9
2
Quercus brantii Lindl. 
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 در کره  اسرت  آبراد خررم شهرسرتان   یستگاهمدت ابلند

 یمترر  9955شهرستان و در ارتفراع   ینا غربی جنوب

انه یسرال  یبارنردگ  مقردار واقع شده است.  یااز سطک در

انه در یسرال  یرر و تبخ مترر یلیم 9/522 یستگاها یندر ا

اسرت. طرول مردت     مترر یلری م 1/9151 یسرتگاه ا ینا

 یانهسرال  یماه و متوسط دمرا  ششتا  هارچآن  یخشک

 یخشک ۀیو براساس نما، است گرادۀ سانتیدرج 2/94

مرکرز  ) خشرک اسرت  یمره منطقره ن  یمدومارتن نوع اقل

 ،کل هواشناسی استان لرستان ۀتحقیقات کاربردی ادار

9319.) 

 
  شهرستان خرم آباد و دهستان کاکاشر ۀشلی بر روی نقشموقعیت روستای چشمه -9شکل 

 

 ناسراکن  یقتحق یندر اشده  بررسی یانسان ۀجامع

یری سرامان  ششرا  هرای و خرانواده  شلیچشمه یروستا

مرکز آمار  یسرشمار بنابربوده است.  این روستا شرفی

 42 یدارا شلری چشرمه  یروسرتا  9312،در سال یرانا

از و نفررر اسررت   394برابررر بررا   یترریخررانوار و جمع

بره حسراب   دهسرتان کاکاشرر     یتپرجمع یروستاها

 سرامان شرفری آن   یرروستا و ششا ساکنان ینب آید.یم

 ۀرابط ،ندایپاپ یلاز ا یمَدهَن یفۀمتعلق به طا اغلبکه 

 یکردیگر کره برا    ای گونره بره  ،برقرار است یکنزد یاربس

 132برا   یپراپ  یرل دارنرد. ا  یو سربب  ینسرب  یوندهایپ

شهرسررتان  یررتپرجمع یریششررا یررلا ینخررانوار دومرر

 یرن (، از اب 9311، ایرران  آمرار  رکرز م) است آباد مخر

 9344برابرر برا    یتری خانوار با جمع 224 ،تعداد خانوار

 گذراننرد  یخود را در دهستان کاکاشرر  مر   ییالقنفر 

 یمردهن  یفرۀ طا یرال (. ششرا  9311 یران،)مرکز آمار ا

خرود را در فصرل بهرار و تابسرتان در ارتفاشرات       ییالق

 جنرروب آن متدر سرر یعنرری یشلررچشررمه یروسررتا

هرا بره   مدهنی که تعداد آن ششایر طایفۀ از .گذرانند یم

خرانواده متعلرق    22حدود  رسدخانوار می 45بیش از 

 932شین شاه هستند که جمعیتی در حردود   9به تیره

یرا  . تیره شین شراه در واقرع زیرر مجموشرۀ     2نفر دارند

 ۀدهنرد ی مدهنی است کره تشرکیل  ای از طایفهشاخه

شلی اسرت.  ستای چشمهجمعیت رودرصد  12بیش از 

به قشالق  ششایردر اواخر تابستان  سرما فصل شروع با

از دهسرتان   حمرد خود در مناطق کُرناس و شراهزاده ا 

 

تر از بندی قومی در سطک پایینای است که برای دسته . تیره واژه9 

 چند تیره تشکیل شده است.رود، در واقع هر طایفه از کار میبهطایفه 

جمعیرت   در زمینرۀ  الر (  9311با توجه به آمار مرکز آمار ایرران ) .  2

نفرر   شرش ششایر دهستان کاکاشر ، بعد خانوار در منطقره در حردود   

 است که جمعیت ششایر مورد بررسی از این طریق محاسبه شده است.  



 نشینان جنگلهای سوختی  مین استفادهأهای زاگرس در ت نگلنقش ج  232

 

 یشرک، شهرسرتان اندم  یریمرازو، بخرش الروار گرمسر    

و ترا اوایرل بهرار سرال      کنند میاستان خوزستان کوچ 

 .9مانند آینده در آن منطقه می

 روش پژوهش

ترر  یج یک پژوهش گستردهنتا این نوشته بخشی از

محلرری از  هررای اسررتفادۀشررناخت شرریوه" در زمینررۀ

 بررای تحقیق  ۀتعیین منطق منظوربهاست که  "جنگل

از  9312مرداد آن ابتدا دو تن از نگارندگان در  اجرای

سررتاهای دهسررتان کاکاشررر  بازدیررد  رواز بسرریاری 

 ۀکارکنران ادار  جرو از وشمل آوردند. با توجه به پرس به

هایی که برا  مصاحبهو لرستان منابع طبیعی استان  کل

مررردم محلرری صررورت پررذیرفت، در نهایررت روسررتای  

؛ چراکه برای ی برای این پژوهش انتخاب شدشلچشمه

 شررایطی  شد کره  می انتخابروستایی  باید این تحقیق

جنگلری باشرد، جوامرع     کره را داشته باشد از جمله این

، دارای جمعیت دباشن گی داشتهمحلی به جنگل وابست

پرذیرش مناسربی بررای    ، مردم محلری  باشند یمناسب

برا زبران مرردم     و محققان تحقیق داشته باشند اجرای

 ،تحقیرق  ۀانتخراب منطقر   از پر  . باشرند محلی آشنا 

های این تحقیق شروع شرد و  آوری دادهبالفاصله جمع

 35. در طول این مردت  ادامه داشت 9313 شهریورتا 

هرای ششرایری مراجعره و     نوادهنوبرت بره روسرتا و خرا    

مرورد   پرژوهش بررای   .آوری شدجمعتحقیق  یها داده

نگاری کره در واقرع شریوه و    نظر از روش تحقیق مردم

شناسی است بهره گرفته شده است  روش تحقیق مردم

نگاری شبارت است از توصی  مردم» (.9316)طبیبی، 

از مظاهر مادی و غیرمرادی جوامرع    جانبهکامل و همه

روابرط   آنهاای که در افتادهتل ، خصوصاً جوامع دورمخ

نگراری   مردم(. 9316)طبیبی، « اقتصادی محدود است

 ،، در تحقیقرات میردانی  از انواع تحقیقات میدانی است

به تشریک فرهنگ و سربک زنردگی گروهری از    محقق 

از فنونی برای گردآوری کار  برای این و پردازد میمردم 

 

کوچ در لرستان رجوع شرود   یکیاکولوژ یاز مبان ریشتب یآگاه یبرا.  9

 .9344 ؛بهاروند ،یاللهبه: امان

ماننرد   ،اسرت د که غیرانفعرالی  کن اطالشات استفاده می

مشارکتی )ازکیرا و دربران    ۀمشاهدو مستقیم  ۀمشاهد

 ۀمشراهد از  برای این تحقیرق  بنابراین (.9312آستانه، 

که استفاده شده همراه با مشارکت  ۀمستقیم و مشاهد

نگراری در   از وسایل شمده مطالعات و تحقیقرات مرردم  

)طبیبرری،  اسررتششررایر(  -جوامررع سررنتی )روسررتایی

همچنرررین در تحقیقرررات (. 9319؛ کرسرررول، 9316

زمانی و مکانی با افرراد   تمیدانی محقق بنا به مقتضیا

کند، جرایی ممکرن    مختل  رفتار می یتحقیق به انحا

شنروان   است فقط به مشاهده برردازد، در جایی دیگر به

شضررو جامعرره وارد اجتمرراع شررود و در جررایی دیگررر   

رو ایرن از(. 9312)ازکیا و دربان آسرتانه،   کندمصاحبه 

نیافتره دیگرر   یافته و سراختار ساختارهای نیمهمصاحبه

برا   ،کره بعرد از مشراهده    آوری اطالشات بودابزار جمع

بررسرری در تحقیقررات و مطالعررات  ۀترررین وسرریل ارزش

هرای اولیره   مصراحبه (. 9316اجتماشی است )طبیبی، 

صرورت   نیافته و برا افرراد مختلر  بره    صورت ساختار به

اطررالع  آنهرراو گروهرری صررورت پررذیرفت و از  انفررادی 

دسرت  ای در مورد موضوع تحقیق و افراد مطلع بهاولیه

آمد. پ  از ایرن مرحلره و برا روشرن شردن برخری از       

صررورت  هررا برره اغلررب مصرراحبه  ،جوانررب تحقیررق 

بررداری گلولره برفری    ساختاریافته و با روش نمونه نیمه

بره ایرن صرورت کره محورهرای اصرلی       رفت. پیش می

صورت چک لیستی بر روی کاغذی نوشته  بهها رسشپ

. شرد پرسریده  شروندگان منتخرب   شد و از مصاحبهمی

 ۀآوری اطالشررات در بخررش کمرری، نحررو  برررای جمررع

کره پر  از شرناخت از     گیری به این صورت بود اندازه

طول و قطرر قطعرات هیزمری    نوع مصر  هر استفاده، 

و از  گیرری شرد   ترر و نروار قطرسرنج انردازه    م ۀوسیل به

  (:9مد )رابطۀ آدست هوبر حجم درخت به ۀطریق رابط

 v=gm*L 9رابطۀ 

V؛هیزم ۀ: حجم قطع 

gm؛هیزم در میانه ۀ: سطک مقطع قطع 

Lهیزم ۀ: طول قطع. 
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مصراحبه   54 رسان در قالب اطالع 922 مجموعدر 

زمرران هررر  متوسررطنررد. رددر ایررن تحقیررق شرررکت ک

  ۀحبمصرا  21. برود دقیقره   46 یرک سراشت و  مصاحبه 

. گرفرت شرکل فرردی انجرام     به مصاحبۀ 25گروهی و 

 سرال  93-922 سن با مرد، 14 و زن 93 رساناناطالع

 ند. بود سال 31 سن متوسط و

 

 نتایج

برای تولید انرژی بررای   روستایی و ششایری جوامع

پخرت غرذا و فررآوری محصروالت     ، بخاری، پخت نران 

آن نرد و بررای برداشرت    اوابسته یجنگل هیزمبه  لبنی

توانند از  بلکه می نیستند؛محدود به سامان شرفی خود 

سرتاسر منطقه جنگلی هیزم مورد نیاز خرود را ترأمین   

کنند، با این حال بیشترین برداشرت هیرزم بره دلیرل     

شرفری روسرتا برداشرت      ترر از سرامان   دسترسی راحت

 ،یچروب جنگلر   کاربردهایهمچنین از دیگر  شود. می

گیری است کره در ادامره    غالمنظور ز استفاده از آن به

 شده است. پرداخته  کاربردها آن و دیگربه شرح 

فصرل سررما )اواخرر آبران(، و در      آغراز در  :بخاری

ها اواخر فصل سرما )اوایل بهار(، بخاری بیشتر در شب

شرود و  در صورت نیاز روشن میو که هوا سردتر است 

ایررن روسررتا در کنررار  سرراکناندر روز خرراموش اسررت. 

وسایل گرمایشی  دیگرهیزمی از بخاری نفتی و  بخاری

کنند، ولی با توجه بره قیمرت   سوز نیز استفاده مینفت

روستاییان از یرک   بیشترسوخت و بوی نامطلوب نفت، 

وسایل گرمایشی اسرتفاده   دیگربخاری هیزمی در کنار 

 12اغلرب در حردود   هرای هیزمری    کننرد. بخراری  می

دارنرد؛ بررای    طرر ق مترر سرانتی  52 ارتفراع مترر  سانتی

 هرایی بره بلنردی حردود     هرا چروب  سوخت این بخاری

 مترر سرانتی  1 -92حردود  متر با قطرر  سانتی 12-45

 مصرر  کره در بخراری    یهایچوب واحد رود.کار می به

طور  ر بغل بهاست. ه 9«بَغِل»شوند برای روستاییان  می

های  کرشرده  چوب با اندازهقطعه شش  شاملمتوسط 

ی در یک روز سرد هر دو سراشت یرک   طور کل است. به
 
1
baqel 

بَغرل در   هنر ساشت،  24طور متوسط در  به وبَغِل چوب 

تعداد روزهایی که بخراری بره    شود. بخاری مصر  می

ولری   ،استاین شکل روشن است در کل سال متفاوت 

بره  روز  45 ، شددمتوسططور  با توجه شرایط روستا به

یی ۀ یک خانوار روستاو حجم مصر  سالیان دست آمد

 .براساس آن محاسبه شد

 حجم مصر  سالیانه یک خانوار روستایی:

)تعرداد  × حجم هر بغل= )حجرم هرر تکره چروب(     

 25/26343= 6× 52/4315مصرررفی( = قطعرره چرروب 

 مکعب متر سانتی

حجم مصر  روزانه در یک روز سررد= )حجرم هرر    

×  25/26343)تعرداد بغرل مصررفی در روز(=    × بغل( 

 مکعب رمتسانتی 45/234354= 1

حجم مصرر  سرالیانه بررای هرر خرانوار= )حجرم       

)تعررداد روز اسررتفاده در سررال(   × مصررر  روزانرره(  

 مترررر سرررانتی 45/94129121= 45×  45/234354=

 مکعب( متر 12/94مکعب )

هرای  ، زغرال اغلرب هرا  پ  از سوختن ایرن چروب  

ای مشابه، یک کفگیر فلزی یا وسیله وسیلۀ حاصل را به

های پرنج کیلرویی   د و در حلبکنناز بخاری خارج می

بندند تا خاموش شروند.   ریزند و دَر آن را می روغن می

برا   فروشرند. میکنند یا میخود استفاده را  آنها سر 

 ،گیری بشرود یرا نشرود   که از بخاری زغالتوجه به این

ساشت متفاوت اسرت.   24مقدار مصر  یک بخاری در 

هرر بغرل   طور متوسط  گیری شود بهاگر از بخاری زغال

گیرری  ولری اگرر زغرال    .سروزد دو ساشت مری هیزم در 

صورت نگیرد این زمان به حدود چهار ساشت افرزایش  

را  گیرری افرراد زغرال   بیشرتر که ه اینیابد. با توجه بمی

در نظرر  ی دو ساشت اندهند در محاسبات مبانجام می

طور متوسط از هر بخراری در هرر    به .شده استگرفته 

پاییز ترا اوایرل بهرار( یرک گرونی       روز )از اواخر 92-4

شود. یعنی تقریبراً  کیلویی زغال گرفته می 94)کیسه( 

گونی زغال از بخاری گرفته  92-94روز سال  922در 

مکعرب هیرزم    مترر  1/94شرود. در واقرع بره ازای     می

 چرروب بلرروط  ۀمصرررفی کرره بررا توجرره برره جرررم ویررژ 
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، وزنری معرادل   9(مترر مکعرب  گرم بر سانتی 1/2-4/2)

کیلروگرم زغرال تولیرد     5/246کیلوگرم دارد،  93352

گیرری برا بخراری     یعنی برازده تقریبری زغرال    ،شود می

 درصد است. 15/9

پخت نان توسط زنان ششایر و روسرتایی   :پخت نان

یا هر دو روز یرک برار و قبرل از     صورت روزانه اغلب به

زمانی بین  گیرد. تعداد دفعات و فاصلۀت میتهر صور

دارد. در بستگی فراد خانوار و فصل سال به تعداد ا آنها

هرایی کره جمعیرت زیرادی     فصول سرد سال و خانواده

ر هرر دو روز یرک برا    طرور معمرول  بهندارند پخت نان 

د ولری در فصرل تابسرتان کره فعالیرت و      گیرانجام می

هرای  طول روز بیشتر است ممکن است برخی خرانواده 

ای محلری  هبار نیز نان برزند. نان پرجمعیت در روز دو

شکل، ضخامت و روش پخت متفراوتی   انواع مختل  با

شروند. از   پختره مری   سراج  وسریلۀ  همگی به ند ولیدار

، شاته و تیری است کره در  2«وراوماده»نان  آنها جملۀ

شرود کره از دو    خته مری پبیشتر نان وراوماده  آنهابین 

نرروع دیگررر ضررخامت بیشررتری دارد و حجررم خمیررر   

 رود.  کار می بیشتری در آن به

 5 های بلوط با قطر تقریبی برای پخت نان از چوب

در و  شرود  استفاده میمتر سانتی 12متر و طول سانتی

این  .ودرکار میمصر  به  چوبقطعه   1-92هر وشده 

نران اسرت کره    قرر    92-95پخت هیزم برای  مقدار

ایرن اسرت   مطلب دیگر . استنفر  6تا  5 ۀروزان مصر 

برین روسرتاییان و ششرایر برا     مصر  نان در  مقدارکه 

، خرانوار تعرداد افرراد   ، فصل حضور در منطقهتوجه به 

 ،سبک زندگی، نروع فعالیرت و تغذیره متفراوت اسرت     

طرور   به منطقه، در ای که ششایر در مدت حضورگونه به

 طرور تقریبری در  به ولی روستاییان ،پزندروزانه نان می

 پزند.   روز از سال نان می 222

منظور تهیه نان  تاییان و ششایر بهمصر  هیزم روس

عرداد روز اقامرت در ایرن    با توجه بره متفراوت برودن ت   

 شود.گانه محاسبه میمنطقه جدا

 

 .1131پور و طارمیان،  برگرفته از صالح.  1
2
 veromāde 

 یک خانوار روستایی: ۀحجم مصر  سالیان

حجم مصر  هیرزم در هرر روز= )حجرم هرر تکره      

 25/95116= 1×25/9466)تعرداد مصررفی(=   × چوب(

 مکعب متر سانتی

ل بررای هرر خرانوار=    حجم مصرر  هیرزم در سرا   

)تعداد روز استفاده در سال( = × )حجم مصر  روزانه( 

مکعررب  مترررسررانتی 3941252= 222×  25/95116

 مکعب( متر 91/3)

 در سرال  حجم مصر  سالیانه یک خانوار ششایری

 در ییالق:

حجم مصرر  سرالیانه بررای هرر خرانوار= )حجرم       

)تعررداد روز اسررتفاده در سررال در  × مصررر  روزانرره( 

 45/2945113= 935×  25/95116یالق(= یرررررررررر

 مکعب( متر 95/2مکعب ) متر سانتی

برای پخت غرذای ششرایر از    الزمانرژی  :پخت غذا

 بررای  روسرتاییان امرروزه  شرود، ولری   هیزم تأمین می

 تررأمین انرررژی در ایررن بخررش از اجرراق گرراز اسررتفاده

ی و کرردن چرا  کنند. ششرایر بررای پخرت غرذا، دم     می

هرای خشرک یرک ترا      از هیرزم  ن شریر و دوغ اندجوش

در  ها این هیزم طور کلی هکنند. بچندساله استفاده می

قطر دارنرد و   مترسانتی 6 و طول متر سانتی 12حدود 

 آنهرا زغال حاصل از سروختن   بیشترهمانند مورد قبل 

 ی،طور تقریب . بهشودخاموش شده و دوباره استفاده می

چروب برا   قطعره   1-92ششرایری در روز از   ۀهر خانواد

ی ت غررذا و دم کررردن چرراشررده برررای پخررانرردازۀ  کر

 کند.استفاده می

یررک خررانوار ششررایری در  ۀحجررم مصررر  سررالیان

 ییالق:

حجم مصر  هیرزم در هرر روز= )حجرم هرر تکره      

 2/22344= 1× 1/2262)تعررداد مصرررفی(= × چرروب(

 مکعب متر سانتی

حجم مصر  سرالیانه بررای هرر خرانوار = )حجرم      

عررداد روز اسررتفاده در سررال در  )ت× مصررر  روزانرره( 

 مترررسررانتی 2446142= 935×  2/22344یرریالق(= 

 مکعب( متر 45/2مکعب )
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روسرتاییان و   از دیگر مروارد اسرتفادۀ  : استحمام -

ششایر از هیزم، اسرتفاده از آن بررای گررم کرردن آب     

طرور   بره  برای استحمام حداقل یک بار در هفته اسرت. 

بررای هرر نفرر از    متوسط برای هر بار گرم کرردن آب  

 5مترر و قطرر    سرانتی  12 بره طرول  چوب قطعه چهار 

 شود. متر استفاده می سانتی
 یک خانوار روستایی: ۀحجم مصر  سالیان

حجم مصر  هر مرتبه برای یک فرد= )حجرم هرر   

 6212=4× 9542)تعررداد مصرررفی(=  × تکرره چرروب( 

 مکعب متر سانتی

هر فرد= )مصرر  هرر مرتبره     ۀحجم مصر  ماهان

 6212)تعرداد برار مصرر  در مراه(=     × ک فررد( برای ی

 مکعب متر سانتی 25922= 4×

انه یرک فررد= )حجرم مصرر      یحجم مصر  سرال 
× 25922)تعررداد مرراه سررال(=   × ماهانرره هررر فرررد(  

92=329442 

انه یک خرانوار= )حجرم مصرر     یحجم مصر  سال

×  329442خرانوار(=   تعداد افرراد × )یک فرد(  ۀانیسال

 مکعب( متر 36/9مکعب ) رمتسانتی 9356412= 5/4

یررک خررانوار ششررایری در  ۀحجررم مصررر  سررالیان

 ییالق:
× یری= )مصر  هفته( یک فرد ششا ۀانیمصر  سال

= 91×  6212حضرررور در منطقررره(=  )تعرررداد هفترررۀ

 مکعب   متر سانتی 991322

یررک خررانواده ششررایری= )حجررم  ۀانیمصررر  سررال

خررانوار(=  تعرداد افررراد × )یرک فرررد(   ۀانیمصرر  سررال 

 /. مترر 42مکعب ) متر سانتی 495122= 6× 991322

 مکعب(

ترین  شیر مهم :دوغ و دن شیرجوشانگرم کردن و 
ی روستاییان و ششرایر اسرت. روسرتاییان    محصول دام

-مری هیزم  ۀوسیل اجاق گاز و ششایر به ۀوسیل بهشیر را 

 وفررروردین  هررای مرراه، کرراروج این. زمرران اجوشررانند

هرا روزی   رخی خانوادهها بدر این ماه. اردیبهشت است

هرا را در صربک و    دوبار و در مواردی سره برار شریر دام   

 شرده دوشند و دو بار در روز شیرهای دوشیده شصر می

هرا کره اجرازه     ند، البتره برخری خرانواده   انجوشر  را می

کرار را   ها از شیر مادر تغذیه کننرد ایرن   دهند بزغاله می

در هرر   یطرور تقریبر   دهند. بره  انجام میدر روز بار  یک

 1-6حردود  چوب بره قطرر   قطعه دفعه از پنج تا شش 

شرود.  مترر اسرتفاده مری    سانتی 12متر و بلندی سانتی

 ،کندها شروع به کاهش میشیر دام ،پ  از این دو ماه

یرک   طور تقریبیبهای که در ماه سوم بهار شیر  گونهبه
شریر،  جوشراندن  شالوه بر . شودبار در روز دوشیده می

 .شرود کشرک از دوغ مری   ۀاقدام بره تهیر   در فصل بهار

کار نیز توسرط   کار دوغ باید پخته شود که این برای این

د. گیرر با اسرتفاده از سروخت هیرزم انجرام مری     ششایر 

طرور  بره گیری در فصل بهار دن دوغ برای کشکانجوش

د کره  گیرار تا پنج روز یک بار انجام میهر چهتقریبی 

و مترر  سانتی 4طر چوب به ققطعه  92تا 1 برای آن از

گیری در کشک شود.متر استفاده میسانتی 12بلندی 
 زیررا  د،گیرر  فصل تابستان صورت نمری  در اواخر بهار و

ها در این زمان کاهش  طور که گفته شد شیر دام همان

نیسرت کره    اییابد، بنابراین تولید شریر بره انردازه    می

ه آن کشک تهیر  بقیۀبتوانند شالوه بر مصر  خانوار از 

 کنند.

یررک خررانوار ششررایری در  ۀحجررم مصررر  سررالیان

 ییالق:
 دن شیرانجوش

هرای فرروردین و اردیبهشرت=     حجم مصر  در ماه

تعداد برار مصرر  در دو مراه(=    × ) )مصر  هر مرتبه(

 مکعب متر سانتی 9523294= 12× 6/96124

هرای خررداد، تیرر و مررداد=      هحجم مصر  در مرا 

تعداد بار مصرر  در سره مراه(=    × ) )مصر  هر مرتبه(

 مکعب متر سانتی 9914422= 42× 6/96124

+  9523294یرک خرانوار=    ۀانیحجم مصر  سرال 
 مترر  49/2مکعب ) متر سانتی 2424136= 9914422

 مکعب(

 دن دوغانجوش

هرای فرروردین و اردیبهشرت=     حجم مصر  در ماه

تعداد برار مصرر  در دو مراه(=    × ) رتبه()مصر  هر م

 مکعب متر سانتی 495422= 95× 1/24614

 495422یررک خررانوار=  ۀانیحجررم مصررر  سررال 
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 مکعب( متر49/2مکعب ) متر سانتی
 :روغرن حیروانی   ۀحرارت دادن کره بررای تهیر  

حاصرل از مشرک زدن    ۀکرر  بیشترروستاییان و ششایر 

کننرد.   مری روغن حیوانی اسرتفاده   ۀماست را برای تهی

حاصرل از چنرد مرتبره     ۀروغن حیوانی کرر  ۀتهی برای

 ۀیرک قابلمر   ۀترا بره انرداز    کنندمیزنی را جمع  مشک
را بر روی آتش )ششرایر( یرا    آنهاسر   ؛متوسط برسد

دهنررد تررا دوغ  اجرراق گرراز )روسررتاییان( حرررارت مرری 

از آن جدا شرود و تنهرا روغرن    ، مانده در جان کره باقی

کار، یعنی حرارت دادن کرره   اینخالص آن باقی بماند. 

بهرار و تابسرتان انجرام    و تبدیل آن به روغن بیشتر در 

. داردبسرتگی  هرا   د و تعداد آن به شریردهی دام گیر می

حررارت اجراق   برا  کار را روستاییان انرژی مورد نیاز این

کننرد؛   سوختن هیزم ترأمین مری   ۀوسیل گاز و ششایر به
 1-92دن کرره از  در هر دفعه حرارت دا یطور تقریب به

 12متررر و بلنرردی سررانتی 4چرروب برره قطررر تقریبرری 

 شود.متر استفاده می سانتی

یررک خررانوار ششررایری در  ۀحجررم مصررر  سررالیان

 ییالق:

هرای فرروردین و اردیبهشرت=     حجم مصر  در ماه

تعداد برار مصرر  در دو مراه(=    × ) )مصر  هر مرتبه(
 مکعب متر سانتی 224499=  5/4×1/24614

هرای خررداد، تیرر و مررداد=      در مراه  حجم مصر 

تعداد بار مصرر  در سره مراه(=    × ) )مصر  هر مرتبه(

 مکعب متر سانتی6/913163= 4× 1/24614

+ 224499یررک خررانوار=  ۀانیحجررم مصررر  سررال

 مترر 4/2 مترمکعرب )  سانتی 6/429544= 6/913163

 مکعب(

هررای گیررری در ایررن منطقرره از راه زغررال :زغررا 
در واقع جوامع محلی از هرر   .گیردمختلفی صورت می

های سوخته اسرتفاده  گیری از چوبفرصتی برای زغال

که پیشتر نیز اشاره شرد از هیزمری کره    کنند؛ چنانمی

-برای بخاری، پخت غذا، پخت نران و ... اسرتفاده مری   

شرود.  گیرری مری  شرده زغرال  هرای  کر به روش گردد

بره  گیری غالمبادرت به ز نیزبرخی افراد  ،بر اینشالوه

بررای  روشی که امروزه اغلرب  کنند. روش مستقیم می

گیری در بشکه شود روش زغال گیری استفاده می زغال

 دسترسری به روستا که و ششایری  روستاییانکه ، است

زغرال   ۀبهترین چوب بررای تهیر  د. گیر انجام میدارند 

که بیش از یرک سرال از زمران قطرع      ی استهایچوب

ایرن  ایرن اسرت کره    برر  ر براو  زیررا نگذشته باشد،  آنها
طور  به تر و دیرسوزتری دارند.درشتها، زغال دانه چوب

کلرری هرچرره زمرران بیشررتری از خشررک شرردن چرروب 

تر خواهد شد و زودتر کیفیتگذشته باشد زغال آن کم

متفراوت  هرا  بلنردی چروب  شود. به خاکستر تبدیل می

 در حردود یرک مترر     هرا چروب طور کلری   ولی به است،

 .متر قطر دارندسانتی 1-92و بلندی 

 294522هرا   گیرری  برای هرر بشرکه طبرق انردازه    

مترمکعررب( چرروب مصررر   29/2ترمکعررب )م سررانتی
ای برابررر  شررود. ایررن مقرردار چرروب حجررم بشررکه  مرری

مترمکعررب( را از  22/2مترمکعررب ) سررانتی 229121

 داردکیلروگرم   3/52کند که وزنی برابر برا   زغال پر می

با توجره   ؛رقابل مصر (کیلو ضایعات و زغال غی هفت)

مترر  گرم برسرانتی  4/2-1/2چوب بلوط ) ۀبه جرم ویژ

رم کیلوگ 3/45(، وزن چوب مصرفی برای تولید مکعب

یعنری کرارایی آن    ،کیلوگرم خواهد شد 11/962زغال 
خررانوار  42از . درصررد اسررت 95/21 یطررور تقریبرر برره

خانوار ششایری  22خانوار و از  62شلی  روستای چشمه

بشرکه   92هرکردام   سرالیانه  طور تقریرب  ر بهخانوا 94

در یعنی یک خانوار روسرتایی سرالیانه    ،گیرند زغال می

 مترمکعب و یک خانوار ششرایری سرالیانه    14/9حدود 

گیرری   مترمکعرب چروب بررای زغرال     34/9در حدود 

 کند.   مصر  می

دهرد کره یرک خرانوار      نتایج کلی تحقیق نشان می
عب چوب برای ترأمین  مک متر 91/24روستایی سالیانه 

 کاربردهرا کند، که سهم هرکردام از   سوخت مصر  می

 44بخراری   :اسرت ترتیرب زیرر    حجم بره  مقدار در این

و  درصرد  4گیرری   زغرال درصرد،  93، پخت نران  درصد

 (. 2 )شکل درصد 6استحمام 
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 )متر مکعب( یک خانواده روستایی برای تأمین سوخت ۀسالیان چوبنمودار مصر   -2شکل 

 

 مترر  5/92چنین یک خانواده ششایری سرالیانه  هم

کنرد   منظور تأمین سوخت مصر  مری  مکعب چوب به

دن شیر انترتیب، جوش به کاربردهاکه سهم هر کدام از 

 22، پخرت نران   درصد 26، پخت غذا درصد 32و دوغ 

و حررارت   درصرد  4، استحمام درصد 93، زغال درصد

 تاسر  درصرد  4روغرن حیروانی    ۀدادن کره برای تهیر 

 (.3 )شکل

 
 (مکعب )متردر ییالق سوخت  ینتأم یبرا ششایریخانواده  یک ۀیاننمودار مصر  چوب سال -3شکل 
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 بحث

 ۀدهد که یک خرانواد  نتایج تحقیق حاضر نشان می

مکعرب چروب جنگلری     مترر  91/24روستایی سرالیانه  

پخرت غرذا،   منظور تولید انرژی )بخاری، پخت نران،   به

گیرری( مصرر     حمام و زغرال اسرت گرم کردن لبنیات، 

شرامخی   هرای نترایج ایرن تحقیرق برا یافتره      .کنرد  می

( 9312ای و ابراهیمرری رسررتاقی )  جزیررره ( و9343)

و ( 9343فتراحی ) تحقیق ولی با نتایج  ،همسویی دارد

مصرر   مقدار  کهچرا ،مطابقت ندارد (9313کنعانیان )

ایرن   مراترب کمترر اسرت.    بره حاضرر  در تحقیق هیزم 

 و تحقیرق تفراوت در منراطق   دلیل واند بهت اختال  می

سررال بررین تحقیقررات    22از  تفرراوت زمررانی برریش  

سربک   ،چراکه در ایرن مردت زمران    ،باشد گرفته انجام

خرانوار، وضرعیت    تعداد افراد، ، الگوهای استفادهزندگی

های منطقه که  زیرساخت و ها نوع ساختمان ،اقتصادی

 ن اسرت انرد ممکر  مصر  هیزم مقداراز شوامل موثر بر 

 ;Brouwer and Falcao, 2004) تغییرر کررده باشرد   

Danesh Miaha et al., 2009).  روش همچنررین

نوع چوب سروخت، فراوانری چروب در     سوزاندن چوب،

هروایی متفراوت در دو منطقره و    وشرایط آبدسترس، 

ممکرن اسرت از    ابرزار و روش گرردآوری اطالشرات    نیز

 پرژوهش ین در ا ، چراکهباشد دیگر شوامل این اختال 

تالش شده با روشی مستند و از طریرق تفکیرک انرواع    

مصرر    مقردار گیرری مسرتقیم    و انردازه  کاربرد هیرزم 

جا که امکان داشته اسرت بره   ها تا آن هرکدام از استفاده

نتایج تحقیق نشان داد کره   محاسبه شود.دقیق شکلی 

های مختل  روستاییان، مصر  چروب   بین استفاده در

و گررم کرردن منرازل مسرکونی      برای بخاری هیزمری 

 بیشترین حجم اسرتفاده را دارد کره برا نترایج نرورزاد     

 ( همخوانی دارد.9313مقدم و همکاران )

دهد که یک خرانوار ششرایری    نتایج تحقیق نشان می

مترمکعرب هیرزم    5/92در ییالق  سالیانه طور میانگین به

( همسرویی  9315شادلی ) هاییافتهکند که با  مصر  می

البته باید توجه داشرت کره نترایج تحقیرق حاضرر       ندارد،

( قابرل  9315شرادلی ) پرژوهش  شکل دقیرق برا نترایج     به

( 9315کرره نتررایج تحقیررق شررادلی )، چرانیسررت مقایسرره

با کروچ شمرودی   در کل سال ششایری مصر  یک خانوار 

در حالی که نتایج این تحقیرق تنهرا    ،برآورد کرده استرا 

را شرامل  کروچ افقری    ایدارهای ییالقری ششرایر    استفاده

مشرخص اسرت ایرن اسرت کره در      چره  ؛ ولری آن شود می

ایرن   نسربت بیشرتر اسرت.    مصر  هیزم بهحاضر تحقیق 

نوع کوچ )شمرودی و افقری(،   دلیل به ممکن استاختال  

خرانوار، سربک    انردازه وضعیت اقتصادی، محل سرکونت،  

زندگی، قواشرد شرفری حراکم برر مردیریت جنگرل، نروع        

 ابررررزار و روش گررررردآوری  جنگلررررداری محلرررری و  

 ;Brouwer and Falcao, 2004باشررد ) اطالشررات

Danesh Miaha et al., 2009.)  همچنررین در ایررن

یک خرانوار ششرایری در یریالق     ۀحجم استفادتحقیق 

کره دلیرل    اسرت کمتر  روستایی ۀنسبت به یک خانواد

 ۀاصلی آن این است که در ایرن تحقیرق تنهرا اسرتفاد    

به قشالق آنان پرداختره   شده وییالقی ششایر محاسبه 

شرود در تحقیقری    مری  پیشرنهاد نشده است، بنرابراین  

ششایر از جنگل در  استفادۀ مقدارمشابه به چگونگی و 

 قشالقی پرداخته شود. ۀمنطق

این است که تمام خانوارهای روستایی مطلب دیگر 

کننرد   تولید انرژی استفاده می برای هیزمو ششایری از 

معیرری و همکرارن   تحقیرق  ا نترایج  طور کلی بر  که به

زاده و  میررک  هاییافتهبا ولی  ؛( همسویی دارد9312)

آن  ۀکه دالیل شمدخوانی ندارد، ( هم9312همکاران )

پرز  و، مقدار پختسطک اقتصادیخانوار،  اندازۀتواند  می

(Danesh Miaha et al., 2009)  شررایط و امکانرات   و

برا  نیرز    Salehi et al. (2010) شمرانری روسرتا باشرد.   

یرل ایرن   دل نردارد کره   همسرویی نتایج تحقیق حاضرر  

 جز دالیرل یراد شردۀ قبلری ممکرن اسرت       به اختال 

نسربت بره ایرن     پرژوهش  ۀگیری بیشتر در منطق زغال

 پررژوهشکرره تنهررا دو خررانواده در ، چراتحقیررق باشررد

Salehi et al. (2010)  نرد.  داد گیرری انجرام مری    زغرال

وابسرتگی بره چروب     رمقردا  رسرد  نظر مری  به همچنین

کمتر اسرت   Salehi et al. (2010) پژوهشسوخت در 

از ایرن طریرق    آنهرا درصد از انررژی مرورد نیراز     54و 
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بره   توان دالیل این اختال  میدیگر از  .شود تأمین می

اشراره  در دو منطقه میانگین دمای سالیانه در اختال  

با مصرر  چروب بررای ترأمین گرمرا ارتبراط        که کرد

 ارد.مستقیم د

در ایررران در گرفترره انجررام مطالعررات 9 در جرردول

نشینان،  هیزم توسط جنگل مقادیر کمی مصر  زمینۀ

 ها کاربرد مقداراز تر  دیدی روشندستیابی به  منظور به

 ست.آمده ا

 )متر مکعب( در ایران گرفتهصورتشده در مطالعات مقدار مصر  هیزم محاسبه -9جدول 

 قیقتح منطقه مقدار مصر  منبع

 های زاگرس )استان کردستان( جنگل 42 (9343فتاحی )

 محال و بختیاری(های زاگرس )استان چهار جنگل 26 (9312ای و ابراهیمی رستاقی ) جزیره

 های زاگرس )استان لرستان( جنگل 4/92-41/1 *(9315شادلی )

Salehi et al. (2010) 4/5 های زاگرس )استان چهارمحال و بختیاری( جنگل 

 های هیرکانی جنگل 25-22 (9342شامخی )

 های هیرکانی )استان گیالن( جنگل 4/15 (9313کنعانیان )
 جوامع ششایری صورت پذیرفته است. زمینۀاین پژوهش در  *

 

گیرری نترایج ایرن تحقیرق نشران       زغرال  زمینۀدر 

کرره گیررری در منطقرره   داد کرره روش اصررلی زغررال  

وش بشرکه  د، رگیرر  توسط مرردان و زنران انجرام مری    

برررای آن تنهررا از چرروب بلرروط اسررتفاده    کررهاسررت 

گراونررد تحقیررق بررا نتررایج   . ایررن یافترره شررود مرری

حجرررم  ۀدارد. میرررانگین سرررالیان مطابقرررت( 9312)

گیرری   زغرال  منظرور  بره  شرده هاسرتفاد  چوب جنگلری 

بررا حجررم  و ششررایری  ییروسررتابرررای هررر خررانوار  

( 9312کرره توسررط گراونررد )   ای الیانهسرر ۀاسررتفاد

شررده اسررت همخرروانی نرردارد کرره دلیررل    محاسرربه 

 بررسرریمررورد  ۀبرره جامعرر ممکررن اسررتاصررلی آن 

( 9312نررد )اوچراکرره در تحقیررق گر  ؛باشرردمربرروط 

بررود. روش  شررده بررسرریگیررران  زغررال ۀتنهررا جامعرر

گیرررری،  کرررارایی زغرررالگیرررری در بشرررکه،  زغرررال

بنررردی  میرررانگین زغرررال تولیدشرررده و روش بسرررته

( 9312) گراونرردپررژوهش هررا مشررابه نتررایج    زغررال

 .است

( بیررران 9312جزیرررره ای و ابراهیمررری رسرررتاقی )

 ۀدر ترود ه گرفتر مطالعرات انجرام   بر اسراس که دارند  می

 زادبا فرم پرورشی غالب شاخه و دانه بلوط ایرانی خالص

  ،متوسررط رویررش حجمرری سرراالنه ،در اسررتان لرسررتان

حال اگرر ایرن    .شود میسیلو در هکتار برآورد  4/2-5/2

مشرابه در   نسربت بره با توجه به شررایط   مقدار رویش را

در نظرر  ، بررای ایرن منطقره نیرز     بررسری مرورد   ۀنطقم

در مجمروع   یو ششرایر روسرتایی   ۀخرانواد  12 ،میبگیر

مرورد نیراز    ۀسالیانمکعب هیزم  متر 9124برای تأمین 

هکتار جنگل نیاز دارند، که این  4222 کمدست خود به

ی شرفری روسرتا    برابر مساحت سرامان  مقدار بیش از دو

بریش  برداشت سالیانه  مقداربنابراین  .است شده بررسی

 موجرب هرر سراله   هاسرت کره    رویش جراری جنگرل   از

نترایج   شود. میهای منطقه  کاهش کمی و کیفی جنگل

( نیز نشان 9312ای و ابراهیمی رستاقی )جزیرهتحقیق 

نشرین در   مصر  یرک خرانوار جنگرل    مقداردهد که  می

رمحال و بختیاری، بیش از رویش های استان چها جنگل

از دالیرل اصرلی    های ایرن اسرتان اسرت.    جنگل ۀسالیان

 ،جایگزینهای  کمبود سوخت ،مصر  بیش از حد چوب

دسترسی مشرکل   و های فسیلی سوخت زیادقیمت  فقر،

 ;Abbot and Homewood, 1999) سررتآنهابرره 

Brouwer and Falcao, 2004; Salehi et al., 2010; 

Yachkaschi et al., 2010 .) در کنررار قیمررت زیرراد
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را نیرز   رایگان بودن چوب جنگلیهای فسیلی،  سوخت

آن  ۀشرکلی کره تنهرا هزینر     به توان نادیده گرفت،نمی

گیررد   آوری است که توسط افراد خانوار انجام می جمع

   .شود نمیو برای آن نیز هی  مبلغی پرداخت 

 44در کل حردود  دهد  نتایج این پژوهش نشان می

روستاییان با هد  تولیرد   ۀمورد استفاد هیزمدرصد از 

شرده  انرژی گرمایی برای روزهای سررد سرال مصرر     

از دالیل ایرن  یکی توجهی است،  شایاناست که مقدار 

هرا   گیری است کره از طریرق بخراری    مصر  زیاد زغال

گیرد که تقریباً مصر  هیرزم را بره دوبرابرر     صورت می

ایررن روش کررارایی  کررهحررالی، دردهررد ایش مرریزافرر

گیری با بشرکه بسریار    به روش زغالنسبت  گیری زغال

گیرری   این روش زغرال  اندک ، دلیل کاراییاست کمتر

چوب آن است که در هنگام سوختن چوب در بخاری، 

بنرابراین   ؛گیررد  در معرض اکسیژن بیشتری قررار مری  

سررتر تبرردیل کبرره گرمررا و خا آنبخررش بیشررتری از 

وب مصرفی در بخاری بررای  همچنین تمام چ .شود می

زیرا هد  اصلی این کرار   ،شودنمیگیری استفاده  زغال

بلکه هد  تولید گرمرا بررای گررم     نیست،گیری  زغال

 ۀوسریل  گیرری بره   ایرن روش زغرال   .استکردن منازل 

تنهرا در هنگرام اسرتفاده از    نره  کرم، حلب و با بازدهی 

 مروارد اسررتفاده از هیررزم نیررز  دیگررربلکرره در  ،بخراری 

کره ایرن روش    اهده شرده اسرت. بنرابراین از آنجرا    مش

برای اولین بار است که در کشورمان مطرح گیری  زغال

شود و در تحقیقات دیگر به آن اشاره نشرده اسرت،    می

این تحقیرق و   پژوهشی در منطقۀشود در  می پیشنهاد

گیرری   روش زغالبه این  ،تحقیقات مشابه دیگرنیز در 

رفت هردر که شالوه بر چرا ؛توجه شودتر  شکلی دقیق به

طرور   گیر به افراد زغال در این روش، بیش از حد چوب

مستقیم در معرض دود حاصل از احتراق ناقص هیرزم  

 هسرررتند کررره ایرررن خرررود سرررالمت افرررراد را بررره  

کرره ایررن مررورد در  و از آنجررا خواهررد انررداختخطررر 

 کشرررورها گرررزارش  دیگررررمطالعرررات مختلفررری در 

 ;Streets and Waldhoff, 1999) شررده اسررت 

Bhattacharya et al., 2002; Danesh Miaha et al., 2009) 

منفری سروخت    اثرهایبه  پژوهشیشود در  توصیه می

 کننده پرداختره شرود.  هیزمی بر سالمت افراد استفاده

 هرای  برنامره  کرارگیری بره با اطالع رسرانی و  همچنین 

سرو  اسرتفاده از ایرن نروع      اثرهایترویجی آموزشی و 

 رسرانده شرود   گان بایدکنندهاستفادهاطالع سوخت به 

تا شاید از این طریق گررایش بره اسرتفاد از ایرن نروع      

یررن روش صررلی ااز دالیررل ا سرروخت کرراهش یابررد. 

تروان   مری را وسریله حلرب(    )بهغیرمستقیم گیری  زغال

نیراز جوامرع روسرتایی بره     و  گیرری  منع قانونی زغرال 

لی دانسرت، ایرن در حرا   درآمد حاصل از فروش زغرال  

موانع قانونی برای مقابله برا مصرر  بریش از    که  است

 ترفیررررت جنگررررل نتوانسررررته کارسرررراز باشررررد   

(Yachkaschi et al., 2010).  

سروخت بره    ۀیارانر  پرداخرت برا   تروان  می بنابراین

گازرسررانی برره روسررتا و   روسررتاییان و ششررایر یررا   

ویرژه انررژی خورشریدی     هرای نرو بره    انرژی استفاده از

 شررایان .شنرروان سرروخت کاسررت از مصررر  هیررزم برره

منظررور یررافتن بررهتحقیقررات شلمرری   کررر اسررت کرره

هرا   هرا، اجراق   یرا جرایگزنی بخراری    راهی برای اصالح 

بهینرره از مصررر  سرروخت   ۀو تنورهررا برررای اسررتفاد 

بع امنرر افررزایش؛ توانررد مفیررد باشررد مررینیررز هیزمرری 

کراهش   سربب توانرد   مری  نشرینان نیرز  جنگل یدرآمد

از  مشرکالت اقتصرادی   چراکره  ،شرود  فشار بر جنگرل 

دالیررل اصررلی وابسررتگی جوامررع محلرری برره جنگررل   

 ;Yachkaschi et al., 2010) فقررررر اسررررت 

Soltani et al., 2014) ، ایرن مروارد کشرت    ۀاز جملر 

صررورت محرردود و آزمایشرری،    گیاهرران دارویرری برره  

ویررژه در  هررای گردشررگری برره  اسررتفاده از پتانسرریل 

 جرود هرای مو  شایر و یا تشرویق بره دیگرر شرغل    بین ش

انررد موفررق باشررند ماننررد    توانسررته کررهدر منطقرره 

  .استزنبورداری، پرورش ماهی و مرغداری 

 

 اریسپاسگز

که ما شلی و ششایر منطقه لی روستای چشمهاز اها

 کردند، بسیار متشکریم.این تحقیق یاری  اجرایرا در 
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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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