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 چکیده
که از تعامل مستقیم با محیط زنده منتج شده استت    استخاص  ۀجامع های تکنیکو  ها مهارت، شده انباشتهدانش سنتی اکولوژیک دانش 

و دارویتی از   ای علوفته ی، چتوب  هتای  استتااده ارسباران در متورد   های جنگلاین پژوهش با هدف بررسی دانش سنتی اکولوژیک روستاییان 

 و رود خوینته  انسانی مورد مطالعه در تحقیق حاضر اهالی روستتاهای کثوتور، خریتل،   جامعۀ است  گرفته درختان جنگلی محیط آنها انجام 

عتات شتامل   اطث آوری جمعو ابزار  است نگاری مردم  روش پژوهش ندبودباالن از شهرستان کلیبر و روستای وایقان از شهرستان خداآفرین 

درختان در  های مختلف انداماز   استااده محلی  نتایج نشان داد که دانش استمشارکتی  ۀو مشاهد ساختاریافته نیمهساختارنیافته،  ۀمصاحب

 ۀگونت بیست محلی مورد بررسی از  جامعۀدر کل   استمصالح ساختمانی و  ، دارویی، ساخت ابزارای علوفهسوختی،  های استاادهبخش  پنج

 ۀهای متورد استتااده و گونت    رز بیشترین گونه ۀتیرند  ا های دارویی برای استااده هایی اندامچوبی دارای  ۀ  هشت گونندکن میبی استااده چو

دلیل در دستترس بتودن منتابع جتایگزین بترای       به، محلی های استاادهدانش موجود برای غنای ها را دارند   بلوط بیشترین مجموع استااده

  مختلف، متااوت است های استاادهو همچنین راحتی دسترسی به انواع درختان برای  ها هاستاادبرخی 

  ، کثوور، محصوالت غیرچوبیزبان ترکیرود، دانش بومی،  های ارسباران، خوینه جنگل کلیدي: هاي واژه

 

 مقدمه

بتته اعتقتتاد بستتیاری از متخصصتتان و کارشناستتان،    

توستعه در   هتای  طرحنقش مردم مناطقی که به  توجهی بی

از ستتویی و عتتدم لحتتا  دانتتش و   ،شتتود متتیاجتترا  آنهتتا

بتته پیچیتتدگی و   تتتوجهی بتتیمردمتتی و  هتتای آگتتاهی

فرهنگتی، اجتمتاعی، سیاستی و     هتای  جنبته تنیدگی  درهم

از متوارد مهتم    ،ینتد توستعه  ادر فر هتایی  طترح فنی چنین 

 شتده  بینتی  پتیش مذکور بته نتتایج    های طرح نیافتن دست

 ۀعمتد  بنیانگتذاران و  هتا  ستازمان ، هتا  دولتت   بنابراین است

کته مشتارکت متردم     انتد  بترده جهانی به مرور پتی  توسعۀ 

 ،پایدار باشتد باید که نتایج آن  توسعه های طرحمحلی برای 

  (Agrawal, 1995; Farhadi, 2011) ضتروری استتت 
ستازمان ملتل   توسعۀ و  زیست برگزاری کنارانس محیط

شتتناخت بتتر در شتتهر ریتتو،  1332ئتتن در ژو 1متحتتد
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دانتتش ستتنتی  ویتتژه بتتهاز دانتتش ستتنتی و  المللتتی بتتین

، البتته  کرد تأکیدبرای توسعه  زیست محیطکشاورزی و 

کمیستیون جهتانی   آن جمله و از  المللی بیندیگر اسناد 

و اجتتثس جهتتانی  1351در  1و توستتعه زیستتت محتتیط

 نقش مهم دانتش ستنتی  بر نیز  2002در  پایدارتوسعۀ 

 تأکیتتدانستتانی توستتعۀ در حااظتتت از تنتتوع زیستتتی و 

جلستات از  همۀ ، که در ها دولت  یکی از وظایف اند کرده

دانتش   های نظامآن سخن به میان آمده، گنجاندن تمام 

و از آن جمله دانش سنتی در چارچوب حمایت و حاظ 

  (Sanga & Ortalli, 2003) است زیست محیط

و  هتتا مهتتارت، شتتده انباشتتتهدانتتش ستتنتی دانتتش 

کتته از تعامتتل  استتت مشخصتتی ۀجامعتت هتتای تکنیتتک

  مستتتتتقیم بتتتتا محتتتتیط منتتتتتج شتتتتده استتتتت  

(Bicker et al., 2004; Verlinden & Dayot, 2005)  

یند یادگیری و آزمون و خطای ادانش سنتی حاصل فر

یک جامعه در ارتباط با محیط پیرامتون   هزارسالۀچند

ش و بدیهی است که این دانش حاصل کتن   خود است

نمتایی از   تمتام  آینتۀ واکنش انسان با طبیعت استت و  

اقلیمتی و خصوصتیات طبیعتت گیتاهی و      های ویژگی

با  آنهاروابط متقابل  تر مهمجانوری یک منطقه و از آن 

  با در اختیتار داشتتن ایتن    دهد می ارائههم و با انسان 

طبیعتت و اجتزای آن را    تتوان  متی اطثعات ارزشتمند  

مندانه از نیروهتای نهاتته در آن   کرد و هوش بینی پیش

 ای مجموعته  بتین نحتوی کته هتم تعتادل      بته بهره برد، 

انسانی ستاکن   جامعۀموجود حاظ شود و هم نیازهای 

در   (Emadi & Abbasi, 1999)گتردد   تتأمین در آن 

اکولتوژیکی  گذشته، تعاریف متعددی از دانش  ۀدهدو 

بته لحتا  ماهتومی    که همگتی   است  ارائه شدهسنتی 

 ;Berkes et al., 2000) دارنتتدی مشتتابهی معتتان

Charnley et al., 2007)  برکز، کلدینگ و فیشر آن را 

ف عمتتل و بتتاور تعریتت ،انباشتتته از دانتتش ای مجموعتته

هتای   در بین نسلفرهنگی  لکه از طریق انتقا اند کرده

موجتودات زنتده    ۀرابط مورد شده و در مختلف منتقل

 
1
 World Commission on Environment and 

Development (WCED) 

 ستتتآنهامحتتیط )از جملتته انستتان( بتتا یکتتدیگر و بتتا 
(Berkes et al. 2000; Davis & Ruddle, 2010)  

 همتۀ معقتول نیستت    ستنتی   اکولتوژیکی دانتش   همۀ

ی ستازگار  زیستت  محتیط ستنتی و باورهتای    هتای  شیوه

 ،نیستند  برخی در طول زمان با توجه به تغییر شرایط

یتا   دهنتد  میرا از دست  شان معانی، شوند میناسازگار 

  شتتتوند متتتی ربتتتط بتتتیدر طتتتول زمتتتان راکتتتد یتتتا 

(Berkes et al., 2000; Charnley et al., 2007)  

 توانتتد متتی کتتار رود، بتته بااحتیتتاطدانتتش ستتنتی اگتتر 

 پتر را  زیستت  محتیط بستیار مهتم در در     های شکاف

منتابع   متدیریت  درنقتش مهمتی    هتا  دانتش این   کند

منبتع   عنتوان  بته توان از آنهتا   می چراکه ،دارند طبیعی

، متتدیریت و زیستتت محتتیطاز اطثعتتات در حااظتتت 

و همچنتین مشتارکت    پایدار از منابع طبیعتی  ۀاستااد

حااظتتت و متتدیریت ایتتن منتتابع و  زمینتتۀ متتردم در 

 توستط متردم محلتی    ها پروژههمچنین در امر نظارت 

  (Charnley et al., 2007) دکراستااده 

Bazgir et al. (2015)  بته بررستی    ای در مقالته

چتتوب  از محلتی  متردم  ۀاستتااد  هتای  شتیوه  شتناخت 

به عنوان آباد استان لرستان  شهرستان خرم های جنگل

  ایتتن تحقیتتق بتته روش  انتتد هپرداختتتمنبتتع انتترژی 

ستاختاریافته و   نیمته  هتای  مصتاحبه با ابزار  نگاری مردم

مشارکتی صورت گرفته است   ۀمشاهدو  ساختارنیافته،

های محلتی از چتوب    ین به تشریح انواع استاادهمحقق

انتد و نشتان    به عنوان منبتع انترژی پرداختته    درختان

روستاییان و عشایر محلتی دانتش بتومی قابتل     اند  داده

   تتتتوجهی در استتتتااده از چتتتوب درختتتتان دارنتتتد  

Avatefi Hemmat, (2006) بررستی  بته   پژوهشتی  در

در  آنهادانش روستاییان در مورد منابع طبیعی محیط 

شهرستتتان نوشتتهر پرداختتت  تحقیتتق روستتتای چتتتن 

مشتارکتی   ۀمصاحبه و مشاهدبا استااده از ابزار  ذکورم

کشتاورزی از چتوب    هتای  استتااده انجام گرفتته و بته   

را  هتا  استتااده درختان جنگلی پرداختته استت و ایتن    

ذکتر  و الرده بس  کنار تلیشامل قیم، روشا، پایه، اجار، 

در تحقیق خود به  Martins et al. (2012)است  کرده 
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ک درخت نخل بتومی در برزیتل بته    موارد استااده از ی

 ۀبه روش مصاحبه پرداختته استت  جامعت    1نام بوریتی

ختانواده از   55انسانی متورد مطالعته در ایتن تحقیتق     

  نتایج کلی ایتن تحقیتق   ندبود 2سرادو منطقۀن اساکن

مردم محلتی از اجتزای مختلتف     ۀنشان داد که استااد

ایتتن درختتت در طبقتتات غتتذایی، دارویی/آرایشتتی،    

مستتقیم، کتود و    ۀان، صتنایع دستتی، استتااد   ساختم

 علوفه است 

 هتای  پتژوهش ارستباران بتا اینکته     هتای  جنگلدر 

اکولوژیکی و متدیریتی صتورت    های زمینهمتعددی در 

بررسی مسائل اجتماعی و دانش سنتی مترتبط   ،گرفته

، کمتتر موضتوع بررستی    تجدیدشوندهبا منابع طبیعی 

 استت  هتایی  شتثاولین  ءبوده است  تحقیق حاضر جز

ارسباران  های جنگلاجتماعی در  مسائلکه به بررسی 

تحلیتل و هویتدا   بررستی،  آن، هتدف  و پرداخته استت  

 نشتینان  جنگتل بخشی از دانش بومی و سنتی ساختن 

 است  در استااده از درختان جنگلی آن دیار

 

 ها روشمواد و 

 تحقیق منطقۀ

ور، این پژوهش در سامان عرفتی روستتاهای کثوت   

 پتاره  میشته ، خریل و باالن از توابع دهستان رود خوینه

شهرستان کلیبر و وایقتان مقتدس از توابتع دهستتان     

منجتتتوان غربتتتی شهرستتتتان ختتتداآفرین استتتتان   

صتتورت گرفتتته استتت  جمعیتتت    شتترقی آذربایجتتان

 ،رود خوینته  روستاهای کثوور، خریتل،  دائمخانوارهای 

ناتر   23و  30 ،21 ،31، 101ترتیت    بهباالن و وایقان 

 صتورت  بته و  اند مردم به دامداری مشغولبیشتر   است

، ختود نیازهتای   تتأمین مختصر و در برخی موارد برای 

به  یستگاه هواشناسیا ترین نزدیک  کنند میکشاورزی 

ن یانگیت م  استت بتر  یلکستتگاه  یا مورد بررستی  منطقۀ

ستاله،   20 ۀدور یتک ستتگاه در  ین ایبارش ساالنه در ا

 ستالی  بتین د یرات شدییتغ یبوده و دارا متر میلی 211

ر بتوده  یمتغ متر میلی 151تا  200 از که طوری به ،است

امتا افتراد    ،زبان رایتج بتین متردم ترکتی استت       است

رود بته زبتان تتاتی     کهنسال روستاهای کثوور و خوینه

 کنند  نیز با یکدیگر تکلم می

سامان عرفتی روستتاهای متورد بررستی،     محدودۀ 

گربتۀ  ، ای قهوهاناتی همچون گراز، خرس زیستگاه حیو

ستیاه  جنگلی، خرگوش، شغال، روبتاه معمتولی، قتو ،    

 هتای  گونته   استت     خروس قاقازی، کبتک، قرقتاول و  

 عرفتی  هتای  ستامان ایتن  در  وفتور  بهکه  گیاهی چوبی

ممترز، بلتوط، زغتال اختته،     انتد از:   عبارتوجود دارند 

      و کول هات، کیکم، کآلوچه، انار وحشی، زالزال

12روش پژوهش
 

بتتترای پتتتژوهش متتتورد نظتتتر از روش تحقیتتتق  

یتا   2نگتاری  قتوم بهره گرفتته شتده استت      نگاری مردم

دارد و بته معنتای    شناستی  انسانریشه در  نگاری مردم

زندگی هر قوم یتا اجتمتاع استت      ۀشیو ۀنوشتن دربار

این راهبرد پژوهش را بررستی میتدانی یتا حتتی کتار      

زیرا کار میدانی بخشی اساسی از  ؛نامند میمیدانی نیز 

، بتا گذرانتدن وقتت ختود در     نگار قوماست  محقق  آن

 ۀمیدان تحقیق، به توصیف اعتقادات، فرهنتگ و شتیو  

  (Riemer, 2008) پردازد میشده  پژوهشزندگی افراد 

ا )گتاهی  طی این تحقیق، محقق مدت زمانی طوالنی ر

و  کنتتد متتیزنتتدگی هتتدف  ای جامعتتهچنتتد ستتال( در 

متردم  زنتدگی   ۀآن، مشاهداتی دقیق از شتیو  ۀواسط به

اغلت  از   نگتاری  قومدر تحقیقات   دهد میانجام  محلی

اطثعتات   آوری جمعبرای مشاهده و مصاحبه دو روش 

  شود میاستااده 

بتا استکان محقتق در روستتای     این پتژوهش نیتز   

  هنگتام استکان در   شتد آغاز 1232کثوور در مردادماه 

خریتل نیتز بتا     و رود خوینه یهاتاروستای کثوور، روس

از روستای مذکور، بررستی   آنهانزدیک  ۀتوجه به فاصل

روستتتای متتذکور،  ستته  پتتس از اتمتتام بررستتی شتتدند

 در شتهریور ادامته  بررسی روستتاهای بتاالن و وایقتان    

 23 ۀاول حضور محقتق در عرصت   ۀمرحلدر کل، یافت  

 
1
 Buriti 

2
 Cerrado 

3
 Ethnography 
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 روز به طول انجامید  برای رفع برخی نواقص و تکمیتل 

اواختر خردادمتاه    دیگتری از  ۀبرخی اطثعتات، مرحلت  

روز یتازده   در روستاهای مذکور سپری شد کته  1232

در ابتدای تحقیق با استتااده از ابتزار    به طول انجامید 

 صتورت  بهالبته  ،از اطثعات اولیهزیادی مشاهده حجم 

بخشتی از   کننتدۀ  مشتخص دستت آمتد، کته     به ،ناقص

بود  همچنین  اختاریافتهس نیمه های مصاحبه های سؤال

 صتتورت بتتهاولیتته  هتتای مصتتاحبهتتتدای کتتار،  در اب

و  اناترادی  صتورت  بته ساختارنیافته و با افراد مختلتف  

در  ای اولیته اطثعتات   آنهاگروهی صورت پذیرفت و از 

دست آمد  پس از  بهمورد موضوع تحقیق و افراد مطلع 

 ،این مرحله و با روشن شدن برخی از جوانت  تحقیتق  

ستتاختاریافته و بتتا روش  نیمتته صتتورت بتته هتتا بهمصتتاح

 آوری جمتتع  ادامتته یافتتتبرفتتی  گلولتته بتترداری نمونتته

اطثعات از افتراد محلتی تتا جتایی کته محقتق دیگتر        

در مورد موضتوع   ها مصاحبهتوجهی از شایان اطثعات 

اساستی   های سؤالو پاسخ  آورد نمیدست  بهمورد نظر 

 رستان  اطثع 31وع   در مجمادامه یافت ،را دریافته بود

مصتتاحبه در ایتتن   11متترد( در قالتت    52زن و  12)

گروهی و  صورت بهمصاحبه  22تحقیق شرکت کردند  

  تحلیتل  گرفتت انجتام  فتردی   صتورت  بته مصاحبه  22

صتورت   بنتدی  مقوله صورت بهها و تدوین گزارش  یافته

  پذیرفت

 

 نتایج

زنتدگی در   هتا  سالمورد بررسی، طی  منطقۀمردم 

از درختتتان  هتتایی دانتتشعتتی، اطثعتتات و محتتیط طبی

کته   اند آوردهدست  بهجنگلی موجود در محیط طبیعی 

 از بترآورده ستاختن بستیاری    برایاین شناخت بیشتر 

و  شتکل گرفتته  احتیاجات زندگی از درختان جنگلتی  

بهینته   ۀبقای زندگی و در برخی موارد راحتی و استااد

دانتش   از طبیعت را فراهم آورده است  در ایتن بختش  

که مردم از چتوب و   هایی استااده موردسنتی مردم در 

   این دانتش شود میبرگ درختان جنگلی دارند، آورده 

 آمتده  1 شتکل کته در   استت بخش پنج ، شامل سنتی

و انتواع دانتش    هتا  استتااده در ادامه مشروح این   است

 شود  تشریح میمحلی موجود در مورد هر بخش 

 

 از درختان جنگلی استااده دانش سنتی در -1شکل 

 

 انواع 

 درختان

دانش سنتی استفاده 

 از درختان جنگلی 

ای علوفه  سوختی دارویی ابزار ساختمانی 

زمان 

آور جمع

 ی

مکان 

آور جمع

 ی

 دامداری خانگی کشاورزی میوه برگ
ریشه و 

 پوست
اجزای 

 درختان
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 هیتزم  هناي سنوختی:   اسنتفاده * دانش سننتی  

با هتدف   اغل  بررسی، مورد منطقۀ در شده آوری جمع

متتورد  آب کتتردن گتترم و لبنتتی محصتتوالت وریافتتر

 هتا  طویلته  و ها خانه گرمایش و استحمام استااده برای

 هیتتزم، آوری جمتتع بتترای یانیروستتتا  رود متتی کتتار بتته

 همچنتین   کننتد  متی  انتختاب  را خصوصتی  به درختان

 خاصتی  زمان در و خاص های مکان از را برداشت عمل

 آمتده  زیتر  در متوارد  ایتن  یتات یجز که دهند می انجام

  است

 دردلیتل درگیتر بتودن     بته یان در تابستتان  یروستا

علوفتته و همچنتتین گتترم بتتودن هتتوا،      آوری جمتتع

  کننتتد یمتت آوری جمتتعمحتتدودی هیتتزم  صتتورت بتته

 ۀمتتاد عنتتوان بتتهدر تابستتتان  شتتده آوری جمتتعهیتتزم 

وری متواد لبنتی و همچنتین گترم     اسوختی بترای فتر  

  در تابستتتان شتتود متتیکتتردن آب استتتحمام استتتااده 

هنگتتام  اغلتت اهتتالی هیتتزم، بتته  کتتمعلتتت نیتتاز  بتته

برگشتتت از علازارهتتا بتته روستتتاها، اگتتر درختتت       

 آن را بتتار قتتاطر ،را مشتتاهده کننتتد ای شتتده خشتتک

 آوری جمتع   کننتد  متی هیتزم ذخیتره    عنوان بهکرده و 

در اواختر پتاییز و بتا شتروع سترمای هتوا       اغل  هیزم 

بیشتتترین مقتتدار هیتتزم   چراکتته ،دگیتتر متتیانجتتام 

  امتتا برختتی اوقتتات هیتتزم استتتمصتترفی در زمستتتان 

زمستتان بته اتمتام     هتای  میانته در  هتا  خانوادهمصرفی 

وستتتا در ایتتن مواقتتع از درختتتان نزدیتتک ر  رستتد متتی

وجتتود دارد و  آنهتتابتته  تتتری راحتتتکتته دسترستتی  

، بهتتره گیتترد متتیصتتورت  آستتانی بتتهنیتتز  آنهتتاحمتتل 

  شود میبرده 

روستتتاهای متتورد بررستتی، اغلتت  بتترای    متتردم 

هیزم از درختان جنگلتی واقتع در نزدیکتی     آوری جمع

بتودن   ای صتخره دلیل  به چراکه، برند میروستاها بهره 

 هتتای راه نبتتود منطقتته و شتتی  زیتتاد آن و همچنتتین

دسترستتی مناستت ، امکتتان حمتتل هیتتزم از منتتاطق   

دوردست وجود ندارد  البته دلیتل دیگتری کته متردم     

 کننتد  متی یتان  بهیزم اطتراف روستتا    آوری جمعبرای 

ایتن تتراکم زیتاد     1 استت تراکم بیش از حد درختتان  

کتافی هیتزم در دستترس     انتدازۀ  بته که  شود میسب  

هیتزم ختود را از    کثوتور عمتده     مردم روستتای باشد

  کننتد  متی  تتأمین پرشتی  اطتراف روستتا     های دامنه

دلیل شتی  زیتاد، حمتل هیتزم بتا مشتکل مواجته         به

 کریتدورهایی   مردم برای حل این مشتکل، در  شود می

از جنگل درختان را در راستای شی  و از باال تا پایین 

و پس از قطتع  کنند  میمتر قطع  1تا  2کوه به پهنای 

قترار   هتا  داالنچتوب را در ایتن    هتای  قطعته ، درختتان 

موجت   ایتن روش   بخورد سر پایین دامنه تا  دهند می

قابل نیز  متر سانتی 20 بیش ازبا قطر  درختان شود می

حمل آنها با نیروی انسان و  که درحالی ؛برداشت باشند

 آوری جمتع  هتای  محتل   اگتر  حیوان کمتر ممکن است

بتا   آنهتا حمتل   ،روستا باشتند  دوری از ۀهیزم در فاصل

ذکر استت کته   شایان   گیرد میاستااده از قاطر صورت 

در زمستان در صورت نبود نات، بار هیتزم یتک قتاطر    

  کند مییک خانواده کاایت  نیازبرای دو تا سه روز 

دلیل منافع حاصتل از درختتان میتوۀ     بهیان یروستا

جنگلی و   (، از  ۀ، گثبی وحشی، آلوچ2جنگلی )ازگیل

تا حد امکان  کنند میدداری کرده و سعی خو آنهاقطع 

درختتتان هماننتد افتترا، ممتترز و بلتتوط  ستتایر از چتوب  

 ۀآلوچت  گونتۀ یان دو یروستتا  ۀبته گاتت   استااده کننتد  

؛ کننتد  میجنگلی و زالزالک بهترین نوع هیزم را تولید 

و کنتد   متی گرمتای بستیاری تولیتد    چوب آنهتا   چراکه

ستایدکرکو در  اما درخت  مداومت گرمایی باالیی دارد 

تبدیل )زود به خاکستر  است غیرت بی این مورد بسیار

دلیل فراوانی در  به(  در کل هیزم درخت بلوط، شود می

، به مقتدار  بیشتر و گرمادهی دسترسی قابلیتمنطقه، 

 هتا  هیتزم یان یروستتا  ۀ  به گاتشود میزیادی استااده 

 نظتر از یک سال ذخیره شدن کیایتت ختود را از   پس 

و حتین ستوختن، زودتتر     دهنتد  میاز دست گرمایشی 

 ستوختن   همچنتین متردم محلتی    شتوند  میخاکستر 

 
انتد   متراکم بسیار بودن زاد شاخه دلیل به ارسباران منطقۀ های نگلج  1

   گیرد می صورت سختی به ها جنگل این در مرور و عبور و
 آمده است. 2ها در جدول  نام علمی و محلی گونه. 2
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 تولیتتد دود و سروصتتدا را بتتاچتنتته  ۀدرختچتتچتتوب 

  کنتتد متتیکتته استتتااده از آن را مشتتکل  ندشناستت متتی

وری لبنیتات و  اکه زنان روستتایی هنگتام فتر    طوری به

از ایتن نتوع هیتزم استتااده      وجته  هتی   بته پخت نتان،  

موجت   و  کنتد  متی تناس را مشکل  چراکه ؛کنند نمی

 شود  مشکثت بینایی می

کته متردم محلتی از     گاتت  تتوان  متی کلتی   طور به

و بتتا قطرهتتای مختلتتف، بتترای    متنتتوع هتتای گونتته

  بترای گرمتایش،   گیرند میبهره  گوناگون های استااده

بلتوط و ممترز، بتا     هتای  گونته موارد از هیزم بیشتر در 

برای استتحمام، از هیتزم   ، متر سانتی 12تا  1قطرهای 

خیلتی محتدود    صتورت  بهبلوط، ممرز، افرا و  های گونه

، و بترای  متتر  سانتی 18تا  8زالزالک، با قطرهای  ۀگون

وری مواد لبنی و در برخی موارد پخت غذا از هیتزم  افر

 5تتتا  8ممتترز، بلتتوط و افتترا، بتتا قطرهتتای  هتتای گونتته

  کنند میاستااده  متر سانتی

یکتتی از : اي علوفننهادۀ اسننتف* دانننش سنننتی 

 گیترد  متی جنگلتی صتورت    ۀکه از عرصت  هایی استااده

علوفتۀ متورد نیتاز     عنتوان  بته برگ درختان  استااده از

بیشتتر بترای    ها برگاز  ان،روستاییگاتۀ   به ستها دام

کته توانتایی    شتود  بهره گرفته مینابالغ  های دام ۀتغذی

هتداری  نگ ها طویلهدر  اغل ندارند و را رفتن به ییثق 

درختتان   هتای  سرشتاخه ابتتدا   کار این  برای شوند می

 آنهاو  کنند مینزدیک روستا را با داس مخصوص قطع 

حاصتله را   ۀبستت  کته  بندند می 1با طناب مخصوصی را

(  این عمل از زمتان بترگ دادن   2)شکل  نامند می شَلَ

ادامته   هتا  برگو تا زمان ریزش  شود میدرختان شروع 

 هتای  بترگ  آوری جمتع روستتایی     متردم کنتد  میپیدا 

کته   هتایی  ختانواده درختان به این شکل را هتر روزه و  

تعداد بیشتری دام کوچک دارند در یتک روز، چنتدین   

بترای تغذیتۀ    شَتلَ  ۀ  هر یک بستدهند میمرتبه انجام 

انتختتاب   استتتیتتک روز پتتنج بتتره یتتا گوستتاله کتتافی 

 
این طناب مخصوص چاتی نام دارد که از طریق بافتن موی بز حاصل  1

 شود  می

تان بته  نزدیکی درخزنی وابسته  درختان برای سرشاخه

و  دهتی  بترگ ، زمتان  وستا، خوشخورا  بتودن بترگ  ر

  خزان است
متردان روستتا    مشغلۀدلیل  بهافراد محلی،  ۀبه گات

 هتا  سرشاخهکار قطع در اواخر بهار و در طول تابستان، 

 افراد نوجوانتوسط زنان و  اغل به روستا  آنهاو حمل 

درختان نزدیتک روستتا    ،  به این دلیلگیرد میصورت 

، محلی مردم ۀتجرببراساس   گیرند می مورد توجه قرار

را برای  ها برگ ترین خوشخورا جنگلی  ۀدرخت آلوچ

برگ درخت گتردو بتدترین   برعکس  د دار ها دامتغذیۀ 

درخت آلوچتۀ جنگلتی     هاست دامنوع آن برای تغذیۀ 

امتا   ،ستت ها دامبسیار نرم مورد توجه  های برگعلت  به

یار کتم یتا در   بست آن برای انستان،   میوۀارزش دلیل  به

 هتای  سرشتاخه   شتود  نمتی قطتع   اصتثا برخی روستاها 

 تغذیۀکرب، ون، سایدکرکو و ممرز برای افرا، درختان 

 شتود  متی  تأکیدکه بر آن  ای نکته  شوند میقطع  ها دام

و بتته رشتتد  ستتتپرقتتوت بتتودن بتترگ درختتتان افرا 

  امتا  کنتد  متی کوچک کمک شایانی  های دام زودهنگام

و نستترن وحشتی    تلتو  ستیاه لزالک، خاردار زا های گونه

  همچنتتین شتتوند نمتتیاستتتااده  هتتا دامتغذیتتۀ بتترای 

 رستد  میبالغ  های داممصرف  بهدرخت بلوط  های برگ

 شود  های نابالغ استااده نمی دام ۀو از آنها برای تغذی

بتته بیتتان اهتتالی روستتتاهای متتورد بررستتی، دلیتتل 

درختان خاصتی   های سرشاخهدیگری که موج  قطع 

درختتان   دهتی  بترگ ، زمتان  شود می ها دام ۀتغذی برای

عبارت دیگر، در اوایل بهار درختانی که زودتتر   به  است

درختان در اولویتت   ۀنسبت به بقی ،نشینند میبه برگ 

در  ،کننتد  خزان میو درختانی که دیرتر  گیرند میقرار 

  به این ترتی  روند کار می بهاواخر فصل رویش گیاهی 

ساید کرکتو کته در اوایتل بهتار      درختهای  سرشاخه

 ۀبرای تغذیت  ،دنشین میزودتر از سایر درختان به برگ 

کتار   بته   سپس درختان ممرز و افرا رود کار می به ها دام

  البته برخی از روستتاییان در فصتل پتاییز در    روند می

 آوری جمتع برختی درختتان، بته     ۀکنار قطتع سرشتاخ  

و بترگ   نتد پرداز متی نیز  کرده خزاندرختان  های برگ
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و بترای   کترده جمتع   هتایی  گتونی انواع درختتان را در  

  کنند میبه روستا منتقل  ها گوسالهو  ها میشمصرف 

 هتای  بترگ از جنگتل   عرصتۀ در بتالغ نیتز    های دام

جنگتل   مرزهتای در  عملاین   کنند میدرختان تغذیه 

 هتا  دام؛ 1گیترد  متی یا در مناطق جنگلی تنک صتورت  

 هتای  بترگ منتاطق، از   کتف ایتن   ۀهنگام تعلیف علوفت 

در منتاطق   ها دام  تعلیف کنند میدرختان هم استااده 

  اهالی اعتقتاد  گیرد میصورت  ندرت بهجنگلی متراکم 

دارند در جنگل متراکم کیایت علوفه مطلوب نیست و 

و حتتتی  شتتدهاز مصتترف آن دچتتار استتهال پتتس دام 

درختتان   های برگ  شود دچار افت میشیر نیز کیایت 

نابتتالغ،  هتتای دامدر بتتاال بتترای  ذکرشتتدهخوشتخورا   

اما در کنار تعلیتف ایتن    ،ستابالغ نیز  های داممطبوع 

ستایر درختتان    هتای  بترگ خوشتخورا ، از   های برگ

  البتته  شتود  متی همانند بلوط و بید نیتز بهتره گرفتته    

 ۀهمت  هتای  بترگ کته بتز از    دارنتد  متی بیتان   ها چوپان

در  غلت  ا  درختتان بیتد کته    کند می درختان استااده

، هنگتتام انتتد کتتردهدارای آب جتتاری رشتتد  هتتای دره

از آب، متورد چترای    گیتری  بهتره برای  ها داممراجعت 

  گیرد میقرار  ها دام

کته البتته    هتا  دام ۀدیگر جنگتل در تغذیت   ۀاستااد

درختت بلتوط بترای     ۀکاربرد میتو  ،استمحدود  بسیار

  ایتتن استتتااده در عرصتته صتتورت  هاستتت دامتغذیتتۀ 

  شوند میتر استااده  صورت بهرهای بلوط و بذ گیرد می

درخت بلوط در اور بادهتای پتاییزی منطقته، بته      ۀمیو

این  ۀ  میوکنند میتغذیه  آنهااز  ها دامو  ریزد میزمین 

  شتود  متی بزها استتااده   ۀبرای تغذی خصوص بهدرخت 

بهبتود  عامتل  هتا از بتذر بلتوط را     دامتغذیتۀ   ،دامداران

همچنین روستاییان مصترف    دانند میکیایت شیر دام 

 متتؤورداخلتتی دام  هتتای انگتتلبلتتوط را در رفتتع  ۀمیتتو

 دانند  می

 
 بررستی،  متورد  منتاطق  هتای  جنگل حد از بیش بودن متراکم علت به  1

هتا تمایتل زیتادی     دام کته  است ضعیف بسیار جنگل کف علای پوشش

 موارد برخی در متراکم پوشش این برای تعلیف از آنها ندارند  همچنین

  کند می ایجاد مشکل ها دام آمد و رفت برای حتی

از چوب در ساخت ابنزار:   استفاده* دانش سنتی 

کته از چتوب درختتان     هتایی  استااده ترین مهمیکی از 

در ستاخت ابتزار    آنهتا کاربرد  ،گیرد میجنگلی صورت 

  بته بیتان افتراد    استت کشاورزی، ختانگی و دامتداری   

لتتی، عوامتتل مهمتتی کتته در انتختتاب چتتوب انتتواع  مح

انتد از:   عبتارت  نتد ا درختان برای ابتزار مختلتف دخیتل   

، وزن چوب و سرراستت بتودن   پذیری خمشاستحکام، 

سته درختت ون،   چتوب  یان یاز نظتر روستتا    هتا  شاخه

استحکام و مقاومت را در بتین  بیشترین آردوج و چتنه 

 درختتت ون پتتذیری خمتتش  از لحتتا  رنتتددرختتتان دا

چوب درخت بیتد نیتز دارای   و دارد مطلوبیت بسیاری 

 وچوب درختان بید ستبک    استخوبی  پذیری خمش

از لحتا   استت   چوب درختان بلوط و آردوج ستنگین  

در   کنند میذکر  نظیر بیسرراست بودن درخت بید را 

درختان افترا و ممترز نیتز چنتین      های شاخهکنار بید، 

کتج   های شاخهارای   اما درخت بلوط دنددار ای ویژگی

 ابزارهتای تمتام   کننتد  متی   متردم ستعی   استو معوج 

  در زیتر ایتن   کننتد  تتأمین از درختان جنگل را  چوبی

 تشریح شده است به تاکیک  ها استااده

 کشاورزي هايابزار

مردم روستایی از چتوب درختتان ون، بیتد و     :بیل

 ایتن   برای گیرند میبیل بهره دستۀ بلوط برای ساخت 

 2درختتتان متتورد نظتتر بتتا قطتتر حتتدود   ۀشتتاخ کتتار

انتختاب   متتر  ستانتی  110و طول نزدیک به  متر سانتی

متوارد  بیشتتر  که در  شود می  این طول سب  شود می

را  شترایط الزم  چوب کج و معوج سب  بهدرخت بلوط 

باشد  همچنین یکی از موارد دیگری که ستب    نداشته

  استت آن  ستنگینی ، شود میکاربرد کمتر چوب بلوط 

دارای  هتتای بیتتلستتاخت  بتترایبلتتوط چتتوب از اغلتت  

  امتا بته بیتان متردم دو     شود میبهره برده  کوتاه دسته

که  هستندسرراست  های شاخهدرخت ون و بید دارای 

از جملته درختت ون در   دارد  هر کدام فوایتد خاصتی   

امتتا  ،استتت تتتر ستتنگینمقایستته بتتا درختتت بیتتد   

وب چت نستبت بته   بیشتتری  و استحکام  پذیری انعطاف
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  درخت بید در مقایسته بتا ون بستیار    داردبید درخت 

خم شدن در اور رطوبت  مهم آن،اما عی  است، سبک 

 است 

داس بتتتتترای کشتتتتتاورزان و دامتتتتتداران  :داس

حیتتتاتی و یکتتتی از ابزارهتتتای همتتتراه    ای وستتتیله

بتتته علازارهتتتا یتتتا   هروستتتتاییان هنگتتتام مراجعتتت 

  استت یونجته، گنتدم و جتو اختصتاص      کشتتزارهای 

ایتتن وستتیله از  ۀدستتت ۀتهیتتستتتایی بتترای متتردم رو

  بته  کننتد  متی درختان بیتد، ازگیتل و بلتوط استتااده     

 مراتت   بته بیتد نستبت بته ازگیتل و بلتوط       آنهتا  ۀگات

عتترق کتتار هنگتتام  چراکتته ،شتتود متتیکمتتتر استتتااده 

دستت  و شتود   متی چتوبی آن جتدا    هتای  رشته کرده و

چتتوب از  شتتده تهیتته هتتای دستتته  دکنتت متتیزخمتتی را 

و مقتتاوم یتتل در برابتتر رطوبتتت و ستتایش بلتتوط و ازگ

 دارند  طوالنیعمر 

 8تتا   2درگز چتوبی بتا قطتر حتدود      دستۀ :درگز

 ۀاز درختچاست که  متر سانتی 110و طول  متر سانتی

بیشتتر  د  در شو می تهیه( 2چتنه و درخت بید )شکل 

ستبک   بتر  عتثوه  ، زیترا رود متی کتار   بهموارد چوب بید 

  شتود  متی  تأکیتد آن  بودن چوب دست خوشبودن، بر 

از  ،البته استااده از ایتن نتوع چتوب معتایبی هتم دارد     

زود ساییده شدن در قستمت متصتل بته آهتن       جمله

دیرتر ساییده استحکام باال  سب  چوب درخت چتنه به

 قطتر  هتای کتم   از پایته دلیتل ستنگینی    بته اما  ،شود می

  شود میانتخاب 

 هچهارشاخ ۀبرای ساخت دست :1چهارشاخه یا شَنه

 بترده بلوط و ممرز بهره  های چوب( از 2 )شکل شَنهیا 

و  متتر  ستانتی  110  طول چوب مورد استااده شود می

ایتن وستیله بترای     ۀ  دستت استت  متر سانتی 2قطر آن 

 نیتاز  محکتم  های چوبعلوفه به  های بستهتحمل وزن 

چوب بلوط نسبت بته ممترز بیشتتر    از دارد  کشاورزان 

کته   نتد ورز متی  تأکیتد نکته بر این  و کنند میاستااده 

جا کتردن علوفته،    ههنگام جاب ،بلوط های چوباعوجاج 

  دشو میمانع از سر خوردن دست 

درختت   هتای  چتوب ، 2خانگی های بوستاندر 1 :قیم

 متتر  سانتی 120و طول  متر سانتی 2تا  2ممرز با قطر 

تتا   شتوند  متی لوبیا به زمین کوبیتده   های بوتهدر کنار 

تجربیتات   براستاس و باال رونتد    ندچپیبدور آن  ها بوته

و پرمحصول  ها بوتهروستاییان این عمل به رشد بیشتر 

  کند میکمک  آنهاشدن 

 دامداريابزارهاي 

به طول  ها چوپان دستی چوب :چوپان دستی چوب

از درختتان ون و   متتر  ستانتی  2و قطر  متر سانتی 180

 ستب     چوب این دو درخت بته شود میازگیل، درست 

  ستت ها چوپتان بیشتتر متورد توجته     آنهتا ظاهر زیبای 

در حرارت آتش ، آن را دستی چوبهنگام آماده کردن 

بر ایجاد رنتگ زیبتا در    عثوهرا  کار اینو دهند  میقرار 

  دانند می مؤورافزایش استحکام چوب 

 استت  ای دوشتاخه ( چوب 2)شکل  دوغَنَخ :دوغَنَخ

  استت  متتر  ستانتی  2تتا   2هتا   شاخکه قطر هر یک از 

 5و طتول شتاخ کوتتاه     12همچنین طول شاخ بلندتر 

متتر   5تتا   1طول  بهبه طنابی  دوغَنَخ  است متر سانتی

و بترای بستتن علوفته روی قاطرهتا یتا       شود میوصل 

  در قستمت  شتود  متی استتااده   شَتلَ  هتای  بستهحمل 

 کننتد  میباالیی شاخ بلندتر، چوب را دورتادور خراطی 

و پایتدار  باشتد   گتره  ایجادشتده در شتیار  سر طناب تا 

 ،شتود  میاز چوب بلوط ساخته  اغل این وسیله بماند  

را تحمل  فشار زیادباید محکم باشد و کشش و  چراکه

 کند 

 خانگی هايابزار

 10در ستاخت کلنتگ از چتوبی بته طتول       کلنگ:

  شتود  متی استتااده   متر سانتی 8تا  2و قطر  متر سانتی

یش نیتروی وارده بته   برای عملکرد بهتر کلنتگ و افتزا  

متوارد از  بیشتتر  در استت کته   نیتاز  سنگین  های چوب

 
1 shana 

خانر  روسرتا ی   های کوچکی در اطراا  هرا    زمین های خانگی قطعه بوستان 2
هرای خرود     است که زنان باای تأمین بخشری از نیازهرای معیشرتی خرانواده    

 کارند. محصوالتی همانند لوبیا  کدو تنبل  آفتابگادان و ... در آنها می
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  شود میچوب درختان بلوط و ممرز بهره برده 

درختتان ازگیتل،    از چتوب عصای پیرمتردان   :عصا

  بترای ستاخت آن،   شتود  متی و ون درستت   زغال اخته

چتتوب درختتتان را همتتراه بتتا پوستتت در آتتتش قتترار   

  ایتن  کننتد  می سپس پوست را از چوب جدا ،دهند می

و مقاومتتت ، فرمتتی ختتوش، رنگتتی ختتوشعمتتل ستتب  

  شود میتر  برداشتن چوب  جلوگیری از

 ۀبستتیار نتتاز  درختچتت یهتتا سرشتتاخهاز  :جننارو

  شتود  یمت شیرخشت برای درست کردن جارو استااده 

کته   یطتور  به ،شود یماز مواد چوبی ساخته  جارو کثا

 کول هاتدرختچه  یها سرشاخهبرای بستن آن نیز از 

درختت هاتت کتول     یهتا  سرشتاخه   شود یماستااده 

بتتدون  تتتوان یمتتو حتتتی استتت  یرپتتذ انعطتتافبستتیار 

ختانگی بترای    ۀرا گره زد  از ایتن وستیل   آنهاشکستن، 

  شود یماستااده  ها خانهو حیاط  ها یلهطوجارو کردن 

باید سبک و در عتین حتال محکتم    نردبان  :نردبان

درختتت بیتتد   ازآن را روستتتاییان باشتتد؛ بنتتابراین  

حدود دو و نیم تا سته   نردبان های پایهطول   سازند می

 هتای  پلته  شود  متر است که از درختان بید ساخته می

قطتر  است؛ به نردبان نیز از جنس درختان بید و بلوط 

نسبت به هتم   متر سانتی 20 ۀدر فاصلکه  متر سانتی 2

  گیرند میقرار 

ستاخته   یکی از وسایلی که در گذشته بسیار :سبد

  استت ، ستبد  و در حال حاضر از رونق افتتاده  شده می

 ۀبستیار نتاز  درختچت    هتای  سرشتاخه این وستیله از  

آن در حتدود زنبیتل    ۀو انتداز  شده میبافته  کول هات

بوده است  بیشتر زنان روستتایی از ایتن زنبیتل بترای     

 همچنتین   نتد کرد متی جنگلی استااده  های میوهحمل 

ی هتم دو ستبد را هماننتد    در برخی متوارد در دامتدار  

و روی االغ قترار   کردنتد  متی خورجین به هتم متصتل   

کوچتک کته توانتایی راه رفتتن      هتای  میشو دادند  می

 شدند  با آن حمل می ،نداشتند

 همنطقت ستال پتیش کته در    ده تا  :روشنایی ۀشعل

از چتوب بلتوط بترای روشتنایی در      ،برق وجود نداشت

 کتار  اینبرای  افراد مسنگاتۀ به  شد  میش  استااده 

و  متتر  ستانتی  10بلوط به طول حتدود   های چوبابتدا 

  سپس یک ستر ایتن   دش میانتخاب  متر سانتی 8قطر 

قترار   ستنگ  تختته روی  متر سانتی 18 ۀانداز بهچوب را 

 کته   نحتوی  بته  ،کوبیدنتد  متی و با پتک آهنی دادند  می

لِه شود  در این حالت آماده روشتن شتدن    کامثاچوب 

  بودطوالنی آن  شعلۀماندگاری بود و 

 از چنوب در سناختمان:   استفاده* دانش سنتی 
و درختتان  مشاهدات مردم محلی، درخت افرا  براساس

دارای ارتاتاع بتاالیی   پشت بته آفتتاب    های دامنهبلوط 

تیتر چتوبی و ستتون     عنتوان  بهاین درختان  ۀ  تناست

ساختمان یا دیگر مصارفی که به تیرهتای دارای طتول   

 شود  میاستااده است،  نیاززیاد 

هتای حاصتل از تنته و     چتوب یان یروستتا گاتتۀ  به 

سه درخت افرا، ملتج و گتردو هنگتام قطتع      های شاخه

  شتوند  میمحکم و سخت  پس از خشک شدناما  ،نرم

کتار   بته  هتا  خانته ( و تیتر  1دیترح ستون )برای بنابراین 

 ها مورچه  تنها عی  چوب درخت گردو، هجوم روند می

 متتر  ستانتی چنتد   انتدازۀ  بته آن )حتی  هنگام تر شدن

 عنتوان  به؛ به این علت، کمتر از این درخت استمربع( 

 ۀتجربت  براستاس   شتود  متی مصالح ساختمانی استااده 

ترین  مقاوم ،درخت آردوجاهالی روستای کثوور، چوب 

 طتوری  بته  ،ترین چوب موجود در منطقه است و سخت

ی از آن ستون استتااده شتود و قستمت    عنوان بهکه اگر 

آوار پوسیدگی )حتتی   گونه هی  ،در خا  مدفون باشد

  چوب بلوط نیتز  شود نمیسال( مشاهده بیست از پس 

و  دارداستتتحکام ختتوبی در مقابتتل ستتایش و رطوبتتت 

علت وفور آن در منطقه و دسترستی راحتت بته آن،     به

از چتوب آن بهتره بگیرنتد      کنند میمردم سعی بیشتر 

چتوب درختت   محلتی،   متردم  تجربتۀ دانش و  براساس

در متدت زمتان    مصتالح ستاختمانی،   عنتوان  بته ، ممرز

 و استحکام زیادی ندارد دارد  برمیکوتاهی تر  

را در  هتا  یکی از مصالح اصلی سقف ستاختمان  :تیر

 20با قطتر   هایی چوبتیرها   دهد میروستاها تشکیل 

از درختتتان  نتتد کتتهمتر 2و طتتول  متتتر ستتانتی 20تتتا 

 
1
 dirah 
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  شود می و بید تهیهملج افرا و  فرم خوش

اغلت    ها ستون  استنام ترکی ستون  دیرح :دیرح

متتر   2 تتر از  بزرگشکل مربع و اضثع  به هایی اتاقدر 

 متتر  ستانتی  28تا  20 ها چوباین قطر   روند میکار  به

و دو و نیم تا سه متر طول دارنتد  متردم محلتی    است 

محکم درختان بلوط و ملتج بترای    های چوببیشتر از 

  کنند میاستااده  دیرحت ساخ

فوقتتانی کتته در قستتمت را نتتوعی ستتتون  :خیچننا

  این دوشاخه مانع از سر نامند خیچا می، استدوشاخه 

در  اغلتت   شتتود متتیآن  جتتایی جابتتهختتوردن تیتتر و 

تتا   8/2 آن طتول   شود میروستایی استااده  های بالکن

  بترای  استت  متتر  ستانتی  20تتا   28 آن و قطتر  متر 2

موارد از چوب درختتان بلتوط   بیشتر  ، درخیچاساخت 

که میتزان بتار وارده    ی، البته در مواردشود میاستااده 

از چتوب درختتان بیتد هتم      ،کتم باشتد   خیچاهاروی 

  شود میاستااده 

با ستطح مقطتع مستتطیلی کته      هایی چوب :پلوار

ضتتلع بتتاالیی  متتوازات بتتهبیشتتتر در داختتل دیوارهتتا و 

بتا هتدف    هتا  چوبین   اگیرند میو درها قرار  ها پنجره

جلتتوگیری از ریتتزش دیتتوار و همچنتتین تحمتتل وزن  

بخشی از دیتوار در محتل قرارگیتری در و پنجتره، در     

  برای ساخت پلتوار از درختتان   شوند میتعبیه دیوارها 

  شود میممرز و بلوط و افرا استااده 

افتزایش  امتا بترای    ،استشبیه نردبان  ویغل :ویغل

قرار  ، درون آنهاثت گِلیدیوارهای سنگی با مپایداری 

از طتول دیتوار، یتک     متتر  ستانتی  30در هر   گیرد می

دیوارهتای اتتاق گذاشتته     ۀدورتتادور کلیت   ویغلردیف 

و کننتد   متی شبیه آرمتاتور عمتل    ها ویغل  این شود می

  همچنتین دیتوار را   شتوند  میمانع از فروپاشی دیوارها 

 بترای ستاخت   اصتوالا   کننتد  می لحسمدر مقابل زلزله 

  شود میاز چوب درختان بید و بلوط استااده  ها ویغل

 

 پژوهش منطقۀدر  چوب و برگ درختان برخی کاربردهای -2شکل 
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هتای   های کوچک از بترگ  پس از تغذیۀ دام :چرپی

نامند   می چِرپیهای ناز  بدون برگ را  ، سرشاخهشَلَ

هتا، بتر روی    جای تختته در ستقف طویلته    ، بهها چرپی

 ریزند  گیرند و سپس روی آن گل می می تیرها قرار

استتتاادۀ دیگتتری کتته از چتتوب درختتتان جنگلتتی 

عنتوان حصتار    کار گترفتن آنهتا بته    گیرد، به صورت می

های خانگی است   های میوۀ روستا و بوستان اطراف باغ

هتتا را بتتا   اهتتالی روستتتای کثوتتور دور تتتا دور بتتاغ   

گاتتۀ  اند  بته   تلو چپر کرده های درختان سیاه سرشاخه

علتت   هتا بته   اهالی، گاوهای در حال چرا در اطراف بتاغ 

کننتتد   هتتا، از آنهتتا دوری متتی خارهتتای ایتتن سرشتتاخه

و قطتر   180های صاف و سرراست ممرز به ارتااع  پایه

متر و فاصتلۀ یتک تتا یتک و نتیم متتر بترای         سانتی 8

شوند  زنان  تلو استااده می های سیاه نگهداری سرشاخه

تلتو و ممترز    خاصیت درختان سیاه روستایی نیز از این

هتای ختانگی بهتره     برای حصارکشتی اطتراف بوستتان   

دیوارهایی که کثا از چوب بافتته شتوند نیتز     گیرند  می

کتار از   (  بترای ایتن  2نوعی از چپرها هستتند )شتکل   

هتای   شتود کته دارای شتاخه    چوب ممرز استتااده متی  

 سرراست و ناز  است  این دیوارها اصوالا برای احداث

شوند تا دود تنتور، از میتان    محل پخت نان ساخته می

 خوبی تهویه شود  شده، خارج شده و به های بافته چوب

 ها درختچهدارویی از درختان و  هاي استفاده* 

از  گیتتری بهتترهارستتباران بتتا در  ستتاکنان محلتتی

برای درمتان و  را پیشینیان، گیاهان دارویی  های تجربه

  در مجمتوع،  دکننت  متی استتااده   ها بیماری پیشگیری

ط  سنتی و باورهای مردمی در مورد گیاهان دارویتی  

برختوردار   ای ویتژه مورد مطالعته از جایگتاه    منطقۀدر 

در ط  سنتی  1در جدول  شده معرفی های گونه  است

مورد مطالعته توستط    منطقۀو در کاربرد فراوانی دارند 

  شتوند  متی مصرف یا بته دیگتران توصتیه     ،افراد خبره

درختت جنگلتی    ۀگونت اییان در مجموع از هشت روست

  کننتد  متی استااده  ها بیماریدرمان پیشگیری و برای 

 پژوهش منطقۀدارای خاصیت دارویی در  ای درختچهدرختی و  های گونه -1جدول 

ف
دی

ر
 

 نام گونه
اندام مورد 

 استفاده

زمان 

 برداشت
 خاصیت دارویی مقدار مصرف استفاده ۀنحو

 ازگیل 1
ریشه و 

 ستپو

کل ایام 

 سال
 نصف مُشت دست جوشانده

عاونت زنانه، جلوگیری از درمان 

 سقط جنین

 آقطی 2
ریشه، برگ و 

 گل

بهار و 

 تابستان
 نصف مُشت دست جوشانده

و کمک  ها زخمجلوگیری از عاونت 

 به دفع ادرار

 میوه ۀدان زالزالک 2
 -مرداد

 شهریور
 یرفع و درمان ادرار خون نصف تا یک قاشق جوشانده

 تابستان میوه و برگ پیرو 2

خام و  صورت بهمیوه 

 صورت به ها برگ

 جوشانده

، عدد 10تا  8خام:  ۀمیو

مُشت  سوم یکجوشانده: 

 دست

رفع سنگ کلیه، برطرف کردن 

 زنانه های ناراحتی

 یک پیاله کوچک خام تابستان میوه قات قره 8

کمک به تنظیم فشار خون، کمک به 

ه گردش جریان خون و کمک ب

 تصایۀ خون

1 
آلوچه 

 جنگلی
 میوه

 -خرداد 

 مرداد
 شده له ۀاز میو یک پیاله خام

ختگی، سودرد مااصل، درمان درمان 

 ها دامکمک به بهبود زخم 

1 
نسترن 

 وحشی
 خام یا جوشانده تابستان میوه

نصف پیاله،  خام: ۀمیو

 نصف پیاله میوه: ۀجوشاند

و  درد معدهتصایه خون، تسکین 

 اشتهاآور

 و معده سردرد، درد مااصلالتیام  نصف پیاله خام شهریور میوه اخته زغال 5
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هر درخت جنگلی با توجه به خصوصیاتی که دارد، 

شود؛ امتا   برای درمان بیماری خاصی در نظر گرفته می

در برخی موارد اندام درختان مختلف ختواص دارویتی   

یکستتانی دارنتتد  در بیشتتتر متتوارد، از میتتوۀ درختتتان  

 شود  وان اندام دارویی بهره گرفته میعن به

 از درختان جنگلی  استفادهانواع *

در قبتل،   یهتا  بخشدر  اشارهمورد  یها گونه ۀکلی

 یهتا  هگترو از  در یک نگاه کلتی   اند شده درج 2جدول 

افراد محلی از  یها استاادهمجموع  توان یمای،  استااده

 کته دیتده   گونه همان درختان جنگلی را مشاهده کرد 

در  ، ممرزدر پنج گروه استااده ی بلوطها شود گونه می

کرب، زالزالک و بید در سته گتروه   ، چهار گروه استااده

تلو، ازگیتل   اخته، پیرو، سیاه استااده، سایدکرکو، زغال

هتتای  گونتتهجنگلتتی در دو گتتروه استتتااده و  ۀآلوچتتو 

گنجشتتک،  قتات، گتردو، زبتان    کتول، آردوج، قتره   هاتت 

ت و ملتتج در یتتک گتتروه،  نستتترن وحشتتی، شیرخشتت

  شوند میاستااده 

 پژوهش ۀمورد استااده در منطق یا درختچهدرختی و  یها گونهفهرست  -2 جدول

ف
دی

ر
 

نام فارسی 

 گونه

نام محلی 

 گونه
 تعداد مصارف رفنوع مص نام علمی

 *** ، ساختمانیا علوفهسوختی،  Acer campestre تِلین کرب 1

 ** یا علوفهسوختی،  Acer hyrcanum کِکِئین ساید کرکو 2

 * دارویی Sambucus ebulus گیندل ، پلمیآقط 2

 * ساخت ابزار .Viburnum lantana L گرمشو کول هات 2

 ** دارویی، ساخت ابزار .Cornus mas L زوغال زغال اخته 8

 **** ، حصار، ابزاریا علوفهسوختی،  .Carpinus betulus L اّالس ممرز 1

 ** ابزار، دارویی .Juniperus communis L چتنه پیرو 1

 * ساختمان Juniperus foetidissima آردیش آردوج 5

 ***** ، دارویی، ابزار، ساختمانیا علوفهسوختی،  Quercus macranthera پالط بلوط اوری 3

 * دارویی Ribes bieberisteinii اتغ قره قات قره 10

 * اختمانس .Juglans regia L گیردکان گردو 11

 * ابزار Fraxinus excelsior ون زبان گنجشک 12

 ** ، حصارساختمان Paliurus Spina Christi Miller قره تیکان سیاه تلو 12

 ** ابزار، دارویی .Mespilus germanica L ازگیل ازگیل 12

 *** یا علوفه، سوختی، دارویی Crataegus monogyna یمیشان زالزالک 18

 ** ، دارویییا علوفه .Prunus spinosa L آلچا نگلیج ۀآلوچ 11

 * دارویی .Rosa canina L ایت بیرنی نسترن وحشی 11

 * ابزار Cotoneaster Manna چالقی شیرخشت 15

 *** ساختمان ،، ابزاریا علوفه Salix alba پیشیم پیشیم بید 13

 * ساختمان Ulmus glabra آغاج قره ملج 20

 

 بحث

ان قستمت اعظتم چتوب ستوختی بترای      در ارسبار

وری متتواد لبنتتی استتتااده اگرمتتایش، استتتحمام و فتتر

دلیتل در   بته اخیتر   هتای  ستال   این استااده در شود می

گتتاز در  هتتای کپستتولدستتترس قتترار گتترفتن ناتتت و 

 ایتن  بتا وجتود   ،محدود شده است تا حدودیروستاها، 

  دانتتش استتتتوجتته شتتایان بتتاز هتتم مقتتدار استتتااده 

 هتای  بختش بته   تتوان  متی ر ایتن متورد را   روستاییان د
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 آوری جمعهیزم، مکان  آوری جمعمختلف شامل زمان 

هیزم، بهترین درختان از نظر هیزم تولیدی و استتااده  

نستبت  هیتزم   عنوان بهچراشده  های سرشاخهاز بقایای 

  مردم در رابطه با بهتترین درختتان از نظتر هیتزم     داد

لید گرمای زیاد، خاصی را از نظر تو معیارهایتولیدی، 

متتدت زمتتان ستتوختن چتتوب درختتت، تولیتتد دود و   

ستعی    گیرنتد  متی     در نظر  سروصدا هنگام سوختن و

مواد برداشتی از جنگل  های قسمتکه از تمام  شود می

در مکانی در فضتای   ها چِرپیمثال  رایباستااده شود  

را  آنهتا از خشک شتدن،  پس و  شوند میآزاد نگهداری 

  برنتد  کار متی  بهتن و گرم کردن تنور برای آتش افروخ

در کنتتار فضتتوالت خشتتک و   آنهتتاالبتتته استتتااده از 

   گیتتتترد متتتتیشتتتتدۀ حیتتتتوانی صتتتتورت  آمتتتتاده

Bazgir et al. (2015)   استتااده از چتوب بتترای  نیتز 

اهتالی روستتای    استتاادۀ  تترین  مهتم انترژی را   تأمین

انتد   گزارش و بیان کترده از جنگل  آباد علی خرم چشمه

طبخ نان و کردن محل زندگی،  ، گرموپز پخت برایکه 

 ند ا به چوب جنگل وابسته تولید زغال
 ۀو میتو  هتا  بترگ ، ها دام ۀعلوف تأمینیکی از منابع 

پوشتش   چراکته ، استجنگلی  های درختچهدرختان و 

باشتد    ها دامنیاز  جوابگوی تواند نمیعلای کف جنگل 

و  هتا  رشاخهسناچار از برگ و  ها دامدامداران و  رو ازاین

  کننتتد متتیاستتتااده  هتتا درختچتتهدرختتتان و  ۀمیتتو

(Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi, 2003) در  

روستاهای مورد بررسی بیشتر از بترگ درختتان افترا،    

استتااده   هتا  دام ۀممرز، ساید کرکو و ون بترای تغذیت  

  استنابالغ  های دامو این استااده بیشتر برای  شود می

متورد   ۀمحدود در عرصت  صورت به بلوط هم ۀته میوبال

  گیرد میقرار  تعلیف

دامتداری،   ۀبیشتر در زمینچوبی در ارسباران  ابزار

 متؤور عوامل   روند کار می بهکشاورزی و وسایل خانگی 

در انتخاب چوب انواع درختان برای ابزارهای مختلتف  

، وزن چتوب و  پتذیری  خمتش استتحکام،  اند از:  عبارت

کشتاورزی ستعی    هتای ابزار   درهتا  شتاخه راست بودن 

تتا حتد ممکتن از درختتان بتا چتوب ستبک         شود می

 (Avatefi Hemmat, 2006)؛ شتتتتوداستتتتتااده 

در کشتاورزی از چتوب درختتان جنگلتی      های استااده

 کنتار  تلیرا شامل قیم، روشا، پایه، اجار،  روستای چتن

 و الرده بس آورده است 
چوب درختان پژوهش،  منطقۀسازی اهالی  در خانه

از  کته  رونتد  کار متی  بهدر ساخت تیر، ستون، چپر و     

  شتود  متی گرفته و ملج بید، بلوط، ممرز افرا  های گونه

 آنهتا  ۀطول تنه و شاخ براساسمردم محلی درختان را 

و همچنین مقاومت و استحکام در برابتر تحمتل بتار و    

که در این تحقیق  ای نکتهکنند   پوسیدگی، انتخاب می

متتردم در  غنتتیدانتتش  کنتتد متتی بستتیار جلتت  توجتته

کته   طتوری  بته  ،استت گیاهان خواص دارویی  خصوص

و  باستواد مردم اعتم از پیتر و جتوان، زن و مترد،      ۀهم

دارویی استاادۀ  روشدرختان دارویی و بیشتر  سواد بی

 هتای  جتاده  نبتود  رستد  متی نظتر   به  دانند میرا  از آنها

زیتاد روستتاها بتا     ۀارتباطی مناس  و همچنین فاصتل 

موجتت  دسترستتی بتته پزشتتک    نتتاطق شتتهری و م

گیاهتان دارویتی و    متورد دانتش قتوی در    گیری شکل

متورد   منطقتۀ شتده استت  در    آنهتا استااده از طریقۀ 

درختتی متعلتق بته پتنج      ۀبررسی، اهالی از هشت گون

 نتتتتایج پتتتژوهش    کننتتتد متتتیتیتتتره استتتتااده  

Alavi et al. (2011)  در شهرستان نکا استان مازندران

در  هتیتر  21گونه متعلق به  210در کل  دهد مینشان 

 هتای  تیتره مورد مطالعه وجود دارد کته از بتین    ۀمنطق

، کته  نتد ا دارویی ۀگون 11تیره دارای  20 شده شناسایی

گونه مرتعی و شتش گونته درختت و     22از این تعداد 

ستنتی اهتالی    ۀو استااد برداری بهرهمورد  ای درختچه

  گیرد میقرار 
 هتای  استتااده گات که  توان میی کل بندی جمعدر 

درختتان   هتای  انداممردم محلی از چوب، برگ و سایر 

، ای علوفته سوختی،  های استاادهبخش  پنججنگلی در 

  در کل، استمصالح ساختمانی  ساخت ابزار ودارویی، 

تیره برای  12متعلق به چوبی  ۀگون 20از  محلیمردم 

 ۀمیان تیتر    در اینگیرند میمختلف بهره  های استااده

Rosaceae  مورد استتااده، بیشتترین    ۀگون 8با داشتن
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 نظتتراز   داردیان ینیازهتتای روستتتا بتترآوردستتهم را در 

مختلتتف بتترای یتتک بختتش  هتتای گونتتهچتتوب  تتتأمین

 ۀگونت  3از چتوب   گیتری  بهتره مردم محلی با استااده، 

استتااده را در   بیشتترین  در بخش ساخت ابزار، متنوع

 5دارویی هم از  ۀر بخش استااد  اما داین بخش دارند

نقتش مهتم   بیانگر که  شود میگونه درخت بهره گرفته 

درختتتان در برطتترف کتتردن نیازهتتای درمتتانی متتردم 

اننتتد ایتتن منطقتته هم در  استتتروستتتایی ارستتباران 

بسیاری دیگر از منتاطق جنگلتی کشتور در زاگترس و     

چتوب   کنندۀ تأمینترین  بزرگبلوط  ۀگون ایران،شمال 

که بترای پتنج    استمختلف  های استاادهبرای  علوفهو 

، دارویتی، ستاخت ابتزار و    ای علوفته ستوختی،  استاادۀ 

کته   استت درخت ممرز  سپس رود  کار می بهساختمان 

نظتر   بته   شتود  متی از آن بهتره گرفتته    منظورچهار به 

دلیل وفور این دو گونته در  ها به  تنوع استااده رسد می

  استت  هتا  آنچوب و خواص چندگانه و متنوع  منطقه

نقتش  دلیل سبکی  بهدر ارسباران درخت بید  همچنین

 دارد متتردم  ۀکلیتتدی در ستتاخت ابتتزار متتورد استتتااد

استااده غذایی از درختان جنگلتی و استتااده از ستایر    

ای  هتتای جداگانتته در گتتزارشهتتای غیرچتتوبی  رستتتنی

 بررسی خواهند شد 
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Abstract 

Indigenous knowledge is an accumulated knowledge, skills and techniques of a specific communities 

derived from the direct involvement with the given environment. This study aimed to evaluate the 

knowledge of local communities on the use of forest trees in Arasbaran forests. The study areas were 

villages of Kalasour, Kharil, Khoinarud, and Balan located in Kaleybar city and Vayghan village 

located in Khoda-afrin city. The study was conducted by using ethnography methods and data was 

collected using semi-structured and un-structured interviews and participatory observation techniques. 

The results showed that the local knowledge in relation to the use of various parts of the forest trees 

was categorized in five types including fuel, fodder, medicinal, instruments, and construction 

materials. This knowledge used for making agricultural, animal husbandry and household instruments 

facilitated the villagers’ subsistence. The local people use 20 woody species for all categories and 8 

woody species for medicinal uses. Rosaceae family and oak species have the highest uses in the 

communities. The knowledge available for mentioned practices are rich and diverse which is due to 

the availability of alternative sources for some applications and also the level of easy access to the 

different kinds of trees for different uses. 

Keywords: Arasbaran Forest, Indigenous knowledge, Kalasur, Khoinarud, Non timber forest 

products, Turkish Language.  
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