113

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال ششم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1313صفحۀ  113تا 121

بررسی مصرف هیزم خانوارهای روستایی در مناطق جنگلی ییالقی شمال ایران و عوامل مرتبط با آن
(مطالعهی موردی روستاهای ییالقی ارتفاعات جنوبی جنگل آموزشی – پژوهشی خیرود)
محسن نورزاد مقدم ،1تقی شامخی ،2وحید اعتماد 3و محمد عواطفی همت
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 1دانشجوی دوره دکتری جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 3استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1311/8/33 :؛ تاریخ پذیرش)1313/1/11 :

چکیده
استفاده از چوب هیزمی از دیرباز ،مهمترین منبع تأمین انرژی جوامع انسانی جنگلنشین بوده است .در سااییان اخیار
با توجه به سهویت دسترسی به سوختهای فسیلی ،استفاده از هیزم کاهش یافته است ،اما همانناد بسایاری از دیگار
کشورهای در حال توسعه ،همچنان استفاده از آن در جوامع جنگلنشین کشور رایج است ،درحااییکاه پاووهش هاای
کاملی برای ارائه تصویری از مهمترین جنبههای استفاده از چاوب ساوخت در ایان جواماع باه انجاام نرسایده اسات.
باههمااین منرااور بااا بهاارهگیااری از روش تحقیاات اکتشاافی و پااووهش میاادانی کااه مصاااحبههااای سااازماننیافتااه،
نیمهسازمانیافته و سازمان یافته و مشاهدۀ غیرمشارکتی آشکار ارکان اصلی آن را تشاکیل مایدهناد ،باه مساایلی از
قبیل میزان وابستگی جوامع مرتبط با جنگل به هیزم ،نحوۀ تأمین هیزم ،مقدار هیزم مصارفی و عوامال تاثیرگاذار بار
مقدار استفاده از هیزم پرداخته شده است .این مطایعاه در روساتاهای جنگلای ارتفاعاا جناوبی جنگال آموزشای -
پووهشی خیرود در شهرستان نوشهر شامل برکن ،کلیک و کهنهده انجام گرفتاه اسات .براساا یافتاههاای تحقیات،
مصرف سوخت هیزمی در روستای برکن  1/88مترمکعب ،در روستای کلیک  1/19متر مکعب و در روساتای کهناهده
 2/18متر مکعب در ماه به ازای هر خانوار است .مقدار مصرف کل ساالنۀ خانوارهای روستای برکن  448/8مترمکعب،
روستای کلیک  391/9متر مکعب و روستای کهنهده  181/8متر مکعب است .با توجه به مساحت جنگلهاای ساامان
عرفی روستاها ساالنه بهطور متوسط حدود  1/84مترمکعاب در هکتاار هیازم توساط روساتاییان از جنگال برداشات
میشود .همچنین بین مقدار مصرف چوب هیزمی در جوامع مرتبط با جنگل با مقدار دارایایهاای خاانوار باه عناوان
شاخصی از میزان درآمد ،میزان دوری و نزدیکی به پوشش جنگلی ،تراکم پوشش جنگلی و حاد دسترسای باه مناابع
انرژی جایگزین همانند نفت سفید و گاز مایع روابطی وجود دارد که شناسایی دقیات آنهاا نیازمناد تحقیقاا بیشاتر
است.
واژههای کلیدی :بهرهبرداری معیشتی ،جنگل آموزشی  -پووهشی خیرود ،جنگلنشینان ،هیزم جنگلی.

 نویسنده مسئول

شماره تما 31121212144 :

ایمیلnourzad@gmail.com :
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مقدمه و هدف
از دیرباز تاکنون ،جنگل مهامتارین منباع تاأمین
معااش و گااذران زنادگی جنگاالنشاینان بااوده اساات
(.)Amacher et al., 1999; Pattanayak et al., 2004
دامداری ،کشاورزی ،جماعآوری میاوههاای جنگلای و
گیاهان دارویی و همچنین تأمین چوب مورد نیاز برای
ساختمان سازی ،امور زراعی و تأمین سوخت از جملاه
کارکردهای اساسی جنگل باوده اسات .هیازم یکای از
اصلیترین توییدا جنگل برای روستاییان بهخصاو
در کشااااااورهای در حااااااال توسااااااعه بااااااوده
( .)Schwarzbauer and Stern, 2010و جمعآوری آن
یکی از فعاییتهاای معیشاتی در جواماع روستانشاین
مجاور جنگلها است ( )Dovie et al., 2004بههماین
دییل تأمین هیزم ،از عوامل تخریب جنگل در بسیاری
از ایاان کشااورها اساات (.)Amacher et al., 1999
روستاییان اغلب منابع مایی کافی بارای تاأمین مناابع
انرژی های فسیلی همانند نفات سافید و گااز ماایع را
ندارند و اگر هم داشته باشند دسترسی به آنها دشاوار
یا غیرممکن است .بهطوریکه حدود دو میلیارد نفار از
جمعیت دنیا از چاوب ساوخت باهعناوان تنهاا منباع
انارژی اساتفاده مایکنناد ( ;Amacher et al., 1999
.)Dovie et al., 2004; Troncoso et al., 2007
حدود  14درصد از کل چوب های بهرهبرداریشاده در
سال از جنگل های دنیا بهعنوان هیازم ماورد اساتفاده
قرار میگیرد ( .)Bhatt and Sachan, 2004همچناین
فروش هیزم یکی از منابع اصلی دستیابی به پول نقاد
در مناااطت روسااتایی بس ایاری از کشااورهای در حااال
توسعه است ( .)Dovie et al., 2004ایبتاه اساتفاده از
چوب جنگل ها بهعنوان هیزم فقط مختص کشاورهای
در حال توسعه نیست؛ باهطاوریکاه هیازم حاصال از
جنگل ها از عمده ترین منابع تأمین انارژی در منااطت
روستایی کشور مکزیک است و حدود  21میلیون نفار
از روستاییان این کشور برای پختوپاز از آن اساتفاده
میکنند ( .)Troncoso et al., 2007همچناین حادود
 4/8میلیون مترمکعب یا حدود یکچهارم از کل چاوب
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توییدشده از جنگل در اتاریش نیاز باهعناوان ساوخت
مصرف میشود (.)Schwarzbauer and Stern, 2010
در کشور ما نیز وابستگی بسایاری باه محصاوال
جنگلی وجود دارد .بهطوریکاه جنگال هاا از گذشاته
منبع تویید چوب برای تاأمین مصاارف خاناه ساازی و
گرمایی ،منبع تویید علوفاه بارای تاأمین غاذای دام و
بسیاری از محصوال فرعی دیگر برای برآورد نیازهای
غذایی و دارویای خاانوار باوده اناد (عاواطفی همات و
همکاران .)1388 ،بر اسا آماار ساازمان جنگالهاا،
مراتع و آبخیزداری در طرح جامع مقدماتی جنگلهای
شاامال کشااور ( ،)1394-1391در حااوزههااای آبخیااز
شمال کشور4319روستا وجود دارد که 3431روساتا
از این تعداد در داخل یا مجاور جنگالهاا واقاع شاده
است .همچنین بر اسا ارقام حاصل از هماین طارح،
میانگین ساییانۀ مصرف چوب جنگلی بهمنرور بارآورد
احتیاجا گرمایی خانوار در ایان منااطت ،بارای کال
منطقۀ جنگلی شمال  33مترمکعب در خاانوار بارآورد
شده است (شامخی .)1382 ،یکی از مهمتارین ماوارد
وابستگی روستاییان مناطت جنگلی باه جنگال ،تهیاۀ
چوب برای تأمین انارژی اسات .اساتفاده از ایانگوناه
سوختها در ابتدا موجب میشود مصرفکننادگان آن
همچنان در فقر بااقی بمانناد ،زیارا گاردآوری چاوب
سوختی فعاییتی وقتگیار اسات .مطایعاا مرباوه باه
چشم اندازهای تپه ماهوری نپال نشاان داده اسات کاه
حتی در نواحی غنی از چوب ،گردآوری هیزم بایش از
یک ساعت در روز وقات مایگیارد و در منااطقی کاه
چوب کمتری دارند این زمان تا  2/1سااعت باهطاول
ماایانجامااد( .مرکااز تحقیقااا اسااتراتویک مجمااع
تشخیص مصالحت نراام .)1389 ،بناابر تحقیقاا در
کشورهای فقیری که درآمد سرانۀ ساالنۀ آنها کمتار از
 333دالر است ،دساتکام  13درصاد از ماردم بارای
پختوپز به چوب و کود حیوانی وابساتهناد .انتقاال از
مرحلۀ سوختهای سنتی به سوختهای نوین معموالً
زمانی کامل میشود که درآمد سرانۀ ساالنه باه 1333
تا  1133دالر برسد (میرصادقی.)1389 ،
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باوجود ذخایر عریم سوختهای فسایلی در ایاران،
در برخی مناطت هنوز مشکال عدیدهای بارای تاأمین
سوخت و انرژی مورد نیاز خانوارهای روستانشین وجاود
دارد و این وضعیت در مناطقی کاه از مراکاز شاهری و
صنعتی دور افتادهاند و همچناین منااطت کوهساتانی و
صعب ایعبور بیشتر به چشم میخورد .باا توجاه باه دور
بودن ساکنان این مناطت از مراکز فروش و پخش ماواد
فسیلی ،کمهزینه تارین و ساادهتارین راه بارای تاأمین
انرژی ،اساتفاده از ذخاایر چاوبی جنگالهاا و منااطت
جنگلی مجاور آنها است .این چوب سوختی نیاز عمومااً
از درختان بادافتاده ،ریشه کنشده از برف و باد و خشک
جمع آوری می شود ،مگر در مواردی که بهدییل اضاطرار
شدید مجبور باشاند از درختاان ساایم اساتفاده کنناد
(عواطفی همت1381 ،؛ کنعانیان.)1383 ،
در این تحقیت بهصور ماوردی باه بررسای مقادار
مصرف هیزم سااکنان جواماع داخال و مجااور جنگال،
سطح وابستگی آنها به چوب جنگلی بهعناوان ساوخت،
موارد استفاده از ساوخت هیزمای ،نحاوۀ جماعآوری و
تأمین سوخت مورد نیااز ،فرهنا اساتفاده از ساوخت
هیزمی و در نهایت بیان عوامال تاثیرگاذار بار مقادار و
چگونگی مصرف سوخت هیزمی پرداختاه شاده اسات.
ضرور پرداختن باه چناین موضاوعی بناباه دو دییال
عمده توجیه میشاود .نخسات اینکاه بااوجود گذشات
ساااییان طااوالنی از شااکلگیااری سااازمان جنگلبااانی و
برقااراری رشااتۀ جنگلااداری در دانشااگاههااای کشااور
تحقیقااا کااافی در مااورد حااد وابسااتگی خانوارهااای
روستایی جنگلنشین به چوب سوخت صور نگرفتاه و
اغلب فرض شده است که برخاورداری کشاور از مناابع
عریم سوخت های فسایلی سابب منساو شادن ایان
شیوۀ استفاده از منابع جنگلای خواهاد شاد (شاامخی،
 .)1382اما بنابه دالیل متعدد که در اینجا مجال طارح
آنها نیست این امر تاکنون محقت نشده است؛ از ساوی
دیگر با توجه به اجرای قاانون هدفمنادی یاراناههاا در
سالهای اخیر و گرانشدن نسبی حاملهای انرژی و باا
توجه به اینکه هیزم جنگلی تقریباً رایگان تمام میشود،
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ممکن است ایگوی مصرف ساوخت در خانوارهاا ت ییار
یابد و سهم بیشاتری از نیااز ساوختی خاانوار از مناابع
چوبی تامین شاود .بناابراین اجارای پاووهشهاایی در
زمینۀ موارد مطرحشده ضروری بهنرر میرسد.

مواد و روشها
 -منطقة تحقیق

این تحقیت در سه روستای مجاور یکدیگر ،واقع در
استان مازنادران ،شهرساتان نوشاهر ،بخاش کجاور و
دهستان توابع کجور صور گرفتاه اسات .روساتاهای
برکن ،کلیک و کهنهده ،روستاهایی ییالقی هستند که
در باالبند و داخل منطقۀ جنگلی و در قسمت جناوبی
جنگل آموزشی – پووهشی خیرود دانشگاه تهران واقع
شدهاند .جنگلهای این منطقه در محدودۀ ادارۀ منابع
طبیعی کجور ،زیر نرر اداره کل مناابع طبیعای غارب
استان مازندران ،نوشهر قارار دارناد (شاکل .)1ارتفاا
روستاهای برکن ،کلیک و کهنهده از ساطح دریاا باه-
ترتیااب  1113 ،1883و  1133متاار اساات .روسااتای
برکن در قسمت شرقی منطقۀ مورد مطایعه و روستای
کهنهده در قسمت غربی این منطقه واقع شاده اسات،
بهطوریکاه فاصالۀ ایان دو نقطاه انساانی از یکادیگر
حدود هفت کیلومتر است.
با توجه به بررسیهای صاور گرفتاه در خصاو
اقلیم منطقه ،متوسط دماای سااییانه در جنگال هاای
اطااراف روسااتای کهنااهده  8/11درج اۀ سااانتیگااراد،
متوسااط حااداقل دمااا در سااردترین ماااه سااال (دی)
 -3/11درجۀ سانتیگاراد و متوساط حاداک ر دماا در
گرمترین ماه ساال (تیار)  11/21درجاۀ ساانتیگاراد
اساات .متوسااط ساااییانۀ بارناادگی در منطقااه 1132
میلیمتر است که حداک ر بارندگی در مهر (با میانگین
 298میلاایمتاار) و حااداقل بارناادگی در خاارداد (بااا
میانگین  11میلیمتر) است .ریزش برف های سانگین
که به بسته شدن راه ها منجار مایشاود ،در زمساتان
رایج است (اعتماد.)1381 ،
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شکل  -1موقعیت روستاهای تحت مطایعه
در زمااان اجاارای ایاان مطایعااه ( 1382و )1383
روسااتاهای باارکن و کلیااک دارای راه شوسااه و باار
بودند ،اما روستای کهنهده فاقاد راه ماشاینرو و بار
بود .هر ساه روساتا فاقاد شاعبۀ توزیاع نفات سافید،
گازوییل و گاز هستند.
 -روش تحقیق

بهدییل ییالقای باودن روساتاهای تحات مطایعاه و
نقش تأثیرگذار زمان بر سطح جمعیت سااکن در آنهاا،
زمان حضور در منطقۀ تحقیات در شاش مقطاع زماانی
طی دو سال انتخااب شاد .مراجعاۀ اکتشاافی اوییاه در
پاییز سال اول تحقیت به ماد دو روز انجاام گرفات و
همۀ افراد گروه تحقیت در منطقه حاضر شادند و عاالوه
بر آشنایی اوییاه باا منطقاه از نرار طبیعای و انساانی،
برنامهریزی اوییۀ تحقیات را انجاام دادناد و آشانایانی از
جامعۀ تحقیت پیدا کردند تا ادامۀ کار ممکن شود .سایر
زمانهای حضور در روستاها بهصور زیار باوده اسات:
سااال اول اواخاار زمسااتان (سااه روز) ،سااال دوم اواخاار
خرداد (چهار روز) ،اواخر تیر (دو روز) ،اواسط مارداد تاا
اواسط شهریور ( 21روز) و اوایل زمستان (سه روز).
برای اجرای این مطایعه از ابزارهای مختلفی استفاده
شد .بهطور کلی این تحقیت از ناو میادانی و اسانادی

بهطور همزمان است که در آن مصاحبه (سازمان یافتاه،
نیمااهسااازمان یافتااه و سااازماننیافتااه) و مشاااهدۀ
غیرمشارکتی و آشکار ارکاان اصالی تحقیات را تشاکیل
میدهند .بهطور کلی در مطایعۀ اوییاۀ منطقاه کاه باه-
صور اکتشافی صور گرفت بیشاتر از مصااحبههاای
سازماننیافته و مشاهدۀ غیرمشارکتی و آشکار اساتفاده
شد .با تحلیل یافتاههاای حاصال از ایان مشااهدههاا و
مصاحبهها که بر اسا فن مقویاهبنادی انجاام گرفات،
فرمهای مصاحبهای بهصور زیر تهیه شد:
 -1فرم مصاحبه با خانوارهایی که بهمنرور تفرج و
اغلب در فصل گرم سال در روستاها ساکن میشوند؛
 -2فرم مصاحبه باا خانوارهاایی کاه منباع اصالی
تأمین معیشت آنها دامداری است و دارای گله های گاو
و گوسفند هستند؛
 -3فرم مصاحبه با کارکنان ادارههای منابع طبیعای و
محیطزیست و قرقبانان و محیطبانان حاضر در منطقه.
این مصاحبهها نیز به سه شاکل ساازماننیافتاه ،از
طریت شرکت محقت در اجتماعا محلی و طرح موارد
تحقیت و دریافت نرر اطال رسانان؛ نیمهسازمانیافتاه
از طریت مصاحبه با کارکنان ادارۀ منابع طبیعی کجور،
محیط بانان ،قرقبانان و نخبگان محلی با طارح سالال-
هایی بهصور باز و نیمهباز در خصو وضعیت روستا
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و مشخصا آن ،شیوههای اساتفاده از هیازم و ساطح
کلی آن و سازمانیافتاه ،باا اساتفاده از فارم مصااحبۀ
مخصااو گااروه اول بااا  94ساالال و فاارم مصاااحبۀ
مخصو گروه دوم باا  31سالال صاور گرفات .در
مصاااحبۀ سااازمانیافتااه ،بااا صااد در صااد سرپرسااتان
خانوارهای ساکن در روستاهای کهنهده و کلیاک (باه
جز دو خانوار در روستای کهناهده و چهاار خاانوار در
روستای کلیک که حاضر به مصاحبه نبودند) و پنجااه
درصد سرپرستان خانوارهای ساکن در روستای بارکن
مصاحبه شد .بناابراین  13مصااحبۀ ساازمانیافتاه باا
سرپرستان خانوارها صور گرفت و در آنها کلیۀ موارد
مرتبط با مسئله در قایاب پرساشهاای طراحایشاده
1
مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در مواقاع حضاور در منطقاۀ تحقیات در
مقاطع زمانی متفاو از امکان مشاهدۀ غیرمشارکتی و
آشکار که صرفاً مشاهدۀ اعمال روزاناۀ ماردم در حاین
تهیۀ چوب کار و هیزم از جنگل و چگونگی استفاده از
آنها بود و در عین حال مردم از حضور و نیاا محقات
اطاال داشااتند بهاارهگیااری شااد .از یافتااههااای ایاان
مشاهدا نیز برای توسعۀ سلالهای مصاحبهها و نیاز
باارای تأییااد روایاای اطالعااا دریااافتی و مطایعااۀ
عرصههای جمعآوری سوخت ،فعاییتهاای مارتبط باا
آن و مشاهدۀ چگونگی مصرف ساوخت اساتفاده شاد.
همچنین برای بررسی حادود ساامان عرفای روساتا و
جنگاالهااای اطااراف و مطایعااۀ اراضاای کشاااورزی،
مسکونی ،باغی و رهاشده از پیمایش عرصه و مشارکت
نخبگان و اعضای شورای اسالمی روساتایی در تفسایر
عکسهای هوایی ،نقشاههاای توپاوگرافی باا مقیاا
 1:21333و تصاویر ماهوارهای استفاده شد .در نهایات
به منرور تکمیل اطالعا از مطایعۀ اسنادی و تاریخی
نیز استفاده شده است.
شایان ذکر است به دییل اینکه موضو اصالی ایان
مطایعه بررسی رابطۀ مردم روستایی با جنگل ،از جمله
میزان استفاده از چوب و هیزم و علوفۀ جنگلی توساط
آنها بود ،تالشهای بسیاری برای ایجاد جو مبتنای بار
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اعتماد متقابل صور گرفت .دو تان از محققاان طای
مراجعه به منطقه ،اتاقی از یکای از روساتاییان اجااره
کرده و سعی میکردند در همۀ فعاییت های روستاییان
مشااارکت داشااته باشااند .بااه ایاان ترتیااب تعااداد
مصاحبههای ساازماننیافتاه بسایار زیااد باوده اسات.
بنابراین ممکن است یاک فارد اطاال رساان بارهاا در
بحثها مشارکت داشته و این ایگوی کلی در نرر بوده
که تا زمان اشبا نرری محققان ،این مصاحبهها تداوم
1
داشته باشند (ازکیا و دربان آستانه.)1381 ،

نتایج
مشخصا مکانی و جمعیتی روستاهای مورد مطایعه
همانگونه کاه در جادول  1نیاز آماده ،مسااحت
سامان عرفی روستای برکن کاه قادمتی چندصدساایه
دارد 228 ،هکتااار اساات کااه از ایاان مقاادار ،مجمااو
اراضی مسکونی ،کشاورزی و باغا روستا 149 ،هکتار
است و  82هکتار ( 39درصد) نیز مساحت جنگلهاای
این سامان است .مساحت سامان عرفی روستای کلیک
که قدمت  333سایه دارد 212 ،هکتار است که از این
مقدار ،مجمو اراضای مساکونی ،کشااورزی و باغاا
برابر با  142هکتار بوده و  113هکتار ( 11درصد) نیز
مساحت جنگلهای این سامان عرفی اسات .مسااحت
سامان عرفی روستای کهنهده که از سال  1341ایجااد
شده است 412 ،هکتار است که از این مقدار ،مجماو
اراضی مسکونی ،کشاورزی و باغا روستا برابار باا 83
هکتار بوده و  331هکتاار ( 82درصاد) نیاز مسااحت
جنگلهای سامان کهناهده (شاامل منااطت کهناهده،
یزیرک ،2نمکری 3و چاخنی )4است.

 - 1شایان توجه است که در این مقایه تنها نتایج بررسی مقدار هیزم
مصرفی خانوارهای روستایی بررسی شده ،گرچه از منابع اطالعاتی
مذکور در باال برای بیان روشنتر مباحث استفاده شده است.
2
Lazirak
3
Nemakri
4
Chakheni
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جدول  -1مشخصا سامان عرفی روستاهای بررسیشده
نام روستا

مساحت کل سامان عرفی
(هکتار)

مساحت اراضی مسکونی ،کشاورزی،
رهاشده و مرتعی (هکتار)

درصد اراضی مسکونی و کشاورزی،
رهاشده و مرتعی

برکن
کلیک
کهنهده

228
212
412

149
142
83

94
41
18

تعداد کل سااختمان هاای مساکونی در روساتای
باارکن  ،181در روسااتای کلیااک  131و در روسااتای
کهنااهده  43باااب اساات .روسااتاهای تحاات مطایعااه
روستاهای ییالقای هساتند و بیشاتر کاارکرد تفرجای
دارنااد و جمعیاات آنهااا در طااول سااال مت یاار اساات،
بهطوریکه در تابستان دارای بیشاترین جمعیات و در
زمستان دارای کمترین جمعیات هساتند .در مطایعاۀ
تابسااتانه و در زمااان بیشااترین حضااور روسااتاییان در
منطقه ،روستای بارکن دارای  82خاانوار باا جمعیات
 312نفر و با متوسط جمعیت  4/3نفر بود ،درحاییکه
تعداد کل اعضای این  82خانوار ،برابر باا  413نفار باا
متوسااط جمعیاات  9نفاار بااوده کااه در سااال تحقیاات
تعدادی از آنهاا باه یایال مراجعاه نکردناد .روساتای
کلیااک دارای  41خااانوار بااا جمعیاات  113نفاار ،بااا

متوسط جمعیت  2/8نفر بود ،درحاییکاه تعاداد کال
اعضای این  41خانوار 283،نفار باا متوساط جمعیات
 9/9نفر بوده اسات .روساتای کهناهده نیاز دارای 18
خانوار با جمعیت  14نفر و با متوسط جمعیت  2/3نفر
بود تعاداد کال اعضاای ایان  18خاانوار 11 ،نفار باا
متوسط جمعیت  8/1نفر بودند (جدول  .)2شایان ذکر
است که دییل میانگین کم جمعیت خانوار در مقایساه
با میانگین واقعی جمعیت خانوار در فصل گرم حضاور
نداشتن کلیه افراد هار خاانوار در روساتای ییالقای و
حضور در محل سکونت دائمی آنها است .بهطاوریکاه
تنها  81درصد جمعیت خانوارهای ساکن در روساتای
باارکن 42 ،درصااد جمعیاات خانوارهااای ساااکن در
روستای کلیک و  11درصد جمعیت خانوارهای ساکن
در روستای کهنه ده در روستا حضور داشتند.

جدول  -2مصرف سوخت در روستاهای تحت مطایعه
نام
روستا

تعداد
خانوار

درصد خانوارهای استفادهکننده از
هیزم

برکن
کلیک
کهنهده

82
41
18

12/8
11/1
133

در مطایعااۀ زمسااتانه و در زمااان کمتاارین حضااور
روستاییان در منطقه ،جمعیت روستای برکن  18نفار
و جمعیاات روسااتای کلیااک  13نفاار بااود و روسااتای
کهنهده فاقاد جمعیات باود .تماامی افاراد مساتقر در
روستاها در فصل زمستان چوپاناان باومی و غیرباومی

مصرف ماهانۀ خانوار
هیزم
(مترمکعب)

کپسول پنج گیلوگرمی گاز
(عدد)

نفت سفید
(ییتر)

1/88
1/19
2/18

¼
9
3

33/1
49/8
1/3

بودند .کار دامداری در این منطقه شبانهروزی اسات و
گاهی چوپانان از اعضای خاانوادۀ دامادار یاا از اهاایی
روساتاهای تحات مطایعاه بودنااد .درحااییکاه تعااداد
دیگری از اهایی سایر روستاهای منطقۀ کجور و نوشهر
بودند کاه طای قراردادهاای چندماهاه یاا سااالنه در
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دامداریهای منطقه به کار مش ول بودند.
باار اسااا نتااایج مطایعااه 88/8 ،درصااد از اهااایی
برکن 89/8،درصاد از اهاایی کلیاک و  84/3درصاد از
اهایی کهنهده انگیزۀ حضور خاود در ایان روساتاها را
تفریح و استراحت ،ت ییر آب و هوا ،عالقه به روساتای
آبا و اجدادی و حفاظت از اماالک عناوان کردناد .باه
طوریکاه نسابت جمعیات تابساتانه باه زمساتانه در
روستای برکن  28و در روستای کلیک  8/1بوده است.
 -میزان استفاده از هیزم

همانگوناه کاه جادول  2نشاان مایدهاد12/8 ،
درصد اهایی برکن 11/1 ،درصد اهاایی کلیاک و 133
درصد اهایی کهنهده برای تأمین کل یا بخش عمده ای
از انارژی گرمااایی مااورد نیاااز خااود از چااوب هیزماای
استفاده میکنند .متوسط مقدار مصرف چوب هیزمای
(از فروردین تا پایان آبان) برای هر خانوار در روساتای
باارکن  1/88مترمکعااب ،در روسااتای کلیااک 1/19
مترمکعب و در روستای کهناهده  2/18مترمکعاب در
ماه بوده است .چوب هیزمای در ایان روساتاها ،اغلاب
باارای اسااتفاده در بخاااریهااای هیزماای ،پخاات نااان،
فرآوری محصاوال دامای و گارم کاردن حماامهاای
خانگی جمعآوری میگردد .با مطایعاۀ ایگاوی مصارف
سااوخت مشااخص ش اد در حاادود  13درصااد چااوب
هیزمی ،در بخاریهاای هیزمای و بارای گارم کاردن
منازل مسکونی استفاده قرار میشود.
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با توجه به نبود شعبۀ ساوخت در ایان روساتاها و
فاصله بسیار زیاد تاا نزدیاکتارین شاعبۀ ساوخت در
کجور ،روستاییان از کپسول گااز و نفات سافید تنهاا
برای پخت غذا و گرمکردن سماور استفاده مایکنناد.
میانگین مصرف کپسول گاز و نفت برای هر خاانوار در
هر ماه در روستای برکن  4/1کپسول گاز و  33/1ییتر
نفت ،و در روستای کلیک  9کپسول گاز و  49/8ییتار
نفت سفید است و در روستای کهناهده هایچ کپساول
گازی استفاده نمیشود و متوساط مصارف نفات تنهاا
 1/3ییتر در ماه است که این مسئله نشاندهنادۀ ایان
است که روستاییان کهنهده به دییل نبود جااده بارای
انتقال سوخت های فسیلی به روستا و دسترسی بیشتر
و آسانتر به چوب هیزمی ،اغلب انرژی مورد نیاز خاود
را از آن تأمین میکنند.
جدول  3نشاندهنادۀ فاصالۀ روساتاها در جهاا
اصلی ج رافیاایی از نخساتین آثاار جنگال باهعناوان
شاخص سهویت دسترسی به منابع چوب هیزمی است.
همانگونه که مالحره میشود دسترسی به عرصههای
جنگلای مجاااور روسااتا در روساتای کهنااهده تنهااا بااا
میانگین مسافت  338متر مقدور است ،درحایی که این
میانگین در روستاهای کلیک و برکن بهترتیاب  838و
 841متر باود .در ضامن روساتای کهناه ده از تماامی
جهااا بااه جنگاال دسترساای دارد ،در صااورتیکااه
روستاهای کلیک و برکن در جهت شرقی فاقد پوشش
جنگلی بودند.

جدول  -3میانگین فاصلۀ روستاهای بررسیشده از جنگل
فاصله روستا از جنگلهای سامان عرفی روستا
در جهتهای اصلی ج رافیایی و میانگین حسابی آنها به متر

روستا
برکن
کلیک
کهنهده

غرب
932
1193
213

شر
عدم پوشش
عدم پوشش
212

جنوب
413
313
313

شمال
1412
113
332

میانگین
841
838
338
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بر اسا نتایج مصاحبههاا ،پاراکنش مصارف کال
چوب هیزمی در روستاها در طول سال در فصول گارم
بساایار بیشااتر از فصااول ساارد اساات .شااکل  2کااه

نشاندهندۀ پراکنش زماانی حضاور خانوارهاا در ایان
روستاها است گویای مقدار مصارف ساوخت در طاول
سال نیز است.

شکل  -2نمودار پراکنش زمانی حضور خانوارها در مجمو سه روستای تحت مطایعه

در روستاهای بررسایشاده و در اک ار روساتاهای
جنگلی شمال کشور ،واحادهای مختلفای بارای بیاان
حجم هیزم مورد استفاده در خانوار بهکاار مایرود .بار
اسا اندازهگیریهای بهعمالآماده در ایان مطایعاه،
واحدهای رایج عبارتند از یک نیسان هیزم ( 3اساتر،)1
یک تراکتور هیزم ( 1/1استر) و یاک باار اساب هیازم
( 3/1استر) .اصطالح یک کاول هیازم نیاز باهمعناای
مقدار هیزمی است که یک نفر میتواناد حمال کناد،
بهکار میرود.
با توجه به اندازه گیری های بهعمالآماده ،باهطاور
معمول در تابستان و در صور مساعد بودن هاوا ،هار
خانوار یاک باار اساب هیازم را در ماد  1تاا  8روز
مصرف میکند .اما در روزهای بارانی سال و در فصاول
سرد ،بسته به دمای محیط هر بار اسب هیازم در یاک
یا دو روز مصرف می شاود .متوساط ماد زماان الزم
 - 1هر استر برابر با  3/9متر مکعب چوب است.

شامل رفت و برگشت به مناطت دارای مناابع چاوب و
جمعآوری و قطعهقطعه کردن یک بار اسب هیازم ،در
روستای برکن در حدود  3ساعت ،در روساتای کلیاک
در حدود  2/1ساعت و در روستای کهنهده  1/1ساعت
بود.
برای تأمین هیازم خانوارهاا در منطقاه ساه روش
وجود دارد -1 :جمع آوری و انتقال هیزم از جنگال باه
محل مورد مصارف توساط یکای از افاراد خاانوار؛ -2
خرید هیزم مورد نیاز از کسانی که اقدام به جمع آوری
هیزم و حمل آن به روستا برای فاروش مایکنناد؛ -3
تلفیقی از هر دو روش .جادول  4نشااندهنادۀ مقادار
هیزم مصرفی در هر یک از سه روش تاأمین هیازم در
این روستاها است.
همچنااین در مجمااو سااه روسااتا نااه درصااد از
سرپرست های خاانوار عاالوه بار تاأمین نیازهاای ،باه
جمع آوری و فروش چوب هیزمای باه ساایر خانوارهاا
میپرداختند.
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جدول  -4چگونگی تأمین هیزم مورد نیاز خانوار بر حسب درصد
نام روستا
برکن
کلیک
کهنهده

خرید هیزم جمعآوری هیزم جمعآوری و خرید هیزم عدم مصرف هیزم
43/1
21/9
9/8

2/4
8/1
3

49/3
92/1
13/3

نتایج حاصال از مصااحبههاا و مشااهدههاا نشاان
میدهند سطح دارایی خانوار تاثیر مستقیمی بر ایگوی
مصرف ساوخت دارد .باا افازایش دارایایهاا ،مصارف
سوخت هیزمی کاهش مییابند و بهجای آن از نفات و
در سطح باالتر کپساول گااز اساتفاده مایشاود .ایان
پدیااده در روسااتاهای مطایعااه شااده ،در خانوارهااای
کمدرآمد با کااهش مصارف گااز و نفات صااد باود
باااهطاااوریکاااه در روساااتای بااارکن  18درصاااد از
کمدرآمدترین خانوارها تنها هیزم مصارف مایکنناد و
مصرف نفت و گاز مصرف نمیکردند و هیزم مصرفی را
نیز خود تأمین میکردند .در روستای کلیاک نیاز 1/4
درصد خانوارهاا از نفات و  19/2درصاد کپساول گااز

8/3
8/1
3

استفاده نمیکردند که این خانوارها نیز در پایینتارین
طبقۀ درآمدی قرار داشتند 8/3 .درصد از اهایی بارکن
و  8/1درصد از اهایی کلیک ،کل انرژی مورد نیاز خود
را از کپسول گاز و نفت سفید تهیه کردند و از سوخت
هیزمی اصالً استفاده نمیکردناد کاه ایان افاراد جازو
متمااولتاارین ساااکنان روسااتا بودنااد (جاادول .)1
مشاهدا و بررسایهاا نشاان داد کاه مقادار مصارف
سوخت هیزمی رابطۀ معناداری با بعاد خاانوار نادارد،
زیرا بیشتر خاناههاا تنهاا دارای یاک بخااری هیزمای
هستند که در اتا نشیمن مستقر مایشاود و در ایاام
سرد سال کلیاۀ افاراد خاانواده در آن تجماع کارده و
حتی شبها همگی در همین اتا استراحت میکنند.

جدول  -1نو سوخت مصرفی خانوارها بر حسب درصد
نام روستا

فقط هیزم

فقط سوخت فسیلی (نفت و کپسول گاز)

هم هیزم و هم سوخت فسیلی

برکن
کلیک
کهنه ده

18
1/4
33/3

8/3
8/1
3

81/8
89/1
99/8

در بررسی ایگوی تأمین سوخت هیزمای باه نحاوۀ
برداشت چوب ،نحوۀ حمل چاوب و محال جماعآوری
پرداخته شد .افرادی که بارای جماع آوری چاوب باه
جنگل مایروناد چاوب جماعآوریشاده را باه طار
مختلف حمل میکنند .بهطور متوسط در سه روستای
مطایعه شده 14 ،درصد چوب هیزمی جمعآوریشاده
توسط اسب 32 ،درصد بر روی کول فارد 11 ،درصاد
توسااط واناات یااا تراکتااور و  3درصااد توسااط فرقااون
جابهجا شده بود .برای برداشت چوب هیزمای باهطاور
متوسااط  81درصااد روسااتاییان از تباار 19 ،درصااد از

ارهموتوری خود یا دیگران و  3درصد هم از تبار و هام
از ارهموتوری استفاده میکردناد .باا توجاه باه اینکاه
گونههای مختلفی از جملاه راش ،بلنادمازو ،توساکای
ییالقی ،زیان گنجشک ،اوجاا ،ممارز ،باراناک ،ازگیال،
سرخدار ،گالبی وحشی و  ...پوشش جنگلی منطقاه را
تشکیل میدهند ،بهدییل کمباودن چاوب هیزمای در
دستر  ،روساتاییان گارایش خاصای باه جماعآوری
چوب گونه مشخصی ندارند و تمام منابع در دساتر
را جمعآوری میکنند هر چناد از دیادگاه روساتاییان
ایاان منطقااه ،چااوب درختااان مماارز و راش ،هیاازم
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مرغوب تری از دیگر گونه ها دارد .نتایج مطایعاه نشاان
داد روستاییان برای انتخاب محال جماعآوری چاوب،
سه عامل نزدیکی به منطقۀ مسکونی ،شیب موافات در
هنگام مراجعت با بار و حجم سرشاخه و تنۀ افتاده بار
روی زمین را در نرر میگیرند .بنابر گفتۀ افراد محلای
بهدییال محادودیت مناابع چاوب هیزمای ،هار ساایه
میانگین مسافت طیشده برای دسترسی به عرصههای
مناسب بهمنرور جمعآوری هیزم افزایش مییابد.
پس از برآورد چوب سوختی مورد مصرف تکتاک

خانوارهااای مسااتقر در روسااتا ،کاال چااوب سااوختی
مصرفی خانوارهای روستاهای تحت مطایعه و همچنین
متوسط برداشت چوب هیزمی در واحد سطح جنگلای
سامان عرفی محاسبه شد که در جدول  9آورده شاده
است .بر ایان اساا  143خاانوار روساتایی منطقاه،
 118/2مترمکعب هیزم مصرف کرده اناد کاه باهطاور
متوسط  1/84مترمکعب در هکتار و در سال چاوب از
عرصۀ سامان عرفی سه روستا بوده است.

جدول  -9مقدار کل چوب هیزمی مصرفشده و مقدار برداشت هیزم در واحد سطح
نام روستا

کل مصرف چوب هیزمی در طول سال
(مترمکعب)

متوسط چوب هیزمی برداشت شده در واحد سطح
جنگلی در سامان عرفی روستا (مترمکعب در هکتار)

برکن
کلیک
کهنهده
کل سه روستا

448/8
391/9
181/8
118/2

1/48
2/49
3/13
1/84

بحث
با توجه به عدم ارائۀ مجوز به روستاییان برای قطع
درختان و استفاده از چوب آنها برای مصارف ساوخت،
بخش عمدۀ چوب هیزمای ماورد نیااز روساتاییان باا
جسااتوجااو در عرصااههااای جنگلاای و جمااعآوری
سرشاخههای افتاده بر روی زمین تأمین میشاود .هار
چند در مواردی نیز به دییل کمبود این نو چاوبهاا،
روستاییان ،درختان یاا شااخههاای آنهاا را نیاز قطاع
میکنند .اگرچاه در بناد  3ماادۀ  4قاانون حفاظات و
بهاارهباارداری از جنگاالهااا و مراتااع آمااده اساات "در

مواردی کاه تاأمین مصاارف روساتایی در طارحهاای
جنگلداری حوزۀ مربوطاه پایشبینای نشاده و یاا باه
تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صور
سازمان جنگلبانی می تواند به روستاییان دهکاده هاای
مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عاوارض و
بهرۀ مایکانه منحصراً برای مصارف روستایی محلی باه
میزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد" (دفتر حقاوقی

و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع کشاور ،)1383 ،باا
ایاانحااال یکاای از مهاامتاارین مشااکال اهااایی ساااکن
روسااتاهای بررساای شااده ،عاادم نشااانهگااذاری چااوب
روستایی توسط اداره منابع طبیعای باوده اسات .اقادام
نکااردن ادارا منااابعطبیعاای در ایاان راسااتا و نیاااز
روستاییان به چوب ،زمینه را برای اقاداما غیرقاانونی،
همانند قطع درختان برای تأمین هیزم افزایش میدهد.
مقایسۀ آمارهای ارائاه شاده در جادول  4باا اطالعاا
حاصل از مطایعه که در جاداولهاای  1و  2و شاکل 2
آمده است و همچنین نتایج حاصل از مطایعاا مشاابه
( )Pandey, 2002; Ahmad Khan, 2006نشااان
میدهد هر چه درصد مساحت عرصۀ جنگلای در یاک
سامان عرفی باه کال مسااحت ساامان عرفای روساتا
بیشتر باشد و همچنین هر چه میانگین فاصلۀ منطقاۀ
مسکونی روستا از عرصههای جنگلی کمتر باشد ،تعداد
اسااتفادهکنناادگان از چااوب هیزماای و اسااتفاده از آن
افزایش مییابد و همچنین بار شامار خانوارهاایی کاه
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خود به تامین نیاز هیزمشان میپردازند افزوده خواهاد
شد .عالوه بر عوامل یاد شده باید تراکم و درصاد تااج
پوشش عرصههای جنگلی همجوار با جوامع روساتایی
را نیز ذکر کرد .در این تحقیت مشاهده شد که مقادار
مصرف سوخت هیزمی در روستاهای بارکن ،کلیاک و
کهنهده به ترتیب افزایش ماییاباد کاه ایان روناد در
تعداد خانوارهاای اساتفادهکنناده از چاوب هیزمای و
تعااداد خانوارهااایی کااه خااود بااه ت اأمین هیزمشااان
میپردازند نیز دیده میشاود .همچناین مصارف زیااد
هیزم در روستای کهنهده را میتاوان باه دییال غناای
جنگل های اطراف روستا از نرر هیزم خشک ،نزدیکای
محل وفور هیازم باه روساتا و نباود جاادۀ ماشاینرو
بهمنرور دسترسی به روستا برای انتقال ساوختهاای
هیدروکربنی توجیه کرد .گرچه تعداد خانوارهاایی کاه
در روستاهای برکن و کلیک از هیزم جنگلای اساتفاده
نمیکردند کم بود ،افراد این دسته از خانوارهاا ،اغلاب
متمول یا کهنسال بودند که عمده ترین دییل اساتفاده
از سااوختهااای هیاادروکربنی را تمیاازی و راحتاای
استفاده از آنها ذکر مایکردناد .در مجماو مایتاوان
گفت درصد تأمین نیاز انرژی از هیزم معیاری است که
میتواند بیانگر حد در دستر باودن مناابع ساوخت
هیزمی و به بیان دیگر وضعیت جنگل باشد ،یعنی هار
چه فاصاله از جنگال کمتار باوده و جنگال از تاراکم
بیشتری برخوردار باشد استفادۀ جوامع محلی از چوب
هیزمی افزایش مییابد .با مقایسۀ جدول  2و شاکل 2
با میانگین مصرف هیزم روستاها ،درصد تاأمین هیازم
توسط خود خانوار میتواناد معیااری بارای تشاخیص
ضعف اقتصادی خانوار باشد.
بررسی نتایج این تحقیت نشان میدهد اصلیتارین
عوامل موثر بر مقدار مصرف چوب هیزمای در جواماع
مرتبط باا جنگال عبارتناد از ساطح دارایای و درآماد
خانوار ،دوری و نزدیکای باه پوشاش جنگلای ،تاراکم
پوشش جنگلی ،وجود نیروی کار و حاد دسترسای باه
منابع انرژی جایگزین .هیزم ،تاأمین کنناده بخشای از
منابع درآمدی تعدای از خانوارهای روستایی است .این
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خانوارها اغلب دارای تعدادی نیروی کار جوان هساتند
که حرفۀ دیگری ندارند .بنابراین با جمعآوری و فروش
هیاازم درآماادی بااهدساات ماایآورنااد .از طاارف دیگاار
خانوارهایی کاه نیاروی کاار بارای جماع آوری هیازم
نداشااته باشااند مجبااور بااه اسااتفاده از سااوختهااای
جایگزین هیدروکربنی یا خرید هیزم هستند .با توجاه
به اینکه مهمترین دییل مصرف سوختهاای هیزمای،
صرفۀ اقتصادی آن در مقایسه باا مناابع انارژی اسات
ماایتااوان انترااار داشاات بااا تحقاات کاماال طاارح
هدفمندسازی یارانههاا و افازایش قیمات حامالهاای
انرژی ،در صور عدم برنامهریزی مالثر بارای تاأمین
نیازهااای سااوختی جوامااع ماارتبط بااا جنگاال ،مقاادار
مصرف سوخت هیزمی و در پی آن ،قطع و بهرهبرداری
غیرقاانونی درختاان افازایش یاباد .گرچاه ایان ماورد
نیازمند تحقیقا بیشتر است .همچنین مشاخص شاد
بر خالف انترار بهدییال ایگاوی اساتقرار خانوارهاا در
روستاهای ییالقی در طول ساال ،مقادار مصارف کال
سوخت هیزمی در یاک روساتا در فصاول گارم ساال
بیشتر از فصول سرد سال است.
اگرچه عرصههای اطاراف روساتاهای ایان مطایعاه
هنوز دارای طرح جنگلداری نیستند و برداشت رسمی
از درختان آنها صور نمی گیرد ،باا توجاه باه مقادار
برداشت روستاییان از هیزم جنگل که به طور متوساط
در سال  1/84متار مکعاب اسات؛ بایاد باا تحقیقاا
بیشتر در سایر مناطت ،مقدار برداشاتهاای معیشاتی
مشخص شده و از امکان برداشت سااالنه طارح کسار
شود .همچنین بارای روشان شادن ابعااد بیشاتری از
مصرف هیزم در جوامع روستایی ،تحقیقاا بیشاتری
برای دستیابی به ایگوی مکانی برداشت هیزم و تنریم
برداشتهای معیشتی از جنگل ضروری است.
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Abstract
The use of fuelwood has long been the main source of energy for forest dwellers. Although in
recent years, it has been diminished due to the ease of access to fossil fuels. Although like
many other developing countries, the use of wood is common in community adjacent or in the
forest area of Iran, studies to provide a complete insight of the most important aspects of
firewood consumption in these communities haven’t been conducted. Therefore, this study
has been done using the methods of exploration and field research with unstructured, semistructured and structured interviews and non-participatory observation. Most important
dimensions of fuelwood usage in the forest community, such as the amount of dependence of
communities with firewood, supplying of firewood, firewood consumption rates and factors
affecting the use of firewood were investigated. The area of case study is forest dependent
villages in Southern part of Kheyrod forest in Noshahr, Mazandaran province, Iran, including
Barkan, Kolyak and Kohne-deh. The amount of firewood consumption in the village Barkan,
Kolyak and Kohne-deh were 1.87, 1.96 and 2.17 cubic meters per household per month,
respectively. Also total annual consumption of households in the village Barkan, Kolyak and
Kohne-deh were 448.8, 369.6 and 179.8 cubic meters, respectively. According to forests area
in customary units of the villages, 1.74 cubic meters of firewood were yearly harvested in
average. Also there are corellations between amount of feuelwood consumption in households
and family assets, as a proxy for income, distance to forested area, forest density, and the
availability of alternative energy sources such as kerosene and liquefied natural gas. Further
investigation is required to elaborate various aspects of subsistence wood consuming in the
Caspian forests.
Keywords: Forest dwellers, Fuelwood, Kheyrud forest, Subsistence wood harvesting.
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