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 هدف و مقدمه
 مینتاأ  منباع  تارین مهام  جنگل ،تاکنون دیرباز از

 اساات بااوده اننشاین  جنگاال زنادگی  گااذران و معااش 

(Amacher et al., 1999; Pattanayak et al., 2004) .

و  یجنگلا  یهاا  یاوه م یآورجماع  ی،کشاورز ی،دامدار

 برای یازچوب مورد ن مینأت ینو همچن ییدارو یاهانگ

سوخت از جملاه   ینمأت و ی، امور زراعسازی ساختمان

از  یکای  یازم اسات. ه  باوده جنگل  یاساس یکارکردها

خصاو   به نییاروستا یجنگل برا یدا توی ینتر یاصل

  بااااااوده در حااااااال توسااااااعه یدر کشااااااورها

(Schwarzbauer and Stern, 2010). آن یآور جمع و 

 یندر جواماع روستانشا   یشاتی مع هاای  یتاز فعای یکی

 ینهما به (Dovie et al., 2004) است ها جنگل مجاور

 یاریجنگل در بس یباز عوامل تخر، مین هیزمتأ یلدی

. (Amacher et al., 1999)کشااورها اساات  یااناز ا

 مناابع  مینتاأ  بارای  کافی مایی منابع اغلب روستاییان

 را ماایع  گااز  و سافید  نفات  همانند فسیلی های انرژی

 دشاوار  آنها به دسترسی دنباشداشته  هم اگر و ندارند

نفار از   یلیاردمدو که حدود یطور. بهاست غیرممکن یا

عناوان تنهاا منباع    از چاوب ساوخت باه    یادن یتجمع

 ;Amacher et al., 1999)کنناد   یده ما اساتفا  یانارژ 

Dovie et al., 2004; Troncoso et al., 2007) .

شاده در  یبردار بهره یها  درصد از کل چوب 14حدود 

ماورد اساتفاده    یازم ه عنوانبه یادن یها سال از جنگل

همچناین  . (Bhatt and Sachan, 2004) یردگ یقرار م

ه پول نقاد  ب یابیدست یاز منابع اصل یکی یزمفروش ه

در حااال  یکشااورهااز  یاریبساا ییدر مناااطت روسااتا

ایبتاه اساتفاده از   . (Dovie et al., 2004)توسعه است 

 یفقط مختص کشاورها  یزمعنوان هها به چوب جنگل

حاصال از   یازم ه کاه طاوری باه  یست؛در حال توسعه ن

در منااطت   یانارژ  ینمأمنابع ت ینتر از عمده ها جنگل

نفار   یلیونم 21ت و حدود اس یککشور مکز ییروستا

پاز از آن اساتفاده   وپخت یکشور برا ینا ییاناز روستا

حادود   ینهمچنا . (Troncoso et al., 2007)کنند  یم

چهارم از کل چاوب  یکحدود  یامکعب متر  میلیون 8/4

عناوان ساوخت   باه  یاز ن یشاتار  شده از جنگل دریدتوی

 .(Schwarzbauer and Stern, 2010) شودمیمصرف 

 محصاوال   باه  بسایاری  وابستگی نیز ما شورک در

  گذشاته  ازهاا   جنگال  کاه طوریبه. دارد وجود جنگلی

 و ساازی  خاناه  مصاارف  مینتاأ  برای چوب تویید منبع

 و دام غاذای  مینتاأ  بارای  علوفاه  تویید منبع گرمایی،

 نیازهای برآورد برای دیگر فرعی محصوال از  بسیاری

و  همات  یاطف)عاو  اناد  باوده  خاانوار  دارویای  و غذایی

، هاا  آماار ساازمان جنگال    بر اسا  (.1388 ،همکاران

 یها جنگل یطرح جامع مقدمات مراتع و آبخیزداری در

 هااای آبخیااز (، در حااوزه1394-1391) کشااور شاامال

روساتا   3431 که دارد وجود روستا 4319شمال کشور

هاا واقاع شاده     جنگال  مجاور یااز این تعداد در داخل 

 ،طارح  ینارقام حاصل از هما  ن بر اسا ی. همچناست

منرور بارآورد  به یمصرف چوب جنگلساییانۀ  یانگینم

کال   یبارا  ،منااطت  یان خانوار در ا ییگرما یاجا احت

بارآورد   مترمکعب در خاانوار  33شمال  یجنگل ۀمنطق

رد اماو  ینتار از مهم یکی(. 1382 ،یشده است )شامخ

 یاۀ باه جنگال، ته   یمناطت جنگل ییانروستا یوابستگ

 گوناه  یان . اساتفاده از ا اسات  یانارژ  ینمأت رایبچوب 

کننادگان آن   مصرفشود  یها در ابتدا موجب م سوخت

چاوب   یگاردآور  یارا ز ،بمانناد  یهمچنان در فقر بااق 

اسات. مطایعاا  مرباوه باه      یار وقتگفعاییتی  یسوخت

نپال نشاان داده اسات کاه     یماهور تپه یاندازها چشم

از  یشبا  هیزم یاز چوب، گردآور یغن یدر نواح یحت

کاه   یمنااطق و در  گیارد  مای ساعت در روز وقات   یک

طاول  سااعت باه   1/2 تا زمان یندارند ا یچوب کمتر

 مجمااع اسااتراتویک تحقیقااا انجامااد. )مرکااز   یماا

در  یقاا  تحقبناابر  . (1389 نراام،  مصالحت  تشخیص

آنها کمتار از   ۀنساال ۀمد سرانآکه در یریفق یکشورها

 یماردم بارا   درصاد از  13 کام دسات  ،دالر است 333

ناد. انتقاال از   هسات واب یوانیپز به چوب و کود حو پخت

 معموالً یننو یها به سوخت یسنت یها سوخت ۀمرحل

 1333االنه باه  س ۀشود که درآمد سران یکامل م یزمان

 (.1389 ی،صادقیر)م دالر برسد 1133تا 
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 ایاران،  در فسایلی  های سوخت عریم ذخایر باوجود

 مینتاأ  بارای  ای عدیده  مشکال هنوز مناطت برخی در

وجاود   روستانشین خانوارهای نیاز مورد انرژی و سوخت

 و شاهری  مراکاز  از و این وضعیت در مناطقی کاه  دارد

 و کوهساتانی  منااطت  همچناین  و اند افتاده دور صنعتی

 دور باه  توجاه  باا . خورد می چشم به بیشتر ایعبور صعب

 دماوا  پخش و فروش مراکز از مناطت این ساکنان بودن

 مینتاأ  بارای  راه تارین  سااده  و تارین  هزینه کم ،فسیلی

 منااطت  و هاا  جنگال  چاوبی  ذخاایر  از اساتفاده  انرژی،

 عمومااً  نیاز  سوختی چوب این .است آنها مجاور جنگلی

 خشک باد و و برف از شده کن ریشه بادافتاده، درختان از

 اضاطرار  دییلبه که مواردی در مگر ،شود می آوری جمع

 کنناد  اساتفاده  ساایم  درختاان  از شاند با مجبور شدید

 (.  1383 یان،؛ کنعان1381 ،همت ی)عواطف

 مقادار ررسای  ب باه صور  ماوردی  به یتتحق یندر ا

جواماع داخال و مجااور جنگال،      ناسااکن  مصرف هیزم

عناوان ساوخت،   به یآنها به چوب جنگل یوابستگ سطح

و  یآور جماع  ۀنحاو  یزمای، موارد استفاده از ساوخت ه 

فرهنا  اساتفاده از ساوخت     یااز، رد نسوخت مو ینمأت

و  قادار گاذار بار م  یرعوامال تاث  بیان یتو در نها یزمیه

پرداختاه شاده اسات.     یزمیمصرف سوخت ه یچگونگ

 یال باه دو دی ابن یموضاوع  ینضرور  پرداختن باه چنا  

گذشات   بااوجود  ینکاه . نخسات ا شاود می یهتوج عمده

گیااری سااازمان جنگلبااانی و  شااکلاز  یطااوالن یانسااای

کشااور  یهااا در دانشااگاه یجنگلاادار ۀرشاات یبرقاارار

 یخانوارهااا یوابسااتگ حااددر مااورد  یکاااف یقااا تحق

و  به چوب سوخت صور  نگرفتاه  یننش جنگل ییروستا

کشاور از مناابع    یاست که برخاوردار   فرض شده اغلب

 یان شادن ا   منساو   سابب  یلیفسا  یها سوخت یمعر

 ی،خواهاد شاد )شاامخ    یاستفاده از منابع جنگلا   یوۀش

مجال طارح   جاینمتعدد که در ا یلاما بنابه دال .(1382

 یاز ساو   ؛کنون محقت نشده استامر تا ینا یستآنها ن

هاا در   یاراناه  یقاانون هدفمناد   یبا توجه به اجرا یگرد

و باا   یانرژ یها حامل یشدن نسب گران و یراخ یها سال

 ،شود یتمام م یگانرا یباًتقر یجنگل یزمه توجه به اینکه

 ییار مصرف ساوخت در خانوارهاا ت    یوممکن است ایگ

خاانوار از مناابع    یساوخت  یااز از ن یشاتری و سهم ب یابد

در  ییهاا  پاووهش  جارای ا ینشاود. بناابرا   ینتام یچوب

 .رسد نرر میبه یشده ضرورموارد مطرح زمینۀ

 

 ها مواد و روش
 تحقیق منطقة -

واقع در  یکدیگر،مجاور  یدر سه روستا یتتحق این

شهرساتان نوشاهر، بخاش کجاور و     استان مازنادران،  

 یدهستان توابع کجور صور  گرفتاه اسات. روساتاها   

هستند که  ییالقی ییروستاها ،ده و کهنه یکبرکن، کل

 یو در قسمت جناوب  یجنگل ۀدر باالبند و داخل منطق

دانشگاه تهران واقع  یرودخ یپووهش – یجنگل آموزش

بع منا ۀادار ۀمنطقه در محدود ینا یها اند. جنگل شده

غارب   یعای نرر اداره کل مناابع طب  یرز کجور، یعیطب

ارتفاا    .(1)شاکل  دنا استان مازندران، نوشهر قارار دار 

-هبا  یاا ده از ساطح در  و کهنه یکبرکن، کل یروستاها

 ی. روسااتااسااتمتاار  1133و  1113، 1883 یاابترت

 یمورد مطایعه و روستا ۀمنطق یبرکن در قسمت شرق

 اسات،   واقع شاده  منطقه ینا یده در قسمت غرب کهنه

 یکادیگر از  یدو نقطاه انساان   یان ا ۀفاصال  کاه  یطور هب

 .است یلومترحدود هفت ک

گرفتاه در خصاو    صاور   یها یتوجه به بررس با

هاای   یانه در جنگال ساای  دماای متوسط  منطقه، یماقل

گااراد،  یسااانت ۀدرجاا 11/8ده  کهنااهاطااراف روسااتای 

(  یماااه سااال )د یندر سااردتر دمااامتوسااط حااداقل 

در  دماا گاراد و متوساط حاداک ر     یسانت ۀدرج -11/3

گاراد   یساانت  ۀدرجا  21/11( یار ماه ساال )ت  ینترگرم

 1132در منطقااه  یبارناادگ یانۀ. متوسااط سااایاساات

 یانگیندر مهر )با م یمتر است که حداک ر بارندگ یلیم

در خاارداد )بااا  یمتاار( و حااداقل بارناادگ  یلاایم 298

ی سانگین  ها ریزش برف. استمتر(  یلیم 11 یانگینم

در زمساتان   ،شاود ها منجار مای   که به بسته شدن راه

 .(1381)اعتماد، رایج است 



 ...در مناطت جنگلی ییالقیبررسی مصرف هیزم خانوارهای روستایی   119

 

 

 مطایعه تحت روستاهای موقعیت -1 شکل

 

( 1383و  1382) مطایعااهایاان  اجاارای زمااان در

 باار  و شوسااه راه دارای کلیااک و باارکن روسااتاهای

 بار   ورو ماشاین  راه فاقاد  ده کهنه روستای ، امابودند

 سافید،  نفات  توزیاع  شاعبۀ  فاقاد  روساتا  ساه  هر. بود

 هستند. گاز و گازوییل

 

 تحقیق روش -

 و مطایعاه  تحات  روساتاهای  باودن  ییالقای  دییلبه

 ،سااکن در آنهاا   جمعیت سطح بر زمان ثیرگذارتأ نقش

 زماانی  مقطاع  شاش  در تحقیات  منطقۀ در حضور زمان

اکتشاافی اوییاه در    مراجعاۀ . دشا انتخااب   طی دو سال

ت به ماد  دو روز انجاام گرفات و    ل تحقیپاییز سال او

و عاالوه   همۀ افراد گروه تحقیت در منطقه حاضر شادند 

بیعای و انساانی،   ه از نرار ط بر آشنایی اوییاه باا منطقا   

انجاام دادناد و آشانایانی از    تحقیات را   ریزی اوییۀ برنامه

. سایر کار ممکن شود تا ادامۀجامعۀ تحقیت پیدا کردند 

اسات:  باوده  صور  زیار  بهاها در روستهای حضور  زمان

سااال دوم اواخاار ، اواخاار زمسااتان )سااه روز( سااال اول

روز(، اواسط مارداد تاا    )دو یرخرداد )چهار روز(، اواخر ت

 .ستان )سه روز(زم یلروز( و اوا 21) یوراواسط شهر

استفاده  یمختلف یابزارها از مطایعه ینا جرایا برای

 یو اساناد  نیمیادا از ناو    یتتحق ینا یطور کلبه شد.

)سازمان یافتاه،   که در آن مصاحبهاست  همزمانطور به

 ۀمشاااهدنیافتااه( و  سااازمان یافتااه و سااازمان   نیمااه

 تشاکیل را  یات تحق یارکاان اصال  آشکار و غیرمشارکتی 

-طور کلی در مطایعۀ اوییاۀ منطقاه کاه باه    . بهدهند می

هاای   تشافی صور  گرفت بیشاتر از مصااحبه  صور  اک

اساتفاده   غیرمشارکتی و آشکار مشاهدۀ و نیافته سازمان

هاا و   مشااهده هاای حاصال از ایان     شد. با تحلیل یافتاه 

 بنادی انجاام گرفات،    ه بر اسا  فن مقویاه ها کمصاحبه

 د:صور  زیر تهیه شای به های مصاحبه فرم

 و تفرج منروربه که ییخانوارهافرم مصاحبه با  -1

 ؛ندشو می ساکن روستاها در سال گرم فصل در اغلب

 اصالی  منباع  کاه  خانوارهاایی فرم مصاحبه باا   -2

 گاو های گله دارای و است دامداری آنها معیشت ینتأم

 ؛هستند گوسفند و

 و طبیعای  منابع های اداره کارکنانفرم مصاحبه با  -3

 .منطقه در حاضر بانانمحیط و قرقبانان و زیست محیط

نیافتاه، از   ساازمان  شاکل  سه بهنیز  ها مصاحبهاین 

 موارد طرح و محلی اجتماعا  محقت درشرکت یت طر

 یافتاه  سازمان نیمه رسانان؛ اطال  نرر دریافت و تحقیت

کجور،  طبیعی منابع ادارۀ کارکنانبا از طریت مصاحبه 

-با طارح سالال   محلی نخبگان و قرقبانان بانان، محیط

 روستا وضعیت خصو  در بازنیمه و باز صور به هایی
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 های اساتفاده از هیازم و ساطح    شیوهآن،  مشخصا  و

 مصااحبۀ فارم  باا اساتفاده از    ،یافتاه  سازمان کلی آن و

 مصاااحبۀ فاارم و الساال 94 بااا اول گااروه مخصااو 

 در. گرفات  صاور   السال  31 باا  دوم گروه مخصو 

 انسرپرساات صااد در صاادبااا  ،یافتااه سااازمان مصاااحبۀ

)باه   کلیاک  و ده کهنه روستاهای در ساکن خانوارهای

 در خاانوار  چهاار  و ده کهناه  روستای در خانوار دو جز

 پنجااه  و( نبودند مصاحبه به حاضر که کلیک روستای

 بارکن  روستای در ساکن خانوارهای انسرپرست درصد

باا   یافتاه مصااحبۀ ساازمان   13شد. بناابراین   مصاحبه

 موارد کلیۀ و در آنها سرپرستان خانوارها صور  گرفت

 شاده طراحای  هاای  پرساش  قایاب  در لهمسئ با مرتبط

 1.گرفت قرار بحث مورد

 درتحقیات   در مواقاع حضاور در منطقاۀ    همچنین

غیرمشارکتی و  مشاهدۀاز امکان  متفاو  زمانی مقاطع

ماردم در حاین    ر که صرفاً مشاهدۀ اعمال روزاناۀ آشکا

و چگونگی استفاده از  هیزم از جنگل چوب کار و تهیۀ

ر و نیاا  محقات   و در عین حال مردم از حضو آنها بود

هااای ایاان  یافتااهاز گیااری شااد.  ال  داشااتند بهاارهاطاا

ها و نیاز   مصاحبه های المشاهدا  نیز برای توسعۀ سل

 مطایعااۀ و دریااافتی اطالعااا  روایاای ییاادتأ باارای

 باا  مارتبط  هاای  فعاییت سوخت، آوری جمع های عرصه

. اساتفاده شاد   ساوخت  مصرف چگونگی مشاهدۀ و آن

و  روساتا  یحادود ساامان عرفا    یبررس برای همچنین

 ی،کشاااورز یاراضاا ۀاطااراف و مطایعاا  یهااا جنگاال

 شده از پیمایش عرصه و مشارکتو رها یباغ ،یمسکون

 تفسایر  در نخبگان و اعضای شورای اسالمی روساتایی 

 مقیاا   باا  توپاوگرافی  هاای  نقشاه  هوایی، های عکس

 در نهایات . دش استفاده ای ماهواره تصاویر و 1:21333

 تاریخی و اسنادی ۀمطایع از اطالعا  تکمیل منرور به

 .ه استشد استفادهنیز 

ذکر است به دییل اینکه موضو  اصالی ایان    شایان

مردم روستایی با جنگل، از جمله  ی رابطۀمطایعه بررس

جنگلی توساط   استفاده از چوب و هیزم و علوفۀ میزان

مبتنای بار    برای ایجاد جوهای بسیاری  تالشآنها بود، 

طای  ز محققاان  ن ادو تا  صور  گرفت.متقابل اعتماد 

اقی از یکای از روساتاییان اجااره    مراجعه به منطقه، ات

های روستاییان  فعاییت کردند در همۀمیکرده و سعی 

تعااداد  مشااارکت داشااته باشااند. بااه ایاان ترتیااب   

 نیافتاه بسایار زیااد باوده اسات.     های ساازمان  مصاحبه

رساان بارهاا در    بنابراین ممکن است یاک فارد اطاال    

داشته و این ایگوی کلی در نرر بوده ها مشارکت  حثب

ها تداوم  این مصاحبه ،انکه تا زمان اشبا  نرری محقق

 1(. 1381داشته باشند )ازکیا و دربان آستانه، 

 

 نتایج

 جمعیتی روستاهای مورد مطایعهمکانی و مشخصا  

 مسااحت  آماده،  نیاز  1 جادول  در کاه  گونههمان

 یهچندصدساا  قادمتی  کاه  برکن روستای عرفی سامان

 مجمااو  ،مقاادار ایاان از کااه اساات هکتااار 228 ،دارد

 هکتار 149 ،روستا باغا  و کشاورزی مسکونی، اراضی

 هاای  جنگل مساحت نیز( درصد 39) هکتار 82 واست 

 کلیک روستای عرفی سامان مساحت. است سامان این

 این از که است هکتار 212 ،دارد سایه 333 قدمت که

 باغاا   و شااورزی ک مساکونی،  اراضای  مجمو  ،مقدار

 نیز( درصد 11) هکتار 113 و بوده هکتار 142 با برابر

 مسااحت . اسات  عرفی سامان این های جنگل مساحت

 ایجااد  1341 سال از که ده کهنه روستای عرفی سامان

 مجماو   ،مقدار این از که است هکتار 412 ،است دهش

 83 باا  برابار روستا  باغا  و کشاورزی مسکونی، اراضی

 مسااحت  نیاز ( درصاد  82) هکتاار  331 و هبود هکتار

 ده، کهناه شاامل منااطت   ) ده کهناه  سامان های جنگل

 .است( 4چاخنی و 3ری نمک ،2یزیرک

 
 زمیه قدارم یبررس جینتا تنها مقایه نیا در که است توجه شایان - 1

 یاطالعات منابع از گرچه شده، یبررس ییروستا یخانوارها یمصرف

 .است شده استفاده مباحث تر روشن انیب یبرا باال در مذکور
2
 Lazirak 

3
 Nemakri 

4
 Chakheni 
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 شدهبررسی روستاهای عرفی سامان مشخصا  -1 جدول

 روستا نام
 عرفی سامان کل مساحت

 )هکتار(

مساحت اراضی مسکونی، کشاورزی، 

 رهاشده و مرتعی )هکتار(

ی، و کشاورز یمسکون یاراض درصد

 رهاشده و مرتعی

 94 149 228 برکن

 41 142 212 کلیک

 18 83 412 ده کهنه

 

 روساتای  در مساکونی  هاای  سااختمان  کل تعداد

 روسااتای در و 131 کلیااک روسااتای در، 181 باارکن

 مطایعااه تحاات روسااتاهای .اساات باااب 43 ده کهنااه

 تفرجای  کاارکرد  بیشاتر  و هساتند  ییالقای  روستاهای

 ،اساات مت یاار سااال طااول در آنهااا جمعیاات و دارنااد

 در و جمعیات  بیشاترین  دارای تابستان در که طوری به

 مطایعاۀ  در. هساتند  جمعیات  کمترین دارای زمستان

 در روسااتاییان حضااور بیشااترین زمااان در و تابسااتانه

 جمعیات  باا  خاانوار  82 دارای بارکن  روستای منطقه،

که اییبود، درح نفر 3/4 جمعیت متوسط با و نفر 312

 باا  نفار  413 باا  برابر ،خانوار 82 این اعضای کلتعداد 

 در سااال تحقیاات کااه بااوده نفاار 9 جمعیاات متوسااط

 روساتای  .نکردناد  مراجعاه  یایال   باه  آنهاا  از تعدادی

 بااا ،نفاار 113 جمعیاات بااا خااانوار 41 دارای کلیااک

 کال تعاداد  کاه  بود، درحایی نفر 8/2 جمعیت متوسط

 جمعیات  متوساط  باا  نفار  283،خانوار 41 این اعضای

 18 نیاز دارای  ده کهناه  روساتای  .بوده اسات نفر  9/9

 نفر 3/2 جمعیت متوسط با و نفر 14 جمعیت با خانوار

 باا  نفار  11 ،خاانوار  18 ایان  اعضاای  کال تعاداد   بود

 ذکر شایان. (2)جدول  نفر بودند 1/8 جمعیت متوسط

 مقایساه  در خانوار جمعیت کم میانگین دییلکه  است

 حضاور  گرم فصل در خانوار جمعیت واقعی میانگین با

 و ی ییالقای روساتا  در خاانوار  هار  افراد کلیهنداشتن 

 کاه  طاوری  هب. است آنها میدائ سکونت محل در حضور

 روساتای  در ساکن خانوارهای جمعیت درصد 81 تنها

 در ساااکن خانوارهااای جمعیاات درصااد 42 باارکن،

 ساکن خانوارهای جمعیتدرصد  11 و کلیک روستای

 .  داشتند حضور روستا در ده کهنه وستایر در

 مطایعه مصرف سوخت در روستاهای تحت -2 جدول

 نام

 روستا

تعداد 

 خانوار

کننده از  درصد خانوارهای استفاده

 هیزم

 خانوار مصرف ماهانۀ

هیزم 

 مکعب()متر

 کپسول پنج گیلوگرمی گاز

 )عدد(

 نفت سفید

 )ییتر(

 1/33 ¼ 88/1 8/12 82 برکن

 8/49 9 19/1 1/11 41 کلیک

 3/1 3 18/2 133 18 ده کهنه

 

 حضااور کمتاارین زمااان در و زمسااتانه مطایعااۀ در

 نفار  18 برکن روستایجمعیت  منطقه، در روستاییان

 روسااتای و بااود نفاار 13 کلیااک روسااتای جمعیااتو 

 در مساتقر  افاراد  تماامی  .باود  جمعیات  فاقاد  ده کهنه

باومی  یرباومی و غ  چوپاناان  زمستان فصل در روستاها

روزی اسات و   کار دامداری در این منطقه شبانه .بودند

از اهاایی   دامادار یاا   اعضای خاانوادۀ گاهی چوپانان از 

کاه تعااداد  روساتاهای تحات مطایعاه بودنااد. درحاایی    

وشهر کجور و ن اهای منطقۀدیگری از اهایی سایر روست

 ماهاه یاا سااالنه در   بودند کاه طای قراردادهاای چند   
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 مش ول بودند. ه به کارهای منطق دامداری

 یاهااای از درصااد 8/88 ،مطایعااه جینتااا اسااا  باار

 از درصاد  3/84 و کیا کل یاهاای  از درصاد  8/89،برکن

 را روساتاها  نیا ا در خاود  حضور ۀزیانگ ده کهنه یاهای

 یروساتا  به عالقه هوا، و آب ت ییر استراحت، و حیتفر

باه  . ناد کرد عناوان  اماالک  از حفاظت و یاجداد و آبا

ه نسابت جمعیات تابساتانه باه زمساتانه در      کا طوری

 بوده است. 1/8و در روستای کلیک  28روستای برکن 

 

 هیزماز  استفادهمیزان  -

 8/12 ،دهاد  مای  نشاان  2گوناه کاه جادول    همان

 133 و کلیاک  اهاایی  درصد 1/11 برکن، اهایی درصد

ای  عمده بخش یا کل مینتأ برای ده کهنه اهایی درصد

 هیزماای چااوب از خااود نیاااز دمااور گرمااایی انارژی  از

 هیزمای  چوب مصرف مقدارمتوسط  .ندکن می استفاده

 روساتای  در خانوار هر برای(  آبان پایان تا فروردین)از 

 19/1 کلیااک روسااتای در مترمکعااب، 88/1 باارکن

 در مترمکعاب   18/2 ده کهناه  روستای در و مترمکعب

 اغلاب  ایان روساتاها،   در هیزمای  چوب .است بوده ماه

 ،پخاات نااان یزماای،ه هااای بخاااری در سااتفادها باارای

 یهاا  کاردن حماام   و گارم  یمحصاوال  داما   یفرآور

مصارف   یایگاو  ۀبا مطایعا  گردد. یم یآور جمع یخانگ

درصااد چااوب  13در حاادود  دشااسااوخت مشااخص 

گارم کاردن    بارای  و یزمای ه یهاا  یبخار ، دریزمیه

 .  دشو یاستفاده قرار م یمنازل مسکون

روساتاها و   یان در ا ساوخت  ۀشعب نبودبا توجه به 

ساوخت در   ۀشاعب  تارین یاک تاا نزد  یادز یارفاصله بس

تنهاا   یداز کپسول گااز و نفات ساف    ییانروستا ،کجور

. کنناد مای سماور استفاده  کردنگرم غذا و پخت برای

هر خاانوار در   یمصرف کپسول گاز و نفت برا یانگینم

 یتری 1/33کپسول گاز و  1/4برکن  یهر ماه در روستا

 یتار ی 8/49کپسول گاز و  9 یککل یدر روستاو نفت، 

کپساول   یچده ها  کهناه  یاست و در روستا سفیدنفت 

مصارف نفات تنهاا    و متوساط   شود ینم استفاده یگاز

 یان ا ۀدهناد له نشانئمس ینکه ا استدر ماه  یتری 3/1

 بارای  جااده  نبود یلده به دی کهنه ییاناست که روستا

 بیشتر دسترسی و روستا به فسیلی های سوخت انتقال

 خاود  نیاز مورد انرژی اغلب ،هیزمی چوب به تر آسان و

 .ندکن می مینتأ آن از را

 جهاا   در روساتاها  فاصالۀ  دهنادۀ  نشان 3 جدول

 عناوان باه  جنگال  آثاار  نخساتین  از ج رافیاایی  اصلی

. است هیزمی چوب منابع به دسترسی سهویت شاخص

 یها عرصه به دسترسی دشو می مالحره که گونههمان

 بااا تنهااا ده کهنااه روساتای  در روسااتا مجاااور جنگلای 

 این که درحایی است، مقدور متر 338 مسافت میانگین

 و 838 ترتیاب به برکن و کلیک روستاهای در میانگین

 تماامی  از ده کهناه  روساتای  ضامن  در. باود  متر 841

کااه یدر صااورت ،دارد دسترساای جنگاال بااه جهااا 

اقد پوشش ف یو برکن در جهت شرق یککل یروستاها

 بودند. یجنگل

 جنگل از شدهبررسی روستاهای فاصلۀ میانگین -3 جدول

 روستا

  روستا عرفی سامان های جنگل از روستا فاصله

 متر به آنها حسابی میانگین و ج رافیایی اصلی های جهت در

 میانگین شمال جنوب شر  غرب

 841 1412 413 پوشش عدم 932 برکن

 838 113 313 پوشش عدم 1193 کلیک

 338 332 313 212 213 دهکهنه
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پاراکنش مصارف کال     هاا،  مصاحبه بر اسا  نتایج

در طول سال در فصول گارم   هادر روستا یزمیچوب ه

 کااه 2 شااکل. اسااتاز فصااول ساارد  یشااترب یاربساا

ایان   در خانوارهاا  حضاور  زماانی  پراکنش دهندۀ نشان

 طاول  در ساوخت  مصارف  مقدار گویای است روستاها

  است. نیز سال

 

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

 

 روساتاهای  اک ار  در وشاده  بررسای  روستاهای در

بیاان   بارای  مختلفای  واحادهای  ،کشور شمال جنگلی

بار  . رود کاار مای  ورد استفاده در خانوار بهم هیزم حجم

مطایعاه،  آماده در ایان   عمال های به گیری اسا  اندازه

(، 1اساتر  3) هیزم نیسان یک از عبارتند رایج واحدهای

 هیازم  اساب  باار  یاک  و( استر 1/1) هیزم تراکتور یک

 معناای باه  زنیا  هیازم  کاول  یک اصطالح(. استر 1/3)

 تواناد حمال کناد،   می نفر یک کهاست  هیزمی مقدار

 .  رود می کارهب

طاور  آماده، باه  عمال های به گیری با توجه به اندازه

ول در تابستان و در صور  مساعد بودن هاوا، هار   معم

روز  8تاا   1را در ماد    یازم باار اساب ه   یاک خانوار 

سال و در فصاول   یباران ی. اما در روزهاکند یمصرف م

 یاک در  یازم هر بار اسب ه یطمح یبسته به دما ،سرد

 الزمد. متوساط ماد  زماان    شاو  یدو روز مصرف م یا

 
 است. چوب مکعب متر 9/3 با برابر استر هر - 1

ناابع چاوب و   م یرفت و برگشت به مناطت داراشامل 

در  یازم، بار اسب ه یکقطعه کردن و قطعه یآورجمع

 یاک کل یساعت، در روساتا  3برکن در حدود  یروستا

ساعت  1/1ده کهنه یساعت و در روستا 1/2در حدود 

  بود.

 روش ساه  منطقاه  در خانوارهاا  هیازم  تأمین برای

 باه  جنگال  از هیزم انتقال و آوری جمع -1 دارد: وجود

 -2 خاانوار؛  افاراد  از یکای  وساط ت مصارف  مورد محل

 آوری جمع به اقدام که کسانی از نیاز مورد هیزم خرید

 -3 کنناد؛ فاروش مای   برای روستا به آن حمل و هیزم

مقادار   دهنادۀ نشاان  4 جادول . روش دو هر از تلفیقی

 در هیازم  تاأمین  روش سه از یک هر در مصرفی هیزم

 .است این روستاها

 از درصااد نااه روسااتا سااه مجمااو  در همچنااین

 باه  نیازهاای،  تاأمین  بار  عاالوه  خاانوار  های سرپرست

 خانوارهاا  ساایر  باه  هیزمای  چوب فروش و آوری جمع

 .پرداختند می
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 درصد حسب بر خانوار نیاز مورد هیزم مینتأ چگونگی -4 جدول

 هیزم مصرف عدم هیزم خرید و آوری جمع هیزم آوری جمع هیزم خرید روستا نام

 3/8 4/2 3/49 1/43 برکن

 1/8 1/8 1/92 9/21 کلیک

 3 3 3/13 8/9 دهکهنه

 

نشاان   هاا  هاا و مشااهده   مصااحبه حاصال از   نتایج

 یبر ایگو یمیمستق یرخانوار تاث دارایی سطح دنده می

مصارف   ،هاا  دارایای  افازایش مصرف ساوخت دارد. باا   

آن از نفات و   یجاو به یابندمیکاهش  یزمیسوخت ه

ایان  . دشاو  مای تفاده در سطح باالتر کپساول گااز اسا   

 یهااادر خانوارشااده، مطایعااه  یدر روسااتاهاپدیااده 

کااهش مصارف گااز و نفات صااد  باود       درآمد با  کم

از  درصاااد 18بااارکن  یدر روساااتا کاااه یطاااور باااه

و  کنناد هیزم مصارف مای  خانوارها تنها  یندرآمدتر کم

را  یمصرف یزمو ه کردندمصرف نمیمصرف نفت و گاز 

 4/1 یاز ن یاک کل یدر روستا. کردند یم ینمأخود ت یزن

کپساول گااز    درصاد  2/19نفات و   ازخانوارهاا   درصد

 ینتار  ییندر پا یزخانوارها ن ینکه ا کردنداستفاده نمی

بارکن   یاز اهای درصد 3/8قرار داشتند.  یدرآمد ۀطبق

خود  یازمورد ن یکل انرژ ،یککل یاز اهای درصد 1/8و 

سوخت  زادند و کر یهتهسفید را از کپسول گاز و نفت 

افاراد جازو    یان کاه ا  کردناد اصالً استفاده نمی یزمیه

. (1)جاادول  ساااکنان روسااتا بودنااد  ینتاار متمااول

مصارف   قادار هاا نشاان داد کاه م    یمشاهدا  و بررسا 

 ،با بعاد خاانوار نادارد    یمعنادار ۀرابط یزمیسوخت ه

 یزمای ه یبخاار  یاک  یهاا تنهاا دارا   خاناه  یشترب یراز

 یاام و در ا دشاو  یما  مستقر یمنهستند که در اتا  نش

ده و کار افاراد خاانواده در آن تجماع     یاۀ سرد سال کل

 .ندکن یاتا  استراحت م یندر هم یها همگ شب یحت

 بر حسب درصد نو  سوخت مصرفی خانوارها -1 جدول

 هم هیزم و هم سوخت فسیلی فقط سوخت فسیلی )نفت و کپسول گاز( فقط هیزم نام روستا

 8/81 3/8 18 برکن

 1/89 1/8 4/1 کلیک

 8/99 3 3/33 کهنه ده

 

 نحاوۀ  باه  هیزمای  سوخت مینتأ ایگوی بررسی در

 آوری جماع  محال  و چاوب  حمل نحوۀ چوب، برداشت

 باه  چاوب  آوری جماع  بارای  که افرادی. شد پرداخته

 طار   باه  را شاده آوری جماع  چاوب  روناد  مای  جنگل

 روستای سه در متوسط طوربه. دکنن می حمل مختلف

 شاده آوری جمع هیزمی چوب درصد 14 ،مطایعه شده

 درصاد  11 فارد،  کول روی بر درصد 32 اسب، توسط

 فرقااون توسااط درصااد 3 و تراکتااور یااا واناات توسااط

 طاور باه  هیزمای  چوب برداشت برای .بود شده جا هجاب

 از درصااد 19 تباار، از روسااتاییان درصااد 81 متوسااط

 هام  و تبار  از هم درصد 3 و دیگران یا خود موتوری اره

 اینکاه  باه  توجاه  باا . دناد کر می استفاده موتوری اره از

 توساکای  بلنادمازو،  راش، جملاه  از مختلفی های گونه

 ازگیال،  باراناک،  ممارز،  اوجاا،  ،گنجشک زیان ییالقی،

 را منطقاه  جنگلی پوشش...  و وحشی گالبی سرخدار،

 در هیزمای  چاوب  باودن  کم دییلبه ،دهند می تشکیل

 آوری جماع  باه  خاصای  گارایش  روساتاییان  دستر ،

 دساتر   در منابع تمام و ندارند مشخصی گونه چوب

 روساتاییان  دیادگاه  از چناد  هر کنند می آوری جمع را

 هیاازم ،راش و مماارز درختااان چااوب ،منطقااه ایاان
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 نشاان  مطایعاه  نتایج .داردها  گونه تری از دیگر مرغوب

 چاوب،  آوری جماع  محال  انتخاب برای روستاییان داد

 در موافات  شیب مسکونی، منطقۀ به نزدیکی عامل سه

 بار  افتاده تنۀ و سرشاخه حجم و بار با مراجعت هنگام

 محلای  افراد گفتۀ بنابر. گیرند می نرر در را زمین روی

 ساایه  هار  هیزمای،  چاوب  مناابع  محادودیت  دییال به

 های عرصه به دسترسی برای شده طی مسافت میانگین

 .یابد می افزایش هیزم آوری جمع منروربه مناسب

تاک   مورد مصرف تک یاز برآورد چوب سوخت پس

 یمسااتقر در روسااتا، کاال چااوب سااوخت  یخانوارهااا

 ینمطایعه و همچن تحت یروستاها یخانوارها یمصرف

 جنگلای در واحد سطح  یزمیمتوسط برداشت چوب ه

 شاده  آورده 9 جدول در که دش محاسبه یسامان عرف

خاانوار روساتایی منطقاه،     143بر ایان اساا     .است

طاور  اناد کاه باه    مصرف کرده رمکعب هیزممت 2/118

عب در هکتار و در سال چاوب از  مترمک 84/1متوسط 

 سامان عرفی سه روستا بوده است. عرصۀ

 سطحدر واحد  یزمبرداشت ه قدارو مشده  مصرف یزمیکل چوب ه مقدار -9 جدول

 روستا نام
 سال طول در هیزمی چوب مصرف کل

 (مکعب)متر

 سطح واحد در دهش برداشت هیزمی چوب متوسط

 (هکتار در مکعبر)مت روستا عرفی سامان در یجنگل

 48/1 8/448 برکن

 49/2 9/391 کلیک

 13/3 8/181 ده کهنه

 84/1 2/118 روستا سه کل

 

 بحث

قطع  برای ییانمجوز به روستا ئۀتوجه به عدم ارا با

مصارف ساوخت،    یبرا هادرختان و استفاده از چوب آن

باا   ییانروساتا  یااز ماورد ن  یزمای چوب ه ۀبخش عمد

 یآور و جمااع یجنگلاا یهااا جااو در عرصااه وجساات

د. هار  شاو  یم ینمأت ینزم یافتاده بر رو یها سرشاخه

، هاا  این نو  چاوب کمبود  یلبه دی یزن یچند در موارد

قطاع   یاز نرا آنهاا   یهاا  شااخه  یاا درختان  ،ییانروستا

قاانون حفاظات و    4 ۀمااد  3بناد  چاه در  . اگرندکن می

در "هااا و مراتااع آمااده اساات  جنگاال از یربااردا بهااره
 یهاا  ی کاه تاأمین مصاارف روساتایی در طارح     موارد

بینای نشاده و یاا باه      مربوطاه پایش   ۀجنگلداری حوز
این صور    تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در

هاای   تواند به روستاییان دهکاده  سازمان جنگلبانی می
و وارض نشینان بدون دریافت عا  مجاور جنگل و جنگل

مصارف روستایی محلی باه  ی مایکانه منحصراً برا ۀبهر
 یدفتر حقاوق ) "برداری بدهد میزان احتیاج اجازه بهره

باا   ،(1383سازمان جنگل ها و مراتع کشاور،   یو بازرس

ساااکن  یمشااکال  اهااای ینتااراز مهاام یکاای حااال یاانا

چااوب  یگااذار عاادم نشااانه بررساای شااده، یروسااتاها

اقادام   ه اسات. باود  یعای توسط اداره منابع طب ییروستا

طبیعاای در ایاان راسااتا و نیاااز    ادارا  منااابعنکااردن 

انونی، اقاداما  غیرقا   ییان به چوب، زمینه را برایروستا

دهد.  مین هیزم افزایش میهمانند قطع درختان برای تأ

 اطالعاا   باا  4 جادول  در شاده  هارائا  آمارهای مقایسۀ

 2 شاکل  و 2 و 1 هاای جاداول  در که مطایعه از حاصل

 مشاابه  مطایعاا   از حاصل نتایج همچنین و است آمده

(Pandey, 2002; Ahmad Khan, 2006 )نشااان 

 یاک  در جنگلای  عرصۀ مساحت درصد چه هر دهد می

 روساتا  عرفای  ساامان  مسااحت  کال  باه  عرفی سامان

 منطقاۀ  فاصلۀ میانگین چه هر همچنین و باشد بیشتر

 ادتعد باشد، کمتر جنگلی های عرصه از روستا مسکونی

 آن از اسااتفاده و هیزماای چااوب از کنناادگان اسااتفاده

 کاه  خانوارهاایی  شامار  بار  همچنین و یابد می افزایش
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 خواهاد  افزوده پردازند می هیزمشان نیاز تامین به خود

 تااج  درصاد  و تراکم باید شده یاد عوامل بر عالوه. شد

 روساتایی  جوامع با همجوار جنگلی های عرصه پوشش

 که مقادار  دش مشاهده تحقیت این در. دکر ذکر نیز را

و  یاک بارکن، کل  روستاهای در هیزمی سوخت مصرف

روناد در   یان کاه ا  یاباد  یما  یشافزا یبده به ترت کهنه

و  یزمای کنناده از چاوب ه  اساتفاده  یتعداد خانوارهاا 

 یزمشااانه ینمأکااه خااود بااه تاا  ییتعااداد خانوارهااا

زیااد  رف مصا  همچناین شاود.   یم یدهد یزپردازند ن یم

تاوان باه دییال غناای      ده را می روستای کهنههیزم در 

های اطراف روستا از نرر هیزم خشک، نزدیکای   جنگل

 رو  ماشاین  وفور هیازم باه روساتا و نباود جاادۀ     محل 

هاای   به روستا برای انتقال ساوخت منرور دسترسی به

هیدروکربنی توجیه کرد. گرچه تعداد خانوارهاایی کاه   

گلای اساتفاده   زم جندر روستاهای برکن و کلیک از هی

این دسته از خانوارهاا، اغلاب   افراد  کردند کم بود، نمی

ترین دییل اساتفاده   دهبودند که عم متمول یا کهنسال

راحتاای تمیاازی و هااای هیاادروکربنی را   از سااوخت

تاوان   یدر مجماو  ما  کردناد.   استفاده از آنها ذکر مای 

است که  یاریمع یزماز ه یانرژ یازن ینمأگفت درصد ت

در دستر  باودن مناابع ساوخت     حد یانگرتواند ب یم

هار   یعنی ،جنگل باشد یتوضع یگرد یانو به ب یزمیه

و جنگال از تاراکم   باوده  چه فاصاله از جنگال کمتار    

 چوب از محلیجوامع  ۀبرخوردار باشد استفاد یشتریب

 2و شاکل   2با مقایسۀ جدول  .یابد می افزایش هیزمی

 هیازم  نمیتاأ  درصد ،روستاها هیزم میانگین مصرف با

 تشاخیص  بارای  معیااری  تواناد  می خانوار خود توسط

 باشد. خانوار اقتصادی ضعف

 تارین  اصلی دهد می نشان تحقیت این نتایج بررسی

 جواماع  در هیزمای  چوب مصرف مقدار بر موثر عوامل

 درآماد و   دارایای  ساطح  از عبارتناد  جنگال  باا  مرتبط

 تاراکم  جنگلای،  پوشاش  باه  نزدیکای  و دوری خانوار،

 باه  دسترسای  حاد  و ، وجود نیروی کارجنگلی پوشش

کنناده بخشای از    مینهیزم، تاأ  .جایگزین انرژی منابع

منابع درآمدی تعدای از خانوارهای روستایی است. این 

جوان هساتند   خانوارها اغلب دارای تعدادی نیروی کار

آوری و فروش  جمع دیگری ندارند. بنابراین با که حرفۀ

نااد. از طاارف دیگاار آور دساات ماایهیاازم درآماادی بااه

آوری هیازم   خانوارهایی کاه نیاروی کاار بارای جماع     

هااای  نداشااته باشااند مجبااور بااه اسااتفاده از سااوخت

 توجاه  با هیدروکربنی یا خرید هیزم هستند.جایگزین 

 ،هیزمای  هاای  سوخت مصرف دییل ترینمهم اینکه به

 اسات  انارژی  مناابع  در مقایسه باا  آن اقتصادی صرفۀ

 طاارح کاماال تحقاات بااا داشاات انترااار تااوان ماای

 هاای  حامال  قیمات  افازایش  و هاا  یارانه هدفمندسازی

 مینتاأ  بارای  ثرمال  ریزی برنامه عدم صور  در انرژی،

 مقاادار جنگاال، بااا ماارتبط جوامااع سااوختی نیازهااای

 برداری بهره و قطع ،آن در پی و هیزمی سوخت مصرف

 ماورد  ایان  گرچاه . یاباد  افازایش  درختاان  غیرقاانونی 

 دشا  مشاخص  همچنین. است بیشتر تحقیقا  نیازمند

 در خانوارهاا  اساتقرار  ایگاوی  دییال به انترار خالف بر

 کال  مصارف  مقادار  ساال،  طول در ییالقی روستاهای

 ساال  گارم  فصاول  در روساتا  یاک  در هیزمی سوخت

 .است سال سرد فصول از بیشتر

های اطاراف روساتاهای ایان مطایعاه      اگرچه عرصه

 برداشت رسمی جنگلداری نیستند وهنوز دارای طرح 

باا توجاه باه مقادار      گیرد، ز درختان آنها صور  نمیا

به طور متوساط  که برداشت روستاییان از هیزم جنگل 

باا تحقیقاا     بایاد  متار مکعاب اسات؛    84/1 در سال

هاای معیشاتی    برداشات  مقدار ،یشتر در سایر مناطتب

مشخص شده و از امکان برداشت سااالنه طارح کسار    

 از بیشاتری  ابعااد  شادن  روشان  د. همچنین بارای شو

روستایی، تحقیقاا  بیشاتری    جوامع در هیزم مصرف

کانی برداشت هیزم و تنریم برای دستیابی به ایگوی م

  .است ضروریهای معیشتی از جنگل  برداشت
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 منابع

 یهاا  روش. 1382 آساتانه،  درباان  رضایعل و یمصطف ایازک

   .138، هانیک انتشارا  ت،یتحق یکاربرد

 درخات  باذر  کیفای  و کمای  بررسی. 1381 د،وحی اعتماد،

استان  یها در جنگل (Fagus orientalis Lispky) راش

 یعیدانشکده منابع طب ی،جنگلدار یمازندران، رسایه دکتر
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 ماادیریت باار اثاارآن و مایکیاات. 1388 فرهااادی، مرتضاای

 روساتای  یاک  در تاریخی بررسی: طبیعی منابع های  عرصه

 توابع از چتن روستای ردیمو مطایعه) ایران شمال جنگلی

(: 4) 92 ایاران،  طبیعای  مناابع   مجلاه  ،(نوشاهر  شهرستان

318-419. 

درون جنگال و توساعه    ی. روساتاها 1383مونا،  کنعانیان،

 یناماه کارشناسا   یاان مناسب آنها، پا یاجتماع – یاقتصاد

 ،دانشاگاه تهاران   یعای دانشکده منابع طب ی،ارشد جنگلدار

183 .  
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Ahmad Khan, T., 2006. Indoor air pollution 

and child health in Pakistan, Report of a 

seminar held at the Aga Khan University, 

Karachi, Pakistan, 29 September 200, World 

Health Organization, 32 pp. 

Amacher, G.S., W.F. Hyde, and K.R. Kanel, 

1999. Nepali fuelwood production and 

consumption: Regional and household 

distinctions, substitution and successful 

intervention, The Journal of Development 

Studies, 35(4), 138-163. 
Bhatt, B.P., and M.S. Sachan, 2004. Firewood 

consumption along an altitudinal gradient in 

mountain villages of India, Biomass and 

Bioenergy, 27(1), 69-75. 
Dovie, D.K., E.T.F. Witkowski, and C. 

Shackleton, 2004. The Fuelwood Crisis in 

southern Africa: Relating Fuelwood Use to 

Livelihoods in a Rural Village, Geo Journal, 

60(2), 123-133. 

Pandey, D., 2002. Fuelwood studies in India: 

myth and reality, Center for international 

forestry research, 108 pp. 

Pattanayak, S.K., E.O. Sills, and R.A. Kramer, 

2004. Seeing the forest for the fuel, 
Environment and Development Economics, 

9(2), 155-179 . 

Schwarzbauer, P., and T. Stern, 2010. Energy 

vs. material, Economic impacts of a “wood-

for-energy scenario” on the forest-based sector 

in Austria: A simulation approach, Forest 

Policy and Economics, 12(1) 31-38. 

Troncoso, K., A. Castillo, O. Masera, and L. 

Merino, 2007. Social perceptions about a 

technological innovation for fuelwood 

cooking: Case study in rural Mexico, Energy 

Policy, 35(5), 2799-2810. 

 

 

  



Iranian Journal of Forest, Vol.6, No. 1, Spring 2014 125 

 

 

Firewood consumption by rural households in upland of the Caspian forests  

in the northern Iran and related factors 

(Case study: Upland villages in southern parts of Kheyrud Forest) 
 

 

M. Nourzad Moghaddam
1

, T. Shamekhi
2
, V. Etemad

3
, and M. A. Hemmat

3 

 

1 Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, I.R. Iran  

2 Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran 
3 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran 

(Received: 20 November 2012, Accepted: 8 April 2014) 

 

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, semi-

structured 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.  
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