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  چکیده

ي گذشته در پهنه ها زمانو از  طورمعمول بهتهیه زغال،  منظور بهي سنتی از چوب ازجمله ها برداشت

 نانینش جنگلبلوط زاگرس وجود داشته و در حال حاضر دانش فنی آن در دست  هاي جنگلوسیع 

یافته و بنابراین ثبت این  بومی کشور است که در غرب کشور تکامل يها دانشقرار دارد و ازجمله 

این مطالعه در استان . ي باغی ضرورت داردها ستمیاکوسکارگیري آن در  دانش بومی و تحلیل و به

چهارمحال و بختیاري و با روش گلوله برفی و مصاحبه با افراد سرشناس و نخبگان محلی و 

با نوشتن مصاحبه انجام و اطالعات دریافتی  50ن منظور، مجموعاً به ای. مشاهدات عینی انجام شد

وتحلیل  به تجزیهي تحلیل محتوي ها روشسپس با  .مستند شد صوت و تصویر نقطه نظرات و ضبط

حفر کوره زغال سنتی شامل  به شکلبر اساس نتایج پژوهش، مراحل تهیه زغال . پرداخته شد ها داده

در کوره، نصب دودکش در دهانه  ها آنساختن  مرتبدرختان و  وبچي بند قطعهي شکل، ا ذوزنقه

شده، پوشاندن عایق برگ با خاك،  وسیله برگ خشک به ها چوبورودي و خروجی، پوشاندن سطح 

به زغال در  ها چوبوسیله آتش و مسدود کردن دهانه آن، تبدیل  ي بهریگ زغالروشن کردن کوره 

با توجه به نبود منبعی . شودیمي و تخلیه و بارگیري ریگزغالزمان مشخص، سرد شدن کوره  مدت

ي سنتی در منابع موجود، پژوهش حاضر از نظر توجه به این دانش ریگ زغالاز روش  روز بهمدون و 
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در استفاده از  صرفًادانش محلی تهیه زغال، بر کاربرد آن  بر ثبتبومی پیشگام بوده و نتایج آن عالوه 

. ي باغی تأکید داردها ستمیاکوسدر  ژهیو بهو یا هرس شده  بادافتادهیده، ضایعات چوب درختان خشک

باید توجه داشت که این دانش بومی مورد سوءاستفاده سوداگران جنگل قرار نگیرد و عمل  از طرفی

شده جنگلی، با قطع درختان سالم و ارزشمند بلوط غرب اتفاق ي در مناطق بکر و حفاظتریگ زغال

  .نیفتد

  .، سوخت، کورهزغال، گلوله برفیبلوط، روش  :ي کلیديهاواژه

  

  مقدمه

ی و منابع طبیعی ستیز طیمحي ها مسئلهي براي بند طبقهدانش سنتی داراي نوعی نظام 

و  زن پاپ(هستند  1است که آزمایشگاه آن طبیعت و پژوهشگران آن، جوامع محلی

وجدیديهايفناورین،نوورسمیدانشاخیر،قرن نیمدر). 201: 1385ي، ا همزه

کهآوردهپدیدکشاورزي و منابع طبیعیتولیدي،يها تیفعالکلیه درراکارآمدي

وکشاورزيبرداران بهرهزندگیدرعرضهتولید وفرآینددراساسیتحوالتموجب

دررامعضالتی،هايفناورازبرخیيریکارگ بهحال، همیندر. استشدهروستاییان

فکرييها دغدغهموجبوکردهایجادو اجتماعیتولیديی،ستیز طیمحيها عرصه

بهییگو پاسخدرموردنظريها نهیگزازیکی.شده استتوسعهطراحانواندیشمندان

انباشتهخرد تجربیي ازریگ بهره. استگذشتگاندانش تجربیبهرجوع،ها دغدغهاین

راامکانایناست،گرفتهنامبومیشداناصطالحاًکهمحلی،برداران بهرهتاریخیو

کارگیري بهومتناسبيهايآور فنطراحیونیازتعیینفرآینددرکهسازدیمفراهم

گرفتهمشارکتبهپایدارومتوازنتوسعهمسیردرعمًالها آندانشومحلیمردمآن،

  .)7: 138بوزرجمهري، (شود 

ي در ریگ زغالجاد گردد که فرایند اگرچه در نگاه اول ممکن است این تصور ای

تهیه  بهي ریگ زغالکننده است اما واقعیت این است که  جنگل یک عملیات تخریب

تهیه . شودیمگفته  ها باغزغال از ضایعات چوب درختان جنگلی و درختان میوه در 
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ي قدیمی و کهن است که عالوه بر مردمان ساکن در مناطق جنگلی، در ها فنزغال از 

بسته  به کاربر پایه باغداري است، با فنون خاص  شتشانیمعجوامعی نیز که میان 

ی استحصال از محیط نوع بهاین فن در قالب فنونی که استفاده مصرفی دارد و . شودیم

ي از ساز زغالآگاهان از فن ). 15: 1390زند بصیري و همکاران، (ردیگیماست جاي 

ی خوب به) چوب خشک درختان(ضایعات طبیعت  یی و استفاده بهینه ازجو صرفهي ها راه

ي بسازند که با صرف کمترین هزینه و ا کورهکه چگونه و در کجا  دانندیمباخبر بوده و 

  .تحمیل کمترین خسارت به طبیعت بهترین شرایط را براي تهیه سوخت فراهم آورند

ا طبیعت و با نوعی همزیستی ب نانینش جنگلي تهیه زغال از دیرباز در میان آور فن

حرمت نهادن به حریم آن آمیخته گشته و در مبادله پایاپاي بین انسان و طبیعت، نسل به 

مشکالت اقتصادي و  به دلیلاما متأسفانه امروزه . نسل به دست ما رسیده است

ی ستیز طیمحاجتماعی جامعه روستایی حاشیه جنگل، پایین بودن دانش فنی و فرهنگ 

از چوب  هیرویبي بردار بهرهي اجرایی، با ها بخشو عدم نظارت صحیح و دقیق

درختان جنگلی، قانون سبز رویش طبیعت زیر پا قرار گرفته است و به مبادله نابرابر 

اما . شودیمطبیعت و ثروت تبدیل گردیده که خود زنگ خطري براي جنگل محسوب 

 حال نیدرعو یک آگاهی و علم قدیمی  عنوان بهآگاهی از این دانش بومی و ثبت آن 

  .استفاده از آن در موارد صحیح و سازگار با طبیعت ارزشمند است

ي ها شگاهیرونیتر گستردهیکی از  عنوان بهناحیه رویشی زاگرس  هاي جنگل

ی شناخت بومگیاهی کشور محسوب شده که نقش مهمی در تنظیم آب، خاك و تعادل 

ي گذشته، ها دههدر ). 502: 1382ي و ابراهیمی رستاقی، ا رهیجز(منطقه دارند 

این ناحیه رویشی با دخالت شدید انسانی و وابستگی آنها روبرو بوده است  هاي جنگل

منطقه زاگرس از ). Ghazanfari et al, 2004: 66;139: 1384ابراهیمی رستاقی، (

ی بوده است که حیات خود را در گرو مواهب طبیعی این ناحیه مردمانمآمندیرباز 

 ناحیه رویشی. اند رساندهخود را در آن به تکامل  فرد منحصربهو فرهنگ  دیده و تاریخ

نفر از مردمان  ونیلیم کداده و زندگی ی جمعیت کشور را در خود جاي سوم کزاگرس ی
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ایمانی راستابی و همکاران، (خورده است  زاگرس گره هاي جنگلطور مستقیم با  آن به

ي از علوم سنتی در حیطه انسان و ا نهینجگتوانیمبنابراین زاگرس را ). 60: 1392

و  ها پژوهشدر بسیاري از  تواندیمها آنطبیعت دانست که شناخت و بررسی 

از . عنوان یک منبع اطالعات اولیه ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد ي علمی بهها طرح

بوده  ي عرفی زاگرس کامالً در گرو همیاري مردمان این منطقهها سامانطرفی، مدیریت 

ي طبیعی این ناحیه رویشی بدون در نظر ها عرصهو هرگونه تالش براي صیانت از 

ورسوم دیرینه مردمان این ناحیه، منجر به  گرفتن نیازها و احترام به عرف حاکم و آداب

که تاکنون در  رسدیمبه نظروجود  بااین. یابی به نتیجه مطلوب نخواهد شد دست

ي چوبی و تهیه ها برداشتي بومی مربوط به ها دانش، زاگرس هاي جنگلجوامع محلی 

ي ها دانشاین تحقیق با هدف بررسی و ثبت . جامعی بررسی نشده باشد به شکلزغال 

ي از این بردار بهرهبومی موجود در مورد تهیه زغال، تحلیل نقاط ضعف و قوت و 

ي باغی اه ستمیاکوسدر  ژهیو بهي هرس شده ها چوبدانش در استفاده از ضایعات 

  .انجام شد

  

  مرور پیشینه پژوهش

به . ي در کشور ما سابقه پژوهش بسیار محدودي داردریگ زغالمعرفی دانش بومی 

سال اخیر به این موضوع پرداخته نشده  10گرفته در  ي انجامها پژوهشعبارتی در 

بیان کرد که پژوهش  توانیمشده و مرور منابع موجود  ي انجامهایبررسبا . است

ي سنتی در ریگ زغال، نخستین و تنها پژوهش مرتبط با )1385(ي محمدیعلحاجی 

اند  تشکیل داده افراديرا صرفًا این مطالعه جامعه آماري. شمال ایران است هاي جنگل

با ...) و هایمال دارها، پیمانکاران و محل(و غیرمستقیم ) زغال پزها(طور مستقیم  که به

شده انجام گلوله برفی يریگ روش نمونهانتخاب این افراد با . اند موضوع ارتباط داشته

 ،)جنگل و درختان(نظام تولیدي زغال، شامل مواد اولیه در این مطالعه به تشریح . است
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خت کوره، روش تهیه اس يآور فن(تهیه زغال  يآور فن و ...)زغال پزها و(نیروي کار 

ادامه به تعدادي از سایر مطالعات  در .است شده پرداخته) آالت مرتبطابزار و زغال

  .است شدهاشارهمرتبط با این پژوهش 

اقتصاد مبتنی بر تولید زغال در  يریگ فرایند شکل )1391(عنابستانی و روستا 

استان فارس را مورد بررسی قرار دادند؛ اما در این مطالعه، روستاهاي منطقه سیمکان 

این  نتایج.ي نشده استریگ زغالي ها رهکوتهیه زغال در  سازوکاري به ا اشارههیچ 

که ظهور اقتصاد مبتنی بر تولید زغال در نواحی روستایی  دهدینشان م مطالعه

به خود گرفته  يا ندهیروند فزا 1380، اما در دههشدهشروع1370موردمطالعه از دهه 

ستاها درآمد حاصل از واحدهاي تولیدي زغال در سطح رو عالوه بر این مقایسه.است

که هر خانوار داد نشان  در این مطالعه، با میانگین درآمد سالیانه هر خانوار روستایی

  .داردبرابر سایر خانوارهاي روستایی درآمد  5/2،تولیدکننده زغال

در شهرستان  را دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع) 1392(وثوقی و فریدي ثانی 

س نتایج این مطالعه، عدم نظارت کافی در زمینه بر اسا. مورد مطالعه قرار دادند رستم

و  زغالتهیه  سوداگران جنگل مهیا نموده، تا با برايحفاظت از منابع طبیعی، زمینه را 

مرغوب  هاي جنگلتخریب بدون رعایت قوانین عرفی موجب  ،فروش آن در شهر

 يها کوره یابی ساخت مؤثر در مکان عواملنیز ) 1398(رستمی و همکاران . منطقه شوند

استفاده و بر اساس نتایج این مطالعه، . بررسی کردند الشتر راهاي  در جنگل يریگ زغال

رو به رشد است و هنوز هم توسط  زاگرس،هاي  چوب در جنگل زغالتقاضاي 

 ،چال مانند خاکی يها سنتی و با استفاده از کوره يها چوب با روش زغالتولیدکنندگان 

انتخاب فضا و ، شامل تهیه چوبي ریگ فرایند زغالمطالعه، بر اساس این. ادامه دارد

از  زغالتخلیه و  ، احتراق کوره، کربن سازي)کردن چوب، پوشاندن جمع(ساخت کوره 

  .کوره است
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هواره خول استان کردستان با استفاده  هاي جنگلدر ) 2004(و همکاران 1غضنفري

نتیجه رسیدند که یک  به اینل و تحلیل ساختار جنگ 2کار کردناز روش فراگیري با 

در این تحقیق . نظام دانش بومی در اقدامات و رفتارهاي جامعه محلی وجود دارد

ی درختان زن سرشاخهدهی مکانی و  ي هدف در مدیریت سنتی جنگل، سازمانها نشانه

نیتدویک دانش سنتی  عنوان بهبلوط که قابلیت ارائه یک سیستم تنظیم جنگل را دارد، 

 اند دانستهپژوهشگران این مهم را فرصت برپایی یک نظام مدیریت مشارکتی . ستا شده 

ي آن، نبود زادآوري جنسی در جنگل و کاهش دامنه پراکنش قطري ها ضعفکه از 

  .درختان است

در تحقیق خود به بررسی مدیریت جنگل و دانش بومی در ) 2007(3جوهان

اتریش با استفاده از اسناد و مدارك  در کوهستان آلپ در کشور 4کارینسیا هاي جنگل

کار در مقیاس کوچک، تنوع  هیبر پامدیریت سنتی جنگل در اتریش . تاریخی پرداخت

تا  1500نتایج بررسی نشان داد که در بازه زمانی . دستی بومیان است گونه و تنوع صنایع

 شدهیممنطقه انجام  هاي جنگلمیالدي، یک مدیریت سنتی توسط کشاورزان در  1820

ي ها محصولي براي تهیه چوب و دیگر ا ژهیوي ها کیتکندر این مدیریت . است

ي ها چرخحصارها، زغال چوب، . غیرچوبی بر اساس نیاز کشاورزان وجود داشته است

 ها جنگلچوبی و الوارهاي سنتی تعدادي از محصوالت سنتی متکی به دانش بومی این 

حصول با استفاده از دانش بومی کشاورزان در م 90سندها نشان دادند که حدود . بودند

از دیگر نتایج این تحقیق این است که در بازه زمانی . است شدهیمتولید  ها جنگلاین 

شده که این منطقه وارد هاي جنگل، تأثیر زیادي از بخش صنعت به 1980تا  1820

 هاي جنگلبه بعد 1980از . سبب کاهش نقش دانش بومی در این بازه زمانی شده است

                                               
1. Ghazanfari et al.
2. Learning by doing
3. Johann
4. Carinthia
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ي سنتی بر ها دانشاند و دوباره نقش  منطقه بیشتر تحت تأثیر مسائل اجتماعی قرارگرفته

  .توسعه پایدار روستایی اهمیت پیداکرده است

در تحقیقات خود در مورد تخریب ) 2010(همکاران  و1گلیبالی و لینگانی

وضعیت درآمد،منبعخانوار،اندازهجنسیت،غرب آفریقا دریافتند که عوامل هاي جنگل

مدیریت جنگلگروهساختاربهبودودرصد مشارکت زناناداري،ساختارزمین،تصرف

عوامل . دارنديا عمدهنقش جنگلمدیریتبرنامهدرمحلیمردمافزایش مشارکتدر

عوامل در تعیین درصد مشارکت مردم این ناحیه در کاهش برداشت  ترین مهمفوق 

  .تهیه زغال و تأمین سوخت است جنگل ازجمله در زمینه

دانش و نوآوري بومی در ایجاد حاکمیت مواد غذایی قشبه ن) 2011(2واسکوئز

مردم بومی  يهاينوآوروي  .متحده پرداخته است ایاالت اونیدا ویسکانسیندر بین مردم

خصوص در آمریکاي التین و  متعدد در رابطه با جنگل و مرتع در دنیا، به يها نهیزمدر 

بخشی از این دانش بومی . را مورد بررسی قرار داده استبرخی از کشورهاي آفریقایی 

نیز، تولید زغال و یا برداشت هیزم توسط بومیان است که در طی سالیان متمادي دانش 

ي از بردار بهرهبر اساس این مطالعه، . شده است آن در بین بومیان این کشورها نهادینه

ي ضروري حیات بوده ازهایناطق در گذشته با هدف تأمین جنگل توسط بومیان این من

  .رودیمبه شمار  ها آناست؛ اما امروزه نوعی از منابع درآمدزایی 

در تحقیق خود در زمینه دانش بومی مردم محلی در ) 2012(و همکاران 3کیم

، مطالعه مدارك و سندهاي 4ي نیمه ساختاریافتهها مصاحبهکانادا از  هاي جنگل

نتایج . از جوامع محلی استفاده کردند 6گلوله برفیروش بهي ریگ نمونهو  5کنندهتیحما

ی، دوخت باف لیزنباین پژوهش نشان داد که تهیه صابون از درخت کاج، بافت پتو، 

                                               
1. Coulibaly-Lingani et al.
2. Vasquez
3. Kim
4. Semi structure interview
5. Documents Supported
6. Snowball sampling
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ي سنتی، درست کردن پوشک بچه و تهیه ابزارهاي ماهیگیري از پوست و ریشه ها لباس

ی جوامع محلی این مناطق در زمینه تهیه ابزارها و یی از دانش بومها نمونه 1درختان تویا

ي جنگل، احداث جاده، تفکر مبتنی بر سود بردار بهرهآنان . باشدیمتهیه محصوالت 

ترین تهدیدهاي دانش  اقتصادي و تغییر تدریجی زبان و فرهنگ مردم محلی را از مهم

  .بومی منطقه بیان کردند

اتیوپی مورد  هاي جنگله زغال را در دانش بومی تهی) 2012(همکاران  و2بهرو

منظور تهیه  گونه درختی به 100بر اساس نتایج این مطالعه بیش از . بررسی قرار دادند

شود و نرخ باالي تخریب  یمکاربرده  این کشور به هاي جنگلزغال توسط بومیان در 

ین یري در اگ زغالدرصد از حجم  40همچنین . جنگل در این کشور را سبب شده است

  .کشور مربوط به جنس آکاسیا است

 هاي جنگلتولید و فروش سنتی زغال و هیزم را در ) 2013(و همکاران 3گامبو

این مطالعه اثرات تخریبی تولید هیزم و زغال بر . زامبیا مورد بررسی قرار دادند

یري و نقش آن در معیشت گ زغالزامبیا و نیز اثرات اقتصادي و اجتماعی  هاي جنگل

بر اساس نتایج، افزایش . صورت توأم مورد بررسی قرار داده است روستایی را به جوامع

توسط  ها آنیی که مجوز برداشت از ها عرصهي و جلوگیري از تجاوز به ا منطقهنظارت 

راهکار مناسبی براي کنترل تخریب جنگل و حفظ  عنوان بهدولت داده نشده است؛ 

  .شده است درآمدزایی بومیان توصیف

در قاره آفریقا و در کشور ماالوي به بررسی اثرات ) 2017(و همکاران   4تاسمی

نتایج مطالعه . ي سنتی بر معیشت مردمان بومی جنوب این کشور پرداختندریگ زغال

ي بر معیشت آنان داریمعني سنتی توسط مردم به شکل ریگ زغالنشان داد که  ها آن

در این مناطق، عاید زنان روستایی و  يریگ زغالبیشترین منافع . اثرگذار بوده است

                                               
1. Thuja plicata Donn ex D.
2. Bahru
3. Gumbo
4. Smith
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بوده و در افزایش درآمد و باال بردن نقش زنان در اقتصاد خانوار مؤثر بوده  نینش جنگل

  .است

استان  هاي جنگلي در ریگ زغالبه بررسی وضعیت ) 2018(و همکاران 1چیتکلو

ین استان که ي در اریگ زغالبر اساس نتایج این پژوهش، . آنگوال پرداختند) Bié(بائی 

 هاي جنگلهزار هکتار از  27، منجر به تخریب شودیمي سنتی انجام ها روشعمدتًا با 

ي به ریگ زغالپژوهشگران در این تحقیق، محدود کردن . مرغوب این استان شده است

ي فسیلی را از راهکارهاي متوقف ها سوختي مرده و نیز جایگزین کردن ها چوب

  .کشور پیشنهاد کردنداین  هاي جنگلساختن تخریب 

 خوردینمي در منطقه زاگرس مطالعه مدونی به چشم ریگ زغالدرمجموع در مورد 

تا حدود  نینش زاگرسو مطالعات مرتبط با تهیه زغال با کاربرد دانش بومی در مناطق 

زیادي ناگفته و نانوشته مانده و رو به فراموشی است که در این مطالعه این دانش بومی 

  .ردیگیمی و تحلیل علمی قرار مورد بررس

  

یشناس روش

  منطقه اجراي تحقیق

از ) 3537º50)N-E(0452º31(پژوهش حاضر در محدوده روستاي جوزستان 

این ). 1شکل (گرفته است توابع شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیاري انجام

و  متریلیم516االنه آن میانگین بارش س. منطقه داراي اقلیم سرد و کوهستانی است

Quercus brantii(بلوط ایرانی . باشدیمسانتیگراددرجه  11میانگین دماي ساالنه آن 

Lindl( خانوار  122. دهدیمگونه اصلی پوشش جنگلی منطقه مورد مطالعه را تشکیل

ساکن روستاي جوزستان هستند که عمدتًا به فعالیت کشاورزي و دامداري ) نفر 511(

ورسوم ایل بختیاري  ساختار اجتماعی این منطقه عمدتًا تحت تأثیر آداب. اند مشغول

                                               
1. Chiteculo
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بلوط زاگرس، دانش  هاي جنگلبه دلیل قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در پهنه . است

یافته و اطالعات  ي از دیرباز در این مناطق توسط بومیان تکاملریگ زغالبومی 

  .است آمده دست بهارزشمندي در این زمینه در بین جوامع 

  

  
  منطقه مورد بررسی -1شکل 

  

  روش تحقیق

و رویکرد شهرت  گلوله برفیي از جامعه محلی با روش ریگ نمونهدر این مطالعه 

ي اطالعات با تعداد اندکی آور جمعبدین ترتیب که در این روش، . صورت گرفته است

ز جامعه اولیه، از ي اطالعات اآور جمعشود و پس از  در دسترس شروع می دهنده پاسخ

تا افراد مطلع دیگري را در رابطه با موضوع پژوهش معرفی کنند و  شودیمآنها خواسته 

تا زمانی که اطالعات جدیدي براي پژوهشگران  ابدی یمهمین شکل فرآیند ادامه  به
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 ,Kim et al(در این حالت فرآیند تحقیق به اشباع اطالعات رسیده است . حاصل نشود

همچنین در بررسی دانش بومی منطقه مورد مطالعه، از بررسی ساختار ). 2018 :2012

با خبرگان محلی  1افتهیساختار مهیني ها مصاحبهجنگل و رویکرد مشاهده در ترکیب با 

و افراد باسواد، معلمان، افراد  دانیسف شیرمنظور از خبرگان محلی، . استفاده شد

در این . ده و افراد ممتاز جامعه محلی هستندش ، باانگیزه، افراد مطلع شناختهمند عالقه

ثبت اطالعات از نوشتن اطالعات،  منظور به. مصاحبه انجام شد 50درمجموعپژوهش 

بازنویسی  مجدداًسپس اطالعات . ضبط ویدئویی رویدادها و گرفتن عکس استفاده شد

نویسی این طور کامل ثبت شوند؛ در حین باز نگارش شده تا موارد به تر طور مفصل بهو 

 دهنده لیتشکتا  شدندیمکه یادداشت  آمدیمجدیدي پیش  سؤاالتاطالعات، 

  .اطالعات قبلی باشند کننده لیتکمي بعدي و در واقع ها مصاحبهچارچوب 

  

  وتحلیل اطالعات تجزیه

و اسناد و مدارك با استفاده  ها مصاحبهوتحلیل اطالعات حاصل از  در این مطالعه، تجزیه

ي، تغییر شکل دادن و ساز کپارچهي اطالعات، یبند طبقهتوي، شامل از تحلیل مح

با ترکیب انواع تکنیک مشاهده و . شودیمبرجسته ساختن اطالعات براي نمایش آنها 

ي ها محصولبومی و تولید  وخاك آبي حفاظت از ها ستمیسبا نخبگان محلی،  مصاحبه

منظور تحلیل نقاط ضعف  بههمچنین با توجه به حساسیت موضوع، . چوبی ثبت گردید

عنوان یک تحلیل مکمل  ي از ارزیابی پیامدهاي مثبت و اثرات منفی بهریگ زغالو قوت 

ي بومی ها دانشبا توجه به اینکه محوریت این پژوهش . ارزیابی کیفی استفاده شد

وتحلیل پیامدها و  جوامع محلی در زمینه تهیه زغال است، برنامه محوري در تجزیه

ی بومي تعیین شد تا عالوه بر معرفی دانش ریگ زغالي سنتی در زمینه ها دانشاثرات، 

  .ي مختلف آن نیز آشکار گرددها جنبهموردنظر، 

                                               
1. Semi structural
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  ها دادهتحلیل 

  دانش بومی تهیه زغال) الف

صورت سنتی  ی براي تولید زغال بهطورکل به، آمده دست بهبا توجه به اطالعات 

  :شودیمزیر انجام  شرحمراحل مختلفی به 

  

  ي شکلا ذوزنقهصورت  حفر کوره زغال به -

وسیله کلنگ، گودالی به شکل ذوزنقه حفر  ي، بهریگ زغالتهیه کوره  منظور به

است که از قسمت ابتدایی کوره به سمت  متریسانت50تا30، عمق کوره بین شودیم

سمت انتهاي آن، ، زیرا از ابتداي کوره به کندیمانتهاي آن با شیب مالیمی افزایش پیدا 

اندازه کوره بسته به مقدار چوب موجود براي تهیه . کندیمافزایش پیدا  ها زمیهحجم 

  .زغال متغیر است

  

  ي کوچکها قطعهشده درخت به  تبدیل تنه و ساقه خشک -

ي، ساقه و تنه ریگ زغالبه محل کوره  ها زمیهمنظور سهولت و راحتی حمل  به

را به ) که از زمان قطع آن یک سال گذشته باشددرختی  معموًال(شده  درخت خشک

مناسب  صورت بهی و راحت بهونقل،  تبدیل کرده تا عالوه قابلیت حمل تر کوچکقطعات 

تر، در موقع چیدن در  به قطعات کوچک ها شاخهبا تبدیل . در کوره قرار داده شوند

  .نیاز استو به برگ و خاکستر کمتري شدهاشغالکوره، حجم کمتري 

  



  

  

  

  

227   |منش و همکاران   ، ایران... هاي چوبی تجزیه و تحلیل دانش بومی برداشت

  
ي کوچک یک تا یک و نیم متري ها قطعهشده درخت به  تبدیل تنه و ساقه خشک -2شکل 

  )پژوهشگران: منبع(

  

  يریگ زغالي چوب در کوره ها قطعهقرار دادن و مرتب کردن  -

صورت صحیح در کوره زغال قرار داد، به  را به ها زمیهپس از حفر کوره بایستی 

یکدیگر و با فاصله  موازات بهمتریسانت10تا 5عدد چوب به قطر  5تا  3این منظور 

این چیدمان به این دلیل است که وقتی . شوندیمنیم تا یک متر، در طول کوره قرار داده 

مناسب تا  فاصلهو  شده فراهمقرار گیرد، تهویه مناسب کوره  ها آنروي  ها چوببقیه 

کل کوره سرایت  سطح بستر کوره ایجاد شود که پس از روشن کردن کوره آتش به

قرار دادن زیر "در گویش محلی لري به این مرحله. ردیفراگکرده و کل کوره را آتش 

قرار  ها آنرا بر روي آن و در جهت عمود بر  ها چوبسپس سایر . شودیمگفته  "سر

داده به شکلی که از سمت دهانه ورودي کوره به سمت دهانه خروجی کوره به قطر و 

و  گرفته آتشتر راحتتر نازكي ها چوب، زیرا که شودیمافزوده  ها چوبحجم 

 ها زمیهکل سطح  ازآن پس. کنندیمي قطورتر منتقل ها قسمتحرارت و آتش را به 



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   228

  

تا حالتی عایق ایجاد کرده که خاك و  شودیمي با قطر کمتر پوشانده ها زمیهوسیله  به

  .به داخل کوره وارد نشوند ها برگ

  

  
  )پژوهشگران: منبع(ي ریگ زغالي چوب در کوره ها طعهقمرتب کردن  -3شکل 

  

  يریگ زغالنصب دودکش در دهانه ورودي و خروجی کوره  -

وسیله آتش و سپس  هدف از نصب دودکش در دهانه ورودي، روش کردن کوره به

بنابراین پس از روشن کردن کوره، دهانه وردي مسدود . مسدود کردن این دهانه است

که این  شودیموسیله سنگ ایجاد  دکش در قسمت خروجی بهدو 4تا  3. شودیم

به . دهندیمي را انجام ریگ زغالوظیفه مکش اکسیژن و خروج دود از کوره  ها دودکش

و  کندیممکش  ها دودکشاین صورت که کوره پس از روشن شدن، اکسیژن الزم را از 

الزم . کندیمي انسان عمل اه هیری مشابه عبارتبه، کندیمدود ناشی از احتراق را خارج 



  

  

  

  

229   |منش و همکاران   ، ایران... هاي چوبی تجزیه و تحلیل دانش بومی برداشت

صورت  را افزایش داد که به ها دودکشبه ذکر است در مواقع وزش باد باید ارتفاع 

  .بسوزد طرفه کعمل کرده و باعث نشود کوره ی بادشکن

  

  شده وسیله برگ خشک به ها چوبپوشاندن کامل سطح  -

به  شدن لیتبدبراي  ها زمیهسوخت الزم جهت حرارت دادن به  نیتأممنظور  به

 شودیمصورت کامل پوشش داده  وسیله برگ درختان به به ها زمیهزغال یا کربن، سطح 

همچنین این . شودیمباشد از برگ بیشتري استفاده  تر بزرگاندازه کوره  هرچقدرکه 

داده شود زیرا اگر  ها چوبصورت متعادل به  که حرارت به شودیمباعث  ها برگ

تبدیل به خاکستر  دشدهیتولار بیشتر شود، زغال یا کربن حرارت موردنظر از این مقد

  .شودیم

  

  
  )پژوهشگران: منبع(ي ریگ زغالنصب دودکش در دهانه ورودي و خروجی کوره  -4شکل 
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  شده درختان بلوط  وسیله برگ خشک به ها چوبپوشاندن کامل سطح  -5شکل 

  )پژوهشگران: منبع(

  

  ها برگریختن خاك یا خاکستر روي کل سطح  -

، کنترل بادوسیله  از سطح کوره به ها برگمنظور جلوگیري از پخش شدن  به

به خاکستر، کل  ها زمیهشدن لیتبدو دماي کوره و جلوگیري از سوختن و حرارت

، شودیموسیله خاك پوشانده  به ها دودکشي ریقرارگبه جزء محل ) کوره(ها برگسطح 

 به دلیلنفذي در سطح خاك کوره باقی بماند ی صورت نگیرد و مدرست بهاگر این عمل 

و یا زغال به  ها زمیهبه داخل کوره بخش زیادي از  شده کنترلزیاد و غیر  ژنیاکسنفوذ 

الزمه جلوگیري از این اتفاق، سرکشی و کنترل مداوم توسط . شودیمخاکستر تبدیل 

وسیله  له بهاست که در صورت سوراخ شدن سطح کوره، بالفاص) کارگر کوره(ی چ کوره

  .خاك مسدود شود
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یی که روي قطعات چوبی ها برگریختن خاك یا خاکستر روي کل سطح  -6شکل 

  )پژوهشگران: منبع. (اند شده گذاشته

  

وسـیله آتـش از دهانـه دودکـش ورودي و      ي بهریگ زغالروشن کردن کوره  -

  سپس مسدود کردن آن پس از روشن شدن

کمی چوب را با نفت آتش زده و پس از سرخ و منظور روشن کردن کوره، مقدار  به

وسیله  سپس به. کنندیموسیله بیل وارد دهانه یا دودکش ورودي کوره  ، آن را بهشدن گداخته

و آتش در  شده حاصلکه از روشن شدن کوره اطمینان  شودیمبادزدهي ا اندازه بهگونی 

. ي مسدود خواهد شدپس از روشن شدن کوره، دهانه یا دودکش ورود. کوره پخش شود

  .شودیمنیتأمي خروجی ها دودکشاز این لحظه به بعد اکسیژن مورد نیاز، توسط 

  

  زمان مشخص به زغال در مدت ها چوبتبدیل  -

زمانی الزم است تا کل کوره تبدیل به زغال شود  پس از روشن شدن کوره، مدت

  بین  معموًالر بوده ولی ، زمان تشکیل زغال، متغیها چوبکه با توجه به حجم و اندازه 
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ی درنگیسفدر مراحل ابتدایی پس از روشن شدن کوره، دود . کشدیمروز طول  4تا  1

 ها زمیهکامل  شدنو هر چه به مراحل نهایی و پخته  شودیمي آن خارج ها دودکشاز 

به  توانیمبیترت نیا به. کندیمنزدیک شود، دود خروجی به سمت آبی شدن میل 

در این مرحله هر قسمتی از کوره که . افتیدستزم براي تولید زغال زمان ال مدت

 جیتدر بهاین کار . شودیمتبدیل به زغال شود، دودکش مربوط به آن قسمت مسدود 

مرحله به دلیل سوخته شدن  نیازا پس. را مسدود شوند ها دودکشادامه یافته تا کل 

  .شودیمفشرده صورت کامل  ، کوره بهها زغالو شکسته شدن  ها برگ

  

  ي، تخلیه و بارگیريریگ زغالسرد شدن کوره  -

حرارت خود را از دست  ها زغالکه  شودیمسرد شدن کوره به این خاطر انجام 

وسیله بیل، اقدام به  به ها خاكبدهند و کارگرها بتوانند پس از سرد شدن با کنار زدن 

نشود، تخلیه آن در حرارت باال کافی کوره سرد  اندازه بهاگر . تخلیه و بارگیري کنند

در موقع تخلیه و بارگیري به  ها زغالي سوز آتشمشکل خواهد بود و همچنین احتمال 

ي ها دودکشوسیله انسداد  سرد کردن کوره به. ابدی یمدلیل حرارت زیاد افزایش 

. ابدی یمکاهش  جیتدر بهاست، زیرا در این حالت دماي آن  حل راهخروجی بهترین 

شوند،  خنک آبوسیله  ، بهها زغالبالفاصله پس از آماده شدن و پخت کامل چنانچه 

زغال "و در اصطالح محلی به آن  شودیمکاسته  ها آنو از کیفیت  خورده تركها زغال

زغالی است  تیفیباکزغال . که از کیفیت چندانی برخوردار نیست شودیمگفته  "آبکور

نیست، رنگ سیاهی دارد و نسبت به  "پخته مینبور و "تدریجی سرد شده،  طور بهکه 

، )دود کردن دلیل نارس بودن زغال است(کندینموزن کمتري دارد، دود  سوز مینهیزم 

الزم به ذکر است کیفیت زغال تا حد زیاد . ، صاف، توپر و یکدست استزندینمجرقه 

در ي مصرفی ها چوباز طرفی نوع . بستگی دارد) کارگر کوره(ی کورچبه تجربه 

و  تر جواني مورد استفاده ها چوبافزایش کیفیت زغال، نقش بسزایی دارد و هرچه 

ي پوسیده در ها چوباستفاده از . توپرتر باشد، زغال بهتري را تولید خواهد کرد

  .درصد افت تولید را به دنبال خواهد داشت 80ي، تا ریگ زغال
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  )خبرگزاري مهر: منبع(از بلوط  شده هیتهزغال  -7شکل 

  

یک کوره ي ازریگ زغالمیانگین، در هر نوبت  طور بهبر اساس اظهارنظر مردم محلی، 

 1398قیمت یک کیلوگرم زغال در سال . شودیمکیلوگرم زغال تولید  200متوسط، تقریباً 

 15با توجه به کیفیت و درجه خلوص آن بین  1399هزار تومان بوده که در سال  6معادل 

ي ها چوببا مدیریت مناسب و تخصیص  رو نیازا. است شده لهمعامهزار تومان  30تا 

این  حفظي ضمن ریگ زغالو بقایاي هرس درختان باغی براي  بادافتاده، زده آفتخشکیده، 

  .یی صورت خواهد گرفتدرآمدزای براي روستاییان نوع بهدانش بومی 

  

  ي طبیعی و باغیها ستمیاکوستحلیل پیامدها و اثرات تهیه زغال در ) ب

ي ها ستمیاکوسي در ریگ زغالبررسی پیامدها و اثرات مثبت و منفی دانش بومی 

از پیامدهاي  نینش جنگلکه این دانش سنتی در بین جوامع محلی  دهدیمجنگلی نشان 
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ي مثبت دانش بومی تهیه زغال بر ها جنبهعمدتًای برخوردار است که توجه قابلمثبت 

به نیازهاي معیشتی مردمان  انهیگرا واقعنگاهی  ي اجتماعی و اقتصادي باها جنبهاساس 

ي ها دغدغهاثرات منفی این دانش تحت تأثیر  کهیدرحالبومی منطقه استوار است؛ 

. ي جنگلی زاگرس قرار دارندها عرصهی و اصول مدیریت حفاظتی در طیمح ستیز

اق افتد، ی و سودجویی اتفتوجهیببه دلیل اثرات منفی که ممکن است در اثر  حال نیباا

، اما ثبت و تدوین باشدینمي طبیعی مورد تأکید ها ستمیاکوسکارایی این دانش بومی در 

همچنین این دانش با توجه به پیامدهاي مثبت . عنوان دانش بومی ضرورت دارد آن به

  ).1جدول(باشدیمو توصیه  استفاده قابلکامالًي باغی، ها ستمیاکوسدر 

  

  ي طبیعی و باغیها ستمیاکوسي در ریگ زغالسنتی  دانشو اثرات  ارزیابی پیامدها -1جدول 

  اثرات منفی  پیامدهاي مثبت

وس
اک

ی
تم

س
 

ها
ی

یع
طب

ي 
  

  

  پذیرش اجتماعی توسط جوامع محلی

  

عدم پذیرش اجتماعی در بین هواداران 

  متکی بودن بر نیازهاي مردم محلی  زیست محیط

  

  )مصرف بالي ها چوب(ها نهادهپراکنده بودن 

  عدم تضمین تولید مستمر  اطالعات غنی مردم محلی

  ي مورد نیاز در محلها نهادهوجود 

  

  عدم اتکا به انرژي ماشینی

ي و امکان سوءاستفاده گذار قانونضعف   هزینه بودن تأسیس کم

عدم هماهنگی با مدیریت حفاظتی در   ي براي مشارکت جوامع محلیساز نهیزم  سودجویان

 سازگان بومسازگاري با سنن دیرینه در   زاگرس هاي جنگل

  زاگرس

  آوري ارائه سطح پایینی از فن

  -----   امکان تولید قانونی و کاهش قاچاق

وس
اک

ی
تم

س
 

ها
ی

اغ
ي ب

  

  پذیري کم دانش ریسک  پذیرش اجتماعی باال توسط باغداران

  عدم اتکا به انرژي ماشینی  هزینه بودن کم

  ي فراوان در محلها نهادهوجود   

  

 -----  

  -----   باغداران يبراافزایش درآمد مازاد 

جلوگیري از تولید زغال بلوط و تخریب 

  جنگل

 -----  
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يریگ جهینتبحث و 

دانـش و  . در جریان توسعه است ها آناستفاده از  منظور بهي بومی هايآور فنآشنایی با 

 هـا  آنزنـدگی  ي گونـاگون  ها جنبهي مختلف جنگلی در ها گونهاطالعات روستائیان از 

ي که از گذشته تاکنون پاسخگوي بسـیاري از  ا گونه به. توجه است بسیار گسترده و قابل

تجربـه و   هـا  قـرن ي، حاصـل  آور فـن ایـن دانـش و   . ي زندگی بوده اسـت هايازمندین

: 1385عـواطفی همـت و شـامخی،    (بوده  ها آنهمزیستی مردم بومی با طبیعت پیرامون 

اما آنچـه  . بسیار باارزش است ها آنگردآوري و مستندسازي ، که از نظر فرهنگی، )175

در  ژهیـ و بـه ي آن در فراینـد توسـعه   ریکـارگ  بهارزش واقعی را به این دانش خواهد داد 

که موجب توان  به شکلییعنی جوامع روستایی و عشایري است،  ها آنخواستگاه اصلی 

نش بـومی و وابسـتگی مـردم    ي که داا توسعهچراکه هر فعالیت . گردد ها آنبخشیدن به 

محلی را موردتوجه قرار ندهد به موفقیت و پایداري دست نخواهد یافت، چنانچه عدم 

ی از آمارهاي کاهش تنوع زیستی و راحت بهدر سطح دنیا  ها طرحموفقیت بسیاري از این 

  .درك است تخریب منابع طبیعی قابل

و  بیعیبار رود به معناي ي مردم محلی به کها تیفعالاینکه اصطالح دانش براي 

دانش . باشدینمیی ها تیفعالدر چنین  ها جنگلنقص بودن و یا مترادف با پایدار بودن 

دانش بومی فلسفه نگرش . ی در نظام جنگلداري استنیب جهانبومی در حقیقت نوعی 

و فهم و نگرش متخصصان جنگل نسبت به مسائل  سازدیمبه جوامع محلی را متفاوت 

مردم محلی براي تأمین نیازهاي خود . سازدیمدار شهیري مردم محلی را ها تیفعالو 

اصطالح  ها آنو ممکن است براي  رندیگیمي گوناگونی را در طبیعت در پیش ها راه

ي ها راهدانش به کار رود، اما نکته مهمی که در این قسمت وجود دارد این است که این 

بدون ضرر براي اکوسیستم  قاعدتاًهايبردار هبهرارتباطی بین مردم و طبیعت و این 

این است که  رودیمجنگلی نیست، اما دلیل اینکه نام دانش براي این روابط به کار 

را در مناطق گوناگون به  ها خسارتو این  هايبردار بهرهاین  کنندیممردم تالش 
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ش یابد و ي مختلفی مدون سازند تا خسارت وارده به اکوسیستم جنگلی کاهها شکل

  .از منابع اکوسیستمی تأمین گردد ها آنزمان نیازهاي اجتماعی  هم

ي فوق الزم است مورد بررسی قرار گیرد این ها افتهبحثی که در تحلیل ی ترین مهم

نیازهاي معیشـتی، تهیـه سـوخت هیزمـی و      نیتأمبرداشت چوب براي  قاعدتاًاست که 

بنابراین . تخریب در جنگل را داشته باشند ايه مؤلفهتوانندیمتهیه زغال، همگی  ژهیو به

هدف از اجراي چنین تحقیقاتی، گسترده کـردن تخریـب در اکوسیسـتم نیسـت، بلکـه      

، در حقیقـت  هـا  آنهدف شناخت کامل از جوامع محلی است تا با شناخت رفتارهـاي  

ي مـدیریت جنگـل   هـا  نامه وهیشاقتصادي جنگل در -بخش عملی فصل مسائل اجتماعی

ي متناسـب بـا در   ا برنامهي، زیر برنامهکامل تدوین شود و در نهایت در فصل  تصور به

بنابراین دانش تهیه زغال از جنبه  .تنظیم شود ها جنگلنظر داشتن این نیازها در مدیریت 

اهمیـت و   حائزي تجربی جوامع محلی، ها آزمونو  ها افتهي از یا مجموعهثبت و تدوین 

ي محمدیعلي حاصل از مطالعه حاجی ها افتهایج با یضرورت است که این بخش از نت

  .کامالً مطابقت دارد) 1385(

وجه تهیه زغال از درختان بلوط ایرانی به شکل فعلی توسط  هیچ نتایج این مقاله به

). 1جدول (داندینمجوامع محلی را تأیید نکرده و این موضوع را خالی از ضعف 

سودجویان، عدم هماهنگی با مدیریت حفاظتی  ي و امکان سو استفادهگذار قانونضعف 

ي این ها ضعفیی از ها نمونهي، آور فنزاگرس و ارائه سطح پایینی از  هاي جنگلدر 

ي ها قوتو  ها ضعفرو، هدف آن است که در کنار ارائه  ازاین. دانش سنتی است

دهاي ي جوامع محلی در تهیه زغال، راهکارهایی براي مدیریت و تبدیل تهدیها تیفعال

که محیط  دیگر، ازآنجایی عبارت به. ی شودشیاند چارهها فرصتمرتبط با این موضوع به 

، الزم است هر سیستم، باشدیمي خارج از کنترل سیستم ها عاملمجموعهبیرونی 

ي مسدودکننده را جستجو کندها عاملي بهینه و دوري از بردار بهرهراهکارهاي 

)Kajanus et al, 2012: 2(.  
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ي از بردار بهرهدر  برداران بهرهتشویق  باهدفبارت بهتر، نتایج این پژوهش به ع

 هايبردار بهرهي جنگلی همخوانی نداشته و هدف ترویج یا گسترش این ها ستمیاکوس

نیست، بلکه هدف این است که با شناسایی مبانی عملکردي و فکري جوامع محلی در 

ي هايریگ میتصمو  هايساز میتصمدر  ژهیو بهبرآورده کردن نیازهاي مردم محلی و 

به مسائل محوري و ارتباطات مردم و طبیعت  ها جنگلآن مدیریت  به دنبالسیاست و 

ي بردار بهرهنگریسته شود و در گام بعد تالش در جهت اصالح این  نانهیب واقعبه شکلی 

یح ي صحریگ میتصمامکان  مدت کوتاهدر بلندمدت انجام شود، زیرا ممکن است در 

وجود نداشته باشد و این اجبار باشد که در برخی  هايبردار بهرهبراي حذف این 

ي ریگ میتصمي و ساز میتصمي بومی در فرآیندهاي ها دانشبرخی از  هايریگ میتصم

شده در منطقه مورد مطالعه  با توجه به تجربیات نگارندگان و مطالعات انجام. وارد شوند

طور  ي ساالنه یک خانوار روستایی بهها نهیهزجموع جوار، م و دیگر روستاهاي هم

ي خوراك روزانه ها نهیهزبدیهی است که . شودیممیلیون تومان برآورد  1/26متوسط 

ونقل و  ازآن مواردي چون سوخت، حمل و پس دینمایمنیتأمرا  ها خانوادهعمده 

فري کوچی و حیدري ص(دهندیممنابع هزینه روستاییان را تشکیل  ترین مهمپوشاك 

شده، بیشترین درآمد افراد در  ي انجامهایبررسمچنین بر مبناي ه ).6: 1393همکاران، 

نتایج . شودیمروستاهاي منطقه مورد مطالعه از محصوالت کشاورزي، دامی حاصل 

ي براي انداز پستنها  که در پایان سال، نه دهدیمخود اظهاري افراد منطقه نشان 

میلیون تومان کسري درآمد براي  5/2طور متوسط  بلکه به اندمینمروستاییان باقی 

خانوارهاي روستایی وجود دارد که در صورت عدم وجود منابع درآمد جانبی، معموالً 

در حال حاضر در استان . گرددیمنیتأمها بانکبا استقراض و یا اخذ تسهیالت از 

 نینش جنگلو عشایري  چهارمحال و بختیاري معیشت قشر وسیعی از جمعیت روستایی

استفاده از جنگل و گیاهان  کهییازآنجاي از منابع طبیعی است و بردار بهرهاز محل 

بازگیر و (تاریخی بسیار کهن داشته و مردم براي بقاي خود وابسته به آن هستند 

ي از این منابع را اتخاذ بردار بهرهفقط مدیریت عدم  توانینم، )180: 1394همکاران، 
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و علمی سعی  نانهیب واقعي ها نامه وهیشکه باید با شناخت این ارتباط و تدوین کرد، بل

سامان یابد  به شکلیو منابع طبیعی تجدیدشونده  کنندگان استفادهشود که تنظیم روابط 

  .که پایداري این منابع براي نسل آینده تضمین شود

و امکان استفاده بودن این دانش  یستیز طیمح ریغي از تهدید ساز فرصتمنظور به

ي باغی، بسیار ها ستمیاکوسسودجویان و سوداگران، تقویت و ترویج این دانش در 

زاگرس، باغات وسیعی وجود  رینظیبدر مناطق مختلف گستره طبیعت . کاربردي است

ي پرورشی ازجمله هرس درختان، با ضایعات چوبی ها تیفعالدارد که سالیانه در اثر 

با  ها آنونقل و یا از بین بردن  ه در برخی مواقع براي حملفراوانی روبرو هستند ک

ضمن اینکه  تواندیم، که ترویج این دانش کهن بومی زاگرس شوندیممشکل مواجه 

توجهی از زغال  بخشی قابل نیتأماین ضایعات چوبی را به ثروت تبدیل نماید، با 

. یانه به حداقل برساندي جنگلی را با اهداف سودجوها عرصهکشور، تعرض به  ازیموردن

ي ها روشاز  توانیمتبدیل تهدید عدم هماهنگی با مدیریت حفاظتی،  منظور به

متناوب و تعریف کارکردها و  صورت بهي مشخص ها بخشي اکوسیستم به بند میتقس

در جهت ایجاد حدود مشخص  1ها ارزشتعریف خدمات و  منظور بهي جنگل ها ارزش

سطح . یی براي خدمات حفاظتی استفاده کردها قسمتبراي جوامع محلی و همچنین 

منظور  ي بهآور فنیک فرصت باشد هرگاه نگرش به استفاده از  تواندیمي پایین آور فن

,Toral et al(2تر پاكارائه محصوالت  ي زیر برنامهبتواند در چارچوب ) 267 :2013

آوري پایین  فن دیگر عبارت به. زاگرس در نظر گرفته شود هاي جنگلبراي آینده 

تواندیمگشته و این موضوع  آالت نیماشسبب کاهش استفاده از ابزارها و  تواندیم

  .فراهم کند تر پاكی را براي ارائه محصوالت ستیز طیمحي ها فرصت

در صورت استفاده از درختان خشکیده (ي ریگ زغالباوجود منافع متعدد اقتصادي 

، در )ي باغیها ستمیاکوسمچنین ترویج آن در از جنگل و ه ها آنزده و خروج  و آفت

                                               
1. Forest services and values
2. Cleaner production
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به یکی از  تواندیم، این مسئله رانیگ زغالی طلب ادهیزصورت عدم نظارت کافی و 

را با  ها جنگلی کشور در مناطق مختلف تبدیل و حیات ستیز طیمحمعضالت عمده 

د دیگر، امکان اینکه سوداگران چوب، براي کسب سو عبارت به. مخاطره مواجه سازد

ي سالم و شاداب طبیعی بدوزند، وجود دارد و این موضوع ها تودهبیشتر، چشم طمع به 

با  ستیبایمزاگرس خواهد شد که  هاي جنگلي به ریناپذ جبرانموجب خسارت 

طبق . تمهیدات نظارتی جدي، نسبت به جلوگیري از وقوع این معضل اقدام شود

 4000طقه، بعضی سود جویان تا ي حاصل از یگان حفاظت منابع طبیعی منها گزارش

که ضمن ضبط اصل مال به نفع دولت،  اند کردههزار کیلوگرم زغال در سال نیز تولید 

دانش بومی  رو نیازا. لحاظ شده است ها آنمحدودي نیز براي  جرائمو  مجازات

ی و با استفاده از مازاد قطعات ستیز طیمحبا رعایت کامل اصول  ستیبایمي ریگ زغال

ي برخی ورز طمعي و امکان گذار قانوناین موضوع تهدید فقر . نجام شودچوب ا

طبیعی را  هاي جنگلي حفاظتی ها جنبهسوداگران و قاچاقچیان چوب را گوشزد کرده و 

ضمن اهمیت دادن به این دانش ارزشمند محلی، ایجاد  رو نیازا. شودیمادآوری

ي سنتی و ترویج آن ریگ زغالح ي الزم براي اجراي صحیها نظارتبسترهاي قانونی و 

زاگرس از اهمیت باالیی  هاي جنگلحفاظت از  هدفباي باغی ها ستمیاکوسدر 

  .برخوردار است
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