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  چكيده

 ،استكه مشتمل بر مواد يا اجزاء گياهي به غير از چوب شود  طالق ميبه توليداتي ا» محصوالت فرعي جنگل«اگرچه عبارت 
مغاير با «ي طبيعي نبوده بلكه معناي  ها رود كه برداشت عموم از كلمه فرعي، ناچيزي ارزش اين گونه فراورده چنين اميد مي اما

در صورت تدوين  ،با توجه به اهميت و ارزش اقتصادي استفاده از محصوالت فرعي ترديد بي .شود از آن استنباط » اصل سرمايه
علت  همچنين به. شدخواهد  ها تضمين  توليد و استمرار اين فراورده ،مشاركت مردم برداري از اين منابع با روشهاي درست بهره

كه در نهايت منجر به حفاظت مستمر منبع  آمدبود، تعلق خاطري بوجود خواهد  خواهدبراي مردم كه منبع درآمد مستمري  آن
فعل درآوردن آن  انجام اين اصل بدون شناخت ويژگيهاي كمي و كيفي اين منابع و چگونگي به . خواهد شد) جنگلها(توليد 

گلها و شناسايي روشهاي مختلف ي غيرچوبي جنها هبا هدف بررسي كمي و كيفي فراورد بنابراين. امكان پذير نخواهد بود
عنوان منطقه مورد مطالعه  شهرستان كامياران به جنگلهاياين محصوالت در جنگلها در كنار چند هدف فرعي ديگر،  از برداري بهره

با پيمايش تمامي روستاهاي مناطق جنگلي  نگاري مردمروش  بهروشهاي گردآوري اطالعات  براساساين بررسي . انتخاب شد
 16. شده استمشاهدات، انجام ساير آوري اطالعات پايه در كنار  جمع برايو استفاده از پرسشنامه ) بررسي ميداني(طالعه مورد م

بنه، گلبرگ   بلوط، برگ  شيره سقز، زالزالك، ميوه بنه، بادام، سماق، ميوه بلوط، عناب، آلوچه، گالبي وحشي، برگ( محصول اصلي
با اين . قرار گرفت مورد بررسي بعدي  فعاليتها و فراوريهاي در منطقه مورد شناسايي و) و گردونسترن، گزو، سنجد، ميوه نسترن 

ها و دالالن  در اين بين واسطه ليو دريافتي آنها حداقل ميزان ممكن است سود ،شوند بيشترين هزينه را متقبل مي كه مردم محلي
  . آورند بدست ميبيشترين منفعت را 

  
  .نگاري برداري، مردم محلي، پوشش جنگلي، مردم صوالت غيرچوبي جنگل، روشهاي بهرهمح: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

و گستره  تنوع شرايط جغرافيايي و آب و هوايي
گوناگوني عظيمي را در شرايط  سرزمين پهناور ايران
جوامع گياهي اين كشور پديد  در اقليمي و به تبع آن

مفرط، به داليلي چون چراي  چهاگر. آورده است
رويه و قهر طبيعت كه خود ناشي از علل  برداريهاي بي بهره

هاي  است، از انبوهي جوامع و گستردگي عرصه يادشده
تحت پوشش گياهان كاسته شده، ولي با اين وجود راه 

از خطر انهدام و اميد به  ،نجات جوامع گياهي بازمانده
اسالمي ( احياء رويشگاههاي زوال يافته، هنوز باقي است

شناخت ارزشهاي نهفته در منابع  .)1371 ، منوچهري
جنگلي از جمله عواملي است كه انگيزه حفاظت و احياء 
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وجود . طبيعي تجديد شونده را قوت خواهد بخشيد منابع
هاي متنوع گياهي با ارزشهاي صنعتي، خوراكي و  گونه

از آنها نقش پراهميتي در صادرات  برخيدارويي كه 
و  جنگلهاهاي فراواني را در گستره  به، جاذندغيرنفتي دار

گانه  يكي از مناطق رويشي پنج .آورد مراتع كشور پديد مي
كوههاي زاگرس كه  .باشد ايران منطقه رويشي زاگرس مي

علت  يابد به ميشرق ايران گسترش  غرب تا جنوب از شمال
 أزا از نواحي غربي با مبد جذب رطوبت ابرهاي باران

استقرار و گسترش  براييط الزم را درياي مديترانه، شرا
ي اين ناحيه از جنگلها. اند پوشش جنگلي بوجود آورده

پيرانشهر در آذربايجان غربي شروع و در امتداد رشته 
زاگرس و بختياري تا اطراف جهرم و فسا  كوههاي

 مروي مهاجر،( يابد ميدر استان فارس ادامه ) جنگل ميان(
منطقه طوري است ي اين جنگلهاوضعيت فعلي ). 1384

گونه توليد چوب صنعتي را برآورده نخواهند كرد  كه هيچ
عنوان پوشش حفاظتي و منبع توليد و نگهداري و  و تنها به

 مهاجر، يمرو( العاده است داراي اهميت فوق ،تنظيم آب
 ،در كنار اين امر مهم اما. )1377 افتخاري،و  1384

ديرباز  از جنگلهاتوليدات و محصوالت غيرچوبي اين 
مورد توجه و محل درآمد ساكنين داخل جنگل و اطراف 

برداري از محصوالت  اگر بهره .اين جنگلها بوده است
 -non-timber products, by products non(غيرچوبي 

wood forest products, ( اصولي و درست صورت نگيرد
با مالحظه . از عوامل تخريب باشد تواند يكي ميخود 

ش اقتصادي استفاده از محصوالت فرعي، اهميت و ارز
تدوين  هاي آن و بدون ترديد به نظم كشيدن استفاده

  مشاركت برداري از اين منابع با روشهاي درست بهره
 تضمين  ها را مردم كه توليد و استمرار اين فراورده

 حفاظت و (از نظر اقتصادي و زيست محيطي  كند 
 زيادي استداراي ارزش و اهميت  )پايداري توليد

(Fwape & Onyekwelu, 1997) .كه   علت آن همچنين به
 خواهد بود، تعلق خاطري مردممنبع درآمد مستمري براي 

بوجود خواهد آورد كه در نهايت منجر به حفاظت  در آنها

انجام اين اصل بدون . شود مي) جنگلها(مستمر منبع توليد 
به  شناخت ويژگيهاي كمي و كيفي اين منابع و چگونگي

 .(Ella, 1997) فعل درآوردن آن امكان پذير نخواهد بود 
در ناحيه رويشي زاگرس وجود ي شمار انگشتدرختان 

دارند كه فاقد محصوالت فرعي قابل استفاده انسان و دام 
ي زاگرس از موقعيت جنگلهاباشند و از اين حيث  مي

گاه . برخوردار است ايران ممتازي در بين نواحي رويشي
اي است كه توليد اصلي را  ن محصوالت به اندازهارزش اي
ي در چرخش ا كننده الشعاع قرار داده و نقش تعيين تحت

طبائي و  طبا( نمايند ايفا مي نشيناقتصاد خانوار جنگل
  ).1371 ،قصرياني

  
  مواد و روشها

استان  محل انجام اين بررسي شهرستان كامياران
مركز  كيلومتري 65كامياران در فاصله  .باشد مي كردستان

دقيقه طول  54درجه و  46در موقعيت  و )سنندج( استان
واقع شده كه  شماليدقيقه عرض  47درجه و  34شرقي و 

از جنوب به شهرستان  ،از شمال به شهرستان سنندج
بخش (از شرق به شهرستانهاي سنقر و قروه  ،كرمانشاه
 و از غرب به روانسر و پاوه و قسمتي از مريوان) دهگالن

مساحت كل  .)1 شكل( گردد محدود مي) سروآباد(
مساحت . باشد هكتار مي 206088شهرستان كامياران 

كه است هكتار   60000 اراضي زراعي اين شهرستان 
. گيرد درصد مساحت كل شهرستان را در بر مي 34حدود 

درصد مساحت شهرستان را اراضي ملي و منابع طبيعي  66
) هكتار 28000(صد آن در 11 دهد كه حدود تشكيل مي
روستاي كامياران را  36 ،اين ميزان جنگل. باشد جنگل مي
  .شود شامل مي

آوري  جمع برايدر اين بررسي  از آن روشي كه
براساس مشاهده و بررسيهاي  است اطالعات استفاده شده

  است كه در ادبيات علوم اجتماعي از آن شدهميداني انجام 
  .شود مي نام برده نيز  نگاري مردمبه 
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نوشتن درباره شيوه زندگي يك «معناي  به نگاري مردم
» بررسي ميداني«اين سبك تحقيق را . است» قوم يا اجتماع

، به نگاري مردم. نامند نيز مي» كار ميداني«يا حتي 
ترين مفهوم آن، مستلزم اين است كه محقق شيوه  ساده

اين گروه . زندگي يك گروه از مردم را توصيف نمايد
ن است بزرگ باشد و كل اجتماع يك شهر را در بر ممك

نيل،  مك(گيرد و يا مثل يك روستا كامالً كوچك باشد 
توصيف فرهنگ و سبك  ،منظور از چنين بررسي ).1378

جا كه  اي است كه تا آن زندگي گروهي از مردم به شيوه
ممكن است با برداشتهاي خود آنها از زندگيشان سازگاري 

ي كه با روش بررسي يف تحقيقهابرخال. داشته باشد
جا هدف يافتن   در اين ؛گيرد مي صورتاجتماعي آماري 
» توصيف واقعيتها«ها نيست، بلكه بيشتر علتها و تبيين

ي براي همان محقق يا يالبته در نتيجه چنين توصيفها. است
خوبي وجود دارد كه درباره اين كه  ديگران، اين امكان به

. هايي بپروراند كنند نظريه رفتار مي اين گونهچرا اين مردم 
هايي ضمن  بايد انتظار داشت كه يك فرضيه حالهر به

كه از همان آغاز   شوند، نه آن پيشرفت تحقيق مطرح مي
مايي براي گردآوري انواع عنوان راهن مشخص بوده و به

كار بسته  ي كه بايد جستجو و گردآوري شوند، بههاي داده
  ).1378 ،چيتامبار و 1378 ،نيل مك(شده باشند 

ها در  يكي از روشهاي گردآوري اطالعات و داده
اين  درمعموالً . باشد آميز مي مشاهده مشاركت ،نگاري مردم

روش بر عهده محقق است كه براي زندگي به اجتماع 
گر مشاركت  عنوان يك مشاهده مورد بررسي برود و به

بررسي  در اين .شود وارددر زندگي ساكنان اجتماع  ،كننده
در انجام كار آمده است  1كه در جدول  ياز روشهاي

بدين منظور تمام روستاهاي واجد جنگل  .شداستفاده 
كامياران و كليه كساني كه در ارتباط با محصوالت 
غيرچوبي جنگل در منطقه بودند مورد بررسي قرار گرفته 

ها و بازديد از  پرسشنامه، تكميل ها هو پس از مشاهد
بندي و مورد  ها و اطالعات بدست آمده دسته منطقه، داده

محصوالت توسط افراد  .قرار گرفت نهايي تجريه و تحليل
شوند و سپس به  سنندجي و كرمانشاهي خريداري مي

در مرحله صادرات . گردند تهران يا ساير نقاط منتقل مي
محصوالت و محاسبه ارزش آنها به آمار وزارت بازرگاني 

ارائه  7شده كه نتايج آن در جدول  اكتفا) 1382نام،  بي(
برداري  هاي بهره هزينه ،از منطقه  پس از بازديد .شده است

هاي  هاي كارگري و هزينه از محصوالت به دو دسته هزينه
مثل تيغه  ،هزينه روزانه ابزار خاص. شدتقسيم  يابزار

تعيين روزهاي كاري در سال و  زسقزگيري پس ا) تيشه(
  .شدمحاسبه  )1(رابطه مطابق  ،زارمدت زمان استهالك اب

 :؛ هزينه روزانه ابزار بر حسب ريال)1(رابطه 
  هزينه روزانه ابزار= قيمت خريد ابزار/ تعداد روزي كه ابزار قابل استفاده است
  

  كار آوري اطالعات و بررسيهاي انجام گرفته به تفكيك بخشهاي اجراي جمع روش -1 جدول
  آوري اطالعات معج روش  بخشهاي اجراي كار رديف

 و مشاهده) ها پرسشنامهثبت اطالعات در (مصاحبه   برداري هاي بهره و ابزار شناسايي روشها  1
  مصاحبه و مشاهده  برداري تعيين زمان بهره  2
  مصاحبه  تعيين قيمتها در بازار  3
  مشاهده و پيمايش  مكاني محصوالت يشناساي  4
  مصاحبه محصوالت شناسايي فروشندگان و تعيين مقاصد بعدي  5
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  )تصوير از پرويز فاتحي( مطالعه در ايران و استان كردستان موقعيت منطقه مورد -1 شكل
  
  جينتا

آوري اطالعات  جمع پس از بررسي، مشاهده، بازديد و
روستاي واجد  36از تمامي  يادشدهالزم از روشهاي 

محصول  16 مجموع درجنگل در شهرستان كامياران 
غيرچوبي در اين جنگل شناسايي و مورد بررسي و تجزيه 

اسامي فارسي، محلي و نام علمي . قرار گرفت تحليلو 

. آمده است 2در جدول  يادشدههاي مولد محصوالت  گونه
كه از تمام روستاهاي  هايي هگردشي و مشاهد پس از جنگل

يك تفك محصوالت به ،عمل آمد داراي جنگل به مناطق
يعني مشخص شد كه در  ،روستا نيز مشخص گرديدند

توجهي مورد  روستا چه محصوالتي در حد قابل كدام
  .گيرند برداري قرار مي بهره
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  و گونه مولد علمي محصوالت محلي و اسامي فارسي، -2 جدول
رديف  محصوالت  نام محلي نام علمي گونه مولد
Pistacia atlantica 1  شيره سقز  تاله داچكه  
Crataegus spp. 2 زالزالك  گويژ  
Pistacia atlantica  3  ميوه بنه  قزوان -تق ونه  
Amygdalus scoparia 4  بادام  چواله -بائم  
Rhus coriaria 5  سماق  سماق  
Quercus brantii, Q. infectoria  6  ميوه بلوط  برو  
Rhamnus spp. 7  عناب  عناو  
Prunus spp. 8  آلوچه  لوچه هه  
Pyrus spp. مرو هه -رمه هه   9  گالبي وحشي
Quercus spp. 10 بلوط  برگ گالبرو  
Pistacia atlantica 11 بنه  برگ  گالقزوان  
Rosa canina 12  گلبرگ نسترن  شيالن -دليق  
Quercus spp. 13 )گزعلفي(گزو   گزو  
Elaeagnus angostifolia 14  سنجد سرينچك  
Rosa canina 15  ميوه نسترن  شيالن -دلق  
Juglanus regia 16  گردو گويز  

  
در شهرستان كامياران، شيره سقز يكي از محصوالت 

هفت روستا در قالب طرحهاي  باشد كه در بسيار مهم مي
و ميزان  يادشدهروستاهاي  .گردد برداري برداشت مي بهره

برداري  مالكانه بهره همراه بهره برداري در هر روستا به بهره
  . آمده است 3در جدول 

  
  1382 سقزگيري و ميزان برداشت مجاز در سال روستاهاي داراي طرح  -3 جدول

 نام  رديف
  وستار

ميزان سقز مجاز
 )كيلوگرم(برداريبهره

  مالكانه  بهره
  )كيلوگرم/ريال(

مالكانه    كل بهره 
  )ريال(

  1741150  4850 359  سرريز  1
  2701450  4850 557  يوزيدر  2
  2051550  4850 423  دژن  3
  596550  4850 123  ميرگسار  4
  1197950  4850 247  سيويه  5
  2007900  4850 414  گليان  6
7  
8  

  پلنگان
  جمع كل

552 
2675 

4850  
-  

2677200  
12973750  
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هاي مولد  برداري گونه فرم رويشي و اندام مورد بهره
فرم رويشي  .آمده است 4 محصوالت به تفكيك در جدول
باشد و  زاد مي شاخه زاد و به دو صورت معمول دانه

برداري شامل ميوه، برگ، گلبرگ،  مورد بهره محصوالت
طور مجزا براي هر محصول  باشند كه به مي يا صمغ شيره 

  .به آنها اشاره شده است
 

  برداري مورد بهره محصوالتفرم رويشي و  - 4 جدول
  برداري مورد بهره محصوالت  فرم رويشي  نام فارسي محصول  رديف

  صمغ - شيره  زاد و شاخه زاد هدان  سقز  1
  ميوه  زاد زاد و شاخه دانه  ميوه زالزالك  2
  ميوه  زاد دانه  ميوه بنه  3
  ميوه  زاد زاد و شاخه دانه  بادام  4
  ميوه  زاد دانه  گردو  5
  ميوه  زاد شاخه  نسترن  6
  )دانه( ميوه  زاد شاخه  سماق  7
  ميوه  زاد زاد و شاخه دانه  بلوط  8
  ميوه  زاد شاخه  عناب  9
  ميوه  زاد دانه  آلوچه  10
  ميوه  زاد دانه  گالبي وحشي  11
  برگ  زاد زاد و شاخه دانه  )هابلوط( برگ  12
  برگ  زاد زاد و شاخه دانه  )بنه( برگ  13
  گلبرگ  زاد شاخه  گلبرگ نسترن  14
  مادة ترشحي  زاد زاد و شاخه دانه  گزو  15
  ميوه  زاد زاد و شاخه دانه  سنجد  16

  
تهيه محصول برداشت  برايمي كه با توجه به اندا

زمان  ،گردد و همچنين نوع استفاده از محصول مي
اين زمان از . باشد ي از محصوالت متفاوت ميربردا بهره

) مثالً براي برداشت ميوه نارس بنه(اواسط ارديبهشت 
برداشت ميوه (شروع و تا اواخر آبان و اواسط آذر 

  ).5جدول ( يابد ميادامه ) زالزالك
برداري و راحتي كار، وسايل و  تسريع در كار بهره براي

گيرد كه با توجه به نوع  ابزاري مورد استفاده قرار مي
برداري و نحوه  محصول، ميزان نيروي الزم براي بهره

شايد مهمترين ابزاري كه در . دنباش برداري متفاوت مي بهره
برداري محصوالت غيرچوبي جنگل مورد  منطقه براي بهره

برداري از سقز  زني بهره گيرد، تيشه تيغ ه قرار مياستفاد
باشد كه در منطقه و توسط آهنگران كامياران يا 

تيزي و . شود توليد ميسنندج  مانندشهرستانهاي اطراف 
با . باشد اين ابزار مي خاصشكل خاص آن از ويژگيهاي 

هر  از برداري توجه به اندام مورد استفاده و سختي كار بهره
اقل تعداد افراد الزم از يك تا سه نفر متغير حد ،محصول

  .باشد مي
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  برداري محصوالت زمان و طول مدت بهره -5 جدول
طول مدت   برداري به تفكيك ماه زمان بهره  نام محصول  رديف

ف  برداري بهره
دين

رور
  

ار
شت

ديبه
  

خ
داد
ر

  

  يرت

م
داد
ر

  

ش
يور

هر
  

  هرم

  انآب

  رآذ

  ماه   3          ×  ×  ×      شيره سقز  1
  ماه 3  ×  ×  ×              الزالكزيوه م  2
  ماه 5  ×  ×  ×        ×  ×    ميوه بنه  3
  ماه 3    ×  ×  ×            بادام  4
  ماه 3      ×  ×  ×          گردو  5
  ماه 4    ×  ×  ×  ×          ميوه نسترن  6
  ماه 3        ×  ×  ×        سماق  7
  ماه 4      ×  ×  ×  ×  ×      بلوط  8
  -      ×  ×            عناب  9
  ماه 3        ×  ×  ×        آلوچه  10
  ماه 3  ×  ×  ×              حشيوالبي گ  11
  ماه 5        ×  ×  ×  ×  ×    )ها بلوط( برگ  12
  ماه 5        ×  ×  ×  ×  ×    )بنه( برگ  13
  ماه 3            ×  ×  ×    گلبرگ نسترن  14
  ماه 4        ×  ×  ×  ×      گزو  15
  ماه 4  ×  ×  ×  ×            سنجد  16

  
  برداري از محصوالت ها و درآمدهاي بهره زينهه

ثيرگذارترين عوامل أكي از تي ،براي انجام هر كاري
كار بايد متقبل هر ت كه در انجام هايي اس هزينه ،اجرايي

برداري از محصوالت غيرچوبي  در انجام عمل بهره .شد
و هاي كارگري، هزينه تهيه ابزار  هايي مثل هزينه هزينه
هاي حمل و نقل وجود دارند كه در اين  هزينهو  وسايل

طور مجزا براي هر  به تحقيق براي هر محصول محاسبه و

هاي  در كنار هزينه. محصول مورد توجه قرار گرفته است
گردد كه برابر  برداران مي ، درآمدي نيز نصيب بهرهيادشده

. باشد قيمت فروش اين محصوالت در محل مي
هاي  آمده است پس از بازديد 6 دولكه در جطور همان

برداري از محصوالت  هاي بهره هزينه ،عمل آمده از منطقه به
تقسيم  يهاي ابزار هاي كارگري و هزينه به دو دسته هزينه

   .ه استگرديد
  
  
  
  



 نهابرداري از آ بررسي محصوالت غيرچوبي جنگل و روشهاي بهره  514

  برداري از محصوالت هاي بهره هزينه -6 جدول
  )براي يك نفر( ها هزينه  محصوالت  رديف

  كارگري
 ) روز/ ريال(

  و ظروف  ابزار
  )روز /ريال(

  جمع
  )ريال(

  80670  170+500  80000  شيره سقز  1
  74000  4000  70000  ميوه زالزالك  2
  74000  4000  70000  ميوه بنه  3
  74000  4000  70000  بادام  4
  74000  4000  70000  سماق  5
  74000  4000  70000  ميوه بلوط  6
  74000  4000  70000  عناب  7
  74000  4000  70000  آلوچه  8
  74000  4000  70000  وحشي  گالبي  9
  80070  70  80000  طبلو  برگ  10
  74000  4000  70000  بنه  برگ  11
  70000  -  70000  نسترن  گلبرگ  12
  74110  4000+110  70000  نسترن  ميوه  13
  72070  2000+70  70000  گزو  14
  74000  4000  70000  سنجد  15
  74000  4000  70000  گردو  16

   
ها، گردد هزينهمشاهده مي 7ه در جدول كطور همان

تفكيك در  ود خالص براي هر محصول بهدرآمدها و س
البته . آورده شده است) محصوالت أروستاها مبد( أمبد

منطقي  و بلوط زالزالك ميوه شايد سود منفي مربوط به
جايگزين براي مردم در پيشه  ،نظر نرسد ولي در محاسبه به

كه اگر كار ديگري  نظر گرفته شده است، بدين معني
نه  ولي عمالً ،بودتر صرفه با دشتوسط مردم انجام مي

مردم چنين تفكري دارند و نه شغل جايگزيني در منطقه 
  . وجود دارد

بيشتري  توليدي كم نظرمصرف محصوالتي كه از 
گردد  به روستاها يا شهرستان كامياران محدود نمي ،دارند

بلكه اين محصوالت به شهرستانها، استانها و حتي 
در اين فرايند، . دنگرد كشورهاي ديگر نيز صادر مي

اين . كنند ها و دالالن نقش بسيار مهمي بازي مي واسطه
محلي  مردمافراد محصوالت را با قيمت ناچيزي از 

خريداري ) اند كساني كه بيشترين زحمت را متقبل شده(
سود  ،كرده و پس از حمل و فروش آنها به قيمتهاي بيشتر

ر حركت براي هر محصول مسي. آورند زيادي را بدست مي
اين مراحل  ولدر ط آنهاپيگيري شده و تغيير قيمتي كه 

. طور مجزا مورد توجه قرار گرفته است كنند به پيدا مي
هاي  در مصاحبه شدروش تحقيق اشاره  طوركه در  همان

هاي تكميل شده،  پرسشنامهبرداران و  انجام گرفته با بهره
در . شدندخريدارن اوليه محصوالت در منطقه مشخص 

رحله اول بيشتر محصوالت استحصال شده توسط م
گردد و به  نشينان به بازارهاي كوچك حمل مي جنگل
شود، در مرحله بعد، اين فروشان كامياران فروخته مي خرده



  515  4شمارة  16فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

محصوالت توسط خريداران سنندجي و كرمانشاهي 
خريداري شده و به شهرهاي يادشده يا تهران منتقل 

پيداست، در  4تا  2 يها طوركه از شكل همان .دنشو مي
افزايش قيمت  ،كنند مسيري كه محصوالت طي مي

شود كه اين سير صعودي در تمام  مي اي ديده  مالحظه قابل
قيمتها در تهران كه  ليباشد و محصوالت به يك اندازه نمي

اي نسبت به  مالحظه افزايش قابل ،رسد نظر مي طبيعي هم به
  .ساير مراكز خريد و فروش دارد

  
  برداري از محصوالت درآمدهاي بهره -7 جدول

  )كيلوگرم/ريال( سود  )كيلوگرم/ريال( درآمد  )كيلوگرم/ريال( هزينه  محصول  رديف
  57040  90000  32960  شيره سقز  1
  -700  3000  3700  ميوه زالزالك  2
  4/2533  5000  6/2466  ميوه بنه  3
  1300  5000  3700  بادام  4
  4/333  6500  6/6166  سماق  5
  -40  700  740  ه بلوطميو  6
  12667  25000  12333  عناب  7
  8/4885  7000  2/2114  آلوچه  8
  5400  35000  2960  وحشي  گالبي  9
  شود خريد و فروش نمي  350  بلوط  برگ  10
  شود خريد و فروش نمي  1850  بنه  برگ  11
  5000  15000  10000  نسترن  گلبرگ  12
  5178  20000  14822  نسترن  ميوه  13
  25486  40000  14514  گزو  14
  7040  10000  2960  سنجد  15
  12534  15000  6/2466  گردو  16
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  تا مقصد نهايي أبدمتغييرات قيمت محصوالت از  -2 شكل
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  تا مقصد نهايي أبدمتغييرات قيمت محصوالت از -3 شكل
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  تا مقصد نهايي أبدمتغييرات قيمت محصوالت از  -4 شكل

  
  بحث 

محصول  16 ،اشاره شدنتايج طوركه در بخش  همان
ي كامياران جنگلهاتوان محصوالت غيرچوبي  را مي يادشده
ي هرچند برخي از اين محصوالت از لحاظ كم .ناميد

خاطر اهميت آنها و  ولي به ،باشند مالحظه نمي چندان قابل
كه حداقل گزارشي از آنها باشد ضروري ديده شد كه   اين

اليه  كامياران در منتهيكه  ينادليل  به. به آنها اشاره گردد
بين استانهاي  مرز(ي زاگرس شمالي جنگلهاجنوبي 

قرار دارد، محصوالت مهمي از ) رمانشاهك كردستان و
درختان مازودار هستند  ويژهجمله گالهاي مازوج كه 

در  كه گردد ميهايي يافت  پايه صورت تك ندرت و به به
محصوالت برداري از  بهره. دشون منطقه استحصال نمي

اي ندارد و با  غيرچوبي جنگل نياز به ابزار چندان پيشرفته
دليل سادگي  تهيه ابزار به مردمان منطقه،  مالي فعلي بضاعت

  .باشد آنها چندان مشكل نمي
برداري از محصوالت حدود يك ماه بعد از  بهره زمان

. يابد ميآغاز فصل رويش شروع و تا اواسط پاييز ادامه 
برداري و  ين محصولي است كه در منطقه بهرهاول ،ميوه بنه

حداقل تعداد افرادي كه كار سقزگيري را . آيد به بازار مي
دليل تنوع فعاليتها و  كه به استسه نفر  ،دهند انجام مي

يك نفر خارج   ، انجام اين كار از  عهدهخاصسختي 
كه در مورد ساير محصوالت يك يا دو نفر  حاليدر .است

برداري كارايي  تا حد قابل قبولي در بهرهتوانند  نيز مي
برداري از سامان  هر خانوار مسئول بهرهاگر . باشند  داشته

كارگري  همان هزينه، ترين هزينه اصلي ،عرفي خود باشد
كه در اين مورد  استبرداري و فراوري محصوالت  بهره

  . اي دارند زنان روستايي نقش ويژه
 يرچوبي جنگلدر مورد محصوالت غ مهمترين مسئله

باشد كه بدون  مسئله فروش محصوالت مي ،در منطقه
سالهاست درآمد اين  ،گونه سازماندهي خاصي هيچ

ها سرازير كرده  سوي دالالن و واسطه محصوالت را به
 براينشينان منطقه بيشترين سختي و هزينه را  جنگل. است

توليد متحمل شده و كمترين بهره را هم دريافت 
  ر صعودي قيمتها در مسير طي شدهسي. نمايند مي

تا شهرهاي بزرگ نمايانگر اين مسئله  أمحصوالت از مبد
  .است

بعضي از محصوالت  توجه قابلبا توجه به قيمت نسبتاً 
مانند نتايج تحقيقات طباطبائي هموجود در منطقه  توانو 

تواند محصوالت غيرچوبي جنگل مي ،)1371(و قصرياني 
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نشين داشته انوارهاي جنگلنقش مؤثري در اقتصاد خ
  .دنباش

با  ،گرددطوركه از نتايج اين بررسي مشاهده مي همان
شناخت ويژگيهاي كمي و كيفي منابع طبيعي از جمله 

توان  مي ،محصوالت غيرچوبي جنگل موجود در هر منطقه
منطقه را هر موجود در  توانمنديهايبه فعل درآوردن 

  .ذير ساختپ امكانElla (1997) مطابق تحقيقات 
 اينتوان مصارف  گيري كلي مي در يك نتيجه

جات،  محصوالت را به مصارف غذايي، دارويي، ادويه
بندي كرد كه با مصارف ساير  سيمتنقالت تقو  رنگرزي

          محصوالت در منابع خارجي مورد بررسي
(Fwape & Onyekwelu, 1997)  منطبق است، ولي از
توان  خاص منطقه نمي ساير جهات با توجه به شرايط

  .انجام داد ،تري را در نتايج بدست آمده هاي جزئي مقايسه
شود كه با  تك محصوالت ديده مي پس از بررسي تك

جايگاه سقز و  ،توجه به موارد مصرف و كميت محصول
همين دليل است كه تا به  به. گردو با بقيه متفاوت است

و با  در چهارچوب طرح شده يادامروز فقط دو محصول 
موارد . برداري گرديده است نظارت اداره منابع طبيعي بهره

است كه اين  افزايشروز رو به  شيره سقز روزبه  استفاده
و ) مثبت يا منفي صورت به( جنگلهاتواند در آينده  ميامر 

كه در اواخر  طوري به .شودمؤثر واقع  ،نشين مردمان جنگل
 سقز به حتي در چندين مورد قيمت 1384 پاييز سال

چنين محصولي اگر . ريال رسيده بود 180000 كيلويي
طور  به ،ريزي بلندمدت همراه گردد همراه با يك برنامه

. تواند در آينده منطقه و تحول آن مؤثر باشد قطع مي
ترين خريدار شيره سقز شركت سقزسازي كردستان  اصلي

باشد كه در بعضي موارد نمايندگان اين شركت  مي) ون(
تاها رفته و شيره سقز استحصالي را خريداري به روس

سقز خريداري شده   هر چند قيمت خريد شيره. نمايند مي
توسط شركت توليدي آدامس طبيعي ون نسبت به 

صرف برداري  بهره براياي كه مردمان روستايي   هزينه
ولي احداث چنين شركتي توسط  ،باشد نازل مي كنند مي

براي چندين نفر شغل  اهالي كردنشين منطقه كه حداقل
  .تقدير است قابلدائمي ايجاد كرده 

هاي جنگلي دارد اين  تفاوتي كه ميوه بنه با ساير ميوه
است كه اين محصول در دو مقطع زماني برداشت گرديده 

يكي در . و در هر مرحله مشتريان خاص خود را دارد
اريبهشت ماه كه اكثراً ميوه نرسيده بنه كه رنگ آن سبز 

مطبوع كردن غذاها و لبنيات مورد استفاده قرار  ايبر است
رسد  ميگيرد و ديگري زماني است كه ميوه بنه در پاييز  مي
را مصارفي از قبيل تنقالت مربوط به مقطع زماني اخير  كه

  .دارد
 هايرود پيشنهاد اميد مي ،ياد شددر راستاي مطالبي كه 

 شت مردمبهتر محصوالت و معي  بتواند در ترسيم آينده زير
مؤثر واقع  و در نهايت در امر حفاظت، احيا و توسعه

  :گردد
تشكيل تعاونيهاي روستايي خريد و فروش  -

محصوالت غيرچوبي كه تمام امور خريد و فروش 
مسئوالن اين تعاونيها . محصوالت را نظارت و اجرا نمايند

ونقل  حمل باشند كار بازاريابي، نشينان مي كه از خود جنگل
محصوالت را انجام داده و بدين گونه و فروش 

شوراي اسالمي . ندشو هاي متعدد حذف مي واسطه
توانند نقشي اساسي در عمران و  مي هاو تعاوني هاروستا

مناسبي براي يي ايفا نمايند و بازوي اجرا هاآباداني روستا
كشور در امر حفظ،  و آبخيزداري مراتع ،جنگلهاسازمان 

ري بهينه از منابع طبيعي تجديد بردا احياء، توسعه و بهره
  .شوندشونده محسوب 

دخالت دادن مردم ساكن در سامان عرفي خانوار در  -
ل يداري از قب هاي مختلف جنگل طرحها و برنامه

كنترل دائم و مداوم  برداري از محصوالت غيرچوبي و بهره
بر اين امر، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور 

دم اطمينان خاطري بوجود آيد كه جنگل كه در مر طوري به
نه به زور و  ،و حفظ آن را از وظايف معمول خود بدانند

 .ترس از جريمه سازمان
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برداري و ديگر طرحهاي  از دادن طرحهاي بهره -
ها يا ارگانهاي ديگر در مناطق  زا به غيربومي اشتغال

چون هم  ،پرهيز گردد زيادروستايي با تراكم جمعيت 
 برداري هكند و هم به بهر عيت را تشديد ميافزايش جم

 .شود هاي منابع طبيعي منجر مي بيش از حد عرصه
برداري از شيره سقز و ساير  ميزان بهره مالكانه بهره -

براساس برآوردي كه كارشناس  ،محصوالت از قبيل گردو
تعيين  ،منابع طبيعي از ميزان شيره توليدي دارداداره 

حساب منابع طبيعي ريخته  الي بهصورت ري گردد كه به مي
از  برداري برهبراساس طرحهاي  ،1384در سال . شود مي

ريال  4850 ، بهره مالكانهشيره سقز در منطقه كامياران
كه از   اين برايگردد كه  پيشنهاد ميبنابراين . تعيين گرديد
بايد  دم به جنگل نهايت استفاده را كرد،وابستگي مر

ت را در گرو حفاظت و احياء برداري از محصوال بهره
كه از مردم   جاي اين به كه بدين صورت. جنگل قرار داد

رداشت به ازاي هر واحد ب گرفته شود،مالكانه ريالي   بهره
نهال در جنگل  يتعداد بهره مالكانه را كاشت ،شيره سقز
 .قرار داد

محصوالت غيرچوبي جنگل از محصوالت  تفكيك -
حصوالت با كد ويژه باغي و زراعي و ثبت اين م

تواند  محصوالت جنگلي در صادرات محصوالت مي
وضعيت روشني را در فرايند توليدات و ارزشهاي افزوده 

 .آنها داشته باشد
نشينان به  ترغيب و تشويق مردم محلي و جنگل -

كشت و پرورش درختان جنگلي اصالح شده با هدف 
توليد محصوالت بيشتر، حفظ منابع طبيعي و 

ههاي جنگلي طبيعي در منطقه كه هدف اصلي رويشگا
 .باشد در زاگرس مي جنگلهاداري و مديريت  جنگل
مشابه شركت سقزسازي  ،صنايع كوچكايجاد  -

بندي بهتر  فراوري و بسته برايكردستان در منطقه 
در افزايش ارزش تواند  مي ،محصوالت توسط اهالي منطقه

ين منطقه افزوده محصوالت و ايجاد اشتغال براي ساكن
  .توجهي باشد كمك قابل
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Abstract 
 
    Although "By Products" is used to refer to those yields (products) that are consisting of Non-Wood 
forest products (NWFP), it is hoped that the public opinion is not as being valueless rather the meaning of 
inconsistent with capital investment should be understood. Regarding the importance and economic 
values of NWFP, by engaging the people throughout the whole procedure harvesting and processing are 
controlled and regulated, using the right methods, no doubt will lead to a constant and sustained forest. It 
also creates and maintains an everlasting income for all people which motivate them to preserve the 
source for their continual income. To realize this, it is important to know and understand the qualitative 
and quantitative characteristics of the sources and its processes. For this purpose, in the forested area of 
Kamyaran city as a study area, qualitative and quantitative characteristics of NWFP and their different 
harvesting methods were studied. The forest coverage of this area, 28000 ha, accounted for 11% 
Kurdistan province forests. Using ethnography method and preparing technical questionnaires and 
handing and observing in the area while people were collecting and processing the products, over all 16 
NWFP products including Persian turpentine gum, hawthorns (wild plum), wild pistachio fruit, almond, 
sumac, acorn fruit, jujube, damson, wild pear, acorn leaf, wild pistachio leaf, sweetbrier petal, manna of 
acorn, oleaster, sweetbrier fruit and walnut fruit the local people whom pay the most cost and labor, get 
the least income while the merchants get the largest part of the income. Some suggestions have been 
presented. 
  
Key words: non-wood forest products, utilization methods, local people, forest coverage, ethnography. 

  


