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 چکیده
در تغيير الگوی  (گاز طبيعیو  گاز مایع)نفت سفيد،  جایگزین های بررسی نقش دسترسی به سوختبا هدف  رو پژوهش پيش

نوع پيمایشی  از توصيفی و ،پژوهشاین  .شدانجام استان لرستان  درآباد  شهرستان خرمنشين  جنگل روستائيانخانگی مصرف انرژی 
فاقد سوخت  دول مليم ی. روستابودفاوت تبا الگوی مصرف انرژی مسه روستای جنگلی  ساکنانشامل  پژوهش این بود. جامعه آماری

ها  نمونه .بودشده  کشی ولهل گاز طبيعی دارای شهنشاه گوشه  و روستای مایع گازنفت سفيد و  روستای چناربگالی دارای، جایگزین هيزم
 ،آوری اطالعات برای جمع پژوهش اصلی ابزارتصادفی ساده انتخاب شدند.  صورت بهکه  خانوار از سه روستا بودند 141شامل 
در روستای فاقد نتایج  .تأیيد شدنظر استادان دانشگاه و پژوهشگران  با نامه پرسش ییمحتوا ییروا بود.ساختاریافته  نامه پرسش

 که این سوخت، طوری به ،بوددر این روستا  استفاده موردسوخت اصلی  ،هيزمیچوب که نشان داد  جایگاه نفت سفيد و گاز مایع
در روستای دارای . شد می( را شامل استاندارد سنگ زغال يلوگرمک 2/15110خانوار ) ساالنهاز کل انرژی مصرفی  درصد 9/37

چوب مصرف  ،حال این با، کردند  میفسيلی و هيزم استفاده  های ترکيبی از سوخت صورت به روستائيان ،مایع گازجایگاه نفت سفيد و 
گاز طبيعی  اما ،داد  میرا تشکيل ( استاندارد سنگ زغالکيلوگرم  1/1971) خانوار ساالنهدرصد از کل انرژی مصرفی  1/27 ،هيزمی

خانوار  ساالنهدرصد از کل انرژی مصرفی  7/11 این سوخت .سوخت عمده مصرفی خانوارها بود ،شده گازرسانیدر روستای 
نشان داد که رو  پيش پژوهشنتایج درمجموع، . شد میرا شامل در روستای مذکور  رد(ااستاند سنگ زغالکيلوگرم  4/7023)

و  شتهداوری بيشتری  دهد، بهره را کاهش می هيزمیچوب مؤثرتری مصرف  شکل بهاینکه  بر عالوه گازرسانی به روستاهای جنگلی
 .کند کم میانرژی را نيز  ساالنهمصرف 

 
 .هيزم، گاز طبيعیاستاندارد،  سنگ زغالآباد،    خرم: های کلیدی واژه

 

 مقدمه
 15 حدود توسعه  حال در یدر کشورها یانرژمصرف 
 یبرا یانرژ ینابيشتر است.  يادر دن یمصرف یدرصد انرژ

استفاده  ییو روشنا یش، گرماوپز پخت مانند یمصارف خانگ
در  یمصرف انرژ(. Kowsari & Zerriffi, 2011) شود یم

 یجادموجب ا توسعه  حال در یکشورها ییمناطق روستا
 Li et) شده است یو اقتصاد زیستی محيطجدی مشکالت 

al., 2009،) این که در  دهند میآمار و ارقام نشان  چراکه
 ينرا تأم یانرژ يهدرصد از مصرف اول 90 توده زی ،کشورها

سه  فقط یصنعت یدر کشورهامنبع  ینا که حالی در کند، یم
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 Kandel et) شود یرا شامل م یانرژ يهدرصد از مصرف اول

al., 2016 .) يزمی، چوب هتوده زیشکل غالب استفاده از 
استفاده از  (.Dovie et al., 2004)است  )چوب سوخت(

نمونه،  عنوان به .استبرخوردار  کمی بازدهاز  يزمیچوب ه
 ,Sahebelm) برابر آن است 15 وپز پخت یگاز برا بازده

2014 & Sedighi)چوب  حد از  بيش ناپایدار و . مصرف
 ،شده یو مرتع یپوشش جنگل یبموجب تخر يزمیه

را  سازگان بوم يعیچرخه طب ،دادهخاک را شدت  یشفرسا
 یشموجب گرما یا گلخانه یگازها یشو با افزا کردهمختل 

 Madubansi & Shackleton, 2007; Lee) شود یم یجهان

et al., 2015)چوب  کاربرداز  یهوا ناش یآلودگ ،ين. همچن
 یبرا یخطرات یجادبسته منازل موجب ا یدر فضا يزمیه

 ,.Li et al) شود یزنان و کودکان م ویژه بهسالمت افراد 

2009; Kandel et al., 2016.) 
 هيزمیاز چوب استفاده  ،یافتگی توسعهمتناسب با درجه 

 مانند تر مدرن و پاک های کاهش خواهد یافت و سوخت
جایگزین  ،وری بيشتری دارند که بهرهالکتریسيته و  نفت، گاز

 ,.Brouwer & Falcão, 2004; Li et alشد ) خواهندآن 

های مدرن از  سوخت به الگوی مصرف سوخت تغيير .(2019
تخریب منابع امروزه کند که  اهميت بيشتری پيدا می آنجا

معضلی جهانی درآمده و  صورت بهها  طبيعی و جنگل
ای و جهانی در پی  های متعددی در سطح ملی، منطقه گروه

ها  بررسی دالیل، ابعاد و پيامدهای آن هستند. تخریب جنگل
نيز روندی صعودی  های زاگرس در جنگل ویژه به در ایران

 یکگذشته نزد زاگرس در یها مساحت جنگل. استداشته 
 یط رویه یب یبردار بهره دليل به بود، اماهکتار  يليونم 15 به

ها در حال حاضر  جنگل ینمساحت ا ،یمتماد های سال
 Sagheb) است یافته کاهشهکتار  يليونپنج محدود  به

Talebi et al., 2014)زاگرس موجب  یها جنگل یب. تخر
بحران  یجادمنطقه و ا یندر اخاک  و  آباز دست رفتن 

در کشور شده است  يشتیو مع زیستی محيط ی،انسان یجد
(Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi, 2003.)  

 یلدال ینتر مهم ،پژوهشگراناز کارشناسان و  ياریبس
  و استفاده یجوامع محل یها را وابستگ جنگلاین  یبتخر

 ,.Ghazanfari et al) دانند یها م جنگل ینا رفيتظ از يشب

2004; Khosravi et al., 2014.) ینتر ازجمله مهم 
استفاده  ،های زاگرس در جنگل یجوامع محل های یوابستگ

 ,.Bazgir et al) استبرای تأمين انرژی  يزمیچوب ه از

سوخت جایگزین مناسب شاید بتوان  کردنبا فراهم  .(2017
 شدهانجاماقدامات  زیادی کاهش داد. حد تااین وابستگی را 

 انرژی از الگویتغيير  زمينه درزاگرس   در ایران و منطقه
به ( یدامفضوالت و  چوب سوختهای سنتی )شامل  انرژی
 عمرانیهای  های نو از پيش از انقالب و طی برنامه انرژی

 & Shaditalab) و تا به امروز ادامه داشته استشروع 

Naydar, 2009) .و  يفيتو ک يتبه کم یمصرف انرژ یالگو
و مانند نفت، گاز  هایی یمصرف انرژ یو چگونگ مقدار یا

و  يدتول منظور بهو  یو خانگ یبرق در مصارف مختلف صنعت
 ,.Zare Shahabadi et al) شود یم اطالق  يازهابرآوردن ن یا

 یالگو ييرمختلف تغ های ياستبا وجود اعمال س (.2013
 یدر مناطق جنگل ویژه به یرانا ییدر مناطق روستا یانرژ

اقدامات در  ینا يرتأث يزاناز م یاطالعات کاف ،زاگرس
 تواند می وجود اطالعات در این زمينه. يستدسترس ن

و بستر  هموجود فراهم آورد يتاز وضع یروشن یرتصو
منابع  ينتأم یبرا یندهآ یزیر انداز و برنامه چشم رایب یمناسب
 .باشد یانرژ

تغيير الگوی مصرف مسئله های متعدد،  در پژوهش
 های پژوهشاست.  هشدبررسی  جهانسوخت در سراسر 

درآمد، منبع  یشکه خانوارها با افزا اند دادهگذشته نشان 
 یها به سوخت یسنت یها خود را از سوخت یمصرف یانرژ

 & Peng et al., 2010; Kowsari) دهند یم ييرنو تغ

Zerriffi, 2011; Lee et al., 2015نام بهالگو که  ین(. ا 
در  ،شناخته شده است (Energy ladder) ینردبان انرژ

نقض شده است.  متعددی های پژوهشدر  اخير یها سال
 ،موارد ياریکه در بس اند پژوهشگران بيان کردهبرخی از 

( ی)نردبان انرژ یپلکان صورت به یمصرف یمنابع انرژ ييرتغ
رغم  به ی،و عامل اقتصاد نکرده ييرنو تغ های یانرژ سمت به

منبع  ييردر تغ يرگذارعامل تأثکه دارد، تنها  زیادی يتاهم
 ,Kowsari & Zerriffi) يستن وارخان یمصرف یانرژ



 451                                                                                                                               4شماره  72نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

2011; Yonemitsu et al., 2014). دو دسته  ،کلی طور به
 یمصرف انرژ یالگو تغيير مسئله ،يرونیو ب یعوامل درون

مانند درآمد،  ییها یژگیبه و ی. عوامل درونکنند می را تبيين
رفتار و فرهنگ خانوار اشاره  يت،جنس يالت،سن، تحص

 ين،و قوان ها ياستس ،يرونیمنظور از عوامل ب ، اماشتهدا
 یلوسا یژگیو و یبه انرژ دسترسی ی،زندگ يزیکیف يطمح

 Kowsari & Zerriffi, 2011; Lee) هستند یمصرف انرژ

et al., 2015.) یالگو يریگ عوامل موجب شکل ینا 
که  شده است( Fuel stacking)ی سوختچند نام به یگرید

 یمصرف یدرآمد، منبع انرژ یشرغم افزا بهخانوارها  در آن
 ييرنو تغ یها به سوخت یسنت یها خود را از سوخت

 ،یمنابع مختلف انرژ يندر ب يبیترک شکل بهبلکه  ،دهند ینم
 ;Kowsari & Zerriffi, 2011) زنند یدست به انتخاب م

Yonemitsu et al., 2014; Coelho et al., 2018.) 
 الگوی مصرف انرژیدر ارتباط با شده  انجامهای  پژوهش

به  داخلی بيشتر مطالعاتهستند. بسيار اندک در ایران 
پژوهش توان به  که می اند مصرف هيزم اشاره داشته مقدار

Jazirehi  وEbrahimi Rostaghi (7559 ،)Salehi  و
( اشاره 7510و همکاران ) Bazgir ( و7515همکاران )

موردی به این  صورت بهاما در خارج از کشور ، کرد
 Shackletonو  Madubansi موضوع پرداخته شده است.

رسانی به  نقش برق بررسی بهدر جنوب آفریقا ( 7552)
. نتایج پرداختندانرژی مصرف  الگویدر تغيير  روستائيان

که  دادنشان شد، ميدانی انجام  روش بهکه پژوهش این 
رفع برای  هيزمیجایگزین چوب بود نتوانسته الکتریسيته 

پژوهشگران  .شود وپز پختبرای  ویژه بهنيازهای حرارتی 
و سرعت چوب هيزمی رایگان بودن دليل آن را مذکور، 

 ، پژوهشهمچنين .عنوان کردند وپز پختبيشتر آن در 
Joon ( 7553و همکاران ) دادنشان در نقاط روستایی هند 

متمادی در دسترس های  سال برای گاز مایعکه با اینکه 
جایگزین بود نتوانسته هنوز  اما قرار گرفته بود، روستائيان

توسط که گاز مایع فقط  طوری به د،های سنتی شو سوخت
دليل  .شد میاستفاده  وپز پختدرصد خانوارها برای  17

نسبت به درآمد  زیاد این سوختقيمت  ،اصلی آن

های  استفاده از سوخت که حالی در شد، عنوان روستائيان
مورد روستائيان  .نداشتهزینه مالی برای خانوارها  ،سنتی

برای گرم  های سنتی سوختاز در پژوهش مذکور  مطالعه
و  درصد( 11) وپز پخت، (خانوارها درصد 41) کردن آب

. کردند میاستفاده  درصد( 91) محصوالت لبنی فراورینيز 
Miah ( 7515و همکاران ) الگوی  با هدف بررسیپژوهشی

انجام مصرف انرژی خانوارهای روستایی در بنگالدش 
درصد از خانوارها از  37که  دادنشان  ها نتایج آن دادند.

 13درصد از الکتریسيته،  21درصد از شمع،  72، توده زی
 .کردند میمایع استفاده  درصد از گاز 71درصد از نفت و 

که رابطه  از آن بود حاکیدیگر این پژوهش  های یافته
های مدرن  خطی بين افزایش درآمد و استفاده از سوخت

 بهدر شرق اندونزی ( 7510و همکاران ) Lee وجود دارد.
انرژی  الگویو تغيير  هيزمیمصرف چوب  بررسی 

نشان  ها ی آنها یافته. پرداختندپيمایشی  روش به روستائيان
در دسترس  7552مایع از سال  که با اینکه سوخت گاز داد
 از این سوخت خانوارهادرصد  9/75فقط  اما ،تاس
 .کردند استفاده می وپز پختبرای منبع انرژی  عنوان به

دليل عدم موفقيت جایگزینی گاز مایع پژوهشگران مذکور، 
و  خانوار های غيراقتصادی ویژگی ارا بچوب هيزمی با 

های دولت و دسترسی به  سياست ازجمله عوامل بيرونی
 نو همکارا Coelho ،همچنين .دانند مرتبط می جنگل

چوب هيزمی با  مایع گازطرح جایگزینی سوخت ( 7511)
. نتایج بررسی کردنددر کشور برزیل طی حدود یک قرن را 
های  رغم تالش به 7510که در سال  ها حاکی از آن بود آن

 گاز مایعآشپزی از  نياز مورددرصد انرژی  01شده،  انجام
های  یافته .بودتأمين شده چوب هيزمی د آن از درص 43و 

الگوی مصرف تغيير که  دیگر پژوهش مذکور نشان داد
این تغيير بلکه  ،کند از یک الگوی ثابت پيروی نمی انرژی

 استفاده از وابسته به دسترسی به سوخت، راحتی و پایداری
بررسی  با هدفپژوهشی  (7513و همکاران ) Li آن است.

دادند. انجام در چين  روستائيانالگوی مصرف انرژی 
درصد  2/29 توده زی 1331در سال  ،ها آننتایج براساس 
در سال  که حالی در ،کرد را تأمين می روستائيانانرژی 
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 ساالنهمصرف  درصد رسيده بود. 92این مقدار به  7511
 برابر 1331( روستایی در سال هر شخص )سرانه توده زی

در  مقداراین  .بود استاندارد سنگ زغال يلوگرمک 701 با
 دليل کاهش .بودکيلوگرم کاهش یافته  712به  7511سال 

با  های اخير در سال توده زیاین بود که تقاضا برای  مصرف
 Zare .شده بودبرطرف  گاز مایعو  گاز طبيعی یسيته،الکتر

Shahabadi ( 7519و همکاران ) يالت،که تحص دادندنشان 
، تعداد ینیمحل تولد، عاطفه د ی،الملل ينب یها رسانه
سکونت در  يزانو م یآگاه ی،خانوار، سبک زندگ یاعضا
 یالگو ييراتدرصد از تغ 95که  بودند يرهاییمتغ ،یزدشهر 

 و Sharifzadeh .کردند می يينرا تب انرژی مصرف
Shahrekie (7514 ) فاقد گاز  روستائيانپژوهشی در بين

 .زاهدان انجام دادندبخش مرکزی شهرستان  در  کشی لوله
در این روستاها  یانرژ يشترینبکه  نشان داد ها نتایج آن

 ترتيب از بهو روشنایی  تهيه نان، وپز پخت یی،گرمازا یبرا
 .شد مصرف میو برق  ، هيزمگازطریق نفت، 

مشخص شده  انجامهای   از پيشينه پژوهش که طور همان
تحت تأثير عوامل تغيير الگوی مصرف انرژی خانگی  ،است

دسترسی به  ،این عواملیکی از  .گيرد قرار میمتعددی 
طور  بهمنابع انرژی جایگزین منابع انرژی جایگزین است. 

و پرداخت یارانه توسط  های زیاد با صرف هزینهمعمول 
گيرد که هدف اصلی  قرار مینوارها ها در دسترس خا دولت

های  تغيير الگوی مصرف انرژی خانوارها از انرژی ها آن
 & Shaditalab)های نو است  انرژی سمت بهسنتی 

Naydar, 2009 .)از گذشته  و مناطق جنگلی در ایران
 اما ،صرف شده است منظور این بههای زیادی  تاکنون هزینه

 ،ها را نشان دهد طرح هایی که ميزان موفقيت این پژوهش
، رو پيش پژوهش کلی هدف ،رو این از .بسيار اندک است

تغيير  های جایگزین در نقش دسترسی به سوخت بررسی
و کاهش مصرف  روستائيان خانگی الگوی مصرف انرژی

 .بودهای زاگرس  جنگلدر  يزمه

 

 ها مواد و روش
 مورد مطالعهمنطقه 

با روستای جنگلی  سهمقایسه  ،روپيش پژوهشهدف 
 تعيين منظور به. شرایط متفاوت دسترسی به سوخت بود

 و آبخيزداری و طبيعی منابع کل اداره به مورد مطالعه مناطق
 برای الزم و اطالعات مراجعه لرستان استان گاز شرکت
. آمد دست ها به از آن پژوهش این مناسب روستاهای انتخاب

 اجازه ها محدودیت که ییآنجا تابرای انتخاب روستاها 
 در بيشتر ،روستا سه بين عمده تفاوت شد که سعی داد، می
تعداد محدود  به  توجه با .باشد سوخت مصرف نوع

 ،شدهذکرشرایط  وشده  گازرسانیی جنگلی هاروستا
توابع از  دول مليمو  چناربگالی،  شهنشاه گوشهروستاهای 

داده مناسب تشخيص  ،استان لرستاندر آباد  شهرستان خرم
 1939در سال   شهنشاه گوشه. روستای (1)شکل  ندشد

ترین  نزدیک ،روستای چناربگالی بود.گازرسانی شده 
 عنوان بهکه  بود فاقد شبکه گازرسانی به این روستا روستایِ

جایگاه نفت سفيد  ،چناربگالیدر  .روستای دیگر انتخاب شد
ترین  نيز نزدیک دول مليمروستای وجود داشت. و گاز مایع 

به سوخت بود که  شهنشاه گوشهروستا به چناربگالی و 
دول  روستای مليم که طوری به ،دسترسی نداشتجایگزین 

 .بودفاقد شبکه گازرسانی و جایگاه نفت سفيد و گاز مایع 
ی روستاهااطراف  یها جنگلدر  یگونه غالب درخت

 .است (Quercus brantii) یرانیبلوط ا ،مورد مطالعه
با آمار  نظر موردبه منطقه  یهواشناس یستگاها ترین  یکنزد
 جنوب در که است آباد خرم یهواشناس یستگاها ،مدتبلند

 یامتر از سطح در 1100شهرستان و در ارتفاع  ینا غربی
 7/12 در این ایستگاه نهساالی دماواقع شده است. متوسط 

مطلق دما  بيشينهو  کمينهاست. ثبت شده  سانتيگراد درجه
نوع و  هبرآورد شد سانتيگراد درجه 42و  -1/14 ترتيب به

خشک   يمهن ،دومارتن یخشک یهنما براساساقليم منطقه 
 .(Bazgir et al., 2015) است
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 استان لرستان ،آباد در شهرستان خرم مورد مطالعهموقعیت روستاهای  -1شکل 

 

 پژوهشروش 
 است. همچنين، یکاربرد ،هدف نظر از رو پژوهش پيش

ها  داده یگردآورو  يرهامتغامکان کنترل نظر  این پژوهش از
( يرآزمایشی)غ يفیتوص يقاتتحق و يدانیمترتيب از نوع  به
 پژوهشاز روش ذکر است که  الزم به رود. شمار می به
جامعه  .شداستفاده  پژوهشبه اهداف  يابیدست یبرا يمایشیپ

مورد خانوارهای سه روستای شامل  پژوهشآماری در این 
 با استفاده از ها از آن کدام هر  حجم نمونه که بود مطالعه

 صورت به ها . نمونهشد يينتعمورگان  -یجدول کرجس
تعداد  1در جدول  .برگزیده شدندساده  یو تصادف یاحتمال

 براساسها    خانوارهای هر روستا و حجم نمونه انتخابی آن
 آمده است. 1935سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

 

 ها و حجم نمونه آن مورد مطالعهتعداد خانوارهای روستاهای  -1جدول 

 حجم نمونه جمعيت تعداد خانوار روستا

 21 945 35  شهنشاه گوشه

 01 715 10 چناربگالی

 13 21 75 دول مليم

 
 يفیابتدا از مطالعه کپژوهش ای ه آوری داده جمع منظور به

 ین. در اشدو بدون ساختار استفاده  یو مصاحبه اکتشاف
 یدو روستا ینفر از اهال 14با  يفیک مصاحبه ،پژوهش
آوری اطالعات  جمع. پس از انجام شد دول مليمو  یچناربگال

مشاهده  پژوهشو با استفاده از ابزار  يدانیم شيوه به اوليه

 مورداطالعات  ،ساختارمند نامه پرسشمصاحبه و  يم،مستق
خانوارها  اقتصادی -اجتماعیاطالعات  ازجملهپژوهش  نياز

ها شامل موارد استفاده از انواع   آن مصرف سوختو اطالعات 
 ها انواع استفاده یبرا انواع سوختمقدار مصرف  و سوخت

 ازبا کمک گرفتن  نامه پرسش محتوایی روایی .شد گردآوری
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 زمينه دراستادان دانشگاه لرستان و پژوهشگران فعال  نظر
 پژوهش ینا یها داده .شداقتصادی جنگل بررسی  -اجتماعی
و در ( 1932تا تابستان  1931)از بهار سال  یکدر طول 

 یبرخ یآور جمع یبرا یراز ،شد یآور مختلف جمع های فصل
و زمستان که  یيزدر پاتا بود  يازن يزممصرف ه مانندها  داده از

به روستاها  ،و مصرف آن است یآور جمع یاصل های فصل
 .مراجعه شود

که   شهنشاه گوشهدر برای محاسبه مصرف گاز خانگی 
 گاز با دریافت شماره اشتراک ،بودروستای گازرسانی شده 

سال  ماه ینفرورداز  خانوار هرگاز  ساالنهمصرف  ،خانوار هر
سایت شرکت گاز ایران  طریق از 1932 ماه ینفروردتا  1931

 ،و نفت سفيد گاز مایعه مصرف حاسببرای م. شد استخراج
و  پرسش شد روستائياناز  ها از سوخت هرکداممصرفی واحد 
ليتری( و  775مصرف نفت برحسب بشکه ). شدگيری  اندازه

 11سيلندرهای  برحسب گاز مایعليتری و مصرف  75گالن  یا
انرژی  ی ازدیگرنوع  ،الکتریسيته .محاسبه شدکيلوگرمی 

 شرایط مشابه سه روستا در به  توجه باکه  بود یمصرف
دسترسی به این منبع انرژی و نيز عدم امکان دستيابی به 

های شرکت  محدودیت دليل به مشترکينالکتریسيته مصرف 
 یبرق خانگ ساالنهتوزیع نيروی برق از آمار متوسط مصرف 

 1/1323) 1930 در سال آباد هر خانوار شهرستان خرم
استفاده  .(Anonymous, 2018)استفاده شد  (ساعت يلوواتک

 ساالنهنشان دادن سهم مصرف  منظور بهاز این آمار 
 انرژی خانوار است. ساالنهالکتریسيته در کل مصرف 

 روستائيان مصرفی هيزم حجم کمی گيری اندازه برای ،همچنين
 چراکهاز واحدهای محلی مصرف هيزم استفاده شد، 

خود را برای انواع  ساالنهو  ماهانهمصرف روزانه،  ،روستائيان
از این واحدها . کردندواحدهای محلی بيان  برحسبمصارف 

يزم، یک بار االغ و یک بار شامل یک بغل هکم به زیاد 
 مصرفی واحد هر حجم ،تراکتور بود. پس از شناسایی واحدها

های  چوب قطعهکه طول و قطر ميانه  روشبه این  ،شدمحاسبه 
گيری و  متر اندازه دقت سانتی تامتر وسيله  به هر واحد مصرفی

شد. محاسبه ( 1)رابطه  هوبر رابطه با استفاده ازها  حجم آن
ها  چوب قطعه حجم کل هر واحد از مجموع حجمدرنهایت، 

 آمد. دست به
 

 = L ×gm V  (1) رابطه

 
 هيزم قطعه مقطع سطح gm، هيزم قطعه حجمV :که در آن

 است. هيزم قطعه طول Lو  ميانه در

مورد در روستاهای  مقایسه مصرف کلی انرژی منظور به
به معادل  یمصرف انرژیانواع  یلشاخص تبداز  مطالعه
 .(7استفاده شد )جدول آن  استاندارد سنگ زغال

 

 

 استاندارد سنگ زغالشاخص تبدیل انواع انرژی مصرفی به معادل  -2جدول 

 نوع انرژی
 معادل

 منبع استاندارد )کيلوگرم( سنگ زغال واحد

 (7511و همکاران ) Hu 72/1 متر مکعب گاز طبيعی

 (7515و همکاران ) Peng ؛Jiang (7515)و  Cai 2/1 کيلوگرم گاز مایع

 (7515و همکاران ) Peng ؛Jiang (7515)و  Cai 1/5 *کيلوگرم چوب سوخت

 (7515و همکاران ) Peng 41/1 **کيلوگرم نفت سفيد

 Jiang (7515)و  Cai 17/5 اعتسکيلووات  الکتریسيته

 .(Salehpour & Tarmian, 2014) به کيلوگرم استفاده شد متر مکعباز این ضریب برای تبدیل  .است متر مکعب سانتیگرم بر  1/5 تا 2/5جرم ویژه چوب بلوط  *
 ليتر به کيلوگرم تبدیل شد. برحسبنفت مصرفی  ،با استفاده از این ضریب .مکعب است متر سانتیگرم بر  1/5 چگالی نفت سفيد **
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. از آمار توصيفی استفاده شد پژوهشارایه نتایج برای 
 های صفت نظر ازها  بندی گروه دسته منظور بهآمار توصيفی 

توزیع  های جدولشامل های جامعه آماری  مختلف و ویژگی
معيار( استفاده ، ميانگين و پراکندگی )انحراففراوانی، درصد

 .ندانجام شد SPSSافزار  نرم. موارد فوق با استفاده از شد
 

 نتایج
در ارتباط با اطالعات عمومی  دست آمدهبه نتایج

بيشتر پاسخگویان که ميانگين سن خانوارها نشان داد که 
 41 در روستای چناربگالی بودند،سرپرستان خانوار  ها آن

 90/41 دول مليمدر روستای  ،59/11معيار با انحرافسال 
 شهنشاه گوشهو در روستای  51/14معيار با انحرافسال 

جنسيت بود.  29/11معيار سال با انحراف 9/14
 1/1درصد مرد و  7/31 چناربگالیدر روستای  پاسخگویان

 9/0درصد مرد و  2/34 دول مليمدرصد زن، در روستای 
درصد مرد و  1/12 شهنشاه گوشهروستای درصد زن و در 

ر د سواد درصد پاسخگویان بی درصد زن بودند. 4/97
ترتيب   به شهنشاه گوشهو  دول مليم، ی چناربگالیهاروستا

 يشتمع ينتأم یاصل منابع. بود درصد 0/09و  1/47، 1/97
دامداری و  دول در روستاهای چناربگالی و مليمخانوارها 

 ، شهنشاه گوشهدر روستای منابع اصلی  ، امابودکشاورزی 
 .ندبودحقوق بازنشستگی یا مستمری  و نيز داری باغ

خانوارها نشان داد که  مصرف انرژینتایج مربوط به 
گرمایش منزل،  ازجملهبرای موارد مختلفی  روستائيان

 فراوری)آشپزی(، طبخ نان، گرم کردن آب و  وپز پخت
چوب  ازجمله انرژیمختلف منابع محصوالت لبنی از 

و الکتریسيته  گاز مایع، گاز طبيعی، سفيد ، نفتهيزمی
درصد فراوانی  دهنده نشان 9جدول  کردند. میاستفاده 

رای ب منابع مختلف انرژیخانوارهای هر روستا است که از 
است که ذکر   قابل. کردند می موارد گوناگون استفاده

مانند گرمایش منزل یا استفاده  در برخی موارد روستائيان
محصوالت لبنی از چند نوع سوخت استفاده  فراوری

 ها مجموع درصد استفاده از انواع سوخت ینبنابرا ،کردند می
برای  نتایج .شده است يشترب 155از  مواردبرای این 

روستای چناربگالی )روستای دارای جایگاه نفت سفيد و 
 منظور بههای عمده مصرفی  سوخت نشان داد که گاز مایع(

 4/00درصد(، هيزم ) 1/11نفت سفيد ) ،گرمایش منزل
در روستای  .درصد( بودند 3/99درصد( و الکتریسيته )

هيزم  ،های فسيلی( )روستای فاقد جایگاه سوخت دول مليم
 ،بود برای گرمایش منزل ( تنها سوخت مصرفیصددرصد)

 1/30 (شده گازرسانی) شهنشاه گوشه روستایدر  که  درحالی
استفاده  منظور   این رای ب گاز طبيعیدرصد خانوارها از 

 . کردند می
 وپز پختبرای  استفاده مورددر ارتباط با سوخت ها  یافته

 صددرصد ،دول مليمو  چناربگالی یهادر روستانشان داد که 
دو خانوار  فقط .کردند میاستفاده  گاز مایعخانوارها از 

کمبود  در برخی مواقعِدول  در روستای مليمدرصد(  0/15)
روستای در  اما ،کردند از هيزم استفاده می گاز مایع
رای ب گاز طبيعیدرصد خانوارها از  1/30 ،شده گازرسانی

سوخت عمده مصرفی  ،هيزم. کردند استفاده می منظور  این 
درصد( و  0/12چناربگالی )ی برای طبخ نان در روستاها

 شده گازرسانیدر روستای اما  ،بود (صددرصد) دول مليم
 گاز مایعدرصد(،  4/97) گاز طبيعیاز طبخ نان  برای

 .شد می استفاده درصد( 4/70درصد( و هيزم ) 4/97)
در روستای های عمده مصرفی برای گرم کردن آب  سوخت

درصد(  1/71درصد( و نفت سفيد ) 1/09هيزم ) ،چناربگالی
 گاز مایعدرصد(،  4/11هيزم ) ،دول مليمدر روستای  .بودند

عمده  ،درصد( 1/10درصد( و الکتریسيته ) 1/71)
در  اما ،دادند را تشکيل می زمينهدر این های مصرفی  سوخت

بيشتر از درصد(  9/12) گاز طبيعی ،شده گازرسانیروستای 
 مورد های سوخت مورددر .شد میهای دیگر استفاده  سوخت
در بين خانوارهای  محصوالت لبنی فراوریبرای  استفاده

نتایج  کردند، می فراوریهای خود را  دامداری که شير دام
در روستای های مصرف  عمده سوختنشان داد که 

درصد( و در  15هيزم )و درصد(  20) گاز مایع ،چناربگالی
 گاز مایعدرصد( و  3/21نيز هيزم ) دول مليمروستای 

 شده گازرسانیدر روستای  ،یسوی از .بودند درصد( 1/95)
 صددرصد ،درصد خانوارها( 14) کمتر بود دامدارانکه تعداد 
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نتایج این  ،کلی طور بهکردند.  استفاده می گاز طبيعیاز  ها  آن
در روستای چناربگالی که جایگاه که  حاکی از آن بودبخش 

های  ترکيبی از سوخت شکل به داشت، گاز مایعنفت سفيد و 
 ،چوب هيزمیو هنوز مصرف  شد میدر دسترس استفاده 

به انرژی را برطرف  روستائياناز نياز  توجهی  قابلبخش 
جایگاه از که  دول مليمدر روستای چوب هيزمی  اما، کرد می

سوخت غالب  ،نبودند مند بهرههای فسيلی  توزیع سوخت
گاز  ،شده گازرسانیدر روستای  سویی، ازبود. مصرفی 

برای  ی دیگرها جایگزین سوخت بود توانسته خوبی به طبيعی
 فراوریو  ، گرم کردن آبوپز پختگرمایش منزل، 

طبخ نان هنوز این جایگزینی برای  اما ،شودمحصوالت لبنی 
 .انجام نشده بود خوبی بهسوخت 

 

 مورد مطالعهدرصد فراوانی استفاده از منابع انرژی برای انواع مصارف خانگی در روستاهای  -3جدول 

 

 مصرف نوع

 طبيعی گاز الکتریسيته مایع گاز سفيد نفت هيزم
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 1/30 5 5 1/0 5 3/99 5 5 5 5 5 1/11 1/7 155 4/00 منزل گرمایش

 1/30 5 5 5 5 5 7/4 155 155 5 5 5 5 0/15 5 وپز پخت

 4/97 5 5 5 5 5 4/97 5 1/2 5 5 5 4/70 155 0/12 *نان طبخ

 9/12 5 5 4/1 1/10 1/2 5 1/71 2/15 3/3 5 1/71 1 4/11 1/09 گرم آب

 155 5 5 5 5 5 5 1/95 20 5 5 5 5 3/21 15 **لبنی محصوالت فراوری
 .کردند درصد خانوارها نان خود را از نانوایی تهيه می 1/3 شهنشاه گوشهدرصد خانوارها و در روستای  4/0در روستای چناربگالی  *

 .کردند می فراوریهای خود را  شده برای خانوارهای دامداری است که شير دامذکرهای  درصد فراوانی **
 

مصرف  مقدار کمی اطالعات مربوط به 4در جدول 
برای  مایع گازه نوع سوخت هيزم، نفت سفيد و س ساالنه

مورد در روستاهای  هر خانوار مصارف مختلف خانگی
 گاز طبيعیاینکه مصرف  به  توجه باآمده است.  مطالعه

 ،نبود تفکيک  قابلجداگانه برای انواع مصارف  صورت به
کلی آمده است. نتایج جدول  صورت بهمصرف این سوخت 

 منظور به خانوار هر هيزم ساالنهمصرف که دهد  نشان می 4
و دول  مليم ،ی چناربگالیهادر روستا گرمایش منزل

کيلوگرم  1/22و  0/15192، 9595ترتيب  به شهنشاه گوشه
برای گرمایش در  هر خانوار نفت ساالنهبود. مصرف 

روستاهای  که حالی بود، درليتر  117روستای چناربگالی 
برای این مورد، نفت مصرف  شهنشاه گوشهو  دول مليم
 در روستاهای چناربگالی مورد مطالعهخانوارهای  .کردند نمی
این و  کردند مصرف نمی هيزموپز،  پخت برای شهنشاه گوشهو 

 ،بود کيلوگرم( 3/0) اندکبسيار  دول مليمدر روستای  مقدار
و  دول مليم، ی چناربگالیهادر روستا گاز مایعمصرف  اما

 کيلوگرم بود. 0/0و  0/791 ،714 ترتيب شهنشاه به گوشه
در ارتباط با طبخ نان نشان مصرف سوخت مربوط به نتایج 

 یهادر روستا هر خانوار هيزم ساالنهمصرف داد که 
، 1/7172 ترتيب شهنشاه به و گوشه دول مليم ،چناربگالی

گاز  ساالنه مصرف ،همچنين .بود کيلوگرم 0/119و  7315
صفر و  ،1/7 ترتيب بهاین روستاها در  منظور  این رای ب مایع

از دیگر نيازهای بود. برای هر خانوار کيلوگرم  0/42
 برایاستحمام و در مواردی  برای گرم  آبروستائيان، 

 .یا روشویی بود که نيازمند مصرف سوخت بود شویی ظرف
در  منظور  این رای بهر خانوار  هيزم ساالنهمصرف 

و  1/1251ترتيب  به دول مليم وی چناربگالی هاروستا
 برای آب گاز مایعمصرف  ،همچنين .کيلوگرم بود 0/1117
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 ،کيلوگرم بود 33و  95 ترتيب روستاهای مذکور بهدر گرم  
در روستای  گاز مایعمصرف هيزم، نفت سفيد و  اما

گاز  زیرا ،بودصفر رسيده  حدود اندک و به شده، گازرسانی
مصرف مربوط به  نتایج. بودشده  ها جایگزین آن ،طبيعی

مصرف محصوالت لبنی نشان داد که  فراوریسوخت برای 
 دول مليمو ی چناربگالی هادر روستاخانوار  هيزم هر ساالنه

مصرف  ،همچنين .کيلوگرم بود 0/312و  1/230ترتيب  به
مذکور ی هادر روستامنظور   این رای بگاز مایع  ساالنه

در  اما ،بودخانوار در کيلوگرم  2/11و  2/41 ترتيب به
 فراوریبرای  گاز طبيعی فقط شده گازرسانیروستاهای 

 .شد می کار برده بهمحصوالت لبنی 
 ساالنهها نشان داد که مصرف  نتایج کلی مصرف سوخت

هر خانوار در روستای  گاز مایع، نفت سفيد و هيزمیچوب 
 4/991ليتر و  235، کيلوگرم 4/2100 ترتيب به چناربگالی

 کيلوگرم، صفر و 4/11159دول  در روستای مليمو کيلوگرم 
 شهنشاه گوشهدر روستای  که حالی در ،بودکيلوگرم  7/904
 ترتيب بهها  سوخت اینمقدار مصرف  (شده گازرسانی)
 ،همچنين بود.کيلوگرم  09و  ليتر 7/11، کيلوگرم 4/212

نشان داد که ميانگين  گاز طبيعیمصرف مربوط به نتایج 
 متر مکعب 9/1914 دارای گازخانوارهای  ماهانهمصرف 

نشان داد که رو  پژوهش پيشنتایج کلی این بخش از  .است
بسيار زیادی حد  تا گاز طبيعی ،نی به روستابا گازرسا
 های دیگر سوختشده و مصرف  انرژیدیگر منابع جایگزین 

مصرف  ،اینبر عالوهبسيار زیادی کاهش داده است. حد را تا 
در روستای که  دادنشان در سه روستا  خانگی کلی انرژی

 1/1971 خانوار هر انرژی ساالنه مصرف ،بگالیچنار
 1/27چوب هيزمی که  بود استاندارد سنگ زغالکيلوگرم 

را  استاندارد( سنگ زغالکيلوگرم  7/4039) درصد آن
 دول مليمدر روستای انرژی  ساالنهمصرف . داد تشکيل می

چوب که  بود استاندارد سنگ زغالکيلوگرم  2/15110
 سنگ زغالکيلوگرم  15571) درصد آن 9/37 ،هيزمی

در روستای  یانرژ ساالنهمصرف  .شد میرا شامل  استاندارد(
استاندارد  سنگ زغالکيلوگرم  4/7023 نيز شده گازرسانی

کيلوگرم  4/427درصد آن ) 9/11 ،چوب هيزمیکه  بود
 .کرد میاستاندارد( را تأمين  سنگ زغال

 

 های هیزم، نفت سفید و گاز مایع هر خانوار برای انواع مصارف خانگی میانگین مصرف ساالنه سوخت -4جدول 
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 5 5 5 5 5 117 1/22 0/15192 9595 منزل گرمایش

 0/0 0/791 714 5 5 5 5 3/0 5 وپز پخت

 0/42 5 1/7 5 5 5 0/119 7315 1/7172 نان طبخ

 5 33 95 7/11 5 121 1/71 0/1117 1/1251 گرم آب

 5 2/11 2/41 5 5 5 5 0/312 1/230 لبنی محصوالت فراوری

 09 7/904 0/991 7/11 5 235 4/212 4/11159 4/2100 کل جمع
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 بحث
مصرف انرژی نشان داد که رو  پژوهش پيشنتایج کلی 

سوختی چنداز الگوی  مورد مطالعهدر روستاهای خانگی 
و  Miah های پژوهشبا نتایج   این یافته .درک پيروی می
و Shahrekie (7514 )و  Sharifzadeh ،(7515همکاران )

Li ( 7513و همکاران )ها  نتایج این پژوهش .همخوانی دارد
رغم دسترسی به سوخت  به روستائياننيز نشان داد که 

 صورت به ی دیگرها و سوختچوب هيزمی جایگزین از 
در نفت سفيد . ندردک  می ادهفاست ترکيبی برای اهداف مختلف

رای درصد خانوارها ب 1/11توسط چناربگالی  روستای
کامل جایگزین طور  به اما شد، میاستفاده  گرمایش منزل
 Coelho پژوهشبا نتایج  . این یافتهبودنشده چوب هيزمی 
دليل عدم جایگزینی  همخوانی دارد. (7511و همکاران )

تواند  می در بخش گرمایش با نفت سفيدچوب هيزمی کامل 
ها، قيمت نفت سفيد، درآمد  های سوخت مربوط به ویژگی

مثبت  نگرشو نيز  سهميه ماهانه نفت هر خانوار ،خانوار
 ها است که قرن چراکه ،باشدچوب هيزمی به  ها نسبت آن

خود  یسوخت اصل عنوان به يزماز هنشين  جنگل روستائيان
 ,.Joon et al., 2009; Coelho et al)اند  استفاده کرده

که فاقد جایگاه سوخت فسيلی  دول مليمدر روستای  (.2018
خانوارها  همهکه  شد محسوب میسوخت اصلی  ،هيزم ،بود

با  . این نتيجهکردند میستفاده ااز آن برای گرمایش منزل 
( همسویی 7552) Shackletonو  Madubansi های یافته
بنابراین  نداشتند،سهميه نفت سفيد  ،دول مليم روستائيان. دارد

و  زیاد برای استفاده از این سوخت باید نفت را به قيمت
اصلی عدم استفاده دليل  .کردند آزاد خریداری می صورت به

اما در  ،آن باشد زیادهمين قيمت تواند  از این سوخت می
درصد  1/30توسط  گاز طبيعی ،شده گازرسانیروستای 

نشان این نتایج  .شد میخانوارها برای گرمایش منزل استفاده 
چوب هيزمی بهتری برای جایگزین  ،گاز طبيعیکه  دهد می

تواند مربوط به قيمت  جایگزینی بهتر گاز طبيعی می. است
و نيز پایداری  این سوختآن، راحتی استفاده از شده  تمام

 ;Sharifzadeh & Shahrekie, 2014) باشد آناستفاده از 

Li et al., 2019) .گرمایش در  منظور بهالکتریسيته  ،همچنين

در روستای چناربگالی  و درصد 1/0توسط این روستا 
استفاده . کاهش شد میدرصد خانوارها استفاده  3/99توسط 

تواند  می شهنشاه گوشهدر روستای  از وسایل گرمایشی برقی
عنوان وسایل  وسایل بيشتر بهاین به این دليل باشد که 

اینکه گاز  به  توجه با شد. استفاده میگرمایشی  کمک
نياز  ،است برخوردار و حرارت بهتری کشی از پایداری لوله

کاهش  در این روستا رابه استفاده از وسایل کمک گرمایشی 
 .بودداده 

در روستاهای  وپز پختبرای  استفاده موردنتایج سوخت 
مورد ی خانوارها همهنشان داد که  دول مليمچناربگالی و 

دهد  نشان می  این یافته .کردند مایع استفاده می گاز از مطالعه
که  شده استچوب هيزمی جایگزین  خوبی بهاین سوخت که 
 ،است همسوShahrekie (7514 )و  Sharifzadeh نتایجبا 
و همکاران  Lee و( 7553و همکاران ) Joonبا نتایج  اما
دليل جایگزین  ،پژوهشگران مذکور .مطابقت ندارد( 7510)

و عوامل  را درآمد خانوارها گاز مایعنشدن کامل سوخت 
 از جزئی ،البته اگر در اینجا طبخ نان. دانند میفرهنگی 

خواهيم دید که در این  شود،)آشپزی( محسوب  وپز پخت
کامل جایگزین هيزم نشده طور  به گاز مایعروستاها نيز 

خانوارها  155 ،درصد خانوارها در چناربگالی 0/12 .است
از  شهنشاه گوشهدرصد خانوارها در  4/70و  دول مليمدر 

. دليل عدم کردند میبرای طبخ نان استفاده چوب هيزمی 
در این چوب هيزمی در جایگزینی با  گاز مایعموفقيت 
، کيفيت بهتر طبخ گاز مایعتواند مربوط به قيمت  بخش می

باشد  چوب هيزمیتر به  نان با هيزم و دسترسی راحت
(Miah et al., 2010; Sharifzadeh & Shahrekie, 

 4/97 ،شده گازرسانی در روستای ،دیگر سوی از (.2014
درصد از گاز مایع  4/97درصد خانوارها از گاز طبيعی و 

یل عدم دال ترین مهم .کردند برای طبخ نان استفاده می
عدم مهارت کافی تواند  جایگزینی گاز طبيعی با گاز مایع می

استفاده از گاز طبيعی برای طبخ نان و نيز  زمينه در
ع در فضای منزل در تر سيلندر گاز مای جایی راحت جابه

 استفاده موردنتایج مربوط به سوخت باشد.  شرایط مختلف
 9/12توسط  گاز طبيعیکه  دادبرای گرم کردن آب نشان 
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. شد میاستفاده  شهنشاه گوشهدرصد خانوارها در روستای 
در این مورد بيانگر این است که گاز طبيعی  مذکوریافته 

 ی دیگرها مؤثرتری جایگزین سوخت شکل به بود توانسته
 درصد 41 که کردندبيان  (7553و همکاران ) Joon. شود

 فضوالت دامی و بقایای محصوالت کشاورزیاز  روستائيان
در  که حالی در ،ندنک برای گرم کردن آب استفاده می

هيچ خانواری از  رو، پژوهش پيش در نظر موردروستاهای 
دليل اصلی این تفاوت  کرد. نمیاستفاده  ها این سوخت

تفاوت در فرهنگ، شرایط اقتصادی و تواند مربوط به  می
 Zare Shahabadi) های جایگزین باشد دسترسی به سوخت

et al., 2013).  
محصوالت  فراوریبرای  استفاده مورد نتایج سوخت

نشان داد که  دول مليملبنی در روستاهای چناربگالی و 
درصد خانوارهای دامدار از هيزم  3/21و  15 ترتيب به

 گاز مایع در این بخش نيز ، بنابراینکردند میاستفاده 
. شود یهيزم سوخت کامل جایگزین شکل به بود نتوانسته

 بر اینکه  مبنی (7553و همکاران ) Joonبا نتایج  این یافته
درصد از  17 های سنتی و از سوخت روستائياندرصد  91

سنگ برای گرم کردن محصوالت لبنی استفاده  زغال
این عدم همسویی  دليل اصلی .همسویی ندارد کردند، می
 اما ،سوخت در دسترس باشد متفاوت بودن دليل بهتواند  می

سوخت مصرفی تنها  گاز طبيعی ،شده گازرسانیدر روستای 
کامل جایگزین  شکل به کهبود ای فراوری محصوالت لبنی بر

دليل این جایگزینی بهتر گاز  بود.و هيزم شده  گاز مایع
گاز  کمترقيمت  مربوط به تواند میچوب هيزمی طبيعی با 

طبيعی و نيز راحتی استفاده از این سوخت باشد که در 
( نيز به آن اشاره شده 7511و همکاران ) Coelhoپژوهش 

بيان کرد که عوامل مختلفی  توان می ،کلی طور به .است
 روستائيانی خانگ انرژیمصرف  یالگوبر  توانند می

انتخاب منبع کننده  تعيينباشند و تنها عامل ثر ؤم نشين جنگل
 بلکه ،جایگزین نيست انرژی، دسترسی به منابع انرژی

های  انرژی، ویژگیشده  تمامقيمت  ازجملهعوامل دیگری 
غيراقتصادی خانوارها، راحتی استفاده از  اقتصادی و

توانند  ها و قوانين می سياست ،ها فرهنگ ،سوخت، رفتارها

 های انرژی یگزینیروند جا يلبر سر راه تکم یبزرگ یها سد
 ,Joon et al., 2009; Kowsari & Zerriffi) نو باشند

2011). 
نتایج مصرف کلی انرژی خانگی نشان داد که در 

مصرف  ،شهنشاه گوشهو  دول مليمبگالی، روستاهای چنار
 4/7023و  2/15110، 1/1971ترتيب بههر خانوار  ساالنه

دهنده  نشان این یافته بود.استاندارد  سنگ زغالکيلوگرم 
 .های نو است کاهش مصرف انرژی با دسترسی به سوخت

وری بيشتری  تواند مربوط به بهره می این کاهشدليل 
باشد  های سنتی در مقایسه با انرژی های نو انرژی

(Brouwer & Falcão, 2004; Sedighi & Sahebelm, 

2014; Li et al., 2019.) شهنشاه گوشهای البته در روست 
گازرسانی به  نتيجه در ساالنهرغم کاهش مصرف انرژی  به

از کل انرژی درصد  9/11چوب هيزمی هنوز  ،روستا
 این موضوع،دليل اصلی  کرد. میتأمين مصرفی خانوار را 

ی برای طبخ از چوب هيزم روستائياندرصد  4/70  استفاده
انرژی  نشان داد که بيشتردیگر نتایج  ،همچنين .بودنان 
در که  طوری به .استبرای گرمایش منزل خانگی  یمصرف

چوب هيزمی دول که عمده سوخت مصرفی  روستای مليم
 شد. میدرصد آن برای گرمایش منزل استفاده  3/14بود، 

( 7510و همکاران ) Bazgirهای  پژوهشنتایج با این یافته 
، همسویی دارد Shahrekie (7514)و  Sharifzadehو 

های جایگزینی سوخت  رسد که در سياست می نظر بهبنابراین 
 موردباید به سوخت  در مناطق جنگلی ویژه به در ایران

سرانه مصرف . شودبرای گرمایش منزل توجه ویژه  ادهاستف
 دول مليمی چناربگالی، هاهر خانوار در روستاچوب هيزمی 

کيلوگرم  149و  7215 ،1917 ترتيب به شهنشاه گوشهو 
مشخص است در  که طور همان. بودتاندارد اس سنگ زغال

 شدت بهچوب هيزمی سرانه مصرف  ،شهنشاه گوشهروستای 
خانوارهای روستایی  توده زیکاهش یافته و از مصرف سرانه 

و همکاران  Liکه در مطالعه  7511کشور چين در سال 
استاندارد  سنگ زغالکيلوگرم  712 مقدار  به (7513)

گير مکاهش چشاصلی دليل  .نيز کمتر است هگزارش شد
تواند  می شده گازرسانیسرانه مصرف انرژی در روستای 
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 ،جایگزینی بهتر گاز طبيعی با چوب هيزمی باشد مربوط به
درصد خانوارها در این روستا از گاز طبيعی  1/30 چراکه

 روستائيانکه شود  پيشنهاد می ،رو این از .کردند میاستفاده 
های گازرسانی به روستاها  سياست یتاولونشين در  جنگل

ران شود که ای بيشتر می آنجاقرار گيرند. اهميت این اقدام از 
 در، داردبيشترین ذخایر گاز در جهان را  ،پس از روسيه

ميانگين  چهارم یک ،های آن درصد سطح جنگل که حالی
در حال کاهش است  طور دائم بهجهانی است و این مقدار 

(Marvie-Mohadjer, 2013.) سرانه مصرف  ،همچنين
 یروستا دوبرابرحدود  دول مليم یدر روستا يزمیچوب ه

اهميت دسترسی به دهنده  نشان . این موضوعبود چناربگالی
مصرف هيزم در کاهش  نفت سفيد و گاز مایع های سوخت

دول نسبت  روستای مليم درجه حرارت اختالف ،البته .است
 نيز ها آنمتری  910ارتفاع  اختالف نتيجه دربه چناربگالی 

 منظور بهبيشتر هيزم در فصل زمستان تواند در مصرف  می
در  شود یم يشنهادپ ،رو این از .گرمایش منزل مؤثر باشد

 ینا ،يستن یرپذ امکان با گاز طبيعی یکه گازرسان یمناطق
با  ییگزینجا یبرا یدپذیرتجد یمنابع انرژ يزها و ن سوخت

 .شودفراهم  روستائيان یچوب هيزمی برا
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مردان  های خانواده ویژه بهاز مردم محلی  ،نمایند. همچنين
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of access to alternative fuels (e.g. 

kerosene, liquefied petroleum gas, and natural gas) in changing patterns of household energy 

consumption in the Zagros forest. The research was descriptive and based on the survey 

technique. The statistical population consisted of residents of three forest villages from 

Khorramabad County, Lorestan Province. Each of these villages had a different energy 

consumption pattern. Malimdoul village lacks alternative fuel for firewood, Chenarbagali 

village with kerosene and liquefied petroleum gas (LPG) and Shahanshah village had access to 

piped natural gas. The sample consisted of 146 households from three villages, that selected by 

a simple random sampling method. The main research tool for data collection was a structured 

questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by the opinion of 

university professors and researchers. The results showed that firewood was the main fuel in the 

village without the station of kerosene and LPG. In this village, firewood constituted 92.3 

percent of the total annual household energy consumption (10865.7 kilogramss of Standard 

Coal). The villagers used a combination of fossil fuels and firewood in the village with the 

station of kerosene and LPG. However, in this village firewood consumption constituted 72.6 

percent of the total annual household energy consumption (6328.8 kilograms of Standard Coal). 

However, natural gas was the main fuel in the village that supplied with natural gas and 

comprised 68.2 percent of total household energy consumption annually (2579.4 kilograms of 

Standard Coal). Overall, the results showed that natural gas supply to forest villages reduces 

firewood consumption more efficiently and also reduces annual energy consumption. 
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