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 مقاله علمی

 دامی در یک جامعه روستایی  فضوالتتولید سوخت از 

 و نقش زنان و کودکان در فرآوری آن
 2مهدی خداوردی، 1نیا احمد سهرابی

 (28/03/1401تاریخ تأیید: ، 29/10/1400تاریخ دریافت: )

 چکیده
دامی خواهیم پرداخت که سهم زیادی در فضوالت  در این پژوهش به بررسی سوخت حاصل از

ها در طول تاریخ بشری داشته است. سوخت دامی از فضوالت  گیری ابداعات و نوآوری شکل
آید. این نوع سوخت از دوران پیش از تاریخ )از هزاره  دست می نند گاو، گوسفند و بز به حیواناتی ما

جوار کاربرد داشته است. از کاربردهای مهم  های هم هشتم ق.م.( تا دوران پهلوی در ایران و سرزمین
ال و های تولید سف پزی، کوره های آهک این سوخت عالوه بر گرمایش و پخت و پز، استفاده در کوره

دامدار که از لحاظ -نقش و تأثیر آن در تولید لعاب در سفالگری است. جوامع یکجانشینِ کشاورز
بیابانی بودند و منابع سوخت چوبی در آن نواحی  بومی سرد و خشک و نیمه جغرافیایی دارای زیست

با آوردند. در این پژوهش  دامی روی میفضوالت  کمیاب بود، به استفاده از سوخت حاصل از
ای، اهمیت سوخت  نگاری و مطالعات کتابخانه تحلیلی و بر پایه اطالعات مردم-رویکردی توصیفی

دامی تبیین و برای تشریح شیوه تهیه، افراد و قشر سازنده )زنان و کودکان( این فضوالت  حاصل از
 محیطی و اقتصادی( تالش شده است. نوع سوخت، کارکردهای آن و عوامل مؤثر )زیست
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 مقدمه
ای گسترده و روزافزون بر سراسر کشورها افکنده و به  در جهان امروز که نوگرایی سایه

نگاری روشی مناسب برای ثبت و  های جوامع سنتی است، مردم سرعت در حال تغییر فرهنگ
های بومی است و در پایداری رفتارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  نجات فرهنگ

نگر  نگاری، رویکردی درون ینده تأثیر مهمی دارد. از آنجایی که مردمجوامع سنتی برای نسل آ
کند تا از نگاه و دید بومیان به فرهنگ آنها بنگرد و آنان  یا امیک دارد، به پژوهشگر کمک می

نگاری در توضیح و تفسیر  (. به عالوه مردم1398را مورد مطالعه قرار دهد )کمپل و السیتر، 
کند  شناسان کمک می شناختی و درک منطقی و صحیح از آنها به باستان مدارک و بقایای باستان

 ;Miller, 1984 A)شود   فرد برای واکاوی جوامع گذشته محسوب می اندازی منحصربه و چشم

Fairbairn & et al., 2005: 137; Patty Jo Watson, 1979: 17) هایی باعث  . چنین ویژگی
نگارانه  های میدانی به مطالعه مردم ان در کنار فعالیتشناس شده است تا بسیاری از باستان

جوامع بومی و سنتی بپردازند. این قبیل مطالعات حول محور الگوهای اقتصادی، اجتماعی، 
شناسان قرار  روی باستان اندازی موشکافانه پیش فرهنگی و سیاسی در گردش است و چشم

انگارانه پرهیز  های ساده گیری ند تا از نتیجهک شناسان کمک می هایی به باستان دهد. چنین افق می
شناسان این گونه  شناختی بپردازند. باستان ها و مدارک باستان کنند و موشکافانه به مطالعه یافته
شناسانه  باستان نگارانه و مردم های مردم توان پژوهش اند که می مطالعات در ایران را انجام داده

(، لیندا 1979(، ویلیام سامنر در استان فارس )1979در کنگاور کردستان ) 1کرول کرمر
(، واتسون در 1979(، فرانک هول در بین کوچندگان لرستان )1979جاکوبس در استان فارس )

(، حمیدرضا قربانی در بین 2003آباد غرب ) (، کامیار عبدی در اسالم1960-1979کرمانشاه )
( را نام برد. 1394بهروز آقایی در میان کوچندگان قشقایی )( و 1384کوچندگان بختیاری )

شناسان بسیاری نیز به مطالعه جامعه سنتی حوزه فرهنگی  شناسان فوق، مردم عالوه بر باستان
ایران پرداخته و ابعاد بسیاری از الگوها و ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

های مختلفی از جوامع سنتی  اگرچه این گونه مطالعات، حوزهاند.  آن را مورد واکاوی قرار داده
و نقش زنان و کودکان  2های دامی اند؛ با این حال به مبحث تولید سوخت ایران را در برگرفته

اند. بیشتر اشارات موجود در این زمینه به طور مختصر در  در فرآوری آنها توجه چندانی نکرده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Carol Kramer 
2 dung cake 
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(، هانس ای. 1883) 1نگارانی مانند اودونوان دانی مردمهای سیاحان و مطالعات می سفرنامه
الف و ب( بوده که  1984( و میلر )1982و  1979(، کرمر )1979(، واتسون )1966) 2وولف

در مشاهدات خود و در حین توجه درباره موضوعات دیگر، به طور کوتاه آن را مورد بحث 
 د.اند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد ش قرار داده

 پیشینه پژوهش
برای نخستین بار در قرن نوزدهم میالدی سیاحی به نام اودونوان در راه خود به سمت مَرو و  

 ,Spengler)دامی مطالبی را بیان کرده است فضوالت  هنگام عبور از ایران درباره استفاده از

ه توصیف و که در آن ب 3وولف در کتاب خود با عنوان صنایع دستی کهن ایران .(217 :2019
های سنتی از قبیل انواع فعالیت کشاورزی در مناطق مختلف و  توضیح کاملی از فعالیت

گیری از سوخت دامی برای  ابزارآالت مورد استفاده پرداخته است، به طور مختصر درباره بهره
ن نگارانه در ایرا مصارف مختلف مطالبی بیان کرده است. در قرن بیستم با افزایش مطالعات مردم

هایی در برخی از  به ویژه در مناطق غربی، پژوهشگرانی مانند واتسون و کرمر با انجام پژوهش
روستاهای کردستان و کرمانشاه، به طور مختصر اهمیت، نحوه تولید و مصرف سوخت حاصل 

اند. در همین زمان، خانم میلر با کاوش در دشت مَلیان  دام را مورد بحث قرار دادهفضوالت  از
شناسی و توجه به اهمیت کودهای باستانیِ حیوانات در حفظ  باستان و انجام کارهای گیاهفارس 

های گیاهی، مطالعاتی را در این خصوص و با تمرکز بر بقایای گیاهی انجام  و نگاهداشتِ دانه
 دهند که تولید سوخت حاصل از ای نشان می نگاری و کتابخانه دادند. با این حال، مطالعات مردم

جوار از قبیل هند، پاکستان، ترکیه و حتی  ، بلکه در کشورهای هم4دامی نه تنها در ایرانت فضوال
 کشورهای پرو و بولیوی نیز مورد استفاده بوده است.

توان  شناسی پیشین در استان مرکزی به ویژه شهرستان کمیجان می های باستان از بررسی
را نام برد  1386شیرزاده در سال  و پروژه غالم 1376پروژه خسرو پوربخشنده در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 OʼDonovan 
2 Hans E. Wullf. 
3 the traditional crafts of Iran 

دام توسط زنان و کودکان در بسیاری از مناطق ایران مانند اراک، لرستان، خوزستان، فضوالت  تولید سوخت از 4
وبلوچستان، کرمانشاه، آذربایجان، کردستان، کرمان، خراسان تا  وبویراحمد، سیسیتان وبختیاری، کهگیلویه چهارمحال

 شد. همین چند صباح پیش نیز انجام می
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شناسی در  مردم نگارانه و باستان های مردم (. با این حال پژوهش53: 1392)شیرزاده و همکاران، 
 این حوزه فرهنگی انجام نشده است.

 روش پژوهش
شود فرایند تولید، کاربرد، مصرف و  تحلیلی تالش می-در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

آوری اطالعات به طور میدانی و از طریق مشاهده و  ی تشریح گردد. جمعمزایای سوخت دام
ای انجام شده است. شایان ذکر  ( و مطالعات کتابخانه1مصاحبه با جامعه مورد مطالعه )جدول 

شد، اما اکنون دیگر  است که این روش تولید سوخت تا سه دهه پیش در روستاها انجام می
سازی، تهیه و  های میدانی تالش شده است تا چگونگی آماده در برداشت 1شود. فرآوری نمی

جزئیات آن مستندنگاری و سپس تحلیل شود. حوزه مطالعاتی این پژوهش در برخی از 
روستاهای شهرستان کمیجان مانند اسفندان، سلوکلو و یاسبالغ است. این روستاها، 

های این پژوهش که در باال به اختصار  پرسش دامدار هستند.-های یکجانشینِ کشاورز استقرارگاه
کردند و این سوخت چگونه  چه کسانی این سوخت را تهیه می -1اند از:  بیان گردید، عبارت

محیطی و اقتصادی در تولید و فرآوری سوخت دامی نقش  چه عوامل زیست -2شد  فرآوری می
 است؟ مزیت سوخت دامی در مقایسه با سوخت چوبی چه بوده -3داشتند؟ 

 کنندگان پژوهش های مشارکت (: جدول ویژگی1جدول )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنندگان  در این پژوهش برای ملموس شدن و مستندنگاری فرایند فرآوری این نوع سوخت، از یکی از مشارکت 1
 ت را درست کند. خواسته شد تا این سوخ

 محل سکونت شغل سن نام خانوادگی یفدر

 روستای اسفندان دار خانه 80 بیرامی 1

 روستای اسفندان دار خانه 61 اسفندانی 2

 روستای اسفندان دار خانه 59 اسفندانی 3

 روستای سلوکلو دار خانه 47 وند زهره 4

 روستای یاسبالغ دامدار 64 یاسبالغی 5

 روستای اسفندان کشاورز 76 اسفندانی 6

 روستای اسفندان کشاورز 66 نیا سهرابی 7
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 موقعیت جغرافیایی شهرستان کمیجان و دهستان اسفندان
استان مرکزی به لحاظ تقسیمات کشوری از سمت شمال به استان تهران و قزوین، از جهت 

های  به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استان غرب به استان همدان، از سمت جنوب
شود. مرکز این استان، شهر اراک است. شهرهای تابعه آن ساوه، خمین،  اصفهان و قم محدود می

(. کمیجان یکی از 2و  1شازند، دلیجان، محالت، کمیجان، آشتیان و تفرش هستند )تصویر 
اقع شده و مرکز آن شهر کمیجان است. های استان مرکزی است که در غرب استان و شهرستان

کمیجان از جهت شمال به شهرستان ساوه، از جهت شمال شرق و شرق به شهرستان تفرش، از 
شود. شهرستان  جهت جنوب به شهرستان اراک و از جهت غرب به استان همدان محدود می

خسروبیگ تشکیل میالجرد، اسفندان و  کمیجان از یک بخش مرکزی و چهار دهستان خنجین،
شده است. زبان اکثر مردم منطقه کمیجان ترکی است. این دسته از مردم در قرون میانی اسالمی 

 اند. از شمال غرب کشور به این منطقه از استان کوچ داده شده
دهستان اسفندان یکی از چهار دهستان شهرستان کمیجان )خنجین، میالجرد، اسفندان و 

، 4: 1386یاسبالغ، سلوکلو در این دهستان قرار دارند )شیرزاده،  خسروبیگ( است که روستاهای
5 ،10 ،17.) 

 
 موقعیت استان مرکزی (: 1تصویر )

 منبع: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی
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 1390مهرماه -نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان کمیجان(: 2تصویر )

 منبع: فهما

در مقدمه، این پژوهش حول سه موضوع یعنی پیشینه بر اساس سؤاالت مطرح شده 
محیطی و اقتصادی مؤثر در  شناسی مصرف این سوخت و موارد مصرف آن، عوامل زیست باستان

استفاده از این سوخت و چگونگی تولید و فرآوری آن قرار دارد. بر همین اساس، در ادامه به 
 شود. توضیح و تشریح موارد فوق پرداخته می

 دامی و مزایای آنفضوالت  موارد مصرف سوخت حاصل ازاهمیت و 
های مورد استفاده در جوامع یکجانشین است که در  دامی از سوختفضوالت  سوخت حاصل از

سازی  موارد گوناگونی از زندگی مردم کاربرد داشته است. بر اساس شواهد موجود از زمان اهلی
ترین یا حداقل یکی از در  و از در دسترسگافضوالت  گاو در طول هزاره هشتم پیش از میالد،

های خشک زمین بوده است. در حال حاضر این  ترین منابع سوختی به ویژه در مکان دسترس
. این نوع سوخت (matin, 2014: 598)روند در برخی از مناطق خشک زمین همچنان ادامه دارد 

تا دوران پهلوی مصرف شناسی و تاریخی از دوران پیش از تاریخ  بر اساس مدارک باستان
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دامی فضوالت  توان وجود بقایای خاکسترِ شده است. از نمونه مدارک باستانی در این مورد می می
پزی آن  های آهک عنوان سوخت در کوره گیری از آن به های چاتال هویوک و بهره در ساختمان

شناسی در  شواهد باستان. از دیگر (Fairbarin & et al., 2005: 170)محوطه باستانی را بیان کرد 
های خانم میلر در استان فارس و نتایج  شناسانه حاصل از کاوش های باستان این مورد، یافته

 ,Miller, 1984 a & b; Miller, 1990, Miller & et al., 2009; Miller & Marston)مطالعات آن 

ها  گیری از انرژی حاصله از سوختن تپاله هستند. همچنین در دوران باستان، عالوه بر بهره (2012
های خمیر  دهی سفال توان خاصیت قلیایی گدازآور آنها در لعاب پزی، می های سفال در کوره

گاو همانند خاکستر گیاه فضوالت  کوارتزی را نیز بیان کرد. بدین صورت که خاکستر حاصل از
 است. بنابراین در مواردی که خاکستر 2و کُلرین 1ربردارنده مقدار فراوانی قلیاو چوب د
های سنگ معدنی مس قرار داشت، به عنوان منبع  گاو در کوره و در مجاورت تکهفضوالت 

شد تا رنگ آبی روشن بر روی اشیاء ایجاد شود. در حقیقت کربنات  کلراید قلیایی، باعث می
دهد و  ای فرایند تبخیر مس را کاهش می لعاب به طور قابل مالحظهموجود در مخلوط  3قلیایی

 ,Matin & Matin, 2016:126; Matin).شود  تر می آمده روشن بر این اساس رنگ به دست

دامی که فضوالت  موارد مصرف این نوع سوخت بدین صورت بود که از سوخت (599 :2014
کردند،  های مشخص تهیه می ها و شکل بزنان در جامعه روستایی یکجانشین و به صورت قال

( به ویژه تأمین 205: 2011، 4گراس-در امور مختلفی مانند گرمایش در فصول سرد سال )شاک
 ;Miller & Smart, 1984: 16)شد  ها استفاده می سوخت مورد نیاز تنورهای پخت نان و گرمابه

Spengler, 2019: 216; Wullf, 1966: 269; Miller & Marston, 2012: 97 & 99; Miller, 
1984 b: 46-47; Miller & et al., 2009:917; Watson, 1979: 37; Kramer, 1982: 47; Kiani, 

پزی )در کشورهای پرو، بولیوی و  های سفال همچنین از این سوخت در کوره (250-251 :1379
 :Sillar, 2000: 44; Spengler, 2019: 218; Rye and Evans, 1976)شد  پاکستان( نیز استفاده می

عالوه بر موارد فوق، سوخت دامی منبع اصلی سوخت مورد نیاز برای پخت  .(31 ,29 ,24 ,18
های آجرپزی نیز استفاده  دوشاب بود و حتی در شهر کراچی پاکستان از سوخت دامی در کوره

ی نسبت دهی و دوام بیشتر . این نوع سوخت، حرارت(Rye and Evans, 1976: 70)کردند  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Alkali 
2 CHlorine 
3 Alkali carbonate 
4 Shahack-Gross 
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جویی در زمان و صرف انرژی کمتر در مقایسه با  های دیگر آن صرفه به چوب دارد و از مزیت
 ,.Matin & Matin, 2016: 126; Braadbaart & et al).تهیه سوخت حاصل از چوب است 

2012: 845; Spengler, 2019: 218; Rye & Evans, 1976: 24) توان حرارت  برای مثال، می
های روباز را بیان کرد. عالوه بر آن،  گراد در محیط درجه سانتی 630این سوخت تا ایجادشده با 

 & Sillar, 2000: 46-47; Rye)آوری و مقاومت  توان به حرارت یکسان و یکدست، تاب می

Evans, 1976: 165)  گراد نیز توجه  درجه سانتی 400ساعت در دمای باالتر از  3الی  2آن برای
تواند بیشتر نیز باشد  های بسته می اینکه، دمای این سوخت در محیطداشت. نکته دیگر 

(Shahack-Gross, 2011: 216) . در مناطق روستایی شهرستان کمیجان و دهستان اسفندان، مردم
محلی از این سوخت در مصارفی مانند پخت نان، گرمایش خانه، پخت دوشاب و گرمایش 

ارف عمده این سوخت در همه فصول سال، پخت نان کردند. یکی از مص ها استفاده می گرمابه
بوده است. به این صورت که هر خانوار متناسب با تعداد اعضای خانواده در فاصله بین دو الی 

قالب  5الی  4پخت. در هر نوبت پخت نان، بسته به حجم نان مورد نیاز،  سه روز نان می
ینکه مناطق روستایی مورد مطالعه دارای گرفت. با توجه به ا سوخت دامی مورد استفاده قرار می

باغات انگور نسبتاً زیادی هستند، در گذشته، حجم بسیاری از این سوخت دامی در ایام تابستان 
گرفت. زیرا فرایند تهیه دوشاب طوالنی است و به  و در تهیه دوشاب مورد استفاده قرار می

ها در زمستان  ین سوخت، گرمایش خانهحرارتی باال و مستمر نیاز دارد. از دیگر موارد مصرف ا
های عمومی یا شخصی حاکمان در همه فصول سال بوده  و استفاده از آن برای گرمایش گرمابه

 است.

 محیطی و اقتصادی در فرایند فراوری سوخت حاصل از عوامل زیست

 دامیفضوالت 
های اقتصادی، اجتماعی و  وپز، گرمایش و دیگر فعالیت تأمین سوخت برای روشنایی، پخت

ای در  های انسانی اهمیت بسیاری داشته و دارد. چنین دغدغه فرهنگی برای گروه
های موجود با قابلیت  خشک باعث بکارگیری سوخت های بیابانی، خشک و نیمه محیط زیست

های مذکور شده است. به عبارت دیگر، عوامل  یتدسترسی آسان و مطمئن برای فعال
های چوبی یا  محیطی و اقتصادی تأثیر بسیاری در استفاده جوامع انسانی از سوخت زیست

محیطی ناحیه مرکزی ایران باعث  اند. این گونه روندها در برخی از مناطق زیست غیرچوبی داشته
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شده است. همان طور که کریمر  جایگزینی سوخت دامی و فراوری آن در مقابل سوخت چوبی
آباد کنگاور به دلیل کمبود منابع چوبی،  بیان کرده است در برخی از مناطق، مانند روستای علی

های روزمره بوده است  شده و منبعی مطمئن برای فعالیت سوخت دامی خرید و فروش می
(Kramer, 1982: 47). دیگر انواع اصلی هایی که تهیه و تدارک  محیط طور کلی، در زیست به

پذیر بوده، استفاده از کودهای حیوانی )گاو و گوسفند(  سوخت از قبیل چوب به سختی امکان
صرفه بوده است. از آنجایی که تهیه هیزم و چوب برای  حل و جایگزینی مناسب و به راه

سوخت، نیازمند انرژی بیشتر، صرف زمان بیشتر و افراد بیشتری در مقایسه با سوخت دامی 
تر  صرفه به است، از نظر اقتصادی تهیه سوخت دامی نسبت به سوخت حاصل از چوب، مقرون

 ;Miller & Smart, 1984: 16; Miller & Marston, 2012: 99; Miller, 1984 b: 46)بوده است 

Miller, 1990: 74; Rye & Evans, 1976: 24) ،از دیگر مزایای اقتصادی که باید بیان کرد .
حجم بودن  نی در حمل و انبار کردن سوخت دامی است که این امر به دلیل کمسهولت و آسا

سوخت دامی است. درباره حمل و نقل این نوع سوخت باید بیان کرد از آنجایی که سوخت 
شد، در مقایسه با چوب، انرژی و افراد کمتری برای  ها تهیه و فرآوری می دامی در نزدیکی خانه

انگارانه از کنار آن  نیاز بود. آنچه حائز اهمیت است و نباید ساده حمل و انبار کردن آن مورد
عنوان حیوانی مهم و کاربردی و  گیری از کودهای حیوانی به ویژه گاو به گذشت، توجه به بهره

های متفاوت است. بر اساس مطالعات  شده در فعالیت موارد استفاده از این کودهای آماده
-توان از اهمیت سوخت دامی در بین مردم دامدار غربی ایران میشناسی در مناطق  مردم باستان

کشاورز کُرد ایران سخن گفت، به طوری که تپاله گاو در درجه دوم اهمیت قرار داشته است 
(Spengler, 2019: 218) حتی در منطقه کنگاور کرمانشاه سوخت دامی موضوعی حیاتی برای .

ت از قبیل شیر، گوشت و پشم در مصارف مربوطه مردم آن ناحیه بوده و مانند دیگر محصوال
 ,Kramer, 1982: 45)برند  نام می« گنجینه»گرفته است و از آن با عنوان  مورد استفاده قرار می

اجتماعی تحت تأثیر -های اقتصادی گزینش سوخت برای مصارف خانگی و دیگر فعالیت .(47
های جوامع  رگیری و اولویتعواملی مانند سهولت در دسترسی و تهیه آن، موارد بکا

رو، تولید و فرآوری و به عبارت  . ازاین(Smith & et al., 2015: 193)کننده آن قرار دارد  مصرف
خشک که با کمبود درخت  دیگر ابداع سوخت دامی به ویژه در مناطق بیابانی، خشک و نیمه
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ز منابع اصلی برای تأمین یکی ا (Smith & et al., 2015: 193; Kramer, 1982: 47)مواجه بودند 
   .(Shahack-Gross, 2011: 216; González Carreterol et al., 2017)سوخت بوده است 

فضوالت  نحوه فرآوری و نقش زنان و کودکان در تولید سوخت حاصل از

 دامی
های جمعیتی بخش کمیجان و نواحی اطراف آن با اسم ترکی و  تولید سوخت دامی در میان گروه

شود. در فرهنگ لغت دهخدا چندین واژه مرتبط با این  شناخته می 1«قاالخ یاپماگ»وان تحت عن
زن  دهد تپاله فعالیت وجود دارد که معادل فارسی آن تپاله است و به فردی که این عمل را انجام می

دهند که زنان و کودکان در  ها نشان می (. مشاهدات و بررسی5: 6416، ج 1377گویند )دهخدا،  می
این کار در  .(Kramer, 1982: 33-89)اند  تولید و فرآوری سوخت دامی نقش مهمی بر عهده داشته

 ;Rye & Evans, 1976: 164; Reddy, 1998: 63)هند نیز مشابه بوده است  قاره پاکستان و شبه

Spengler, 2019: 218)های پیشین  . بر اساس بررسی(Kramer, 1982: 89)  درست کردن سوخت
شد که اکثر حیوانات برای چرا به  دام بیشتر در فصل تابستان و زمانی انجام میفضوالت  حاصل از

شدند و آفتاب در باالترین شدت گرمای خود بود. روش و مراحل تهیه و  صحرا برده می
او، گوسفند سازی کودهای دامی به این صورت بود که ماده اولیه آن یعنی کودهای حیوانی گ آماده

شد. عمل  در مکانی روباز انباشت می (Reddy, 1998: 64)آوری از آغل و طویله  و بز پس از جمع
گرفت. محل  آوری و حمل کود به بیرون از طویله برخی مواقع توسط مردان صورت می جمع

ت آوری فضوال توانست در داخل حیاط خانه یا بیرون از آن باشد. جمع انباشت کودهای دامی می
آوری کودهای بز و گوسفند  شد، اما جمع گاوها به صورت روزانه یا چند روز یک بار انجام می

شد. ترجیح این بود که  رفتند، انجام می ها به صحرا می پس از فصل زمستان و در اوایل بهار که گله
ه مقدار کودها در محلی انباشت شوند که به منبع آب دسترسی وجود داشته باشد. در مرحله بعد، ب

شد و به مدت یک شب یا  ها ریخته می مورد نیاز و بسته به حجم کودها، آب و کاه در بین آن
شدند تا در صبح روز بعد همانند مالت کاهگل، لَگد شوند. با این تفاوت که در اینجا  بیشتر رها می

 ,Shahack-Gross, 2011: 121; Watson)( 4و  3دادند )تصویر  زنان عمل لَگد کردن را انجام می

دلیل لَگد کردن این بود که همه کودها، لِه و یکدست شوند. در همان زمان، مقداری  .(37 :1979

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Qālāxyāpmāj 
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کردند. در فرایند لَگد  ها اضافه می شده، به آن چسبندگیِ بیشتر کودهای خیس کاه را نیز برای بهم
گرفتند تا برای  میقُوت   شدند و به اصطالح کردن، کود و کاه به خوبی با یکدیگر مخلوط می

مرحله بعد آماده شوند. در مرحله بعد، کودهای لَگدشده به مقدار معین در داخل ظرفی ریخته 
شد که معموالً فلزی و در موارد معدودی چوبی بوده است تا بدین ترتیب به مکان دیگری  می

دن سریع کودها، انتقال داده شود که معموالً در همان نزدیکی بود. این محل نیز به خاطر خشک ش
ای از  (. این فضای روباز را پیشتر با استفاده از الیه7و  6، 5عمدتاً روباز بوده است )تصویر 

پوشاندند تا هنگام پهن کردن کودهای لگدشده، فضوالت دامی به زمین  خاکستر یا کود خشک می
گدشده مرطوب، همانند نچسبند و به آسانی قابلیت جابجایی داشته باشند. زیرا این کودهای دامی لَ

(. در این مرحله فرایند 8ها شکل مورد نظر را ببخشد )تصویر  چانه نان نیازمند دستانی بود تا به آن
توده کودهای انتقال  .(Spengler, 2019: 218)گرفت  دهی توسط زنان و با دست صورت می شکل
آوردند و  دایره درمی به صورت نیم های آن را نیز کردند و لبه شده را ابتدا با کف دست، پهن می داده

آمده به  کردند. شکل نهایی به دست سپس مجدد با استفاده از کف دست روی آن را مسطح می
. این کودهای دامی بیضی شکل،  (Reddy, 1998: 63-64)(10و  9صورت بیضی بود )تصویر 
ها نیز  دارند. ارتفاع آن متر عرض متر طول و بیست و پنج تا سی سانتی عموماً چهل تا پنجاه سانتی

ها بیشتر است. اما شاید دور از  متر است که معموالً ارتفاع قسمت میانی از لبه بین ده تا پانزده سانتی
دهنده باعث بروز اشکالی به غیر از شکل رایج  انتظار نباشد که در اینجا نیز ذوق و سلیقه فرد شکل

شدند و با  ها کمی خشک می رویی قاالخ شده است. پس از گذشت دو الی سه روز که سطح می
دادند  دادند، در صورت وجود دیوار آنها را به دیوار تکیه می تغییر شکل نمی جابجایی بسیار اندک

( 8ها را به زمین و سر دیگر را به همدیگر )به صورت شکل  و در غیر این صورت، یک سر آن
پس از آنکه کودهای دامی کامالً خشک  .(Kramer, 1982: 89)دادند تا کامالً خشک شوند  تکیه می

 1ها استفاده کنند کردند تا هنگام نیاز از آن آوری و در انبارهایی انباشت می ها را جمع شدند، آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غربی تا   شد. در حالی که در مناطق شمال این فعالیت در دیگر نواحی کشور نیز تقریباً به همین صورت انجام می 1
شده خشک  ی حیوانی فرآوریحدودی متفاوت بوده است. به این صورت که در این نواحی هنگامی که کودها

کردند. سپس برای جلوگیری از نفوذ آب و استحکام سازه  شکل ایجاد می شدند، با استفاده از آنان فضایی گنبدی می
پوشانند. پس از تکمیل  شکل را می شده با کاه، روی این سازه گنبدی با استفاده از کودهای حیوانی مرطوبِ مخلوط

 شد. بیل انباری استفاده میسازه از آن برای اموری از ق
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(Reddy, 1998: 64)ای از حیاط قرار  .  انبارها بسته به تقسیم فضایی خانه و حیاط، عموماً در گوشه
د. حتی در مواردی به دلیل کمبود فضا در انبار یا نبود آن، تر بو داشتند که به تنور خانه نزدیک

شدند. زیرا مصرف عمده این سوخت در  شده درون تنور خانه نگهداری می کودهای دامی خشک
های هر خانه بوده است. این امر یک فعالیت گروهی بوده و زنان یک محله یا زنان یک  تنورخانه

توان به نقش ارتباط و  د که از این طریق نیز میدادن خانواده به صورت گروهی انجام می
برد. کودکان عامل تأثیرگذار دیگری بودند   های نسبی و سببی در انجام یک فعالیت پی خویشاوندی

که بخشی از تهیه و فرآوری سوخت دامی را بر عهده داشتند. به عبارت دیگر، نبود آنان 
یند فرآوری سوخت را با مشکل مواجه کند. بعد تر و فرا توانست روند کار را برای زنان سخت می

پرداختند، زیرا  ها می ها(، کودکان به حفظ و نگهبانی از آن ها )قاالخ سازی سوخت از روند آماده
ها  توانستند باعث ایجاد آسیب به آن حیوانات اهلی از قبیل مرغ و خروس، بز و گوسفند و گاو می

 شوند.

 گیری نتیجه
ل شرایط اقلیمی متفاوت در بخش شمالی )نیمه کوهستانی( و بخش جنوبی منطقه کمیجان به دلی

های  )نیمه بیابانی و خشک( اقتصاد معیشتی متفاوتی دارد. با توجه به اقلیمِ منطقه بیشتر سکونتگاه
اند. این ناحیه دارای  دامدار بوده-گرفته به صورت یکجانشین بوده که اغلب کشاورز شکل

رو نیاز به گرمایش یک نیاز اساسی و مهم در بقای  است که از این های سرد و خشک  زمستان
زندگی ساکنان این مناطق است. در بسیاری از روستاهای شهرستان کمیجان به ویژه روستاهای 

عنوان منبع سوخت در دسترس نبود و از چوب  مرکز دهستان اسفندان، هیزم و چوب کافی به
نی در ساخت ستون و تیر نگهدارنده سقف استفاده عنوان مصالح ساختما موجود، بیشتر به

گیری از  رو ساکنان این روستاها برای تطبیق زیست خود با اقلیم منطقه، به بهره کردند. ازاین می
دام پرداختند؛ چه بسا که در فرایند استفاده از آن متوجه مزایای آن فضوالت  سوخت حاصل از

اند. از سوخت دامی در موارد گوناگونی از قبیل  در مقایسه با سوخت حاصله از چوب نیز شده
وپز و نیز تأمین سوخت  ها، تأمین سوخت پخت گرمایش منازل، تأمین سوخت تنورها و گرمابه

تری  شد که گرمای بادوام های اقتصادی استفاده می سایر فعالیتمورد نیاز برای تهیه دوشاب و 
داشت. همچنین این نوع سوخت در مقایسه با سوخت چوبی نیازمند صرف انرژی و زمان 
کمتری نیز بود. در فرایند تهیه و فرآوری این سوخت، زنان و کودکان نقش اساسی و مهمی 
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اری زنان خویشاوندان و همسایگان انجام داشتند و حتی در برخی موارد این فرایند با همک
های خود درآمیخته و نیازهای زیستی  شد. ساکنان این مناطق تجربیات گذشتگان را با آموخته می

رویه از پوشش گیاهی  ها آگاهی دارند که استفاده بی اند. آن خود را با منابع طبیعی مطابقت داده
م منطقه را از حالت تعادل خارج خواهد کرد. ضعیف منطقه در آینده مخاطراتی دارد و اکوسیست

ای با کاربرد محدود  کنند که هم ماده به همین دلیل برای تهیه سوخت به فضوالت دامی توجه می
 کند. شود و هم به عنوان سوخت، گرمای پایدار و مناسبی ایجاد می زیستی محسوب می

 
 (1400زن روستایی در حال ریختن آب در میان توده فضوالت حیوانی )نگارندگان، تابستان  (:3تصویر )
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 (1400گیری آن )نگارندگان، تابستان  (: لگد کردن فضوالت خیس شده برای آماده سازی و قُوت4تصویر )

 

 
 برداشتن مقدار معینی از فضوالت لگد شده و ریختن در ظرف برای انتقال آن (: 5تصویر )

 (1400)نگارندگان، تابستان 
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(: ریختن فضوالت آماده شده در مکان دیگر که از پیش خشک بوده و مقداری کود نیز 7و  6تصویر )

 (1400برای جلوگیری از چسبندگی پخش شده است )نگارندگان، تابستان 

 
 
 
 

 
 (1400دهی به توده فضوالت حیوانی )نگارندگان، تابستان  (: فرایند شکل8تصویر )
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 (1400دهی شده )نگارندگان، تابستان  تصویر نهایی فضوالت حیوانی شکل(: 9تصویر )

 

 
 های آماده شده توسط زنان )منبع ایوا نیوز( (: تصویری از فضوالت حیوانی یا قاالخ10تصویر )
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