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 چکیده

اقتصادی و در رأس آنها درآمد  -درصد بسیار زیادی از تخریب ها در جنگلهای زاگرس ،به واسطه وجود مسایل  اجتماعی

ش درآمد خانوارها می تواند توجه به محصوالت غیرچوبی برای افزای.کم  خانوارهای ساکن در اطراف مناطق جنگلی می باشد

از جمله محصوالت غیرچوبی مهم در این جنگلها .راهکارمناسبی برای کسب درآمد بیشتر و کاهش فشار بر این جنگلها  باشد

در این مقاله سعی براین است که مهمترین و کاربردی ترین گال در جنگلهای غرب کشور به استناد .می توان گالها را نام برد

گال موجود در جنگلهای زاگرس، گال مازوج ازجمله مهمترین و کاربردی  63از تعداد .ف مورد بررسی قرار گیردمنابع مختل

این گال به شکل کروی ودارای زوایدی در سطح بوده و زنبور مولد این گال از خانواده ی . ترین گالها می باشد

Cynipidae  و به نامcynips tinctoria ا درخت دارمازو ی.می باشدQuercus infectoria  میزبان اصلی این گال می

درصد تانن موجود در این گال بیشتر از سایر گالها می باشد و به .باشد و این گال به دو نوع مازوج زرد و سبزتقسیم می شود

نتی از عصاره این از جمله کاربرد های این گال می توان به استفاده س.همین دلیل ازدیگر گالها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد

گال برای ترمیم زخمهای ناشی از سوختگی،استفاده از آرد گال به عنوان فیلتر چسب فنل فرم آلدیید در ساخت تخته الیه و 

 .موارد دیگر اشاره کرد

 کلمات کلیدی

 cinips tinctoriaاجتماعی ، -جنگلهای زاگرس ، دارمازو ، گال مازوج ،   مسایل اقتصادی
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 مقدمه -1

که از جانب مردم محلی برای رفع برای تهیه هیزم و چوب  قطع درختان مانندزیاد  بهره برداری های بی رویه و غیر اصولی

 درس آنها در آمد کم خانوارها، رأاقتصادی و در  –و همچنین به دلیل وجود مسایل اجتماعی  نیاز های روزمره زندگی خود

و فتاحی  1632جزیره ای وابراهیمی رستاقی ،) صورت گرفته است یرسرتاسر این جنگلها مخصوصا در دهه های اخ

وضعیت فعلی جنگلهای این منطقه طوری است که هیچ گونه تولید چوب صنعتی را  بر آورده نخواهد کرد و تنها به .(1636

افتخاری و  1631،مروی مهاجر )العاده است  عنوان پوشش حفاظتی و منبع تولید و نگهداری و تنظیم آب دارای اهمیت فوق

ودامی در منطقه موجب کاهش کمی و کیفی فلور و به هم ریختن ساختار موجود شده ی تخریب های انسانی فراوان .(1633،

نکته قابل توجه اینکه پتانسیل این جنگلها در امر محصوالت غیر چوبی بسیار باال می باشد وباید بیش از پیش مورد  . است

ه به محصوالت غیر چوبی به عنوان راهکاری برای اشتغال زایی افراد بومی منطقه برای کاهش لزوم توج. توجه قرار گیرد

گاهی ارزش محصوالت فرعی به اندازه ای است که .(1631فتاحی و همکاران،) فشار بر این جنگلها اجتناب ناپذیر می باشد

      خش اقتصاد خانوار جنگل نشین ایفا می نمایدتولید اصلی جنگل را تحت الشعاع قرار داده و نقش تعیین کننده ای در چر

به خصوص گال گالها  .از جمله محصوالت مهم غیر چوبی در این جنگلها گال ها می باشند.(1631طباطبایی و قصریانی، )

از سهم خوبی از درآمد غیر مستقیم خانواده رابا قراهم کردن س توانند از جمله محصوالت غیر چوبی هستند که  میمازوج 

بدون  (فرعی) اقتصادی استفاده از محصوالت غیر چوبی با مالحظه اهمیت وارزش. وکار های مناسب به خود اختصاص دهد

استمرار از این منابع با مشارکت مردم که تولید و برداری  تردید به نظم کشیدن استفاده های آن و تدوین روشهای درست بهره

 & Fwape)قتصادی و زیست محیطی دارای ارزش و اهمیت زیادی است کند از نظر ااین فراورده ها را تضمین 

Onyekwelu,1997.)  همچنین به علت آنکه منبع درآمد مستمری برای مردم خواهد بود ، تعلق خاطری در آنها به وجود

 (.Ella,1997)می شود ( جنگلها)خواهد آورد که در نهایت منجر به حفاظت مستمر منبع تولید 

  مواد و روشها -2

تهیه و تدوین این مقاله هم در قالب یک مطالعه کتابخانه ای نظیر استفاده از کتب ، مقاالت پژوهشی ، گزارش ها ، پایان نامه 

مصاحبه  چنینهای تحقیقاتی با موضوعات مربوط واطالعات موجود وقابل دسترس در منابع اطالعاتی همچون کتابخانه و هم

وبرخی نگلی برخی استان های حوزه زاگرس همچون منطقه قالیی در استان لرستان، و گفتگو با اهالی ساکن در مناطق ج

 .صورت گرفته است مناطق استان کرمانشاه

 بحث و نتایج -3

 معرفی گال -

رشد غیر عادی بافت گیاهی که در نتیجه تحریک حاصله از عمل یک زیوه ، 1633فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی  -1

گال های تولید شده توسط زنبور های خانواده ی سی  .عامل دیگری به وجود می آید، یا  بیگانه ،معموال یک حشره

در . (1632،مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان) ده ترین و کاملترین گال ها هستندنیپیده از پیچی

ی ، کالنشیم و اپیدرم غذایی، پارانشیم، اسفنج: طبقه ی سلولی  5ساختمان گال این حشرات از داخل به خارج 

اپیدرم بسته به نوع گال معموال همراه با تزئینات و زوائدی به صورت کرک و موهای ساده و یا . تشخیص داده شده

این حشرات نسبتاً کوچک بوده و دارای شکمی فشرده  .(1635حیدری چگینی،) می باشد.... خارهای بلند یا کوتاه و 



 

وسیله تخم ریز کوتاه خود با گذاشتن تخم در داخل بافت های درختان مثل برگ  حشرات ماده به.در طرفین می باشند

د عوامل وعده ای از حشره شناسان وج .و جوانه و همچنین ترشحات مراحل جنینی موجب تشکیل گال می گردند

ا تخم ریز و دیگر از قبیل ترشحات حشره بالغ موقع تخم ریزی یا زخم شدن بافت گیاه در اثر فرو رفتن قسمت مته ی

. (1632،مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان) ترشحات لوله مالپیدی را در تشکیل گال مؤثر دانسته اند

ازجمله آنها می .گالها انواع مختلفی دارند که با توجه به تشکیل روی جوانه و ساقه ،گل آذین و برگ تفکیک می شوند

تشکیل روی گل )، انگور فرنگی، سیب، مغز گردویی(تشکیل روی جوانه و ساقه...)توان به مازوج، قلقاف، سیچکا و

 . (1633رضوی،) ،اشاره کرد( تشکیل روی برگ...)و تسقله، حلزونی، سجافی و( آذین

 گال مازوج -

 گال موجود در جنگلهای زاگرس، گال مازوج ازجمله مهمترین و کاربردی 63از تعداد  ، 1632مستند آموزشی مازوج ،

این گال به شکل کروی ودارای زوایدی در سطح بوده و زنبور مولد این گال از خانواده ی . ترین گالها می باشد

Cynipidae  و به نامcynips tinctoria بارز ترین و پر ارزش ترین درختان بلوط در  .(1651شجاعی ،)می باشد

متر  15می باشند که ارتفاع آنها گاهی تا  Quercus infectoriaیا جنگلهای غرب کشور درختان بلوط دارمازو 

 . (1632،مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان و 1636ثابتی، )و میزبان اصلی این گال می باشد می رسد
نفتی است و به نام مازوج ریز نامیده می ر مراحل اولیه تشکیل به رنگ سبز این گال د ، 1633زرگران و همکاران ،

گالها در مراحل . ن مازوج سبز می گویندشن تا سبز تیره در می آید که به آدر اثر رشد ،مازوج به رنگ سبز رو.شود

 .پایانی رشد خود به رنگ زرد روشن مایل به سفید یا کرم در می آیند که به مازوج زرد معروف است

 ساختمان گال مازوج -

زنبور های گالزا دارای دو قسمت حفره الروی و قسمت بیرونی  این گال همانندگال در سایر، 1633زرگران و همکاران، 

این گال روی شاخه بلوط . مازوج دارای یک حفره الروی بوده و سطح خارجی آن دارای برجستگی های کوچک است. است

 .تشکیل گردیده و زمان تشکیل آن  اواسط تیر تا اواسط مرداد می باشد

 ترکیبات گال مازوج -

اسید  درصد مواد معدنی ، مقدار کمی نشاسته وبقیه آنرا 2-1درصد آب ،  11-5شامل مازوج گال،1635حیدری چگینی  

 .لیک و االژیک آزاد تشکیل می دهندگا

 تانن -

اسید تانیک یا تانن یا اسید گلوتانیک عبارت از تاننی است که معموالً از ، 1635وحیدری چگینی  1632پور شفیع زنگنه،

 درصد در آن موجود می باشد 31تا  51رین ماده مؤثره در مازوج اسید تانیک است که به مقدار مهمت .می آید تمازوج بدس

 یتانن در واقع توده  ، .درصد می باشد 52تانن موجود در گال مازوج از بقیه گالها بیشتر بوده و حدود . (1631آیینه چی، )

 یمخصوص یبو وشود یاست که به سهولت شکسته و خرد مو به رنگ مایل به زرد  یاسفنج یگرد مانند و متورم و یا توده 

بوده و  یمشخص یترکیبات شیمیای یتانن ها دارا .بتدریج تیره رنگ می شوند دارد و اگر در مجاورت هوا و نور قرار گیرد



 

زیم ها افزایش می و مقاومت آنها را در برابر آن باشند یهستند و قادر به ترکیب شدن با پروتئین ها م یساختمان فنل یدارا

 .(1635حیدری چگینی،) دهند

 ارزش اقتصادی گال -

بطور مستقیم یا پس از طی عملیات در کارخانه های مربوطه  گال ها از جمله محصوالت جنگلی هستند که فرآورده های آنها

بته امروزه تولید مواد از جمله فرآورده های این محصوالت که مصارف زیادی دارد تانن است ، ال.مورد مصرف قرار می گیرند

تانن گال های بلوط جز تانن هایی هستند که امالح فریک را به رنگ آبی مایل به . مصنوعی مصرف آنها را کاهش داده است

 (.1635حیدری چگینی، )سیاه در می آورند

 (کاربرد تانن موجود در گالها)موارد مهم کاربرد گالها  -

 :کارشناسی خود چنین ذکر کرده است ، در پایان نامه دوره1635، حیدری چگینی

 .ی کاربرد تانن در چرم ساز -

 .ی گل حفار یبه عنوان رقیق کننده  یکاربرد تانن در گل حفار -

 . کاربرد تانن در صنایع سرامیک -

 کاربرد تانن در داروسازی -

  کاربرد تانن در تثبیت رنگ -

 (.1611برادران مهدوی و همکاران، ) گال برای ترمیم زخمهای ناشی از سوختگی استفاده سنتی از عصاره -

 .استفاده از آرد گال به عنوان فیلتر چسب فنل فرم آلدیید در ساخت تخته الیه -

 بازار مصرف داخلی و جهانی -

نحوه فروش این محصول به این صورت است که معموال همه ی خانوارها در روستا گال ها را به یک نفر که در واقع واسط 

او نیز گال ها را به واسط دوم که از شهر های مختلف می آیند می فروشد و به این ترتیب محصول  اول است می فروشند و

اغلب خریداران این محصول ازشهرهای اصفهان ، همدان و تهران هستندومحصول را به کشور های . از روستا خارج می شود

تومان است  که البته قیمت انواع مرغوب  2111 -1111قیمت فروش این محصول برای هر کیلو بین .مجاور ارسال می کنند

. در خاور میانه کشورهای ترکیه و عراق از صادرکنندگاه عمده ی این محصول هستند  .تومان نیز می رسد 6111-2511به 

سه و لیبی بیشترین درصد خریداران گال در دنیا به ترتیب سوریه ، بلژیک ، امریکا ، لبنان ، تونس ، انگلستان ، اسپانیا ، فران

خریداران دائمی این  هستند که به صورت موردی خریداری می کنند ولی کشورهایی مثل آمریکا ، لبنان ، روسیه و تونس از

 (.1635حیدری چگینی،) محصول هستند

 اقتصادی عمده منطقه زاگرس -تنگناها و مشکالت اجتماعی -

 .(1635لطیفی، ) ایی دارندجنگلی، الگوی زیست روستاکثر خانوارهای نزدیک به عرصه های  -

 .(1635لطیفی، ) می باشد( توأم)درصد از معیشت آنها بر اساس کشاورزی ودامداری 3/15 -

 .(1635یوسفی باصری،) عمده محصوالت زراعی و باغی به صورت دیم بوده که از بازدهی بسیار کمی برخورداراست -

ه یکی از دالیل آن کم بودن بازار کار می باشد و ک خانوار های ساکن در نزدیکی مناطق جنگلیسطح پایین درآمد  -

 (.1635یوسفی،)برای تأمین کسری معیشت خانوار خود با مراجعه به شهرهای بزرگ تن به کارهای سخت می دهند



 

 .عمده محصوالت غیر چوبی کشور بطور خام از کشور خارج شده و به کشورهای صنعتی جهان صادر می شوند -

 . اقتصادی جنگل در بلند مدت-وری های اصولی و ارزشهای زیست محیطی و اجتماعیعدم آگاهی مردم به بهره  -

به قیمت بسیار پایین از روستایی ها ( گال)وجود فرایند های واسطه ای در خرید و فروش گالها، یعنی محصول  -

 (.1635حیدری چگینی،) شود خریداری و طی مسیر داللی به قیمت بیشتری فروخته می

 

 پیشنهادات و نتیجه گیری -4

 چندان قابل قبولی نداشته نتیجه برای رفع مشکالت جنگل نشینان روستاییدر پایان باید اذعان کرد که اقدامات صورت گرفته 

چون رکن اصلی یا همان مشارکت مردم در آن فراموش شده است و طرح های اجرایی اثر بسیار کمی در بهبودی وضع نا  ،است

در  سعی ،حفظ و نگهداری جنگل لزوم بدون توجه به قوانین موجود و همچنین و در نتیجه اهالی تصادی اهالی داشتهسامان اقب

کشور  به همین دلیل دولت و دستگاه های برنامه ریزی .خود ، به هر نحو از جنگل می باشند رهایی خود از مشکالت اقتصادی

د در چهار چوب ضوابط موجود از طریق بهره برداری از برنامه ریزی هوشمندانه ای انجام دهند تا اهالی محلی بتواننباید 

محصوالت فرعی ازجمله گال مازوج می تواند یکی از بهترین راههای جبران کسری درآمد .محصوالت فرعی امرار معاش کنند

نگلهای ، بهره برداری از گالهای بلوط آسیب جدی به ج1632جزیره ای،باشد و باستناد  انوار های ساکن در مناطق جنگلیخ

باید رس گبرنامه ریزی های برای  جنگلهای زا رد.زاگرس وارد نمی کند، در صورتی که روش بهره برداری درست و اصولی باشد

از جمله پیشنهادات مهم  باید گفت ، نقش تعاونی های محصوالت غیر . اهلی محلی بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد منافع

دارد برای فعال نمودن بازار خرید و فروش گال ها سرمایه گذاری  جانگ تر شود ، ضمناًچوبی در جنگلهای زاگرس باید پر ر
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