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چكيده
دانش بومی نقش مهمی در مدیریت پایدار منابع طبیعی اجرامیکند .این تحقیق در حوزهی آبخیز خورتاب رودبار ،شهرســتان نور ،با هدف
بررســی نقش دانش بومی در حفاظت ،احیا و بهرهبرداری از مرتع انجام شد .نمونهگیری تصادفی در چارچوب توصیفی-پیمایشی انجام شد.
جمعآوری دادهها با پرســشنامه در قالب طیف لیکرت بهکار رفت .روایی پرسشنامه براساس نظر کارشناسان و متخصصان ،و پایایی آن با
ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت .جامعهی آماری شامل  280نفر از بهرهبرداران منطقه بود ،که  40نفر ایشان با رابطهی کوکران انتخاب
شــدند .تجزیه و تحلیل دادهها با کاربرد نرم افزار اسپیاساس و با اســتفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و وایازی خطی صورت گرفت.
نتایج نشان داد که میان میزان استفاده از دانش بومی و مشارکت بهرهبردارن رابطهیی معنیدار با ضریب همبستگی  0/686در سطح اطمینان
 99درصد وجود دارد ،بهطوریکه مشــارکت بهرهبرداران در احیای مرتع بیشتر از بخش حفاظت و بهرهبرداری از آن بوده اســت .در نتیجه
میتوان گفت که میان دانش بومی و حفاظت ،احیا و بهرهبرداری از مرتع رابطهیی معنیدار وجود دارد.
واژههاي کلیدی :احیا ،بهرهبرداری ،حفاظت ،دانش بومی
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Abstract

Indigenous knowledge plays an important role in the sustainable management of natural resources. This study was performed on the Khurtab Rudbar watershed, the Noor County, to investigate
the role of indigenous knowledge in the conservation, restoration, and sustainable utilization of
the rangeland. The stratified random sampling method was performed in the descriptive-survey
type framework. The Questionnaires used in data collection was based on the Likert Spectrum.
Validation of the research tools was confirmed by seeking expert opinion and their reliability by
determining the Cronbach٫s alpha coefficient for the main variables. The sampling population
consisted of 280 area stakeholders, out of which 40 were selected by using the of the Cochran٫s
relationship. The data were analyzed using the SPSS software, determining the Spearman٫s correlation coefficient, and calculating the significance of correlation coefficient of the linear regression. The results indicated that there existed a significant relationship between the levels of
indigenous knowledge of the graziers and their participation in the study with the correlation coefficient of 0.686 and the confidence level at the 99%. This further indicated that the stakeholder٫s
participation in the rangeland restoration was more effective than their influence in its protection
and sustainable utilization. The take home message is: Application of the indigenous knowledge
is essential for the sustainable management of the rangeland.
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 ضمن اعتقاد به، آنها با بررسی نقش دانش بومی و سنتی.بررســی کرده اند
 بر بهرهگیری از روشهایروزآمد استفادهي،حفظ ارزشهای بومی و ســنتی
 بهنظر آنان ارزشهای ســنتی بستری اند که.بهینه از مرتعها تأکید کرده اند
 روشها و روشهای نو اهمیت بســیاری در استفادهی چند،در کنار ديدگاهها
، در واقــع نقش دانش بومي.)1990 منظــوره و بهینــه از منابع دارند (هدي
. دانشــي كه در ايجاد فرهنگ جامعه منحصربهفرد است،دانش محلي است
 از.دانــش بومی و دانش نويــن از نظر قدرت و ضعف مكمــل يكديگر اند
تركيب اين دو ميتوان به توفيقهايي رسید كه با هيچكدام از آنها بهتنهايي
، كشــاورزي و مديريت پايدار منابع طبيعي در سطح كالن.نمیتوان رســید
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مقدمه
دانش بومی یا محلی دانشــی است که با فرهنگ هر منطقه قرین بوده و در
گذر ســالهای بیشمار و به شــکلی طبیعی به وجود آمده و دهانبهدهان و
 در دو دههي گذشته.سینهبهســینه از نسلی به نســل دیگر منتقل شده است
.برنامههايي كه بیمشــاركت فعال مردم محلي تهيه شده موفق نبوده است
افرادي كه خارج از مجموعه يــا جامعهی محلي اند الزام ًا نمیتوانند نيازهاي
 يا بهترين راههاي،جامعهی محلي را تشــخيص دهند و اولويتهــا را تعيين
 محققان.)2010 دســتيابي به آن را مشــخص نمايند (عبدينژاد و ناطقي
بســیاری اهمیت و نقــش دانش بومی را در مدیریــت منابع طبیعی و جامعه
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مديريت کشــاورزی ،باغداری ،دام و مرتع ،بهرهبرداري از جنگل در ســطح
خرد از موضوعهایی اســت کــه در فرهنگ و دانش بومي بــه آن پرداخته
شــده اســت (عربيون  .)2002دانش محلی به بومیان ایــن توان را میدهد
کــه نیازمندیهای خــود را از منابع طبیعی تأمین کننــد ،بیآنکه خللی در
چرخهي طبیعی بومســازگان بهوجود آورند و آن را به خطر بیاندازند .ازاينرو،
مجموعهي دانش بومی جهان گنجینهي ارزشــمندی از روشها و ابزار زمان
آزمودهيی اســت که در توسعهي پایدار تمام جوامع بهکار خواهد آمد (عمادي
و عربيون  .)2004دانش بومی پاسخی به شکست نظريههای بزرگ توسعهی
کشورهای بزرگ دانسته میشود ،و راهحلهای فنیگرا برای چشمانداز تغییر
در جهان را بیشتر دهقانان و کشــاورزان کوچک از چند دههی قبل نشــان
داده اند (اگراوال  .)1995اهمیتدادن به دانش بومی و تالش در تلفیق آن با
دانش رسمی دیدگاهی کلنگر و پایدار را در رابطهی با محیط و روش زندگی
ایجاد میکند ،و همگردانی مشــارکتی خود جوامع محلی میتواند آنان را به
دســتگاه اجرایی مؤثری در حفاظت از منابع طبیعی تبدیل نماید (كريميان و
همکاران  .)2012بسیاری از صاحبنظران علت ناکامی طرحهای توسعهیی را
در کشورهای درحالتوسعه را بیتوجهی به مشارکت روستاییان در تدوین این
توصیههــا و نادیدهگرفتن دانش آنان می دانند .هنگامی که دانش فنی جدید
در قالب الگوهای مدیریت فنی منابــع طبیعی ،همراه با ارزشهای اجتماعی
خود به جامعهی روســتایی سرازیر میشود ،زمینهیی را برای شناخت دانش و
معرفت روســتایی فراهم نمیکند (دیاال  .)1994بررسیها نشان میدهد که
میزان مشــارکت مردم در بهکارگیری توصیههای مروجان در حفاظت خاک،
با میزان بومیبــودن این توصیهها ارتبــاط دارد (وارن  .)1993همچوناین،
مطالعات اخیر نشان میدهد که بهرهگیری از دانش و فنآوری بومی حفاظت
خــاک در حوزههای آبخیز میتواند منجر به افزایش مشــارکت بهرهبرداران
در اصــاح و بهبود شــیوههای مدیریت منابع آب و خاک شــود (كاظمي و
شهوالي  .)2003اســتفاده از دانش بومی در توصیههای حفاظتی زمینه های
مشارکت مردمی را مســاعدتر میکند .عملیات بومی حفاظتی خاک اغلب با
همیاری و همکاری افراد ،خانواده ،خویشــاوندان نزدیک و افراد خبرهی بومی
انجام میشــود (كاظمي )1997؛ بنابراین ،برای بهترزندگیکردن ،روستاییان
همواره تالش میکنند محیط اطراف خود را بهتر بشناسند .حاصل این تالش
چندینهزارساله ،اطالعات باارزشي است که روستاییان از محیط اطراف خود
بهدست آوردهاند و براساس آن و با حفظ منابع طبیعی اطراف خود نیازهای خود
را برطرف کنند (رضــوي  .)2005هدف از این تحقیق مطالعهی دانش بومی
منطقــهي خورتاب رودبار و نقش دانش بومی در حفاظت ،احیا و بهرهبرداری
از مرتعها ،و نحوهي اســتفاده از دانش بومی در مدیریت دام و مرتع است .به
دلیل ایــن که دولت در زمینهي مدیریت دام و مرتــع در این منطقه فعالیت
چندانی انجام نداده است ،مردم منطقه با تجربیات و همکاری برای محافظت
از مرتعها خود تالش میکنند .این موضوع ما را برآن داشــت تا با انجام این
تحقیق نحوه و روشهای استفاده از دانش بومی و میزان مشارکت را دريابیم،
تا کارشناسان و سازمانهای مربوط نیز با تلفیق این دانش و قوانین و مقررات
موجود نتیجهي بهتری را در مدیریت مرتع بهدست آورند.
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مواد و روشها
منطقهي پژوهش
منطقهی جغرافیایی بررسیشده از شمال به روستای ییالقی الویج در بخش
چمستان ،از شرق به منطقهی ییالقی میرخمند ،از غرب به منطقهی دینکوه و
از جنوب به بخش بلده منتهی میشود .این منطقه در یکی از زیرحوزههای البرز
شــمالی ،در بلندیهای جنوبی بخش چمستان شهرستان نور است .منطقهی
خورتاب رودبار که در فاصلهی  90کیلومتری شهرستان نور است ،میان طول
جغرافیایــی´  52 ˚1الی´  51 ˚57و عرض جغرافیایی´ 36 ˚16الی ´ ˚18
 36جای دارد .شــیب منطقه  48/5درصد ،بیشترین ارتفاع آن  3534متر ،و
کمترین ارتفاع آن  2880متر از ســطح دریا است .براساس رابطهي دومارتن،
این منطقه اقلیم نیمهمرطوب ســرد دارد .بیشــترین متوسط بارندگی ساالنه
در مهر  56/61میلیمتر اســت .براساس بررسیها از ایستگاههای هواشناسی
کمترین دما  -3/4درجهی سانتیگراد و بیشترین آن  17/6درجهی سانتیگراد
بوده است .با توجه به آمار مربوط به  1394-1393تعداد دام موجود در منطقه
 11470و ظرفیت چرایی آن  4513واحد است.
روش پژوهش
ایــن پژوهش بهروش پيمايش انجام گرفته اســت .در اين روش نقش دانش
بومــی در حفاظت و احیا و بهرهبرداری با بررســي تغييرات هريك از متغيرها
و با جســتوجوي ويژگيهاي ديگری كه با آن پيوند منظمی دارد ،بررســی
میشود .باتوجه به هدفهای تحقيق ،دادههای آماري الزم با پرسشنامههاي
ازپیشتنظيمشــده گردآوري شــدند .اطالعات نظري با مطالعهي سندهاي
كتابخانهیي بهدست آمد ،و در گردآوري دادههاي جامعهی آماري نيز از روش
پیمایش ميداني استفاده شــد .واحد تحليل فرد پاسخگو ،و سطح تحليل خرد
بــود .تعداد کل بهرهبرداران (جامعهی آمــاری)  280نفر بود ،و تعداد نمونهی
الزم برپایهی رابطهي کوکران  40بهرهبردار محاسبه شد که تصادفی انتخاب
شدند تا پرســشنامهی نهایی تکمیل و تحلیل شود .پایایی تحقیق براساس
ضریب آلفای کرونباخ  84/24بهدســت آمد ،و تحليل توصيفي يا اســتنباطي
براین اساس انجام شد .ازاينرو ،براي بررسي ارتباط میان اين متغيرها با متغير
وابسته از ضريب همبستگي اسپیرمن و درصد و توزیع فراوانی دادهها و تحلیل
وایازی (رگرسیون) کمک گرفته شد .تجزیهوتحلیل دادهها در نرمافزار SPSS
انجام گرفت (چهارسوقي و ميردامادي .)2008
نتایج
 -1دانش بومی و حفاظت از مرتعها
 -1-1هدایت دیگر روســتاییان :در این شاخص میزان استفاده از دانش بومی
کم (40درصد) و متوسط و زیاد (27/5درصد) بوده است (جدول .)1
 -1-2ترویج استفاده از سوخت ســنگوارهیي :در سطح زیاد (27/5درصد) به
ترویج استفاده از سوخت سنگوارهاي میپردازند (جدول .)1
 -1-3جلوگیری از چرای زودرس :بهترتیب در سطح متوسط (50درصد) و کم
(40درصد) از دانش بومی بهره میگیرند (جدول .)1
 -1-4رعایــت و جلوگیری از چــرای بیشازظرفیت :بهرهبــرداران منطقه
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بهترتیب در سطح کم (12/5درصد) ،متوســط (35درصد) ،و زیاد (50درصد)
از دانش بومی خود برای رعایــت و جلوگیری از چرای بیشازظرفیت دام در
مرتع بهره میگیرند.
 -1-5جلوگیــری از تبدیل مرتعها به زمینهای کشــاورزی و مســکونی:
بهرهبرداران با 55درصد در ســطح متوســط از دانش بومی خود در این زمینه
بهره گرفتند (جدول .)1
 -1-6تالش برای جلوگیری از طرحهای عمرانی مخرب مرتع :در این زمینه
فعالیت متوسط به باال بوده است.
 -1-7مشــارکت در رهاکردن قطعههایی از مرتعها بهمدت  3-2ماه :در این
زمینه بهرهبرداران از دانش بومی بهرهی زیادی گرفتهاند .نتايج نشان داد كه
استفاده از دانش بومی بهترتیب خیلی زیاد (42/5درصد) و زیاد (40درصد) بوده

اســت .بیشــترین درصد را بخش حفاظت از مرتعها داشت که نشان میدهد
بهرهبرداران بیکمکهای دولت نقش بهسزایی در این زمینه داشتهاند.
 -1-8همکاری در نمکپاشــی برای دام در جاهای خاصی از مرتع :بهدلیل
استفادهی بیرویه از بخشــی از مرتعها و دستنخورده ماندن برخی دیگر از
آن ،بهرهبرداران با دانش بومی خود نمکپاشــی میکنند .این همکاری در
سطح متوسط (57/5درصد) بود.
 -1-9مشــارکت در مدیریت گلــه در فصل گلدهی :بهرهبــرداران بهدلیل
اســتفادهنكردن دام از مرتعها در فصل گلدهی با یکدیگر مشارکت ميكنند
و باتوجــه به علم و تجربهی خویش جلــوی ورود دام به مرتعها را میگیرند.
همچونایــن ،معتقداند که برخی گیاهان در ایــن فصل از گلدهی برای دام
مضر است .این همکاری در سطح متوسط (70درصد) بود (جدول .)1

جديل -1تًزیع فراياوی داوص تًمی ي حفاظت از مرتعَا.
قاظلُا

ىیاٌگیً

اٌضؼاف ىؿیار

ُغایث دیگؼ روؿحاییان

2/98

0/947

جؼویر اؿحفاده از ؿّظث ؿٍگّارهیی

3/08

0/917

رؾایث و زهّگیؼی از چؼای زودرس دام در ىؼجؽ

2/63

0/667

رؾایث و زهّگیؼی از چؼای ةیفازػؼفیث

2/58

.0/747

ىكارکث در ةَکارگیؼی كؼقةان

1/02

0/158

زهّگیؼی از جتغیم ىؼجؽُا ةَ زىیًُای کكاورزی و ىـکٌّی

2/78

0/620

جالش ةؼای زهّگیؼی از ظؼحُای ؾيؼاٌی ىعؼب ىؼجؽ

3/55

0/783

ىكارکث در رُاکؼدن كعؿَُایی از ىؼجؽُا ةَىغت  3-2ىاه

4/3

0/723

ُيکاری در ٌيكپاقی ةؼای دام در زاُای ظامی از ىؼجؽ

3/03

0/832

ىكارکث در ىغیؼیث گهَ در فنم گمدُی

3/33

0/53

ىلیاس :درمغ

 - 2داوص تًمی ي احیای مرتعَا

اســتفاده)%از ازدانش
مرتعی:
گیاهــان
یــاَتولید
اصیاعها
احیاي مرت
--2-21دانش
بومیةّىی
داٌف
میــزانزیاد (45
ىحّؿط و
ؿعش
جؼجیب در
کشــتکم ة
َ-2-2ظّر
ؿٍحی ىؼجؽُا :در اىؼ اصیای ىؼجؽُا ةِؼهةؼداران ة
بومیدروزِث
فؿانیث
(37/5درصد) در سطح زیاد است.
 -2-1فعالیت در جهت احیا سنتی مرتعها :در امر احیای مرتعها بهرهبرداران
ةِؼه گؼفحَاٌغ.
 -2-3آبگیری مرتعها :در این زمینه بهترتیب زیاد (27/5درصد) و خیلی زیاد
بهطور کل بهترتیب در ســطح متوسط و زیاد (45درصد) از دانش بومی بهره
دانشاؿث.
ؿعشاز زیاد
کكث یا جّنیغ گیاُان ىؼجؿی :ىیؽان اؿحفاده از داٌف ةّىی ( )%37/5در
2-2
بومی در این بخش بهره گرفته است.
(35درصد)
گرفت-هاند.
 -2-3آةگیؼی ىؼجؽُا :در ایً زىیٍَ ةَجؼجیب زیاد ( )%27/5و ظیهی زیاد ( )%35از داٌف ةّىی در ایً ةعف ةِؼه گؼفحَ اؿث.

خ
ب
ی
ا
ژپوهش اهی آ زد ری

جديل -2تًزیع فراياوی داوص تًمی ي احیا از مرتعَا.

قاظلُا

ىیاٌگیً

اٌضؼاف ىؿیار

ندگی)
درساز
(پژوهشو
ُای امالح و اصیای
ظؼح
ىكارکث
ىؼاجؽ
فؿانیث در زِث اصیا ؿٍحی ىؼجؽُا

3/95

.0/597

3/65

0/662

ُيکاری در ظؼح جؿادل دام و ىؼجؽ

2/85

0/580

56

 -2-1فؿانیث در زِث اصیا ؿٍحی ىؼجؽُا :در اىؼ اصیای ىؼجؽُا ةِؼهةؼداران ةَظّر کم ةَجؼجیب در ؿعش ىحّؿط و زیاد ( )%45از داٌف ةّىی
ةِؼه گؼفحَاٌغ.
 -2-2کكث یا جّنیغ گیاُان ىؼجؿی :ىیؽان اؿحفاده از داٌف ةّىی ( )%37/5در ؿعش زیاد اؿث.
اؿث.
گؼفحَ
ةعف ةِؼه
در ایً
ةّىی
زیاد ( )%27/5و ظیهی زیاد ( )%35از داٌف
درجؼجیب
بومی ةَ
دانشزىیٍَ
نقشدر ایً
 -2-3آةگیؼی ىؼجؽُا:
حفاظت...
پاییز 9۶
آبخیزداری،
پژوهش های
،11۶
شماره
جديل -2تًزیع فراياوی داوص تًمی ي احیا از مرتعَا.
قاظلُا

ىیاٌگیً

اٌضؼاف ىؿیار

ىكارکث در ظؼحُای امالح و اصیای
ىؼاجؽ
فؿانیث در زِث اصیا ؿٍحی ىؼجؽُا

3/95

.0/597

3/65

0/662

ُيکاری در ظؼح جؿادل دام و ىؼجؽ

2/85

0/580

کكث یا جّنیغ گیاُان ىؼجؿی

3/43

1/59

ىكارکث در آةگیؼی ىؼجؽُا

3/53

1/414

ىلیاس :درمغ

استفاده از دانش بومی زیاد (57/5درصد) است.
 -3دانش بومی و بهرهبرداری از مرتعها
 -3-5اســتراحت دام در ســاعتهای گرم روز در مرتــع :بیشترین درصد
دادن به گله :در سطح متوسط (75درصد)
زمانی در آ
تُرٌفاصلهی
-3-1يایجاد
مرتعبَا
ترداری از
 -3داوص تًمی
استفاده از دانش بومی در ســطح متوسط (57/5درصد) و زیاد (37/5درصد)
از دانش بومی بهره میگیرند.
داٌف ةّىی ةِؼه ىیگیؼٌغ.
 )%75از
 -3-1ایساد فامهَی زىاٌی در آبدادن ةَ گهَ :در ؿعش ىحّؿط (
است.
 -3-2چــرای ترتیبی گله در محلهای بیحصــار :بهرهبرداران بهترتیب در
دانشدربومی
استفاده از
دام/5:بهره
ورود)%و وخروج
 -3-6رعایت
ةؼداران ةدرَاین
دانش بومی
ىضمو زیاد
(50درصد)
متوســط
 -3-2چؼایسطح
ایً زىیٍَ ةِؼه
ةّىی
برداراناز باداٌف
)%37
زیاد (
زمان50
ىحّؿط (
زمینهدر ؿعش
جؼجیب
(37/5درصد) ازةِؼه
ُای ةیصنار:
گهَ در
جؼجیتی
کنند.
تنظیم م
خروج ودام را
زمان ورود
 -3-6بهره
جٍؼیو ىیکٍٍغ.
دامیرا
ظؼوج
زىانو ورود
(65درصد))%65
متوسطىحّؿط (
سطحؿعش
گیرند.ورود و ظؼوج دام :ةِؼهةؼداران ةا اؿحفاده از داٌف ةّىیدر در
رؾایثمیزىان
ىیگیؼٌغ.
 -3-7بهرهبــرداری از مرتع براســاس نــوع دام :رابطــهی دانش بومی و
 - 3-3اهمیت ترکیب گله :انحراف معیار در این زمینه در سطح  4/38است
52/5جؼجیب 52/5
ترتیب (ةَ
اؿث .زیاد
زیاد(بهو
ؿعش
ىؼجؽ
ةؼاؿاس
ةّىی و
ایًراةعَی
دام:
ٌّع
ةؼاؿاس
جؼکیباز
ةؼداری
داٌف
زیاددردراز
دامداماؿحفاده
ةیاٌگؼ
زغاکؼدنکَ
 4/38اؿث
داٌفؿعش
زىیٍَ در
بومیدر
ىؿیار
اٌضؼاف
گهَ:
اُيیث
ةّىی زیاد
ظیهیو
خیلی زیاد
سطح
براساسیمرتع
اٌّاعانواع
جداکردن
است.
دانش
ىؼجؽزیاد از
ی
استفاده
ةِؼه بیانگر
 -3--73-3كه
است.
و
ةیف درصد
اؿثبیوشترین
44/53است و
انحراف
آرایش گله:
اهمیت
-3-4
اؿث.
اُيیث)
3-4و%42/5 -
داٌف ةّىی زیاد ( )%57/5اؿث.
42/5درصد) از
درمغ اؿحفاده
جؼیً
معیار/53
ىؿیار
اٌضؼاف
شکل گهَ:
آرایف
قکم

 -3-5اؿحؼاصث دام در ؿاؾثُای گؼم روز در ىؼجؽ :ةیفجؼیً درمغ اؿحفاده از داٌف ةّىی در ؿعش ىحّؿط ( )%57/5و زیاد ( )%37/5اؿث.
جديل -3تًزیع فراياوی داوص تًمی ي تُرٌترداری از مرتعَا.

قاظلُا

ىیاٌگیً

اٌضؼاف ىؿیار

ایساد فامهَی زىاٌی در آبدادن ةَ گهَ

3/05

.0/552

چؼای جؼجیتی گهَ در ىضمُای ةیصنار

3/45

0/741

رؾایث جؼکیب گهَ در ىؼجؽ

4/38

0/586

اؿحؼاصث دام در ؿاؾثُای گؼم روز

3/48

0/599

آرایف ىٍاؿب قکم گهَ

4/53

0/640

ُيکاری در رؾایث زىان ورود و ظؼوج دام

2/8

0/564

ىكارکث در ةِؼهةؼداری ىؼجؽ ةؼاؿاس ٌّع دام

4/47

0/679

ىلیاس :درمغ

تحلیل يایازی (رگرسیًن)

57

خ
ب
ی
ا
ژپوهش اهی آ زد ری

(پژوهشوسازندگی)

ٌحایر جضهیم وایازی راةعَی داٌف ةّىی و ىیؽان ىكارکث را در ؿعش ىؿٍیداری ٌ 0/115كان ىیدُغ ،و ةحای ٌ 0/199كان ىیدُغ کَ ىیان
داٌف ةّىی و ىكارکث در صفاػث ،اصیا و ةِؼهةؼداری ادؼی ىذتث وزّد دارد (زغول .)4

ىلیاس :درمغ

نقش دانش بومی در حفاظت...
تحلیل يایازی (رگرسیًن)

دُغ کَ ىیان
/199
ةحای
ٌكان ىی
داری و0/115
وایازی راةعَی
تحلیل وایازی
ٌحایر جضهیم
ىیدارد
ٌكانوجود
اثری0مثبت
برداری
دُغ،و وبهره
حفاظت ،احیا
مشارکت در
ىؿٍی بومی
داٌف ةّىی و ىیؽان ىكارکث را در ؿعش دانش
(رگرسیون)
(جدول(.)4
وایازیدررابطهي
نتایــجوتحلیل
زغول .)4
ســطحوزّد دارد
مشــارکتدؼرایدرىذتث
میزانةؼداری ا
بومی وو ةِؼه
دانشاصیا
صفاػث،
ىكارکث
داٌف ةّىی
معنیداری  0/115نشــان میدهد ،و بتای  0/199نشــان میدهد که میان

جديل  - 4وتایج تحلیل رگرسیًن در تررسی راتطٍی داوص تًمی ي مطاركت.
ضؼیبُای ىؿیار

ىغل

ضؼیبُای ىؿیار

B

ظعای اٌضؼاف ىؿیار

ةحا

ؿعش ىؿٍیداری

T

داةث

21/849

8/946

-

2/442

0/21

داٌف ةّىی

2/682

1/652

0/199

1/624

0/115

که دانش بومی بر میزان مشــارکت روســتاییان بسیار مؤثر است .این تأثیر و
روستاییان
مشارکت
دانشيبومی و
راتطٍیرابطه
ريستاییان
مطاركت
میان تًمی
میانیداوص
همبســتگی در بخش مشــارکت در زمینه احیا با ضریبــی معادل  0/715با
برای بررســی و تعیین رابطهي میان دانش بومی و مشــارکت روستاییان ،از
است.اؿحفاده قغه اؿث .از آنزاکَ ایً راةعَ
اؿپیؼىً
ةـحگی
ُو
ضؼیب
از
روؿحاییان،
ىكارکث
ةّىی و
ىیانشدهداٌف
جؿییً راةعَ
99درصد اطمینان بسیار زیاد بوده
رابطه در سطح
جاکه این
است .از آن
اسپیرمنیاستفاده
ةؼرؿیهومبستگی
ةؼای ضریب
گفتجّان گفث کَ داٌف ةّىی ةؼ ىیؽان ىكارکث روؿحاییان ةـیار ىؤدؼ اؿث .ایً
توان ىی
اظيیٍان
99درصد%99
است ،بااؿث ،ةا
شــدهقغه
ىؿٍیدار
1درصد%1
کّچكجؼ از
در ؿعش
اطمینان می
معنیدار
کوچکتر از

جأدیؼ و ُوةـحگی در ةعف ىكارکث در زىیٍَ اصیا ةا ضؼیتی ىؿادل  0/715ةا  %99اظيیٍان ةـیار زیاد ةّده اؿث.
جديل  -5محاسثٍی ضریة َمتستگی اسپیرمه ترای تعییه راتطٍی میان داوص تًمی ي مطاركت.

قاظل

داٌف ةّىی

ةِؼهةؼداری

صفاػث

ىكارکث کم

اصیا

ٌّع آزىّن

R

ؿعش
ىؿٍیداری

R

ؿعش
ىؿٍیداری

R

ؿعش
ىؿٍیداری

R

ؿعش
ىؿٍیداری

اؿپیؼىً

**0/705

0/000

**0/486

0/001

**0/715

0/000

**0/686

0/000

* :ىؿٍیداری در ؿعش % 1

ازآنجاکه دامداري كام ً
گیری
وتیجٍ
تحث ي
ال ســنتي اســت و دانش فنــي و علمي بهرهبرداران
گیری
نتیجه
بحث و
درآمدها،
بودن
پایین
و
اقتصادي
شرايط
به
توجه
با
نیز
و
اســت،
ناچيز
بســيار
دانشازبومی
استفاده از
روستاییان به
ترغیب
هدایت و
نتایج،
براســاس
داٌف ةّىی در ؿعش کو و ىحّؿط ( )%27/5-40ةّد کَ ؿعش ىعهّةی ٌیـث.
اؿحفاده
روؿحاییان ةَ
جؼغیب
ُغایث و
میزانىیؽان
ٌحایر،
ةؼاؿاس
درؿحی ازو ةاچرای
جلوگیری
و
رعایــت
و
زودرس
چرای
از
جلوگیری
در
بــرداران
ه
بهر
از
نيست.
مطلوبی
سطح
که
بود
(27/5-40درصد)
متوســط
و
کم
ســطح
در از آنزاکَ ةیفجؼ ریفؿفیغان کار جؼغیب را ةؼؾِغه داقحٍغ ،و ىحأؿفاٌَ جؿغاد آنُا در ىٍعلَی ةؼرؿیقغه کو اؿث ،ایً کار ةَ
مشکل
ؿعشفکردن
برای برطر
همکاری نمی
درســتی
ازظرفیت به
داشتند ،و
ترغیب را
سفیدان کار
قغتشتر ری
آنجاکه بی
ىٍاؿتیايناؿث
کنند.ی در
ؿٍگّارهی
ؿّظثُای
اؿحفاده از
تعداد ةّىی بیدرشجؼویر
متأسفانهداٌف
اؿثٌ .لف
برعهدهٌاچیؽ
ادؼگػاری آن
ٌگؼفحَ و
ىٍاؿبشاٌسام
بايد حمايتهاي دولتي مانند دادن تســهيالت،برگزاري دورههاي آموزشي و
آنها در منطقهي بررسیشــده کم است ،این کار بهدرستی و با شدت مناسب
(زغول  ،)1زیؼا در ىٍعلَی ةؼرؿیقغه ةِؼهةؼداران از ؿالُای گػقحَ ُياٌٍغ پغراٌكان از فضّالت داىی ةؼای ؿّظث اؿحفاده ىیکٍٍغ .آنُا
حضور پیوستهی كارشناسان منابع طبيعي در عرصه صورت گيرد.
انجام نگرفته و اثرگذاری آن ناچیز است .نقش دانش بومی در ترویج استفاده
فضّالت داىی را از دامداریُا زيؽ ىیکٍٍغ و در پكثةام ظاٌَُا و ؿؼای دامداریُا در ىؿؼض ُّا ظكك ىیکٍٍغ ،و در پاییؽ و زىـحان
ةؼایعم ً
ال
ازآنجاكه در منطقهی بررسیشــده جز دامداري و كشــاورزي (محدود)
از سوختهای سنگوارهیي در سطح مناسبی است (جدول  ،)1زیرا در منطقهی
و
ٌفث
ىاٌٍغ
ُایی
ؿّظث
ةَ
ٌیاز
کَ
ظّری
ةَ
،
کٍٍغ
ىی
اؿحفاده
كّروت
كؼه
و
کكك
گؼمکؼدن دامداریُا و پعث ةؼظی از فؼاوردهُای داىی ىاٌٍغ
زمينهی شغلي و درآمدی ديگري براي بهرهبرداران و روستاييان نیست ،نتایج
فضوالت
بررسیشــده بهرهبرداران از سالهای گذشــته همانند پدرانشان از
ةا
ٌیؽ
و
اؿث،
ٌاچیؽ
ةـیار
ةؼداران
ِؼه
ة
ؾهيی
و
فٍی
داٌف
و
اؿث
ؿٍحی
ال
ً
کاى
داىغاری
ٌیؽ گفث
اٌغازه رؿاٌغه
کوجؼیً
برایرا ةَ
دامی گاز
نشــان داد که حدود 55درصد از بهرهبرداران جلوی تغيير كاربري زمینهای
زاکَرا از دامداریها
ازآندامی
فضوالت
اٌغ.نها
می-کنند .آ
اســتفاده
سوخت
چؼای بهةیف
تغييررؾایث و
زودرس و
چؼای
خشک زهّگیؼی
ةؼداران در
درآىغُا ،ةِؼه
ةّدن
اكحنادیهاو وپاییً
جّزَ
ازػؼفیثدرآمد
خطرافتادن
زهّگیؼیهاازســبب
كاربري اين زمین
گیرند ،زیرا
مرتعياز را می
معرض هوا
داریها در
سرای دام
قؼایطتبام خانه
كنندةَو در پش
جمع مي
حصار
آىّزقی 3وماه بی
مدت  2تا
دوره به
ةؼگؽاریعهــا
هایی از مرت
رهاکردن قطعه
شــود.
ُایها مي
صيایث آن
صضّر
ُای
جـِیالت،
ىاٌٍغ دادن
دونحی
پخت ةایغ
ایً وىكکم
زمســتانکٍٍغ.
ُيکاری ٌيی
مي ةَ
برخی از
کؼدنیها
ةؼظؼفدامدار
ةؼایکــردن
برای گرم
درؿحیپاییز و
کنند ،و در
و قرق ،و اســتفادهی تناوبی از مرتعها از جمله کارهای مناســب برای حفظ
طوریکه نیاز
کنند ،به
ؾؼمَمی
قوروتدراستفاده
کشک و
دامی مانند
فراوردههای
گیؼد.
مّرت
ىٍاةؽقرهظتیؿی
کارقٍاؿان
پیّؿحَی
اســت که
ی آن
نشــان
این یافته
اســت.
هایومنطقه
احیــاییمرتع
رساندهاند.
اندازه
ةؼرؿیبه ک
ی گاز را
نفت و
به سوخت
روؿحاییان
دهندهو
ةؼداران
ةؼای ةِؼه
دیگؼی
درآىغی
قغهی
کكاورزی (ىضغود) ؾيوالً زىیٍَ
داری و
ترین دام
قغهم زؽ
مانندىٍعلَ
هایی در
ازآٌساکَ
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ٌیـثٌ ،حایر ٌكان داد کَ صغود  %55از ةِؼهةؼداران زهّی جغییؼ کارةؼی زىیًُای ىؼجؿی را ىیگیؼٌغ ،زیؼا جغییؼ کارةؼی ایً زىیًُا ؿتب
ةَظعؼافحادن درآىغ آنُا ىیقّد .رُاکؼدن كعؿَُایی از ىؼجؽُا ةَىغت  2جا  3ىاه ةیصنار و كؼق ،و اؿحفادهی جٍاوةی از ىؼجؽُا از زيهَ
(پژوهشو
ندگی) اؿث .ایً یافحَ ٌكاندٍُغهی آن اؿث کَ ةِؼهةؼداران ةی58
کيك و صيایث دونث ،و جٍِا ةا
ُایسازىٍعلَ
کارُای ىٍاؿب ةؼای صفغ و اصیای ىؼجؽ
جکیَ ةؼ داٌف ةّىی ظّدٌ ،لف ىِيی در ایً زىیٍَ دارٌغُ .وچّنایً ،ةِؼهةؼداران از دیؼةاز ةَمّرت ؿٍحی ةؼای پؼاکٍف دام در ىؼجؽ
ٌيكپاقی ىیکٍٍغ .ةا جّزَ ةَ ایً کَ ةِؼهةؼداران در فنم گمدُی ةا ىكارکث ىاٌؽ ورود دام ةَ ىؼجؽ ىیقٌّغ ،ةؼای اؿحفادهی ةِیٍَ از
ىؼجؽُا و ٌیؽ ةا جّزَ ةَ رویف کاىم ُيَی گیاُان ،آنُا از اواظؼ جیؼ ىاه دامُا را ةؼای چؼا ةَ ىؼجؽُا ىیآورٌغ ،یؿٍی در زىاٌی کَ گمدُی

نقش دانش بومی در حفاظت...
بهرهبــرداران بیکمک و حمایت دولت ،و تنها بــا تکیه بر دانش بومی خود،
نقــش مهمی در این زمینه دارند .همچوناین ،بهرهبرداران از ديرباز بهصورت
ســنتي برای پراكنش دام در مرتع نمکپاشــی میکنند .بــا توجه به اين كه
بهرهبرداران در فصل گلدهي با مشــاركت مانع ورود دام به مرتع ميشوند،
برای استفادهی بهينه از مرتعها و نيز با توجه به رويش كامل همهي گياهان،
آنها از اواخر تير مــاه دامها را برای چرا به مرتعها میآورند ،یعنی در زمانی
كه گلدهي گياهان به اتمام رســيده اســت و كمترين خطــر حيات گياه را
تهديد خواهد کرد .این تحقیق با یافتههای هدي ( ،)1990هولت و همكاران
( )1989و خليقي و همکاران ( )2010همخوانی دارد .نتایج نشان میدهد که
بهرهبرداران در احیای مرتعها ،در سطحی پذیرفتنی (متوسط تا زیاد) از دانش
بومی بهره گرفتهاند .بهرهبرداران منطقهي بررسیشده با کشت علوفه و تولید
گیاهان مرتعی به احیای مرتعها میپردازند .آنها علوفه تولیدی را تابســتان
برداشت میکنند .آبگیری مرتعها نیز از جمله روشهایی است که برای احیا
و بهبود مرتعها و رشــد گیاهان مرتعی بســیار مفید است .بهرهبرداران نیز با
توجه به تجربهی دامداری و مدیریت مرتعی خویش با این موضوع موافقاند،
و مرتعها را آبگیری می نمایند.
در بخــش بهرهبرداری نیــز دامداران و بهرهبــرداران از دانش بومی خویش
اســتفاده میکنند .هنگامی که هوا سرد شــده است و علوفه کموبیش آبدار
اســت ،آنها دامهای خود را یکروزدرمیان به محل آبشــخور میبرند .این
امر ســبب میشود که بخشــی از مرتع که منابع آب استفادهکردنی ندارد نیز
چرا شــود .چوپانان چراگاهها را به قطعههای متعدد تقسیم ميكنند و دامها را
روزانه در هر قطعه میچرانند و دامها وارد عرصههای چرانگردیده نمیشوند.
این بینیازی به حصار مرهون مهارت چوپانان در شناخت و هدایت گله است.
دامداران بــر این باوراند که گله باید ترکیبی از بز و میش باشــد ،زیرا بزها از
نظر تغذیهیی به چریدن بوتهها عالقمنداند ،جســتوخیز بیشتری دارند و در
مناطق پرشیب و ســنگالخی بهتر میچرند .عالوهبراین ،در هر گله تعدادی
بز برای هدایت و جابهجایی گله الزم اســت .دامداران ســعی میکنند گله را
(در مناطق کوهســتانی) بهگونهیی حرکت دهند که طول و عرض آن تقریب ًا
یکســان باشد .این کار چندین حسن دارد :اول ،از جدا شدن افراد گله و خطر
حملهی گرگها کم میشــود .دوم ،زمانی که گله به صورت صف طولی چرا
میکنند راهپیمایی دامها بیشتر ميشود و به دامهای الغر و عرصهی چراگاه
فشــار آورده میشود .بهرهبرداران با بهرهگیری از دانش بومی ،اجازه میدهند
که دامهادر ســاعتهای گرم روز در مرتع استراحت کنند ،زیرا دام میل دارد
در تابســتان در ساعتهای گرم (ساعتهای اول بعدازظهر) و تا مساعد شدن
هوا استراحت کند .بنابراین حرکت گله در ساعتهای گرم باعث میشود گله
زمانی را صرف ًا راهبرود و نتوانــد چرا کند .راهپیمایی بیچرا هم به ضرر دام و
هم به ضرر چراگاه تمام میشــود و چوپانان این كار را نميكنند .بهرهبرداران
با اســتفاده از دانــش و تجربهی خود ،زمان ورود و خــروج دامها را در مرتع
مدیریت میکنند تا بدين شــكل بتوانند تا حدي از چرای زودرس و بیرویهی
دام جلوگیری کنند.
یکی دیگر از روشهای معمول برای اســتفادهی بهینــه از مرتع ،بهویژه در
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مرتعهای ییالقی ،جداســازی انواع دام براساس سن و جنس است .دامداران
منطقــهی ییالقی خورتاب رودبار ،انــواع دام را در گلههای خاص و جداگانه
میچرانند ،و ایــن بهخاطر تفاوت در عادت غذایی ،علوفهی دلخواه و توانایی
آنها در چریدن قســمتهای مختلف مرتع (از نظر وضعیت پســتیوبلندي)
اســت .با توجه به توضیحهای بهرهبرداران ،اهمیتدادن به شکل آرایش گله
و جداکردن انواع دام گله و تقســیمکردن و بهرهبرداری از مرتع براساس نوع
دام با اســتفاده از دانش بومی انجام میشود .چرای ترتیبی گله در محلهای
بیحصار بیشــترین انحراف معیار و دادن آرایش مناســب به گله بیشــترین
میانگین را داشــت (جدول  .)3این یافته نشان میدهد که میزان بهرهگیری
از دانش محلی در شــکل دادن به آرایش گله سطح مناسبی (متوسط و باال)
دارد .این نتایج با تحقیقات افشــارزاده و پاپزن ( ،)2011عبدينژاد و ناطقي
( ،)2010ثمري ( )2003و يوســفي ( )2010همسو است .نتایج نشان میدهد
که میان میزان اســتفاده از دانش بومی و مشارکت رابطهی معنیداری وجود
دارد .از طرف ديگر ،بهرهگیری از دانشها و تجربههای بومیان عامل مؤثری
در مشارکت است که اگر بهدرستی مديريت و با اصول علمي و دستوركارهاي
فنــي تلفيق ،و برپایــهیقانون در منابع طبيعي اجرا شــود ،قطع ًا نتيجههای
ســودمند و بهينهیي بهجاي خواهند گذاشت ،زیرا باعث ايجاد اعتماد بيشتر و
حس مسئوليت در بهرهبرداران خواهد شد.
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