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  چكيده

هاي مديريتي و توسعه اجتماعي،  شود كه براي برنامه برداران مراتع ميراث ملي گرانقدري محسوب مي دانش سنتي و بومي بهره
 ميانمعرفي اين دانش سنتي در . نمايد دهي منابع محلي كمك مي بندي و سامان كند و به شناسايي، اولويت هايي را فراهم مي فرصت

بر اين . تواند استحكام ساختار اجتماعي را در كشور تقويت كند مثبت نسبت به شغل شباني شده و مياقشار جامعه باعث رويكرد 
هاي عرفي توسط عشاير نيمه كوچنده مراتع  سعي شد ضمن معرفي سازوكارهاي بومي مديريت سامان پژوهش مشاركتي اساس در اين

هاي اصالحي و احيايي مراتع و بهبود وضعيت و شرايط  ز آن در طرحگيري ا جنوبي كوه دماوند به نقش شناخت و بهرهه دامنييالقي 
هاي عميق و  ضمن انجام مصاحبهدر اين روش  كيفي است،پژوهش روش انجام اين . برداران بپردازد اقتصادي و اجتماعي بهره

نشان  شوندگان ات مصاحبهبندي اظهار نتايج جمع. در خصوص استفاده از مراتع تعيين شدآوري اطالعات، سئواالت محوري  جمع
هاي  سامان عرفي، تقسيم مكاني پراكنش دام، تنظيم اندازه گله يا محل) حدود(توانند كروكي  برداران مراتع به راحتي مي بهرهكه  دهد مي
ين همچن آنان. آب شرب گله، مسير حركت گله، بهترين نقاط چراگاه و استراحت گله را به خوبي تعيين و تفكيك نمايندمين أت

هاي  هاي چرايي سنتي مانند چرا در شب و مه، رعايت زمان ورود دام، مدت توقف دام و قرق قسمت توانند با اجراي سيستم مي
رسد دانش بومي و تجربه  نظر ميببنابراين . كنندصورت يكنواخت استفاده  عرفي به همحدودهاي يك  مختلف مرتع، از تمام قسمت

هاي  هاي مشاركتي براي دستيابي به مديريت پايدار نقش اساسي ايفا نمايد و زمينه موفقيت طرح تتواند در فعالي شغلي شبانان مي
  .داري را با افزايش سطح مشاركت آنها فراهم كند مرتع

  
  .دانش بومي، مديريت پايدار، پژوهش مشاركتي، مراتع ييالقي دماوند :هاي كليدي هژوا

  
  مقدمه
 با ارتباط در انساني هاي گروه دانش بومي، دانش

 كه ارتباط است معيشت و زندگي هستي، متفاوت هاي زمينه

 طول در خطا و آزمون طريق از و طبيعي و اجتماعي محيط با

باراني، (است  نامكتوب و شفاهي عمدتاً گرفته و شكل زمان
كه هاي سنتي برداري از مراتع توسط نهاد بهرهدر  ).1382

دانش بومي سازگار همواره  تابع نظم و نسق خاصي است
عنوان مثال  هب ،گردد عامل تعادل اكولوژيكي محسوب مي

رعايت نوعي نظم در زمان ورود و خروج دام به مرتع، 
هاي عرفي، بذرپاشي و كنترل  بندي و قرق محدوده تقسيم

را گياهان سمي، پراكنش مناسب و مدت توقف دام در مرتع 
اهي و آگ ران براساسبردا توان ازجمله اقدامات بهره مي
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 سعيدي حيدري و ؛1373باقري، ( تجربه شغلي آنها نام برد
ه تعبير امروزي اين نظم و دانش بومي كه ب. )1390 ،گراغاني

شود ضامن بقاء و حفظ مراتع در ادوار  مديريت ناميده مي
اط ـوامي كه در نقـاق). 1377انصاري، (ت ـاس گذشته بوده

پردازند متناسب با نوع مرتع  ميداري ــلف ايران به دامـمخت
برداري اتخاذ  هاي گوناگوني را براي بهره موجود شيوه

برداري از  ها روابط تكنيكي را در بهره اند اين شيوه كرده
برداري را  شود و در مجموع يك نظام بهره مراتع شامل مي

 دهد كه با شرايط محيطي و فرهنگي سازگار هستند شكل مي
)Papely Yazdi & Labaf Khaniky, 2000(. برداران  بهره

مراتع با شناخت كامل از گياهان شاخص مرتعي، دوره 
برداري مجاز و توان  هاي خود را با معيارهاي بهره چراي دام

. )1390سعيدي گراغاني، ( كنند اكولوژيكي مرتع تنظيم مي
هاي عرفي خود  هايي را در قلمروها و محدوده بوم نظام نآنا

ندازه مطلوب و بدون آسيب رساندن به پوشش دارند كه به ا
ها از  اين نظام ،كنند برداري مي گياهي مرتع از آن بهره

د معيشتي در استفاده از مراتع هاي تولي پايدارترين نظام
 و Dehghanian & Kohansal, 2000(آيند  شمار ميب

Heady, 1990( اي ـه ش بومي و تجربهـكه ريشه در دان
د و تا وقتي كه اين مرز و بوم دار هاي گذشته شغلي قرن

هاي فرهنگي و فني به تكامل  عنوان پايه هجامعه پابرجاست ب
تجربه نشان . )Lee, 1990 و Arebion, 2006(دهند  ادامه مي

دهد دانش بومي نه تنها با دانش رسمي تعارض و تناقض  مي
تواند  ومي ميـش بـفاوت دانـهاي مت ندارد بلكه ويژگي

 & Rashtian( نش رسمي باشدبراي دامكمل مناسبي 

Karimian, 2010( .  
مردم محلي  كارشناسان و متخصصان بايد بپذيرند كه از

ام به شناخت و احتر ،توان موارد با ارزشي آموخت هم مي
يات براي آنان از مهمترين دانش بومي مردم و طرح واقع

هاي سنتي  ارزش .عوامل جلب مشاركت و ايجاد انگيزه است
هـا و  وان بستر و پايه مطالعـات، همراه با روشعن هب

هاي مدرن و نظرات جاري در زمينه استفاده چند  تـكنيـك
 برخوردار هستند باالييمنظوره و بهينه از منابع، از اهميت 

)Saeedi Goraghany et al., 2011(.  امروزه استفاده

اساسي  راهبردهمزمان از دانش بومي و دانش رسمي، يك 
صان گوناگون براي توسعه كشورهاي ـتوسط متخصاست كه 

 .كيد قرار گرفته استأتوسعه نيافته و در حال توسعه مورد ت
 Keough و) Krywkow )2008 و  Hareبه همين دليل

در مطالعه خود براي جلب مشاركت مردمي بيشتر، ) 1998(
هاي سنتي را قبل از اجراي  شناسايي دانش بومي و روش

   .دنده كيد قرار ميأمورد تهاي مشاركتي  طرح
Papzan و Afsharzadeh )2011(  دانش با بررسي

دامداران  كه كردندبيان  بومي تغذيه دام كوچندگان ايل كلهر
منظور رسيدن به توليدي مطلوب به تفاوت  عشاير به

ختلف فيزيولوژيك نظير قبل از الگوهاي تغذيه در مراحل م
الزم را معطوف داشته گيري، آبستني و شيردهي توجه  جفت

ترين منبع تأمين  مثابه اصلي ابي و مديريت مرتع بهو به ارزي
  .قابل توجه دارندام كوچندگي اهميتي خوراك دام در نظ

Fernandez  راهبردهاي مهمترين )2003(و همكاران 

) كوچ( جابجايي حركت يا را مركزي آسياي در چرا مديريت
 ها سيستماين  پايداري به اعتقاد و دانند مي گله در دام تنوع و

 در مراتع مديريت هاي روشبا  تلفيق براي آنها قابليت و

در تحقيق ) 1390(حيدري و باراني  .دارند يافته توسعه جهان
هاي مديريت سنتي سازگار با شرايط  خود روي روش
ند ييالقي بلده استان مازندران عنوان كرد اكولوژيك در مراتع

برداران با سطح مشاركت آنها  بين سطح دانش بومي بهره كه
. داري وجود دارد داري رابطه معني هاي مرتع در اجراي طرح

توانند  هاي اين مراتع به صورت سنتي مي برداران طرح بهره
و از  ؛بندي نمايند گياهان مرتعي، خوراكي و دارويي را طبقه

برداري  فصل رويش، روش تكثير، زمان كاشت و مدت بهره
مهمترين گياهان مرتعي كه در توليد علوفه و چراي دام آنها 

برداران به  اين بهره. مؤثر هستند اطالعات زيادي دارند
توانند كروكي سامان عرفي، تقسيم مكاني پراكنش  راحتي مي
گله و بهترين نقاط چراگاه را  هاي تأمين آب شرب دام، محل

و همكاران   Johnson.خوبي تفكيك و تعيين نمايندب
هاي دولتي از تجربه،  اعتقاد دارند اطالع دستگاه) 2001(

هتر و ي بزري برداران باعث برنامه مهارت و آگاهي بهره
. شود هاي منابع طبيعي مي موفقيت بيشتر در اجراي طرح
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Ugulu  دانش معتقدند مستندسازي) 2009(و همكاران 

 انتقال هاييكي از راهكارعنوان  هببومي بعلت ارزش باال 

 Chambers .اهميت زيادي دارد جديد قديم به نسل از دانش
در كتاب توسعه روستايي هدف نهايي از مشاركت ) 1986(

پذير در برنامه توسعه را آگاهي يافتن  دادن روستاييان آسيب
هاي پربار مردم محلي و كسب دانش  از اطالعات و تجربه

ي نه تنها با دانش ايشان متعقد است دانش بوم. داند بومي مي
هاي متفاوت  رسمي تعارض و تناقض ندارد بلكه ويژگي

   . تواند مكمل مناسبي براي دانش رسمي باشد دانش بومي مي
Voinov  دليل به كردندبيان ) 2008(و همكاران 

 و تأثيرات ها اكوسيستم بودن بعدي چند و يـپيچيدگ

 -اقتصادي سيستم و آبخيز هاي سيستم تلفيق بلندمدت،

 هاي فعاليت نيازمند سنتي منابع طبيعي مديريت و اجتماعي

 در مختلف ذينفعان بازخوردهاي از بتوان كه است مشاركتي

و همكاران   Kavana. استفاده نمود تصميم اتخاذيند افر
طور  دامداران بهكه ات خود نتيجه گرفتند در مطالع) 2005(

را در لب هاي گياهي غا سنتي تفاوت انواع خــاك و گونه
دهند و الگوهاي چرا را در  مناطق تحت چرا تشخيص مي

ها در فصول سرد و باراني  كنند كه دام مراتع طوري تنظيم مي
در مناطق نزديك و در فصول گرم و خشك در مناطق 

در  )Papzan )2011 و Afsharzadeh .ننددورتر چرا ك
 ايل كوچنده عشاير مرتع مديريت بومي بررسي سازوكارهاي

 برداران اين منطقه اشراف كاملي بر كه بهره كردندبيان  كلهر

 زمين و شيب حسب بر مراتع بندي تقسيم همانندمسائلي 

بومي  راهكارهاي برخي و مراتع بندي قطعه دامي، واحد
هدف از اين  .دارند مرتع ارزيابي كوچ و نظير مرتع مديريت
عشاير نيمه  و محلي شناخت دانش بوميارزش مطالعه 

دماوند در مديريت دامنه جنوبي مراتع ييالقي كوه  ندهكوچ
  .هاي عرفي است پايدار سامان

  
  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
با مساحتي بالغ بر جنوبي كوه دماوند  همراتع ييالقي دامن

هكتار در جنوب شهرستان آمل در استان مازندران  24216
درجه و  36 اين مرتع بين طول جغرافيايي. قرار گرفته است

 4درجه و  52دقيقه و عرض  57درجه و  36 تادقيقه  51
 هدقيقه واقع و از شمال به قل 11درجه و  52 تادقيقه 

دماوند، از جنوب به شهر پلور، از شرق به رينه كوه و از 
متوسط شيب منطقه . غرب به استان تهران منتهي شده است

ارتفاع متر و حداقل  4200درصد، حداكثر ارتفاع  93/36
حرارت در  هحداكثر درج. متر از سطح درياست 2400

گراد و حداقل  سانتي هدرج 7/26) مرداد(گرمترين ماه سال 
گراد  سانتي هدرج -7/15) بهمن(آن در سردترين ماه سال 

 .)1389 ،ذبيحي و علوي(با اقليمي سرد و خشك است 
نوع  برداري، تعداد دام و بردار، شيوه بهره تعداد بهره 1جدول 

سامان عرفي منطقه مورد مطالعه  15 از يك دام را در هر
  . دهد نشان مي
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  دماوندجنوبي  همراتع ييالقي دامنهاي عرفي  سامانكلي مشخصات نام و  - 1 جدول
تعداد دام نوع دام برداريشيوه بهره بردارتعداد بهره  نام مرتع

مشاعي 2755 گوسفند و بز 12  ورارو اسكندر بيگ

شورايي 1360 گوسفند، بز و گاو 8  مالر

افرازي 525 گوسفند، بز و گاو 1  گرناكوه شاهوراني

شورايي 1209 گوسفند و بز 10  گرناكوه عمومي

شورايي 3579 گوسفند، بز و گاو 11  رينه كوه

افرازي 2955 گوسفند و بز 6  نسوم لبي

افرازي 4206 گوسفند، بز و گاو 6  داغ

مشاعي 1168 گوسفند و بز 7  دليچائي

مشاعي 1359 گوسفند و بز 9  وزان

مشاعي 2200 گوسفند، بز و گاو 12  اسطلخ سر

شورايي 7667 گوسفند، بز و گاو 4  قاضي مزرعه

مشاعي 4501 گوسفند، بز 10  چالچال نيك

افرازي 2346 گوسفند، بز 5  1عالميان 

مشاعي 2771 گوسفند، بز 6  2عالميان 

افرازي 1734 گوسفند، بز 3  برف و بن

- 40335 - 110  جمع
  

  روش انجام پژوهش
دليل كيفي بودن موضوع، تحقيق در زمينه دانش بومي ب

 از پژوهش مشاركتي در اين. از نوع اكتشافي است اغلب

 هدفمند گيري نمونه روش متمركز و يها گروه هاي تكنيك

 هدف اصوالً هدفمند، هاي گيري نمونه در .شده است استفاده

 اطالعات تحقيق موضوع به توجه با كه انتخاب موارديست

 در. )Papzan & Afshazadeh, 2011( باشند داشته زيادي

 برداري، ضمن فيش هدفمند گيري نمونه با پروژه اين
نفر از خبرگان و افراد  88مشاهده حضوري از  وبندي  دسته

يا ) نفر 28از (آگاه در مراتع ييالقي دماوند بصورت فردي 
مصاحبه و . مصاحبه بعمل آمده است) نفره 5الي  2(گروهي 
ها در اين پژوهش مشاركتي تا جايي ادامه يافت كه  پرسش
ها  مصاحبه و ادامه شدي براي محقق اثبات هاي تكرار پاسخ
اين كيفيت در اثر . نكردها اضافه  داشتداي جديد به يا نكته

شوندگان مختلف  هاي مشابه از طرف مصاحبه تكرار پاسخ
ها به  داشتديا ).1375باراني، (گردد  براي محقق محرز مي

نتايج آن تدوين  بعدشد و  بندي روش تحليل محتوا مقوله
داراي سه  سامان عرفي 15و افراد آگاه از  خبرگان .شد

مورد  در منطقه برداري شورايي، افرازي و مشاعي بهرهه شيو
 ندهعشاير نيمه كوچاز  عمدتاًاين افراد  .مطالعه انتخاب شدند

عشاير نيمه . بودندو آمل  ، پلورسمنان، ورامين، سنگسر
مثابه  كوچنده گروهي از عشاير هستند كه بخشي از سال به

 و نسبتاًها و مسكن ثابت  خانوار روستايي در ساختمان
بهار و  اغلب(كنند و بخش ديگري از سال  بادوام زندگي مي

بصورت عشاير كوچنده همراه خانواده، براي را ) تابستان
 براساس تعريف فوق. پردازند دسترسي به مراتع به كوچ مي

از اواسط خرداد ماه تا اواسط (روز  90به مدت هر ساله 
چراي  براي القييمراتع ي ازكوچنده  عشاير نيمه) شهريور ماه

 . كردند مياستفاده  دام

حاصل از نظرات هاي  نتايج يافته: سن پاسخگويان
برداران  درصد بهره 22/10 كه دهد پاسخگويان نشان مي

برداران در  درصد بهره 18/18سال دارند،  40سني كمتر از 
برداران  درصد بهره 59/21قرار دارند،  40 – 50طبقه سني 

درصد  27/27سال بوده،  51 – 60در طبقه سني
درصد  72/22سال و  61 - 70برداران در طبقه سني  بهره
  ).2جدول ( دارندسال  70برداران سني بيشتر از  بهره
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  هاي سني  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گروه - 2جدول 
 متغير بنديطبقه تعداد درصد درصد تجمعي

22/10 

4/28 

63/49 

9/76 

41/29 

- 

22/10 

18/18 

59/21 

27/27 

72/22 

9 

16 

19 

24 

20 

 40كمتر از 

50 - 40 

60 - 51 

70 - 61  
 70بيش از 

  سن
 پاسخگويان

 جمع 88 100

  2/190: واريانس                       7/13: انحراف معيار                    09/61: ميانگين

  
برداران نشان  نتايج حاصل از نظرات بهره: ميزان سواد

سـواد بـوده امـا  برداران بي درصـد بهره 68/55 كه دهد مي
برداران داراي تحصيالت در مقاطع  درصـد بهـره 32/44

ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و يا مقاطع باالتر هستند كه از 
برداران تحصيالت ديپلم و يا  درصد بهره 63/13 مياناين 

توزيع فراواني درصد سواد ) 3(جدول . باالتر دارند
برداران مناطق مورد مطالعه را برحسب ميزان تحصيالت  بهره

  .دهد نشان مي
  

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سواد - 3جدول 
متغير بندي طبقه تعداد درصد درصد تجمعي

68/55 

45/70 

67/80  
37/86 

100 

- 

68/55 

77/14 

22/10 

7/5 

63/13 

51 

13 

9 

4 

11 

 سواد بي

 ابتدايي

 راهنمايي

 متوسطه

 ديپلم يا باالتر

سواد

 جمع 88 100

 

  ها داده تحليل تجزيه و
 محتوا تحليل روش از ها داده تحليل براي تجزيه و

 مباحث كلي همطالع از بعد كه يعناين م به .شد استفاده
و  شده بندي مقوله مختلف هاي زمينه در بحث مطروحه،

  . گرفت قرار ستون همان در آن به مربوط هاي داده
  

  نتايج 
  بردار مراتع و تعداد بهره برداري نحوه بهره

داري و مطالعات  هاي مرتع ل از بررسي طرحنتايج حاص
دهد در مراتع منطقه براساس ليست  صحرايي نشان مي

وجود داشته كه به سه شيوه  بردار بهره 110مميزي تعداد 
و افرازي ) درصد 72/22(، شورايي )درصد 95/57(مشاعي 

بطور كلي  .نمايند برداري مي از مراتع بهره) درصد 33/19(
مورد مطالعه از نظر نوع حقوق  همنطقبرداران  درصد بهره 81

عرفي بصورت مشاعي و شورايي در مراتع فعاليت دارند كه 
هاي  شيوه توزيع فراواني انواعبه تفكيك  4جدول  در
  .درصد آنها بيان شدبردار و  بهرهتعداد برداري،  بهره

  

  بردار بهرهو تعداد  برداري هاي بهره شيوه توزيع فراواني انواع - 4جدول
 برداري شيوه بهره فراواني بردار تعداد بهره درصد

95/57  
72/22  

33/19  

51 

20 

17 

6 

4 

5 

 مشاع

 شورايي

 افرازي

 جمع 15 88 100

 
 براساس موضوع محوري، مضامين و مفاهيم موجود در

ها، موارد با بيشترين فراواني و تكرار  داشتدها و يا مصاحبه
بخشي از اين مفاهيم بطور مستقيم از متن . شدبندي  طبقه
ها استخراج و بخش ديگري از  ها و مصاحبه داشتديا

آنچه در . است ها با استنباط و تفسير آنها استخراج شده يافته
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اساس  كه بر آمده تلفيقي از اين دو بخش است زير
ارائه  هاي عميق موضوعات محوري طرح شده در مصاحبه

  .شود مي
 شوندگان اظهارات مصاحبه ،بندي نتايج جمعبا توجه به 

وان ـت ميابع ـعه منـو مطال رين فراواني و تكرارـبا بيشت
مورد  همنطقدر مراتع را  )شبان( برداران دانش بومي بهره

آنها  زاكه هر يك  كردتقسيم  هاي مختلفي به دستهمطالعه 
عنوان يك الگوي اكولوژيكي در نظام سنتي ايران از  هب

اين . اجتماعي خاصي برخوردار هستند -فرهنگي هاي جنبه
دامداران با  مياندر  ه امروزهاي دور تا ب موارد از گذشته

فرهنگ عمومي و داراي آگاهي باال بصورت يك  تجربه و
كه در . است اي برخوردار بوده قابل احترام از جايگاه ويژه

   .شود آنها اشاره مي از رخياين بخش به ب
  برداري انواع مراتع بر حسب شيوه بهره

اي  مرتع افرازي عبارت است از مراتع تحديد حدود شده
بردار آن از يك  اي هستند و تعداد بهره كه معموال تك پروانه

باشند و  نفر بر اساس سياهه ليست پروانه مشخص مي تا چند
اين مراتع جز انفال محسوب شده و شخص يا اشخاص 

اما در مراتع . استفاده كننده حق فروش آن مرتع را ندارند
مشاعي پروانه چرا هر سامان عرفي به صورت مشاع به نام 

برداران بر  گردد و بهره داران ذيحق آن سامان صادر مي مرتع
برداري  داري از مراتع بهره سياهه ليست پروانه مرتع اساس
 برداري گروهي را مشاعي غير  اين شيوه بهره .نمايند مي

برداران بدون تفكيك  يعني بهره گويند، ميمفروض 
هاي عرفي به همان شيوه عرف از مراتع خود  سامان

، مشاعياما در . نمايند صورت گروهي استفاده مي به
هاي عرفي بصورت عرف  از سامان بعضي برداران بهره

برداري را تفكيك  و مرتع افراد حدود بهره  براساس سهم دام
همچنين در مراتع شورايي . نمايند و به آن پايبند هستند مي

روستا بر  انساكنپروانه چرا به نام شورا صادر شده است و 
داري از مراتع حريم روستا  اساس سياهه ليست پروانه مرتع

  .ندبر بهره مي
  برداري انواع مراتع بر حسب فصل بهره

و هوايي خاص  دليل شرايط آبر بمراتع منطقه مورد نظ

  . شوند چر تقسيم مي چر و تابستانبه دو بخش بهار
بند هستند كه در ارتفاعات  نهمان مراتع ميا :چربهار
قرار داشته و در اوايل  )متر 2500كمتر از (تر  پايين

روز مورد چراي  40دت خرداد به مماه تا اواسط  ارديبهشت
  . گيرند دام قرار مي
باشند و در  همان مراتع ييالقي منطقه مي :چر تابستان

متر قرار داشته و از اواسط  2500ارتفاعات بيش از 
مورد چراي روز  90به مدت خردادماه تا اواسط شهريورماه 

  .گيرند دام قرار مي
  راانواع مراتع ييالقي بر حسب چرا يا عدم چ

برداران مراتع ييالقي را به دو بخش  بر اين اساس بهره
  . كنند چر تقسيم مي و علف) قرق(چين  علف

مناطقي از مراتع ييالقي را گويند كه در  :چين منطقه علف
اين مناطق . گيرد برداري قرار نمي فصل چراي دام مورد بهره

كنند و در  چين از بقيه مرتع تفكيك مي را از طريق سنگ
  . شود درو مي آن علوفه) دوران ركورد رشد(ن رشد گياه پايا

مناطقي از مرتع را گويند كه در تمام  :چر منطقه علف
گيرد، گرچه در اين  برداري قرار مي فصل چرا مورد بهره

بندي  مناطق چراي دام بصورت آزاد نبوده و براي چرا قطعه
 عنوان مثال در اوايل فصل چرا هب. شود شده و استفاده مي

شده و چرا) پايين دست(تفاع و شيب كمتر مناطق داراي ار
مورد چرا و ) باال دست( زيادمراتع با ارتفاع و شيب  بعد
  . گيرند برداري قرار مي هبهر

  كمكي در پاييز و زمستان هاستفاده از علوف
منطقه در  ندهعشاير نيمه كوچ: استفاده از علوفه دستي

فصل زمستان بدليل شرايط محيطي و آب و هوايي منطقه و 
دستي استفاده ه علوفمنظور تغذيه دام، از  هكمبود علوفه ب

چين  هايي را كه از منطقه علف برداران علوفه بهره. كنند مي
كنند و همراه با  ند با كمباين خرد كرده و كيسه ميا درو كرده

ح، ـده صبـدر سه وع كاه، جو و سبوس در فصل زمستان
گاه جو و صبحه وعددر . دهند ب به دام ميـظهر و ش

ب ـده و در شـه درو شـر علوفـظه هوعددر  ،سبوس
بصورت دستي را  وس و جوـي از كاه نمناك، سبـمخلوط
  .دهند دام قرار ميتعليف مورد 
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مداري عموماً دامداران منطقه عالوه بر دا :چر مزارع پس
باشند و اگر در مواردي نيز  نيز ميداراي زمين كشاورزي 

داراي زمين كشاورزي نبوده يا زمين كشاورزي جوابگوي 
چر  هاي زراعي از پس آنها نباشد با اجاره زمين تعداد دام

ايي ها اكثرًا در مناطق روست اين زمين. كنند استفاده مي زارعم
  .باشند قرار دارند كه در محدوده مراتع منطقه مي

  مرتع  سنتي اجتماعي در مديريت - فرهنگي هاي جنبه
با بيشترين  شوندگان بندي اظهارات مصاحبه نتايج جمع

در بخش مديريت مرتع  دهد نشان ميفراواني و تكرار 
براي حفظ و احياء و اصالح مراتع برداران يا چوپانان  بهره

  .به موارد زير توجه خاصي دارندخود بصورت سنتي 
حفظ و  براي: ها زماني در آب دادن گله هفاصل

فاصله آب دادن  تجربهچوپانان باتع رم ي صحيح ازبردار بهره
هنگامي كه هوا سرد شده و علوفه  آنها .كنند له را تنظيم ميگ

كم و بيش آبدار باشد، دام را يك روز در ميان به محل 
 از مرتع باعث استفاده مناسب كار اين. برند آبشخور مي

   .گردد هستند ميد منابع آب ــكه فاق هايي بخصوص بخش
 چوپانان با تجربه: مديريت چرا پس از آب دادن گله

 دادنپس از آب له ـبالفاص خود يزارها براي شادابي چمن
از اطراف   ميل شديد به چريدن علوفهبدليل را گله  ها دام

 از چراي نامتعادلآنها معتقدند اين كار كنند  دور مي آبشخور
  .كند ميجلوگيري  اطراف آبشخورهادر  و تخريب مرتع

برداران  بهره :هاي بدون حصار چراي ترتيبي گله در محل
فرضي تقسيم  هاي چمنزارها را به قطعه چوپانان با تجربهيا 

كه  دهند طوري چرا مياز مرتع  قطعه هر دام را دركرده و 
هدايت گله با استفاده از اين گونه  ،شودنديگر  قطعات وارد

از  ،نياز به حصاركشيبدون  ان،مهارت چوپاندانش و 
  .كند ميجلوگيري آنها رويه و تخريب مرتع  استفاده بي

 طبيعي منظور بذرپاشي مراتع به: بذرافشاني مراتع
هاي  كوچكي از بذر علوفه يها چوپانان با تجربه كيسه

بزهاي نر قوي يا شاخ بر گردن را مرتعي خوشخوراك 
ايجاد سوراخ كوچك ها  كيسه اين در انتهايو  هيكل آويزان

هاي پيش  به هنگام حركت دامبذرها آنها معتقدند  ،كنند مي
دنبال هاي ديگر ب و چون دام پخش شدهسطح مرتع رو در 

اين  .دهند قرار مي، بذرها را لگد و زير خاك ندحركتدر  آنها
محدوده خود  با استفاده از دانش و مهارت برداران بهره

  .كنند مي ءيعي اصالح و احياـت طبرا بصور شان عرفي
در مناطق ييالقي  با تجربه برداران بهره: باناستخدام قرق

در فصل گلدهي گياهان  مراتعمديريت و استراحت منظور  به
هاي  گلهبان از ورود استخدام قرق در بسياري از مناطق با

 يلگدكوبآنها همچنين از  ،نمايند جلوگيري ميكوچرو گذري 
 در فصل گلدهي گياهان داممرتع و چراي نامناسب 
كنند چرا را از مناطق كم ارتفاع  جلوگيري نموده و سعي مي

اي  فرصت رشد و نمو براي گياهـان علوفه تاشروع مرتع 
با توجه به  برداران معتقدند اين بهره .شودارتفاعات فراهم 

 كاراين  در مناطق ييالقي شرايط جغرافيايي و آب و هوايي
و باعث  هدنمواز فشار مضاعف دام بر مراتع جلوگيري 

  . استفاده نمايندمرتع  ازتري  دوره طوالني تا شود مي
  اجتماعي در مديريت سنتي دام و گله - هاي فرهنگي جنبه

موجود كه با دانش و مهارت  هاي جنبهاز ديگر 
 برداران ارتباط تنگاتنگي دارد استفاده از نوع دام بر بهره

با سن و شرايط مراتع است  كه به بعضي از آنها اساس 
   .شود اشاره ميبيشترين فراواني و تكرار 

اين مراتع در  :)چرا نر( مراتع ويژه كل و قوچ
با مراتع  و گير و مرتفع واقع است دسير و برفهاي سر قسمت

  .دنها فاصله دار تحت چراي ميش
شامل اين مراتع عمدتاً : )چرا ور(ها  مراتع تعليف بره

هاي پرآب و  نرم است كه در دره يزارها زارها و علف چمن
   .گيرد ها قرار مي و مورد استفاده بره اراضي هموار واقع است

مراتع شامل  اين :)بزي چرا(مراتع مورد چراي بزها 
 درختچه و  ها قادرند از علوفه اي است كه تنها بز مراتع صخره

  .آن استفاده نمايند 
و ) شيرده(دوشا  ،هاي غير بارور دام آنها همچنين براي

هاي  مناطق خاصي را در قسمتهاي نر  هاي داراي بره ميش
  .گيرند در نظر ميمختلف مرتع 

چراندن گله   تجربهباشبانان  :)اشو چر( چراي گله در شب
مفيد  گيري بسيار در زمان جفت ويژه بهرا براي دام در شب 

ها را همزمان  زايش برهآنها معتقدند اين كار زمان . دانند مي
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همچنين  .كاهد دت ميهاي متولد شده بش كرده و از تلفات بره
 يله محل چرامنظور مديريت گ به با تجربه برداران بهره

تا انتخاب و ها  گيري دام در زمان جفت مناسبي از چراگاه را
  .دهند نمي تغييرآن را گيري  پايان دوره جفت

بايد  هاي خود گله دردامداران : اهميت تركيب گله
در مناطق پر داشته باشند آنها معتقدند تركيبي از بز و ميش 

ه بيشتري ها عالق اي به چريدن بوته شيب بزها از نظر تغذيه
 باعثتعدادي بز وجود عالوه بر اين در هر گله  ،دارند

در ، معموالً در اين مراتع شود ميگله  بهترهدايت و جابجايي 
بر ( رأس بز 40تا  10حدود  دامس رأ 100 هر گله از بين

  .وجود دارد) حسب شرايط توپوگرافي منطقه
در مناطق  با تجربه برداران بهره: آرايش گله و شكل

اي  را به گونه ها گله بهتر دام و مرتع،منظور مديريت  بهييالقي 
 ،دهند كه طول و عرض آن تقريباً يكسان باشد ميحركت 

خطر ضمن استفاده يكنواخت از مرتع آنها معتقدند 
 ها راهپيمايي بيشتر دام با اين كار كمتر شده و اززدگي  گرگ
  .شود جلوگيري ميچراگاه  در

ا در هنگام مه گله گوسفند ر شبانان :چراي دام در مه
ه قرار گرفته و در جلوي گل جمع كرده و معموالً خود چوپان

هم گله را ظت كرده و محافرا گله سگ گله از عقب هم 
  . دكن هدايت مي

حركت و  ساعت :و مسير حركت دامساعات دوشيدن 
صبح  5تا  4 ساعتشروع چرا در مراتع ييالقي منطقه 
براي آنكه . است ،باشد هنگامي كه هوا گرگ و ميش مي

در ده ميزان شيرشان در طول روز كم نشود هاي شير دام
متر دام را در يك مسير سرازيري  200حدود  چرا ابتداي
ود صبح به چراي خ 9حدود  ساعتدام تا . دهند ميقرار 

دوشند و پس از  ده را ميهاي شير دام بعدادامه داده و 
 5تا ساعت  .گردانند ي دوباره آنها را به مرتع باز ميشيردوش

دام مرتع را چرا كرده و پس از آن شبانان بعد از ظهر  6 تا
يت كرده و براي دومين بار از ها را به سمت آغل هدا دام
   . كنند هاي شيرده شيردوشي مي دام

كرده و در مراتع ييالقي نمك را خورد  :نمك دادن دام
روش كار بدين صورت است . دهند اي يكبار به دام مي هفته

ريزند  رم نمك مقدار بسيار اندكي نفت ميكيلوگ 20كه در هر 
ترتيب از مصرف زياد نمك توسط تا بو گرفته و بدين 

. شود جلوگيري كنند گوسفندان كه باعث نفخ در آنها مي
 دهند كه نمك را براي مصرف دام قرار ميي يها معموال محل

هاي بزرگي كه به آنها  در جلوي آغل يا بر روي تخته سنگ
بعد از نمك دادن دو . دهند قرار مي ،گويند مي »نمك ريسه«
ز آن دام را به آبشخور چرا داده و پس اسه ساعت دام را  تا

  . كنند رهنمون مي
  

  بحث 
پردازند  اقوامي كه در نقاط مختلف ايران به دامداري مي

هاي گوناگوني را براي  متناسب با نوع مرتع خود شيوه
ها روابط تكنيكي را در  اين شيوه ،اند برداري اتخاذ كرده بهره
ر مجموع يك نظام شود و د برداري از مراتع شامل مي بهره
دهد كه با شرايط محيطي و فرهنگي  برداري را شكل مي بهره

هاي اين پژوهش  بطور كلي براساس يافته. سازگار هستند
سواد يا  بي برداران منطقه بهرهدرصد  70اگرچه بيش از 

 از نظر ميزان دانش بومي وآنها  بيشتر سواد هستند ولي كم
بندي  نتايج جمع. تجربه شغلي در سطح بااليي قرار دارند

اين برداران  بهرهكه  دادنشان  شوندگان  اظهارات مصاحبه
سامان عرفي، تقسيم ) حدود(توانند كروكي  راحتي ميمراتع ب

هاي  ها، محل مكاني پراكنش دام، تنظيم اندازه گله يا لنگه
اط چراگاه نقآب شرب گله، مسير حركت گله، بهترين مين أت

كه با نتايج  خوبي تعيين و تفكيك نمايندو استراحت گله را ب
سعيدي  ،)Papzan )2011 و Afsharzadehمطالعات 
ان آن. مطابقت داردنيز ) 1373(و باقري ) 1390(گراغاني 

هاي چرايي سنتي مانند  توانند با اجراي سيستم همچنين مي
دام و قرق چرا در شب، رعايت زمان ورود دام، مدت توقف 

بذرافشاني طبيعي ضمن حفاظت هاي مختلف مرتع،  قسمت
بصورت  نيز هاي يك محدوده عرفي از تمام قسمتمراتع 

 اين بخش از نتايج با مطالعات .يكنواخت استفاده نمايند
Papzan و Afsharzadeh )2011(،  انصاري)1377( ،

Kohansal و Dehghanian )2000( حيدري و سعيدي ،
كه بيان ) 2005(و همكاران   Kavanaو) 1390(گراغاني 



  327   2شماره  22فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

 

دارند شبانان زمان و مكان چراي دام را در عرصه چراگاه  مي
د و فنوني نكن متناسب با اقتضائات محيطي و انساني تنظيم مي

له و تنظيم تركيب را براي حفاظت از دام و علوفه، هدايت گ
   .مطابقت دارد برند، ميكار  و توليد گله به

تعداد  تعديل و دام هاي گله جداكردن گله، تركيب تنوع
 از .شود انجام مي مرتع از بهينه برداري بهره منظور به همگي دام

 و سازگاري ويژگي داراي دام انواع از يك هر كه آنجا

 از ثرـحداك ةفادـب استـموج گله تركيب تنوع هستند، خاصي

 كاهش موجب متنوع اين تركيب عالوهب ،شود مي مرتعي هعلوف

 .شود مي آن مانند و و خشكسالي ها بيماري از ناشي خطر
 اشراف نشانه برداران منطقه مورد مطالعه بهره هاي گله تركيب

 شرايط به نيز توجه و تحرك ميزان و اي تغذيه رفتار بر

 اين بخش از نتايج با مطالعات .است منطقه توپوگرافي
 Labaf Khaniky و Papely Yazdi ،)1377( انصاري

  .همسويي دارد) 1382(باراني  و) 2000(
علت تنوع شرايط اكولوژيكي مراتع، نوع مديريت امروزه ب
برداري، وضعيت اقتصادي،  هاي مختلف بهره در شيوه

ستايي، معرفي دانش بومي و اجتماعي و فرهنگي مناطق رو
چه تا بحال گرا. تـيسبرداران ضرور هاي فردي بهره قابليت

ها و  ريزي برنامهمنابع طبيعي در  برداران بهرهش بومي ـدان
كمتر مورد توجه كارشناسان و محققان داري  هاي مرتع طرح

معرفي هر يك از اين  رسد با نظر ميباست ولي  قرار گرفته
زمينه  توان ميدر مديريت دام و مرتع سنتي  يها روش

 روستايي و عشايري را رونق بخشيد اشتغال و توسعه مناطق
عنوان مستندسازي  هآن را ب) 2009(و همكاران  Uguluكه 

 .اند رار دادهكيد قأدانش بومي و انتقال به نسل جديد مورد ت
هاي عرفي همراه  محدودهدر گذاري  شك فعاليت و سرمايه بي
 مياندر  منزلت اجتماعي شغل شبانياحياء و ارتقاء مجدد  با

 را به تر از مراتع استفاده بهتر و علميعشاير نيمه كوچنده 
داري بنظر  هاي مرتع طرحبا وجود  .خواهد داشتمراه ه

هاي  در محدوده مراتعاستمرار و تداوم مديريت رسد  مي
اين  .برداران باشد بهرهدانش بومي  مديونبيشتر عرفي منطقه 

 در بسياري از مناطقحاضر حال در نحوه مديريت مراتع 
كم توان جسمي و كاهش  برداران، افزايش سن بهره با ييالقي

در حال بطور جدي  ،ماهرجايگزين و  انساني ينيروشدن 
  :گردد بنابراين پيشنهاد مي .است نرنگ شد كم

 داري هاي مرتع طرحاصالحي در   ها و پروژه برنامه - 1
   .شودمتناسب با الگوهاي سازگار در هر منطقه انتخاب 

هاي عرفي  در محدودهكاهش مشكالت  براي - 2
برداران  ها، حقوق عرفي و مطالبات بهره از نظامشناخت دقيق 

ها و نظرات  شود توانمندي توصيه مي .قرار گيردكيد أتمورد 
كيد مديران بيشتر مورد توجه و تأ نشينان حوزهبرداران و  بهره

  .و كارشناسان قرار گيرد
بهبود وضعيت و افزايش ميزان توليد مراتع بايد  براي - 3

ها  در زمان بازنگري اين طرحي هاي سنت دانش بومي و روش
  .ران و كارشناسان قرار گيردــكيد مديمورد توجه و تأ

و  تجارب بهداري  هاي مرتع طرح در شود يم پيشنهاد - 4
 دام از خروج و ورود زمان تعيين براي دامداران بومي دانش

 فقط نقش كارگزاران و دولت كه طوري به ،شود توجه مرتع

چنين  در نهايت در و باشند داشته هدايتي و نظارتي
 اجراي هرچه ضامن تواند مي دولتي هاي حمايت هايي پروژه

  .باشد آنها بهتر
  

 سپاسگزاري
 انجام به كه در كساني كليه از دانيم مي الزم خود بر

وراي شهر ش ويژه هب اند، همكاري داشته تحقيق اين رسيدن
جنوبي دامنه مراتع  كش و زحمت صديق برداران بهره و رينه
  .نماييم تشكر و دماوند تقدير كوه
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Abstract 
Traditional and indigenous knowledge of range beneficiaries is a valuable national 
heritage for management programs and social development, providing opportunities to 
identify, prioritize and organize local resources. The introduction of this traditional 
knowledge among the population has a positive approach towards the ranch job, and 
can reinforce the strength of social structure in the country. Accordingly, in this 
research, it was tried to introduce the mechanisms of indigenous knowledge for the 
management of range allotments by the semi nomads of Damavand mountain summer 
rangelands. This is a qualitative research method, in this technique while doing 
interviews and gathering deep data, axial questions were determined regarding the use 
of rangeland. The methodology of the study is qualitative including interviews and data 
collection as well as determining central questions regarding the use of rangelands. Our 
results clearly showed that rangeland beneficiaries were easily able to determine range 
allotments, spatial distribution of livestock, herd size, sites of drinking water and so 
forth. They also can use all parts of a range allotment through traditional grazing 
systems, exclosure, and observing livestock entry to the rangeland. It seems that 
indigenous knowledge and occupational experience of shepherds can perform an 
important role in collaborative activities to achieve sustainable management and provide 
the success of rangeland projects. 

  
Keywords: Indigenous knowledge, sustainable management, collaborative research, 
Damavand summer rangelands. 

 
  
 


