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  چكيده
زيست در طول زمان کسب  هاي حملي و حميط دانشي است که افراد يک جامعه براساس جتربه و انطباق با فرهنگ ،بومي دانش

 ذهني فهرستي شود و ادامه بقاء آن استفاده مي براياين دانش بر پايداري جوامع و فرهنگ و مهچنني براي حفظ منابع ژنتيکي . اند کرده

 است ممکن دانش اين .باشد مي درختي هاي گونه و کشاورزي حمصوالت حملي، گياهان حيوانات، نژادهاي حملي، بيولوژيکي منابع از

 را خاک شوري که هايي گونه مانند شاخص گياهاني يا کنند مي رشد خبوبي يکديگر با که گياهان و درختان قبيل از اطالعاتي شامل

 استاناين . اين مطالعه در استان خراسان مشالي اجنام شد. باشد دهند، مي گل بارندگي شروع در که هايي گونه اينکه يا و دهند مي نشان
در اين  .است شده واقع ايران شرقي شمال در شرقي 58°30˝ و 56°31˝النهارهاي نصف و شمالي 38°14˝ و 36°42˝ مدارهاي بين

براي انجام مصاحبه و تكميل . كنند ميمطالعه، جامعه آماري دامداران، شبانان و كهنساالني بودند كه بطور سنتي از مراتع استفاده 
و  ها پرسشنامه تكميل از مصاحبه، اطالعات با استفاده آوري جمع .شد انتخاب نفر 3 روستا يا طايفه عشايري هر ها، از پرسشنامه

 از نظر، مورد هاي گونه در االتسئو كمي گذاري ارزش و امتيازدهي براي. هاي شبانان و دامداران در عرصه انجام شد مشاهده فعاليت
پراكنش دام و هاي مختلف مديريت چراي دام در مرتع، ازجمله  ها نشان داد در زمينه نتايج بررسي. شد استفاده ليكرت طيف
هاي سنتي و  بندي مرتع با روش چر، انتخاب محل استراحت دام، انتخاب محل چراي دام، قطعه ، شبكنواخت از مرتعيبرداري  بهره

تواند در امر مديريت مرتع مورد استفاده  گيرند و مي دارند كه آنها را بكار مي سالم بودن آب شرب دام، دامداران و شبانان دانش زيادي
چراي انتخابي دام دامداران و شبانان به رعايت ظرفيت چراي دام و جلوگيري و يا كاهش  كه ها نشان داد بررسي ،از طرفي. قرار گيرد
  . توجه چنداني ندارند عمالً در مرتع
  

 .بومي، مديريت چرا، مرتع، شبان، خراسان شماليدانش : هاي كليدي واژه

 

  مقدمه
 هاي فناوري نوين، و رسمي دانش اخير، قرن نيم در
 و توليدي هاي فعاليت كليه دررا  كارآمدي و جديد

 فرايند در اساسي تحوالت موجب و آوردهبدست  كشاورزي
 روستاييان و كشاورزي برداران بهره زندگي در عرضه و توليد
 ها، فناوري از برخي بكارگيري كه طوري به. است شده

 و توليدي محيطي، زيست هاي عرصه در را معضالتي
 انديشمندان فكري هاي دغدغه موجب و كرده ايجاد اجتماعي

 در نظر مورد هاي گزينه از يكي. است شده توسعه طراحان و
 تجربي دانش به رجوع ها، دغدغه اين به گويي پاسخ

 . است گذشتگان

 باورها، ها، مهارت ها، دانش از اي مجموعه به بومي دانش
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 در كه شود مي گفته اجتماعي گروه كي هاي روش و ابزارها
 با قوم آن خطاي و آزمون از زندگي مختلف هاي زمينه
 بوجود آمده ها نقر طول در خود اجتماعي و طبيعي محيط
 دهند مي نشان تجارب). 1378 عباسي، و عمادي( است
 بلكه ،ندارد مغايرتي رسمي دانش با تنها نه بومي دانش
 دانش. باشد مي رسمي دانش مكمل بومي دانش هاي ويژگي
 بومي دانش. است ارزان و پويا مفيد، دسترس، قابل بومي،
 عابدي، و خدامرادي( است شفاهي آن انتقال راه و نگر كل

 از اي پيچيده هاي ويژگي داري مرتع بومي سيستم ).2011
 كاربري محيط، تغييرپذيري بشري، هاي سازگاري بين ارتباط
 ,Little( كند مي منعكس را محلي هاي گيري تصميم و اراضي

 و پايش براي گيري تصميم در شبانان مشاركت ).2003
. است داري مرتع اساسي اصول از يكي محيط ارزيابي

 طول در كه دارند دانشي شبانان كرد اعتراف بايدبنابراين 
 دانش و قرار گرفته استفاده مورد مراتع مديريت براي ها نسل
 در تواند مي و است مقايسه و سنجش قابل آنها

 Oba et( باشد سهيم مراتع براي سياسي هاي گيري تصميم

al., 2008 .( 

Oba )2012( براي را چوپانان بومي دانش اي مطالعه در 
. داد قرار بررسي مورد افريقا منطقه سه در مراتع مديريت
 استفاده مراتع ارزيابي براي چوپانان از مطالعه اين در ايشان
 هاي شاخص از استفاده با را مرتع ارزيابي چوپانان. كرد

 از چوپانان عنوان مثال هب. دادند انجام انساني و اكولوژيكي
 دام چراي براي مراتع شايستگي ارزيابي براي كليد هاي گونه

 استفاده ها خاك روي بر دام چراي توان ارزيابي براي و
 كشور شش در ساله 10 تحقيقي در) 2000( هاريس .كردند

 متعدد عوامل خشك، تا مرطوب اقليمي مختلف شرايط با
 توليدي سيستم در چرا مديريت عوامل بر را مؤثر و بيروني

 .داد قرار تحليل و بررسي مورد )Pastoral System( شباني
 عشاير و روستاييانكه كند  بيان مي )1380( عربيون

 و جغرافيايي وضعيت از كامل طور هب كرمانشاه، شهرستان
 ها، بلندي و پستي با و داشتند آگاهي منطقه توپوگرافي

 و دام تغذيه نظر از مراتع جاي بهترين دام، عبور هاي مكان
 داران مرتع همچنين. بودند آشنا مرتع در موجود هاي چشمه

 نظر از را خود منطقه نيز سمنان و شاهرود هاي شهرستان
 مناسب مرتعي هاي مكان توپوگرافي، جغرافيايي، موقعيت
 آسيب ماد كه طوري به دام عبور هاي مكان و دام تغذيه براي
 عبور مسير و خود مراتع نقشه انستندوت و تندخشنا مي نبيند،
 رسم نقشه روي را دام شرب آب مينأت هاي مكان و دام
 كه كردندگزارش  )1379( يول شاه و ياردكان يريام. كنند
 فصل استفاده، نحوه نوع، درباره يخوب اطالعات دارانمرتع
 عنوان هب. داشتند يمرتع اهانيگ ريتكث يها روش و شيرو

 يمرتع گونه 50 يكشكول بهمن حاج نام به يدارمرتع مثال،
   .است داده حيتوض را آنها از يريگ بهره وهيش و برده نام را

 چوپان، عنوان تحت اي طالعهم در) 1370( يزدي يپاپل
 كند يم انيب و داده قرار يبررس مورد را چوپانان يبوم دانش
شك مهمترين وظيفه در دامداري سنتي برعهده چوپان  بي كه

چوپان  .دامداري سنتي امكان ندارد  بدون چوپان. است
داند كدام گياه  شناسد و مي گياهان و خواص آنها را خوب مي

 Afsharzadeh و Papzan. مناسب است  براي حيوان
 طبيعي منابع متخصصان كليه تقريباًكه كنند  بيان مي )2010(

 حال در مراتع ويژه هب منابع اين كه دارند نظر اتفاق كشور
 به تا كه هايي برنامه از بسياري و باشند مي تخريب و زوال
 بينانه غيرواقع چنان شده ديده تدارك آن نجات براي امروز
 دليل همين به. است آن نتيجه ترين طبيعي شكست، كه بوده
 را مردم ناگزيريم هستيم، ها برنامه پايدار موفقيت دنبالب اگر
  . آوريم حساب به

 نسل وجود فرصت تا رسد مي نظر به ضروري بنابراين
 با اطالعات از باشد، مي مطرح قديمي رانادامد كهنسال
 روستاها تجربه با شبانان و سالخوردگان سينه در كه ارزشي

 در را گرانبها دانش اين و كرده استفاده ،دارد وجودو عشاير 
 تا داد قرار امر نمسئوال اختيار در مكتوب تحقيقات بيشتر
 با مطابق و بهتر مديريت منظور به مراتع، مديريت امر در

 توجه بابنابراين . گيرند قرار استفاده مورد محلي هاي دانش
 و بومي دانش شناسايي به مطالعه، اين در مذكور موارد به

چراي دام در  مديريت در استفاده مورد سنتي هاي روش
  . ه استشد پرداخته شمالي خراسان استان تعامر
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  ها مواد و روش
  مطالعه مورد منطقه

 38°14˝ و 36°42˝ مدارهاي بين شمالي خراسان استان
 در شرقي 58°30˝و 56°31˝ النهارهاي نصف و شمالي
 به شمال از استان اين. است شده واقع ايران شرقي شمال

 خراسان استان به جنوب و شرق از تركمنستان، جمهوري
 شده متصل گلستان و سمنان هاي استان به غرب از و رضوي
. است متر 1326 دريا سطح از آن ارتفاع متوسط. است

 آالداغ ارتفاعات در متر 3051 ارتفاع با آن نقطه بلندترين
 استان با مرز هم آن، نقطه ترين پايين و) جهان شاه قله(

 از ارتفاع متر 400 با سملقان و مانه شهرستان در گلستان
دومارتن،  بندي بر اساس روش طبقه .دارد قرار دريا سطح

 متوسط .قرار داردخشك  نيمهخراسان شمالي در منطقه 
 7/268 بارشو  گراد سانتي درجه 3/13 استان ساالنه دماي
 سال طول دراستان  نسبي رطوبت ميزان. باشد مي متر ميلي

    .باشد مي درصد 58 متوسط طور هب

  روش تحقيق
 اهداف و موضوع تعيين از پس شناسي، در مطالعات مردم

. است بررسي مورد انساني گروه شناخت قدم، اولين تحقيق،
 نظير اجتماعي واحد يك شود مي سعي شناسي مردم در

 مورد همگي تا گردد انتخاب.. . و ايل طايفه، خانواده،
 مورد جامعه اينكه دليلب). 1383 باراني،( گيرد قرار بررسي
 با مصاحبه امكان و بوده گسترده مطالعه اين در بررسي
 افراد از بعضي ،اشتند وجود بومي دانش حامالن تمامي
 محل در آنان با مصاحبه بر تمركز با تحقيق و انتخاب جامعه

 شبانان، برداران،بهره آماري، جامعه. است شده انجام
. كنند مي استفاده مراتع از كه بودند داراني مرتع و كهنساالن

 تكميل« ،»مصاحبه« با استفاده اطالعات آوري جمع
هاي شبانان و  فعاليتمشاهده «و  »)1جدول ( ها پرسشنامه
براي انجام مصاحبه و تكميل . انجام شد »ر عرصهددامداران 
 انتخاب نفر 3 روستا يا عشايري طايفه هر ازها،  پرسشنامه

پرسشنامه مورد استفاده براي بررسي  1در جدول  .شد
اين همچنين عالوه بر . دامداران ارائه شده است نظرات

هاي دامداران براي  فعاليتمصاحبه و مشاهده پرسشنامه از 
برداران  بهرهدر ارتباط با انتخاب . انجام تحقيق استفاده شد

براي نمونه آماري، با  هاي عشايري طايفهروستايي و 
 استان آبخيزداري و طبيعي منابع كل كارشناسان اداره

 عشاير امور اداره كارشناسان همچنين و شمالي خراسان
 انساني علوم و تماعياج علوم تحقيقات در .شد مشورت
. شود مي استفاده نگرش سنجش هاي مقياس از بيشتر

 مقياس: از عبارتند نگرش سنجش هاي مقياس مشهورترين
 مقياس ثرستون، مقياس ،ييمعنا افتراق مقياس ليكرت،
 تحقيق اين در. بوگاردوس اجتماعي فاصله مقياس و گاتمن

 ابزارها براي ترين متداول از يكي عنوان به ليكرت مقياس از
هاي  و كمي كردن داده آوري شده سنجش اطالعات جمع

 هاي پرسش از اي مجموعه مقياس اين. شد كيفي استفاده
 را پاسخگو فرد يك بينش و ديدگاه نظر، كه است دار هدف
 و امتيازدهي براي بنابراين .دهد مي قرار سنجش مورد
 طيف از نظر، مورد هاي گويه در االتسئو كمي گذاري ارزش
  ).2 جدول( شد استفاده ليكرت

  

   
  هاي آنها در مراتع تصاويري از مصاحبه با دامداران و مشاهده فعاليت -1شكل 
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  دامداران در مديريت مراتع نظراتبراي مطالعه واالت پرسشنامه ئس - 1جدول 

يف
 هرگز خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد گويهرد

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... آيا رعايت ظرفيت چرا در حفاظت مرتع و بهبود محصوالت دامي اهميتي دارد؟ چرا؟ 1

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... برداري يكنواخت از مرتع داريد؟ چگونه؟پراكنش دام و بهرهاطالعي راجع به آيا 2

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... چر در مديريت دام و مرتع چگونه است؟نقش شب 3

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... چقدر است؟ چراي انتخابي دام در مرتعاهميت 4

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... چقدر اهميت دارد؟وجود دارد؟آيا انتخاب محل مناسب چرا براي دام توسط شبانان 5

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... شود؟محل استراحت دام اهميتي دارد؟ بر چه اساسي انجام ميآيا 6

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... آيا ارتباطي بين دسترسي به آب سالم و افزايش وزن دام وجود دارد؟ چگونه؟ 7

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... شود؟چگونه اين امر انجام مياهميتي دارد؟هاي بومي بندي مرتع به روشقطعه 8

  
ها در دو بخش توصيفي و تحليلي و  داده تحليلتجزيه و 

در بخش . انجام شد 17نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم
توصيفي به توصيف و بررسي وضعيت موجود متغيرهاي 

هاي آماري مانند فراواني،  تحقيق پرداخته و از مشخصه

درصد، درصد تجمعي، ميانگين، نما و انحراف معيار استفاده 
هاي  منظور تحليل داده به در بخش استنباطي. شده است

ويتني  منناپارامتريك ين بدست آمده، از آزمون مقايسه ميانگ
)Mann-Whitney U (استفاده شد .  

  
  ليكرت طيف در االتسئو به دهي نمره -2جدول 

 انتخابي گزينه  هرگز كم بسيار كم متوسط زياد  زياد بسيار

 امتياز  0 1 2 3 4 5

    
          نتايج

دانش بومي دامداران و نظرات و نتايج حاصل از بررسي 
شبانان در زمينه مديريت چراي دام در مرتع در دو بخش 

براي در بخش توصيفي  .توصيفي و استنباطي ارائه شده است
هر گويه يك جدول توصيفي شامل نوع متغير، امتيازدهي با 
استفاده از طيف ليكرت، فراواني، درصد فراواني، درصد 

ي مانند ميانگين، انحراف معيار و يها واني تجمعي و آمارهفرا
هاي مختلف  گويه ،در بخش استنباطي. ارائه شده استنما 

 همقايسبا استفاده از آزمون مديريت چراي دام مربوط به 
بين ( )Mann-Whitney U( ويتني ميانگين ناپارامتريك من

   . شدندبا يكديگر مقايسه ) جوامع عشايري و روستايي

  نتايج توصيفي) الف
اهميت رعايت ظرفيت برداران درباره  بهرهنظر بررسي  - 

  چرا 
 "در مورد نظر دامداران ،هاي متغير پس از پردازش داده

 كه طوري ، بهمشخص شد "اهميت رعايت ظرفيت چرا 
و ) درصد 2/26(كم برداران گزينه  بيشترين درصد بهره

) درصد 0(و كمترين درصد آنها  )درصد 2/26(متوسط 
  ).3 جدول( اند را انتخاب كردهگزينه خيلي زياد 
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  اهميت رعايت ظرفيت چرا دامداران در ارتباط با  نظراتتوزيع فراواني  - 3 جدول
بردارنظر بهرهمتغير هاي ديگر آماره درصد تجمعيدرصدفراواني   

ظرفيت اهميت رعايت 
 چرا

77/167/16 اصالً  

9/1: ميانگين  
24/1: معيار انحراف  
كم و متوسط  :نما  

94/211/38 خيلي كم  
112/263/64 كم  

112/265/90 متوسط  
 45/9100 زياد

 -00 خيلي زياد
 --42100 -كل

  
پراكنش دام و توانايي و عملي كردن يا نكردن بررسي  - 

  برداري يكنواخت از مرتع  بهره
توانايي عملي كردن يا هاي متغير  پس از پردازش داده

، "برداري يكنواخت از مرتع پراكنش دام و بهره" نكردن
) درصد 7/35(برداران  بيشترين درصد بهرهكه  مشخص شد

  ).4 جدول( اند را انتخاب كرده زيادگزينه 
  

  برداري يكنواخت از مرتع  پراكنش دام و بهره عملي كردن يا نكردنتوزيع فراواني  - 4 جدول
هاي ديگر آماره درصد تجمعيدرصدفراوانيبردارنظر بهرهمتغير  

توانايي عملي كردن 
برداري  پراكنش دام و بهره

 يكنواخت از مرتع

31/71/7اصالً

3: ميانگين  
38/1: معيار انحراف  
زياد: نما  

31/72/14خيلي كم
2/23 89كم

94/218/44متوسط
157/353/80زياد

45/19100خيلي زياد
--42100-كل

  

در  چر شبنقش برداران درباره  بهره اتنظربررسي  - 
  مديريت دام و مرتع

هاي متغير ميزان دانش در مورد  پس از پردازش داده
بيشترين كه  ليكرت مشخص شد طيف، بر اساس "چر شب"

خيلي زياد و كمترين آنها ) درصد 6/47(برداران  درصد بهره
 جدول( اند را انتخاب كرده هاي اصالً، خيلي كم و كم گزينه

5.(  

  
  چر دامداران در ارتباط با شب نظراتتوزيع فراواني  - 5جدول 

بردار نظر بهرهمتغير هاي ديگر آماره درصد تجمعيدرصدفراواني   

 چر شباهميت و نقش 
 در مديريت دام و مرتع

14/24/2 اصالً  

2/4: ميانگين  
1/1: معيار انحراف  
زياد: نما  

14/28/4 خيلي كم  
14/21/7 كم  

31/73/14 متوسط  
161/384/52 زياد  

 206/47100 خيلي زياد
 --42100 -كل
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اهميت انتخاب محل برداران درباره  بهره نظراتبررسي  - 
  مناسب چراي دام 

در  دامداران اتنظرهاي متغير  پس از پردازش داده
 ، مشخص شد"اهميت انتخاب محل مناسب چراي دام "مورد
 6/47(خيلي زياد برداران گزينه  بيشترين درصد بهرهكه 

توان  توجه به درصد تجمعي ميبا . اند را انتخاب كرده) درصد
انتخاب محل مناسب چراي دام در بين بيشتر دامداران  گفت

از اهميت زياد تا خيلي زياد برخوردار است ) درصد 90(
  ).6ل وجد(

  
  اهميت انتخاب محل مناسب چراي دامدامداران در ارتباط با  اتنظرتوزيع فراواني  - 6ل جدو

بردارنظر بهرهمتغير هاي ديگر آماره درصد تجمعيدرصدفراواني   

اهميت انتخاب محل 
 مناسب چراي دام

 000 اصالً

38/4: ميانگين  
66/0: معيار انحراف  
خيلي زياد: نما  

 000 خيلي كم
 000 كم

45/95/9 متوسط  
189/424/52 زياد  

 206/47100 خيلي زياد
 --42100 -كل

  
اهميت محل استراحت  برداران درباره بهرهدانش بررسي  - 

  گله
مورد در  دامداران اتنظرهاي متغير  پس از پردازش داده

بيشترين درصد كه  ، مشخص شد"محل استراحت گله"

را انتخاب ) درصد 2/45(خيلي زياد برداران گزينه  بهره
محل  توان گفت توجه به درصد تجمعي ميبا . اند كرده

درصد دامداران از اهميت زياد  80استراحت گله براي حدود 
  ).7 جدول(تا خيلي زيادي برخوردار است 

  
  محل استراحت گلهدامداران در ارتباط با  اتنظر توزيع فراواني - 7جدول 

بردارنظر بهرهمتغير هاي ديگر آماره درصد تجمعيدرصدفراواني   

اهميت محل استراحت 
 گله

 000 اصالً

21/4: ميانگين  
84/0: معيار انحراف  
خيلي زياد: نما  

 000 خيلي كم
14/24/2 كم  

8194/21 متوسط  
143/338/54 زياد  

 192/45100 خيلي زياد

 --42100 -كل
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اهميت سالم بودن آب  هدرباربرداران  بهره نظراتبررسي  - 
  شرب دام

سالم بودن آب "متغيرمربوط به هاي  پس از پردازش داده
برداران  بيشترين درصد بهرهكه مشخص شد ، "شرب دام

توجه با . اند را انتخاب كرده) درصد 9/42(خيلي زياد گزينه 
درصد دامداران توجه زياد  80، نزديك به به درصد تجمعي

 جدول(و خيلي زيادي به سالم بودن آب شرب دام دارند 
8.(  

  
  شرب داماهميت سالم بودن آب دامداران در ارتباط با  نظراتتوزيع فراواني  - 8جدول 

بردار نظر بهره متغير هاي ديگر آماره درصد تجمعي درصد فراواني   

اهميت سالم بودن آب 
 شرب دام

 0 0 0 اصالً

21/4: ميانگين  
  78/0: معيار انحراف
خيلي زياد: نما  

 0 0 0 خيلي كم
 0 0 0 كم

4/21 9 متوسط  4/21  
7/35 15 زياد  1/57  

9/42 18 خيلي زياد  100 
 -- 100 42 - كل

  
بندي مرتع  اهميت قطعه هدرباربرداران  بهره اتنظربررسي  - 

  هاي سنتي به روش
 اتنظرهاي مربوط به متغير  پس از پردازش داده

هاي  بندي مرتع به روش اهميت قطعه "مورددر  دامداران
برداران گزينه  بيشترين درصد بهرهكه مشخص شد ،  "سنتي

عامل . اند را انتخاب كرده) درصد 2/45(خيلي زياد 
همچنين قابل ذكر است كه . بندي در مرتع چوپان است قطعه

 يابد بندي مرتع چراي انتخابي دام نيز كاهش مي با قطعه
  ).9 جدول(

  
  هاي سنتي بندي مرتع به روش اهميت قطعهدامداران در ارتباط با  نظرتوزيع فراواني  - 9جدول 

بردار نظر بهرهمتغير هاي ديگر آماره درصد تجمعيدرصدفراواني   

بندي مرتع  اهميت قطعه
هاي سنتي به روش  

 000 اصالً

21/4: ميانگين  
84/0: معيار انحراف  
خيلي زياد: نما  

 000 خيلي كم
14/24/2 كم  

8194/21 متوسط  

143/338/54 زياد  
 192/45100 خيلي زياد

 --42100 -كل

  
  نتايج استنباطي) ب

بين ه ك دهد ويتني نشان مي نتايج حاصل از آزمون من
مديريت مورد دامداران روستايي و عشايري در  نظرات

) درصد 95در سطح (داري  اختالف معني، چراي دام در مرتع

محل اهميت تنها در مورد البته  ).10جدول ( داردنوجود 
و اهميت سالم بودن آب ) درصد 99در سطح ( استراحت دام

بين نظر دامداران روستايي و ) درصد 95در سطح ( شرب دام
  .داري وجود دارد اختالف معنيعشايري 
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  مديريت چراي دام در مرتعاره دربعشايري و روستايي  برداران بهره نظراتمقايسه  - 10جدول 
 ميانگين )sig(داري  معني  ويتني منمقدار آزمون  متغير

  71/28  عشايري  198/0 5/133 در مديريت چراچر  شب نقش
  62/18  روستايي

برداري يكنواخت از مرتع پراكنش دام و بهره   04/28  عشايري  198/0 5/133 
  88/18  روستايي

  54/19  عشايري  9/0 175  اهميت رعايت ظرفيت چرا
  28/22  روستايي

  5/19  عشايري  48/0 154  اهميت انتخاب محل مناسب چراي گله توسط شبانان
  3/22  روستايي

  17/23  عشايري  592/0 160  هاي بومي بندي مرتع به روش اهميت قطعه
  83/20  روستايي

  38/28  عشايري  02/0 5/97  اهميت سالم بودن آب شرب دام
  75/18  روستايي

  17/26  عشايري  000/0 5/58  اهميت محل استراحت دام
  63/19  روستايي

  
  بحث

و حد و حدود  ها پوشي كردن از نيازها، خواسته چشم
مراتع،  ويژه بهبرداران از منابع طبيعي و  مردمان بومي و بهره

هاي  طرحممكن است منجر به تنش و مقاومت در برابر 
ي و شكست اقدامات تحميلي و دار هاي مرتع توسعه و طرح

همچنين . شودها  زدن طرح شدن هزينه ناشي از پس متحمل
برداران  در بسياري از موارد سبب اثرات منفي از سوي بهره

بوميان در امر مديريت   شناسايي دانشبنابراين . گردد نيز مي
ها در مديريت فتن نيازهاي آندر نظر گر بعالوهمرتع و 

بردارن،  و بهره تر مراتع و كاهش مشكالت مراتع دقيق
  . رسد ضروري بنظر مي

درصد از  65حدود كه  دادنتايج توزيع فراواني نشان 
 رعايت ظرفيت چرا در مرتععمالً به دامداران و شبانان 
يكي از پيامدهاي رسد  نظر ميببنابراين . توجه چنداني ندارند

بهم ريختگي ها و مراتع،  اجراي قانون ملي شدن جنگل مهم
هاي  ها و سيستم ها، برنامه هاي عرفي، نظم ز سامانبسياري ا

و درنتيجه عدم رعايت ظرفيت دامداري و مديريت مراتع 
قدرت خوانين و مالكان بزرگ . تاس چراي مراتع بوده

طور كامل از بين رفته است، روستاييان در بسياري از  به
هاي كوچروي عشايري را به اراضي زراعي تبديل  طق راهمنا

گذر عشاير از اين مسيرها  كرده و معموالً هر سال، هنگام
در بعضي . دهد هايي بين آنها و روستاييان رخ مي درگيري

هاي كوچ به طور كامل از بين رفته و عشاير  مناطق نيز راه
اين سبب . كنند ناچار دام خود را با وسايل نقليه جابجا مي به
هاي زيادي  عالوه بر آنكه عشاير متحمل هزينهشود  مي

كه  دهند، دام نيز زودتر از زمان مقرر وارد مراتع ييالقي ششو 
دليلي بر چراي زودرس و تخريب پوشش و خاك مراتع 

هاي روستاييان  در بعضي موارد محدوده سامانالبته . است
هاي ايجاد  درگيريهم ريخته و بين روستاييان نيز به 

رقابت در استفاده از مراتع بسيار زياد شده و اين . شود مي
موضوع نيز يكي از داليل اصلي چراي زودرس مراتع 

  . باشد و كوهستاني ميييالقي 
درصد از  55حدود كه  دادنتايج توزيع فراواني نشان 

دامداران و شبانان دانش زياد و خيلي زيادي در زمينه 
بين البته . دارند برداري يكنواخت از مرتع بهرهپراكنش دام و 

دامداران و شبانان عشايري و روستايي در زمينه  نظرات
. داري وجود ندارد اختالف معنيانتخاب محل چراي دام 

پراكنش گله و چراي يكنواخت از سطح مرتع از موضوعات 
ه بصورت هنگامي كه گلشبانان . توجه شبانان است مورد

اين در . چرد مي گويند گله كووت طالحاً ميمتراكم بچرد اص
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يكسان  حالتي است كه طول و عرض پراكندگي گله تقريباً
باشد در  پخش شده طرفهنگامي كه گله از دو ولي . باشد

شبانان بيان . شده است بِالشود كه گله  اصطالح گفته مي
ترين وضعيت چرا قرار  كنند در اين حالت گله در آرام مي

. كند ترين گياهان را چرا مي و خوشخوراكدارد و بهترين 
را به گياهان و خاك مرتع وارد همچنين كمترين آسيب 

حالت ديگري از پراكنش دام در مرتع نيز وجود دارد . كند مي
كه گله اين حالت . كه گله بصورت نواري حركت كند

. ويندگ دن گله ميش كند را رِسه ميصورت قطاري حركت  به
ري به كنند در اين صورت گله آسيب بيشت شبانان بيان مي

يا ايجاد  زدن كَشكند و باعث  گياهان و خاك مرتع وارد مي
چوپانان تا جاي امكان از . شود ميكروتراس در مرتع مي

شبانان . كنند دام جلوگيري مي) حركت قطاري گله(شدن  رِسه
كنند بهترين حالت چراي گله در مرتع معموالً چراي  بيان مي

در اين حالت استفاده يكنواختي از مرتع  زيرا. است بِال
براي چراي دام در مناطقي از مرتع كه فاصله  .شود مي

اند، شبانان  بيشتري از منابع شرب گله قرار گرفته
در هنگام شب كه گله آب كمتري  مثالً: راهكارهايي دارند

شود و يا در هواي ابري و  به اين نقاط برده مي نياز دارد
د از دانش راين موا .شود خنك از اين مناطق استفاده مي

    . استان از مراتع بردار بومي غني بهره
درصد از  85حدود  داد كهنتايج توزيع فراواني نشان 

چر  اهميت زياد و خيلي زيادي براي شبدامداران و شبانان 
چر در سيستم دامداري سنتي از  شبموضوع . هستندل ئقا

اين موضوع  زيرا. موارد بسيار مهم مورد نظر دامدارن است
عنوان مثال در سيستم  هب. زيادي براي دام و مرتع دارد فوايد

ياهان، نياز آب در رشد رويشي گ هدوردامداري سنتي بعد از 
بنابراين يكي از . يابد داري افزايش مي طور معني دام به

له با اين موضوع در مرتع كه شبانان براي مقاب ييراهبردها
داري  در دانش نوين مرتعالبته . چر است كنند، شب اجرا مي

بنابراين با تحقيق و  ،پرداخته نشده استچر  شببه موضوع 
داران،  بومي مرتع مطالعه در اين زمينه و تلفيق آن با دانش

. را كردريزي و مديريت مناسبي در مراتع اج توان برنامه مي
ر بعضي بر اساس مصاحبه و مشاهدات ميداني اين تحقيق، د

حذف در حال چر از فن شباني  موارد به داليل مختلفي شب
اين موضوع در بين كه البته قابل ذكر است . است نشد

ولي در بين شبانان . شبانان روستايي بيشتر رواج دارد
. افتد عشايري اين موضوع نسبت به روستاييان كمتر اتفاق مي

پانان و دام خود اهميت دامداران عشايري به چو زيرا
موارد چوپانان عشايري دامدار  بيشتردهند و در  بيشتري مي

چر كمتر غفلت  زجمله شبدر عمليات چوپاني ا بوده و
قابل ذكر است كه در استان خراسان شمالي با توجه . كنند مي

در اين عمل آمده  هاي ميداني به ها و بررسي به مصاحبه
چر به اين صورت است كه ذكر شد و  موضوع شب ،تحقيق

ممكن است در مناطق ديگر كشور به داليل مختلف متمايز 
. از آنچه كه در اين تحقيق مشاهده شده است، باشد

Ayantunde  كنند اگر در فصول  بيان مي) 2000(و همكاران
مراتع باز هايي كه در  دام، دليل كمبود آب شرب دامب گرم
اين عمل د، انه هستنچراي شبمند به  عالقهو رار دارند ق
    .شود آنها ميعملكرد افزايش  عثبا

حدود كه  دادتوزيع فراواني اين مطالعه نشان  نتايج
درصد از دامداران و شبانان دانش زياد و خيلي  5/78

درصد آنها  90زيادي در زمينه انتخاب محل استراحت دام و 
در زمينه انتخاب محل چراي دام دانش و آگاهي زياد و 

يكي از اصول فن شباني، انتخاب  زيرا. خيلي زياد دارند
 انتخاب. دام استدرست محل چراي هر روزه و يا هر وعده 

مرتعي كه ( دبسشود كه مرتع  اي انجام مي محل چرا به گونه
علت عبور دام در روزهاي قبل دچار لگدمالي آن ب علوفه

در مدت كه  طوري بهنباشد، ) گويند مي دبسشده است را 
گله در آن سير شود، در هنگام بارندگي دام  يزمان مشخص

زدگي  در گل فرو نرود، تا جاي امكان گله كمتر دچار گرگ
ديدگي  شود و دام در مواقع گرما و سرما كمتر دچار آسيب

 آناناز عمليات هر روزه  ،دانش شبانان در اين باره. شود
طور روزانه تكرار  له در مرتع بهاست كه در چراندن گ

  . شود مي
محل استراحت دام در روز به محل آبشخوار بستگي 

. باشند نمي گيرنده د شبانان چندان تصميمدارد و در اين مور
توسط خود شبانان انتخاب  بطور مستقيمشبانه  گوهرولي 
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) محل استراحت شبانه گله(شبانان در انتخاب گوهر . شود مي
كننده امنيت  مينأتمناسب  گوهر زيرا. كنند دقت زيادي مي

زدگي، سرما، برخورد مستقيم بادهاي سرد  گله در برابر گرگ
شبانان در شب . باشد و استراحت مطلوب چوپان و گله مي

براي كنترل گله و اينكه اگر چوپان در حال خواب باشد و 
استفاده  بند گله بخواهد حركت كند، از ابزاري به نام ميش

  . همسو است) Oba)2012  با نتايجاين . كنند مي
بين دانش و آگاهي دامداران و شبانان عشايري و البته 
اختالف  يي در زمينه انتخاب محل چراي دامروستا
ين رسد علت ا نظر مي بهرو  از اين. داري وجود ندارد معني

روستاييان سعي  موضوع آن است كه شبانان عشايري و
ط مرتع را براي چراي گله ها و نقا ن دارند بهترين مكا

ولي . بنابراين دانش زيادي در اين زمينه دارند ،كنندانتخاب 
ان بردار در ارتباط با انتخاب محل استراحت دام، بين بهره

درصد  99ري در سطح دا عشايري و روستايي اختالف معني
دليل اينكه شبانان روستايي براي استراحت ب. وجود دارد

ي موارد گله را به داخل روستا روزانه و شبانه در بعض
ديگر نيز كه در مرتع نگهداري  و يا در موارد ندبر مي
به وسيله تورهاي  شود، معموالً با ايجاد فضايي محصور مي

هاي استراحت دام  بنابراين به محل .كنند سيمي محافظت مي
انتخاب محل در پشت صحنه البته . توجه زيادي ندارند

اين مكان . يعي نهفته استدانش وسمناسب استراحت دام 
شود كه از هر نظر گله و حتي چوپان  انتخاب مي اي گونه به

عواطفي همت اين با نتايج . در آن آسوده خاطر باشند
  . مطابقت دارد) 1385(

درصد از  80حدود كه د انتايج توزيع فراواني نشان د 
به سالم بودن زياد و خيلي زيادي  توجهدامداران و شبانان 

براي هر  عامل بسيار مهم و حياتي. آب شرب دام دارند
از ديرباز به در دامداري سنتي نيز . اي آب است موجود زنده

وجود آب و سالم بودن آن براي شرب دام اهميت 
آب و علوفه، دو عنصر ضروري . اند بودهاي قائل  العاده فوق

شبانان نيز  بسيار تنگاتنگي با يكديگر دارند،بوده و ارتباط 
در مراتعي كه آب شرب . از اين ارتباط آگاهي كافي دارند

ا كيفيت مناسب وجود دارد، سبب دام به مقدار كافي و ب

بخورد و در نتيجه در مرتع و سالم شود دام آب كافي  مي
در ارتباط با سالم بودن . تر بچرد و كمتر راهپيمايي كند رامآ

ري و روستايي اختالف ان عشايبردار بين بهرهآب شرب دام، 
به نظر بنابراين . درصد وجود دارد 95داري در سطح  معني
برداران  رسد يكي از عوامل اين اختالف آن است كه بهره مي

و شبانان عشايري نسبت به روستاييان، ارتباط بسيار 
تنگاتنگي با گله و طرز استفاده آن از انواع آبهاي شرب قابل 

ر شرب آب توسط دام در مواقع به مقدا زيرا .دسترس دارند
مختلف فصل، روز و يا سال از منابع شرب مختلف دقت 

كنند و بهترين منبع آبي را براي شرب دام انتخاب و  مي
در بررسي ) 2005(و همكاران  Kilongozi .كنند استفاده مي

د كه نكن داران ماساي و بارباگ كنيا بيان مي دانش بومي گله
در مورد آب قابل دسترس دام و داران دانش وسيعي  گله

دامداران كيفيت آب را بر اساس رنگ و . كيفيت آن دارند
  . كنند بوي آن ارزيابي مي

درصد از  78حدود كه د انتايج توزيع فراواني نشان د
بندي  اهميت زياد و خيلي زيادي به قطعهدامداران و شبانان 

ا درصد آنه 20حدود . هاي سنتي قائل هستند مرتع به روش
هاي سنتي  بندي مرتع با روش طعهنيز اهميت متوسطي به ق

شك مهمترين وظيفه در دامداري سنتي برعهده  بي. دهند مي
بندي مراتع نيز چوپان  همچنين عامل قطعه. چوپان است

طور قراردادي و بدون  هدر دامداري سنتي مراتع ب. باشد مي
هر . شود شي انجام شود به قطعاتي تقسيم مياينكه حصارك

زمان خاصي مورد چراي دام قرار قطعه طبق نظر شبانان در 
هاي مرتع نيز فقط مورد  بعضي از قطعات يا بخش. گيرد مي

اين موضوع بيشتر در بين  .گيرد ها قرار مي چراي بره
خود  چوپان بر اساس تجربه .دامداران عشايري صادق است

كند مسير چراي دام را هر روز و يا هر دو يا سه  سعي مي
اي به چرا در  دام عالقه معتقدندچوپانان . روز تعويض كند

كه  به يادآوريست الزم. مسيري كه روز قبل چرا شده، ندارد
بندي مرتع عاملي براي كاهش چراي انتخابي دام نيز  قطعه

 Afsharzadehو  Papzan با نتايجاين . شود محسوب مي
  . باشد همسو مي) 1377( و انصاري) 2010(

هاي مختلف مديريت  در زمينه دادطور كلي نتايج نشان  هب
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برداري  پراكنش دام و بهرهچراي دام در مرتع، ازجمله 
دام،  چر، انتخاب محل استراحت ، شبيكنواخت از مرتع

هاي سنتي  بندي مرتع با روش انتخاب محل چراي دام، قطعه
دام، دامداران و شبانان دانش زيادي و سالم بودن آب شرب 

از طرفي . دارندرد ااين مو بهزيادي توجه  عمالً و اند داشته
دامداران و شبانان به رعايت ظرفيت چراي نتايج نشان داد، 

 چراي انتخابي دام در مرتعدام و جلوگيري و يا كاهش 
ها  روشدر دامداري سنتي، اجراي اين . ندارندچنداني  توجه

براي قانونمند توسط دامداران و شبانان هاي بومي و راهكار
دامداري سنتي شيوه كردن الگوهاي چراي دام در مراتع و 

كه دامداران و شبانان بر  طوري به. رسد نظر ميضروري ب
و حتي ساالنه  يهايي، چراي روزانه، فصل اساس چنين روش

 بنابراين ساختارهاي بومي. كنند در مراتع قانونمند ميرا دام 
هاي بومي مديريت چراي  ها و دانش و سنتي همراه با روش
توجه  دن بايمسئوالدولت و كه دهد  دام و مرتع، نشان مي

و پايداري براي ارزيابي بيشتري به دانش بومي دامداران 
كه منظور از اين  الزم به يادآوريست. داشته باشند مراتع

مديريت ن، ات كه تنها با دانش بومي دامدارسنتايج آن ني
همانطور كه خود (بلكه  ،جامع و كاملي در مراتع اجرا شود

و دانش  دبايبراي اين امر، ) دامدارن نيز معتقد هستند
داري تلفيق  نوين مرتعهاي  و روشبومي با دانش هاي  روش
    . شود
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Abstract 
This study was conducted in northern Khorasan province to investigate the indigenous 
knowledge of herders about livestock grazing management. In this study, the statistical 
population included herders and elderly people who use the rangelands traditionally. In 
each tribe or village, three people were selected to do interview and complete the 
questionnaires. Data collection was conducted using interviews and questionnaires, as 
well as observing the herders' activities in the field. The Likert scale was used for 
scoring and quantitative evaluation of questions for the study species. Our results 
confirmed the wide knowledge of herders used in different aspects of livestock grazing 
management including livestock distribution and uniform utilization of rangeland, night 
grazing, selecting the resting and grazing place for livestock, segmentation of rangeland 
with traditional methods, and ensuring the safety of drinking water for livestock. On the 
other hand, results showed that, actually, herders paid little attention to observing 
livestock grazing capacity and preventing or reducing selective grazing. 
    
Keywords: Indigenous knowledge, grazing management, rangeland, herder, Northern 
Khorasan. 

 
 


