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نقش دانش بومی در حفاظت، احیا و بهره برداری 
پایدار از مرتع در حوزه ی خورتاب رودبار، 

شهرستان نور

)پژوهش  و  سازندگی(

ژپوهش اهیپ آبخیزداری

چكیده
دانش بومی نقش مهمی در مدیریت پایدار منابع طبیعی اجرا  می کند. این تحقیق در حوزه ی آبخیز خورتاب رودبار، شهرســتان نور، با هدف 
بررســی نقش دانش بومی در حفاظت، احیا و بهره برداری از مرتع انجام شد. نمونه گیری تصادفی در چارچوب توصیفی-پیمایشی انجام شد. 
جمع آوری داده ها با پرســش نامه  در قالب طیف لیکرت به کار رفت. روایی پرسش نامه براساس نظر کارشناسان و متخصصان، و پایایی آن با 
ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت. جامعه ی آماری شامل 280 نفر از بهره برداران منطقه  بود، که 40 نفر ایشان با رابطه ی کوکران انتخاب 
شــدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کاربرد نرم افزار اس پی اس اس و با اســتفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و وایازی خطی صورت گرفت. 
نتایج نشان داد که میان میزان استفاده از دانش بومی و مشارکت بهره بردارن رابطه یی معنی دار با ضریب همبستگی 0/686 در سطح اطمینان 
99 درصد وجود دارد، به طوری که مشــارکت بهره برداران در احیای مرتع بیش تر از بخش حفاظت و بهره برداری از آن بوده اســت. در نتیجه 

می توان گفت که میان دانش بومی و حفاظت، احیا و بهره برداری از مرتع رابطه یی معنی دار وجود دارد.
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مقدمه
دانش بومی یا محلی دانشــی است که با فرهنگ هر منطقه قرین بوده و در 
گذر ســال های بی شمار و به شــکلی طبیعی به وجود آمده و دهان به دهان و 
سینه به ســینه از نسلی به نســل دیگر منتقل شده است. در دو دهه ي گذشته 
برنامه هایي که بی مشــارکت فعال مردم محلي تهیه شده موفق نبوده است. 
افرادي که خارج از مجموعه یــا جامعه ی محلي اند الزامًا نمی توانند نیازهاي 
جامعه ی محلي را تشــخیص دهند و اولویت هــا را تعیین، یا بهترین راه هاي 
دســت یابي به آن را مشــخص نمایند )عبدي نژاد و ناطقي 2010(. محققان 
بســیاری اهمیت و نقــش دانش بومی را در مدیریــت منابع طبیعی و جامعه 

بررســی کرده اند. آن ها با بررسی نقش دانش بومی و سنتی، ضمن اعتقاد به 
حفظ ارزش های بومی و ســنتی، بر بهره گیری از روش های  روزآمد استفاده ي 
بهینه از مرتع ها تأکید کرده اند. به نظر آنان ارزش های ســنتی بستری اند که 
در کنار دیدگا ه ها، روش ها و روش های نو اهمیت بســیاری در استفاده ی چند 
 منظــوره و بهینــه از منابع دارند )هدي 1990(. در واقــع نقش دانش بومي، 
دانش محلي است، دانشــي که در ایجاد فرهنگ جامعه منحصربه فرد است. 
دانــش بومی و دانش نویــن از نظر قدرت و ضعف مکمــل یك دیگر اند. از 
ترکیب این دو مي توان به توفیق هایي رسید که با هیچ کدام از آن ها به تنهایي 
نمی توان رســید. کشــاورزي و مدیریت پایدار منابع طبیعي در سطح کالن، 
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Abstract
Indigenous knowledge plays an important role in the sustainable management of natural resourc-
es. 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 cor-
relation coefficient, and calculating the significance of correlation coefficient of the linear re-
gression. 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 coef-
ficient 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. 

Keywords: Conservation, exploitation, indigenous knowledge, rehabilitation 

نقش دانش بومی در حفاظت...



)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری 55

شماره 11۶، پژوهش های آبخیزداری، پاییز 9۶

مدیریت کشــاورزی، باغداری، دام و مرتع، بهره برداري از جنگل در ســطح 
خرد از موضوع هایی اســت کــه در فرهنگ و دانش بومي بــه آن پرداخته 
شــده اســت )عربیون 2002(. دانش محلی به بومیان ایــن توان را می دهد 
کــه نیازمندی های خــود را از منابع طبیعی تأمین کننــد، بی آن که خللی در 
چرخه  ي طبیعی بوم ســازگان  به وجود آورند و آن را به خطر بیاندازند. ازاین رو، 
مجموعه ي دانش بومی جهان گنجینه ي ارزشــمندی از روش ها و ابزار زمان 
آزموده  یی اســت که در توسعه ي پایدار تمام جوامع به کار خواهد آمد )عمادي 
و عربیون 2004(. دانش بومی پاسخی به شکست نظریه های بزرگ توسعه ی 
کشورهای بزرگ دانسته می شود، و راه حل های فنی گرا برای چشم انداز تغییر 
در جهان را بیش تر دهقانان و کشــاورزان کوچك از چند دهه ی قبل نشــان 
داده اند )اگراوال 1995(. اهمیت دادن به دانش بومی و تالش در تلفیق آن با 
دانش رسمی دیدگاهی کل نگر و پایدار را در رابطه ی با محیط و روش زندگی 
ایجاد می کند، و هم گردانی مشــارکتی خود جوامع محلی می تواند آنان را به 
دســتگاه اجرایی مؤثری در حفاظت از منابع طبیعی تبدیل نماید )کریمیان و 
همکاران 2012(. بسیاری از صاحب نظران علت ناکامی طرح های توسعه یی را 
در کشورهای درحال توسعه را بی توجهی به مشارکت روستاییان در تدوین این 
توصیه هــا و نادیده گرفتن دانش آنان می دانند. هنگامی که دانش فنی جدید 
در قالب الگوهای مدیریت فنی منابــع طبیعی، همراه با ارزش های اجتماعی 
خود به جامعه ی روســتایی سرازیر می شود، زمینه یی را برای شناخت دانش و 
معرفت روســتایی فراهم نمی کند )دیاال 1994(. بررسی ها نشان می دهد که 
میزان مشــارکت مردم در به کارگیری توصیه های مروجان در حفاظت خاک، 
با میزان بومی بــودن این توصیه ها ارتبــاط دارد )وارن 1993(. هم چون این، 
مطالعات اخیر نشان می دهد که بهره گیری از دانش و فن آوری بومی حفاظت 
خــاک در حوزه های آبخیز می تواند منجر به افزایش مشــارکت بهره برداران 
در اصــالح و بهبود شــیوه های مدیریت منابع آب و خاک شــود )کاظمي و 
شهوالي 2003(. اســتفاده از دانش بومی در توصیه های حفاظتی زمینه های 
مشارکت مردمی را مســاعدتر می کند. عملیات بومی حفاظتی خاک اغلب با 
همیاری و همکاری افراد، خانواده، خویشــاوندان نزدیك و افراد خبره ی بومی 
انجام می شــود )کاظمي 1997(؛ بنابراین، برای بهترزندگی کردن، روستاییان 
همواره تالش می کنند محیط اطراف خود را بهتر بشناسند. حاصل این تالش 
چندین هزارساله، اطالعات باارزشي است که روستاییان از محیط اطراف خود 
به دست آورده اند و براساس آن و با حفظ منابع طبیعی اطراف خود نیازهای خود 
را برطرف کنند )رضــوي 2005(. هدف از این تحقیق مطالعه ی دانش بومی 
منطقــه ي خورتاب رودبار و نقش دانش بومی در حفاظت، احیا و بهره برداری 
از مرتع ها، و نحوه ي اســتفاده از دانش بومی در مدیریت دام و مرتع است. به 
دلیل ایــن که دولت در زمینه ي مدیریت دام و مرتــع در این منطقه فعالیت 
چندانی انجام نداده است، مردم منطقه با تجربیات و همکاری برای محافظت 
از مرتع ها خود تالش می کنند. این موضوع ما را برآن داشــت تا با انجام این 
تحقیق نحوه و روش های استفاده از دانش بومی و میزان مشارکت را دریابیم، 
تا کارشناسان و سازمان های مربوط نیز با تلفیق این دانش و  قوانین و مقررات 

موجود نتیجه ي بهتری را در مدیریت مرتع به دست آورند.

مواد و روش  ها
منطقه ي پژوهش

منطقه ی جغرافیایی بررسی شده از شمال به روستای ییالقی الویج در بخش 
چمستان، از شرق به منطقه ی ییالقی میرخمند، از غرب به منطقه ی دینکوه و 
از جنوب به بخش بلده منتهی می شود. این منطقه در یکی از زیرحوزه های البرز 
شــمالی، در بلندی های جنوبی بخش چمستان شهرستان نور است. منطقه ی 
خورتاب رودبار که در فاصله ی 90 کیلومتری شهرستان نور است، میان طول 
جغرافیایــی´ 1˚ 52 الی´ 57˚ 51 و عرض جغرافیایی´16˚ 36  الی ´ 18˚ 
36 جای دارد. شــیب منطقه 48/5 درصد، بیش ترین ارتفاع آن 3534 متر، و 
کم ترین ارتفاع آن 2880 متر از ســطح دریا است. براساس رابطه ي دومارتن، 
این منطقه اقلیم نیمه  مرطوب ســرد دارد. بیشــترین متوسط بارندگی ساالنه 
در مهر 56/61 میلی متر اســت. براساس بررسی ها از ایستگاه های هواشناسی 
کم ترین دما 3/4- درجه ی سانتی گراد و بیشترین آن 17/6 درجه ی سانتی گراد 
بوده است. با توجه به آمار مربوط به 1393-1394 تعداد دام موجود در منطقه 

11470 و ظرفیت چرایی آن 4513 واحد است. 

روش پژوهش
ایــن پژوهش به روش پیمایش انجام گرفته اســت. در این روش نقش دانش 
بومــی در حفاظت و احیا و بهره برداری با بررســي تغییرات هریك از متغیر ها 
و با جســت وجوي ویژگي هاي دیگری که با آن پیوند منظمی دارد، بررســی 
می شود. باتوجه به هدف های تحقیق، داده های آماري الزم با پرسش نامه هاي 
ازپیش تنظیم شــده گردآوري شــدند. اطالعات نظري با مطالعه ي سندهاي 
کتابخانه یي به دست آمد، و در گردآوري داده هاي جامعه ی آماري نیز از روش 
پیمایش میداني استفاده شــد. واحد تحلیل فرد پاسخ گو، و سطح تحلیل خرد 
بــود. تعداد کل بهره برداران )جامعه ی آمــاری( 280 نفر بود، و تعداد نمونه ی 
الزم برپایه ی رابطه ي کوکران 40 بهره بردار محاسبه شد که تصادفی انتخاب 
شدند تا پرســش نامه ی نهایی تکمیل و تحلیل شود. پایایی تحقیق براساس 
ضریب آلفای کرونباخ 84/24 به دســت آمد، و تحلیل توصیفي یا اســتنباطي 
براین اساس انجام شد. ازاین رو، براي بررسي ارتباط میان این متغیر ها با متغیر 
وابسته از ضریب همبستگي اسپیرمن و درصد و توزیع فراوانی داده ها و تحلیل 
 SPSS وایازی )رگرسیون( کمك گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار

انجام گرفت )چهارسوقي و میردامادي 2008(. 

نتایج
1- دانش بومی و حفاظت از مرتع ها

1-1- هدایت دیگر روســتاییان: در این شاخص میزان استفاده از دانش بومی 
کم )40درصد( و متوسط و زیاد )27/5درصد( بوده است )جدول 1(. 

2-1- ترویج استفاده از سوخت ســنگواره یي: در سطح زیاد )27/5درصد( به 
ترویج استفاده از سوخت سنگواره اي می پردازند )جدول 1(.

3-1- جلوگیری از چرای زودرس: به ترتیب در سطح متوسط )50درصد( و کم 
)40درصد( از دانش بومی بهره می گیرند )جدول 1(.

4-1- رعایــت و جلوگیری از چــرای بیش ازظرفیت: بهره بــرداران منطقه  
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به ترتیب در سطح کم )12/5درصد(، متوســط )35درصد(، و زیاد )50درصد( 
از دانش بومی خود برای رعایــت و جلوگیری از چرای بیش ازظرفیت دام در 

مرتع بهره می گیرند.
5-1- جلوگیــری از تبدیل مرتع ها به زمین های کشــاورزی و مســکونی: 
بهره برداران با 55درصد در ســطح متوســط از دانش بومی خود در این زمینه 

بهره گرفتند )جدول 1(.
6-1- تالش برای جلوگیری از طرح های عمرانی مخرب مرتع: در این زمینه 

فعالیت متوسط به باال بوده است. 
7-1- مشــارکت در رهاکردن قطعه هایی از مرتع ها به مدت 2-3 ماه: در این 
زمینه بهره برداران از دانش بومی بهره ی زیادی گرفته اند. نتایج نشان داد که 
استفاده از دانش بومی به ترتیب خیلی زیاد )42/5درصد( و زیاد )40درصد( بوده 

اســت. بیشــترین درصد را بخش حفاظت از مرتع ها داشت که نشان می دهد 
بهره برداران  بی کمك های دولت نقش به سزایی در این زمینه داشته اند.

8-1- همکاری در نمك پاشــی برای دام در جاهای خاصی از مرتع: به دلیل 
استفاده ی بی رویه از بخشــی از مرتع ها و دست نخورده ماندن برخی دیگر از 
آن، بهره برداران با دانش بومی خود نمك پاشــی می کنند.  این همکاری  در 

سطح متوسط )57/5درصد( بود.
9-1- مشــارکت در مدیریت گلــه در فصل گل دهی: بهره بــرداران به دلیل 
اســتفاده نکردن دام از مرتع ها در فصل گل دهی با یکدیگر مشارکت مي کنند 
و باتوجــه به علم و تجربه ی خویش جلــوی ورود دام به مرتع ها را می گیرند. 
هم چون ایــن، معتقداند که برخی گیاهان در ایــن فصل از گل دهی برای دام 

مضر است. این همکاری در سطح متوسط )70درصد( بود )جدول 1(. 

.َا مرتعحفاظت از داوص تًمی ي تًزیع فراياوی  -1جديل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  َا مرتع یاحیا داوص تًمی ي  - 2
( از داٌف ةّىی %45جؼجیب در ؿعش ىحّؿط و زیاد )َ ظّر کم ةَ ةؼداران ةةِؼه ُا ىؼجؽی اصیا : در اىؼ ُا ىؼجؽؿٍحی  اصیافؿانیث در زِث  -1-2

 اٌغ. گؼفحَ ةِؼه
 .اؿث( در ؿعش زیاد %5/37اؿحفاده از داٌف ةّىی ) : ىیؽانکكث یا جّنیغ گیاُان ىؼجؿی -2-2
 ةّىی در ایً ةعف ةِؼه گؼفحَ اؿث.  ( از داٌف%35و ظیهی زیاد ) (%5/27جؼجیب زیاد )َ : در ایً زىیٍَ ةُا ىؼجؽآةگیؼی  -3-2
 

 .َا مرتعاز  احیا تًزیع فراياوی داوص تًمی ي  -2جديل
 

 

 
 

 

 

 
 َا مرتعترداری از داوص تًمی ي تُرٌ -3
 گیؼٌغ.از داٌف ةّىی ةِؼه ىی %(75) در ؿعش ىحّؿطدادن ةَ گهَ:  زىاٌی در آب ی ایساد فامهَ -1-3
از داٌف ةّىی در ایً زىیٍَ ةِؼه  %(5/37) و زیاد %(50) جؼجیب در ؿعش ىحّؿطَ ةؼداران ة : ةِؼهصنار ةیُای  چؼای جؼجیتی گهَ در ىضم -2-3

 گیؼٌغ. ىی
 زیاد از داٌف ةّىی اؿث. ی ةیاٌگؼ اؿحفاده کَ اؿث 38/4: اٌضؼاف ىؿیار در ایً زىیٍَ در ؿعش اُيیث جؼکیب گهَ - 3-3
  ( اؿث.%5/57جؼیً درمغ اؿحفاده از داٌف ةّىی زیاد ) اؿث و ةیف 53/4 : اٌضؼاف ىؿیاراُيیث قکم آرایف گهَ -4-3
 اؿث.  %(5/37) زیاد ( و%5/57)در ؿعش ىحّؿط اؿحفاده از داٌف ةّىی  جؼیً درمغ : ةیفگؼم روز در ىؼجؽ ُای اؿحؼاصث دام در ؿاؾث -5-3

 اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً ُا قاظل

 947/0 98/2 ُغایث دیگؼ روؿحاییان

 917/0 08/3 یی جؼویر اؿحفاده از ؿّظث ؿٍگّاره

 667/0 63/2 ىؼجؽ در رؾایث و زهّگیؼی از چؼای زودرس دام

 .747/0 58/2 ازػؼفیث رؾایث و زهّگیؼی از چؼای ةیف

 158/0 02/1 ةان کارگیؼی كؼقَ ىكارکث در ة

 620/0 78/2 و ىـکٌّی ُای کكاورزی زىیًةَ  ُا زهّگیؼی از جتغیم ىؼجؽ

 783/0 55/3 ُای ؾيؼاٌی ىعؼب ىؼجؽ ظؼح جالش ةؼای زهّگیؼی از

 723/0 3/4 ىاه 3-2ىغت  ةَ ُا ىؼجؽاز ُایی َ ىكارکث در رُاکؼدن كعؿ

 832/0 03/3 ىؼجؽ ی ازظام زاُایپاقی ةؼای دام در  ُيکاری در ٌيك

 53/0 33/3 دُی ىكارکث در ىغیؼیث گهَ در فنم گم
 ىلیاس: درمغ

 

 ُا قاظل
 

 اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً

ی اصیاُای امالح و  ىكارکث در ظؼح
 ىؼاجؽ

95/3 597/0. 

 662/0 65/3 ُا ىؼجؽؿٍحی  اصیافؿانیث در زِث  

 580/0 85/2 ُيکاری در ظؼح جؿادل دام و ىؼجؽ

 59/1 43/3 کكث یا جّنیغ گیاُان ىؼجؿی

 414/1 53/3 ُا ىؼجؽىكارکث در آةگیؼی 

 ىلیاس: درمغ

2 - دانش بومی و  احیاي مرتع ها 
1-2- فعالیت در جهت احیا سنتی مرتع ها: در امر  احیای مرتع ها بهره برداران 
به طور کل به ترتیب در ســطح متوسط و زیاد )45درصد( از دانش بومی بهره 

گرفته اند.

2-2- کشــت یــا تولید گیاهــان مرتعی: میــزان اســتفاده از دانش بومی 
)37/5درصد( در سطح زیاد است.

3-2- آبگیری مرتع ها: در این زمینه به ترتیب زیاد )27/5درصد( و خیلی زیاد 
)35درصد( از دانش بومی در این بخش بهره گرفته است. 

نقش دانش بومی در حفاظت...
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.َا مرتعحفاظت از داوص تًمی ي تًزیع فراياوی  -1جديل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  َا مرتع یاحیا داوص تًمی ي  - 2
( از داٌف ةّىی %45جؼجیب در ؿعش ىحّؿط و زیاد )َ ظّر کم ةَ ةؼداران ةةِؼه ُا ىؼجؽی اصیا : در اىؼ ُا ىؼجؽؿٍحی  اصیافؿانیث در زِث  -1-2

 اٌغ. گؼفحَ ةِؼه
 .اؿث( در ؿعش زیاد %5/37اؿحفاده از داٌف ةّىی ) : ىیؽانکكث یا جّنیغ گیاُان ىؼجؿی -2-2
 ةّىی در ایً ةعف ةِؼه گؼفحَ اؿث.  ( از داٌف%35و ظیهی زیاد ) (%5/27جؼجیب زیاد )َ : در ایً زىیٍَ ةُا ىؼجؽآةگیؼی  -3-2
 

 .َا مرتعاز  احیا تًزیع فراياوی داوص تًمی ي  -2جديل
 

 

 
 

 

 

 
 َا مرتعترداری از داوص تًمی ي تُرٌ -3
 گیؼٌغ.از داٌف ةّىی ةِؼه ىی %(75) در ؿعش ىحّؿطدادن ةَ گهَ:  زىاٌی در آب ی ایساد فامهَ -1-3
از داٌف ةّىی در ایً زىیٍَ ةِؼه  %(5/37) و زیاد %(50) جؼجیب در ؿعش ىحّؿطَ ةؼداران ة : ةِؼهصنار ةیُای  چؼای جؼجیتی گهَ در ىضم -2-3

 گیؼٌغ. ىی
 زیاد از داٌف ةّىی اؿث. ی ةیاٌگؼ اؿحفاده کَ اؿث 38/4: اٌضؼاف ىؿیار در ایً زىیٍَ در ؿعش اُيیث جؼکیب گهَ - 3-3
  ( اؿث.%5/57جؼیً درمغ اؿحفاده از داٌف ةّىی زیاد ) اؿث و ةیف 53/4 : اٌضؼاف ىؿیاراُيیث قکم آرایف گهَ -4-3
 اؿث.  %(5/37) زیاد ( و%5/57)در ؿعش ىحّؿط اؿحفاده از داٌف ةّىی  جؼیً درمغ : ةیفگؼم روز در ىؼجؽ ُای اؿحؼاصث دام در ؿاؾث -5-3

 اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً ُا قاظل

 947/0 98/2 ُغایث دیگؼ روؿحاییان

 917/0 08/3 یی جؼویر اؿحفاده از ؿّظث ؿٍگّاره

 667/0 63/2 ىؼجؽ در رؾایث و زهّگیؼی از چؼای زودرس دام

 .747/0 58/2 ازػؼفیث رؾایث و زهّگیؼی از چؼای ةیف

 158/0 02/1 ةان کارگیؼی كؼقَ ىكارکث در ة

 620/0 78/2 و ىـکٌّی ُای کكاورزی زىیًةَ  ُا زهّگیؼی از جتغیم ىؼجؽ

 783/0 55/3 ُای ؾيؼاٌی ىعؼب ىؼجؽ ظؼح جالش ةؼای زهّگیؼی از

 723/0 3/4 ىاه 3-2ىغت  ةَ ُا ىؼجؽاز ُایی َ ىكارکث در رُاکؼدن كعؿ

 832/0 03/3 ىؼجؽ ی ازظام زاُایپاقی ةؼای دام در  ُيکاری در ٌيك

 53/0 33/3 دُی ىكارکث در ىغیؼیث گهَ در فنم گم
 ىلیاس: درمغ

 

 ُا قاظل
 

 اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً

ی اصیاُای امالح و  ىكارکث در ظؼح
 ىؼاجؽ

95/3 597/0. 

 662/0 65/3 ُا ىؼجؽؿٍحی  اصیافؿانیث در زِث  

 580/0 85/2 ُيکاری در ظؼح جؿادل دام و ىؼجؽ

 59/1 43/3 کكث یا جّنیغ گیاُان ىؼجؿی

 414/1 53/3 ُا ىؼجؽىكارکث در آةگیؼی 

 ىلیاس: درمغ

3- دانش بومی و بهره برداری از مرتع ها
1-3- ایجاد فاصله ی زمانی در آب دادن به گله: در سطح متوسط )75درصد( 

از دانش بومی بهره می گیرند.
2-3- چــرای ترتیبی گله در محل های بی حصــار: بهره برداران به ترتیب در 
سطح متوســط )50درصد( و زیاد )37/5درصد( از دانش بومی در این زمینه 

بهره می گیرند. 
3-3 - اهمیت ترکیب گله: انحراف معیار در این زمینه در سطح 4/38 است 

که بیانگر استفاده ی زیاد از دانش بومی است.
4-3- اهمیت شکل آرایش گله: انحراف معیار 4/53 است و بیش ترین درصد 

استفاده از دانش بومی زیاد )57/5درصد( است. 
5-3- اســتراحت دام در ســاعت های گرم روز در مرتــع: بیش ترین درصد 
استفاده از دانش بومی در ســطح متوسط )57/5درصد( و زیاد )37/5درصد( 

است. 
6-3- رعایت زمان ورود و خروج دام: بهره برداران با استفاده از دانش بومی 

در سطح متوسط )65درصد( زمان ورود و خروج دام را تنظیم می کنند.
7-3- بهره بــرداری از مرتع براســاس نــوع دام: رابطــه ی دانش بومی و 
جداکردن انواع دام براساس مرتع در سطح خیلی زیاد و زیاد )به ترتیب 52/5 

و 42/5درصد( است.

 کٍٍغ. زىان ورود و ظؼوج دام را جٍؼیو ىی%( 65)ةؼداران ةا اؿحفاده از داٌف ةّىی در ؿعش ىحّؿط : ةِؼهزىان ورود و ظؼوج دام رؾایث -6-3
 5/52ةَ جؼجیب )در ؿعش ظیهی زیاد و زیاد ىؼجؽ ةؼاؿاس داٌف ةّىی و زغاکؼدن اٌّاع دام  ی ٌّع دام: راةعَةؼاؿاس ةؼداری از ىؼجؽ ةِؼه -7-3
 ( اؿث.%5/42و 
 

 .َا مرتعترداری از  تًزیع فراياوی داوص تًمی ي تُرٌ -3جديل
 

 

 

 

 

 

 

                                       

 ىلیاس: درمغ

 
  (رگرسیًنيایازی )تحلیل 

ىیان  دُغ کَ ٌكان ىی 199/0و ةحای  دُغ، ٌكان ىی 115/0داری ىؿٍیؿعش را در داٌف ةّىی و ىیؽان ىكارکث  ی راةعَوایازی ٌحایر جضهیم 
 . (4زغول ) ىذتث وزّد دارد یدؼاةؼداری و ةِؼه اصیا ،ىكارکث در صفاػث و داٌف ةّىی

 

 .مطاركت يداوص تًمی  ی وتایج تحلیل رگرسیًن در تررسی راتطٍ - 4جديل 
 

 

 

 
 

 داوص تًمی ي مطاركت ريستاییان  میان  یراتطٍ
ایً راةعَ زاکَ ةـحگی اؿپیؼىً اؿحفاده قغه اؿث. از آن داٌف ةّىی و ىكارکث روؿحاییان، از ضؼیب ُوىیان  ی ةؼرؿی و جؿییً راةعَ ةؼای 

ایً  اؿث.جّان گفث کَ داٌف ةّىی ةؼ ىیؽان ىكارکث روؿحاییان ةـیار ىؤدؼ اظيیٍان ىی %99قغه اؿث، ةا  دارىؿٍی %1جؼ از  ؿعش کّچكدر 
 اظيیٍان  ةـیار زیاد ةّده اؿث. %99ةا  715/0ضؼیتی ىؿادل ةا  اصیا ةـحگی در ةعف ىكارکث در زىیٍَ  دیؼ و ُوأج

 
  

 اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً ُا قاظل

 .552/0 05/3 دادن ةَ گهَ زىاٌی در آب ی ایساد فامهَ

 741/0 45/3 صنار ةیُای  چؼای جؼجیتی گهَ در ىضم

 586/0 38/4 رؾایث جؼکیب گهَ در ىؼجؽ

 599/0 48/3 گؼم روز ُای اؿحؼاصث دام در ؿاؾث

 640/0 53/4 گهَقکم  آرایف ىٍاؿب 

 564/0 8/2 ُيکاری در رؾایث زىان ورود و ظؼوج دام

 679/0 47/4 ٌّع دام اؿاسةؼداری ىؼجؽ ةؼ ىكارکث در ةِؼه

 ىغل
 ىؿیار ُای ضؼیب ىؿیار  ُای ضؼیب

T داری ؿعش ىؿٍی 
B ةحا ظعای اٌضؼاف ىؿیار 

 داةث

 داٌف ةّىی

849/21 

 

946/8 - 442/2 21/0 

682/2 652/1 

 

199/0 

 

624/1 115/0 

نقش دانش بومی در حفاظت...
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تحلیل وایازی )رگرسیون( 
نتایــج تحلیل وایازی رابطه ي دانش بومی و میزان مشــارکت را در ســطح 
معنی داری 0/115 نشــان می دهد، و بتای 0/199 نشــان می دهد که میان 

دانش بومی و مشارکت در حفاظت، احیا و بهره برداری اثری مثبت وجود دارد 
)جدول 4(. 

 کٍٍغ. زىان ورود و ظؼوج دام را جٍؼیو ىی%( 65)ةؼداران ةا اؿحفاده از داٌف ةّىی در ؿعش ىحّؿط : ةِؼهزىان ورود و ظؼوج دام رؾایث -6-3
 5/52ةَ جؼجیب )در ؿعش ظیهی زیاد و زیاد ىؼجؽ ةؼاؿاس داٌف ةّىی و زغاکؼدن اٌّاع دام  ی ٌّع دام: راةعَةؼاؿاس ةؼداری از ىؼجؽ ةِؼه -7-3
 ( اؿث.%5/42و 
 

 .َا مرتعترداری از  تًزیع فراياوی داوص تًمی ي تُرٌ -3جديل
 

 

 

 

 

 

 

                                       

 ىلیاس: درمغ

 
  (رگرسیًنيایازی )تحلیل 

ىیان  دُغ کَ ٌكان ىی 199/0و ةحای  دُغ، ٌكان ىی 115/0داری ىؿٍیؿعش را در داٌف ةّىی و ىیؽان ىكارکث  ی راةعَوایازی ٌحایر جضهیم 
 . (4زغول ) ىذتث وزّد دارد یدؼاةؼداری و ةِؼه اصیا ،ىكارکث در صفاػث و داٌف ةّىی

 

 .مطاركت يداوص تًمی  ی وتایج تحلیل رگرسیًن در تررسی راتطٍ - 4جديل 
 

 

 

 
 

 داوص تًمی ي مطاركت ريستاییان  میان  یراتطٍ
ایً راةعَ زاکَ ةـحگی اؿپیؼىً اؿحفاده قغه اؿث. از آن داٌف ةّىی و ىكارکث روؿحاییان، از ضؼیب ُوىیان  ی ةؼرؿی و جؿییً راةعَ ةؼای 

ایً  اؿث.جّان گفث کَ داٌف ةّىی ةؼ ىیؽان ىكارکث روؿحاییان ةـیار ىؤدؼ اظيیٍان ىی %99قغه اؿث، ةا  دارىؿٍی %1جؼ از  ؿعش کّچكدر 
 اظيیٍان  ةـیار زیاد ةّده اؿث. %99ةا  715/0ضؼیتی ىؿادل ةا  اصیا ةـحگی در ةعف ىكارکث در زىیٍَ  دیؼ و ُوأج

 
  

 اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً ُا قاظل

 .552/0 05/3 دادن ةَ گهَ زىاٌی در آب ی ایساد فامهَ

 741/0 45/3 صنار ةیُای  چؼای جؼجیتی گهَ در ىضم

 586/0 38/4 رؾایث جؼکیب گهَ در ىؼجؽ

 599/0 48/3 گؼم روز ُای اؿحؼاصث دام در ؿاؾث

 640/0 53/4 گهَقکم  آرایف ىٍاؿب 

 564/0 8/2 ُيکاری در رؾایث زىان ورود و ظؼوج دام

 679/0 47/4 ٌّع دام اؿاسةؼداری ىؼجؽ ةؼ ىكارکث در ةِؼه

 ىغل
 ىؿیار ُای ضؼیب ىؿیار  ُای ضؼیب

T داری ؿعش ىؿٍی 
B ةحا ظعای اٌضؼاف ىؿیار 

 داةث

 داٌف ةّىی

849/21 

 

946/8 - 442/2 21/0 

682/2 652/1 

 

199/0 

 

624/1 115/0 

 .داوص تًمی ي مطاركتمیان  ی تعییه راتطٍ ترای تستگی اسپیرمه ی ضریة َم محاسثٍ -5جديل 

 % 1داری در ؿعش  : ىؿٍی*

 

 گیریتحث ي وتیجٍ
. یـث( ةّد کَ ؿعش ىعهّةی ٌ%5/27-40) ٌحایر، ىیؽان ُغایث و جؼغیب روؿحاییان ةَ اؿحفاده از داٌف ةّىی در ؿعش کو و ىحّؿطةؼاؿاس 

درؿحی و ةا  ةَ کارایً  ،کو اؿث قغه ةؼرؿی ی ُا در ىٍعلَ ؿفاٌَ جؿغاد آنأو ىح ،ٍغجؼغیب را ةؼؾِغه داقح کارؿفیغان  ریف جؼ ةیفزاکَ  از آن
 اؿثدر ؿعش  ىٍاؿتی  یی ؿٍگّارهُای . ٌلف داٌف ةّىی در جؼویر اؿحفاده از ؿّظثاؿثاٌسام ٌگؼفحَ و ادؼگػاری آن ٌاچیؽ  ىٍاؿبقغت 

ُا کٍٍغ. آنگػقحَ ُياٌٍغ پغراٌكان از فضّالت داىی ةؼای ؿّظث اؿحفاده ىیُای  ةؼداران از ؿالةِؼه قغه ةؼرؿیی در ىٍعلَ، زیؼا (1 زغول)
و در پاییؽ و زىـحان ةؼای  ،غٍٍک ىیُا در ىؿؼض ُّا ظكك داری و ؿؼای دام ُا ظاٌَةام  و در پكث کٍٍغ ىی ُا زيؽ داری از دامفضّالت داىی را 

ٌفث و  ىاٌٍغُایی  ٌیاز ةَ ؿّظث کَ ظّری ةَ ،کٍٍغ ىیكّروت اؿحفاده  کكك و كؼه ىاٌٍغُای داىی ُا و پعث ةؼظی از فؼاورده داری کؼدن دام گؼم
ةا  ٌیؽو اؿث، ةـیار ٌاچیؽ ةؼداران ِؼهةو داٌف فٍی و ؾهيی  اؿثؿٍحی  کاىالًداىغاری زاکَ  ازآن ٌیؽ گفثاٌغ. رؿاٌغه جؼیً اٌغازه کوگاز را ةَ 

ازػؼفیث  زهّگیؼی از چؼای زودرس و رؾایث و زهّگیؼی از چؼای ةیفدر ةؼداران ةِؼه، پاییً ةّدن درآىغُاجّزَ ةَ قؼایط اكحنادی و 
ُای آىّزقی و صضّر  ةؼگؽاری دوره جـِیالت، دادن  ىاٌٍغُای دونحی  صيایث غةای ىكکمایً  کؼدن ةؼظؼف ةؼای. کٍٍغ ُيکاری ٌيی درؿحی ةَ

 کارقٍاؿان ىٍاةؽ ظتیؿی در ؾؼمَ مّرت گیؼد.   ی پیّؿحَ
ن یایةؼداران و روؿحادیگؼی ةؼای ةِؼه یقغهی و درآىغ ی زىیٍَ داری و کكاورزی )ىضغود( ؾيالً زؽ دام قغه ةؼرؿی یازآٌساکَ در ىٍعلَ

ؿتب  ُا زىیًً جغییؼ کارةؼی ایزیؼا ، گیؼٌغ را ىیىؼجؿی  ُای زىیًجغییؼ کارةؼی  زهّین اةؼدار ةِؼهاز  %55کَ صغود داد ، ٌحایر ٌكان ٌیـث
از زيهَ  ُا ىؼجؽجٍاوةی از  ی و اؿحفاده ،صنار و كؼق ةیىاه  3جا  2ىغت  ةَ ُا ىؼجؽاز ُایی َ قّد. رُاکؼدن كعؿُا ىیآن درآىغظعؼافحادن  ةَ

ا ةا و جٍِ ،صيایث دونثکيك و  ةیةؼداران آن اؿث کَ ةِؼه یدٍُغه ٌكان یافحَایً . اؿثىٍعلَ  ُای ىؼجؽی اصیاصفغ و  کارُای ىٍاؿب ةؼای
ؼاکٍف دام در ىؼجؽ پ ةؼایمّرت ؿٍحی  ةؼداران از دیؼةاز ةَةِؼه ،ایً چّن ُو. دارٌغىِيی در ایً زىیٍَ ٌلف  ،جکیَ ةؼ داٌف ةّىی ظّد

ةِیٍَ از  ی اؿحفاده ةؼای ،قٌّغةا ىكارکث ىاٌؽ ورود دام ةَ ىؼجؽ ىی دُی در فنم گمةؼداران ةِؼهکَ  ةا جّزَ ةَ ایًکٍٍغ. پاقی ىی ٌيك
دُی  کَ گم یؿٍی در زىاٌی  آورٌغ، ىی ُا ىؼجؽ چؼا ةَ ةؼایُا را  ىاه دام ُا از اواظؼ جیؼگیاُان، آن ی و ٌیؽ ةا جّزَ ةَ رویف کاىم ُيَ ُا ىؼجؽ

و ُيکاران  ُّنث ،(1990ُغی ) ُاییً جضلیق ةا یافحَا جِغیغ ظّاُغ کؼد. جؼیً ظعؼ صیات گیاه را و کواؿث رؿیغه گیاُان ةَ اجيام 
)ىحّؿط جا  ی پػیؼفحٍی، در ؿعضُا ىؼجؽی اصیادر  ةؼداران ةِؼهکَ دُغ ظّاٌی دارد. ٌحایر ٌكان ىی ُو (2010) و ُيکاران ( و ظهیلی1989)

ُا پؼدازٌغ. آنىی ُا ىؼجؽی اصیا ةَکكث ؾهّفَ و جّنیغ گیاُان ىؼجؿی  ةا قغه ةؼرؿی ی  ةؼداران ىٍعلَةِؼهاٌغ. زیاد( از داٌف ةّىی ةِؼه گؼفحَ
و رقغ گیاُان ىؼجؿی  ُا ىؼجؽو ةِتّد  اصیاةؼای ُایی اؿث کَ  ٌیؽ از زيهَ روش ُا ىؼجؽگیؼی  کٍٍغ. آبؾهّفَ جّنیغی را جاةـحان ةؼداقث ىی

 ٌيایٍغ. ىیآةگیؼی  را ُا ىؼجؽو  ،اٌغ داری و ىغیؼیث ىؼجؿی ظّیف ةا ایً ىّضّع ىّافق دام ی ةؼداران ٌیؽ ةا جّزَ ةَ جسؼةَ ةِؼه .اؿثةـیار ىفیغ 
وةیف  و ؾهّفَ کواؿث ٍُگاىی کَ ُّا ؿؼد قغه  .کٍٍغاز داٌف ةّىی ظّیف اؿحفاده ىیةؼداران  داران و ةِؼه دامٌیؽ  ةؼداریدر ةعف ةِؼه

کؼدٌی  ةعكی از ىؼجؽ کَ ىٍاةؽ آب اؿحفادهکَ قّد  ایً اىؼ ؿتب ىی ةؼٌغ. روزدرىیان ةَ ىضم آةكعّر ىی ظّد را یكُای ُا دامآن، اؿثدار  آب
ای ُ ُا وارد ؾؼمَو دام چؼاٌٍغ ُؼ كعؿَ ىی ُا را روزاٌَ دردامو کٍٍغ  ىیجلـیو  ىحؿغدُای َ ةَ كعؿُا را  هچؼا قّد. چّپاٌان چؼاگاٌیؽ  ٌغارد
ٌغ کَ گهَ ةایغ جؼکیتی اداران ةؼ ایً ةاور ٌیازی ةَ صنار ىؼُّن ىِارت چّپاٌان در قٍاظث و ُغایث گهَ اؿث. دام ایً ةی .قٌّغ ٌيی گؼدیغهچؼاٌ

جؼی دارٌغ و در ىٍاظق پؼقیب و ؿٍگالظی ةِحؼ  وظیؽ ةیف زـث ،اٌغُا ؾالكيٍغ ی ةَ چؼیغن ةّجَی  زیؼا ةؽُا از ٌؼؼ جغػیَ ،از ةؽ و ىیف ةاقغ
 )در ىٍاظق کُّـحاٌی(کٍٍغ گهَ را  داران ؿؿی ىی . دامالزم اؿثزایی گهَ َ ُغایث و زاةةؼای در ُؼ گهَ جؿغادی ةؽ  ،ةؼایً ؾالوه .چؼٌغ ىی
 یصيهَگهَ و ظعؼ افؼاد از زغا قغن  ،اول چٍغیً صـً دارد:کار دٍُغ کَ ظّل و ؾؼض آن جلؼیتاً یکـان ةاقغ. ایً  ی صؼکث ی گٌَّ ةَ

چؼاگاه  یُای الغؼ و ؾؼمَ و ةَ دامقّد   ىیجؼ  ةیف ُا غ راُپیيایی دامٍکٍ چؼا ىی یظّنمف مّرت  گهَ ةَ کَ زىاٌی ،ومد .قّد کو ىی ُا گؼگ
دام زیؼا  ،کٍٍغاؿحؼاصث  گؼم روز در ىؼجؽ ُای در ؿاؾثُادامدٍُغ کَ  ازازه ىی گیؼی از داٌف ةّىی، ةؼداران ةا ةِؼهةِؼه قّد. ىی هوردآفكار 
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رابطه ی میان دانش بومی و مشارکت روستاییان  
 برای بررســی و تعیین رابطه ي میان دانش بومی و مشــارکت روستاییان، از 
ضریب هم بستگی اسپیرمن استفاده شده است. از آن جاکه این رابطه در سطح 
کوچك تر از 1درصد معنی دار شــده است، با 99درصد اطمینان می توان گفت 

که دانش بومی بر میزان مشــارکت روســتاییان بسیار مؤثر است. این تأثیر و 
هم بســتگی در بخش مشــارکت در زمینه  احیا با ضریبــی معادل 0/715 با 

99درصد اطمینان  بسیار زیاد بوده است.

بحث و نتیجه گیری
براســاس نتایج، میزان هدایت و ترغیب روستاییان به استفاده از دانش بومی 
در ســطح کم و متوســط )40-27/5درصد( بود که سطح مطلوبی نیست. از 
آن جاکه بیش تر ریش سفیدان کار ترغیب را برعهده داشتند، و متأسفانه تعداد 
آن ها در منطقه ي بررسی شــده کم است، این کار به درستی و با شدت مناسب 
انجام نگرفته و اثرگذاری آن ناچیز است. نقش دانش بومی در ترویج استفاده 
از سوخت های سنگواره یي در سطح  مناسبی است )جدول 1(، زیرا در منطقه ی 
بررسی شــده بهره برداران از سال های گذشــته همانند پدرانشان از فضوالت 
دامی برای سوخت اســتفاده می-کنند. آن ها فضوالت دامی را از دام داری ها 
جمع  مي کنند و در پشت بام خانه ها و سرای دام داری ها در معرض هوا خشك 
مي کنند، و در پاییز و زمســتان برای گرم کــردن دام داری ها و پخت برخی از 
فراورده های دامی مانند کشك و قره قوروت استفاده می کنند، به طوری که نیاز 

به سوخت هایی مانند نفت و گاز را به کم ترین اندازه رسانده اند.

 ازآن جاکه دامداري کاماًل ســنتي اســت و دانش فنــي و علمي بهره برداران 
بســیار ناچیز اســت، و نیز با توجه به شرایط اقتصادي و پایین بودن درآمدها، 
بهره بــرداران در جلوگیری از چرای زودرس و رعایــت و جلوگیری از چرای 
بیش ازظرفیت به درســتی همکاری نمی کنند. برای برطرف کردن این مشکل 
باید حمایت هاي دولتي مانند دادن تســهیالت،  برگزاري دوره هاي آموزشي و 

حضور پیوسته ی کارشناسان منابع طبیعي در عرصه صورت گیرد.  
ازآنجاکه در منطقه ی بررسی شــده جز دام داري و کشــاورزي )محدود( عماًل 
زمینه ی شغلي و درآمدی دیگري براي بهره برداران و روستاییان نیست، نتایج 
نشــان داد که حدود 55درصد از بهره برداران جلوی تغییر کاربري زمین های 
مرتعي را می گیرند، زیرا تغییر کاربري این زمین ها ســبب به خطرافتادن درآمد 
آن ها مي شــود. رهاکردن قطعه هایی از مرتع هــا به مدت 2 تا 3 ماه بی حصار 
و قرق، و اســتفاده ی تناوبی از مرتع ها از جمله کارهای مناســب برای حفظ 
و احیــای مرتع های منطقه اســت. این یافته نشــان  دهنده ی آن اســت که 

نقش دانش بومی در حفاظت...
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بهره بــرداران بی کمك و حمایت دولت، و تنها بــا تکیه بر دانش بومی خود، 
نقــش مهمی در این زمینه دارند. هم چون این، بهره برداران از دیرباز به صورت 
ســنتي برای پراکنش دام در مرتع نمك پاشــی می کنند. بــا توجه به این که 
بهره برداران در فصل گل دهي با مشــارکت مانع ورود دام به مرتع مي شوند، 
برای استفاده ی بهینه از مرتع ها و نیز با توجه به رویش کامل همه ي گیاهان، 
آن ها از اواخر تیر مــاه دام ها را برای چرا به مرتع ها می آورند، یعنی در زمانی 
 که گل دهي گیاهان به اتمام رســیده اســت و کم ترین خطــر حیات گیاه را 
تهدید خواهد کرد. این تحقیق با یافته های هدي )1990(، هولت و همکاران 
)1989( و خلیقي و همکاران )2010( هم خوانی دارد. نتایج نشان می دهد که 
بهره برداران در احیای مرتع ها، در سطحی پذیرفتنی )متوسط تا زیاد( از دانش 
بومی بهره گرفته اند. بهره برداران منطقه  ي بررسی شده با کشت علوفه و تولید 
گیاهان مرتعی به احیای مرتع ها می پردازند. آن ها علوفه تولیدی را تابســتان 
برداشت می کنند. آب گیری مرتع ها نیز از جمله روش هایی است که برای احیا 
و بهبود مرتع ها و رشــد گیاهان مرتعی بســیار مفید است. بهره برداران نیز با 
توجه به تجربه ی دام داری و مدیریت مرتعی خویش با این موضوع موافق اند، 

و مرتع ها را آبگیری می نمایند. 
در بخــش بهره برداری نیــز دام داران و بهره بــرداران از دانش بومی خویش 
اســتفاده می کنند. هنگامی که هوا سرد شــده است و علوفه کم وبیش آب دار 
اســت، آن ها دام های خود را یك روزدرمیان به محل آبشــخور می برند. این 
امر ســبب می شود که بخشــی از مرتع که منابع آب استفاده کردنی ندارد نیز 
چرا شــود. چوپانان چراگاه ها را به قطعه های متعدد تقسیم مي کنند و دام ها را 
روزانه در هر قطعه می چرانند و دام ها وارد عرصه های چرانگردیده نمی شوند. 
این بی نیازی به حصار مرهون مهارت چوپانان در شناخت و هدایت گله است. 
دام داران بــر این باوراند که گله باید ترکیبی از بز و میش باشــد، زیرا بزها از 
نظر تغذیه  یی به چریدن بوته ها عالقمنداند، جســت وخیز بیش تری دارند و در 
مناطق پرشیب و ســنگالخی بهتر می چرند. عالوه براین، در هر گله تعدادی 
بز برای هدایت و جابه جایی گله الزم اســت. دام داران ســعی می کنند گله را 
)در مناطق کوهســتانی( به گونه یی حرکت دهند که طول و عرض آن تقریبًا 
یکســان باشد. این  کار چندین حسن دارد: اول، از جدا شدن افراد گله و خطر 
حمله ی گرگ ها کم می شــود. دوم، زمانی که گله به صورت صف طولی چرا 
می کنند راهپیمایی دام ها بیش تر مي  شود و به دام های الغر و عرصه ی چراگاه 
فشــار آورده می شود. بهره برداران با بهره گیری از دانش بومی، اجازه می دهند 
که دام هادر ســاعت های گرم روز در مرتع استراحت کنند، زیرا دام میل دارد 
در تابســتان در ساعت های گرم )ساعت های اول بعدازظهر( و تا مساعد شدن 
هوا استراحت کند. بنابراین حرکت گله در ساعت های گرم باعث می شود گله 
زمانی را صرفًا راه برود و نتوانــد چرا کند. راه پیمایی بی چرا هم به ضرر دام و 
هم به ضرر چراگاه تمام می شــود و چوپانان این کار را نمي کنند. بهره برداران 
با اســتفاده از دانــش و تجربه ی خود، زمان ورود و خــروج دام ها را در مرتع  
مدیریت می کنند تا بدین شــکل بتوانند تا حدي از چرای زودرس و بی رویه ی 

دام جلوگیری کنند. 
یکی دیگر از روش های معمول برای اســتفاده ی بهینــه از مرتع، به ویژه در 

مرتع های ییالقی، جداســازی انواع دام براساس سن و جنس است. دام داران 
منطقــه ی ییالقی خورتاب  رودبار، انــواع دام را در گله های خاص و جداگانه 
می چرانند، و ایــن به خاطر تفاوت در عادت غذایی، علوفه ی دلخواه و توانایی 
آن ها در چریدن قســمت های مختلف مرتع )از نظر وضعیت پســتی و بلندي( 
اســت. با توجه به توضیح های بهره برداران، اهمیت دادن به شکل آرایش گله 
و جداکردن انواع دام گله و تقســیم کردن و بهره برداری از مرتع براساس نوع 
دام با اســتفاده از دانش بومی انجام می شود. چرای ترتیبی گله در محل های 
بی حصار بیشــترین انحراف معیار و دادن آرایش مناســب به گله بیشــترین 
میانگین را داشــت )جدول 3(. این یافته نشان می دهد که میزان بهره گیری 
از دانش محلی در شــکل دادن به آرایش گله سطح مناسبی )متوسط و باال( 
دارد. این نتایج با تحقیقات افشــارزاده و پاپ  زن )2011(، عبدي نژاد و ناطقي 
)2010(، ثمري )2003( و یوســفي )2010( هم سو است. نتایج نشان می دهد 
که میان میزان اســتفاده از دانش بومی و مشارکت رابطه ی معنی داری وجود 
دارد. از طرف دیگر، بهره گیری از دانش ها و تجربه  های بومیان عامل مؤثری 
در مشارکت است که اگر به درستی مدیریت و با اصول علمي و دستورکار هاي 
فنــي تلفیق، و برپایــه ی  قانون در منابع طبیعي اجرا شــود، قطعًا نتیجه های 
ســودمند و بهینه یي به جاي خواهند گذاشت، زیرا باعث ایجاد اعتماد بیشتر و 

حس مسئولیت در بهره برداران خواهد شد. 
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