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دانش بومی و سنتهای محلی در تولید
و مدیریت محصوالت شیری دام گوسفندی
(مطالعه موردی :روستای تاکُر -شهرستان نور)
 مصطفی فیروزروز؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،ایران.
 مهدی قربانی؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
*

 رضا عرفانزاده ؛ استادیار گروه مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران.

چکیده
دانش بومی هر سرزمین چگونگی فهم و نگرش مردم به جهان بوده که نتیجه سالها تجربهه نیاکهان در بههرهبهرداری بهینهه از منهاب
پیرامون انسانها را نشان میدهد .پافشاری بر انتقال فناوری و بیتوجهی به دانش بومی نهتنها باعث تخریب رابطه انسان با محیط وی
شده است که موجبات بروز خلل در برنامههای توسعه پایدار را نیز فراهم آورده است .این تحقیق با مرور بخشی از دانش بومی منطقه
بر سنتهای محلی در تولید و مدیریت فرآوردههای شیر دامهای گوسفندی مردم روستای تاکُر از تواب بخهش بلهده شهرسهتان نهور
تأکید مینماید .روش مطالعاتی این تحقیق بر مبنای روشهای پیمایشی است که جهت تولید اطالعات از روشههای کیفهی مشهاهده
مستقیم مشاهده مشارکتی و مصاحبه سازمانیافته با گروههای هدف استفاده شده است .نتایج این تحقیق شامل تحلیل دانهشبهومی
گلهداران در مدیریت دام و شناخت ابعاد مختلف دانشبومی در فرآوری و تقسیم مشتقات شیری در قالب تعاونی سنتی "عیارگیری" و
"شاخوپی" است .بر اساس نتایج این تحقیق میتوان بیان نمود که گلهداران در روستای مورد مطالعه جهت مهدیریت دام و فهرآوری
شیر آنها سازمان اجتماعی را بر اساس آداب ورسوم محلی شکل دادهاند .این سهازمان نهوعی سهرمایه اجتمهاعی بهرای بههرهبهرداران
محسوب میشود .درنهایت میتوان بیان نمود پایداری اقتصادی معیشتی بهرهبرداران در این منطقه وابسته به پایداری و تقویت انسجام
و سرمایه اجتماعی در شبکه بهرهبرداران مرت است.
واژگان کلیدی :سنتهای محلی دانشبومی روستای تاکُر عیارگیری انسجام اجتماعی و شاخوپی.
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 .1مقدمه
دامداری اقتصهاد عمهده عشهایر و اقتصهاد درجهه دوم
غالههب روسههتاهای ای هران اسههت و ل ه ا پ ه از کشههاورزی
بیشترین حجم و انواع مشارکت و یاریگری در پیرامون آن
شکل گرفته است [ .]39بهه طهورکلی از گ شهتهههای دور
انسان به شیوههای مختلف اطالعات را از طبیعهت کسهب
کرده و این دانستهها را به صورت تجربی نوشتاری و یها از
طریق شفاهی (سینه به سینه) به نسلههای بعهدی منتقهل
کرده است .این دانشهای سنتی کهه از ابعهاد گسهتردهای
برخههوردار اسههت از روابههط مسههتقیم انسههان بهها محههیط
سرچشمه گرفته اسهت [ .]20ایهن علهم کهه بهوم شناسهی
انسانی خوانده میشود به مطالعه روابط و تعهامالت میهان
انسانها و محیطزیست ایشان و درواقه مطالعهه فرهنه
برخاسته از رابطه انسان با طبیعت است که تحهت عنهوان
دانشی به نام "بومشناسی فرهنگهی "مهورد مطالعهه قهرار
میگیرد .بومشناسی فرهنگی دانشی است که جنبههههای
فرهنگی ارتباط انسهان بها طبیعهت اطهراف خهود را مهورد
تحلیل و بررسی قرار میدهد [ .]31یکی از ابعادی کهه در
3
بومشناسی فرهنگی مورد بحث قرار میگیرد دانشبهومی
بهرهبرداران مرت در مدیریت گلههای دامی در عرصهههای
طبیعی اسهت .محققهین مختلفهی بهه نقهش مههم دانهش
اکولوژیک بومی گلهداران در استفاده پایدار از عرصههههای
طبیعی اذعان نمهودهانهد [.]23 22 25 29 21 23 3 32
در تعاریف دانش بومی دانش گروههای انسهانی در ارتبهاط
با زمینههای مختلف هسهتی زنهدگی و معیشهت تعریهف
شهده اسهت کهه از تعهادل و تعامهل بها محهیط طبیعهی و
اجتماعی و از طریق آزمون وخطها در خهالل زمهان شهکل
گرفته است و معموالً نهامکتوب و شهفاهی اسهت [.]8 1 0
همچنین تعریف فرهن توسعه روستایی از دانهش بهومی
این چنین بوده که این دانش مربوط به محلی خاص که در
طول زمان انباشته شده است [ .]38تجربه نشان میدههد
که دانش بومی نه تنها با دانش رسمی در تعارض و تناقض
نبوده بلکه ویژگیهای متفاوت دانش بهومی آن را مکمهل
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خههوبی بههرای دانههش رسههمی قههرار داده اسههت و دانشههی
قابل دسترس قابل فهم ساده کارآمد و ارزان است .دانهش
بومی از دهه  3019بهه طهور فزاینهدهای بهه عنهوان منبه
اساسی و با ارزش جوام محلی در راسهتای دسهتیابی بهه
توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده است .در واق ایهن
دانش به عنوان راهحلی برای پاسخ به شکست نظریههههای
بزرگ توسعه (به ویژه نظریه نوسهازی) توسهط کشهورهای
بههزرگ در نظههر گرفتههه مههیشههود و در آن راهحههلهههای
فنسهاالرانه بهرای تغییهر چشهمانهدازهای توسهعه از نگهاه
اکثریت دهقانان و کشاورزان کوچک در جهان موردتوجهه
قرار گرفته است [ .]3برای اولین بار در کنفهران "ریهو"
(اجالس عالی زمین) که در سال  3002برگزار شد دانش
بومی به عنوان عاملی ارزشهمند در توسهعه پایهدار معرفهی
شد .در واقه دانهش بهومی مصهدا بهارز جملهه مشههور
فریترز3شوماخر( 2کوچک زیباسهت )8اسهت؛ زیهرا اهمیهت
جوام محلی و بومی را بهخوبی بازنمایی میکند [.]28
ازجملههه زمینههههههای شههناخته شههده دانههش بههومی در
منهههاطق روسهههتایی ایه هران همیه هاری مشهههارکت و بهههه
تعبیههری تعههاون اسههت .ایههن نههوع گههروههههای یههاریگری
سههازمانیافتههه کههه در بههیش از  09درصههد امههور زنههدگی
روسههتاییان بهههوی هژه تهها قبههل از اصههالحات اراض هی وجههود
داشته را اصهطالحاً "تعهاونیههای سهنتی" مهینامنهد کهه
شایسههتگی سرمشههق شههدن بههرای برنامههه ریههزان تعههاون
کشههور را دارد .ایههن تعههاونیههها بهههمثابههه سههازمانهههای
کهنههی مههیباشههند کههه هنههوز نیههز اشههکالی از آن را در
روستاها و ایالت این مرزوبهوم مهیتهوان جسهتوجهو کهرد
ولههی بهها فروپاشههی نظههام مههدیریت روسههتایی حاصههل از
اصهالحات اراضهی بعضهی از آنههها کمرنه گردیهد [.]31
خوشههبختانه تعههاونیهههای سههنتی در زمینههه دامههداری
سههنتی هنههوز در میههان دامههداران متحههر زنههده و بههه
نامهای گوناگون رایهج اسهت .یکهی از مههمتهرین تعهاونی-
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هههای سههنتی در مههدیریت ش هیر دامههها در ب هین گلهههداران
در ایهران تعهاونی سهنتی "واره" اسههت کهه در واقه نههوعی
سههازمان غیررسههمی تعههاونی سههنتی غالب هاً زنانههه و بس هیار
کهن با محور اصهلی همیهاری اسهت .اگرچهه محهور اصهلی
مبادله در واره مبادلهه پایاپهای (شهیربه شهیر) اسهت امها در
حاش هیه آن مبههادالت اقتصههادی اجتمههاعی و روان هی دیگههر
نیههز اتفهها مههیافتههد [ .]33در تحقیههق حاضههر نیههز بههه
مطالعههه یک هی از ای هن سههنتهههای همی هاری و تعههاون ب هین
گلههههداران منطقهههه مهههورد مطالعهههه تحهههت عنهههوان
"عی هارگیری" پرداختههه شههده اسههت .ای هن تعههاون مصههدا
بارز "همیهاری "3در بهین گلههداران ایهن روسهتا بهوده کهه
عههاری از هرگونههه آیههیننامههه و مقههررات مکتههوب قههرنههها
پایههدار مانههده و بههدون آنکههه ماننههد تعههاونیهههای مههدرن
منجر بهه نهزاع و درگیهری تغییهر اعضهای هیئهتمهدیره و
انحههالل گههردد در صههورت بههروز اخههتالل احتمههالی کههه
بهههنههدرت پ هیش م هیآی هد مشههکالت بهههصههورت گفتگههو و
سههازش حههلوفصههل مهیگههردد .از مثههالهههای ایهن تجربههه
شغلی و سهازش مهیتهوان بهه رعایهت نظهم در زمهان ورود
و خروج دام بهه مرته بهر اسهاس اقلهیم و وضهعیت مرته
حرکههت دام در سههامانهههای مختلههف بههر اسههاس تعههداد
نههوع و ترکیهب گلههه اعتمههاد و سههازش در صههورت گههم ی ها
تلف شدن دام اشاره کهرد .دامهداران بها شهناخت کامهل از
گیاههان خهوشخهورا دوره چهرای دامههای خهود را بها
معیارههای بههرهبهرداری مجهاز و تهوان اکولهوژیکی مرته
تنظهیم مهیکننهد .عامهل بقها و ضهامن پایهداری توسهعه و
بالندگی تعاونی مه کور و سهایر همیهاریهها طهی قهرنهها
در پهنههه ایهرانزمهین کارکردهههای اقتصههادی اجتمههاعی و
فرهنگههی آنههها بههه همههراه تعهههدات اخالقههی اصههالت
فرهنگهی اعتقههادات مل هی و مه هبی و وجههود شههبکههههای
نههامر ی از نظههارتهههای اجتمههاعی و سههرمایه اجتمههاعی
اسههت کههه بهههصههورت عههاملی نیرومنههد موجههب پیونههدهای
ناگسسههتنی بههین مههردم و بههه طبهه اعضههای تعههاونی
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مهههیگهههردد ( .)29ههههدف از ایهههن تحقیهههق بررسهههی
جنبههای مختلهف دانهش بهومی دامهداران بهرای مهدیریت
و تولی هد فههرآوردههههای ش هیری از دامهههای گوسههفندی در
روسههتای تههاکُر واقهه در مراتهه ارتفاعههات کوهسههتانی
شمال البرز اسهت .در ایهن بررسهی همچنهین جنبههههای
مختلهف دانهشبهومی گلههداران ازجملهه تولیهد و مهدیریت
محصوالت شهیری و نقهش سهنتههای محلهی در تقسهیم
فههرآوردههههای حاصههل از آن مههورد بررس هی قههرار گرفتههه
است.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش یکی از روستاهای
حوزه آبخیز نورود واق در البرز مرکزی است که در شمال
قله دماوند و در فاصله میان دو بزرگراه تهران -آمل (جاده
هراز) و تهران -چالوس قرار دارد که در طهول شهرقی 53
درجههه و  29دقیقههه تهها  52درجههه و  38دقیقههه و عههرض
شمالی  89درجه و  39دقیقه تها  89درجهه و  35دقیقهه
واق شده است (شکل  .)3این منطقهه از غهرب بهه حهوزه
آبخیز وازرود و بخشی از چالوس از جنوب به حوزه آبخیز
کرج و هراز و از شر بهه جهاده ههراز منتههی مهیگهردد.
اقتصاد مهردم ایهن منطقههی ییالقهی بیشهتر دامهداری و
کشاورزی است .روستای تاکُر که هدف اصلی این تحقیهق
است از روستاهای ییالقهی بخهش بلهدهی نهور در اسهتان
مازندران است که فاصله روستا تا نزدیکترین شهر (یعنی
بلده)  31 kmاست .جمعیت روستای تاکر بر اسهاس آمهار
سال  3809در تابستان  399خانوار و  599نفر جمعیت و
در زمسههتان  99خههانوار  313نفههر اسههت .در ای هن روسههتا
دامداری در کنار باغداری و کشاورزی شهغل اصهلی مهردم
است .بهرهبرداری از مرات روستای تاکر بر اسهاس پروانهه
شورایی است بر این اساس که پروانههها در اختیهار شهورا
بوده و بهرهبرداران بر اساس ایهن پروانهه حهق برداشهت از
مرات در سامان عرفی روستا را دارند.
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی روستای تاکُر

 .2.2روش تحقیق
در ایهن روسهتا بهر اسهاس روش پیمایشهی و از طریهق
روشهای کیفی از جمله مشهاهده مسهتقیم مصهاحبه بها
گروهههای ههدف و مشهاهده مشهارکتی بههرهبهرداران در
منطقه مورد مطالعه شناسایی شدند .در پایلوتهای مهورد
مطالعه تعداد  33نفر دامدار که بهصهورت مشهارکتی و بها
همکاری یکدیگر بهرای مهدیریت دام در عرصهه از مراته
روسههتای تههاکُر اسههتفاده نمههودهانههد در شههبکه اجتمههاعی
گلهههداران دخیههلانههد .در جم ه آوری دادهههها محقههق از
روشهههای مشههارکتی و بهها حضههور مسههتقیم در فرآینههد
شیردوشهی و تقسهیم و مههدیریت محصههوالت دامهی ایهن
فرآیند را به طور دقیق ثبت نموده و سهس بها اسهتفاده از
پرسههشنامههه بههاز سههاختار اجتمههاعی مههرتبط و باورهههای
فرهنگی را کشف نموده است .الزم بهه ذکهر اسهت جههت
ارزیابی صحت اطالعات بههدسهتآمهده افهراد مختلهف در

گروههای مختلف گلهداری در روستای تاکر مورد پرسهش
قرار گرفتند .در ادامهه بههمنظهور تحلیهل دانهشبهومی از
رویکرد کاالند 3اسهتفاده شهد [ .]33مطهابق ایهن رویکهرد
برای شناخت کامل دانهش سهنتی بایهد آن را در چنهدین
سطح تحلیلی در نظر گرفت که این سطوح شامل شناخت
دانش عملکرد ساختار اجتماعی باورها و سنتهها اسهت
(شکل  .)2در نظریه م کور این چارچوب با شناخت دانش
تجربی آغاز شده و در سطح دوم تأکید بر عملکهرد دانهش
بومی دارد .در سومین سطح ساختار اجتمهاعی مهرتبط بها
دانش بومی موردتوجه قرار میگیهرد .در بهاالترین سهطح
تحلیل تمرکز بر شکلگیری یهک در منطقهی و ادار
زیستمحیطی است که میتواند باورهای بهومی عقایهد و
سنتهای بومی را در بر گیرد .بایهد توجهه داشهت کهه در
تحلیل دانشبومی این چارچوب میتواند مؤثر واق گهردد
Kalland
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و بر اساس آن مؤلفه های مختلف دانش بومی قابل بررسی
و تحلیل خواهند بهود [ .]1 35در ایهن مرحلهه از تحقیهق
برای گردآوری و تجزیه وتحلیل اطالعات تعدادی از افهراد
دامدار روستا بههعنهوان افهراد کلیهدی شناسهایی شهدند و
به منظور اجرای بهتر این روش در ابتهدا ارزیهابی سهری از
روستا صورت گرفت.
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سس با استفاده از فنونی چهون مشهاهده مشهارکتی
مشاهده مستقیم و مصاحبه آزاد از درون کلیه اطالعهات
مفاهیم و روشها استخراج شد و سس بر اسهاس میهزان
تأکید و یها تکهرار بیشهتر مصهاحبه شهوندگان آن مفههوم
بهعنوان پاسخ صحیح انتخاب شد.

دیدگاههای جهانی

موسسات
اجتماعی
سیستمهای
مدیریت سرزمین
و مناب

دانش محلی راج
به زمین و جانوران

شکل  .2سطوح تحلیل در بررسی بدنه دانش بومی (کاالند)1991 ،

 .3نتایج
گلههداران منطقهه دامههای خهود را در سهه زیرگهروه
کههه هههر کههدام بههه اسههم سههامان عرفههی اصههلیشههان
نهامگه اری مهیشهوند بههصههورت مشهارکتی بهه مههدت 0
مهههاه از سهههال در مرتههه ههههدایت مهههیکننهههد .ایهههن
بهههرهبههرداران بهها یکههدیگر شههبکههههای اجتمههاعی را
تشههکیل داده و پیونههدهههای اجتمههاعی برقههرار نمههودهانههد
که پایداری این شهبکههها نقهش اساسهی در بههرهبهرداری
از مرته و تهأمین نیازههای اقتصهادی دامهداران در ایهن
منطقه دارد.

 .1 .3نهاد و ساختار اجتماعی در الگوی معیشتتی
مرتبط با تولید فرآوردههای شیری
گلهههداران در روسههتای تههاکُر در قالههب یههک شههبکه
اجتماعی به صورت گروهی از سامانههای عرفهی مشهاعی
روستا بهرهبرداری میکنند .هر گله از  8یا  1مهرد (بسهته
به مسهاحت سهامان عرفهی و تعهداد گوسهفندان آن گلهه)
تشکیل شده کهه بها یهاریگری و مشهارکت متقابهل امهور
گلهداری را برای  0ماه از سال مدیریت مینمایند ولی این
افراد در فصل شیردوشی و تولید فرآوردههای دامهی بهه 5
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تا  1نفر افزایش مییابند .در ههر گلهه افهراد نقهشههای
اجتماعی مختلفی دارند که بر اساس این نقشها یک نهاد
اجتماعی در مدیریت دام در عرصه شکل گرفتهه اسهت .بهر
اساس شکل  8میتوان هفهت نقهش مختلهف اجتمهاعی را
برای گلهداران گوسفندی در روستای تاکُر مشخص نمهود.
 -3مختاباد :در این منطقه بهه ر هی ههر گهروه مختابهاد
م هیگوینههد کههه نظههارت بههر فعالی هت شیردوش هی و نحههوه
تقسیمبندی شیر بین افراد گهروه و گهرفتن چوپهان و ...را
عهده دار است .مختاباد شدن معمهوالً بهه صهورت مهوروثی
بههوده ول هی ای هن امههر مطلههق نیسههت زی هرا مختابههاد بای هد
ویژگیهایی داشته باشد کهه بعضهاً ایهن صهفات در فرزنهد
مختاباد جم نمیشود و یا فرزند مختاباد این مسئولیت را
بر عهده نمیگیهرد و گهروه بهر روی شخصهی دیگهری بهه
توافق میرسند .صفاتی مثل دانش بومی باال تجربهه بهاال
اخال خهوب ابههت الزم بهرای مهدیریت گهروه و حسهن
تصمیمگیری در مواقعی که در گروه اختالف باشهد و ایهن
ویژگیها معموالً در شخص مورد انتخاب گروه خودنمهایی
میکند -2 .اربابی :که همان دامدارانی هسهتند کهه دارای
پروانه چرا میباشند و در مدت تعیین عیار و شیردوشهی و
بقیه کارها یا خود یا نماینهدهای در گهروه دارد -8 .مِزِلهی:
فردی است که در زمان شهیر دوشهی در اسهتنگاه (محهل
شیردوشههی و تولیههد فههرآوردهههها) مانههده و بههه تولیههد
فرآوردههای دامی مشغول اسهت بهه مهیها کهردن شهرایط
رفاهی اعم از پخت وپز و نظافت کیمهه (بهه محهل اسهکان
تابستانه «کیمه» میگویند که سرپناهی اسهت سهقف دار
ولی بدون دیوار) را برای سایر افراد بهر عههده داشهته و در
واق مسئول امهور داخلهی اسهتنگاه اسهت -1 .چَکهی :بهه
خرده مالکانی گفته میشود که پروانه چرا ندارنهد و تعهداد
محدودی دام بین  5تا  29را به مختاباد سسرده و خهود در
روستا یا شههر شهغل مسهتقل از دامهداری دارد و سهالیانه
برای هر رأس دام مبلغ  399هزار تومان بهه اربهابی خهود
میپردازد و خود در مدیریت گله دخالتی ندارد و مختابهاد
هم سهم او را از فرآوردههای تولیهدی کنهار گ اشهته و در
روز تقسیم به او مهیدهنهد -5 .گِسهن کهرد (زاکهرد) :بهه
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شخصی که چوپانی گوسهفندان شهیرده را بهر عههده دارد.
 -9کابی کرد :فردی که چوپانی دام های نر بزرگ تر از یک
سال (فِرامها) را بهر عههده دارد -1 .وَرکهاکرد :فهردی کهه
چوپانی بره ها را بر عهده دارد .گروه باید یکی از کردهها را
کههه بیشههترین تجربههه را دارد بهههعنههوان "سَههرچَسنون" ی ها
"سرکِرد" انتخاب کند تا چوپانها را مدیریت کهرده و بهر
اساس توانایی آنها بینشان تقسیم وظیفه کنهد .البتهه در
امر شیردوشی همه این افراد به مِزِلی کمک کهرده و فقهط
در زمان چوپانی است که مزلی تنهها مهیمانهد کهه بهرای
کمههک بههه مزل هی معمههوالً مختابههاد ی هک چوپههان کمک هی
استخدام میکنند که به آن "ماقَرار" میگویند.

 .2 .3چگونگی روابط بین گلهداران در یک نهاد
اجتماعی
روابط مختلفی بین گلهداران مختلف وجهود دارد .ایهن
روابط در بههار و تابسهتان کهه فصهل شیردوشهی اسهت و
بیشتر اوقات اعضای گروه با ههم و در تعامهل بها یکهدیگر
هستند بیشتر از زمسهتان (کهه دامهها در آغهل بهه سهر
میبرند) است و شامل روابط کاری (مدیریت گلهه و نوبهت
چوپههانی و شیردوشههی و یههاریگری) روابههط دوسههتی و
خویشههاوندی و روابههط مههالی (قههرض یهها خریههدوفروش
فرآوردهها و دام) است .با توجه به شکل  8میتوان گفهت
مختاباد در رأس هرم روابط کاری و مالی بیشتری با سایر
اعضا دارد .در گرفتن چوپان و تقسیم وظایف بین اعضها و
همچنین حسابرسی و قبول دامهای چَکی با اعضای گهروه
رابطه برقرار مینماید .بعد از مختاباد اربهابیهها در رتبهه
دوم کثرت روابط قرار دارنهد کهه شهامل چَکهی زیردسهت
خود کِردها و مزلی است .چَکیها فقط با مختاباد و اربابی
رابطه دارد که رابطه آن ها با اربابی خود بیشتر از مختابهاد
است و هیچ رابطه کاری و مالی با دیگر چَکیهها و کِردهها
ندارند .کردها نیز رابطه قوی با اربابیهها و مختابهاد دارد و
طبق تشهخیص سَهرچَسنون بهه فعالیهت مهیپهردازد .نکتهه
قابل توجه اینکه ممکن است کِردها یکی از اربابیها بوده و
سِمت کِردی بین اربهابیهها تقسهیم مهیشهود .در فصهل
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زمستان شدت روابط و نوع آنها کاهش مهییابهد زیهرا در
این فصل دامها در "کالُن سرا" یا آغهل در داخهل روسهتا
میمانند و مدیریت آنها از حالت مهدیریت مشهارکتی بهه
مدیریت فردی تبدیل میشود و در نتیجه روابهط کهاری و
مالی کاهش یافته و روابط بیشتر متکی بر رابطه دوستی و
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خویشاوندی میشود .در ایهن فصهل ممکهن اسهت بعضهی
زنان گلهداران نیز به دلیل نزدیکهی کهالُن سهرا بهه محهل
زندگی به کمک مردان آمهده و در تعلیهف دسهتی دامهها
نقش ایفا میکنند.

مختاباد
اربابی
مِزِلی
چَکی
گِسَن کِرد (زاکرد)
کابی کرد
ورکاکرد
شکل  .3نهاد اجتماعی در مدیریت گله و روابط اجتماعی بین گلهداران روستای تاکُر

 .3 .3شناخت و عملکرد دانش بومی در تولیتد و
مدیریت شیر دامها
زمههان حرکههت دام بههه سههمت یههیال در دهههه اول
اردیبهشتماه است و برای تعیین روز و ساعت دقیهق آن از
شخصی که به "مِلّا" معروف است به اصطالح محلی سهاعت
میگیرند تا در زمانی خوش یُمهن حرکهت را آغهاز کننهد و
البته در این راستا آمهادگی مرته و وضهعیت آب و ههوایی
فههروردینمههاه و می هزان بههارشهههای اخی هر را نی هز در نظههر
میگیرند .برنامه روزانه مدیریت گله بدین صورت اسهت کهه
صبح با طلوع آفتهاب دام را بهه مرته حرکهت مهیدهنهد و
ساعت  33به استنگاه برگشته و در این زمان دامهها بعهد از

خوردن آب به "بَره قَلد" هدایت میشوند .بَره قَلد محوطهه
محصوری است که برای ساخت آن چوب ههای ضهخیمی را
با فواصهل یهک متهری بهه صهورت عمهودی در زمهین قهرار
میدهند و چوبهای ناز با انعطهاف بهاالیی را بههصهورت
افقی در آن میبافند .فردی که "بَره زَن" نامیده مهیشهود
دامها را با "ترکه دست" که چهوبی نهرم و انعطهافپه یر از
جن بوته "شوشو " ( )Verbascum Thapsusبوده کهه
به عنوان هیزم نیز استفاده مهیشهود بهه خروجهی بَهره قَلهد
هدایت میکند .مختابهاد و یکهی از اربهابیهها روی صهندلی
سنگی در خروجی بره قلد به عرض حهداکثر  89سهانتیمتر
(اگر بیشتر از این باشد دامها به راحتی فهرار مهیکننهد) بهه
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شیردوشی میپردازنهد .ایهن دو بایهد دستشهان را در شهیر
داخل بُنوش (ظرفی که شیر در آن دوشیده میشود) بهرده
تا نرم شود تا به پستان گوسفند آسیبی نرسهاند .در اطهراف
بره قلد نباید وسیلهای آویزان باشد و افراد نبایهد لباسهی بها
رن شاد و زننده بسوشند همچنین افراد غریبهه نیهز نبایهد
تردد زیادی در هنگام شیردوشی نماینهد .همهه ایهن کارهها
باعث ترسیدن دامها و اختالل در شیردوشی میشهود .کهار
شناسههایی دامهههای ش هیرده بههر عهههده ش هیردوشهاسههت.
شیردوشی حدود یک ساعت به طول میانجامد و هر دامهی
که دوشیده میشود در باالدست بره قلهد بهه چهرا مشهغول
میشود تا کار شیردوشی تمام شده به مرته بازگردنهد .در
هنگام شیردوشی افهراد شهیردوش بایهد دههان خهود را بها
پارچهای بسته یا تیکه چوبی را در دهان بچرخانند تا مهورد
حمله حشره ای به نام مگ "مَلَش مَهاز" قرار نگیرند .ایهن
حشره جلهوی صهورت آنهها پهرواز مهیکنهد و در فرصهتی
مناسب در صورت باز بودن دهان شیردوشهها الرو خهود را
به طرف دهانشان پرتاب میکند که باعث سرفههای متعهدد
میگردد .بعد از اتمام کار برهها را با زاییجها ترکیهب کهرده
و تا یک ساعت در اطراف محل اسکان بهه چهرا مهیبرنهد و
بقیه افراد به استراحت میپردازند ساعت  2دوباره دامهها را
جدا کرده و تا غروب هر گله را جداگانه بهه چهرا مهیبرنهد.
هنگام غروب دام به پَل (آغل سرباز) بازگردانده مهیشهود و
یک بار دیگر هم برهها را با مادرانشان ترکیب کرده تها شهیر
بخورند که در مجموع به این کار (شیر دادن صبح و غهروب
برهها) "وَرمار" گویند.
بعدازاین بیست روز در اوایل خرداد هم زمان با حرکهت
دام به مرات تابستانه (سهرلَمَن) اولهین کهاری کهه انجهام
میدهند "عیار گیری" است .در تابسهتان دامهها بهه سهه
دسته تقسیم میشوند -3 :دامهای بهالغ مهاده کهه بهه آن
زاییج میگویند و چوپانِ آن را زاکِرد میگویند و گله را به
سامان سَرلمن میبرنهد  -2بهرههها کهه چوپهان ایهن گلهه
وِرکاکِرد نام دارد و به سامان لِچهه بهال بهرده مهیشهوند و
 -8نرههای بالغ که فِرام نامیده مهیشهوند و چوپهانِ آن را
کابی کرد مینامند و آنها را به سامان میشنو میبرند.
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در این ایام صبح با طلوع آفتاب دام را به مرت حرکت
داده و تا ساعت  39:89چرا میکنند؛ در ایهن سهاعت دام
به بَره قَلد آمده و شیردوشی صورت مهیگیهرد کهه بهه آن
"چاشت" گویند و همه اعمالی که در مراته بههاره انجهام
میشد را تکرار میکنند .بالفاصهله بعهد از شیردوشهیِ اول
به مرت برگردانده میشود و بعهد از  3سهاعت تعلیهف بهه
استنگاه برمیگردد تا برای دومین بار دوشیده شوند که به
آن "وَالشت" گویند (که در مجموع به چاشهت و والشهت
معروف است) .در این مدت کردها به استراحت میپردازند
و ساعت  2به مرت رفته و تا غروب آنجا هستند .برهها تها
 5ماه از شیر زاییجها اسهتفاده مهیکننهد و در تابسهتان از
شیر گرفته میشوند که به آن "مارگیرمه" (از شیر گرفتن
بره) گفته میشود.

 .4 .3دانش بومی و انستاام اجتمتاعی در تقستی
فرآوردههای شیری
در البرز شمالی مانند بیشتر مناطق کوهستانی کشهور
شرایط اقتصادی – اجتماعی و اقلیمی در جوام روستایی
سبب ایجاد روابطی منسجم بین بهرهبرداران از مرت شده
که باعث تسهیل شرایط سخت گلهداری و افزایش سود در
گلهداران شده است .این مکانیسم که یک نههاد اجتمهاعی
محسوب میشود در روستای تاکُر به "عیارگیری" معروف
است .عیارگیری سنتی است که در فصول بهار و تابستان
که از شیر دام برای تولید فهرآوردههها اسهتفاده مهیشهود
کارایی دارد .در فصل بهار و حرکت دام به مرات ییالقی تا
سه روز عمل شیردوشی انجام نمیشود و در ایهن سهه روز
شیر دامها فقط به مصرف برههها مهیرسهد .دالیهل وقفهه
سهروزه شیردوشی فراهم کردن شرایط و لوازم مهورد نیهاز
برای تهیه محصوالت مختلهف از شهیر اسهت .شهرایطی از
قبیل جم آوری و حمل هیزم مهورد نیهاز در طهول فصهل
(کههه معمههوالً گههون خشههک شههده اسههت) فههراهم کههردن
ظرفهای مختلف آمهادهسهازی کیمهه (سهرپناه و محهل
استراحت گلهداران که مکانی اسهت سربسهته ولهی چههار
طرف آن باز است) اسهتنگاه (محهل شیردوشهی و تولیهد
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"شاخوپی" گفته میشود .شاخوپی در واق یعنی تقسهیم
پنیر حاصل از بیست روز اول شیردوشی بر اسهاس تعهداد
زاییجها (دام های شیری) .بعدازاین بیست روز تمهام افهراد
گروه جم میشوند تا عیارگیری صورت گیرد.
در روز عیارگیری حضور مختاباد و اربابیهها ضهروری
بوده ولی چَکیها بنا به اعتمادی که بهه مختابهاد و اربهابی
خود دارند حضور پیدا نکرده و امور عیارگیری مربهوط بهه
خود را به اربابیای کهه مسهئولیت دامههایش را پ یرفتهه
است میسسارد .چکیها حتی در روز تقسهیم فهرآوردههها
نیههز حضههور نداشههته و اربههابیشههان سهههم آنههها را در
اختیارشان قرار میدهد.

فرآوردههای شیری) و کَش کِلِم (محل ذخیره و نگههداری
فرآوردهها) .در طول فصل نیز هر کهدام از کِردهها هنگهام
بازگشت از مرت با خهود هیهزم جمه کهرده و بهه کیمهه
میآورند .بعهد از سهه روز وقفهه اولهین شیردوشهی انجهام
میگیرد و این شیر فقط به پنیر تبهدیل مهیشهود .دلیهل
عدم تولید فرآوردههای دیگر تا بیست روز ایهن اسهت کهه
نیروی کمکی کم بوده و دام نیز بعد از حرکهت بهه مراته
ییالقی به دلیهل تغییهر رژیهم غه ایی و همچنهین میهزان
فعالیت روزانه ممکن است نوسهان زیهادی در تولیهد شهیر
نشان دهد که پ از طی این مدت بهه رونهد تولیهد شهیر
ثابتی میرسد .تقسیم پنیر در این مدت بهر اسهاس تعهداد
زاییجهای هر فرد است که به این نهوع تقسهیم محصهول

جدول  .1حسابرسی اندازهگیری فرآیند شیر دوشی در روز عیارگیری در یک گلهی گوسفندی در روستای تاکُر در تاریخ 92/2/22
معادل به کیلوگرم

میزان شیر (دیگ و کاسه)

تعداد دام

نقش در استَنگاه

نام گلهدار

33

 3دی و  3کاسه
 1دی و  5کاسه
و  1استکان
 3دی و  1کاسه
و  5استکان
 3دی و  2کاسه
و  8استکان
 0کاسه و  1استکان
285
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ارباب

یعقوب ر یسی پور

235

مختاباد

داود ر یسی پور

59

کِرد

محمد نبی علی پور

19

چوپان

محمد ر یسی پور

88
193

چَکی

مظاهر ازبکان
جم کل

15/1
31/5
32/8
0/1
292/0

میزان شهیر گوسهفندان تعیهین کننهده میهزان تولیهد
فرآوردههای شیری است که خهود تهاب میهزان تولیهد
علوفه مرت نیروی کهار و تجربهه چوپهان در انتخهاب
محل چهرا و شهیوه مهدیریت دام و در نهایهت تعهاونی
سنتی که طی فرآیند عیارگیری شکل میگیرد اسهت
که این تعاونی در یک فضای جمعی و صمیمی صورت
میگیرد .در طهی فرآینهد عیهارگیری دام ههای زایهیج
(دام های شیرده) هر فرد را جدا کرده و شیرشان را در
ظرفهی جداگانههه مهیدوشههند و میهزان آن را در دفتههر
حسابرسی یادداشت میکنند تا شیر متعلق به هر فهرد
را مشخص کرده و با توجه به آن مقدار فهرآوردهههای

شیری متعلق به هر فرد را در پایان فصل در اختیارش
قرار میدهند؛ بنابراین عیارگیری نوعی اجرای عهدالت
و مساوات بین گلهداران است و سبب میشهود سههم
هرک از محصول شیر دامهایش معهین گهردد .بهرای
عیار گیری سه ظرف از جن روی در نظر مهیگیرنهد
که اولی استکان بوده که معادل  399گرم است و دوم
کاسه که معادل یک کیلهوگرم بهوده و در نهایهت یهک
دی (معروف به کَهرَ ) معهادل  39کیلهوگرم اسهت.
شیر را در ظرفهی مسهی بها حجهم  29کیلهوگرم بنهام
"بُنوش" میدوشند و سس شهیر داخهل بُنهوش را در
ظرفهای م کور اندازهگیری میکنند .در ایهن روسهتا
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هر که بیشهترین عیهار را داشهته باشهد "سرشهیر"
نامیده میشود و رسهم بهر ایهن بهوده کهه گوسهفندی
قربانی کرده و ناههار مفصهلی را بهرای همکهاران خهود
تدار ببیند و باقیمانده قربانی را در بین همسهایگان
خههود تقسههیم کنههد .اعتمههاد درونگروهههی در بههین
گلهداران زیاد بوده و بنا به احترامی که بهرای مختابهاد
(کههه معمههوالً پیرتههرین فههرد گههروه اسههت) مسههئولیت
حسابرسی و یادداشت میزان عیار هر فرد را بر عهده او
قرار میدهند .مختاباد به عنوان مسهئول رسهیدگی بهه
دخل وخرج گله سهم هرک را از فرآوردههای شیری
مشخص نموده و بهطور دقیق به او پرداخت میکند.

 .5 .3چگونگی تقسی فرآوردههای شیری در بین
گلهداران بر اساس عَیار
تقسیم فرآوردهههای شهیری در اواسهط مهرداد بعهد از
کههاهش محسههوس شههیر دامههها اسههت کههه بههه ایههن روز
"حاصههلکَش روز" گوینههد .گههروه ایههام عیههار گیههری تهها
"حاصلکَش روز" را به چهار سری تقسیم میکنند کهه ههر
سری دورهای  39تا  29روزه اسهت .مختابهاد فهرآوردهههای
حاصل از هر سری را بهه طهور جداگانهه در "کِرکِهه"(محهل
ذخیره فرآورده ها) قرار داده و در روز تقسیم از محصولِ ههر
سری هموزن عیار هر نفر کهره و کشهک و نصهف آن پتهو و
قههرهقههروت در اختیارشههان قههرار مهیدهههد ولهی در تقسهیم
محصول سری چهارم ابتدا کسری سریهای قبلی را جبران
کرده و باقیمانده را دوباره به نسبت عیهار ههر نفهر تقسهیم
میکند .تمامی این محصهوالت مانهدگاری بهاالیی داشهته و
(تا مدت معینی) با گ شت زمان بهر کیفیهت آن هها افهزوده
میشود .در طول فصل ممکن اسهت افهراد گهروه بهه دلیهل
مراسمات مختلف یا برای فروش مقهداری از سههم خهود را
استفاده نمایند که در این صورت مختاباد ایهن مقهدار را در
دفتر حسابرسی یادداشت کرده و در روز تقسیم آن را لحاظ
مینماید .بعد از روز تقسهیم کهه تولیهد شهیر رونهد نزولهی
داشته اعضای گروه فقط مبادرت به تولید پنیهر مهینماینهد
که این دوره تا  29مهر طول میکشد .این بار پنیهر حاصهل

مرت و آبخیزداری مجله مناب طبیعی ایران دوره  90شماره  8پاییز 3805

از این دوره بر اساس تعداد تمهام دامههای نهر و مهاده بهالغ
تقسیم میشود .اینکه دامهای نر را در تقسهیم پنیهر لحهاظ
میکنند به دلیل تأثیر آن در تولیدمثل است.

 .6 .3فرآوری سنتی مشتقات شیر در بین گلهداران
در این روستا و دیگر روسهتاهای منطقهه عمومهاً زنهان
نقش چندانی در روند یکسهاله گلههداری ندارنهد و دلیهل
اصلی آن عرف روسهتا و همچنهین دوری مراته از روسهتا
است .زنان فقط در زمانی کهه دامههای افهراد در زمسهتان
جهدا شههده و در روسهتا در آغههل یها همهان "کههالُن سههرا"
نگهداری میشوند به مردان کمک کرده و تعلیهف دسهتی
دامها را بر عهده میگیرند ولی در باغداری حضور و نقهش
زنان ملموستر است.
محصوالت اصلی حاصل از شیر گوسهفند و بهز در بهین
گلهههداران تههاکُری کههره و انههواع پنیههر اسههت .عمههده ایههن
محصوالت در اواخر تابستان و پاییز به فروش میرسد .بقیهه
محصوالت شامل شیر ماست دوغ سهور یها همهان قهره
قروت پَتو کشک لور حَلوی و سرشیر است که در جهدول
 2طرز تهیه آنها به تفکیک آورده شهده اسهت .در گ شهته
تهیه مشتقات دیگهر بیشهتری رواج داشهت ولهی بهه دلیهل
طوالنی بودن فرآیند تهیه آن ها کهاهش چشهمگیر تعهداد
دام کمبود هیزم و کاهش وابستگی به این فهرآوردههها بهه
دلیل افزایش تنوع مواد غ ایی در بازار در حال حاضر طهرز
تهیه آنها در ورطه فراموشی قرار گرفته است.
طرز تهیه کره بدین صورت بوده که بعهد از شیردوشهی
آن را صاف کرده و داخل دیگی به نام "بَهره کر" میریزند
و پ ه از جوشههاندن آن را داخههل دبههههههای پالسههتیکی
میریزند و به آن مایه ماست اضافه کرده تا ماسهت تولیهد
شههود .در قههدیم بهههجههای ای هن دبهههههها از کههوزه اسههتفاده
مینمودند که هم زودتر خنک میشد و هم به دلیل مناف
کوزه ماست سفت تری تولید میشد و به اصهطالح محلهی
مایه ماست بیشتر میشد .بعهد از  1تها  5روز کهه ماسهت
کامالً خنک شد هنگام صبح یا غروب که هوا خنک اسهت
آن را داخل تِلِم (ظرف چهوبی بهزرگ کهه از تنهه درخهت
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نمدار با نام علمی  Tilia begonifoliaکهه چهوبی قطهور و
مقاوم بوده و داخلش خالی شده است بها ظرفیهت حهدود
 59کیلوگرم) میریزند .داخهل تلهم وسهیله چهوبی "پَهر و
پَردسته" وجود دارد که به صورت چهارپر بوده و از جهن
اَزدار (آزاد کههه چههوبی اسههت سههفت) بهها نههام علمههی
 Zelkova carpinifoliaکه با آن ماست را تها  3/5سهاعت
میکوبند تا نهرم شهود سهس بهه طهور مفصهل "سَهرتو"
میزنند (به صورت افقی تکان میدهند) و به آن آب اضافه
میکنند تا بعهد از  2سهاعت کهره آن را گرفتهه و داخهل
"خِنک" (کیسه ای از جن پوست گوسهفند) مهیریزنهد.
نکته جالب اینکه اگر ماست گرم باشهد بهه آن آب سهرد و
اگر ماست سرد باشد به آن آب گرم اضافه میکنند .بعد از
فرآوری کره دوغ باقیمانده را میجوشانند و داخل جُهوال
میریزند (کیسه ای از پشم بز با ظرفیت  89کیلهوگرم کهه
نوعی صهافی محسهوب مهیشهود) تها آبهش بهرود و مهاده
خشکهاش بماند که به این ماده "پَتو" مهیگوینهد سهس

"پَتههو" را داخههل "پتونههو" (ظرف هی چههوبی شههبیه تِلِههم بهها
ظرفیتی دو برابهر جُهوال از جهن درخهت بلهوط کهوهی
( )Quercus sessilifoliaریخته و به آن نمک اضافه کرده
و آن را مههیسههازند (بهها دسههت زیههرورو مههیکننههد) و در
قالب های دلخواه در مهیآورنهد سهس آن را تها  8روز در
کشکِلم جلوی آفتاب قرار میدهند تا "کشک" تولید شود.
وقتی جوزال را آویزان میکنند آب پَتهو از آن جهدا شهده
داخل "سِرچینو" که ظرفی است از جهن چهوب نَمهدار
میریزد که این آب داخل "پاتِل" (دیگی از جهن چُهدن
با حجم  59لیتر) باید آنقدر جوشهانده شهود کهه مایههاش
بماند و این مایه را دوباره داخل سرچینو برمیگرداننهد تها
کامالً سفت شود سس آن را میسهازند و در قالهبههای
 29تا  59کیلویی در کیمه قرار میدهند و بعد از خشهک
شدن "سُر " (قرهقروت) ساخته میشود.

جدول  .2فرآوردههای حاصل از شیر در روستای تاکُر
قیمت

ردیف

نام محصول

3
2
8
1
5

شیر
پنیر معمولی
پنیر شورآبی
پنیر جِلدی
ماست

1999
35999
29999
25999
8999

9

حَلوی

غیرقابل فروش

1

دوغ

غیرقابل فروش

3

سرشیر

غیرقابل فروش

0
39
33

کره حیوانی
لور
سُور

59999
غیرقابل فروش
5999

32
38

کشک
پَتو

35999
غیرقابل فروش

(تومان برای هر کیلو)

طریقه فرآوری
از دوشیدن شیر گوسفندان و بز حاصل میشود.
با جوشاندن شیر و اضافه کردن مایهپنیر به دست میآید.

با جوشاندن شیر و اضافه کردن مایه ماست به دست میآید.
به شیر جوشانده شده مایه مخصوصی میزنند و با نوعی قار که از
درخت پوسیده شده افرا گرفته میشود مخلوط کرده و بعد از چند
ساعت حلوی درست میشود
دو نوع دوغ شل و سفت که نوع سفت آن همان کشک شُل است
در واق چربی شیر است که پ از چند ساعت ساکن ماندن شیر
بر روی آن میماند.
مخلوطی از باقیمانده پنیر و آبپنیر

مورد مصرف
صبحانه و میان وعده
صبحانه
صبحانه
صبحانه
همراه غ ا
صبحانه و میان وعده
همراه غ ا
صبحانه
صبحانه
چاشنی غ ا
چاشنی غ ا
چاشنی غ ا و بهعنوان
خورشت
صبحانه و میان وعدها
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 .7 .3مکانیس سنتی تهیه پنیر
سه نوع پنیر وجود دارد :پنیر معمولی که بهرای تهیهه
آن شیر را پ از دوشیدن از صافی گ رانده تا عاری از هر
نههوع آلههودگی شههوند سههس آن را پختههه و بههه آن مای هه
مخصوص پنیر میزننهد بعهد از دو سهاعت انتظهار سهفت
شده آن را در کیسهای بنام "کَهال" مهیریزنهد تها آب آن
جدا شود سس در غالبهای کوچکی میبُرند (که به این
کار پَرچَک کردن میگویند) و سس در آب و نمهک قهرار
داده و تا روز تقسیم (آخر شهریور) در دبههای مخصوصی
به اسم دَلب قرار میدهند .آبی را که از پنیر جدا میشهود
را میجوشانند تا روغن باقیمانده از آن به دلیل چگالی کم
باال آمده که آن را جدا کرده و استفاده مینماینهد کهه بهه
آن لور گفته میشود.
نوع دیگری از پنیر وجود دارد که به پنیر جِلدی معروف
است .طرز تهیه آن بدین صورت است کهه پنیهر معمهولی را
کامالً خورد کرده و داخل "خِنِک" قرار میدهند و به مقدار
الزم نمههک م هیزننههد کههه بعههد از  9-5مههاه آن را اسههتفاده
مینمایند .در نهایت پنیر شورآبی است کهه بهرای تهیهه آن
پنیر را در آب نمک در داخل دبههای مخصوصهی کهه دَلهب
نام دارد میریزند و بعد از سه ماه آن را استفاده مهیکننهد.
نکته جالب اینکه برای تنظیم نمکِ "آب نمک" بدین صورت
عمل میشود که باید به مقداری نمک داخل آب حهل کهرد
که وقتی یک تخممرغ را داخل آن قرار دهند فقط به انهدازه
سههکه  25تومههانی از تخههممههرغ بی هرون آب بمانههد .امههروزه
مایه پنیر را از بازار تهیه مینمایند ولی تا چنهد سهال پهیش
خود بهرهبرداران بدین صورت تولید مهینمودنهد کهه وقتهی
بره ای به دنیا میآمد بعد از خوردن اولین شهیر (کهه بهه آن
"ما " گفته میشود و بسیار پرچرب و مقوی اسهت) آن را
ذبح کرده و شکمبه اش را جدا کرده و آن را بعهد از خشهک
شدن در مقابل آفتاب با انجیر خشک و پنبه مخلهوط کهرده
و جلوی آفتاب میکوبند تا روغنش جدا شهود سهس ایهن
ترکیب را به صورت گلولههههایی در انهدازه گهردو درآورده و
داخل کیسه قرار میدهنهد و آن را تها یهک مهاه بهه عنهوان
مایهی پنیر استفاده میکنند.
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 .8 .3باورهتتا و عقایتتد فرهنگتتی در ارتبتتا بتتا
مدیریت شیر دامها
به عقیهده دامهداران همکهاری در فرآینهد گلههداری و
تولید فرآوردههای دامی نهوعی برکهت را از نظهر زمهانی و
اقتصادی و همچنین توانی برای تکتهک افهراد بهه دنبهال
دارد و موجب میشود انگیهزه افهراد بهاال بهرود .همچنهین
سختی کار با در کنار هم بودن کمتر ح میشود .تعههد
اخالقی بین افراد که در این راستا شکل مهیگیهرد باعهث
میشود افراد در روند کار آنگونه عمل کننهد کهه دوسهت
دارنههد دیگههران در قبههال آنههها عمههل کننههد و مشههکل
هم گروهی خود را همانند مشکل خود تلقی کرده درصهدد
رف آن برمیآید.
از نمونه باورهای م هبی در شیردوشی این اسهت کهه
گله داران در روز تاسوعا شیر و همه فرآورده ههای آن را در
مسجد روستا بهه عنهوان صهبحانه نه ری داده و همچنهین
بزرگ ترین گوسفند گله را ن ر ناهار همین روز مینماینهد.
همچنین هرساله سهمی از فرآوردهها را برای سیدی که از
روستاهای پاییندست مراجعه مینماید کنهار مهیگ ارنهد.
نمونه دیگر این باور در روزی است که میخواهنهد اولهین
قو را داخل گله رها نمایند .در این روز زیباترین قهو را
تزیین نموده و یک تیکهه نبهات در دههان آن قهرار داده و
توسط خوش اخال ترین و خوش دست ترین فرد گروه و بها
ذکر صلوات و دعای مختاباد در داخل گله رهها مهیشهود.
شیردوشی نیز با ذکر یک صهلوات بلنهد آغهاز و بهه اتمهام
میرسد.

 .4بحث و نتیاهگیری
شیوهههای مشهارکت و یهاریگری در بههرهبهرداری در
مناطق مختلف ایران متناسب با فرهن و شرایط محیطی
آن منطقه انتخاب و اتخاذ گردیده و در نهایت یهک نظهام
بهرهبرداری پایدار را پدید میآورنهد کهه ریشهه در دانهش
بومی و تجربههای شغلی قرنهای گ شهته ایهن مرزوبهوم
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دارد و تا جامعه پابرجاست بهعنوان پایههههای فرهنگهی و
فنی به تکامهل ادامهه مهیدهنهد [ .]30از قهرنهها پهیش
دامداران به نقش مشارکت و همیاری در امور گلهداری پی
بردهاند ل ا بسیاری از کارها را به صهورت گروههی انجهام
میدادند .این همیاری در بین گلهداران در قالب نظریههای
با عنوان "سهولت اجتماعی" 3مطرح میشهود .بهر اسهاس
این نظریه اعمال یک فرد در حضور سایر افرادی که همان
عمل را انجام میدهند تسهیل مهیشهود [ .]35ایهنگونهه
تعاونیها و هم یاریها شهبکهای از پیونهدهای اجتمهاعی
نامر ی را در جامعه به وجود میآورد که سبب میشود تها
همبستگی اجتماعی و در نتیجههی آن سهرمایه اجتمهاعی
افزایش یابد.
باید در نظر داشت که دامداران هر منطقه طهی قهرون
متمادی تجربه هایی را از طریق انبوهی از آزمهون وخطاهها
به دست آوردهاند که با شرایط اقلیمی آن منطقهه سهازگار
بوده و این دانش سینه به سینه تا امروز رسیده اسهت ولهی
امروزه میبینیم کهه در مسهیر فراموشهی افتهاده اسهت .از
طرفی روستاییان و عشایر تحت تهأثیر مهوجی از تبلیغهات
سبک زندگی شهری و در کنهار آن از بهین رفهتن منزلهت
شبانی در اجتماع هیچ رغبتی در انتقال این دانش بهومی
به نسل حاضر نداشته و بیمیلی فراوانی بهه حرفهه 2خهود
نشان میدهند که این خود باعث به انهزوا کشهیده شهدن
این دانش میشود .بااینحال معرفی این دانش سهنتی در
بههین اقشههار جامعههه باعههث تغییههر نگههرش اقشههار جامعههه
بخصوص نسهل جهوان نسهبت بهه شهغل شهبانی و ایجهاد
رویکرد مثبت شده و میتواند استحکام ساختار اجتمهاعی
را در کشور تقویت کند .دراین باره عقیده بر این است کهه
نمیتوان به دانش بومی روستاییان و عشایر و عملیاتی که
برای حاصل آوردن لبنیهات انجهام مهیدهنهد بهیتهوجهی
نمود زیرا محو تدریجی دانش فناوریهای سنتی در ایهن
زمینه که امروزه بعضاً نشهانهههایی از آن یافهت مهیشهود
1

Social facility
 2که به قول مازندرانیها :کِردی صد و سی مُقوم دارد به جز هی هی و هُس هُس (شباانی
صدوسی مقام دارد به جز هی هی و هیهایش)؛ یا میگویند پاالن دوزی علم دریاست (پاالن
دوزی است و دریایی از علم).
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میتواند از بسیاری جهات نگران کننده باشد [ .]5امهروزه
کشورهای در حال توسهعه در پهی آن انهد کهه بهر اسهاس
اندیشهها و نهادهای موروثی خود شکل تهازهای از جامعهه
خلق کنند [ .]9همچنین باید توجه داشهت کهه کمتهرین
فایده شناخت و فهم تعاونیههای سهنتی همچهون "واره"
این است که زمینه و فضا و پتانسیل فرهنگهی مناسهبی را
برای آفرینش هر گونه مشارکت و تعاونی فراهم میسهازد.
از جمله بررسیهای صورت گرفته در این زمینه مهیتهوان
به بیان نهوعی تعهاونی سهنتی بهه نهام "چَکنهه" در بهین
گلهداران منطقه ناریان پرداخته شد .در این تعاونی که در
طول تابستان در منطقه طالقان شکل میگیرد صهاحبان
گله با تعداد دام محدود دامههای خهود را در یهک واحهد
دامی بزرگ تر متحد کرده و با قهرض دادن شهیر دامههای
خود به یکدیگر از محصوالت و فرآوردههای دامی بیشهتر
و به صورت بهینه بهره میبرند و عنوان میشهود کهه واره
در منطقه ناریان نه تنها اینکه سبب نهادینه شدن باورهای
فرهنگههی مختلفههی در ارتبههاط بهها شههیر دامههها در بههین
بهرهبرداران میگردد بلکه از ارکان ثبات اقتصادی زنهدگی
گلهداران نیز میباشد و با ح ف سنتهای محلی و دانهش
بههومی در مههدیریت شههیر دامهههای گوسههفندی یکههی از
مهمترین مؤلفه های اقتصادی زندگی آن ها از بین خواههد
رفت [ .]31در تحقیقهی دیگهر کهه بهه مطالعهه پیرامهون
سنتهای محلی در مدیریت شهیر دام ههای گوسهفندی و
گاوی در جنگلهای باالدست شمال کشور پرداخته اسهت
بیههان مههیشههود کههه نههوعی تعههاونی سههنتی تحههت عنههوان
"شیربهشیر" بین گاو داران روستای کدیر جهت مهدیریت
شیر دامهای گاوی شکل گرفته است .این فرایند متفهاوت
از نهاد اجتماعی در ارتباط با دامههای گوسهفندی اسهت و
در بین صاحبان گلههای گوسفندی اسهاس تقسهیمبنهدی
محصوالت شیری در تابستان مکانیسمی بنهام "عیهارزنی"
است که آن نیز نوعی نهاد اجتماعی در بین افراد محسوب
میشود و بر اساس آن صاحبان دامهای گوسفندی شیر و
محصههوالت لبنههی را در ییالقههات بههین یکههدیگر تقسههیم
مینمایند [ .]2همچنهین بررسهی دیگهری کهه در شهمال
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استان فارس و در روستای قصر یعقوب صورت گرفهت کهه
طی آن محقق به تشریح نوعی تعاونی سهنتی کهه زنهان
روستایی بر اساس عرف محلی خود و بههمنظهور مهدیریت
شیر دام ها مطابق بها آداب ورسهوم محلهی شهکل دادهانهد
میپردازد و عنوان میکنهد کهه ایهن نههاد اجتمهاعی کهه
اصطالحاً "شیرواره" نامیده میشود نقش مهمی در حفه
و تقویت انسجام اجتماعی و پایداری مؤلفهههای اقتصهادی
ساکنین منطقه ایفا مینماید []21؛ که کلیه این بررسیها
مؤید نتایج حاصل از بررسی حاضر میباشد.
به طورکلی دانش بومی و راهکارهای سنتی مجموعهای
از دانش تجربی بشر میباشند که نهه تنهها از طریهق علهم
کامالً قابل فهم و در است بلکه برای ابهداع راهکارههای
مناسب قرن بیست و یکم ضروری است [ .]33دانش بومی
زیستمحیطی نقش بسهیار مهمهی را در مهدیریت پایهدار
مناب طبیعی در زمینه دامداری ایفا میکند [ .]31دانهش
بومی به دامداران اجازه میدهد تا بر پایه شناخت محهیط
مهارتها و تواناییهای الزم را برای بقا کسب کنند .دانش
م کور ضمن اینکه ابزار توسعه بوده بهه عنهوان کاتهالیزور
تکنولوژی وارداتی را متناسب با محیط ساخته و بهه دلیهل
مزایای اقتصهادی فرهنگهی اجتمهاعی و زیسهتمحیطهی
دارای ارزش اقتصادی و قابلیت مبادلهای میباشد [ .]39با
توجهه بهه ایهنکهه بهه عقیهده پژوهشهگران دانهش بههومی
به تنهایی نمیتواند جوابگوی مدیریت جام مناب طبیعهی
گههردد بهها تلفیهق آن بهها دانههش نههوین مهیتههوان درصههدد
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توانمندسازی افراد بومی و همچنین رف نیازههای جامعهه
برآمد که این دانش تلفیقی میتوانهد سههم بسهزایی را در
اقتصاد کشور ایفا نماید.
تعاونیهای سنتی مانند آنچه در این مقاله مورد بحث
قرار گرفته است بازوی اساسی مدیریت مشهارکتی منهاب
طبیعههی محسههوب مههیگههردد .اسههاس کههار در مههدیریت
مشههارکتی نهههادگرایی اسههت کههه بههدون شههک نهادهههای
اجتماعی مانند عَیارزنی یا سوزن زنی (معهادل عیهارگیری
در این تحقیق) که بهر اسهاس آدابورسهوم محلهی شهکل
گرفتهاند میتوانند نقش بسیار مهمی در اجهرای مهدیریت
مشارکتی مناب طبیعی مانند عرصههههای مرتعهی داشهته
باشند و با کمک گرفتن از نهادههای اجتمهاعی محلهی یها
تشکلهای بومی تا حدود زیهادی هزینهه و زمهان اجهرای
پروژهههای مرتعهداری کهاهش یافتهه و مسهئولیتپه یری
جوام محلی نیز به دنبال آن تقویت خواهد شد؛ بنهابراین
حف سرمایههای اجتماعی و فرهنگی موجهود در جوامه
روستایی تا حد بسیار زیادی مهیتوانهد بهه رونهد اجرایهی
دستگاههای متولی مدیریت منهاب طبیعهی کشهور کمهک
کند .بهه طهورکلی مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه پایهداری
اقتصادی زنهدگی ایهن افهراد وابسهته بهه حفه و تقویهت
انسجام اجتماعی و سرمایه اجتمهاعی اسهت .له ا ضهرورت
دارد تهها سههنتهههای محل هی شههناخته شههده و در راسههتای
پایداری اجتماعی و اقتصادی زندگی بهره برداران مرت بهه
کار گرفته شود.
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