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  چکیده  

 منهاب   از نهه یبهی بهردار بههره  در اکهان ین تجربهه  هاسال جهینت که بوده جهان به مردم نگرش و فهمی چگونگ نیسرزم هری بوم دانش

ی و طیمح با انسان رابطه بیتخر باعث تنها نهی بوم دانش بهی توجهیب وی فناور انتقال بری پافشار. دهدیم نشان را هاانسان رامونیپ

 منطقهی بوم دانش ازی بخش مرور با قیتحق نیا. است آورده فراهم زین را داریپا توسعهی هابرنامه در خلل بروز موجبات که است شده

 نهور  شهرسهتان  بلهده   بخهش  تواب  از تاکُری روستا مردمی گوسفندی هادام ریشی هافرآورده تیریمد و دیتول دری محلی هاسنت بر

 مشهاهده  یفه یک یهها روش از اطالعات دیتول جهت که است یشیمایپ یهاروش یمبنا بر قیتحق نیا یمطالعات روش. دینمایم دیتأک

 یبهوم دانهش  لیتحل شامل قیتحق نیا جینتا. است شده استفاده هدفی هاگروه با افتهیسازمان مصاحبه و یمشارکت مشاهده م یمستق

 و "یریارگیع"ی سنتی تعاون قالب دری ریش مشتقات میتقس وی فرآور دری بومدانش مختلف ابعاد شناخت و دام تیریمد در دارانگله

ی فهرآور  و دام تیریمهد  جهت مطالعه  موردی روستا در دارانگله که نمود انیب توانیم قیتحق نیا جینتا اساس بر .است "یشاخوپ"

 بهرداران بههره ی بهرا ی اجتمهاع  هیسهرما ی نهوع  سهازمان  نیا. اندداده شکلی محل ورسوم آداب اساس بر رای اجتماع سازمان ها آن ریش

  انسجام تیتقو و یداریپا به وابسته منطقه نیا در برداران بهره یشتیمع یاقتصاد یداریپا نمود انیب توانیم تیدرنها. شودیم محسوب

 . است مرت  برداران بهره شبکه دری اجتماع هیسرما و

  .یشاخوپ وی اجتماع انسجام  یریارگیع تاکُر ی روستا  یبومدانش  یمحل یها سنت :کلیدی گانواژ

 

 

 

 Email: Rezaerfanzadeh@modares.ac  90818333390: شماره تماس * نویسنده مسئول:

21/11/1392: یافتدر یختار  

02/06/1393: یبتصو یختار  

 

993-919ص   



 3805پاییز   8  شماره 90مناب  طبیعی ایران  دوره جله رت  و آبخیزداری  مم

 

 992 

 مقدمه. 1

 دوم درجهه  اقتصهاد  و ریعشها  عمهده  اقتصهاد ی دامدار

ی کشههاورز از پهه  لهه ا و اسههت رانیههای روسههتاها غالههب

 آن رامونیپ دری گریاری و مشارکت انواع و حجم نیشتریب

 دوری هها گ شهته  از یطهورکل  بهه  [.39] است گرفته شکل

 کسهب  عهت یطب از را اطالعات مختلفی هاوهیش به انسان

 از ایه  وی نوشتار  یتجرب صورت به را هادانسته نیا و کرده

 منتقهل ی بعهد  یهها  نسل به( نهیس به نهیسی )شفاه قیطر

ی اگسهترده  ابعهاد  از کهه ی سنتی هادانش نیا. است کرده

 طیمحهه بهها انسههان میمسههتق روابههط از اسههت  برخههوردار

 یشناسه  بهوم  کهه  علهم  نیه ا [.20] اسهت  گرفته سرچشمه

 انیه م تعهامالت  و روابط مطالعه به شودیم خواندهی انسان

 فرهنه   مطالعهه  درواقه   و شانیا ستیز طیمح و هاانسان

 عنهوان  تحهت  که است عتیطب با انسان رابطه از برخاسته

 قهرار  مطالعهه  مهورد " یفرهنگه  یشناس بوم" نام بهی دانش

 یهها جنبهه  که است یدانش یفرهنگی شناسبوم. ردیگیم

 مهورد  را خهود  اطهراف  عهت یطب بها  انسهان  ارتباط یفرهنگ

 در کهه  یابعاد از یکی [.31] دهدیم قرار یبررس و لیتحل

 3یبهوم دانش رد یگ یم قرار بحث مورد یفرهنگ شناسیبوم

ی هها عرصه دری دامی هاگله تیریمد در مرت  بردارانبهره

 دانهش  مههم  نقهش  بهه ی مختلفه  نیمحققه  .اسهت ی عیطب

ی هها عرصهه  از داریپا استفاده در دارانگلهی بوم کیاکولوژ

 [.23 21 29 25 22 23  32 3] انهد نمهوده  اذعانی عیطب

 ارتبهاط  دری انسهان ی هاگروه دانشی بوم دانش فیتعار در

 فیه تعر شهت یمع وی زنهدگ   یهسهت  مختلفی هانهیزم با

 وی عههیطب طیمحه  بها  تعامهل  و تعهادل  از کهه  اسهت  شهده 

 شهکل  زمهان  خهالل  در وخطها  آزمون قیطر از وی اجتماع

 [.0 1 8] اسهت ی شهفاه  و نهامکتوب  معموالً و است گرفته

ی بهوم  دانهش  ازیی روستا توسعه فرهن  فیتعر نیهمچن

 در که خاصی محل به مربوط دانش نیا که بوده نیچن نیا

 دههد یم نشان تجربه [.38] است شده انباشته زمان طول

 تناقض و تعارض دری رسم دانش با تنها نهی بوم دانش که

 مکمهل  را آن  یبهوم  دانش متفاوتی هایژگیو بلکه نبوده

ی دانشهه و اسههت داده قههراری رسههم دانههشی بههرای خههوب

 دانهش . است ارزان و کارآمد ساده   فهم قابل  دسترس قابل

 منبه   عنهوان  بهه ی انهده یفزا طهور  بهه  3019 دهه ازی بوم

 بهه ی ابیدسهت ی راسهتا  دری محل جوام  ارزش با وی اساس

 نیه ا واق  در. است شده شناخته تیرسم به داریپا توسعه

ی هها هیه نظر شکست به پاسخی برای حلراه عنوان به دانش

ی کشهورها  توسهط ی( نوسهاز  هینظر ژهیو به) توسعه بزرگ

 یههها حههل راه آن در و شههودیمهه گرفتههه نظههر در بههزرگ

 نگهاه  از توسهعه ی انهدازها چشهم  رییه تغی بهرا  سهاالرانه  فن

 موردتوجهه  جهان در کوچک کشاورزان و دهقانان تیاکثر

 "ویه ر" کنفهران   در بار نیاولی برا [.3] است گرفته قرار

 دانش  برگزار شد 3002 سال در که( نیزمی عال اجالس)

ی معرفه  داریه پا توسهعه  در ارزشهمند ی عامل عنوان بهی بوم

 مشههور  جملهه  بهارز  مصهدا    یبهوم  دانهش  واقه   در. شد

 تیه اهم رایه ز ؛اسهت ( 8باسهت یز کوچک) 2شوماخر3ترزیفر

  [.28] کندیمیی بازنما یخوب به رای بوم وی محل جوام 

 دری بههوم دانههش شههده شههناختهی هههانهههیزم ازجملههه

 بهههه و مشهههارکت  یاریههههم رانیهههایی روسهههتا منهههاطق

 یگریاری یهههههاگههروه نههوع نیهها. اسههت تعههاونی ریههتعب

ی زنههدگ امههور درصههد 09 از شیبهه در کههه افتهههی سههازمان

 وجههودی اراضهه اصههالحات از قبههل تهها ژهیههو بههه  انییروسههتا

 کهه  نامنهد  یمه  "یسهنت  یهها یتعهاون "  اصهطالحاً  را داشته

 تعههاون زانیههر برنامهههی بههرا شههدن سرمشههقی سههتگیشا

ی ههها سههازمان مثابههه بههه ههها یتعههاون نیهها. دارد را کشههور

 در را آن ازی اشههکال زیههن هنههوز کههه باشههندیمهه یکهنهه

 کهرد  جهو وجسهت  تهوان یمه  مرزوبهوم  نیا التیا و روستاها

 از حاصههلیی روسههتا تیریمههد نظههامی فروپاشهه بههای ولهه

 [.31] دیههگرد کمرنه   هههاآن ازی بعضه   یاراضهه اصهالحات 

ی دامههدار نهههیزم دری سههنتی هههایتعههاون خوشههبختانه

 بههه و زنههده متحههر   دامههداران انیههم در هنههوزی سههنت

-یتعهاون  نیتهر مههم  ازی که . یاسهت  جیه را گوناگونی ها نام

 
1 Indigenous knowledge 
2 F.Schumacher 
3 Small Is Beautiful 
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 دارانگلههه نیبهه در هههادام ریشهه تیریمههد دری سههنتی ههها

ی نههوع واقه   در کهه  اسههت "واره"ی سهنت ی تعهاون  رانیه ا در

 اریبسهه و زنانههه غالبههاًی سههنتی تعههاون یررسههمیغ سههازمان

ی اصهل  محهور  اگرچهه . اسهت ی اریه همی اصهل  محور با کهن

 در امها  اسهت ( ریشه  ربهیشه ی )اپها یپا مبادلهه  واره در مبادله

 گههریدی روانهه وی اجتمههاع  یاقتصههاد مبههادالت آن هیحاشهه

  بههه زیههن حاضههر قیههتحق در [.33] افتههدیمهه اتفهها  زیههن

 نیبهه تعههاون وی اریهههمی هههاسههنت نیهها ازی کههی مطالعههه

 عنهههوان تحهههت مطالعهههه مهههورد منطقهههه دارانگلهههه

 مصههدا  تعههاون نیهها. اسههت شههده پرداختههه "یریارگیههع"

 کهه  بهوده  روسهتا  نیه ا دارانگلهه  نیبه  در "3یاریه هم" بارز

 هههاقههرن مکتههوب  مقههررات و نامهههنیههیآ هرگونههه ازی عههار

 مههدرنی هههایتعههاون ماننههد آنکههه بههدون و مانههده داریههپا

 و رهیمهد  ئهت یهی اعضها  رییه تغ  یریه درگ و نهزاع  بهه  منجر

 کهههی احتمههال اخههتالل بههروز صههورت در گههردد  انحههالل

 و گههوگفت صههورت بههه مشههکالت د یههآیمهه شیپهه نههدرت بههه

 تجربههه نیههای هههامثههال از .گههرددیمهه وفصههل حههل سههازش

 ورود زمهان  در نظهم  تیه رعا بهه  تهوان یمه  سهازش  وی شغل

 مرته    تیوضهع  و میاقله  اسهاس  بهر  مرته   بهه  دام خروج و

 تعههداد  اسههاس بههر مختلههفی هههاسههامان در دام حرکههت

 ایهه گههم صههورت در سههازش و اعتمههاد گلههه  بیههترک و نههوع

 از کامهل  شهناخت  بها  دامهداران . کهرد  اشاره دام شدن تلف

 بها  را خهود  یهها دام یچهرا  دوره خهورا   خهوش  اههان یگ

 مرته   یکیاکولهوژ  تهوان  و مجهاز  یبهردار بههره  یارهها یمع

 و توسهعه ی داریه پا ضهامن  و بقها  عامهل . کننهد یمه  میتنظه 

 هها قهرن ی طه  هها یاریه هم ریسها  و مه کور ی تعاونی بالندگ

 وی اجتمههاع  یاقتصههادی کارکردههها  نیزمهه رانیهها پهنههه در

 اصههالت  یاخالقهه تعهههدات همههراه بههه ههها آنی فرهنگهه

ی هههاشههبکه وجههود وی مهه هب وی ملهه اعتقههادات  یفرهنگهه

ی اجتمههاع هیسههرما وی اجتمههاعی هههانظههارت ازی نههامر 

ی ونههدهایپ موجههب رومنههدین یعههامل صههورت بههه کههه اسههت

ی تعههاونی اعضهها طبهه  بههه و مههردم نیبههی ناگسسههتن

 
1 Mutual help 

ی بررسههه ق یهههتحق نیههها از ههههدف (.29) گهههردد یمههه

 تیریمهد ی بهرا  دامهداران ی بهوم  دانهش  مختلهف ی ها جنبه

 دری گوسههفندی هههادام ازی ریشههی هههافههرآورده دیههتول و

ی کوهسههتان ارتفاعههات مراتهه  در واقهه  تههاکُری روسههتا

 یهها جنبهه  نیهمچنه ی بررسه  نیه ا در. اسهت  البرز شمال

 تیریمهد  و دیه تول ازجملهه  دارانگلهه  یبهوم دانهش  مختلهف 

 میتقسه  دری محله ی هها سهنت  نقهش  و یریشه  محصوالت

 گرفتههه قههرار یبررسهه مههورد آن از حاصههلی هههافههرآورده

 .است

 

 تحقیق یشناسروش. 2

 مطالعه مورد منطقه یمعرف. 2.1
ی روستاها ازی کی پژوهش نیا در مطالعه مورد منطقه

 شمال در که است مرکزی البرز در واق  نورود زیآبخ حوزه

 جاده) آمل -تهران بزرگراه دو میان فاصله در و دماوند قله

 53 شهرقی  طهول  در که دارد قرار چالوس -تهران و( هراز

 عههرض و دقیقههه 38 و درجههه 52 تهها دقیقههه 29 و درجههه

 دقیقهه  35 و درجهه  89 تها  دقیقه 39 و درجه 89 شمالی

 حهوزه  بهه  غهرب  از منطقهه  این(. 3 شکل) است شده واق 

 آبخیز حوزه به جنوب از چالوس  از بخشی و رودواز آبخیز

. گهردد مهی  منتههی  ههراز  جهاده  بهه  شر  از و هراز و کرج

 و دامهداری  بیشهتر  ییالقهی  یمنطقهه  ایهن  مهردم  اقتصاد

 قیه تحق نیای اصل هدف که تاکُری روستا .است کشاورزی

 اسهتان  در نهور  یبلهده  بخهش ی القه ی ییروستاها از است

ی عنی) شهر نیترکینزد تا روستا فاصله که است مازندران

 آمهار  اسهاس  بر تاکری روستا تیجمع. است km 31( بلده

 و تیجمع نفر 599 و خانوار 399 تابستان در 3809 سال

 روسههتا نیهها در. اسههت نفههر 313 خههانوار 99 زمسههتان در

 مهردم ی اصهل  شهغل ی کشاورز وی باغدار کنار دری دامدار

 پروانهه  اسهاس  بر تاکری روستا مرات  ازی برداربهره. است

 شهورا  اریه اخت در هها پروانه که اساس نیا بر  استیی شورا

 از برداشهت  حهق  پروانهه  نیه ا اساس بر بردارانبهره و بوده

 .دارند را روستای عرف سامان در مرات 
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 تاکُری روستایی ایجغراف تیموقع .1شکل 

 

 قیتحق روش. 2.2
 قیه طر از و یشه یمایپ روش اسهاس  بهر  روسهتا  نیه ا در

 بها  مصهاحبه  م یمسهتق  مشهاهده  جمله ازی فیکی هاروش

 در بهرداران بههره   یمشهارکت  مشهاهده  و ههدف  یهها گروه

 مهورد ی هالوتیپا در. شدند ییشناسا مطالعه مورد منطقه

 بها  وی مشهارکت  صهورت  به که دامدار نفر 33 تعداد مطالعه

 مراته   از عرصهه   در دام تیریمهد ی بهرا  گریکدی یهمکار

ی اجتمههاع شههبکه در  انههد نمههوده اسههتفاده تههاکُری روسههتا

 از محقههق ههها دادهی آورجمهه  در. انههد لیههدخ داران گلههه

 نههدیفرآ در میمسههتق حضههور بهها وی مشههارکتی ههها روش

 نیهها  یدامهه محصههوالت تیریمههد و میتقسهه وی ردوشههیش

 از اسهتفاده  بها  سهس   و نموده ثبت قیدق طور به را ندیفرآ

ی باورههها و مههرتبطی اجتمههاع سههاختار بههاز نامهههپرسههش

 جههت  اسهت  ذکهر  بهه  الزم. است نموده کشف رای فرهنگ

 در مختلهف  افهراد   آمهده  دسهت  بهه  اطالعات صحتی ابیارز

 پرسهش  مورد تاکری روستا دری دارگله مختلفی هاگروه

 از  یبهوم دانهش  لیه تحل منظهور  بهه  ادامهه  در .گرفتند قرار

 کهرد یرو نیه ا مطهابق  [.33] شهد  اسهتفاده  3کاالند کردیرو

 نیچنهد  در را آن دیه بای سهنت  دانهش  کامل شناختی برا

 شناخت شامل سطوح نیا که گرفت نظر دری لیتحل سطح

 اسهت  هها سنت و باورها  یاجتماع ساختار عملکرد  دانش 

 دانش شناخت با چارچوب نیا م کور هینظر در. (2 شکل)

 دانهش  عملکهرد  بر دیتأک دوم سطح در و شده آغازی تجرب

 بها  مهرتبط ی اجتمهاع  ساختار سطح نیسوم در. دارد یبوم

 سهطح  نیبهاالتر  در.  ردیه گیم قرار موردتوجهی بوم دانش

 ادار  وی منطقه  در  کی یه ریگشکل بر تمرکز ل یتحل

 و دیه عقا  یبهوم ی باورها تواندیم که استی طیمحستیز

 در کهه  داشهت  توجهه  دیه با .ردیگ بر در رای بومی هاسنت

 گهردد  واق  مؤثر تواندیم چارچوب نیای بومدانش لیتحل

 
1 Kalland 
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ی بررس قابلی بوم دانش مختلف یها مؤلفه آن اساس بر و

 قیه تحق از مرحلهه  نیه ا در [.35 1] بهود  خواهند لیتحل و

 افهراد  ازی تعداد اطالعات  لیوتحل هیتجز وی گردآوری برا

 و شهدند یی شناسها ی دیه کل افهراد  عنهوان  بهه  روستا دامدار

 از  یسهر ی ابیه ارز ابتهدا  در روش نیا بهتری اجرا منظور به

 .  گرفت صورت روستا

  یمشهارکت  مشهاهده  چهون  یفنون از استفاده با سس 

 اطالعهات   هیکل درون از آزاد  مصاحبه و میمستق مشاهده

 زانیه م اسهاس  بر سس  و شد استخراج هاروش و میمفاه

 مفههوم  آن  شهوندگان  مصهاحبه  شهتر یب تکهرار  ایه  و دیتأک

 .شد انتخاب حیصح پاسخ عنوان به

 
 (1991)کاالند، ی بوم دانش بدنه یبررس در لیتحل سطوح .2 شکل

 

   جینتا. 3

 رگهروه یز سهه  در را خهود  یهها دام منطقهه  دارانگلهه 

 شههان یاصههلی عرفهه سههامان اسههم بههه کههدام هههر کههه

 0 مههدت بهه ی مشهارکت  صههورت بهه  شهوند یمهه یگه ار  نهام 

 نیههها. کننهههدیمههه تیههههدا مرتههه  در سهههال از مهههاه

 رای اجتمههاعی هههاشههبکه گریدکههی بهها بههرداران بهههره

 انههد نمههوده برقههراری اجتمههاعی هههاونههدیپ و داده لیتشههک

 یبهردار بههره  در یاساسه  نقهش  هها شهبکه  نیا یداریپا که

 نیه ا در دامهداران  یاقتصهاد  یازهها ین نیتهأم  و مرته   از

 .دارد منطقه

نهاد و ساختار اجتماعی در الگوی معیشتتی  . 1. 3

 های شیریمرتبط با تولید فرآورده
 شههبکه یههک قالههب در تههاکُر روسههتای در دارانگلههه

 مشهاعی ی عرفه ی هها سامان ازی گروه صورت به اجتماعی

 بسهته مهرد )  1 ای 8 از گله هر. کنندمی برداریبهره روستا

( گلهه  آن گوسهفندان  تعهداد  وی عرفه  سهامان  مسهاحت  به

 امهور  متقابهل   مشهارکت  و یهاریگری  بها  کهه  شده تشکیل

 نیای ول نمایندمی مدیریت سال از ماه 0ی برا را داری گله

 5 بهه ی دامه ی هافرآورده دیتول وی ردوشیش فصل در افراد

 های جهانی دیدگاه

موسسات 
 اجتماعی

های  سیستم
مدیریت سرزمین 

 و مناب 

دانش محلی راج  
 به زمین و جانوران



 3805پاییز   8  شماره 90مناب  طبیعی ایران  دوره جله رت  و آبخیزداری  مم

 

 999 

 ههای نقهش  افهراد  گلهه   ههر  در. ابندییم شیافزا نفر 1 تا

 نهاد یک ها نقش این اساس بر که دارند مختلفی اجتماعی

 بهر . اسهت  گرفتهه  شکل عرصه در دام مدیریت در اجتماعی

 را اجتمهاعی  مختلهف  نقهش  هفهت  توان یم 8 شکل اساس

. نمهود  مشخص تاکُری روستا دری گوسفند دارانگلهی برا

 مختابهاد  گهروه  ههر   یر ه  بهه  منطقه نیا در: مختاباد -3

 نحههوه وی ردوشههیش تیههفعال بههر نظههارت کههه نههدیگو یمهه

 را... و چوپهان  گهرفتن  و گهروه  افراد نیب ریشی بند میتقس

ی مهوروث  صهورت  بهه  معمهوالً  شدن مختاباد. است دار عهده

 دیههبا مختابههاد رایههز سههتین مطلههق امههر نیههای ولهه بههوده

 فرزنهد  در صهفات  نیه ا بعضهاً  کهه  باشد داشتهیی ها یژگیو

 را تیمسئول نیا مختاباد فرزند ای و شودینم جم  مختاباد

 بهه ی گهر یدی شخصه ی رو بهر  گهروه  و ردیه گینم عهده بر

 بهاال   تجربهه  باال ی بوم دانش مثلی صفات. رسندیم توافق

 حسهن  و گهروه  تیریمهد ی بهرا  الزم ابههت  خهوب   اخال 

 نیه ا و باشهد  اختالف گروه در کهی مواقع دری ریگمیتصم

یی خودنمها  گروه انتخاب مورد شخص در معموالً هایژگیو

ی دارا کهه  هسهتند ی دامداران همان کهی: ارباب -2. کندیم

 وی ردوشه یش و اریع نییتع مدت در و باشندیم چرا پروانه

ی: مِزِله  -8. دارد گهروه  دری انهده ینما ای خود ای کارها هیبق

 محهل ) اسهتنگاه  دری دوشه  ریشه  زمان در که استی فرد

 دیههتول بههه و مانههده (هههافههرآورده دیههتول وی ردوشههیش

 طیشهرا  کهردن  ایه مه بهه  اسهت  مشغولی دامی ها فرآورده

 اسهکان  محهل  بهه ) مهه یک نظافت و وپز پخت از اعمی رفاه

 دار سهقف  اسهت ی سرپناه که ندیگویم «مهیک» تابستانه

 در و داشهته  عههده  بهر  افراد ریسای برا را( وارید بدونی ول

 بهه ی: چَکه  -1. اسهت  اسهتنگاه ی داخله  امهور  مسئول واق 

 تعهداد  و ندارنهد  چرا پروانه که شودیم گفته یمالکان خرده

 در خهود  و سسرده مختاباد به را 29تا  5 نیب دامی محدود

 انهیسهال  و داردی دامهدار  از مسهتقل  شهغل  شههر  ای روستا

 خهود ی اربهاب  بهه  تومان هزار 399 مبلغ دام رأس هری برا

 مختابهاد  و نداردی دخالت گله تیریمد در خود و پردازدیم

 در و گ اشهته  کنهار ی دیه تولی هافرآورده از را او سهم هم

 بهه (: زاکهرد ) کهرد  گِسهن  -5. دهنهد یمه  او به میتقس روز

 . دارد عههده  بهر  را ردهیشه  گوسهفندان ی چوپان کهی شخص

 کی از تر بزرگ نر یها دامی چوپان کهی فرد: کردی کاب -9

 کهه ی فهرد : وَرکهاکرد  -1. دارد عههده  بهر  ( راهافِرام) سال

 را کردهها  ازی کی دیبا گروه. دارد عهده بر را ها برهی چوپان

 ایهه "سَههرچَسنون" عنههوان بههه دارد را تجربههه نیشههتریب کههه

 بهر  و کهرده  تیریمد را هاچوپان تا کند انتخاب "سرکِرد"

 در البتهه . کنهد  فهیوظ میتقس نشانیب  ها آنیی توانا اساس

 فقهط  و کهرده  کمکی زِلمِ به افراد نیا همهی ردوشیش امر

ی بهرا  کهه  مانهد یمه  تنهها ی مزل که استی چوپان زمان در

ی کمکهه چوپههان کیهه مختابههاد معمههوالًی مزلهه بههه کمههک

 .ندیگو یم "ماقَرار" آن به که کنندیم استخدام

داران در یک نهاد . چگونگی روابط بین گله2. 3

 اجتماعی
 نیه ا. دارد وجهود  مختلف دارانگله نیبی مختلف روابط

 و اسهت ی ردوشه یش فصهل  کهه  تابسهتان  و بههار  در روابط

 گریکهد ی بها  تعامهل  در و ههم  با گروهی اعضا اوقات شتریب

 سهر  بهه  آغهل  در هها دام کهه ) زمسهتان  از شتریب  هستند 

 نوبهت  و گلهه  تیریمدی )کار روابط شامل و( است برند یم

 وی دوسههت روابههط  ی(گریاریهه وی ردوشههیش وی چوپههان

 دوفروشیههخر ایهه قههرضی )مههال روابههط وی شههاوندیخو

  گفهت   توانیم 8 شکل به توجه با( است. دام و ها فرآورده

 ریسا بای شتریبی مال وی کار روابط هرم رأس  در مختاباد

 و اعضها  نیب فیوظا میتقس و چوپان گرفتن در. دارد اعضا

 گهروه ی اعضا بای چَکی هادام قبول وی حسابرس نیهمچن

 رتبهه  در هها یاربهاب  مختاباد  از بعد.  دینمایم برقرار رابطه

 ردسهت یزی چَکه  شهامل  کهه  دارنهد  قرار روابط کثرت دوم

ی ارباب و مختاباد با فقط هایچَکی است. مزل و کِردها خود 

 مختابهاد  از شتریب خودی ارباب باها  آن رابطه که دارد رابطه

 کِردهها  و هها یچَک گرید بای مال وی کار رابطه چیه و است

 و دارد مختابهاد  و هها یارباب بای قو رابطه زین کردها. ندارند

 نکتهه . پهردازد یمه  تیه فعال بهه  سَهرچَسنون  صیتشهخ  طبق

 و بوده هایارباب ازی کی کِردها است ممکن نکهیاتوجه  قابل

 فصهل  در .شهود یمه  میتقسه  هها یاربهاب  نیبی کِرد سِمت
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 در زیهرا  یابهد مهی  کاهش ها آن نوع و روابط شدت زمستان

 روسهتا  داخهل  در آغهل  ای "سرا کالُن" در هادام فصل نیا

 بهه ی مشهارکت  تیریمهد  حالت از هاآن تیریمد و مانندیم

 وی کهار  روابهط  جهینت در و شودیم لیتبدی فرد تیریمد

 وی دوست رابطه بری متک شتریب روابط و افتهی کاهشی مال

ی بعضه  اسهت  ممکهن  فصهل  نیه ا در. شودیمی شاوندیخو

 محهل  بهه  سهرا  کهالُن ی که ینزد لیبه دل زین دارانگله زنان

 هها دامی دسهت  فیه تعل در و آمهده  مردان کمک بهی زندگ

 .کنندیم فایا نقش

 

 تاکُری روستا دارانگله بین اجتماعی روابط و گله مدیریت در اجتماعی نهاد .3شکل 

  

بومی در تولیتد و   شناخت و عملکرد دانش. 3. 3

 هامدیریت شیر دام
 اول دهههه در ال یههی سههمت بههه دام حرکههت زمههان

 از آن  قیه دق ساعت و روز نییتعی برا و است ماهبهشتیارد

 سهاعت ی محل اصطالح به است معروف "مِلّا" به کهی شخص

 و کننهد  آغهاز  را حرکهت  مهن یُ خوشی زمان در تا رندیگیم

یی ههوا  و آب تیوضهع  و  مرته  ی آمهادگ  راستا نیا در البته

 نظههر در زیههن را ریههاخی هههابههارش زانیههم و مههاه نیفههرورد

 کهه  اسهت  صورت نیبد گله تیریمد روزانه برنامه. رندیگ یم

 و دهنهد یمه  حرکهت  مرته   بهه  را دام آفتهاب  طلوع با صبح

 از بعهد  هها دام زمان نیا در و برگشته استنگاه به 33 ساعت

 محوطهه  قَلد بَره. شوندیم تیهدا "قَلد بَره"  به آب خوردن

 رای میضهخ  یهها  چوب آن ساختی برا که استی محصور

 قهرار  نیزمه  دری عمهود  صهورت  بهه ی متهر  کیه  فواصهل  با

 صهورت  بهه  رایی بهاال  انعطهاف  با ناز ی هاچوب و دهند یم

 شهود یمه  دهینام  "زَن بَره" کهی فرد. بافندیم آن دری افق

 از ریپه   انعطهاف  و نهرم ی چهوب  که "دست ترکه" با را هادام

 کهه  بوده( Thapsus Verbascum) "شوشو " بوته جن 

 قَلهد  بَهره ی خروجه  بهه  شهود یمه  استفاده زین زمیه عنوان به

ی صهندل ی رو هها یاربهاب  ازی که ی و مختابهاد . کند یم تیهدا

 متریسهانت  89 حهداکثر  عرض به قلد برهی خروج دری سنگ

 بهه ( کننهد  یمه  فهرار  یراحت به هادام باشد نیا از شتریب اگر)

 اربابی

 مِزِلی

 چَکی

 (زاکرد)گِسَن کِرد 

 کابی کرد

 ورکاکرد

 مختاباد
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 ریشه  در را دستشهان  دیه با دو نیه ا. پردازنهد  یمی ردوشیش

 بهرده ( شودیم دهیدوش آن در ریش کهی ظرف) بُنوش داخل

 اطهراف  در. نرسهاند ی بیآس گوسفند پستان به تا شود نرم تا

 بها ی لباسه  دیه نبا افراد و باشد زانیآوی الهیوس دینبا قلد بره

 دیه نبا زیه ن بهه یغر افراد نیهمچن بسوشند  زننده و شاد رن 

 کارهها  نیه ا همهه . نهد ینمای ردوشیش هنگام دری ادیز تردد

 کهار . شهود یمی ردوشیش در اختالل و هادام دنیترس باعث

. هاسههتردوشیشهه عهههده بههر ردهیشههی ههها دامیی شناسهها

ی دامه  هر و انجامدیم طول به ساعت کی حدودی ردوشیش

 مشهغول  چهرا  بهه  قلهد  بره باالدست در شود یم دهیدوش که

 در. بازگردنهد  مرته   به شده  تمام یردوشیش کار تا شودیم

 بها  را خهود  دههان  دیه با ردوشیشه  افهراد ی ردوشیش هنگام

 مهورد  تا بچرخانند دهان در رای چوب کهیت ای بستهی اپارچه

 نیه ا. رندینگ قرار "مَهاز مَلَش" مگ  نام به یا حشره حمله

ی فرصهت  در و کنهد یمه  پهرواز  هها آن صهورت ی جلهو  حشره

 را خهود  الرو هها ردوشیش دهان بودن باز صورت در مناسب

 متعهدد ی هاسرفه باعث که کندیم پرتاب دهانشان طرف به

 کهرده  بیه ترک هاجییزا با را ها بره کار  اتمام از بعد. گرددیم

 و برنهد یمه  چهرا  بهه  اسکان محل اطراف در ساعت کی تا و

 را هها دام دوباره 2 ساعت پردازند  یم استراحت به افراد هیبق

. برنهد یمه  چهرا  بهه  جداگانه را گله هر غروب تا و کرده جدا

 و شهود یمه  بازگردانده( سرباز آغلپَل ) به دام غروب هنگام

 ریشه  تها  کرده بیترک مادرانشان با را هابره هم گرید بار کی

 غهروب  و صبح دادن ریش) کار نیا به مجموع در که بخورند

 .ندیگو "وَرمار"( هابره

 حرکهت  با زمان هم خرداد لیاوا در روز ستیب نیبعدازا

 انجهام  کهه ی کهار  نیاوله   (سهرلَمَن ) تابستانه مرات  به دام

 سهه  بهه  هها دام تابسهتان  در. است "یریگ اریع" دهند یم

 آن بهه  کهه  مهاده  بهالغ ی هادام -3: شوندیم میتقس دسته

 به را گله و ندیگویم زاکِرد آن را چوپانِ و ندیگویم جییزا

 گلهه  نیه ا چوپهان  کهه  هها بهره  -2 برنهد یم سَرلمن سامان

  و شهوند یمه  بهرده  بهال  لِچهه  سامان به و دارد نام وِرکاکِرد

 را آن چوپهانِ  و شهوند یمه  دهینام فِرام که بالغی هانره -8

 .برندیم شنویم سامان به را هاآن و نامندیم کردی کاب

 حرکت مرت  به را دام آفتاب طلوع با صبح امیا نیا در

 دام سهاعت  نیه ا در کنند؛یم چرا 39:89 ساعت تا و داده

 آن بهه  کهه  ردیه گیمه  صورتی ردوشیش و آمده قَلد بَره به

 انجهام  بههاره  مراته   در کهی اعمال همه و ندیگو "چاشت"

 اول یِردوشه یش از بعهد  بالفاصهله . کنندیم تکرار را شدیم

 بهه  فیه تعل سهاعت  3 از بعهد  و شودیم برگردانده مرت  به

 به که شوند دهیدوش بار نیدوم یبرا تا گرددیبرم استنگاه

 والشهت  و چاشهت  به مجموع در که) ندیگو "وَالشت" آن

 پردازندیم استراحت به کردها مدت نیا در. (است معروف

 تها  هابره. هستند آنجا غروب تا و رفته مرت  به 2 ساعت و

 از تابسهتان  در و کننهد یمه  اسهتفاده  هاجییزا ریش از ماه 5

 گرفتن ریش از) "رمهیمارگ" آن به که شوندیم گرفته ریش

 .شودیم گفته( بره

 در تقستی   اجتمتاعی  انستاام  و بومی دانش .4. 3

 شیری هایفرآورده

 کشهور ی کوهستان مناطق شتریب مانندی شمال البرز در

یی روستا جوام  دری میاقل وی اجتماع –ی اقتصاد طیشرا

 شده مرت  از بردارانبهره نیب منسجمی روابط جادیا سبب

 در سود شیافزا وی دارگله سخت طیشرا لیتسه باعث که

ی اجتمهاع  نههاد  کی که سمیمکان نیا. است شده دارانگله

 معروف "یریارگیع" به تاکُری روستا در شودیم محسوب

 تابستان و بهار فصول در که استی سنت  یریارگیع. است

 شهود یمه  اسهتفاده  هها فهرآورده  دیتولی برا دام ریش از که

 تای القیی مرات  به دام حرکت و بهار فصل در. داردیی کارا

 روز سهه  نیه ا در و شودینم انجامی ردوشیش عمل روز سه

 وقفهه  لیه دال. رسهد یمه  هها بره مصرف به فقط هادام ریش

 ازیه ن مهورد  لوازم و طیشرا کردن فراهمی ردوشیش روزه سه

 ازی طیشهرا . اسهت  ریشه  از مختلهف  محصوالت هیتهی برا

 فصهل  طهول  در ازیه ن مهورد  زمیه حمل وی آورجم  لیقب

 کههردن فههراهم  (اسههت شههده خشههک گههون معمههوالً کههه)

 محهل  و سهرپناه ) مهه یکی سهاز آمهاده  مختلف ی ها ظرف

 چههار ی وله  سربسهته  اسهت ی مکان که دارانگله استراحت

 دیه تول وی ردوشه یش محهل ) اسهتنگاه   (است باز آن طرف
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ی نگههدار  و رهیذخ محل) کِلِم کَش وی( ریشی هافرآورده

 هنگهام  کِردهها  از کهدام  هر زین فصل طول در(. هافرآورده

 مهه یک بهه  و کهرده  جمه   زمیه ه خهود  با مرت  از بازگشت

 انجهام ی ردوشه یش نیاوله  وقفهه  روز سهه  از بعهد . آورند یم

 لیه دل. شهود یمه  لیتبهد  ریپن به فقط ریش نیا و ردیگیم

 کهه  اسهت  نیه ا روز ستیب تا گریدی هافرآورده دیتول عدم

 مراته   بهه  حرکهت  از بعد زین دام و بوده کمی کمکی روین

 زانیه م نیهمچنه  ویی غه ا  میه رژ رییه تغ لیه به دلی القیی

 ریشه  دیه تول دری ادیه ز نوسهان  است ممکن روزانه تیفعال

 ریشه  دیه تول رونهد  بهه  مدت نیای ط از پ  که دهد نشان

 تعهداد  اسهاس  بهر  مدت نیا در ریپن میتقس. رسدیمی ثابت

 محصهول   میتقسه  نهوع  نیا به که است فرد هری هاجییزا

 میتقسه ی عنی واق  دری شاخوپ. شودیم گفته "یشاخوپ"

 تعهداد  اسهاس  بری ردوشیش اول روز ستیب از حاصل ریپن

 افهراد  تمهام  روز ستیب نیبعدازا. ی(ریش یها دام) هاجییزا

 .ردیگ صورتی ریارگیع تا شوندیم جم  گروه

ی ضهرور  هها یارباب و مختاباد حضوری ریارگیع روز در 

ی اربهاب  و مختابهاد  بهه  کهی اعتماد به بنا هایچَکی ول بوده

 بهه  مربهوط ی ریارگیع امور و نکرده دایپ حضور دارند خود

 رفتهه یپ  را شیهها دام تیمسهئول  کهه ی ایارباب به را خود

 هها فهرآورده  میتقسه  روز دری حت هایچک. سساردیم است 

 در را ههها آن سهههم شههانیاربههاب و نداشههته حضههور زیههن

 .  دهدیم قرار ارشانیاخت

 22/2/92 خیتار در تاکُری روستا دری گوسفند یگله کی دری ریارگیع روز دری دوش ریش ندیفرآ یریگ اندازهی حسابرس .1 جدول

 لوگرمیک به معادل (کاسه و گید) ریش زانیم دام تعداد استَنگاه در نقش دارگله نام

 33 کاسه 3 و  ید 3 899 ارباب پوری سیر  عقوبی

 235 مختاباد پوری سیر  داود
 کاسه 5 و  ید 1

 استکان 1 و
1/15 

 59 کِرد پور یعلی نب محمد
 کاسه 1و   ید 3

 استکان 5 و
5/31 

 19 چوپان پوری سیر  محمد
 کاسه 2 و  ید 3

 استکان 8 و
8/32 

 1/0 استکان 1 و کاسه 0 88 یچَک ازبکان مظاهر

 0/292 285 193  کل جم 

 

 دیه تول زانیه م کننهده  نیهی تع گوسهفندان  ریشه  زانیم

 دیه تول زانیه م تهاب   خهود  که استی ریشی هافرآورده

 انتخهاب  در چوپهان  تجربهه  و کهار ی روین   مرت  علوفه

ی تعهاون  تیه نها در و دام تیریمهد  وهیشه  و چهرا  محل

اسهت   رد یگیم شکلی ریارگیع ندیفرآی ط کهی سنت

 صورتی میصم وی جمعی فضا کی دری تعاون نیا که

 جیهی زا یهها  ی دامریارگیه ع نهد یفرآی طه  در. ردیگیم

 در را رشانیش و کرده جدا را فرد هر( ردهیش یها )دام

 دفتههر در را آن زانیههم و دوشههندیمهه جداگانهههی ظرفهه

 فهرد  هر به متعلق ریش تا کنندیم ادداشتی یحسابرس

ی هها فهرآورده  مقدار آن به توجه با و کرده مشخص  را

 ارشیاخت در فصل انیپا در را فرد هر به متعلقی ریش

 عهدالت ی اجرای نوعی ریارگیع نیبنابرا؛ دهندیم قرار

 سههم  شهود یم سبب و است دارانگله نیب  مساوات و

ی بهرا . گهردد  نیمعه  شیهادام ریش محصول از هرک 

 رنهد یگیمه  نظر دری رو جن  از ظرف سهی ریگ اریع

 دوم و است گرم 399 معادل که بوده استکانی اول که

 کیه  تیه نها در و بهوده  لهوگرم یک کی معادل که کاسه

. اسهت  لهوگرم یک 39 معهادل ( کَهرَ   به معروف)  ید

 بنهام  لهوگرم یک 29 حجهم  بها ی مسه ی ظرفه  در را ریش

 در را بُنهوش  داخهل  ریشه  سس  و دوشندیم "بُنوش"

 روسهتا  نیه ا در. کنندیم یریگ اندازه م کوری هاظرف



 3805پاییز   8  شماره 90مناب  طبیعی ایران  دوره جله رت  و آبخیزداری  مم
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 "ریسرشه " باشهد  داشهته  را اریه ع نیشهتر یب که   هر

ی گوسهفند  کهه  بهوده  نیه ا بهر  رسهم  و شودیم دهینام

 خهود  همکهاران ی بهرا  رای مفصهل  ناههار  و کردهی قربان

 گانیهمسها  نیب در رای قربان مانده یباق و ندیبب تدار 

 نیبهه در یگروههه درون اعتمههاد. کنههد میتقسهه خههود

 مختابهاد ی بهرا  کهی احترام به بنا و بوده ادیز داران گله

 تیمسههئول  (اسههت گههروه فههرد نیرتههریپمعمههوالً  کههه)

 او عهده بر را فرد هر اریع زانیم ادداشتی وی حسابرس

 بهه ی دگیرسه  مسهئول عنوان  به مختاباد. دهند یم قرار

ی ریشی هافرآورده  از را هرک  سهم گلهوخرج  دخل

 .کندیم پرداخت او به قیدقطور  به و نموده مشخص

های شیری در بین چگونگی تقسی  فرآورده. 5. 3

 داران بر اساس عَیارگله

 از بعهد  مهرداد   اواسهط  دری ریشه ی هها فرآورده میتقس

 روز نیهها بههه کههه اسههت هههادام ریشهه محسههوس کههاهش

 تههای ریههگ اریههع امیهها گههروه. نههدیگو "روز حاصههلکَش"

 ههر  کهه  کنندیم میتقسی سر چهار به را "روز حاصلکَش"

 یهها  فهرآورده  مختابهاد . اسهت  روزه 29 تا 39ی ادورهی سر

 محهل )"کِرکِهه " در جداگانهه  طهور  بهه  رای سر هر از حاصل

 ههر  محصولِ از میتقس روز در و داده قرار( ها فرآورده رهیذخ

 و پتهو  آن نصهف  و کشهک  و کهره  نفر هر اریع وزنهمی سر

 میتقسهه دری ولهه دهههدیمهه قههرار ارشههانیاخت در قههروتقههره

 جبران رای قبلی هایسری کسر ابتدا چهارمی سر محصول

 میتقسه  نفهر  ههر  اریه ع نسبت به دوباره را مانده یباق و کرده

 و داشهته یی بهاال ی مانهدگار  محصهوالت  نیای تمام. کندیم

 افهزوده  هها  آن تیه فیک بهر  زمان گ شت بای( نیمع مدت تا)

 لیه بهه دل  گهروه  افهراد  اسهت  ممکن فصل طول در. شودیم

 را خهود  سههم  ازی مقهدار  فروش ی برا ای مختلف مراسمات

 در را مقهدار  نیه ا مختاباد صورت نیا در که ندینما استفاده

 لحاظ را آن میتقس روز در و کرده ادداشتی یحسابرس دفتر

ی نزوله  رونهد  ریشه  دیه تول کهه  میتقسه  روز از بعد. دینمایم

 نهد ینمایمه  ریه پن دیتول به مبادرت فقط گروهی اعضا داشته

 حاصهل  ریه پن بار نیا. کشدیم طول مهر 29 تا دوره نیا که

 بهالغ  مهاده  و نهر ی هها دام تمهام  تعداد اساس بر دوره نیا از

 لحهاظ  ریه پن میتقسه  در را نری هادام نکهیا. شودیم میتقس

 .است دمثلیتول در آن ریتأث لیبه دل کنندیم

 داران گله بین در شیر مشتقات سنتی فرآوری. 6. 3
 زنهان  عمومهاً  منطقهه ی روسهتاها  گرید و روستا نیا در

 لیه دل و ندارنهد  یدار گلهه  سهاله  کی روند دری چندان نقش

 روسهتا  از مراته  ی دور نیهمچنه  و روسهتا  عرف آنی اصل

 زمسهتان  در افهراد ی هها دام کهه ی زمان در فقط زنان. است

 "سههرا کههالُن" همهان  ایهه آغههل در روسهتا  در و شههده جهدا 

ی دسهت  فیه تعل و کرده کمک مردان به شوندیمی نگهدار

 نقهش  و حضوری باغدار دری ول رندیگیم عهده بر را هادام

 . است ترملموس زنان

 نیبه  در بهز  و گوسهفند  ریش از حاصلی اصل محصوالت

 نیهها عمههده. اسههت ریههپن انههواع و کههرهی تههاکُر دارانگلههه

 هیه بق .رسدیم فروش به زییپا و تابستان اواخر در محصوالت

 قهره  همهان  ایه  سهور   دوغ  ماست  ر یش شامل محصوالت

جهدول   در که است ریسرش وی حَلو لور  کشک  پَتو  قروت 

 گ شهته  در. اسهت  شهده  آورده کیتفک به ها آن هیته طرز 2

 لیه بهه دل ی وله  داشهت  رواجی شهتر یب گهر ید مشتقات هیته

 تعهداد  ریچشهمگ  کهاهش   ها آن هیته ندیفرآ بودنی  طوالن

بهه   هها فهرآورده  نیا بهی وابستگ کاهش و زمیه کمبود دام 

 طهرز  حاضر حال در بازار  دریی غ ا مواد تنوع شیافزا لیدل

 .است گرفته قراری فراموش ورطه در ها آن هیته

ی ردوشه یش از بعهد  که بوده صورت نیبد کره هیته طرز

 زندیریم "کر بَهره" نام به یگید داخل و کرده صاف را آن

ی کیپالسههتی هههادبههه داخههل را آن جوشههاندن از پهه  و

 دیه تول ماسهت  تا کرده اضافه ماست هیما آن به و زندیر یم

 اسههتفاده کههوزه از هههادبههه نیهها یجهها بههه میقههد در. شههود

 مناف  لیبه دل هم و شدیم خنک زودتر هم که نمودند یم

ی محله  اصهطالح  به و شدیم دیتول یتر سفت ماست کوزه 

 ماسهت  کهه  روز 5 تها  1 از بعهد . شدیم شتریب ماست هیما

 اسهت  خنک هوا که غروب ای صبح هنگام شد خنک کامالً

 درخهت  تنهه  از کهه  بهزرگ ی چهوب  ظرف) تِلِم داخل را آن
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 و قطهور ی چهوب  کهه   begonifoliaTiliaی علم نام با نمدار

 حهدود  تیه ظرف بها  است  شدهی خال داخلش و بوده مقاوم

 و پَهر "ی چهوب  لهیوسه  تلهم  داخهل . زندیریم (لوگرمیک 59

 جهن   از و بوده چهارپر صورت به که دارد وجود "پَردسته

 نههام علمههی   بهها( کههه چههوبی اسههت سههفت    آزاد) اَزدار

Zelkova carpinifolia سهاعت  5/3 تها  را ماست که با آن 

 "سَهرتو " مفصهل  طهور  بهه  سهس   شهود   نهرم  تا کوبندیم

 اضافه آب آن به و( دهندیم تکانی افق صورت به) زنند یم

 داخهل  و گرفتهه  را آن کهره   سهاعت  2 از بعهد  تا کنندیم

. زنهد یریمه ( گوسهفند  پوست جن  از یا سهیک) "خِنک"

 و سهرد  آب آن بهه  باشهد  گرم ماست اگر نکهیا جالب نکته

 از بعد. کنندیم اضافه گرم آب آن به باشد سرد ماست اگر

 جُهوال  داخل و جوشانندیم را ماندهیباق دوغ کره ی فرآور

 کهه  لهوگرم یک 89 تیظرف با بز پشم از یا سهیک) زندیریم

 مهاده  و بهرود  آبهش  تها ( شهود یمه  محسهوب ی صهاف ی نوع

 سهس   نهد یگویمه  "پَتو" ماده نیا به که بماند اشخشکه

 بهها تِلِههم هیشههبی چههوبی ظرفهه) "پتونههو" داخههل را "پَتههو"

 یکهوه  بلهوط  درخهت  جهن   از جُهوال   برابهر  دوی تیظرف

(Quercus sessilifolia) کرده اضافه نمک آن به و ختهیر 

 در و( کننههدیمهه رورویههز دسههت بهها) سههازندیمهه را آن و

 در روز 8 تها  را آن سهس   آورنهد  یمه  در دلخواه یها قالب

. شود دیتول "کشک" تا دهندیم قرار آفتابی جلو کشکِلم

 شهده   جهدا  آن از پَتهو  آب کنندیم زانیآو را جوزالی وقت

 نَمهدار  چهوب  جهن   از استی ظرف که "نویسِرچ" داخل

 چُهدن  جهن   ازی گید) "پاتِل" داخل آب نیا که زدیریم

 اشهیه ما کهه  شهود  جوشهانده  آنقدر دیبا( تریل 59 حجم با

 تها  گرداننهد یبرم نویسرچ داخل دوباره را هیما نیا و بماند

ی هها قالهب  در و سهازند یم را آن سس  شود  سفت کامالً

 خشهک  از بعد و دهندیم قرار مهیک دریی لویک 59 تا 29

 .  شودیم ساخته( قروتقره) "سُر " شدن

 

 تاکُری روستا در ریش از حاصلی هافرآورده  .2 جدول

 محصول نام فیرد
 متیق

 (لویک هری برا تومان)
 مصرف مورد یفرآور قهیطر

 وعده انیم و صبحانه .شودیم حاصل بز و گوسفندان ریش دنیدوش از 1999 ریش 3

 صبحانه .دیآیم به دست ریپن هیما کردن اضافه و ریش جوشاندن با 35999 یمعمول ریپن 2

 29999 یشورآب ریپن 8
 

 صبحانه

 صبحانه 25999 یجِلد ریپن 1

 غ ا همراه .دیآیم دست به ماست هیما کردن اضافه و ریش جوشاندن با 8999 ماست 5

 فروش رقابلیغ یحَلو 9

 از که قار ی نوع با و زنند یمی مخصوص هیما شده جوشانده ریش به

 چند از بعد و کرده مخلوط شود یم گرفته افرا شده دهیپوس درخت

 شود یم درستی حلو ساعت

 وعده انیم و صبحانه

 غ ا همراه است شُل کشک همان آن سفت نوع که سفت و شل دوغ نوع دو فروش رقابلیغ دوغ 1

 فروش رقابلیغ ریسرش 3
 ر یش ماندن ساکن ساعت چند از پ  که است ریشی چرب واق  در

 .ماندیم آنی رو بر
 صبحانه

 صبحانه  59999 یوانیح کره 0

 غ ای چاشن ریپن آب و ریپن ماندهیباق ازی مخلوط فروش رقابلیغ لور 39

 غ ای چاشن  5999 سُور  33

32 

38 

 کشک

 پَتو

35999 

 فروش رقابلیغ
 

 عنوان به و غ ای چاشن

 خورشت

 وعدها انیم و صبحانه
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 پنیر تهیه سنتی مکانیس . 7. 3
 هیه تهی بهرا  کهی معمول ریپن: دارد وجود ریپن نوع سه

 هر ازی عار تا گ راندهی صاف از دنیدوش از پ  را ریش آن

 هیههما آن بههه  و پختههه را آن سههس  شههوندی آلههودگ نههوع

 سهفت  انتظهار  سهاعت  دو از بعهد  زننهد  یم ریپن مخصوص

 آن آب تها  زنهد یریمه  "کَهال " بنامی اسهیک در را آن شده 

 نیا به که) بُرندیمی کوچکی هاغالب در سس  شود  جدا

 قهرار  نمهک  و آب در سس  و( ندیگویم کردن پَرچَک کار

ی مخصوصی هادبه در( وریشهر آخر) میتقس روز تا  و داده

 شهود یم جدا ریپن از که رای آب. دهندیم قرار دَلب اسم به

 کمی چگال لیبه دل آن از ماندهیباق روغن تا جوشانندیم را

 بهه  کهه  نهد ینمایم استفاده و کرده جدا را آن که آمده باال

 .شودیم گفته لور آن

 معروفی جِلد ریپن به که دارد وجود ریپن ازی گرید نوع

 رای معمهول  ریه پن کهه  است صورت نیبد آن هیته طرز. است

 مقدار به و دهند یم قرار "خِنِک" داخل و کرده خورد کامالً

 اسههتفاده آن را مههاه 9-5 از بعههد کههه زننههدیمهه نمههک الزم

 آن هیه تهی بهرا  کهه  استی شورآب ریپن تینها در. ندینما یم

 دَلهب  کهه ی مخصوصه ی هادبه داخل در نمک آب در را ریپن

. کننهد یمه  استفاده آن را ماه سه از بعد و زندیریم  دارد نام

 صورت نیبد "نمک آب" نمکِ میتنظی برا نکهیا جالب نکته

 کهرد  حهل  آب داخل نمکی مقدار به دیبا که شودیم عمل

 انهدازه  به فقط دهند قرار آن داخل را مرغ تخم کی یوقت که

 امههروزه. بمانههد آب رونیههب مههرغ تخههم از یتومههان 25 سههکه

 شیپه  سهال  چنهد  تای ول ندینمایم هیته بازار از را ریپن هیما

ی وقته  کهه  نمودنهد یمه  دیتول صورت نیبد بردارانبهره خود

 آن بهه  کهه ) ریشه  نیاول خوردن از بعد آمدیم ایدن به یا بره

 را آن( اسهت ی مقو و پرچرب اریبس و شودیم گفته "ما "

 خشهک  از بعهد  را آن و کرده جدا را اش شکمبه و کرده ذبح

 کهرده  مخلهوط  پنبه و خشک ریانج با آفتاب مقابل در شدن

 نیه ا سهس   شهود   جدا روغنش تا کوبندیم آفتابی جلو و

 و درآورده گهردو  انهدازه  دریی هها گلولهه  صورت به را بیترک

 عنهوان  بهه  مهاه  کیه  تها  آن را و دهنهد یم قرار سهیک داخل

 .کنندیم استفاده ریپن ی هیما

 بتتا ارتبتتا  دری فرهنگتت دیتتعقا و باورهتتا. 8. 3

 هادام ریش تیریمد
 وی دارگلهه  نهد یفرآ دری همکهار  دامهداران  دهیه عق به

 وی زمهان  نظهر  از را برکهت ی نهوع ی دامی هافرآورده دیتول

 دنبهال  بهه  افهراد  تهک  تکی برای توان نیهمچن وی اقتصاد

 نیهمچنه . بهرود  بهاال  افهراد  زهیه انگ شودیم موجب و دارد

 تعههد . شود یم ح  کمتر بودن هم کنار در با کاری سخت

 باعهث  ردیه گیمه  شکل راستا نیا در که افراد نیبی اخالق

 دوسهت  کهه  کننهد  عمل گونه آن کار روند در افراد شودیم

 مشههکل و کننههد عمههل ههها آن قبههال در گههرانید دارنههد

 درصهدد  کردهی تلق خود مشکل همانند را خود یگروه هم

 .دیآ یبرم آن رف 

 کهه  اسهت  نیای ردوشیش دری م هبی باورها نمونه از

 در را آن یهها  فرآورده همه و ریش تاسوعا روز در داران گله

 نیهمچنه  و دادهی نه ر  صهبحانه  عنهوان  بهه  روستا مسجد

. نهد ینمایم روز نیهم ناهار ن ر را گله گوسفند نیتر بزرگ

 از کهی دیسی برا را ها فرآورده ازی سهم هرساله نیهمچن

. گ ارنهد یمه  کنهار  دینمایم مراجعه دست نییپای روستاها

 نیاوله  خواهنهد  یم که استی روز در باور نیا گرید نمونه

 را قهو   نیباتریز روز نیا در. ندینما رها گله داخل را قو 

 و داده قهرار  آن دههان  در نبهات  کهه یت کی و نموده نییتز

 بها  و گروه فرد نیتر دست خوش و نیتر اخال  خوش توسط

. شهود یمه  رهها  گله داخل در مختابادی دعا و صلوات ذکر

 اتمهام  بهه  و آغهاز  بلنهد  صهلوات  کی ذکر با زینی ردوشیش

 .رسدیم

 

 یریگاهینت و بحث. 4

بهرداری  در  ههای مشهارکت و یهاریگری در بههره    شیوه

متناسب با فرهن  و شرایط محیطی مناطق مختلف ایران 

آن منطقه انتخاب و اتخاذ گردیده و در نهایت یهک نظهام   

کهه ریشهه در دانهش     آورنهد برداری پایدار را پدید میبهره

 مرزوبهوم های گ شهته ایهن   های شغلی قرنبومی و تجربه
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ههای فرهنگهی و   پایهه  عنوان بهدارد و تا جامعه پابرجاست 

 پهیش  هها قهرن  از [.30] نهد دهفنی به تکامهل ادامهه مهی   

 پی داریگله امور در همیاری و مشارکت نقش به دامداران

 انجهام  گروههی  صهورت  به را کارها از بسیاری ل ا اند برده

 اینظریهه  قالب در دارانگله بین در همیاری این. دادندمی

 بهر اسهاس   .شهود می مطرح 3"یاجتماع سهولت" عنوان با

 همان که افرادی سایر حضور در فرد یک اعمال نظریه این

 گونهه  نیه ا [.35] شهود مهی  تسهیل دهند می انجام را عمل

ی اجتمهاع ی ونهدها یپ ازی اشهبکه  ها یاری هم و هایتعاون

 تها  شودیم سبب که آوردیم به وجود جامعه در رای نامر 

ی اجتمهاع  هیسهرما  آن یجهه ینت در وی اجتماعی همبستگ

 .ابدی شیافزا
 قهرون ی طه  منطقه هر دامداران که داشت نظر در دیبا

 وخطاهها  آزمهون  ازی انبوه قیطر از را ییها تجربهی متماد

 سهازگار  منطقهه  آنی میاقل طیشرا با که اندآورده به دست

ی وله  اسهت  دهیرس امروز تا نهیس به نهیس دانش نیا و بوده

 از. اسهت  افتهاده ی فراموشه  ریمسه  در کهه  مینیبیم امروزه

 غهات یتبل ازی مهوج  ریتهأث  تحت ریعشا و انییروستای طرف

 منزلهت  رفهتن  نیبه  از آن کنهار  در وی شهری زندگ سبک

ی بهوم  دانش نیا انتقال دری رغبت چیه اجتماع  دری شبان

 خهود  2حرفهه  بهه ی فراوان یلیم یب و نداشته حاضر نسل به

 شهدن  دهیکشه  انهزوا  به باعث خود نیا که دهندیم نشان

معرفی این دانش سهنتی در   حال نیباا.  شودیم دانش نیا

بههین اقشههار جامعههه باعههث تغییههر نگههرش اقشههار جامعههه  

شهبانی و ایجهاد   بخصوص نسهل جهوان نسهبت بهه شهغل      

تواند استحکام ساختار اجتمهاعی  رویکرد مثبت شده و می

 کهه  است نیا بر دهیعق باره نیدرارا در کشور تقویت کند. 

 کهی اتیعمل و ریعشا و انییروستای بوم دانش به توانینم

 یتهوجه  یبه  دهنهد یمه  انجهام  اتیه لبن آوردن حاصلی برا

 نیه ا دری سنتی هایفناور دانشی جیتدر محو  رایز نمود 

 شهود یمه  افهت ی آن ازیی هها نشهانه  بعضاً امروزه که نهیزم
 
1 Social facility 

ی شباان ) هُس هُس وی هی ه جز به دارد مُقومی س و صدی کِرد: ها یمازندران قول به که  2
 پاالن) استیدر علمی دوز پاالن ندیگو یم ای ؛(شیهایه وی هی ه جز به دارد مقامی صدوس

 (.علم ازیی ایدر و استی دوز

 امهروزه  [.5باشد ] کننده نگران جهاتی اریبس از تواند یم

 اسهاس  بهر  کهه  انهد  آنی په  در توسهعه  حال دری کشورها

 جامعهه  ازی اتهازه  شکل خود یموروثی نهادها و هاشهیاند

 نیکمتهر  کهه  داشهت  توجه دیبا نیهمچن [.9] کنند خلق

 "واره" همچهون ی سهنت ی هها یتعاون فهم و شناخت دهیفا

 رای مناسهب ی فرهنگه  لیپتانس و فضا و نهیزم که است نیا

. سهازد یم فراهمی تعاون و مشارکت گونه هر نشیآفری برا

 تهوان  یمه  نهیزم نیا در گرفته صورت یها یبررس جمله از

 نیبه  در  "چَکنهه " نهام  بهه ی سهنت ی تعهاون ی نهوع  انیب به

 در کهی تعاون نیا در. شد پرداخته انینار منطقه داران گله

 صهاحبان    ردیگیم شکل طالقان منطقه در تابستان طول

 واحهد  کیه  در را خهود ی هها دام محدود  دام تعداد با گله

ی هها دام ریشه  دادن قهرض  با و کرده متحد تر بزرگی دام

 شهتر یبی دامی هافرآورده و محصوالت از گر یکدی به خود

 واره کهه  شهود یم عنوان و برندیم بهره نهیبه صورت به و

ی باورها شدن نهینهاد سبب نکهیا تنها نه انینار منطقه در

 نیبهه در هههادام ریشهه بهها ارتبههاط دری مختلفههی فرهنگهه

ی زنهدگ ی اقتصاد ثبات ارکان از بلکه گرددیم برداران بهره

 دانهش  و یمحلی هاسنت ح ف با و باشدیم زین دارانگله

 ازی کههی یگوسههفندی هههادام ریشهه تیریمههد دری بههوم

 خواههد  نیب از ها آنی زندگی اقتصاد یها مؤلفه نیتر مهم

در تحقیقهی دیگهر کهه بهه مطالعهه پیرامهون        [.31رفت ]

گوسهفندی و   یهها  دامهای محلی در مدیریت شهیر  سنت

های باالدست شمال کشور پرداخته اسهت   گاوی در جنگل

شههود کههه نههوعی تعههاونی سههنتی تحههت عنههوان بیههان مههی

روستای کدیر جهت مهدیریت   گاو دارانبین  "ریش ربهیش"

این فرایند متفهاوت   .های گاوی شکل گرفته استشیر دام

و ههای گوسهفندی اسهت    از نهاد اجتماعی در ارتباط با دام

بنهدی  های گوسفندی اسهاس تقسهیم  در بین صاحبان گله

 "عیهارزنی "محصوالت شیری در تابستان مکانیسمی بنهام  

است که آن نیز نوعی نهاد اجتماعی در بین افراد محسوب 

های گوسفندی شیر و شود و بر اساس آن صاحبان داممی

در ییالقههات بههین یکههدیگر تقسههیم   محصههوالت لبنههی را

مچنهین بررسهی دیگهری کهه در شهمال      ه [.2] ندینما می
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استان فارس و در روستای قصر یعقوب صورت گرفهت کهه   

 زنهان طی آن  محقق به تشریح  نوعی تعاونی سهنتی کهه   

 تیریمهد  منظهور  بهه  و خودی محل عرف اساس بریی روستا

 انهد داده شهکل ی محله  ورسهوم  آداب بها   مطابق ها دام ریش

کنهد کهه ایهن نههاد اجتمهاعی کهه       پردازد و عنوان می می

 حفه   دری مهم نقششود نامیده می "شیرواره" اصطالحاً

ی اقتصهاد  یهها  مؤلفهی داریپا وی اجتماع انسجام تیتقو و

 هایبررس نیا هیکل ؛ که[21] دینمایم فایا منطقه نیساکن

 .باشدیم حاضری بررس از حاصل جینتا دیمؤ

ی امجموعهی سنتی راهکارها وی بوم دانش یطورکل به

 علهم  قیه طر از تنهها  نهه  که باشندیم بشری تجرب دانش از

ی راهکارهها  ابهداع ی برا بلکه است در  و فهم قابل  کامالً

 یبوم دانش [.33است ]ی ضرور کمی و ستیب قرن مناسب

 داریه پا تیریمهد  در رای مهمه  اریبسه  نقش یطیمح ستیز

 دانهش  [.31] کندیم فایا یدامدار نهیزم در یعیطب مناب 

 ط یمحه  شناخت هیپا بر تا دهدیم اجازه دامداران بهی بوم

 دانش. کنند کسب بقای برا را الزمی هاییتوانا و هامهارت

 زور یکاتهال  عنهوان  بهه  بوده  توسعه ابزار نکهیا ضمن م کور

 لیه بهه دل  و ساخته طیمح با متناسب رای وارداتی تکنولوژ

 یطه یمح سهت یز وی اجتمهاع   یفرهنگه   یاقتصهاد ی ایمزا

 با [.39] باشدیمی امبادله تیقابل وی اقتصاد ارزشی دارا

ی بههوم دانهش  پژوهشهگران  دهیههعق بهه  کهه  نیهها بهه  توجهه 

ی عه یطب مناب  جام  تیریمدی جوابگو تواندینم ییتنها به

 درصههدد تههوانیمهه نینههو دانههش بهها آن قیههتلف بهها گههردد 

 جامعهه ی ازهها ین رف  نیهمچن وی بوم افرادی توانمندساز

 در رایی بسهزا  سههم  توانهد یمی قیتلف دانش نیا که برآمد

 .  دینما فایا کشور اقتصاد

های سنتی مانند آنچه در این مقاله مورد بحث تعاونی 

قرار گرفته است  بازوی اساسی مدیریت مشهارکتی منهاب    

گههردد. اسههاس کههار در مههدیریت  طبیعههی محسههوب مههی 

مشههارکتی نهههادگرایی اسههت کههه بههدون شههک نهادهههای  

اجتماعی مانند عَیارزنی یا سوزن زنی )معهادل عیهارگیری   

محلهی شهکل    ورسهوم  آدابدر این تحقیق( که بهر اسهاس   

توانند نقش بسیار مهمی در اجهرای مهدیریت   اند میگرفته

شهته  مرتعهی دا  یهها  عرصهه مشارکتی مناب  طبیعی مانند 

ا یه باشند و با کمک گرفتن از نهادههای اجتمهاعی محلهی    

های بومی تا حدود زیهادی هزینهه و زمهان اجهرای     تشکل

په یری  افتهه و مسهئولیت  یههای مرتعهداری کهاهش    پروژه

بنهابراین  ؛ جوام  محلی نیز به دنبال آن تقویت خواهد شد

های اجتماعی و فرهنگی موجهود در جوامه    حف  سرمایه

توانهد بهه رونهد اجرایهی     د بسیار زیادی مهی روستایی تا ح

های متولی مدیریت منهاب  طبیعهی کشهور کمهک     دستگاه

 یداریه پا گرفهت کهه   جهه ینت تهوان  یمه  یطهورکل  بهه کند. 

 تیه تقو و حفه   بهه  وابسهته  افهراد  نیه ا یزنهدگ  یاقتصاد

 ضهرورت  له ا . اسهت  یاجتمهاع  هیسرما و یاجتماع انسجام

 یراسههتا در و شههده شههناخته یمحلهه یههها سههنت تهها دارد

 بهه  مرت  برداران بهره یزندگ یاقتصاد و یاجتماع یداریپا

 . شود گرفته کار
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