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  چکیده

شک بار معنایی  یابند، بیاي از واژگان در زبان تجلی میصورت مجموعه هاي مختلف بهفرهنگ مقدمه و هدف:
بـرداري از مراتـع اصـطالحات این واژگان با تجربه و آگاهی شغلی مردم هر منطقه ارتباط دارد. در زمینه بهـره

بـرداري مسـتمر ج، حفـظ و بهـرهنقـش آن در تـرویشـود کـه انقدري محسوب مـیمیراث گرتخصصی بومی 
دانـش سـنتی هاي اخیر رویکرد جامعـه نسـبت بـه هاي طبیعی از اهمیت باالیی برخوردار است. در سال عرصه

و توسـعه شغل شبانی که زمانی نه چنـدان دور یکـی از ارکـان اسـتحکام برداران مراتع و منزلت اجتماعی  بهره
 ایـنگردید با فراموشی این واژگان کمرنگ شده است. هدف اقتصادي روستاها محسوب می -ار اجتماعیساخت

شناسایی، ترویج و معرفی واژگان تخصصی شبانی در بین عشایر ایل شاهسون مراتع ییالقی دامنه کوه  پژوهش
 سبالن استان اردبیل است. 

  
هایی از پژوهش مشـارکتی در منطقـه مـورد نظـر اساس یافتهبر واژگان ارایه شده در این مقاله ها:مواد و روش

صورت تشخیصـی انتخـاب نمـوده و بـا برقـراري  دهنده بهعنوان اطالع هایی را بهتنظیم شده است. ابتدا نماینده
هـا اعـم از کلمـات و ارتباط دوستانه و در فرصت مناسب به گفتگوي بدون سـاختاري روي آورده شـد. گفتـه

                                                             
  hosseinzadeh2012@yahoo.com :مسئول مکاتبه*
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ي مناسب گفتگوها تجزیه و تحلیل ها لیدي یا مفصل ثبت و ضبط گردید و سپس در فرصتصورت ک جمالت به
بـردار مراتـع، بهره 100ماه همان سال پایان یافت. در مجموع آغاز و در آذر 1391گردید. این تحقیق در خرداد 

ضـمن انجـام ش در ایـن روصورت انفرادي مورد مصاحبه قرار گرفته شـد.  نفر به 45گروه مرد و زن و  13در
انـواع  هـایی ماننـد،محور در بـرداري از مراتـع بهره مربوط بهواژگان و  اطالعاتهدفمند هاي عمیق و همصاحب

نحـوه نامگـذاري و ، شبانی هاياماکن و ابنیه ،چریدن و چراندن گله در چراگاه ، نحوهچراگاه و پوشش گیاهی
 آوريجمعشناسی هوا و اقلیم  اطالعاتاژگان مربوط به و و شبانی طبقات شغلیواژگان مربوط به ها، تقسیم گله

 بندي گردید.و دسته
  

ي کاربردي مرتبط با مرتع و حدود یکصد واژه دهدنشان می شوندگانبندي اظهارات مصاحبهجمعنتایج  :نتایج
داري از بـرداري پایـبرداران عشایر شاهسون جهت مدیریت، حفاظت و بهـرهمرتعداري رایج در گفتار بین بهره
  منابع طبیعی قابل شناسایی است.

  

محصول مشاهدات و همراهی مـداوم  واژگانچنین نتایج بیانگر آن است که گستره معنایی این  هم گیري: نتیجه
تنهـا بـر  برداران در طول بستر زمان بوده که در یک ساختار اجتماعی منظم ارتقاء یافته است و امـروزه نـهبهره

  ن بلکه براي توسعه علم مرتعداري نیز موثر است. واژگا توسعه گنجینه
  

  بردارن مراتع، واژه نامه، مراتع سبالن، ایل شاهسون دانش بومی، بهره :کلیدي هاي واژه
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 مقدمه
یکی از منابع گسترش زبان، صرف نظر از ساختار و نظام آوایی، گسترش معنایی واژگان آن زبـان 

رتباطی بشـر ترین نظام ا ترین و پیچیده عنوان مهم خود را به ). زبان بخش قابل توجهی از نقش7است (
از هاي مرتبط با گفتار که به شناخت بیشـتر ایـن جنبـه کند. بنابراین، بررسی پدیدهاز راه گفتار ایفا می

تـوان حال میبا این). 1هد شد (اانجامد موجب افزایش دانش مربوط به کلیت زبان خوکارکرد زبان می
اهـل فـن بـراي مقاصـد صصی عبارت است از آن شکل از زبان یا واژگـان کـه توسـط زبان تخگفت 

را تحـت الشـعاع  فکـرساختار زبان آنقدر مهم است که ساختار و ماهیت ). 4رود (تخصصی بکار می
. زنـدگی در هـر محـیط هسـتند به هم مرتبط پس زبان، اندیشه و فرهنگ کامالً. )3دهد (خود قرار می

صـورت  سازند. بخش عمده فرهنـگ بـه کند که فرهنگ آدمی را میهایی را ایجاد می تجارب و اندیشه
هاي جامعه له یک نهاد اجتماعی بر دیگر نهادزبان به منز ).9کند ( واژگان در زبان هر قوم تجلی پیدا می

ي زبـان باشد، فراوردهقدرتی که متعلق به اندیشه می). 12دهد (گذارد و تحوالت آنرا بازتاب میاثر می
). 13آید پس ناخود آگاه تکامل زبان، تکامـل تفکـر و شـناخت را در پـی دارد (و واژگان به شمار می

دهد  هاي مختلف نشان میهاي محیطی و اجتماعی عکس العملي مختلف به پدیدهها سان در فرهنگان
هاي مهمتـر بـه س پدیدهگیرد و بالعکت ندارد در زبان آن قوم قرار نمیهایی که اهمینتیجه پدیده و در

). ارتباط انسان با محیط از این قاعده مستثنی 16( دیاباي از واژگان در زبان تجلی میصورت مجموعه
ها و نیز درك تعامل انسـان بـا محـیط کمـک ناخت واژگان به شناخت بهتر پدیدهنیست، از این رو ش

اید نتوان به سادگی آن را از زبان خواهد کرد. زبان تخصصی بخشی از زبان عام یک جامعه است که ش
برداري از مرتع نه تنها بـراي  شناخت ابعاد و زوایاي مختلف نظام شبانی و بهره). 11عام تفکیک کرد (

ي واژگان بلکه براي توسعه علم مرتعداري در ایران به نحوي که با تـاریخ و جغرافیـاي  توسعه گنجینه
نمایـد. بـاز اندیشـی کنـیم شـاید بسـیاري از  ضـروري مـیانسانی و طبیعی ایران مطابقت داشته باشد 

هاي تاریخی دارند وضعیتی اینچنین داشته باشد. هر استاد کـار  ها که ریشه ها، مشاغل و حرفه تخصص
اي از واژگان، مضامین و مفاهیم را با خود خواهـد بـرد.  بندد، کتابخانه اي که چشم از دنیا بر می ورزیده

هـاي جانبدارانـه  اند در برخـورد سینه به سینه قرون و اعصار را پشت سر گذاشتههایی که  مبادا اندوخته
دانش بومی، بخشی از سرمایه ملـی هـر قـومی اسـت کـه باورهـا،  ).2( نوگرایان به خاك سپرده شود

گیـرد.  هاي محلی و دانش اکولوژیک آنها از محیط زندگیشـان را دربـر مـیها و آگاهیها، روشارزش
و ریشـه در  ها آزمون و خطا در محیط طبیعـی، اقتصـادي و اجتمـاعی اسـتاصل قرندانش بومی، ح



همکاران و زاده حسین عسگر 

4 

هاي دانش بومی، حاکی از آن است کـه هاي نظامویژگی . نگاهی ویژه بهباورها و ایستارهاي مردم دارد
دانش مذکور بدلیل سیستمی بودن، انعطا، حفظ تنوع زیستی، متکی بودن بر نیازها، مشارکتی بـودن، در 

رس و ارزان بودن، حفظ تعادل محیط زیست، چند بعدي بودن، منطبـق بـودن بـر فرهنـگ مـردم، دست
  ).6( تواند در فرایند توسعه پایدار نقش مهمی ایفا کند استفاده منایب از آب موجود، می

نحوي است کـه از آنچه در حال حاضر اهمیت دارد توسعه، ترویج و به کارگیري زبان تخصصی به
یخ و جغرافیاي کشور و از سوي دیگر با توسعه علم و دانـش بشـري همـاهنگی داشـته یک سو با تار

  ).8باشد (
 دلیـل به سنتی جامعه در اجتماع و فرهنگ تولید، عرصه در سنتی هاي روش و ها تکنیک از بسیاري

 هـاي روش معـرف امـروزه کـه هسـتند هایی  روش همان جوامع، این بوم زیست با تطابق و سازگاري
 است محلی جوامع تاریخ و فرهنگ از جامع بخش یک بومی دانشباشند و  می پایدار توسعه به رسیدن

البتـه بـا ). 10( داریـم توسعه تقویت فرایندهاي براي و ترویج آن محلی جوامع از آموختن به نیاز ما و
وده مردم شکل هاي تبا دیدگاه توجه به اینکه دانش بومی در زمانی طوالنی و در شرایط محیطی و غالباً

). 5گرفته و هدایت شده است، از جهات مختلف با اصول پایداري و نیز با محیط زیست منطبق است (
برداري از مراتع نقش کلیـدي دارد ههاي تخصصی در زمینه بهرها و واژه نامهباید اذعان کرد که فرهنگ

تالش گسترده و ارزشـمند،  رغملیجاي تاسف است که ع .و باید پاسخگوي نیاز دست اندرکاران باشد
 ).2ي فرهنگ این مرزو بوم است تکامـل نیافتـه اسـت (هاي تخصصی نیز آنچنان که شایستهواژه نامه

مستند سازي اطالعات بـومی را  )2009) و اوقلو و همکاران (1975( و همکاران اسدوارت که ن همچنا
انتقال دانـش بـومی بـه نسـل  اند.انستهعلت کاهش انتقال دانش از نسل قدیم به جدید را ارزشمند دهب

هـاي تـوان از رهیافـترا مـی اسـتفاده صـحیح از مراتـعو  حال و آینده، حفظ پایداري محیط زیست
رسد مردمی که از گذشته خود را با منابع طبیعی و به نظر می .)15 و 14( ترویجی این تحقیق برشمرد

واننـد بـا انتقـال تجربـه و آگـاهی شـغلی خـود بـه ت اند میبرداري صحیح آن سازگار نمودهنحوه بهره
هاي طبیعی بهتر آشـکار نماینـد. هاي بعدي اهمیت دانش بومی را جهت حفظ و پایداري اکوسیتم نسل

ضمن کمـک بـه  گیري از دانش بومی به رهیافتی ترویجی دست یابد واین مقاله بر آن است تا با بهره
بین عشایر ایـل  واژگان تخصصی شبانی درشناسایی با الن مردم منطقه دامنه سب گغناي فرهنترویج و 
مل سازگاري و حفاظـت از عنوان عا را بهبا محیط زیست برداران بهره دانش بومیتباط بین را شاهسون

دانش بومی بدلیل شفاهی بودنش سخت در معـرض نـابودي زیرا د در طول بستر زمان معرفی نمای آن
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ي مبهم بسیاري در دانش بومی هرمنطقه وجود دارد که باید به آن هااست و از سویی دیگر هنوز گوشه
هـاي بـومی و دانـش پرداخته شود تا بتوان به کمک آن بر مسایل و مشکالت، تاحدي غلبه کـرد. نهاد

طور محلی مالکیـت و اداره  هکه ب عی استمنبتواند کارایی برنامه توسعه را افزایش دهد، زیرا بومی می
طـرف  یابنـد و ازهاي پایداري کـاهش مـیشوند هزینه برنامهي که بکار گرفته میدر موارد شود ومی

چنین تلفیق و یکپارچه سازي دانش بومی و  هم شوند.دیگر هم باعث توامنمند سازي جوامع محلی می
و از ترکیـب ایـن دو  ددانش رسمی، علمی نوین است که از نظر ضـعف و قـدرت مکمـل یکدیگرنـ

  ها به تنهایی واجد آن نیستند.ایی نایل آمد که هیچکدام از آنهتوان به توفیق می
  
  ها و روش مواد

در اسـتان شـهر ان مشـگیندر جنوب شهرسـتاین پژوهش در مراتع ییالقی کوه سبالن  :منطقه بررسی
گونه گیـاهی  3000این کوهستان داراي پوشش گیاهی متنوعی است و بیش از است. اردبیل انجام شده

خاموش کشـور  هاي، یکی از آتشفشانشهرکوه سبالن در شهرستان مشگین. است یی شدهدر آن شناسا
مسـاحت منطقـه حـدود . شود و ارتفاع بلندترین قله این کوه که سلطان ساواالن نـام دارد محسوب می

درجه  47دقیقه و عرض جغرافیایی 27درجه و  38که در محدوده بین طول جغرافیایی مترمربع  1875
ن ساکنان ایـ. متر است 2400متر و حداکثر آن  1700قرار دارد و حداقل ارتفاع آن  ه شرقیدقیق 26و 

دهنـدگان مـیش و بـز زند. مراتـع کـوه سـبالن توسـط پـرورشپردامنطقه به کشاورزي و دامداري می
درآمد  ترین منبع اصلی نمایند.به زبان آذري تکلم میسبالن داران و شبانان کوهشود. گله داري میبر بهره

باشـد. از نظـر وضـعیت اشـتغال تمـامی اعضـاي خانوارها از طریق فروش دام و محصوالت دامی می
تولید کره، پنیر و ماست، اوالد مذکر  ،ها در شیر دوشیدنکنند. زنخانوارها در امورات دامی فعالیت می

دان در هنگـام گوسـفنگـرفتن گاوهـا و  ،داريدر چرانیدن دام در مرتع و اوالد مونث در کارهاي خانـه
ایـن کارهـا در هنگـام  کنند. البته در کنار همـهها به خانواده کمک میآب چشمه شیردوشی و در تهیه

  .کنندبافی و جاجیم بافی به اقتصاد خانواده کمک میبافی، فرشها در گلیمزن ،فراغت
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موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل   

Figure 1. Location of the study area 
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هایی از پژوهش مشارکتی در منطقه مـورد شده در این مقاله بر اساس یافته واژگان ارایه: روش بررسی
دهنـده بـه صـورت تشخیصـی اطالعهایی را به عنوان در این روش ابتدا نماینده نظر تنظیم شده است.

مشــارکت در  آنهـا بـهانتخـاب نمـوده و بـا برقـراري ارتبـاط دوسـتانه و دریافـت پـذیرش از سـوي 
هـا . گفتـهه شدي بدون ساختاري روي آوردو در فرصت مناسب به گفتگو پرداخته شد هایشان فعالیت

هـاي  و سـپس در فرصـتگردیـد  و ضـبط ه صورت کلیدي یا مفصل ثبتاعم از کلمات و جمالت ب
ت کـه تا آنجا ادامه یافسئواالت محوري  براساسپرس و جو  .گردید تحلیلگفتگوها تجزیه و  مناسب
. ایـن تحقیـق در نکـردبه محقق اضافه ارتباط با  درچیزي به ابعاد معنایی و مفهومی واژگان  هاپرسش
بردار مراتع بـه صـورت بهره 100در مجموع از . یافتپایان  همان سال ماهآغاز و در آذر 1391خرداد 

قرار گرفته شد که محـل نفر به صورت انفرادي مورد مصاحبه   45گروه) و  13نفره ( 7تا  3هاي گروه
گرفت البته الزم به ذکر هسـت کـه در مصاحبه گروهی در داخل چادر و انفرادي در مراتع صورت می

مصاحبه گروهی زنان نیز مشارکت داشتند و واژگان مرتبط با موضوع تحقیق (دامـداري و مرتعـداري) 
  بدون کمترین تغییر استخراج گردید. 

و  سواالت محـوري برداري از مراتع بهره مربوط به واژگانراج جهت استخبر اساس اهداف تحقیق 
چریدن و چراندن گلـه  نحوه ب) ،انواع چراگاه و پوشش گیاهی الف)مرتبط با ي هابخشدر ها پرسش

واژگـان مربـوط بـه  )ه ،هـاگلـهتقسـیم و  نحوه نامگذاريد) ، شبانی هاياماکن و ابنیهج)  ،در چراگاه
در  سعی گردید. شناسی مطرح گردیدهوا و اقلیم  اطالعاتژگان مربوط به وا )و، شبانی طبقات شغلی

  .یردقرار گتوجه  زیر مورد واژگان نکاتاستخراج مفاهیم  و انتخاب
رایج در گفتار  و دامداري مرتعداريهاي کاربردي مرتبط با مرتع، اساس تخصص موضوعی واژهبر -1

که اشکال مختلف آن ها به یکی از در ضمن واژه .بین عشایر شاهسون در سیاهه مورد نظر قرار گرفت
اي وارد نگـردد. بـه ترین آن دانسته شده است ارایه گردید تا به مضامین و مفاهیم اصـلی لطمـهمتداول

تنها داغالماخ در سیاهه قرار گرفته است.  "...وران، داغلیان وداغالماخ، داغ "عنوان مثال از بین واژگان 
 .هاي منابع طبیعی نیز  ملموس و کاربردي باشداظ براي کارشناسان رشتههمچنین سعی گردید الف

به جهت آن که به ارزش این واژگان در بیان مضامین علمی تاکید شـود و ایـن مجموعـه واژگـان  -2
عالوه بر تالیف در ترجمه متون علمی نیز قابل استفاده باشد، معادل انگلیسی این واژگان استخراج شده 

برداري این منطقـه بـوده و معـادل  رسد برخی از واژگان ارایه شده مختص سبک بهره است. به نظر می
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رایجی در متون علمی نداشته باشد. این قبیل واژگان براي استفاده کارشناسان نیز بـر اسـاس مضـامین 
 مشترك به انگلیسی ترجمه شده است.

 

  نتایج 
برداران  برداري از آن که در بین بهره هاي پژوهش یا واژگان تخصصی مرتبط با مرتع و بهره یافته

  معرفی می شود: جدول ششعشایر شاهسون رواج دارد، بر اساس تشابه و تقابل معنایی در 
  

 نواع چراگاه و پوشش گیاهیواژگان مرتبط به ا -1جدول 
Table 1. Terms relating to the types of pasture and vegetation 

1ردیف  
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

  Artificial pasture  سیلخَ  Vegetation  6  بیت گی 1
  Marginal  تهرَوَ  Timbered  7  شهمِ  2
  Stubble  ش یريکولَ   Meadow  8  یگونِ  3
  Blank  وروشاُ  Swale  9  يگوزِ  4
        Alpine  اخارآخار ب  5

  

 ط به چریدن و چراندن گله در چراگاهمربو واژگان –2جدول 
Table 2. Terms relating to the herd grazing in the pasture 

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

  Turning back  گري قایتارماخ  Grazing  20  اُوتارماخ  10
  Driving  آپارماخ  Bite  21  آغیز بی  11
  Fetching  قیالماخ  Poaching  22  کسَسّکَ  12
  To be splatted  کبولون مَ   Calm grazing  23  یاواشیماخ  13
  Ewe tethering  باغالماخ  Wide grazing  24  قانات آچیب  14
  Grazing trace  ایزي قالیب  Narrow grazing  25  داران ماخ  15
  Fresh  تزَ َ  Close grazing  26  وپاتُ  16
  Fattening range  وروشیقوزو اُ  Relax grazing  27  داغیل دي  17
  Halophyte ranging  دوز داماخ  Fast movement  28  وخماختُ  18
  Night grazing  وتاریشیاُ آخشام  Shunting  29  کرمَدوندَ  19

  
                                                             

 آوانگاري واژگان ترکی به صورت التین بر اساس شماره ردیف در ضمیمه تحقیق آورده شده است. -1

1- The phonetic of Turkish words in Latin is presented in appendix according to the row number  
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 شبانی هايواژگان مربوط به اماکن و ابنیه -3دول ج
Table 3. Terms relating to the pastoral places and buildings 

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

 Summer grazers  آرخاش  30
building  36  َرپَچ  Pen  

  Bed ground  یاتاخ  Corral  37  یاتاخ  31
  Stock driveway  جغرا  Stable  38  چاتاخ  32

 Winter grazers  وانا  33
building  39  آنبار  Barn  

  Salt ground  دوز داخ  Kid house  40  وزکُ  34
  Curd yard  ريقوروت یِ  Pen  41  آغل  35

 
 هاتقسیم گلهگذاري و  نام واژگان مربوط به -4جدول 

Table 4. Terms relating to the naming and division of herds 
 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

  Doeling  رووَکُ  Herd/drove  55  داوار  42
  Buck  کهتَ  Females  56  دي شی  43
 Castrated  چرکَاَ  Males  57  کرکَاِ  44

buck  
  Fattened  باغالما  One- year- old male  58  آغ دیش  45
  Rustler  لیجهدَ  Two- year- old male  59  قارا دیش  46
  Barren  رصق  Sheep  60  ویونقُ  47
  Drag  دال دیان  Yeanling  61  ملیکاَ  48
 Herd side  زديتِ  Yeanling  62  قوزو  49

interested  
 Parturition  ريدوغوش یِ   Hogget  63  توقلی  50

time  
  Nourishment  رجخَ  Yearling ewe  64  کشیشَ  51
  Separating  آیرماخ  Ram  65  وچقُ  52
  Brand  داغ  Goat  66  چیکِ  53
  Match  چیفت  Weaned kid  67  شبُچَ  54
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 شبانی طبقات شغلیواژگان مربوط به  -5جدول 
Table 5. Terms relating to the pastoral job classes 

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

 Dry-band  وتارانقورو اُ  Shepherd  73  وبانچُ  68
herder  

  Drover  رچیآلوِ  Friend  74  ولداشیُ  69
 Temporary  یازداخ  Camp tender  75  وچیاِ  70

staying  
 Station  ون آتماخدُ  Lord  76  مشَهَ  71

equipping  
  Leasing  ولوچیبُ  Cowboy  77  ناخیرچی  72

 
 شناسی هوا و اقلیمشناسی و  زمینواژگان مربوط به  -6جدول 

Table 6. Terms relating to the geology and climate 
 ردیف
Row 

 وان ترکیعن
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

 ردیف
Row 

 عنوان ترکی
Turkish title 

 عنوان انگلیسی
English title  

  Blizzard  زريخَ  Crag  85  لیکجَقَ  78
  Breeze  رمیچگَ  Sacrament  86  وادي  79
 Dry upward  لآغ یِ  Rivulet catchment  87  گول گول  80

wind  
 Dry landed  نچَ  River  88  نَهیر  81

cloud  
 Moist landed  دومان  Springhead  89  باهار  82

cloud  
  Soft hail  گول شاد  Spring  90  بوالق  83
        Gully erosion  خَندَك  84

 
  گیري بحث و نتیجه
تـوان بـرداري مرتـع را مـیمورد استفاده در بهـره تخصصیواژگان نشان داد که پژوهش نتایج این 

واژگـان با نگـاهی بـه  بندي کرد.طبقه شناسیبومهاي اجتماعی و در محورمعنایی آنها اساس گستره بر
برآمده دانش  براساس تجربه وبرداران توان دید که بهرهمی گیاهی هايمرتبط به انواع چراگاه و پوشش

 ار مراتـعتواننـد  مـی به خـوبی محیط زیستاصول پایداري منطبق با و  دانش بومی از تجارب شغلی،
در مورد واژگان مربـوط بـه  ،هاي مختلف تقسیم نمایندبه قسمت بدون حصارکشیصورت ذهنی و  هب

اشـاره ترتیب  هب "و آخار باخار گونی ،گوزي"مورد استفاده اصطالحات  چراگاه و پوشش گیاهیانواع 
ترسیم نسیل و پتاتواناي توصیف  واژگان این دارند یک چراگاههاي قسمتبودن یا آفتابگیر گیر سایهبه 
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 در هر محدوده عرفـیرا ارتفاع، جهت و شیب  مانند شرایط توپوگرافیو گیاهی مرتع  پوششسیماي 
گلـه و پراکنش باز شدن قانات آچیب ( "يها از واژهط به چریدن و چراندن گله مربو واژگاندر دارند. 

یک جـا  ،پراکنده نبودنتوپا ()، باز شدن گله از طول در هنگام چرا)، دارانماخ (از عرض در هنگام چرا
پراکنده شدن گله هنگام چرا، دور از هم چریدن ) و داغلیب (بودن گله در هنگام چرا، کنار هم چریدن

بندي نباشد و این  به نحوي استفاده شده است که شاید هیچ علمی قادر به این تقسیم")ي یک گلههادام
و یا واژگان مربـوط  کنندراگاه از آن استفاده مینشان از دانش و مهارتی است که شبانان در مدیریت چ

کننـد)، یاتـاخ چاتاخ (جاي سرپوشیده که گاو را نگهداري می"هاي شبانی اصطالحات به اماکن و ابنیه
جایگـاه و وانـا ( )شـود یا نگهداري موقت گله اسـتفاده مـی اي محصور که به منظور استراحت عرصه(

هـاي اشاره بـا مکـان " )ي گله در مرتع قشالقی استفاده می شودسرپوشیده که براي استقرار و نگهدار
شـبانی اصـطالحات مـورد  طبقـات شـغلیچنین در مورد واژگان مربوط بـه  همکنند. نگهداري دام می

چوپـانی کـه از چوپـان ( ، یولـداش)گرداننده و چراننده گوسفندان در مرتع می باشد( چوبان"استفاده 
فردي که در خالل روز در چادر مانده و کارهاي روزانـه را ( و اوچی )ردگی دیگر همراه گله دستور می

 که این که در عین نزدیک بودن معانی آنها، هرکدام وظایف مخصوص به خود را دارند ")دهد انجام می
به شبان و شبانی و معانی مختلف واژه چوپانی بازتابی از سازماندهی کار و نیروي  تنوع واژگان مربوط

 بـا مفـاهیم کـاربردي و ملمـوس کـه واژگان اینانتخاب  رسدنظر میبه داران است.ر بین گلهانسانی د
و برداري مناسـب از مراتـع بهره جهتسازد می قادر پشتوانه دانش و تجربه شبانان است آنها را بیانگر

  تعیین نمایند. خوبی بهچراگاه را مدت، شدت، دوره و فصل استفاده از هر بخش چنین  هم
اغراق هر یک از این واژگان کارکرد یک آزمایشگاه عملی و صحرایی را در حفاظت، یب
دهد در ها نشان مینتایج یافتهنمایند. در اذهان متبادر میبرداري و سازگاري انسان با محیط زیست  بهره

که به  ها را از هم جدا کردندبا ظرافت خاصی دام هانامگذاري و تقسیم گلهواژگان مربوط به بخش 
نمونه  " دو ساله)و ماده نر قارا دیش ("و  ")یک ساله و ماده نرآغ دیش ( "عنوان مثال اصطالحات 

ها بارزي از این ظرافت می باشد که گویاي دانش باالي دامداران در شناسایی و تقسیم بندي دام
دو شکل دیگري از ان د و دومچنین در بخش واژگان مربوط به هوا و اقلیم  لغات گول شا باشند. هم می

نزوالت جوي عالوه بر باران، برف و تگرگ را معرفی می نماید که توسط شبانان به روشنی قابل 
  تفکیک و توصیف است. 
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  هاي ترویجی رهیافت
جهـت اثبـات تحلیل معنایی تعدادي از واژگان براساس محورهاي تفکیکی  ،در این تحقیقاگرچه 

 و فنوناین  دهدنتایج نشان می ولی بررسی و ارزیابی قرار گرفت مورد سنتی سازگار هاي روش و فنون
 طبقـه بنـديرسـد، در دانـش رسـمی ایـن نظر میبه .ي دارندپایدار سازگار توسعهبا سنتی  يها روش

هاي مرتعـداري، هایی مانند روشمولفهدر سه محور انسان، مرتع و دام با ارائه مدلی  استقادر  واژگان
هـاي هاي سامانو ویژگی مجاز برداري ، حد بهرهتعیین ظرفیت مرتع، تخمین تولید هاي چرایی،سیستم
 برداري از مراتـع الگوي مناسبی را براي حفاظت پایدار و بهره قرار دهد وو تاکید  توجهمورد را  عرفی

  ارائه نماید.
شـرایط  دهد سـاختار اجتمـاعی وبندي نظرات مصاحبه شوندگان نشان میطور کلی نتایج جمع هب

بـا ورود بسـیاري اعتقـاد دارنـد  اگرچه گیري و توسعه واژگان نقش موثري دارند،جغرافیایی در شکل
هـاي هـویتی در مدرنیته به پیکره نظام اجتماعی شاهد گسست پیوندهاي عاطفی و مغفول ماندن ریشه

واژگان تخصصـی  رسد، شناسایی و معرفی ایننظر میبهبا این حال هاي مختلف اجتماعی هستیم  الیه
انـد، سـرمایه برداران شـکل گرفتـهدانش بومی، آگاهی و تجربه شغلی بهرهکه در بستر زمان با پشتوانه 

مراتـع برداري، حفاظت، اصالح و احیا توانند با کارکرد علمی نحوه بهرههستند که می پنهانیاجتماعی 
هاي فعالیت ها وطرح براي اجرايگردد نمایند. توصیه میرا جهت تعامل بیستر انسان با طبیعت فراهم 

همـراه تلفیق دانش بومی با دانش اکولوژیک  ،مراتع در مدیریت پایداریک دستیابی به  جهتمشارکتی 
 مد نظر کارشناسان قرار گیرد.برداران ارتقاء منزلت اجتماعی بهرهبا 
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Abstract 
Background and objectives: Different cultures are reflected as collections of 
words in the language. The connotations of these words are undoubtedly related to 
the experience and career awareness of people in every region. Use of specialized 
terminology in native pastures accounts for a precious heritage, the role of which is 
of great importance for extension, maintenance and continuous exploitation of 
natural areas. In recent years, the approach of society to traditional knowledge of 
range users and dignity of their career, which not long ago was a pillar of strength 
and development of rural socio-economic structure, has been faded due to the 
oblivion of these words. This study aimed to identify, extend and define the 
specific herding terminology among pastoral nomads of Shahsavan tribe in summer 
pastures of the Sabalan mountain, Ardabil province. 
 
Materials and methods: The terms offered in this article are based on the results 
of a collaborative research conducted in the study area. Initially, some 
representatives were selected as informants and then, at the right moment, non-
structural dialogue was taken by communicating in a friendly way. Statements 
including words and sentences were recorded as keywords or detailed information 
and then conversations were analyzed at the appropriate time. This research started 
in June 2012 and ended in December of the same year. Overall, a number of 100 
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range beneficiaries in 13 groups (male and female) and 45 people were interviewed 
individually, in which deep and purposeful interviews were undertaken, and 
information and vocabulary related to the exploitation of rangelands in the themes 
such as types of rangelands and vegetation cover, type of livestock grazing on 
rangelands, herding sites and buildings, naming and of herds, words of herding-
related career classes, and terms related to weather and climate information were 
collected and classified.  
 
Results: Concluding results of the respondents’ remarks showed that about one 
hundred applied words, which were common in their conversation concerning 
pasture and range management, could be identified among the users of Shahsavan 
nomads for the management, conservation and sustainable use of natural resources. 
 
Conclusion: The results also showed that the connotation scope of this 
terminology is the product of observations accompanied by constant interest of the 
users during a long time that has been improved in a social regular structure. It not 
only affects the development of the vocabulary treasures but also influences the 
expansion of range science. 
 
Keywords: Indigenous knowledge, Range users, Glossary, Sabalan rangelands, 
Shahsavan nomads 
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