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 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1395، اول، شماره پنجمجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

  اردبیل استاندر و دانش بومی  نظام دامداري روستاییمطالعه کیفی 
  

  3احسان زندي اصفهانو  2رضا افتخاريعلی* ،1علی محبی

  ها و مراتع کشور،  بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل، پژوهشی استادیار1،2،3
  .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران

  21/01/1395 :تاریخ پذیرش ؛ 14/10/1394 :تاریخ دریافت
 

  چکیده
یت بـومی کـم رنـگ و یـا مـدیر يها شیوه ،بتدریجبه دالیل متفاوت و پس از ملی شدن مراتع  :سابقه و هدف

و مراتع  مراتع داشته رويو دامداران روي تعلیف بیش از حد مراتع متمرکز شدند که آثار زیانباري  حذف شده
نامناسـب مراتـع و  دلیـل وضـعیت بـه .انـد دچار افت وضعیت شده و قدرت تولید ثروت خود را از دست داده

عـدم انگیـزه  دهنـد. لـذا اي به ادامـه شـغل پـدري از خـود بـروز نمـی تملک، فرزندان دامداران عالقهنداشتن 
ي زیادي ها لطمه و عدم انتقال آن به نسل بعدي بومی حذف تدریجی دانش عدم عالقه نسل جوان، برداران، بهره

انسـان  ،که به صـورت تجربـی در سـالیان دراز استیی ها حل دانش بومی راه وارد کرده است. نظام دامداري به
 زمان طی در و بوده پویا دانش این. است دست آورده جهت حل مشکالت خود و بر پایه تجربیات گذشتگان به

اجراي صحیح دامداري را در هر  ،عدم آگاهی از آن رو از این باشد میبرخوردار  باالیی کارایی از و شده آبدیده
و  است شفاهی آن انتقال طریقه وبوده  ساده و کارآمد فهم، قابل دانش این .کند میو غیر اقتصادي منطقه دشوار 

  .باشد میکامال کاربردي  چند هزار ساله عدم انتقال آن به معناي از دست رفتن یک گنجینه علمیلذا 
  

بومی در  بررسی دانشو  روستایینظام دامداري در این تحقیق اقدام به مطالعه کیفی  رو از این :ها مواد و روش
ارزیابی دانش  و نظام دامداري روستاییکارایی روستاهاي منطقه باغرو اردبیل شد. هدف در این مطالعه، بررسی 

منظور از  بدین بود. و میزان انتقال این دانش به نسل بعدي پیرامون مدیریت صحیح مرتعداري برداران بهرهبومی 
از بحـث گروهـی متمرکـز و . استفاده شـد و مشاهدات مصاحبه انفرادي ،"بحث گروهی متمرکز"کیفی تکنیک

                                                             
 alireza_ephtekhari@yahoo.com :نویسنده مسئول*
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مصاحبه انفرادي براي جمع آوري دانش بومی و از مشاهدات و مصاحبه انفـرادي بـا فرزنـدان دامـداران بـراي 
 24در مجموع  با تشـکیل  به ادامه شغل دامداري و میزان دانش بومی آنان استفاده شد. مندي آنها بررسی عالقه

) بـه 1393-1392ماه حضور غیر مداوم (سال  2در طول  دامداران منطقهمصاحبه فردي با  36جلسه گروهی و 
   آوري، ثبت و ضبط شد. جمع نظام دامداري روستاییپیرامون  ي آنانها یه رسیده و دانستهمرحله اشباع نظر

  
ي علمی فراوان و مفیدي براي مدیریت مرتع هستند که ها دانسته نتایج نشان داد که جوامع بومی داراي :ها یافته

، بستن کیسه بذر به گـردن بـز نـر، داشـتن ها دامگیري  ه عدم تغییر چراگاه در مواقع جفتب توان میاز آن جمله 
، ممانعـت از چـراي دام در هـا دامع و چرانـدن تنـاوبی بنـدي فرضـی مرتـ ترکیب مناسبی از دام در گله، قطعه

نشان داد که متاسفانه اغلب عالقه نیز و مصاحبه با چوپانان جوان  تنتایج مشاهدا نام برد. و غیره هاي تند شیب
 را آموخته بودند.  آن اغلب افراد، کمتر از ثلثچندانی به ادامه شغل دامداري نداشته و از لحاظ دانش بومی نیز 

  
. باشد میلعه از جنبه علمی و کاربردي قابل قبول و اجرا برداران در منطقه مورد مطا دانش بومی بهره گیري: نتیجه

از اینرو نظام دامداري کارایی الزم را در مدیریت صحیح مراتع داشته و در حفظ یا بهبود وضعیت مراتـع مـوثر 
دلیل عدم عالقه نسل جوان بـه ادامـه شـغل دامـداري، دانـش بـومی در سـینه  متاسفانه به ضمن اینکه .باشد می

. لـذا ایـن مسـاله کند میطور کامل به نسل جدید انتقال پیدا ن هاي گذشته به پیر باقی مانده و مانند نسلدامداران 
   نماید. آوري، ثبت و ضبط دانش بومی هر منطقه اي را دو چندان می ضرورت جمع

  
  اردبیل.     مصاحبه، ، دانش بومی، بحث گروهی متمرکز،نظام دامداري :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه

 در را آنان محلی هاي آگاهی و ها ارزش باورها، که است قوم هر ملی سرمایه از بخشی بومی دانش
شود که به صورت تجربی در سالیان دراز انسان  یی گفته میها به راه حل . به بیان دیگر)16( گیرد می بر

اي با توجـه بـه  منطقهجهت حل مشکالت خود و بر پایه تجربیات گذشتگان به دست آورده و در هر 
ترین مباحث مردم شناسی  ). در واقع یکی از مهم6( باشد شرایط ویژه در آن، متفاوت از منطقه دیگر می

شناخت فرهنگ جوامع روستایی و عشایري و بررسی دانش بومی و شیوه انطباق آنان با محیط و رفـع 
را تشـکیل  ي جوامـع مختلـفم دامـداراسـاس نظـا ها که همین شناخت از محیط است خودنیازهاي 

 و مانعی بـراي گ و دانش بومی ناکارآمد تلقیموضوع فرهن 1960 و 1950هاي ). در دهه12( دهد می
 در حال حاضر به عنوان یک منبع پایه براي پیشرفت شـناخته شـده اسـت اماشد. توسعه محسوب می

کرد و  اعالم» مردم بومی جهان سال بین المللی«عنوان  را به 1993که سازمان ملل، سال  به نحوي .)1(
 مشکالت مردمان بومی جهان بیان نمـود بررسیللی به منظور الم هاي بین هدف از آنرا توسعه همکاري

باشد که سازمان ملل در کشورهاي مختلف  می و مفید دانش بومی امروزه به قدري براي دنیا مهم ).10(
دهنـد کـه دانـش بـومی و ن مینشا مختلف تجارب ).7نماید ( ز میبراي جمع آوري آن کمک مالی نی

 .)19و 17، 13، 8، 7، 5، 3، 2( باشد کل نگر بوده و مکمل دانش رسمی می، مفید، پویا، ارزان و فرهنگ
 در دانش این. است شفاهی آن انتقال طریقه واست  کارآمدساده و  فهم، قابل دسترس، قابل دانش این
 بومی شرایط با است یافته تکامل محلی اجتماعی و طبیعی محیط بطن در چون و شده آبدیده زمان طی

دانش . )16( باشد برخوردار می یباالی کارایی از نیز لحاظ همین به و باشد می سازگار کامالً اي منطقه و
ي گوناگون از نسلی به ها در طول سالیان دراز به شکل شفاهی سینه به سینه و به شیوهو تدریج  بومی به

وجود آمـده  صورت طبیعی به و آزمون و خطاهایی است که به ها شده و حاصل تجربه منتقلنسل دیگر 
 طول زمان بارها آزمایش شده آید در دست می . اما آنچه بهشود میاست. دانش بومی بسیار آهسته جمع 

 ). در دانش بومی واژه بـومی نشـاندهنده محلـی و18( کامال با اوضاع و احوال محلی مطابقت دارد و
ر حـال دسـازد.  انشگاهی و مراکز تحقیقاتی جدا مـیرا از همه معلومات د سنتی بودن دانش بوده و آن

چرا که مخزن اصلی این دانش نزد ریش  باشد میحاضر کارایی این گنجینه عظیم علم و تجربه آشکار ن
ابعـاد خسـارت وارده و دانش آنها از هنر  ها نها و خالی شدن عرصهسفیدان بوده که تنها پس از فوت آ

مراتع از بـین  و بومی مالکیت عرفیو مراتع،  ها س از ملی شدن جنگل). متاسفانه پ14( شود معلوم می
ي مـدیریت ها تـدریج شـیوه هب توجهی به حقوق و دانش بومی، و بی يرفت و با حاکمیت نگرش ادار
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تدریج  هشده و دامداران نیز ب حذف، کم رنگ و یا شود میانجام ومی از مراتع که بر مبناي دانش بومی ب
به واسطه عدم تملک بر مراتـع و تـرس از و  ت مراتع از دست داده و ناخواستهحفاظ القه خود را بهع

روي تعلیف بیش از ظرفیت مراتع بـه جهـت دسـتیابی بـه سـود  واگذاري آن به شخص دیگر، عمدتاً
این موضوع قرار گرفته  امداري تحت تاثیردر نتیجه نظام د حداکثر در مدت زمان کم، متمرکز شدند که

دامـداري  هـاينظامبجاي گذاشته است. لذا در این تحقیـق مطالعـه کیفـی تع مرا باري روي آثار زیان و
در فصول مختلف سال در روستاهاي منطقه فوالدلو اردبیل انجام شد. هدف در این پـژوهش  روستایی

در نهایت میزان عالقمندي نسل جوان به ادامه شغل  ودانش بومی  رسی کارایی نظام دامداري و ثبتبر
یه تحقیق این بود کـه نظـام دامـداري فرض دامداري و میزان دریافت دانش بومی آنها از نسل قبلی بود.

دانـش بـومی  روستایی کارایی الزم را براي مدیریت صحیح مرتع داشته و همچنین دامداران منطقـه از
اي براي ادامـه ایـن شـغل نداشـته و  اما جوانان اغلب عالقهباشند.  میغنی در زمینه دامداري برخوردار 

  . باشد مین ،دریافت آنها از دانش بومی به میزان کاملی که نسل قبلی از آن برخوردار هستند
  

  ها  مواد و روش
روستاهاي منطقه مورد مطالعـه بـا دارا : شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی روستاهاي مورد مطالعه

هاي  ي غربی کوهها )، در دامنه11متر ( میلی 44/318بودن اقلیم نیمه استپی سرد و متوسط بارش ساالنه 
  باغرو قرار گرفته اند.

  
 منطقه مورد مطالعه

) به تفکیک مورد مطالعه 1 براي دستیابی به اهداف تحقیق روستاهاي منطقه فوالدلو اردبیل (جدول
بـرداران منطقـه پیـر و بـا  این بود که به دلیل اینکه اکثریت بهره قرار گرفت. علت انتخاب این روستاها

سال دارند) و از ابتداي سنین نوجوانی و حتی  55درصد ساکنین سنی باالي  64(بیش از  تجربه هستند
باشند. دام غالـب  نی در زمینه دامداري برخوردار میکودکی به دامداري مشغول هستند از دانش بومی غ

 88تـا  74. مراتع آنها از نوع مراتع ییالقی روستایی بوده و بـیش از باشد میبز و گاو  منطقه گوسفند و
(این اعداد بستگی به روستاهاي مورد مطالعـه  باشند درصد مردم در روستاهاي مورد بررسی دامدار می

 نیز مردم منطقهو  باشد میط و گاهی ضعیف و یا خوب دارد). وضعیت مراتع مورد بررسی اغلب متوس
  می نمایند.تماما به زبان آذري تکلم 
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    روش تحقیق
بحث گروهی متمرکز به همراه مصاحبه فردي و عوامـل  ي متنوع کیفی، از تکنیکها تکنیک از بین

بصري براي جمع آوري اطالعات و بررسی نظام دامداري و دانش بومی مردم منطقـه اسـتفاده شـد. از 
آوري دانـش بـومی و از مشـاهدات و مصـاحبه  تمرکز و مصاحبه انفرادي بـراي جمـعبحث گروهی م

ه مندي آنها به ادامه شغل دامداري و میزان دانـش بـومی انفرادي با فرزندان دامداران براي بررسی عالق
آنان استفاده شد. دلیل انتخاب بحث گروهی متمرکز قابلیت جمع آوري اطالعات عمیق افراد نسبت به 
موضوع، کنترل متقابل افراد، تحریک بیشتر بقیه افراد گروه جهت مشارکت در بحث، سریع و کم هزینه 

). در 4( رسشنامه، اعتبار باالي روش شناختی و انعطاف پذیري آن بـودي پها بودن، نداشتن محدودیت
مواردي نیز از مصاحبه فردي و یا عوامل بصري براي جمع آوري اطالعات استفاده شـد. از آنجـا کـه 
بهترین حالت شناسایی جوامع زمانی روي خواهد داد که محقق در شرایط آن جامعه قرار گرفتـه و در 

غیـره  و لـف بصـري، مصـاحبه فـرديع بومی از علم و دانش آنها به اشـکال مختکنار زندگی با جوام
مشهور بوده و  1یی که در این زمینه ایجاد می گردد به نظریه پردازي داده محورها و نظریه استفاده نماید

مصاحبه  36جلسه گروهی و  24). لذا با تشکیل 4( باشد میبازگوي زندگی بومی مردمان همان منطقه 
به مرحله اشباع نظریه ) 1393-1392مداوم (سال  ماه حضور غیر 2ا روستاییان منطقه در طول فردي ب

جمع آوري، ثبـت و ضـبط شـد. در  نظام دامداري روستاییي آنان را پیرامون ها رسیده و سپس دانسته
شـد و در درصد از آنها سوال پرسیده  25زمینه عالقه مندي نیز از فرزندان دامداران به طور تصادفی از 

هـاي جـوان  زمینه میزان انتقال دانش بومی نیز بر طبق آنچه از چوپانان پیر حاصل شده بـود از چوپـان
درصد  86. با بررسی انجام شده مشخص شد که سوال پرسیده شد و درصد پاسخ گویی آنها ثبت شد

 60تـا  26بقی بین سال سن و ما 60درصد آنها باالي  78افراد مصاحبه شونده مرد و مابقی زن بوده و 
آوري و ضبط دانش بومی در زمینه چرخش ساالنه  . چون بررسی نظام دمداري و جمعسال سن داشتند

یز همگی در این برداري از مراتع بود. لذا سواالت مطرح شده ن دام، تقویم تغذیه ساالنه و مدیریت بهره
هـا نیـز دانـش  و از البالي پاسـخشد  ها نظام دامداري تشریح ري پاسخ. با جمع آوها پرسیده شد قالب
هاي گروهی متمرکز  و بحث ها ) نشست1شد. در همه روستاهاي مورد مطالعه (جدول استخراج  بومی

مـورد جلسـه بحـث  2یـا  1هاي خاص تشکیل این جلسات در هر روستا  . به دلیل دشواريانجام شد
ا تعیین شد که همه دامداران موجـود اي در هر روست گروهی برگزار شد. زمان این جلسات نیز به گونه

ویژه افراد با تجربه باال) که به هر دلیل موفق به حضور در ایـن  دي (بهسه حضور یابند اما از افرادر جل
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یا منـزل یکـی از روسـتائیان  جلسات نشدند مصاحبه انفرادي به عمل آمد. مکان جلسات در مسجد و
ازظهر و گاهی غروب نیز تشـکیل  بعداغلب بح، ساعت و در ساعات ص 5/2مدت زمان جلسات بود. 
نفـر زن نیـز در بـین آنهـا  19نفر) اما تعـداد  408( . اغلب افراد حاضر در این جلسات مرد بودندشد

نفـر  464مورد مصاحبه انفرادي نیز انجام شد کـه در نتیجـه در مجمـوع بـا  37حضور داشتند. تعداد 
  عمل آمد. مصاحبه به درصد از جمعیت کل روستاها) نشست و 5(حدود 

  
 (دفتر مطالعات روستایی استانداري اردبیـل، روستاهاي منطقه مورد مطالعه به تفکیک جمعیت و خانوار اسامی -1 جدول
2015) (15(.  

Table 1. The names of the villages in the study area based on population and household (Office of 
Rural Studies, Ardabil Provincial Government, 2015) (15). 

 ردیف

Row 

روستا نام  
Village name 

(نفر) جمعیت  
Population 
(Person) 

 تعداد خانوار
Household تلفظ آذري English pronounce تلفظ فارسی 

 118 539 کوهساره Kohsareh کیساال 1

 134 537  شبلو Shabelo شبیلی 2

 23 116  آباد عباس Abbasabad  عاباس آباد  3

 94 380 بودااللو Bodalalou بودااللی  4

 62 193 محمودآباد Mahmoudabad ماحمود آوار  5

 54 211  آباد حفظ Hefzabad حاصاوار  6

درق بیله Bilehdaragh  بیله دره  7  273 69 

سی قلعه آهو Ahoo Ghalehsi  آیی قلعه  8  34 9 

 50 240 کردعلیلو Kord Alilo  کورد عللی  9

 58 189 یایچی Yaichi  یایچی  10

 183 679 بقرآباد Baghrabad  بولقاوار  11

فوالدلو خانقاه Khanghah Foladlo  خه نه یی  12  335 94 

 420 1593 ایوریق Evrigh  ائوري  13

  29 111 دویل Davil  دووول  14
 Average(  330 81( متوسط

 Sum(  5430 1397( جمع

  
  نتایج 

در روستاهاي مـورد مطالعـه بـه نظام دامداري روستایی نتایج حاصل از مصاحبه، بحث و مشاهده 
  :باشد میشرح ذیل 
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  دامداري دام سنگین نظام
 )رئناخِ(ي دام سنگین (گاو، گوساله، اسب و االغ) در منطقه ها به گله تابستان: دام سنگین در بهار و

اول  ،افتد در اتفاق میه معموال حول و حوش سیزده ب. به محض ذوب شدن برف که شود میگفته 
ي آي) دئت(هاي مال گِ "آهاي گله رفت زود باشید "ر چی) که  با فریاد ئناخِصبح با صداي چوپان (

ي خود را در محل خاصی در روستا ها دامبه چرا اعالم می کرد، اهالی  ها دامآمادگی خود را براي بردن 
هاي باغرو و در تابستان به پس چر مزارع  ي کوهها هار جهت چرا به دامنهدر ب تادادند  می ويتحویل 

یشان را در روستا تحویل چوپان ها دام شدند میدالیل مختلف موفق ن هبراي اشخاصی که ب معموالً .بردب
جهت جلوگیري از گردید،  تحویل وي می ها دامدهند، در توقفگاه موقت دومی دور از روستا این 

 امداران خبره به مرتع مراجعه، چند نفر از دز ورود داممراتع، قبل ا بیش از حد خارج از فصل و چراي
. همچنین به جهت شدند مین علوفه سال جاري را برآورد و آمادگی گیاهان و مرتع را براي چرا و میزا

ر روز طبق سیستم مشخص چرایی ه چراي یکنواخت مرتع و جلوگیري از فشار چرا بر نقاطی خاص،
نزدیک غروب گله به سمت روستا هدایت و سپس  شدند میداده به مسیر مشخصی از کوه انتقال  ها دام
. چوپان داد رفتند میي خود ها به طویله بطور خودکاربه محض رسیدن به روستا هر کدام  ها دام. شد می

سهم نان مرا بیاورید هر خانواري طبق قرارداد موظف بود، هر روز یا  ین)تیرگی گَه ورَآي باال، چُ( میزد
، به ازاء گندمسه کیلو (نیم باتمان یا نیم من محلی)  ،در فصل خرمنو غروب آفتاب، یک قرص نان 

. شود میعملیات چرا تا پایان فصل مساعد براي چرا انجام  هر راس دام به چوپان تحویل دهد.
که میزان علوفه موجود در  نحوي به با تجربه بود،نیز به عهده دامداران  تشخیص فصل مساعد براي چرا

استفاده  فصل چرابراي بررسی  مراتع، عدم رشد مجدد گیاهان و سرماي محیط از عواملی بودند که
در سالهاي مرطوب  رسید. . با اعالم خاتمه فصل چرا از سوي دامداران، کار چوپان به اتمام میشد می

خشک عکس این قضیه هاي  ماند و در سال بیشتري در مرتع و مدت کمتري در پس چر میدام مدت 
  .صادق بود

افتـد  عموال در اواخر آذر ماه اتفاق مـیبا سرد شدن هوا در منطقه که م دام سنگین در پاییز و زمستان:
اشـکوب درختـان باغـات  زیـر بـهجهت چـرا  ها دامي سنگین به سرما، این ها دامبدلیل عدم مقاومت 

شـهریور اول به این علف که براي اولین بار در نیمـه  (دامدارانی که داراي باغ بودند) دنشو میهدایت 
و  )ه دوراوِه هِ(به علوفه اواخر بهار  شود و یا خام گفته می )آغیز اوتی(شود  ده مییچر ها دامماه توسط 
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هـاي  شـود. دلیـل متفـاوت بـودن اسـامی علوفـه در تـاریخ گفته می )شه دورائپِ(علوفه اواخر مردادماه 
مختلف، متفاوت بودن تعداد دفعات آبیاري در طول فصول آبیاري و تاثیر آن بر روي کمیت و کیفیـت 

تا اولین بـارش بـرف  ها دام، فاقد باغ دامداران . در(دانش بومی کمیت و کیفیت علوفه) باشد میعلوفه 
از حـد بـر  و این مورد باعث فشار چـراي بـیش شود میباغرو چرانده  هاي ي کوهها زمستانی در دامنه

که فاقد شرایط اقتصادي مناسب  گرفت توسط دامدارانی انجام می غالباًکه  شود میروي گیاهان مرتعی 
توان نتیجه گرفت که  . از اینرو میبودند ره شد فاقد باغ میطور که اشا و همان بوده براي گذران زندگی

وفه دستی با (داشتن باغ، پس چر، توان خرید عل دالیل متفاوت اران بهبرد اقتصادي بهتر، بهرهدر شرایط 
ي خـود دارنـد و کمتـر در فصـول غیـر ها دام) توان بیشتري براي تعلیف غیره کمیت و کیفیت بهتر و

مـرگ فرستند. زیرا چرا در این فصول گاها باعـث مریضـی،  متعارف دام خود را براي چرا به مرتع می
 ي سـنگینهـا دامکلیـه  ،به محض بارش بـرفشود.  و حتی شکار آنها توسط گرگ نیز می ها دامومیر 

ند. ایـن شـو میمرحله تغذیه دستی در طویله  وارد ي موجود در مراتع)ها دامي موجود در باغ و ها دام(
باقیمانـده غـذاي  شـود. انجام مـیدر روز  (بسته به تمکن مالی دامدار) چهار نوبتمعموال سه تا تغذیه 

 غیـره و ، شبدرسبک که شامل کاه و باقیمانده علوفه خشک مثل یونجه و اسپرسي ها دامگوسفندان و 
ي سـنگین هـا دامو در آخور  آوري کرده جمع ي سبکها دامشود از آخور  گفته می )میجه(بوده و به آن 

آبیاري دستی از طویله  هاي موجود یا هر روز یک مرتبه جهت آبیاري در رودخانه ها دام. شود میریخته 
که براي این است که پاي دام باز شود و دام بـراي فصـل  شود میکه به اصطالح گفته  شدند میخارج 

اینـک) هـر صـبح  وغـازبُ ي آبستن خـویش(ها . اشخاص نسبتا مرفه براي گاوچراي بعدي تنبل نشود
کـرده و  مـیدر دیگ خـیس  )L(Vicia sativa(L) and Vicia Ervilia(ه) (کوروشنیا ( مقداري گاودانه

 روزانـه .شـود می ها دامبود تغذیه و فربه شدن باعث به امر ایندادند.  می ها دامروي آن کاه ریخته و به 
روي بستر خشک و تمیـز اسـتراحت کننـد.  ها دامگردد تا  از طویله خارج می ها دامصبح زود کودهاي 

اواخر پاییز یا زمستان، با بـروز  اند، پس از نه ماه معموالً گیري شده هایی که در بهار موفق به جفت گاو
نزدیک شدن زمـان زایمـان را بـه دامـدار اطـالع  ،مکرر شدنبلند  و نشستن ،عالئمی از قبیل بی تابی

ان ند ولـی گاهـا در حـین زایمـادد دامدار عمل زایمان را انجام میگاوها بدون کمک  . معموالًدهند می
شک در منطقه، یا گوساله و یـا مـادر تلـف زند که در گذشته بدلیل عدم وجود دامپشد میدچار مشکل 

پیدا کردن توانایی مصرف علوفه، بصورت دستی با شیر  ها معموال تا ه در صورت اخیر گوسالهک شد می
دامداري به شیوه گفته شـده در قبـل تـداوم  ،شروع بهار با آغاز عید نوروز و .شدند میتغذیه  دگوسفن
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دلیل درصد وابستگی کمتر آن بـه مرتـع و وزن  ینکه هزینه نگهداري دام سنگین بهنکته مهم ا یافت. می
   باشد.  بیشتر از دام سبک میبیشتر آن نسبت به دام سبک 

  
  دامداري دام سبک نظام

شـود و بـه گلـه آنهـا در  بزغاله دام سبک گفته میبه گوسفند، بره، بز و : تابستان دام سبک در بهار و
پس از سـیزده  ر) معموالًئ(ناخِ ي سنگینها دامگله  به مانندگردد. در اینجا نیز  اطالق می و)ورسُ(منطقه 

در محل مشخصـی تحویـل و ورسُ ترتیب گفته شده، هاي باغرو، باز به و ذوب شدن برف دامنه کوه بدر
مسئولیت را قبول  ،در مقابل دریافت مبلغی مشخص به ازاء هر واحد دام، چوپان این بار. شد میچوپان 

هماننـد  ،مراتع بیش از حد و خارج از فصل جهت جلوگیري از چرايدر این حالت نیز باز به  کرد. می
عملیات چـرا تـا  .شد مینزدیک غروب گله به سمت روستا هدایت  .شود میي سنگین مدیریت ها دام

. تشخیص فصل مساعد براي چرا نیز به همان شیوه یاد شده شود میراي چرا انجام پایان فصل مساعد ب
بـرد و در  را به مرتع نمی ها دامچوپان  ،هاي سرد به دلیل آمادگی دیر وقت مرتع . در سالشود میانجام 

هاي  (چیدن علوفه در سال محل خاصی با علوفه دستی خریداري شده و یا علوفه چیده شده سال قبل
چراند. با اعالم خاتمه فصل  را می ها دامگرفت)  مرطوب و پر علف توسط فرزندان دامداران صورت می

در مرتع و هاي مرطوب دام مدت بیشتري  در سال رسید. چرا از سوي دامداران، کار چوپان به اتمام می
  هاي خشک عکس این قضیه صادق است.  ماند و در سال مدت کمتري در پس چر می

وارد  ها دام ،ي سبک نیز با بارش اولین برف در منطقهها دامدر خصوص  :در پاییز و زمستان دام سبک
محـل  از طویلـه خـارج شـده و در هـا دامصبح زود  ند.شد شده و در طویله نگهداري میتغذیه دستی 

یـک الیـه  ي سبک غالبـاًها دامبراي مصرف بهتر و بیشتر جو توسط  .دش مشخصی آب به آنها داده می
دو ه . جـو نیـز بـدادنـد می ها دامریخته و به و روي آن یک الیه جو  شود مینازك کاه در آخور پخش 

که  )یارما(که شکل آسیاب شده آن بوده و دیگري  )پارا -چال(، یکی گیرد میدر اختیار دام قرار شکل 
پذیري جو در  ت هضمدر هر دو حال. باشد میجوهاي شکسته و نصف شده با آالتی مثل سنگ و غیره 

ي الغر و سپس ها دامابتدا یابد.  افزایش می به دلیل افزایش سطح تماس جو با اسید معده ها دامشکمبه 
ند. عـالوه بـر آن، در طـول مـدت تغذیـه دسـتی دش ه طویله و سر آخورها، هدایت میي چاق بها دام

، ند ولی اشخاص با بضـاعتدش بار در روز یکی در صبح و دیگري در شب تغذیه می 2 ها دام معموالً
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 2هـر روز د و نیـز ش دام در شرایط بهتري نگهداري میرو  و از این ندادد بار این کار را انجام می 4-3
ل (براي باز شدن پاي دام و تنبل نشدن دام براي فص نددش جهت آبخوري از طویله خارج می ها دامبار 

آورند، یکـی در  دنیا می هبار در سال بره ب 2 باشد معموالً آنهاگوسفندانی که قوچ در بین . چراي بعدي)
(قوزو) به محض تولـد و پـاره و جـدا شـدن پـرده  ها بره پاییز و دیگري در قبل یا بعد از عید نوروز.

، وداولین زایمانشان بدان جوان که ند. گاها بخصوص در گوسفندش ، توسط مادر لیسیده میی شانجنین
را بـه ایـن امـر  مادرد، در اینصورت با پاشیدن نمک روي بره کر ه اش خودداري میمادر از لیسیدن بر

 )قوزولـوق(د و به آن ش ز آغل مادرشان در نظر گرفته میجداي ا ها طویله و آغل بره .شدند میترغیب 
وق نگهـداري هـا در قوزولُـ روز، روزها در طویله گوسفندان پیش مادر و شب 10-15 ها د. برهفتنگ می
متفاوت از مادر  ها تغذیه بره .شدند میگفته  )نمکبورك لَ( تا به رشد الزم برسند که اصطالحاً شدند می
ي مرغـوب ها و از علوفه شود میبسته  ها رتفاع برابر سینه برهبدین طریق که در قوزولوق طنابی از ا بود

یونجـه و اسـپرس بـوده و در وسـط  شه دورا) که اکثرا شاملئپِشده مربوط به اوایل مرداد ماه ( خشک
 شدند میخیس نموده و از طناب مربوطه آویزان  شدند میدلیل تازه ماندن نگهداري  هب ا)تای(انبار علوفه 

براي تغذیه آنها را کنده و بخورند و به این ترتیب به عمل چراي طبیعی در طبیعت که همـراه  ها تا بره
مـه اهسـتند اد وقدر قوزولُـ اهـ و این امر در طول مـدتی کـه بـره، عادت کنند باشد میبا کندن علوفه 

ر جاشـیاست  هها مرسوم بود . علوفه دیگري که استفاده از آن بیشتر در گذشته، براي تغذیه برهفتیا می
هـا داده  بـه بـره که این علوفه نیـز روزانـه یکبـار بود Prangos cheilanthifolia (Boiss) با نام علمی

از  شـدند میه دها جهت استفاده از شـیر مـادر بـه طویلـه آنهـا انتقـال دا بره وقتی که به نحوي .شود می
توانسـتند از آن مصـرف کننـد. کـه  و در بازگشـت مـی شـد میوق آویزان قوزولُدر هاي مذکور  طناب

رو بـه دلیـل  دلیل خوشخوراکی و فشار چرا، گیاه جاشیر در منطقه کم شده و از این متاسفانه امروزه به
کاهش این گونه از یک سو و مهاجرت جوانان به شهرها و کمبود نیروي کار از سـوي دیگـر، امـروزه 

جاشـیر در  ل توجه این است کـه گونـه گیـاهینکته قاب. کند میکمتر کسی مبادرت به برداشت علوفه 
 و شد میآوري  جمع ؛شود میخوانده  )چاشورد( محل رشد جاشیر ) یادوق دچاشور(مراتع خاصی که 

(هامپا) بصـورت عرفـی، در ازاء میـزان زمـین زراعـی در اختیـار، از ایـن  هر زارع داراي زمین زراعی
نام محلی خاصی داشت. روزانه یکبار نیز جو  )دوقی دچاشور( و هر نیز برخوردار بود )دوقد چاشور(

روزي دو بار یکـی  ي ضعیف،ها . عالوه بر آن، براي برهشد میداده  ها اي) به بره ی (مجمهدر داخل سین
ي قوي اجازه تغذیه از جاشیرهاي آویزان شده را به آنها نمی ها دلیل اینکه، بره هصبح و دیگري شب، ب
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بـا قـرار دادن  هـا آب دادن به بره .شد میشه دورا) نیز داده ئ( واسط تابستانا دادند، از علوفه خرد شده
با بارش اولین برف مسئولیت چوپان  .فتصورت می گر )قوزولوق(ي ها هاي پر از آب در گوشه دیگ
 سـخت شـدنبردنـد. بـا  ها مـی یشان را جهت چرا به دامنه این کوهها دامو خود دامداران  شد میتمام 

 پـر نسـبتاًدر گذشته که هنوز مشـاغل کـاذب  .شدند میدر آغل وارد تغذیه دستی  ها دامشرایط جوي، 
و  صـاحب نفـوذها در روستا که شد میچوپانی تنها نصیب کسانی نداشت، حرفه  یدرآمد شهري رونق

که جوانان  زمانیولی از  (اهمیت یادگیري دانش بومی توسط جوانان براي اشتغال)، بودند علم چوپانی
منطقه مورد مطالعه بـه شـهرهاي بـزرگ از جوانان خصوص  هبکشور تولید کننده اکثر مناطق روستایی 

و حتـی داشـتن دانـش  گردیـدهنیـز مشـکل  ها پیدا کردن چوپان براي گله ه شدند،جمله تهران کشاند
هـر دامـداري  ،ودبـچر مزارع معمـول  در تابستان که چرانیدن پس .چوپانی نیز از اهمیت افتاده است

امـا متاسـفانه  بـرد. مـی ،بـودخود که محصولش را برداشـت نمـوده ي خود را به اراضی زراعی ها دام
ي خود در مراتع بودنـد ها دامنداشتند مجبور به نگهداري  توان کرایه پسچر را یاپسچر و دامدارانی که 

رشد مجددي نداشت و گرماي هوا نیز تان که دیگر گیاه و در نتیجه فشار زیادي را در اواخر فصل تابس
گذاشتند کـه معمـوال  و آثار زیانبار شدیدي بر مراتع می شدند میبه گیاهان مرتعی وارد  ،بسیار زیاد بود

. نتیجـه اینکـه دامـداري افـراد بـی شود میاین اقدام با اعتراض دیگر دامداران و شوراي روستا همراه 
رو ایـن دسـته از دامـداران  . از اینبوده استاش تخریب مرتع و پرورش دام الغر  بضاعت اغلب نتیجه

  .شود میهم موجب تخریب منابع پایه مملکت و هم موجب تضیعف نژادي خاص از دام 
و نظـام دامـداري  دانش بومی غنی وجود داشته در منطقه باغرو اردبیلکه  نتایج نشان داد: دانش بومی

. امـا (به دلیـل عالقـه و تملـک مراتـع) است طبیعت و توان عرصه مراتع بوده منطبق با در گذشته نیز
نتـایج حاصـل از امروزه نظام دامداري به دلیل عدم تعلق خاطر و تملک آسیب دیـده اسـت.  متاسفانه

درصد از آنهـا عالقمنـد بـه ادامـه شـغل دامـداري  7نشان داد که تنها  نیز پرسش از فرزندان دامداران
و  امروزه به دلیل عدم عالقمندي جوانان به پیشه چوپانی و مهاجرت آنها به شهرها متاسفانهباشند و  می
در دل پیران روستا باقی مانـده و  دانش بومی دامداريگنجینه  چوپانی کوتاه مدت و منقطع جوانان،یا 

هـا ایـن  ینی نسـلبه نسل جوان انتقال نیافته و یا به میزان کمی انتقال یافته است و در نتیجه با جـایگز
نتـایج  .شـود میهاي این افراد به خاك سپرده  کاربردي درون سینه کامال وچند هزار ساله دانش عملی 

هاي دانش بومی(آنچه از چوپانان با تجربه حاصل شده بود) از اندك جوانان چوپان که مشغول  پرسش
از  دران خـود را دارا هسـتند.چوپانی هستند نیز نشان داد که آنها چیزي کمتر از ثلث دانـش بـومی پـ
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سیاري رو الزم است دولت با اتخاذ تدابیري از مرگ این گنجینه مهم جلوگیري نماید. کاري که در ب این
رسـد.  چـاپ مـی به ي گوناگونها در زمینه1و تحت عنوان دانش بومی شود می از دیگر کشورها انجام

تـرین  رو مهـم گنجـد. از ایـن در این مقوله نمیباالي مطالب دلیل حجم  ذکر تمام دانش بومی منطقه به
  گردد. هاي بومی بهره برداران منطقه به اختصار بیان می دانش

دامداران منطقه براي حفـظ گیاهـان مرغـوب منطقـه از : بستن کیسه بذر به گردن بزهاي نر قوي گله
در فصـل یختـه و آوري کـرده، درون کیسـه اي ر بذر آنها را جمـع غیره یر، اسپرس وجمله کما، جاش

د رسیدن می هاي مناسب بذرپاشی هنگامی که به محل .شدند میگردن چند بز نر قوي آویزان  بهمساعد 
و عملیـات بذرپاشـی بـا  بذرها به تدریج از آن می ریخت کرده وکوچکی در کیسه بذر تعبیه سوراخ 

. شـد میاالترین میزان عملکرد انجام ي مرغوب در بهترین زمان و مکان و با حداقل سرمایه و بها گونه
ي . اما بز نر قـوهاي تندتر بوده است بیشتر و حرکت در شیبدلیل تحرك  دلیل استفاده از نوع دام بز به

، هـم در همـه بوده استخوبی برخوردار  و از قدرت تحرك هدکر جلوي گله حرکت می چون معموالً
بقیه گلـه بـه دنبـال او حرکـت  هم اینکه چون و عب العبور و پرشیب توان حرکت داشتههاي ص مکان

تـا اوال در اثـر  شدند میته . برخی نیز این بز را اخبردند ا لگد کرده و به زیر خاك میبذرها ر شدند می
تر اینکه در اثر پریدن مـداوم روي بزهـاي  حرکت به دنبال بزهاي ماده مسیر خود را تغییر ندهد و مهم

  ماده کیسه بذر را پاره نکند. 
دلیل حفظ خاك  هاي تند منطقه به در برخی از شیب: هاي تند در برخی شیب ها دامممانعت از چراي 

، هـا ي ارزشـمند مرتعـی موجـود در ایـن شـیبها و جلوگیري از بروز سیل و فرسایش و حفظ گونـه
این مناطق ین مناطق خودداري کنند. تا در ا ها که از چرانیدن گله شدند میها توصیه  دامداران به چوپان

  د.نشوو نگهداري  شده ي مرغوب مرتعی تبدیلها هاي تولید بذر گونه به پایگاه
و رشد بیشتر  ها شاید به نظر این اقدام براي تغذیه بهتر بره: براي چرا در اوایل بهار ها زودتر بردن بره

کـه گیاهـان در  باشـد میآنها انجام شود اما عالوه بر این دامداران بیان کردند که اینکار به این دلیل نیز 
(به بیان علمی قـدرت کششـی گیـاه در برابـر چـرا پـایین  این زمان هنوز براي چرا کامال قوي نیستند

کـه  علوفه را از ریشه درآورند در حالیي بالغ با قدرت زیاد هنگام چرا ممکن است ها دام) و باشد می
  چنین قدرتی ندارند. ها بره

                                                             
1. Indigenous Knowledge 
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 ها دامد خواستن بهار دامداران هنگامی که میدر اوایل : قبل از بردن به مرتع در اوایل بهار ها دامتغذیه 
. شـدند میبه مرتع، آنها را با علوفه دسـتی تغذیـه  ها دام ل به مرتع ببرند قبل از بردنبراي دفعات او را

در این زمـان بـه دو دلیـل  ها داممسمومیت  .شد میانجام  ها دامیري از مسمومیت دلیل جلوگ این کار به
کنند و  گیاهان سمی در منطقه زودتر از دیگر گیاهان شروع به رشد می د. اول اینکه معموالًاافت اتفاق می

چراي علوفه سبز بهـاره و دیگر اینکه دام در ابتداي فصل رویش گیاهی به دلیل گرسنگی و حرص در 
در تشـخیص گیاهـان سـمی و  ،همچنین شباهت گیاهان سمی با دیگر گیاهان در ابتداي فصـل رشـد

   .ه استشد میگاها دچار مشکل غیرسمی 
موجب تامین مواد معدنی مورد نیاز دام و تحریـک  ها دامدادن نمک به  :ها دامتیمار پخش نمک براي 

، ز اسـهال ناشـی از خـوردن علوفـه سـبزماه، براي جلـوگیري ا اردیبهشتاواسط  .شود میاشتهاي آنها 
دوز) در آخور  –داشسنگ نمک ( ،، بدین طریق که شبهاشد میه دقرار دا ها دامنمک در اختیار  معموالً

حرکت گلـه بـه کـوه، و یا روزها نمک صدفی روي سنگ مزارها و یا سطوح صاف و در مسیر  ها دام
ین عمـل سـه بـار در روز انجـام عد از مصرف آن، با علوفه سبز چرانیده شوند و اتا ب شد میقرار داده 

  .نکننداحساس ي که در بدنشان کمبود ندکرد میاي از نمک استفاده  تا اندازه ها دام. شد می
: عـدم تغییـر چراگـاه در به موارد ذیل اشاره نمود توان میاز دیگر موارد دانش بومی در این منطقه 

پخش  بز در گله به دلیل حرکت سریعتر، به دلیل ایجاد تنش در گله، نگهداري ها دامگیري  مواقع جفت
 باشـد می ه که در این منطقه شـامل گـاو، گوسـفند و بـز، داشتن ترکیب مناسبی از گلبهتر دام در مرتع

بنـدي فرضـی  یکسان مورد چرا قرار گیرند، قطعهطور  هاي رویشی گیاهان به فرمتا انواع  شود میباعث 
هایی  در آنها، چراي تاخیري در بخشی از مرتع و استراحت دادن به بخش ها داممرتع و چراندن تناوبی 

  برند.  که به هر دلیلی ضعیف شده و در وضعیت مناسبی به سر نمی
  

  بحث  
انـد  هایی تبعیت نموده ي مختلف معیشت خویش از عرفها از قدیم االیام مردمان محلی براي جنبه

 بـه طـور گسسـته . ایـن دانـشباشد میمورد قبول همگان نیز  ،هاي علمی، کاربردي عالوه بر جنبه که
در  2005طور نمونه عسگري در سال  ختلف جمع آوري و ثبت شده است. بهتوسط محققین در نقاط م

ه از ، چگونـها دامدهد که دامدارن پس از تولید مثل  بررسی شیوه دامداري منطقه الوت قزوین نشان می
کنند  کنند، چگونه آنها را نشانه گذاري می هاي خاص نگهداري می در جایگاه ها دامنوزادان آنها و دیگر 
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هاي بومی غنی در مورد دامداري دارنـد کـه از جملـه  برداران ایل سنگسري نیز دانش . بهره)2( غیرهو 
خـوراك و تغذیـه، نحـوه  بـرداري صـحیح و بهینـه از منـابع آب و مرتـع، اصـول به بهره توان میآنها 
بـه بـز پـیش  تـوان میهاي بومی  از دیگر دانش). 17( اشاره نمود غیرهو  ي متفاوتها داماري گذ نشانه
، )5( ، مدیریت چرا و هدایت گلـه بـه قطعـات مشـخص)3( ، بستن کیسه بذر به گردن بز)13( قراول

کوچ، مالکیـت  ي متفاوتها ، شیوه)8( برداران در اولویت استفاده از علوفه مراتع نقش دانش بومی بهره
و بـه  )7( در ایل بزرگ قشقایی غیره، مواجب چوپان، فصل چرا و ها مرتع، نحوه حل و فصل درگیري

، حافظه اکولوژیک دامداران، قطعه بندي مراتع و ها دامگیري از گیاهان دارویی براي مداواي  دانش بهره
 خـود يها دام کوچک يها گروه قالب در برداران بهره اساس آن بر که (نوعی دامداري دامداري گماري

همگـی کـه  کـرداشاره  )16( برند) می مراتع به چرا براي چرخشی صورت به و "بر" یک قالب در را
و دلیل عدم انتقـال  مهم این است که اوال این دانش به. نکته باشد میمطابق نتایج حاصله در این تحقیق 

 به نسل جدید در سینه نسل قدیم باقی مانده و به خاطر عدم تمایل جوانان به دامداري یا انتقال ناقص
باشند و تنها  درصد از فرزندان دامداران مایل به ادامه این شغل می 7اینکه تنها  .باشد میدر حال نابودي 

مشغول کارگري درصد از آنها این شغل را ادامه داده اند و مابقی در شهرهاي نزدیک و مجاور اغلب  5
درصد اندك نیز چیزي حـدود ثلـث اطالعـات و دانـش بـومی  5باشند و اینکه همین  با درآمد کم می

متاسفانه نتایجی مشـابه ایـن توسـط دیگـر  پدران خود را دارا هستند جاي بسی نگرانی و تاسف دارد.
ت ن گزارش شده اسدر بررسی دانش بومی دامداران منطقه سیستا محققین نیز گزارش شده است. مثالً

دلیل عالقه و میل شخصـی و احسـاس عـاطفی بـین دام و دامـدار بـه  که بسیاري از دامداران فعلی به
فعالیت مشغول هستند و شاید تا چند سال دیگر با فوت این اشخاص که اکثرا در حال حاضر در سنین 

بومی به نسل بعـدي انتقـال  دلیل عدم عالقه وراث و نسل جوان به دامداري، دانش میانسالی هستند، به
رو باید این اطالعات به طور دقیق ثبت و ساماندهی شود تا بتـوان آنهـا را در اختیـار  پیدا نکند از این

نسل بعدي قرار داد. زیرا دامداري در شرایط سخت آتی بدون این دانش بومی قطعا امکانپذیر نخواهـد 
از بین رفتن دانش غنـی و بـومی دامـداري ایـل ) نیز به 2013( همچنین فرهنگ دره شوري ).18( بود

قرار گرفتـه این ایل توسط سازمان ملل مورد حمایت  آوري دانش بومی که جمع کند میقشقایی اشاره 
تجربه این تحقیـق  اینکه دوماً .)7( توجه خاصی نشده استکشور به این موضوع در  است اما متاسفانه

جمع آوري دانش بومی کارایی بهتري نسبت به روش  ثابت نمود که روش بحث گروهی متمرکز براي
رسـمی در ذهـن خـود  نسـبتاً مصاحبه انفرادي داشت. به این دلیل که افراد این جلسات را یک حالت
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و از سـوي دیگـر در  باشـد میساعت گویـاي ایـن واقعیـت  5و حضور اغلب افراد تا  شدند میتلقی 
. در شود میهاي هر فرد با توضیحات دیگر افراد تکمیل  توضیح مواردي چون چرخش ساالنه دام پاسخ

آوري شد.  ي انفرادي مطالب به مراتب کمتري به ویژه در زمینه دانش بومی جمعها که در مصاحبه حالی
ي ها ترین علت این قضیه بی عالقگی افراد به پاسـخگویی و بـی اهمیـت دانسـتن مصـاحبه شاید مهم

هاي بومی به شـکل پراکنـده و در نقـاط  تمام این دانش که سوم این و در نهایت نکته باشد می انفرادي
آوري و ثبت شده است و نیاز به یک سیستم یکپارچه براي ثبت و ضبط کامل دانش بومی  پراکنده جمع

در فصـول سـال و دانـش بـومی  دامـداري روسـتایی ي مختلفها مست. سیشود میهر منطقه احساس 
ک از امروزه ارزان، نامحسوس و کم اهمیت است اما قطعا در آینده هر ی برداران در زمینه دامداري بهره

د کـه نـدار ) بیان مـی1993( و همکارانووگ . در همین زمینه ها بسیار با ارزش خواهند بود این دانش
شناخت و احترام به دانش بومی مردم ساکن در یک ناحیه از مهمترین راهکارهـاي مشـارکت مـردم و 

  . )19( باشد میع طبیعی مدیریت صحیح مناب
  

  گیري نتیجه
ومی غنی بردار داراي دانش ب دست آمد. اول اینکه جوامع بهره نتیجه مهم از اجراي این تحقیق به دو

 با دانش نوین باشند. این دانش قابل اعتماد و کاربردي یوده و در تلفیق در ارتباط با دامداري می
گاها منحصر به فرد بودن  دامداران باشد. با توجه به متفاوت و رهگشاي بسیاري از مشکالت دتوان می

دلیل  که متاسفانه به شود. دوم این آوري و ثبت جمع ها این دانش بایست بومی هر منطقه می هاي دانش
عدم عالقه نسل جوان به ادامه شغل دامداري، دانش بومی در سینه دامداران پیر باقی مانده و مانند 

. لذا این مساله ضرورت جمع آوري، کند میه طور کامل به نسل جدید انتقال پیدا ننسلهاي گذشته ب
  ثبت و ضبط دانش بومی هر منطقه اي را دو چندان می نماید. 

  
  هاي ترویجی رهیافت

افراد بومی و کهنسال آن ي علمی ها دانسته نظام دامداري هر منطقه وکه  دلیل این به شود میپیشنهاد 
مشکالت و به ویـژه شـرایط سـخت اقلیمـی  رتعی با در نظر گرفتنمدیریت صحیح هر ممنطقه براي 
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و در صورت عدم دسترسی به آنها دامداري سخت و حتی گاهـا غیـر  باشد میالزم و ضروري  ،امروزه
  :ممکن براي نسل آتی می گردد لذا

 قاعدتا براي همان منطقـهقه که دانش بومی هر منطنظام دامداري با دقت و تمام جزئیات به همراه 
ثبـت و آوري و  جمع ،شود میو به عنوان یک گنجینه بزرگ محسوب از کارایی باالیی برخوردار است 

   ضبط شود.
آوري دانش بومی از تکنیک بحث گروهی متمرکز با تشکیل جلسات متعدد استفاده شود و  در جمع

درصـد دانـش بـومی و  80اضر نزدیـک بـه صرفا به مصاحبه انفرادي بسنده نگردد. زیرا در تحقیق ح
  آوري شد.  بیشتر جزئیات نظام دامداري در جلسات گروهی جمع

ع پایـه، . زیرا این دسته باعـث تخریـب منـاباي اندیشیده شود چاره دامداران بی بضاعتبراي باید 
مـردم  ي علمیها مدي نظام دامداري و دانستهآو ناکار در منطقه ایجاد تنش تضعیف نژادهاي دام بومی،

براي عالقمند کردن جوانان به این شغل و جستجوي دانش بومی از پیران توسط آنهـا گردند.  میبومی 
  اي جز اقتصادي کردن دامداري به هر نحو ممکن وجود ندارد. چاره
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Abstract§ 
Background and objectives: After the nationalization of rangelands, the 
indigenous management practices have gradually disappeared and beneficiaries 
focused on overgrazing, which resulted in negative effects on rangelands and 
caused lose of rangelands wealth creation. Due to poor condition of rangelands and 
lack of ownership, beneficiaries' children do not have an interest in continuing their 
fathers' job. Lack of motivation of beneficiaries, lack of interest in younger 
generation as well as gradual elimination of indigenous knowledge and failure to 
transfer it to the next generation has caused a lot of damages to animal husbandry 
system. Actually, indigenous knowledge is experimental solutions earned by 
human over the years to solve the problems based on the past experiences. This 
knowledge is dynamic, tempered over time and has high efficiency. Therefore lack 
of awareness about it makes the proper implementation of animal husbandry in 
each region difficult and uneconomical. This knowledge is understandable, simple, 
and efficient, and is transferred orally; therefore, the lack of indigenous knowledge 
transfer will result in loss of a several thousand-year-old scientific treasure. 
 
Materials and methods: The aim of this research was to qualitatively investigate 
the rural animal husbandry system and indigenous knowledge in the villages of 
Baghro region, Ardabil province. This research was aimed to investigate the 
efficiency of rural animal husbandry and to evaluate the beneficiaries' indigenous 
knowledge about proper range management and the transfer of this knowledge to 
the next generation. For this purpose the qualitative technique of focus group 
discussion, individual interview and observations were applied. Focus group 
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discussion and individual interview were applied to collect indigenous knowledge. 
The interest of beneficiaries' children to continue animal husbandry and their 
indigenous knowledge were evaluated by observations and interviews. Overall, the 
knowledge of beneficiaries on rural animal husbandry was recorded with formation 
of 24 group sessions and 36 individual interviews during two non-continuous 
months (2013-2014) and the theory saturation stage was reached. 
 
Results: Results showed that indigenous communities have abundant and very 
useful scientific knowledge for range management among which not changing the 
pasture in the time of livestock mating, installing seed bags at the neck of male 
goats, having a right livestock composition in the herd, segmentation of pasture, 
rotation grazing and Preventing livestock grazing on steep slopes could be 
mentioned. Our results clearly showed that unfortunately most of young 
beneficiaries had little interest in continuing animal husbandry and they had 
learned less than a third of indigenous knowledge.  
 
Conclusion: Our results clearly showed that indigenous knowledge of 
beneficiaries in the studied area is acceptable and practical therefore animal 
husbandry system is qualified enough for proper range management. In addition, 
unfortunately, due to lack of interest in the younger generation to continue animal 
husbandry, the indigenous knowledge has remained in the heart of the older 
beneficiaries and is not fully transferred to the next generation. Therefore, this 
issue doubles the necessity of collecting and recording the indigenous knowledge 
of each region. 
 
Keywords: Animal husbandry, Indigenous knowledge, Focus Group Discussion, 
Interview, Ardabil.  
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