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 چکیده
طورطبیعیدانشبومیدانشیاستکهازحوزةجغرافیاییخاصیسرچشمهگرفتهاست.ایندانشبه

برداریوزندگیدرهایبهرهایازبهترین،سودمندترینوسازگارترینشیوهتولیدشدهوشاملمجموعه

هاباتباطانسانایازبررسیارهایایندانشوشیوهمحیطخاصخوداست.اتنواکولوژییکیازشاخه

مندویباطبیعتهاستکهبرنقششناختومعرفتانسانرادرتعاملمنظموقاعدهمحیطپیرامونآن

بندیبردارانمنطقةگوغردربارةمبانیتقسیمکند.اینپژوهشباهدفبررسیدانشبومیبهرهتأکیدمی

نام عرصهو خاکگذاری مرتعی، محهای تقویم همچنین و گردآوریها ابزارهای است. شده انجام لی
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هاییافتههاانجامشد.جمفاهیمکلیدیازدانشبومیآناستخرابرداریوها،فیششدهازمصاحبهکسب

شناسند؛تاآنجادهدکهمردممحلی،محیطاطرافخودواجزاوعناصرآنراکامالًمیحاصلنشانمی

گیربودن،عوارضگیروسایههایمرتعیراباتوجهبهعواملمختلفیازقبیلاقلیم،آفتابکهقادرندعرصه

بودنیکعاملمحیطیغالبها،جنسزمین،ارتفاعودما،پوششگیاهی،رطوبت،کاربریووناهمواری

خاک و کرده تقسیم مختلف طبقات تفکیککنند.به یکدیگر از عمق رنگو براساسجنس، را ها

راهاییدرنظردارندکههمیکسالوهمیکشبانهروزبندیهادرارتباطبازماننیزتقسیمهمچنینآن

برند؛بنابرایندانشجوامعمحلیازمحیطاطرفشودوکارهایخودرامطابقباآنپیشمیشاملمی

گیرد.هایمختلفیرادربرمیتراستوجنبهخودبسیاروسیع
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 مقدمه
مردمیکناحیهآنرا فرهنگیخاصتعلقداردو دانشبومیدانشیاستکهبهمنطقهیا

وجودآوردهبه ۰۹22اند)چمبرز، ایندانشکهحاملمجموعه۰-۹۱0: ترینوایازمناسب(.

برداریوزندگیدریکناحیةجغرافیاییاست)عمادیوعباسی،هایبهرهسازگارترینشیوه

هانیزحامالنایندانشتنهادراختیارافرادمحلیهرمنطقهقرارداردوآن(،۰۹32:۰2-50

کارگیریواستفادةاصولیازپذیردوبههستند؛بنابراینمدیریتآندرسطحمحلیصورتمی

مانعروندزوالتدریجیآنمی (.56-۰۹15:6شود)کریمیانوهمکاران،آندریکجامعه،

 دانشبومی باورها،درواقع دربرگیرندة استکه اجتماعی و قوم هر ملی سرمایة از بخشی

آگاهیارزش و محیطزندگیها محلیاز دستمایةقرنشانهایمردم خطاهایو آزمونو ها

اقتصادیاست اجتماعیو محیططبیعی، در گوناگون عزیزیدمیرچیلو، و :۰۹10)صادقلو

مردممحلیا(0۰۱-۹31 ایندانشگستردة راهمطالعة. اجتماعیخوداز زمحیططبیعیو

دستنیامدهاست)جمعههابهنوشته بلکهازراه20-۰۹35:62پور، هایشفاهیوتجربیاز(،

شیوةانتقالشفاهی(.50-۰۹32:۰2نسلیبهنسلدیگرمنتقلشدهاست)عمادیوعباسی،

دانشدرمعرضنابودیقراربگیردوسینهبهسینةدانشبومیمنجربهاینشدهاستکهاین

 عزیزیدمیرچیلو، و ۰۹10)صادقلو بینرفتن۹31-0۰۱: سبباز اینموضوع درواقع که )

وتجربهبخشعظیمیازفرهنگ بومیشدهکهدرطولها تولیدیمحلیو هایاجتماعیو

این6۹۰-۰۹15:66۰فر،هایمتمادیتوسعهوتکوینیافتهاست)رمضانیانومیناییسال .)

دانشهموارهبادنیایخارجازحوزةجغرافیاییخودتعاملوتبادلداشتهوبهشکلیپویاودر

باتحوالتودگرگونی هایبیرونیودرونیمحیطسازگارکردهاستقالبسیستمی،خودرا

 سلیمیکوچی، ۰۹12)ابراهیمیو بهداشتنویژگی۹1-03: توجه با دانشمذکور ازهایی(.

نگریبهمردماجتماعاتمحلیکمککردهاستتابتوانندبااستفادهازنگریوجامعجملهکل

آن،نیازهایخودراطیقرونمتمادیازایننظامدانشتأمینکنندوضمنتطابقباطبیعت

محیط آنو به کمترینخدشه واردکردن تعادلیوصفزیستو در زندگیپایداریها، ناپذیر

برند،بیشازآنچیزیسرمیهباشند)همان(.تعاریفمردممحلیازمحیطیکهدرآنبهداشت

تصورمی ایشانبهاستکهدانشمندانآنرا زیرا اجزایخوبیواقفکنند؛ هریکاز اندکهبا

مسالمت سازگاری کنند، رفتار عواملطبیعت دربارة خوبی اطالعات و باشند داشته آمیزی

هایجدید(.بررسی6۱-6۱۱2:۰هاارائهدهند)جریک،منابعومدیریتعرصهمحیطی،زیست

برانتقالفناورینمایانگرآناستکهبرایاستفادهوبهره نبایدتنها برداریازمنابعطبیعی،

می طبیعی منابع بر نامطلوبی تأثیرات امر این زیرا کرد؛ تکیه و همچنینتأکید گذارد.

گیرندوکهمبتنیبراشاعةفناوریهستند،نیازهایحاضررادرنظرنمیعملکردهایترویجی



6۹5هایمرتعی...گذاریعرصهبندیونامدانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

 

 )عربیون، نیستند هماهنگ نیازها این ۰۹3۰با بی۰۱11-۰۰63: دانش(. به وتوجهی ها

شکستفناوری عوامل از یکی سوم جهان کشورهای بیشتر و ما جامعة در سنتی هایهای

المللیبودهاست.زیستدرسطحبینونابودیمحیطهایتوسعهبهسبکغربیدرپیبرنامهپی

آینده دانشمندان است شده سبب موضوع بیناین مجامع و جهان ونگر فائو مانند المللی

توجهیبهیونسکوهرروزبیشترمتوجهخطاهایپیشینخوددرامرتوسعةجهانسوموبی

-۰۹31:۰نیتبومیشوند)فرهادی،ها،مدیریتوعقالهاوفناوریهایفرهنگی،دانشجنبه

(؛بنابراینبایدبهاینموضوعتوجهشودکهجوامعمحلیگنجینةعظیمیازذخایردانشو۹2

تجربهرادراختیاردارند.

استراتژیحفاظت (درگزارشیبـهنـامIUCNحفاظتازطبیعت) المللـیاتحادیـةبـین

سـال در کـه ۰13۱جهـان، کرد، میمنتشر دانـشاعالم از کندکهجوامـعسـنتیبیشتر

هستندبرخوردارندو هادرتمـاسهاییکهباآنهاوگونهمشروحدربارةاکوسیستم عمیـقو

هاوپایداریاینمنابعدراختیاردارند.چنانچهروش هاییمؤثربرایحصولاطمینـانازروش

تودةفناوری کهدچارفراموشیشده ماندمردمبهآدمیمیهایمحلیبررسیوثبتنشوند،

محمدیوگیرد)حاجیعلیاحتمالکهچیزیرافرانمی استوهموارهبایدازنوبیاموزد؛بااین

 (.۰13-۰۹35:۰25همکاران،

هاییکهبشربرایمعیشتپایداردرهایدانشبومیبشردرهمةزمینهصورتکلینظامبه

میمحیط تالش خود زبانزیست مانند گیاهکند پزشکی،شناسی، جانورشناسی، شناسی،

مهارتبوم دامداری، کشاورزی، اقلیم، حرفهشناسی، صنایعهای و جلوهای میدستی شودگر

ایازبررسیارتباطهایایندانشوشیوه(.اتنواکولوژییکیازشاخه۹۱0-۰۹22:۰)چمبرز،

انسان استکه محیطپیرامونشان با وها تعاملمنظم در معرفتانسان نقششناختو بر

ایندانشدربردارندةچشم۰۹1۹:۰۰کند)فروزه،مندویباطبیعتتأکیدمیقاعده اندازی(.

توانشناختمنابعومدیریتپایدارراازدیدمردممحلیدرکوسیعاستکهازطریقآنمی

هایاکولوژیاستشناسیباسایررشتهدمردمکرد.درواقعاتنواکولوژیمتعهدبهبرقراریپیون

 6۱۱۹)ناظری، به۰-۹2۱: طبیعتتوسط(. و جوامع میان تعامل دانشاز این کلی صورت

محلیساختهمیسیستم مردم رسوم آدابو و نمادها باورها، از )حسینی،هایپیچیده شود

رد،شاملمواردمتعددیماننددانشاتنواکولوژیکهدراختیارمردممحلیقراردا(.۰۹12:6۱

دوره و همچنینویژگیتعیینرویشگاه تقویممحلیو بههایرویشیگیاهان، هایرویشگاه

می اقلیم نوع و پوششگیاهی کاربری، نوع خاک، نوع میلحاظ و سریعشود فهم به تواند

قبیلکم از جامعه محیطو تغییراتاقمشکالتامروز کاهشتنوعزیستی، تخریبآبی، لیم،

(.35۰-6۱۰۱:3۹1وغیرهکمکفراوانیکند)قریشی،هاعرصه
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دره کوهستانی، مناطق در بیشتر نیز بومی قبایل اینکه به توجه مناطقبا خنک، های

مکان ارتباطبسیارجنگلیو و پوششگیاهیغنیساکنهستند و هایدارایطبیعتبکر

طبیعتاطرافخودبرقراردارند اینمناطقانجامنزدیکیبا بیشترمطالعاتاتنواکولوژیدر ،

 خاتون، و )خان است 6۱۱3شده آن0۹-53: اطالعات دلیل همین به یافت،(. برای ها

توانداستفادهشود)جونیوروبندیوشناختعواملمحیطیوموجوداتهرمنطقهمیطبقه

 6۱۱5ساتو، :۰۰2-۰62 ارزشفراوانیکه وجود با متأسفانه مطالعات(. اینمطالعاتدارند،

لفافة در اتنواکولوژی مطالعات بیشتر استو شده انجام دنیا در زمینه این در کمی بسیار

اند.اکولوژیرسمیپیچیدهشده

بندیهفتنوع(درمطالعةاکولوژیکخوددرکشورنپالتقسیم6۱۱5راکایاوهمکاران)

،اراضیبرفی،اراضیکشاورزی،اراضیبکر،اراضیهایجنگلی،اراضیباتالقیکاربری)سرزمین

ساتو و جنیور همچنین کردند. گزارش محلی مردم توسط را مسطح( اراضی و سنگالخی

(درمیانمردممحلیسوپراگویبرزیلبهمطالعةاتنواکولوژیپرداختندوبیانکردند6۱۱5)

ازداشتنتقویمزیستیدرمیانبرایمردممحلینشان«هرموجودیزمانیدارد»کهاصطالح

(درمطالعاتخوددرمنطقةجهاجادرکشورهندبهجنس6۱۰۱هاست.پنگلوهمکاران)آن

کرده قبیلخاکمحلرویشگیاهاناشاره براساسدانشبومیتقسیماتیکلیاز هایاندو

اند.همچنینفیصایافتهواراضیکشاورزیارائهدادههایتخریبجنگلی،اراضیرهاشده،خاک

انعطاف6۱۰۰وهمکاران) بهتقویمباردهیو در هواییوپذیریذاتیگیاهانبهتغییراتآب(

 هایوفوربارانوخوبیدورههابهفصولمختلفتوسطبومیاناشارهداشتندوبیانکردندآن

 د.خشکیرادردانشبومیخودتقسیمکردندوبرایهرگیاهیفصلیدرنظرداشتن

ایماقبلتاریخشدةصخرهترینمجموعةنقوشحکاکی(گزارشیازبزرگ۰۹20فرهادی)

ایرانراازنظرکثرتنقوش،پهنةکاروقدمتوتنوعسبکومضمونارائهدادودراینباره

هایعظیمی،نقشایرانرادرتکوینوتکاملهنرنقاشیواظهارکردکهکشفچنینمجموعه

مردم فرهنگسهم پیشبرد در را بوم و مرز این بومی تاریخان برای بشر، تاریخ ماقبل های

(در۰۹1۰شناسانماقبلتاریخوبرجهانیانآشکارخواهدکرد.دیفرخش)نویسانهنرومردم

اتنواکولوژی(مهم کماایمنطقةدلیهایغیرعلوفهترینگونهبررسیدانشبومی)اتنوبوتانیو

مردمانبومیبهدراستانکهگ ویلویهوبویراحمدنشانداد، خوبیمحیطاطرافخودواجزا

شناسندوبرایهرگیاهوهرقسمتازعرصه،نام،تعریفوواژهخاصیدارند.عناصرآنرامی

بندیبرایکمابیشازدهنوعطبقهنتایجاینپژوهشبیانگرآناستکهمردمانکوهستاندلی

داشتندعرصه آنها عرصه. آفتابها دما، و ارتفاع ارتفاع، دما، اقلیم، براساس را یاها گیر

جایی،کاربریوفاصلهازگیربودن،جنسزمین،رطوبت،نوعپوششگیاهی،کوچیاجابهسایه
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بندیبودهتریننوعتقسیمترینووسیعکردندکهبراساسارتفاعمهممحلسکونتتقسیممی

ازآمدهحاکیازآناستکهدانشمردممحلیمنطقةدلیدستبههمچنیننتایج.است کما

هابرحسبجنسبهچهاردستهتقسیمهاشاملشناختخاکنیزاست.همچنینخاکعرصه

فصلیداشتندکهسوایتقویمرسمیکمابرایخودتقویمیشششدند.بومیانمنطقةدلیمی

(دربازشناسیالگوهایزمانیومکانیدرمرتعاز۰۹15بود.درهمینزمینهفروزهوهمکاران)

دیدگاهدانشبومیعشایرکوچرودرمیانعشایرایلبویراحمددریافتندکهعشایرمنطقهدر

ساالنه و روزانه تقویم فعالیتدانشبومیخود، که تنظیمایدارند براساسآن را هایخود

هاشاملسیزدهواحدزمانیخشوتقویمساالنةآنهاشاملدوازدهبکنند.تقویمروزانةآنمی

هاراهایپیرامونخودراکامالًشناساییوآناست.همچنینعشایرمنطقهعوارضوناهمواری

تفکیکمی یکدیگر نتایجبهاز نشانمیدستکردند. دهدکهآنآمده عارضةطبیعیرا25ها

میبه ویژگیخوبی و هریکنام برای و سعادتشناسند مطالعة در هستند. قائل پورخاصی

مهم۰۹12) و اتنواکولوژی( و )اتنوبوتانی دانشبومی بررسی به گونه( علوفهترین وهای ای

ای)خوراکی،داروییوصنعتی(منطقةسجاسروددراستانزنجانپرداختوبهاینغیرعلوفه

عرصه منطقه، روستاییان دستیافتکه براساسنتیجه را ها بیشاز به متعددی 1عوامل

براساسجنس،عمقورنگدرچهاردستهوهاخاککردند.همچنینآنبندیمیطبقه هارا

براساسشبانه را تفکیکمیزمان هم از یکفصل از قسمتی و فصل همچنینروز، کردند.

( ویژگی۰۹13کیاسی و اتنوفارماکولوژیک مطالعة در مهم( اکولوژیکی گوهای هاینهترین

مردمهادردانشاتنواکولوژیکییالقدراستانگلستاننشاندادکهعرصهداروییمرتعخوش

آفتاببراساساقلیم،محلی دما، و ارتفاع سایهارتفاع، یا رطوبت،گیر جنسزمین، گیربودن،

 غالبپوششگیاهی محیطیو عامل یک میبودن تقسیم دسته هشت همچنینبه شوند.

براینکنند،اماکشاورزانمنطقهعالوهطقهتقویمعادیوچهارفصلیرااستفادهمیبومیانمن

فصل بارشتقویم، رخداد یا دما تغییرات براساس را تقسیمها دسته چند به فصلی های

افزونمی بیانکردند. موارد یافتهبر میشده نشان حاصل دانشاتنواکولوژیهای در که دهد

شدند.هابراساسجنس،عمقورنگبهششدستهتقسیممیالق،خاکییمردممحلیخوش

سالبهره از ایران، روستاییدر جامعةعشایریو تجربهبردارانمرتعاعماز وهایدور ها

ایناندوختههایگراناندوخته هایارزشمند،بهاییدرزمینةدانشبومیمدیریتمرتعدارند.

سرمایپتانسیل و فرهنگی بهههای کهن جامعة این فرهنگی و اجتماعی میهای روندشمار

 ۰۹1۹)راسخیوهمکاران، درواقع6۰2-6۹6: فرهنگ(. کهطیاستکهنایرانکشوریبا

هایطوالنیساکنانآنبرایتطبیقباحوادثورویدادهایاطرافخودباتوجهبهسلیقهزمان

هایگوناگونیرابهها،اسامیوفناوریبندیههایمختلفطبقوابتکاراتمحلیخوددرزمینه
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امامتأسفانهمطالعاتکمیدرمیانمردمانعشایریوروستاییدربارةدانشوجودآورده اند،

به شناساییمحیطبومی شیوة زمینة در درحالیویژه است؛ شده انجام کهزیستپیرامونشان

اتدانشبومیدربارةمحیططبیعیدربررسیمنابعمختلفگویایآناستکهنتایجپژوهش

به ازسویدیگر، متفاوتاست. بینرفتنسنتهرجایدنیا وعالقهدلیلاز نداشتننسلها

خبرگانمحلی مسنو افراد نزد دانشبومی، بخشفراوانیاز فراگیریایندانش، جوانبه

هاوتجاربعظیمیازدانستهجوامعقرارداردوباازدستدادنهریکازخبرگانبومی،کتاب

شود؛بنابراینهاتجربهومنطبقبراقلیموفرهنگمنطقهاستبستهمیمحلیکهحاصلقرن

اینپژوهشات انجام اینمنظر، از و دارد فرصتمحدودیبرایثبتچنیناطالعاتیوجود

ارائهضرورتمی مطالب به توجه با عشیابد. از طوایفی وجود همچنین و فارسشده زبانایر

ترک و بهره)اقطاع( همچنین و سکونت سابقة با )افشار( طوالنیزبان آنبرداری ازمدت ها

آوریوبررسیدانشبومیمردممنطقهگوغراینپژوهشبهجمعدرمنطقهةموردمطالعه،

وهش،بافتدراستانکرماندربارةدانشاتنواکولوژیپرداختهشدهاست.هدفازانجاماینپژ

بهره دانشبومی تقسیمبررسی مبانی از منطقه نامبرداران و مرتعی،گذاریعرصهبندی های

همچنینتقویممحلیخاک و ها ذکرشدهاست؛ موارد برایهریکاز محلیگوغر مردم زیرا

هایایشاندرمراتعبرداریهایبهرهگرفتنفعالیتهاییرادرنظردارندکهدرشکلبندیتقسیم

دهد.هایمردممحلینظمونسقمیأثیرگذاراستودرحقیقتبهشیوةزندگیوفعالیتت

 ها مواد و روش
 معرفی منطقة مورد مطالعه

درصدمساحتکلکشورایران5/۰۰میلیونهکتارکهمعادل6/۰3استانکرمانبامساحت
هایخراساناست،درحاشیةکویرمرکزیایرانقرارگرفتهاست.ایناستانازشمالبااستان

جنوبیویزد،ازجنوببااستانهرمزگان،ازشرقبااستانسیستانوبلوچستانوازغرببا
فا استان همکاران، )اسدیو مشترکدارد ۰۹33رسمرز :۹2 مراتع(. زمرة در گوغر مراتع

۹5بخشمرکزیشهرستانبافتدراستانکرمانهستندکهدرکوهستانیوسردسیرشمالی
اینمنطقهدرجنوبشرقیایرانودرجنوبغربیاستانکیلومتریاینشهرستانقراردارند.

است)شکل شامل۰کرمانواقعشده اینمنطقه روستاهایچهارطاق،۹0(. روستاستکه
سبز،گودال،بزنگوبندرازجملهروستاهایاطرافآنهستند.مرزشمالیگوغرجفریز،چشمه

مرزشمالیشهرستانالدینوبیدخوانمحدودمیبهارتفاعاتبُندر،سیف اینارتفاعات، شود.
به هستند. نیز بردسیر شهرستان بابافتبا طرفشمال از مطالعه مورد صورتکلیمنطقة

آباد،ازغربباچهارگنبدسیرجانآبادوجمیلهایفتحشهرستانبردسیر،ازجنوببادهستان
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دهستانکیسکانهم شرقبا از و است)نقوی، ۰۹35مرز :۰۹ ارتفاع(. مراتعاینمنطقهدر
-۰۹15:۰نژاد،محمدیورحیمی)حاجدانمتریازسطحدریاقرارگرفته61۱۱-625۱حدود
استپیوتورانیوزیرناحیةنیمه-(.منطقةگوغرنیزیکیازمناطقمتعلقبهناحیةایران5۰6

،Artemisia aucheriهایغالبمراتعاینمنطقه،درمنةکوهیهایمرتفعاست.گونهکوهستان
 دشتی Artemisia sieberiدرمنة کتیرایی گون سیمایAstragalus gosipinusو هستند.
متفاوت،ای،درختیودرختچهصورتعلفی،بوتهگیاهیعرصهبه ایاستکهبافراوانینسبتاً

 اینمنطقه میانگینبارندگیساالنه هستند. پراکنده آن در استمیلی33/62۹گیاهان متر
هایمختلفدگیدرسال(؛اگرچهنوسانبارن521-۰۹1۹:52۰)خسرویمشیزیوهمکاران،

لقابلمشاهدهاست.همچنینمتوسطدرجةحرارتدراینمیلیمتردرسا0۰۱تا66۱بین
گراداست.درجةسانتی۰0تا۰6دهستان

برداراست.مردممنطقهبهبهره2۱۱نفرداردکهدارای۰5۱۱اینمنطقهجمعیتیبالغبر
شوندکهطایفةاقطاعجمعیتغالبزبان(تقسیممیرک)فارسزبان(وافشار)تدوطایفةاقطاع

دهد.درکتبتاریخیمربوطبهاستانکرمانهموارهازشهرستانبافتبامنطقهراتشکیلمی
تباردهندةترکیبیازطوایففارسعنوانبلوکاقطاعافشارکرماننامبردهشدهاستکهنشان

ترک اینتقسیو اینمنطقهاست. در گوغرومتبار خبر، تمامینواحیبافت، در بندیتقریباً
تِکوتیره نواحیکیسکانوجوددارد. تِکوتیرهشهسواریاز۰برخیاز صادقیازطایفهاقطاعو

اصلی نیز افشار ترینبهرهطایفة کشاورزی،بردارانمنطقههستند. راه از عمدتاً ساکنانگوغر
هاگذارندکهاینشیوههامیواقتصادخودرابرپایةآنکننددامداریوباغداریامرارمعاشمی

روددراززمانقدیمدرمیانمردممنطقهرواجداشتهاست.وجودرودخانةدائمیبهنامهلیل
هایفصلی،بهرواجورونقکشاورزیدراینهایعمیقورودخانهمنطقهوهمچنینوجودچاه

محصو جمله از است. شده منجر میمنطقه منطقه این در موجود کشاورزی بهالت توان
هایگردو،زردآلووگیالسمحصوالتیمانندگندم،جو،یونجهوشلغماشارهکرد.همچنینباغ

وفوردرمنطقهوجوددارد.به


 موقعیت منطقة مورد مطالعه .1شکل 

                                                            
 زیرطایفه۰
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 روش بررسی
مجموعهبه انجاماینپژوهش، اطالعاتشاملمصاحبةآزاد،آوریهایجمعایازشیوهمنظور

نیمه مصاحبهمصاحبة شرایط به توجه با مشارکتی مشاهدة و طیساختاریافته شوندگان،

بهار۰۹13مراجعاتمتعددبهمنطقةموردمطالعهدرفصولتابستان استفادهشد.۰۹11و

رفتکهصورتهدفمندازخبرگانمحلیساکنروستاهاوعشایرمنطقهصورتگهابهمصاحبه

گرفت.بهاینصورتکهنمایندةادارةکلبرفیصورتمیشناساییاینافرادنیزبهروشگلوله

منابعطبیعیاستان،محققراباتعدادیازخبرگانمحلیهردوطایفةساکندرمنطقهآشنا

خبرة هر کسباطالعات، پساز شود. محققایجاد محلیبه مردم در حساعتماد تا کرد

،محققراباخبرةبعدیکهیاازبستگانیاازسایرساکناندرمنطقةموردمطالعهبود،محلی

شدهادامهکرد.اینروالکارتاآخرینخبرةمحلیمعرفیهارابهیکدیگرمعرفیمیآشناوآن

مصاحبه قبلیاضافهیافت. یافتکهمطلبجدیدیبهموارد جاییادامه تا هرموضوع در ها

 محقق برای مختلف شوندگانطرفمصاحبه از مشابه هایپاسخ تکرار اثر در کیفیت .ایننشود

بودومصاحبه ازقبلسؤاالتمشخصیتنظیمنشده درشیوةمصاحبةآزاد، درمحرزشد. ها

کردکهبرحسبموضوعموردگرفتوفقطمحققسعیمیفضاییدوستانهوصمیمیانجاممی

ساختاریافته،کهدرمصاحبةنیمهسؤاالتبهمصاحبهجهتدهد؛درحالیایازبحثبامجموعه

پاسخسؤال توجه با اما بود، شده تنظیم قبل از مصاحبههایی که میهایی ارائه کرد،شونده

مصاحبهسؤال سوی از نیز دیگری میهای مطرح بهکننده برای همچنین آوردندستشد.

بود نیاز اطالعات، مناطقمختلفمنطقهقسمتزیادیاز خبرگانمحلیدر با محققهمراه

هاکهمرتبطباموضوعپژوهشبود،مشارکتداشتهحضوریابدودرامورروزمرههمراهباآن

بنابراینبخشعمده مشارکتیگردآوریباشد؛ طریقمشاهدة اطالعاتاینپژوهشاز ایاز

 هخودمحققدرمحیططبیعیموردشودکشدهاست؛زیراشیوةمشاهدةمشارکتیسببمی

دراینپژوهش،داشت.توانبهایناطالعاتاعتمادبیشتریرومیمطالعهشرکتکند؛ازاین

 از 22درمجموع تعداد این از که شد مصاحبه 02نفر و مرد ۹۰نفر بودند. زن سطحنفر

مصاحبه افراد تحصیالت جدول در می6شونده نشان که است شده بیشتردهآورده د

سوادبودند.سوادیاکمشوندگانبیمصاحبه

منطقه در اوایلحضور منطقهاز مردم اینموضوعآگاهیداشتکهبرخیاز محققبه ،

تجربه و اینموضوع از اطالع با و تصمیمگویشترکیدارند مطالعاتدیگر، از هایحاصل

هاوهمدرحینمشاهداتآنگرفتههمدرمحلزیستهایصورتگرفتهبودکهازمصاحبه

فیلم اتماممصاحبهمشارکتی، پساز تهیهکندتا بهزبانهاییرا افرادآشنا با درهرروز، ها

هایایشانداشتهباشد؛هارامشاهدهکندودرککاملیازدادهفارسیوترکیاینطایفه،آن
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رابطه ایجاد پساز زبنابراین از اجازه کسب و دوستانه ترکای مردان و ونان منطقه زبان

هاپرداخت.اینشیوهمزایاییزبان،بهتهیةفیلمیاضبطصداازآنهمچنینبرخیمردمفارس

دلیلنگارشبرمستندشدنتوضیحاتووقایع،مانعخستگیمردمبهبههمراهداشتکهعالوه

ها،محققتهیةاینفیلمکرد.پسازشدوکارپژوهشرانیزتسهیلمیتوأمتوسطمحققمی

پرداختوباانجاماینهاکردههردوطایفه،بهبررسیمحتوایکالمآنکمکافرادتحصیلبه

به نگارشکاری در راحتکار، مراتب پیشداشت. در کسبتر اطالعات از ازدرنهایت شده

هازدانشبومیآنبرداریشدواستخراجمفاهیمکلیدیاهایگروهیوانفرادی،فیشمصاحبه

صورتگرفت.


 شوندگان. میزان تحصیالت پرسش2شکل 

 های پژوهش یافته
 های مرتعی گذاری عرصه م بندی و نا مبانی تقسیم

به را محیطاطرافخود عناصر و اجزا دانشاتنواکولوژیخود، در محلیگوغر شکلیمردم

فرهنگشفاهیونامکتوبخودبرایهرجزءهادراند.آنفردازیکدیگرتفکیککردهمنحصربه

براساس محیطپیرامونخود نامی موجوددر از گذشتهتاکنونداشتهاست، کارکردیکهاز

بهجداگانهوتعریفیمتفاوتاستفادهکرده ایناجزا اندکهگذاریوتعریفشدهاینامگونهاند.

چنانکاربردیوشناخته برایبیشترمردمبومیمفاهیمی دارند؛ کههرچنداینمفاهیمشده

اشتراکبه نامعنوانمنابعمکتوبدرجاییثبتنشده، قومیچناندر گذاریهایفرهنگیو

سیکل و پایین 

 تر

69% 

 باالتر از سیکل

31% 
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زیست اجزای موردهریکاز عرصة در ساکن مردمان بیشتر برای استکه شده لحاظ بوم

کند.مردممحلیرابهذهنمتبادرمیهایاجزایطبیعت،مفاهیمیمشترکمطالعه،ذکرنام

گیربودن،گیروسایههایمرتعیراباتوجهبهعواملمختلفیازقبیلاقلیم،آفتابگوغرعرصه

بودنها،جنسزمین،ارتفاعودما،پوششگیاهی،رطوبت،کاربریوغالبعوارضوناهمواری

اند.خاصاستفادهکردهیکعاملمحیطیازیکدیگرتفکیکوبرایهریکازنامی

 تقسیم عرصه براساس اقلیم
بندیبراساسها،تقسیمبندیعرصهتریننوعتقسیمدردانشاتنواکولوژیمردممنطقه،نمایان

اقلیمبهدوقسمتاست.

َشودکهدرارتفاعاتواقع(:بهمناطقسردسیریگفتهمیEyāq = Sarhadاِیالق=سَرحَد)

شده طول در و همیندلیلعشایراند به دارند؛ مساعد هواییخنکو فصلتابستانآبو

همشاملمی را فصلبهار فصلگرمسالکهبخشیاز اینمناطقکوچمنطقهدر به شود،

یابند.اینمناطقآبوعلفکافینیزدارند.کنندواستقرارمیمی

( قُشالق هواGarmesir = Qošlāqگرمِسیر= آبو مناطقیکه باییگرم(: مقایسه در تر

عشایرمنطقة همواریدارندکهمستعدکشاورزیهستند. همچنیناراضیمسطحو اِیالقو

گزینند.گوغر،فصولسردسالرادراینمناطقسکنیمی

 گیربودن گیر و سایه تقسیم براساس آفتاب

هارةتفکیکعرصههایدیگریکهدردانشاتنواکولوژیمردممحلیدربابندیازجملهتقسیم

عرصه تقسیم دارد، براساسآفتابوجود سایهها و آنگیر آن،گیربودن به توجه با هاستکه

کنند.هارابهدوقسمتتقسیممیمردممحلیعرصه

هایروبهآفتابکهزبانانبهدامنه(:فارسBereaftow = Gine Saroğساروغ)بِرِاَفتو=گینه

گویند.ساروغمیزبانانگینههاقراردارد،بِرِاَفتووترکشتررویآنزاویةتابشخورشیدبی

گیر(راگویندهایروبهسایه)سایه(:دامنهNesār = Sāyeale Dereنِسار=سایهعَلِهدِرِه)

هادمایهواکمتراستومحصولکمتریدراینمناطقرویشدارد.نکهدرآ

 ها ناهمواریتقسیم براساس عوارض و 

وعارضه یکدیگرتفکیکشده منطقهدردانشمردممحلیبراساسارتفاعاز هایموجوددر

شاملمواردزیراست.
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کنندبهکوه،تَل(:درزبانعامهمردمیکهبهزبانفارسیتکلممیTal = Dāğتَل=داغ)

کنند.هابانامداغیادمیزبانازآنشودکهمردمترکگفتهمی

بهشکافEškaftاِشکَفت) می(: وهایغارمانندیگفته دارد وجود دلکوه در که شود

دام برایچوپانانو همچنینحفاظتنوعیاستراحتگاه و مقابلباد،گاهیبرایآنها در ها

بارانوبرفاست.

( برایkemartāکِمَرتا جایی و باشد صیقلی و صاف که کوه از قسمتی کوه، کمر به :)

گفتهمی وجودنداشتهباشد، پا باالرفتنازاینقسمتبسیارسختوگذاشتندستو شود.

دشواراست.

مشاهدهاست.شودکهازهردوسمتآنقابل(:بهآبراههبیندوتپهگفتهمیkinderکَندِر)

هاوجودداشتهباشد.(:مناطقیکهمسطحودشتیباشندوخاکعمیقیدرآنkefeکِفه)

قابلیتکشاورزیدراینمناطقوجوددارد.دراینمناطقمحصوالتیمانندگندم،جوویونجه

شود.کاشتهمی

 تقسیم براساس جنس زمین
هادردانشبومیمحلیانگوغربهبخشلِوریاداشلوخجنسزمینعاملیبرایتقسیمعرصه

(Levar = Dāšlox( زمین آکن یا حومه )Hume = Aken Zemin داشلی(، یا سنگاِلت

(Sangelāt = Dāšli(وگِلوشُل)Gelošol.است)

اند،هاییراکهازصخرهوسنگبزرگپوشیدهشده(:زمینLevar = Dāšloxلِور=داشلوخ)

شود.زبانداشلوخخواندهمیزبانلِوَرودرمیاناهالیترکدرمیاناهالیفارس

شودکهقسمتیهایخاکیگفتهمی:بهعرصه(Hume = Aken Zeminحومه=آکنزمین)

برایرشددرختانمناسبسنگهستند.اینعرصهاندوکمازکِفهراتشکیلداده اندوهاغالباً

شود.کشتوزرعهمدرایناراضیانجاممی

داشلی) زمینSangelāt = Dāšliسنگاِلت= سنگریزه(: شاملسنگو هایسنگالخیکه

نکمیدراینمناطقتواناییروییدندارند.هستندوگیاها

بهعرصهGelošolگِلوشُل) شودکهمخلوطیازآبوخاکآنراهایگلیگفتهمی(:

فراگرفتهباشد.

 تقسیم براساس ارتفاع و دما
(مواجهŠile(وشیله)Pošteهایپُشته)هابادوبخشبهنامبندیعرصهدراینشیوهازتقسیم

هایمنطقهبراساسارتفاعودمااختصاصدارد.کهبهتفکیکعرصهشویممی
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(:مناطقیراکهدرارتفاعاتبلندقراردارندودرآنمناطقدراغلبسالنیزPošteپُشته)

بارد.برففراوانیمی
مانندکهارتفاعکمتریدارندودمادرآن(:درزبانمحلیبهمناطقپستودرهšileشیله)

شود.ناحیهبیشتراست،گفتهمی

 تقسیم براساس پوشش گیاهی
پوششگیاهیازنظرمردممحلیگوغرمتفاوتاستوباتوجهبهنوعآن،ناممتفاوتیبرآن

نهند.می
هاییکهعاریازپوششگیاهیهستندوآبباران،زمین(:Daq = Šureyer)یِردَق=شوره

شوند.گیردوخیلیزودخشکمیفرامیعمقایکمآنراماننددریاچه
صورتمتراکمهاپوششعلفیبه(:اراضیکهدرآنMedār = Otle Zeminزمین)مِدار=اُتله

فارس محلی زبان در دارد، محلیوجود زبان در و مِدار ترکزبانان زمینزبانان نامیدهاوتله
گویند.زبانانبهعلف،اوتمیشود.ترکمی

توکا )آدوری= دِرِه فارسAdury = Tukāne Dereنه وزبان(: آدور خار، به منطقه های
آنتیکانمیزبانترک به عرصههایمنطقه اصطالحمحلیبه در و آنگویند در هاهاییکه

شود.گیاهانخارداررویشدارند،آدورییاتوکانهدِرِهگفتهمی
( چُمَنِر فارسMowr = Čomanerمور= :) به درزبانان که متراکم و خودرو چمنزارهای

گویند.خاکهاچُمَنِرمیزبانانبهآنهایمرطوبمجاورمنبعآبقراردارند،موروترکخاک
شوددرختانرشدنکنند.دلیلحاصلخیزیکمیکهداردسببمیمورهابه

اصطالTonokتُنُک) در کمو آنبسیار تراکمعلفدر صفتیبرایمراتعیاستکه ح(:
پشتاست.کم

 تقسیم براساس رطوبت
توجهبهوجودمنبعرطوبتبندیعرصهدرنوعدیگریازتقسیم با دردانشمردممحلی، ها

شوند.هابهدوبخشتقسیممیدائمییامنبعرطوبتفصلیعرصه
( یوغّنه چای چار= زمینHormečār = Čāy Yuğenneهُرمِه رودخانه(: مجاور وهای ها

قبیلآویشنکسچشمه گیاهانیاز گویندو مرطوبیدارند، کهخاکنرمو را زرشک۰ارها و
خوبیقابلیترویشدارند.درایناراضیبه6زرافشانی

( میĞorrowغُرّو اطالق مناطقی به مناطق(: این ندارند. دائمی رطوبت منبع که شود

صورتکلیخشکهستند.به

                                                            
1
 Acinos Graveolens 

2
 Berberis Integerrima 
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 تقسیم براساس کاربری
هایموجوددرمحلزیستخودکاربریخاصیقائلهستندوگوغربرایعرصهعشایرمنطقة

هاازبندیعرصههاباتوجهبهکاربریکهدارند،ناموتعریفمجزاییوجوددارد.تقسیمبرایآن

صورتزیراست.نظرکاربریاراضینیزدراینمنطقهبررسیشدکهبه

( لَر میوه باغلو عرصهBāğ = Bāğlu Mive Larباغ= میوه(: کشتدرختان به که هایی

زبان،باغلومیوهلَرنامداردکهازجملهایندرختاناختصاصیافتهاست،درمیاناهالیترک

توانبهگردو،زردآلووگیالساشارهکرد.می

( دومنه فارسMarta = Dumeneمرتع= میان در ترک(: و اراضیزبانان به کهزبانان ای

شود.ترتیبمرتعودومنهگفتهمیاند،بهادرآنبهحالتطبیعیرشدکردههرستنی

پذیرد.درمیانهایکشاورزی:کشاورزیدراینمنطقهبهدوروشدیموآبیانجاممیزمین

ایراکه(واراضیDeyme(یادیمه)Bašمردممحلیزراعتیراکهباآببارانحاصلشودبَش)

گویندکه(میDeyme Kārکار)(یادیمهBaš Kārکار)پذیرد،بَشمصورتمیهاکشتدیدرآن

همچنینفارس زبانانمحلیبهنوعوسعتایناراضیدرگرمِسیریاهمانقُشالقبیشتراست.

هاییگویندوزمینزبانانسوءمیشود،اِوییوترکصورتآبیانجاممیدیگریازکشاورزیکهبه

نامند.زمینمیآید،زمیناِویییاسوءهاایننوعازکشاورزیبهمرحلهاجرادرمیراکهدرآن

محصوالتکشتعمده ازترین همچنین و است جو و نخود گندم، شامل بَش مزارع در شده

توانیونجه،گندموجورانامبرد.شدهدرکشاورزیآبیمیمحصوالتکشت

 محیطیبودن یک عامل  تقسیم براساس غالب
مردممحلی،مناطقراباتوجهبهوفوریکعاملمحیطیازقبیلنوعخاصیازپوششگیاهی

گذاری،کردند.دراینشیوةنامگذاریمیهارانامهاییتقسیموآنیاسنگوسنگریزهبهگروه

گذاریوجودداشت.هایمتفاوتیبراینامشدوروشهرنامازدوبخشتشکیلمی

منا۰ گونه. بهدوشکلطقیداراییکنوعخاصازپوششگیاهییا ایخاصداشتند،

زباناننامگونهرابهشدند.درمیانفارسگذاریزباناننامزبانانوترکمتفاوتدرمیانفارس

زبانانمحلیدرقسمتاولنامگیاهودرقسمتدومنامکهترککردند؛درحالیاضافهمی«ای»

ذ نشانکرمیعارضهرا اینامر بهکردند. ترکیاست؛ زبانفارسیو دستور تفاوتدر دهندة

برایمثال:

کنند.زبانانبهمحلرویشگیاهارچناطالقمیارچنی:نامیاستکهفارسی

کوهیاستکهمحلرویشگیاهآاللهبهمقدارزیادوبه آالله صورتخودرواستوداغا:

اند.گذاریکردهرانامگونهآنزباناناینترک
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آن6 در گیاهی که مناطقی نمی. منطقهها در موجود خاک وضعیت براساس و روید

اند.گذاریشدهنام

 ها در دانش بومی خاک
هایموجوددرمنطقهبراساسجنس،عمقورنگبهششدراتنواکولوژیمردممحلی،خاک

زبانانمنطقهرایجاستتردرمیانترکبندیبیششوندکهاینتقسیمدستةمختلفتقسیممی

برند.کارمیهاهماناسامیترکیرابهبندیآنزبانانمنطقهنیزبرایتقسیموفارس

هاوهاییازدشت(:خاکیکهبهرنگقرمزاستودرقسمتSorxe Turpaxتورپاخ)سرخه .۰

اینخاکحالتهانیزدیدهمیهاییازتپههمچنیندرقسمت یرسیداردوپسازشود.

کند.بارندگیرطوبتفراوانیرادرخودحفظمی

هاحالتیگچیورنگیسفیددارند.ایکهخاکآن(:اراضیGečeke Turpaxتورپاخ)گِچِکه .6

 هاتعدادکمیازگیاهانقابلیترویشدارند.درایننوعازخاک

 اهیندارند.هایسفیدرنگیکهپوششگی(:خاکAğ Turpaxتورپاخ)آغ .۹

الییتورپاخ)خاک .0 خاکXāk-E Lā = Lāi Turpaxال= درهایالیه(: سنگینیکه و الیه

بارانوجادلیلشستهاقراردارندوبهمسیرهایسیالبییادامنه جاشدن،ذراتبهوشوبا

 یابند.ریزآندرجاییدیگرتجمعمی

همانخاکŠene Turpaxتورپاخ)شنه .5 :) داراینفوذپذیریبسیارهایشنیرا که گویند

 باشند.زیادیمی

)قره .2 آنQara Turpaxتورپاخ خاک که مناطقی سیاه(: آنها در گیاهی و است هارنگ

 گویند.زبانبهایناراضیبئریاالنیزمیروید.محلیانترکنمی

 زمان در دانش بومی
کردند،اماضمناستفادهازاینازتقویمرایجچهارفصلاستفادهمیمردممحلیصورتکلیبه

ساعاتمختلفیکشبانه توجهبهعواملمختلفیازتقویم، با ایاممختلفیکسالرا و روز

تفکیکمی بهیکدیگر تعیینکردند. فعالیتصورتکلیزمان تمام ساالنةکنندة و هایروزانه

آن زمانمردممحلیبود. شبانهها در بههفتقسمتتقسیممیرا سفیدیروز از کردندکه

شدوتازماناستراحتوصرفشام)شِو(ادامههنگامطلوعخورشید)چِریقصُب(شروعمی

هایفصلیکرد.تقویمساالنهمورداستفادهغالباًبراساستغییراتدمایییارخدادبارشپیدامی

می تقسیم قسمت چند تقویمبه بهشد. نیز ایشان کهساالنة است شده تنظیم نحوی

گیرد.اینتقویمهاییمانندبرداشتگیاهان،منطبقباآنودرزمانمناسبصورتمیفعالیت
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 جدول۰۰ساالنه در ۰هایواحدزمانیاست. به6و مردمنیز ساالنة و ترتیبتقویمروزانه

 ست.محلیورخدادوفعالیتمنطبقباآنبیانشدها

 . تقویم روزانه در دانش بومی مردم محلی گوغر )مشترک میان هر دو طایفه(1جدول 

تقسیمات 

 روزشبانه
 توضیحات آوانگاری

 شود.اولینزمانیکهسفیدیروزهنگامطلوعخورشیدمشاهدهمی Čeriq-e sob چِریقصُب

 šew gir شِوگیر
شدهاستودیگراثریاززمانیکهکامالًهواروشنشدهوبهعبارتیصبح

 شبنیست.

سِرِظار=

 اذونبُنگ

Sere zār = 

bonge azun 

ایوجودتابدوسایهصورتعمودمیحدودساعتدوازدهظهرکهآفتاببه

شود.ظارمابیندوگُرروزقرارندارد.دراینزمانصدایاذانشنیدهمی

 دارد.

 Pesin پِسین
کنندوکارخودشروعبهبازگشتبهخانهمیزمانیاستکهاهالیازمحل

 شود.تدریجازمیزانتابشنورخورشیدکاستهمیبه

 zarde زَرده
رسندودراینزماندراینهنگام،مردمیکهمشغولکاربودند،بهخانهمی

 مشاهدهاست.کمترینمیزانازنورخورشیددرباالتریننقطهکوهقابل

 Ruz ku rew روزکورو
هنگامغروبخورشیدراگویندکهزماناذانمغرباستوهواتاریک

 دهند.هارادرآغلجایمیشود.اهالیدراینزمانداممی

 زمانیاستکههواکامالًتاریکشدهوزماناستراحتوصرفشاماست. šew شِو


 هر دو طایفه( . تقویم ساالنه در دانش بومی مردم محلی گوغر )مشترک میان2جدول 

 توضیح واژه محلی

 هجدهپیرزن

ماه،زمانخاتمةدرگیریفصلبهاربافصلازدیدگاهمردممحلیپایانهجدهمفروردین

زمستاناست؛زیراتغییراتدماییدراینهجدهروزازفصلبهاربسیارزیاداستکه

دراصطالحمحلی،بهرسد.هجدهمفروردیندرنهایتباپیروزیفصلبهاربهپایانمی

هجدهپیرزنمشهوراست؛زیرابهگفتةاهالیمحلیاینموضوعناشیازحضورپیرزنی

 بنامبِمانابودهکهدرانتظارمعشوقشماندهودرهمینروزازدنیارفتهاست.

 چهلم
تواندسببازبینچهلمبهار)چهلروزپسازعید(،زمانیاستکهسرمایناگهانیمی

 رفتنمحصوالتدرختیشود.

 چهلوپنجم
هایبهاریشدتروزازماهاردیبهشتراگویندکهدراواخرآنباران۰5ماهفروردینو

 شود.گیرندوهواکامالًدگرگونمیمی

 شصتم
شصتمنیزعبارتازدوماهفروردینواردیبهشتاستکهپسازچهلوپنجمازدوام

 شود.هابارانشلختهگفتهمیهاافزودهشدهوبهآنشودوبرشدتآنهاکاستهمیبارندگی
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 . تقویم ساالنه در دانش بومی مردم محلی گوغر )مشترک میان هر دو طایفه(2دول ادامه ج

 توضیح واژه محلی

 نیسان

نامند.می(Neysānهایبیستوسومفروردینتابیستوسوماردیبهشترانِیسان)باران

،اینآببارانبسیارمقدساستوحتیبرایدرماننیزاستفادهمردممحلیازنظر

 شود.می

 یابد.موسمپیوندزنیدرختاناستوتااواخرتیرماهادامهمی هفتادم

 صدم=ایز
زبانبهآنزبانمنطقهبهآنجِودروواهالیترکزمانبرداشتجواستکهاهالیفارس

 گویند.(میArpe Derowدرو)هاَرپ

 چلةکوچکتاوِسُّن
نامندکهدراینزماندمایهواروبهافزایشبیستروزآخرخردادماهراچلةکوچکمی

 است.

 چلهبزرگتاوِسُّن
دربازةزمانیاولتیرماهتادهممردادماهواقعشدهاستکهدراینبازةزمانیدمایهوا

 گویند.اهالیبومیبهآنخرماپزونمیرسدوبهاوجخودمی

 چلهکوچکزِمسُّن
ماهاستکهدراینمدتدیگرازبرفاثرینیستوغالباًبارشبیستروزآخربهمن

 افتد.باراناتفاقمی

 چلهبزرگزِمسُّن
شودوتادهمبهمنادامهماهآغازمیچهلروزاولفصلزمستانراکهازاولدی

 گویندکههمراهبابارششدیدبرفوکاهشمحسوسدماست.بزرگمییابد،چلهمی

 بحث
هایپژوهشحاضرحاکیازآناستکهمردمانبومیدرشناختمحیطاطرافخودویافته

اجزاوعناصرآنبسیارقویوغنیهستندودرشناساییواستفادةکاربردیازآنتبحردارند.

محیطپیرامونخودراباتوجهبهعواملمختلفیازیکدیگرتفکیکوتواننداجزایچنانکهمی

بندیکنندوبرایهرقسمتازآننامیجداگانهبرایشناساییتعیینایخاصطبقهبهشیوه

هایابهکنند.اینشناختوسیعوگستردهمردممحلیازاجزاوعناصرمحیطباتوجهبهسال

سابقةزیبیانیبهترنسل مردممحلیدرکاست.ستدراینمنطقهقابلها باتوجهبهنتایج،

باتوجهبهعواملمختلفیازقبیلاقلیم،آفتابگوغرعرصه گیروهایمرتعیپیرامونخودرا

ها،جنسزمین،ارتفاعودما،پوششگیاهی،رطوبت،کاربریگیربودن،عوارضوناهمواریسایه

بهبندیمیهبودنعاملیمحیطیطبقوغالب صورتکلیانتخابمحلمناسبسکونت،کنند.

ترینعواملمدنظرمردمهاجزءمهمهاوتعلیفآنبودنشرایطکشاورزی،نگهداریدامفراهم

برایتفکیکعرصه سادهمحلیگوغر برایمثالدر بود؛ یکدیگر از تقسیمها بندیتریننوع

کهمردممحلیآنعرصه براساسها را گرمِسیرتقسیممیها اِیالقو عواملیاقلیمبه کردند،
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بودنشرایطمناسببرایچرایدامازمانندمستعدبودنبهلحاظکشاورزیوهمچنینفراهم

کهدرقسمتنتایجبهگرفت.چنانجملهوجودآبوعلفکافیبرایسکونتمدنظرقرارمی

(نمایانگرآناستکه۰۹12پور)سعادتتوضیحاینمواردپرداختهشدهاست.نتایجمطالعات

محلیعرصه پوششمردم دما، و ارتفاع عواملمتعددیمانندجنسزمین، به توجه با را ها

بودنعاملمحیطیبهگیربودن،ارتفاع،رطوبت،کاربریوغالبگیروسایهگیاهی،اقلیم،آفتاب

ها(حاکیازآناستکهعرصه۰۹13هایپژوهشکیاسی)طبقهتقسیمکردهبودند.یافته1

شدند.همچنینراکایاوهمکاراندردانشاتنواکولوژیکمردممحلیبههشتطبقهتقسیممی

بههفتطبقه،خودبهاینموضوعپیبردندکهمردممحلیعرصه(درپژوهش6۱۱5) هارا

اراضی کشاورزی، اراضی برفی، اراضی باتالقی، اراضی جنگلی، اراضی اراضیشامل بکر،

همچنینحسینی)بندیمیسنگالخیواراضیمسطحطبقه (دربررسیدانش۰۹12کردند.

ایمنطقهزبرخاندراستانخراسانرضوینشانایوغیرعلوفههایعلوفهترینگونهبومیمهم

ارتدادکهمردممحلی،عرصه باتوجهبهعواملیازقبیلاقلیم،دما، فاع،هایپیرامونخودرا

آفتاب دما، و سایهارتفاع و کاربریگیر و گیاهی پوشش رطوبت، زمین، جنس گیربودن،

کردند؛بنابراینباتوجهبهنتایجاینقسمتمشخصشدکهدانشمردمانبومیبندیمیطبقه

شناختعرصه پوششگیاهی،در رطوبت، مانند متعددی عوامل به هایمحیطاطرافخود

آف ارتفاع، سایهتاباقلیم، و ناهمواریگیر عوارضو دما، و ارتفاع کاربری، جنسگیربودن، ها،

بودنعاملمحیطیبستگیدارد.زمینوغالب

گرفتهبرایهایصورتبندیآمدهنمایانگرآناستکهازمیانطبقهدستهمچنیننتایجبه

بیعرصه گیاهی پوشش و طبیعی عوارض گوغر، محلی مردم توسط مرتعی شترینهای

شدندبندیرادارند.هردوعاملذکرشدهدردانشمردممحلیبهپنجدستهتقسیممیتقسیم

عرصه شناسایی گوغر محلی مردم داشت. را خود مخصوصبه نام جزء هر براساسو را ها

ناهمواری بسیارمهموارزشمندمیعوارضو اظهارمیها زیرا داشتنداینعوارضودانستند؛

تعیینریناهموا همچنین و گیاهان رویشگاه معرف نیز محلها اراضی، کاربری نوع کنندة

برداشتعلوفه،گیاهانخوراکیودارویی،مسیرحرکتگله،بهتریننقاطچراگاهوهمچنین

( دیفرخش هستند. دام و چوپان می۰۹1۰استراحت بیان خود مطالعات در از( که کند

بهترینتقسیماتدریافتکاربردی تقسیمبراساسپوششوارتفاعبود؛ ویژهتقسیمنگیاهان،

دارایپوششدرختی)دغل(،براساسپوششکهعرصه بهمناطقبدونپوشش)ریتی(، را ها

دارایپوشش منطقه بدونپوششو بینمنطقه حد بزرگ)داردون(، محلرویشدرختان

بی و )دار درهدرختی مسداری(، )شوپر(، کوهستانی وهای )لمادارل( درختان امتداد و یر

تقسیممی )مور( بهچمنزارهایخودرو و میکردند ایننقاطکاسته ارتفاع اینترتیباز شد.
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بندیعناصرمحیطاطرافشانبودنوسعتدانشمردممحلیدرطبقهموضوعنیزنشانازدقیق

گرفتهتوسطهایصورتبندیدهدکهازمیانطبقه(نشانمی۰۹1۹دارد.نتایجمطالعةفروزه)

ناهمواری عوارضطبیعیو بررسی، مورد بیشساکنانمنطقة اجزای ها عاملدیگری، هر از

گذاریوتعریفشدهبود؛نام هاخوبیتوسطآنفردیداشتندکههریکازایناجزابهمنحصربه

ایشانکوچکطوریبه بزرگترینناهمواریکه تا یکترینآنها از را وها تفکیککردند دیگر

و بهتعریفجداگانه برایهریکنام دهدصورتکلینتایجمطالعاتنشانمیایقائلبودند.

جوامعبومیبسیار هارادرزندگیهابراساسعوارضوناهمواریخبرگانبومیتفکیکعرصه

کارهایخودراتوانندمحلبسیاریازدانندومعتقدندباتوجهبهاینتفکیکمیکاربردیمی

ناهمواری و عوارض ایشان همچنین کنند. جزءبهتعیین چنان را خود پیرامون جزءهای

اندکهاسممحلییکعارضهمانندیکآدرسدقیقبرایمعرفیآنعارضهبهگذاریکردهنام

ملهاباتوجهبهعواگذاریدقیقاحشامکههریکازآندیگرافرادمحلیاست.درستمانندنام

فردکامالًدامخودرابشناسدتااگرگمشدیاگلهیکچوپان اندتاهرگذاریشدهمختلفینام

به دامچوپاندیگردرآمیخت، بنابراینعواملمختلفیسبببا کند؛ پیدا سادگیبتواندآنرا

ترازدانشکالسیکبهاجزایطبیعتشدهاستکهدانشبومیدربرخیمواردنگاهیدقیق

داشتهباشد.مطالباینقسمتدانشگستردهوغنیمردممحلیرادرشناساییاجزایمحیط

کند.هاآشکارمیبندیآنپیرامونخودوطبقه

هایمشخصشدکهشناختانواعخاکموجوددرمنطقهجزءدانشمردمبراساسبررسی

هارابراساسجنس،رنگوعمقازیکدیگرتفکیکوباتوجههاقادرندخاکمحلیاستوآن

هایهرها،برایهریکازنامیجداگانهاستفادهکنند.مردممحلیباتمامویژگیبهویژگیآن

ه آشنا خاک آننوع از هریک از و ویژگیستند به توجه با میها استفاده آن وهای کنند

آن از حفاظت در سعی چنانهمچنین دارند. سرخهها گوغر محلی مردم برایکه را تورپاخ

کاریدانندوهمچنینازآنبرایعایقجاتوحبوباتمناسبمیویژهکشتصیفیکشاورزیبه

ساختمانپشت میبام بهره دارد.بها آب برابر در اندکی بسیار نفوذپذیری معتقدند زیرا رند؛

تورپاخکنندوازشنههاازخاکالبرایزراعتوهمچنیندرسفالگریاستفادهمیهمچنینآن

هاراباتوجهبرند.مردممحلیگوغر،خاکمنظوراستفادهدرکارهایساختمانیسودمینیزبه

بهششدست دیفرخش)هتقسیممیبهعواملذکرشده بررسیدانشبومی۰۹1۰کنند. در )

کمادراستانکهگیلویهوایمنطقةدلیهایغیرعلوفهترینگونه)اتنوبوتانیواتنواکولوژی(مهم

کنند.هابرحسبجنسخاکبهچهاردستهتقسیممیبویراحمدنشاندادمردممحلیخاک

داردکهمردممحلیمنطقةسجاسروددراستانی(اظهارم۰۹12پور)درهمینزمینهسعادت

خاک میزنجان قرار دسته چهار در رنگ و عمق جنس، براساس را مطالعاتها دهند.
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رودنشانداد،مردممحلی(درمستندسازیدانشبومیحوزهآبخیزحبله۰۹1۹حسینی)شاه

حاصل رنگ، مانند مختلفی معیارهای برحسب گچه روستای شیب، چسبندگی،خیزی،

اندوباغدارانوبندیکردهنفوذپذیری،عمق،شوریوزاویةتابشخورشیدخاکزمینراطبقه

زراعتخاصیمناسبکشاورزانمنطقهبهتجربهدریافته اندکههرنوعخاکیبرایکشتیا

( همکاران و کاظمی همچنین بومی۰۹35است. خبرگان که دریافتند خود پژوهش در )

حاصلهایمنخاک جنسخاک، رنگخاک، براساسمفاهیمکلیطبعخاک، را خیزیطقه

تقسیم ارزشزمین برایخاکو مبنایی نیز شناخت این که گرفتند نتیجه و کردند بندی

توصیهفعالیت و زمینةحفاظتخاکوشودهرتوصیههایفنیاستوپیشنهادمیها ایدر

اجرایطرححتیزراعیبرمبنایاینخاکشناختصورت بنابرایندر هایحفاظتبگیرد؛

هایحفاظتهادرتدوینتوصیهخاکنیزبایدازایندانشمردممحلیبهرهبردومشارکتآن

مسعودی شود. گرفته جدی نیز )خاک می۰۹12فر اظهار باره این در نظر( از که دارد

لوژیکیآنبیشتراستواینامردربرداریازاینمنبعازتواناکوکارشناسانخاک،میزانبهره

شودوازآنجاکهدانشبومیباوریپایینسببتخریب،فرسایشوهدررفتآنمیکناربهره

روشمحیط از استفاده است، سازگار و ایندانشمیزیستهمسو نگهداریوهای در تواند

ایمانندرنگوعواملسادهبرداریبهینهازاینمنبعمؤثرباشد.مردممحلیباتوجهبهبهره

برایتوانندخاکجنسخاکمی درطبقاتمختلفیارائهکنندو را هایمحیطاطرافخود

هارابیانکنند.مطالباینقسمتهانامیمجزادرنظربگیرندوکاربردونحوةاستفادهازآنآن

 بیانگرغنایدانشمردممحلیدرشناختانواعخاکاست.

ن دیگر بهاز نیزدستتایج زمان با ارتباط در گوغر محلی مردم که است آن آمده

شودوکارهایروزراشاملمیهاییدرنظردارندکههمیکسالوهمیکشبانهبندیتقسیم

آنپیشمی مطابقبا را تقسیمخود وقوعبندیبرند. مبنایتغییراتدماییو بر هایساالنه

زمانبرتمامکارهایمردممحلیازجملهچرایدام،دروکردنصورتکلیهاست.بهبارندگی

می تأثیر خانه به بازگشت زمان حتی و گیاهان برداشت زمان گذارد.محصوالت،

شبانهبندیتقسیم در زمان بدینهای گوغر محلی مردم میروز که است تمامصورت توانند

طلبد.هرفعالیتیزمانخاصخودرامیهایخودراباتوجهبهآنزمانانجامدهندوفعالیت

هاییمانندبرداشتگیاهاننحویتنظیمشدهاستکهفعالیتهمچنینتقویمساالنةایشانبه

براینکهنیازهایمعیشتیخانوارهاراگیردکهعالوهمنطبقباآنودرزمانمناسبصورتمی

مرتفعمی رویشگیاهانمرتعیمنجر اختاللدر به آننمیکند، نمو رشدو و راشود در ها

درصدمیاایزبایدمحصولجورا»کنندکهکند؛برایمثالبیانمیهایبعدتضمینمیسال

همچنینبرایایشانزمانرویش،«.هارابهآغلبرددرروزکورو،بایددام»یا«برداشتکنیم
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هبیشترگیاهانمنطقهدرفصلبهاردهیوزمانبرداشتگیاهاناهمیتفراوانیدارد.اگرچگل

هاازهامتفاوتبودوگاهیاوقاتبهتشخیصآندهیآنکردند،زمانگلرشدخودراآغازمی

شد.یکدیگرمنجرمی

بیانمی۰۹1۰دیفرخش) فصلیکندکهمردممحلیآنمنطقهبرایخودتقویمیشش(

این تقویمرسمیمتفاوتبود. با تشکیلتقویم داشتندکه کوچرا اساسزندگیدامداریو

بهرهمی و شناخت و وداد گیاهی طبیعت از برنامه برداری وحشرا میجانوری کرد.ریزی

بیانمی فصلبرداشتگیاهان زمینة محلیدر گیاهیخودشهمچنینمردم هر که کردند

دارندکهزماندرمیایاظهار(درمطالعه۰۹15زمانیدارد.درهمینزمینهفروزهوهمکاران)

روزوهمچنیندرایامبندیشدهاستکهازتمامیاوقاتشبانهنحویتقسیمتقویمعشایربه

ویژگی فعالیتمختلفسالمنطبقبا و شود مدیریتیوهایآنزماناستفاده و هایروزانه

دربررسیدانش(نیز۰۹15برداریازداموگیاهدرزمانخودصورتپذیرد.طباطبایی)بهره

بندیزماندربومیمردممحلیشمالشهرستاننائینبهایننتیجهدستیافتکهتقسیم

میانآگاهانمحلیبراساسعواملاقلیمی،کشتوبرداشتگیاهاناهلیوفنولوژیوبرداشت

همچنیننتایجمطالعاتکیاسی) (مؤیدآناستکهزماننقش۰۹13گیاهانوحشیاست.

هاییمانندچرایروزانهوریمردممحلیدارد؛چراکهفعالیتهمیدرفرهنگکاروبهرهبسیارم

دوشیدنشیردام داروییوحتیوشبانةدام، برداشتگیاهانخوراکیو درویمحصول، ها،

سرپناه و زمانویژهساختبرخیابزار گیاهانمختلف، چوبدرختانو از طلبدکهایمیها

شدهبرند.مطالبارائهدهندوکارهایخودراپیشمیهخودراباآنوفقمیروستاییانمنطق

کند.تقویممحلینیزدراینبخشنقشبسیارمهمزمانرادرزندگیمردمانمحلیآشکارمی

باطبیعتپیرامونخودمطابقتدارد. باتوجهبهرویدادهایطبیعیتنظیمشدهاستوکامالً

برندوازهمینطریقامرارمعاشنتقویمی،تمامکارهایخودراپیشمیعشایرباوجودچنی

هنگامیاستکهکمترینآسیبممکنبهآنمی برایمثالزمانبرداشتگیاهان، هاکنند؛

هایبعدیوجودداشتهباشد.همچنیندربارةهادرسالواردشودوهمچنینامکانرشدآن

کند.صدقمیهانیزاینموضوعزمانچرایدام

 گیری نتیجه
هایشودکهدانشاتنواکولوژیمردممحلیگوغرجنبهشدهمشخصمیباتوجهبهمطالبارائه

عرصه تفکیکانواع شناختو جمله رامختلفیاز همچنینزمان خاکو انواع هایمرتعی،

کهدرآنساکنهستند،شناساییخوبیتوانستههابهشود.آنشاملمی انداجزایطبیعتیرا

هاییرادرنظربگیرندوبرایهرجزءبندیهاتقسیموجهبهعواملمختلفبرایآنکنندوبات
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که همچنینمشخصشد کنند. استفاده تعریفیجداگانه و نام از خود پیرامون اکوسیستم

زمان،نقشانکارناپذیریدرکاروزندگیمردممحلیداردوزمانبهزندگیوکارهایروزانهو

اینشناختوسیعوگستردةمردممحلیدرزمینةدانشونسقمیساالنةایشاننظم دهد.

کند.هاوفرایندهایطبیعییاریمیها،پدیدهها،مکانهارادربازشناسیزماناتنواکولوژیآن

رواهمیتداردکهکامالًباشرایطوزندگیهرهاازاینگونهازدانشمطالعهومستندسازیاین

هایاجراییاستفادهکرد.توانازآندرپیشبردوکنترلطرحاستومیمنطقهمنطبق

هاتعاملوارتباطگذشتگانباطبیعتوتجاربباتوجهبهاینکهدانشبومینتیجةسال

گیریازطبیعتومحیطپیراموناست،ضروریاستمحققان،اینآناندرزمینةزندگیوبهره

کهدردلاینجوامعقراردارد،ثبتکنندتابتوانازایندانشدانشرواییوساختارگریزرا

دانشنوینبه ارتباطبا دانشرسمیدر ترکیببا دانشبومیدر صورتبهینهاستفادهکرد.

بهبه شرایطنوینمیمنظور با سازگاری مناسببرایتوسعةروزشدنو راهیدرستو تواند

منطقه فرایندمشارکتمردمایوملیبیابدپایدارمحلی، اختیاردادنبهجوامعمحلی، کهبا

 )دیفرخش، شود فراهم توسعه فرایند در ۰۹1۰بومی چنان6۰۱: متخصصان(. امروزه که

هم کشورهایاستفادة توسعة برای مؤثر راهبردی را رسمی دانش و بومی دانش از زمان

دانندوبرآنتأکیددارتوسعهمینیافتهودرحالتوسعه -۰۹1۹:6۰2ند)راسخیوهمکاران،

اهمیتنظام6۹6 برایتصمیم(. اساسیرا ایندلیلاستکه به گیریدرهایدانشبومی

هامنظوررفعآنکنند.جوامعمحلی،پسازشناساییمشکالتموجودبهسطحمحلیفراهممی

دانش جهتخلق نوآوریدر آنها، آزمون و برمیها گام اها به و روشدارند هایینطریق،

هایارتباطوانتقالبومیآورندودرراهنشرآنازروشوجودمیجدیدیرادرسطحمحلیبه

استفادهمی ۰۹1۱کنند)علیاییوکریمیان، بنابراینکارشناسانومتخصصانباید3۹-11: (؛

مردممحلیهممی از بپذیرندکه اینموضوعرا ارزشمندو بهاییراگرانتوانمسائلبسیار

 همکاران، و ۰۹12آموخت)فروزه به۹۹-26: شرایطکنونیبهنظرمی(. رسدصورتکلیدر

کهمردممحلیطیزمانبسیارطوالنیبه ازطریقدستآوردهبایدتجاربارزشمندیرا اند،

هدرویژشناختی،بهمدیریتمشارکتیبهخدمتبگیریم؛زیرابرایرسیدنبهاهدافتوسعةبوم

پیچیدگیشرایطبوممحیط بههاییبا که عشایر ارتباطبا واسطةشناسیقلمروهایعشایری،

شرایطزیستگردشساالنةآن دارایشناختکاملیاز دنیاییازها با را ما بومشانهستند،

(.۰66-۰۹15:۰۱1دانشآشناخواهدکرد)سعیدیگراغانیوهمکاران،
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 منابع
نقشدانشبومیدرتوسعةپایدارمنابعآبوخاک(.»۰۹12سلیمیکوچی،جمیله)ابراهیمی،پیامو

روستایقصابذالکانشهرستانبابل( نشریةعلمی«روستایی)مطالعةموردی: پژوهشیعلومو-،

.03-۹1،صص۹1مهندسیآبخیزداریایران،شمارة

(.۰۹33نژاد،محمدوصبوحی،مجتبی)نژاد،محمد،شجاعی،حسین،شهیدیاسدی،محمدعلی،شهابی

،تهران:پونه.استانکرمان۰0۱0سندتوسعةمنابعطبیعیوآبخیزداریدرافق

هایکویروهایکرانهکاریز)قنات(دستاورددانشوفرهنگبومیزیستگاه(.»۰۹35پور،محمود)جمعه

،فصلنامةعلوم«هایکاشان(برداریپایدارازآن)نمونهقناتهایوابستهبهآندرایرانوبهرهنظام

.20-62،صص۹۹اجتماعی،شمارة

( رابرت ۰۹22چمبرز. اولویت(. روستایی آسیبتوسعة اقشار )حمایتاز فقرا به ترجمةپذیر(بخشی ،

 مصطفیازکیا،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.

،سیرجان:نشروافی.هایخونینگوغروالله(.۰۹15نژاد،معصومه)اهللورحیمیمحمدی،صفیحاج

درمانیاطلسمردمگیاه(.»۰۹35محمدی،هما،تقویشیرازی،مریموقربانی،عبدالباسط)حاجیعلی

.۰13-۰25،صص۹0-۹5،فصلنامةعلوماجتماعی،شمارة«ایران

 فروزه، و مروارید )حسینی، ۰۹12محمدرحیم مهم(. دانشبومی گونهبررسی علوفهترین وهای ای
زبرخان)استانخراسانرضوی(غیرعلوفه پایانایمنطقه کارشناسی، مرتعنامة داری،ارشدرشتة

دانشکدةمرتعوآبخیزداری،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان.

فا غالمعلیو حشمتی، اعظم، نجمه)خسرویمشیزی، »۰۹1۹ریابی. هایمحیطیبرتأثیرآشفتگی(.

-،فصلنامةعلمی«دراستانکرمان خشکگوغربافتهایعلفیمراتعنیمهتعاملبینبوتهوگونه

.521-52۰،صص0پژوهشیتحقیقاتمرتعوبیابانایران،شمارة

ایهایغیرعلوفـهنگونهتریبررسیدانشبومیمهم(.۰۹1۰دیفرخش،سیدهمعصومهوبارانی،حسین)
داری،دانشکدةارشدرشتةمرتـعنامةکارشناسیپایانکما؛استانکهگیلویهوبویراحمد،دلی منطقـة

علومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان. مرتعوآبخیزداری،دانـشگاه

علی مهرابی، مهدی، قربانی، ساره، )راسخی، اکبر سید جوادی، و »۰۹1۹اکبر سیفرهنگی؛شنابوم(.

هایچراکنندهدرمرتع)مطالعةموردی:تحلیلدانشبومیوانسجاماجتماعیدرمدیریتشیردام

نشریةمرتعوآبخیزداری،شمارة«استانفارس(-خرمبید-روستایقصریعقوب -6۰2،صص6،

6۹6.

مینایی و مریم امیرعباس)رمضانیان، »۰۹15فر، اتنوبوتانیگیاهاندا(. ،«روییشهرستانفسامطالعة

.6۹۰-66۰،صص6مجلةطبسنتیاسالموایران،شمارة

ترینبررسیدانشبومی)اتنوبوتانیواتنواکولوژی(مهم(.۰۹12پور،مسلموفروزه،محمدرحیم)سعادت
غیرعلوفههایعلوفهگونه زنجان(ایو )استان سجاسرود منطقة صنعتی( و دارویی ،ای)خوراکی،
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علومکشاورزیو داری،دانشکدةمرتعوآبخیزداری،دانـشگاهارشدرشتةمرتعنامةکارشناسیپایان

منابعطبیعیگرگان.
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.۰6۹-۰۱1،صص۰مرتع،شمارة

)سلیمی شهناز حجتی، و بهاره ۰۹15پور، گوغر(. روستای رسوم و آداب )فرهنگ، گوغرشناسی
شناسی،دانشکدةعلومانسانی،ارشدرشتةایراننامةکارشناسیپایانکرمان(، شهرستانبافت،استان

اهللحائریمیبد.دانشگاهآیت

،تهران:انتشاراتعمران.رودمستندسازیدانشبومیحوزةآبخیزحبله(.۰۹1۹ینی،علیرضا)حسشاه

پایداری ارزیابیمیزانتأثیرگذاریدانشبومیبـر(.»۰۹10صادقلو،طاهرهوعزیزیدمیرچیلو،عبداهلل)

روستاهایدهستانگوک هایوهش،پژ«سوار(تپةشهرستانبیلهتوسعةکشاورزی)مطالعةموردی:

.0۰۱-۹31،صص6روستایی،شمارة

دانشبومیمردممحلیشمال(.۰۹15طباطبایی،سیدمحمود،جاللی،سیدغالمعلیوامین،غالمرضا)
دارویی گیاهان از استفاده در نایین پایانشهرستان کارشناسی، جنگلنامة رشتة وارشد شناسی

مدرس.تربیتاکولوژیجنگل،دانشکدةمنابعطبیعی،دانشگاه

تجزیهوتحلیلشناختوکاربرددانشبومیروستائیاندرمدیریتدامو(.»۰۹3۰عربیون،ابوالقاسم)

.۰۰63-۰۱11،صص۹،نشریةعلمیتحقیقاتمرتعوبیابانایران،شمارة«مرتع

ییدرایرانهایتوسعةروستابررسیرویکردبرنامه(.»۰۹1۱اهلل)علیایی،محمدصادقوکریمیان،حبیب

-3۹،صص۹،مجلةمطالعاتتوسعةاجتماعیایران،شمارة«باتأکیدبرنقشوجایگاهدانشبومی

11.

دانشبومیوتوسعةپایدارروستا:دیدگاهیدیرین(.»۰۹32عمادی،محمدحسینوعباسی،اسفندیار)

 .50-۰2،صص۰پژوهشیروستاوتوسعه،شمارة-،فصلنامةعلمی«اینویندرپهنه

بینیزیستگاهمطلوببرخیبررسیاتنوبوتانیوپیش(.۰۹1۹فروزه،محمدرحیموحشمتی،غالمعلی)
گونه بویراحمد(از و کهگیلویه استان دیلگان، مرتع موردی: )مطالعة مرتعی مهم پایانهای نامة،

کارشناسی علوم دانشگاه آبخیزداری، و مرتع دانشکدة مرتع، علوم رشتة منابعارشد و کشاورزی

طبیعیگرگان.

بازشناسیالگوهایزمانیومکانیدر(.»۰۹15فروزه،محمدرحیم،حشمتی،غالمعلیوبارانی،حسین)

ایلبویراحمد نشریةمرتعوآبخیزداری)مجلهمنابع«مرتعازدیدگاهدانشبومیعشایرکوچرو ،

.۰۱۰5-111،صص0طبیعی(،شمارة

حشم محمدرحیم، )فروزه، حسین بارانی، و غالمعلی »۰۹12تی، و(. شناخت بومی دانش بررسی

)مطالعةموردی:عشایردیلگاندراستان بندیاجزایمحیطیدرجهتمدیریتبهینةمراتعطبقه

.26-۹۹،صص2هایبومیایران،شمارة،دوفصلنامةدانش«کهگیلویهوبویراحمد(
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( مرتضی »۰۹20فرهادی، باموزه(. سنگهاییدر عظیم معرفیمجموعة تیمرهنگارهد: نویافتة ،«های

.2۰-۰۹،صص2-3فصلنامةعلوماجتماعی،شمارة

مرتضی) »۰۹10فرهادی، فناورینگاریدانشمردم(. و ها نانشب»هایسنتی: ،«نگارانایرانمردم«

.01-۰،صص6هایبومیایران،شمارةدوفصلنامةدانش

حسینی موسی، داود)نیا،کاظمی، ثمری، »۰۹35غالمحسینو فناوریبومیحفاظت(. نظامدانشو

حبله آبخیز حوزة بومیخاکدر مشارکتخبرگان بنیانمدیریتمنابعطبیعیبا سمینار«رود ،

وزارتجهادکشاورزیسازمانجنگلها،برنامه ریزیتوسعةمشارکتیآبوخاککشور،سمنان:

.۰-۰2مراتعوآبخیزداریکشور،صص

( حسین بارانی، و عادل سپهری، وحید، »۰۹15کریمیان، گَنَبو(. گیاه پیرامون دانشبومی واکاوی

تنگ مراتعزاگرسی)مطالعةموردی: در بویراحمد()آنغوزه( استانکهگیلویهو دوفصلنامة«سرخ، ،

.56-6،صص2هایبومیایران،شمارةدانش

( محمدرحیم فروزه، و یاسمن ۰۹13کیاسی، اکولوژیکی(. خصوصیات و اتنوفارماکولوژیک مطالعة
گونهمهم خوشترین مرتع دارویی گلستانهای استان در پایانییالق کارشناسی، رشتةنامة ارشد

داری،دانشکدةمرتعوآبخیزداری،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان.مرتع

امید)مسعودی ،نشریةنشاء«راساسدانشبومیکهنمکتوبایرانارزیابیخاکوآبب(.»۰۹12فر،

.۰0۱-۰۹2،صص6علم،شمارة
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