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  تحلیل ساختار اجتماعی و دانش بومی ایل محمدي سلیمانی شهرستان جیرفت

  4نسیم جهانبخش گروهی و 3مهدي قربانی ،2* حسین ارزانی، 1گراغانی حمید رضا سعیدي

  10/09/1394تاریخ تصویب:  -      05/10/1393تاریخ دریافت: 

  
 
 

  چکیده
 رو این از آید.مى بوجود پیرامون آنها محیط با نشینان)جنگل نشینان،وچ(روستائیان، ک بومیان هماهنگى و تعامل در بومى دانش

 دانش نام است به آنان محیط خاص چون که شوندمى نائل کسب دانشى به محیط همسو و هماهنگ کردن خود با طریق از بومیان

مدي سلیمانی بخش اسفندقه ضمن معرفی ساختار اجتماعی عشایر مح ه استسعی شدپژوهش  در اینشود. مى نامیده بومى
برداران گیري از آن در بهبود وضعیت و شرایط اقتصادي و اجتماعی بهرهشهرستان جیرفت به نقش دانش بومی، شناخت و بهره

االت ؤآوري اطالعات، سو جمع هاي عمیقضمن انجام مصاحبهدر این روش  کیفی است،پژوهش . روش انجام این پرداخته شود
برداران مراتع بهره .دهدنشان می بندي اظهارات مصاحبه شوندگاننتایج جمعستفاده از مراتع تعیین شد. در خصوص امحوري 

هاي تأمین آب شرب گله و مسیر حرکت گله را به خوبی توانند تقسیم مکانی پراکنش دام، محلمی هاي بومیباتوجه به آمیزه
هاي یک در شب، چراي تناوبی، مدت توقف دام، از تمام قسمت ي دامچرا توانند بانمایند. آنها همچنین می تعیینو  بینیپیش

ایل جایگاه خاصی در اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که هر یک از افراد صورت یکنواخت استفاده نمایند. برمحدودة عرفی به
زرگ طایفه، بزرگ تیره و سرایشوم، چوپان و دهد. در امر مدیریت ایل، ایشوم و گله پنج نقش بداشته و وظایف خاصی را انجام می

کنند که ساخت خودشان بوده و از مصالح محلی ساخته شده که از آن هایی زیست میرفیق تعریف شده است. آنها در سکونتگاه
دانش اکولوژیک  ساختار مدیریتی و که توان نتیجه گرفتچادر اشاره کرد. از آنچه که گفته شد میتوان به کپر، کوار و سیاهجمله می
هاي از این باتوجه به قدمت زیاد شبانی درکشور زنده نمودن بخشو  نمایدداران نقش مهمی در پایداري سرزمین ایفا میبومی گله

  مراتع باشد.تواند مبنایی براي توسعه و معیشت پایدار در میهاي علمی آنها مشخص شده است، دانش که امروزه مصداق
  

  .اختار اجتماعی، دانش بومی، عشایر، اسفندقهس :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
 ،منابع بکارگیرى دانش توانمى بومى را دانش

 اجتماعى و فرهنگى ،شناختیبومشرایط  با متناسب

 بهره آن از خود نیازهاى رفع جهت بومیان در که دانست

 است معطوف علمى بومى دانش همچنین .)19( گیرندمى

 از نیازهاى بخشى که بومزیست اب متناسب و تجربه به

 در علم ریشه این گردد.مى مرتفع آن طریق از انسانى

). 9شود (مى منتقل دیگر نسل به نسلى از و دارد گذشته
 در سطح هاگیريتصمیم مبناى بومى دانش هاىنظام

 براى شناسایى محلى مردم تالش از ناشى زیرا است محلى

 آزمودن نوآورى و ککم به هاحلراه یافتن و مشکالت

 جدیدى را هاىآوريفن محلى مردم .)20و  14آنهاست (

 آنها از اعهشا راه در و کنندمى ابداع محلى سطح در

 نیل براى .)7و 3گیرند (مى بهره بومى ارتباطى هاىتشکل

 و شود متحول عشایر دانش تا است الزم به توسعه
 نشأت عشایر دانش از که بدیل هاىدیدگاه به همچنین

 مبنایى عنوانبه بومى ). دانش18شود ( توجه گرفته است

 به دستیابى راه در کارا و موفق علومى بنیان نهادن براى

 توسعه، بودن محلى الزمه است. گرفته قرار توسعه مدنظر

 توجه مقدمه امر این خود که است دانشى چنین توجه به

 از ناشى بومى دانش زیرا است، توسعه به جانبههمه

 عمل فرایند طى و است طبیعت در تجربیات بالواسطه

اجتماعى،  خاص خصوصیت بنابراین شود.مى کردن حاصل
بومى  دانش در محل و منطقه هر شناختى بوم و فیزیکى

  ).19کند (مى محدود خاص منطقه به آنرا و شودمى لحاظ
 ) مهمترین2003سوئیفت ( و فرناندز گیمنز

 حرکت یا را مرکزي یايآس دام در مدیریت راهبردهاي

 به اعتقاد و دانندمی گله در دام تنوع (کوچ) و جابجایی

با  تلفیق براي آنها قابلیت و هااین سیستم پایداري
یافته دارند.  توسعه جهان در مراتع مدیریت هايروش
 ) نیز در بررسی سازوکارهاي1389زن و افشارزاده (پاپ

لهر بیان داشت ک ایل کوچنده عشایر مرتع مدیریت بومی
مسائلی  برداران این منطقه اشراف کاملی برکه بهره
 واحد زمین و شیب حسب بر مراتع بنديتقسیم همچون

 بومی مدیریت راهکارهاي برخی و مراتع بنديقطعه دامی،

زن دارند. افشارزاده و پاپ مرتع ارزیابی کوچ و نظیر مرتع
ان ایل ) با بررسی دانش بومی تغذیه دام کوچندگ1390(

منظور رسیدن به کلهر بیان داشتند که دامداران عشایر به
تولیدي مطلوب به تفاوت الگوهاي تغذیه در مراحل 

گیري، آبستنی و مختلف فیزیولوژیک نظیر قبل از جفت
شیردهی توجه الزم را معطوف داشته و به ارزیابی و 

ترین منبع تأمین خوراك دام مدیریت مرتع به مثابه اصلی
دهند. در ظام کوچندگی اهمیتی شایان توجه میدر ن

) با 1390مطالعه دیگري حیدري و سعیدي گراغانی (
برداران مراتع ییالقی دماوند معرفی دانش بومی بهره

راحتی برداران مراتع بهبخش الریجان بیان داشتند بهره
توانند تقسیم مکانی پراکنش دام، تنظیم اندازه گله یا می

، مین آب شرب گله، مسیر حرکت گلهأاي تهها، محللنگه
مدیریت خوبی بهترین نقاط چراگاه و استراحت گله را به

) با بررسی ارزیابی دانش 1391. همچنین سیدي (نمایند
و آگاهی مرتعداران پیرامون عملیات قرق در حفظ و 
احیاي مراتع شهرستان بجنورد اعتقاد دارد که علیرغم 

مطالعه، آنان از ت موردپایین بودن سطح سواد جمعی
باالیی در زمینه قرق برخوردار  دانش و آگاهی نسبتاً

) در بررسی 1391هستند. همچنین یوسفی و عبادي (
داري و دامداري در مناطق مدیریت سنتی گله شیوه
هاي خشک ایران، به این نتیجه رسیدند که شیوهنیمه

 هايسنتی دامداري در منطقه با آداب و رسوم و عرف
تواند یک شیوه همیاري و مشارکتی موفق در زیاد می

میان روستائیان در جهت مدیریت مراتع روستا و 
صورت منفرد توسط دامداران داري بههمچنین کاهش گله

به مراتع و تخریب آن بسیار تأثیرگذار خواهد بود و این 
تواند در هاي مدیریتی سنتی در سطوح محلی میشیوه

اقتصادي و مدیریتی براي مدیران  -حل مسائل اجتماعی
گیاهی و در از تخریب پوشش ذیربط و همچنین جلوگیري

گسترش روند بیابانی شدن در منطقه، راهگشا و  نتیجه
  مؤثر باشد.

اي تحـت ) نیـز در مطالعـه2013قربانی و همکاران (
تحلیل دانش اکولوژیـک بـومی در مـدیریت پایـدار عنوان 

هاي مـدیریت استراتژيدادند  در ایران نشان منابع طبیعی
مرتع در طول یکسال و تخمین وضعیت مرتـع بـر اسـاس 

 آنها همچنین بیان نمودنـدباشد. داران میدانش بومی گله
داران نقش مهمـی در پایـداري دانش اکولوژیک بومی گله

و همکاران  کاوانا. در مطالعه دیگري نمایدسرزمین ایفا می
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بـرداران رایـی بـومی بهـره) در ارزیابی الگوهـاي چ2005(
طور سـنتی مناطق شرق تانزانیا نتیجه گرفتند دامداران به

هاي گیاهی غالـب را در منـاطق تفاوت انواع خاك و گونه
دهنـد و الگوهـاي چـرا را در تحـت چرا تشخـــیص مـی

ها در فصـول سـرد و کنند که داممراتع طوري تنظیم می
و خشـک در بارانی در منـاطق نزدیـک و در فصـول گـرم 

  مناطق دورتر چرا کنند.
یکی از بزرگترین ایالت استان  محمدي سلیمانیایل 

کرمان بوده که در جنوب استان و در محدوده شهرسـتان 
کنند. بسیاري از آنها کوچرو هسـتند و جیرفت زندگی می

باشـند. یـیالق ایـن عشـایر در داراي ییالق و قشالق مـی
و قشالق آنها در  بودهی سرگز، گرزنوئیه و بند ارزانمناطق 

مناطق کرجاز، چاشور، گدار تنگاري، کوه سفید و چلیتون 
بیشـتر  کرمـان ایـن ایـل در اسـتان یتواقع است. معروف

 فــردهبــمنحصــرصــنایع دســتی  بواســطه تولیــد و عرضــه
  آنها است. (خصوصاً فرش گل سرخ) 

 کشور، هر دانش نظام اصلى اینکه بخش به باتوجه

 هاداشته زمینه هایى درپژوهش انجام است بومى آن دانش

 را محلى شرایط تواند دركمى محلى جوامع هاىدانسته و

 هاىفعالیت براى انجام را مناسبى زمینه و داده بهبود

 برگرفته بومى دانش که از آنجا .نماید ایجاد جوامع توسعه

مردم فقیر  زندگى از مهمى بخش و بومى افراد از زندگى
پذیر امکان ابزار و امکانات حداقل با آن یرىبکارگ، باشدمى

از  وارداتى مدرن هايآورىفن از ترراحت بسیار و است
بکار  و شده مردم پذیرفته توسط یافته توسعه کشورهاى

سطح  بهبود در بیشترى اثر تواندمى و شودمى گرفته
 اتخاذ ترتیب بدین داشته باشد. کشور عشایر زندگى

 براى مناسب هاىفرصت جادو ای مالى هاىسیاست

 از استفاده و مدنى جوامع دولتى و غیر هاىسازمان

 تسهیل با تواندمی ارتباطـى اطالعاتى و مدرن آورىفن

 طرفى از و آن دوام و باعث ماندگارى بومى دانش تبادل
 اهداف حصول براى دانش بکارگیرى این مزایاى بنديسهم

نابر آنچه ذکر شد بشود.  جوامع مختلف در پایدار توسعه
هدف از این مطالعه بررسی ساختار اجتماعی و دانش 
بومی ایل محمدي سلیمانی بخش اسفندقه شهرستان 

  بود. جیرفت
  

  هامواد و روش
  مطالعهمنطقه مورد

کیلومتر  3472با مساحتی بالغ بر دهستان اسفندقه 
هاي بخش مرکزي شهرستان مربع یکی از دهستان

آباد دهستان روستاي دولت مرکز این جیرفت است.
 کیلومتري 30در فاصله  منطقه مراتع عشایر این .باشدمی

این مراتع بین طول  .دارند قرار جیرفت شهر غرب
 32درجه و  57دقیقه الی  54درجه و  56جغرافیایی 

 02درجه و  29دقیقه الی  17درجه و  27دقیقه و عرض 
دهستان از شمال به  منطقهاین اند. دقیقه واقع شده

از شرق به  دلفارد،روستاي ساردوئیه از شمال شرق به 
از جنوب شرق و  آبادآباد و گنجخاتون هاي هلیل،دهستان

به دهستان اسماعیلی و از جنوب به دهستان هور و از 
 غرب به دهستان دشتاب شهرستان بافت متصل است.

میلی  296اقلیم مراتع ییالقی منطقه با متوسط بارندگی 
سرد و خشک و مراتع قشالقی با میانگین بارندگی متر، 
   .)13متر، آب و هوایی گرم و خشک دارد (میلی 230

 
  روش انجام پژوهش
اي این تحقیق آمار و اطالعات مورد در بخش زمینه

و کارشناسان اداره امور  نیاز از مقاالت علمی و پژوهشی
عشایري شهرستان جیرفت و اداره کل منابع طبیعی 

آوري شد. تحقیق در زمینه ستان کرمان جمعجنوب ا
دلیل کیفی بودن موضوع، غالباً از نوع دانش بومی به

 هايتکنیک از پژوهش مشارکتی اکتشافی است. در این

 استفاده هدفمند گیرينمونه روش متمرکز و يهاگروه

 هدف اصوالً هدفمند، هايگیرينمونه در شده است.

 اطالعات تحقیق موضوع بهباتوجه  که انتخاب مواردیست

). جامعه آماري این تحقیق 16و  15باشند ( داشته زیادي
بوم آنها را عشایر کوچنده ایل محمدي سلیمانی که زیست

در منطقه اسفندقه شهرستان جیرفت است تشکیل 
هدفمند ضمن  گیريبا نمونه پروژه این اند. درداده

نفر از  48بندي و مشاهده حضوري از برداري، دستهفیش
خبرگان و افراد آگاه عشایر محمدي سلیمانی منطقه 
اسفندقه (این افراد توسط اداره امور عشایري شهرستان 
جیرفت و اداره کل منابع طبیعی جنوب استان کرمان 

 2نفر) یا گروهی ( 18صورت فردي (از معرفی شدند به
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عمل آمده است. مصاحبه و نفره) مصاحبه به 5الی 
ن پژوهش مشارکتی تا جایی ادامه یافت ها در ایپرسش

هاي تکراري براي محقق اثبات شد و ادامه که پاسخ
نمود. ها اضافه نمیاي جدیدي به یاداشتها نکتهمصاحبه

هاي مشابه از طرف مصاحبه این کیفیت در اثر تکرار پاسخ
). در هر 2گردد (شوندگان مختلف براي محقق محرز می

انفرادي و گروهی، براي پرهیز از  هايکدام از این مصاحبه
طول خستگی افراد، بیش از یک تا دو ساعت به

 بنديها به روش تحلیل محتوا مقولهانجامید. یاداشتنمی

شد و سپس نتایج آن تدوین شد. خبرگان و افراد آگاه از 
مطالعه انتخاب سامان عرفی (ایشوم) در منطقه مورد 11

حمدي سلیمانی بودند. شدند. این افراد همگی از ایل م
مراتع ییالقی و  آن مکان و بهار فصل پروژه اجراي زمان

در این . بودقشالقی منطقه اسفندقه شهرستان جیرفت 
هاي مختلف دانش بومی تحقیق ساختار اجتماعی و جنبه

ي بندقطعهبرداران، جمله حافظه اکولوژیکی بهرهعشایر از
 ریت مرتع،هاي بومی و سازگار مدی، استراتژيمرتع

برداري از و تنوع ترکیب گله، شیوه بهره گله حفاظت
 هاي مختلف فیزیولوژیکدر حالتو تغذیه دام چرا مراتع، 

 هاداده تحلیل براي تجزیه ومورد بررسی قرار گرفته است. 

 از بعد که این معنا شد. به استفاده محتوا تحلیل روش از

 مختلف يهاحیطه در بحث مباحث مطروحه، کلی مطالعۀ

 حیطه همان در آن به مربوط هايو داده شده بنديمقوله

  گرفت. قرار
  
  نتایج
بندي پاسخگویان بر حسب سن، سواد و سابقه طبقه

  داريگله
 حدود شود،) مشاهده می1جدول (همانطور که در 

 3/33 سن، سال 30 از کمتر بردارانبهره درصد 7/16

 60تا  46 بین درصد 3/31 سن، سال 45تا  30درصد 

 در منطقه برداراندرصد بهره 8/18 تنها و دارند قرار سال

همچنین نتایج سال قرار داشتند.  65از  سنی باالتر طبقه
درصد  9/22دهد حاصل از این پژوهش نشـان می

درصد  77سـواد بـوده امـا حدود برداران بیبهره
 برداران داراي تحصیالت در مقاطع ابتدایی، راهنمایی،بهره

 3/33متوسطه و یا مقاطع باالتر هستند که از این بین 
برداران تحصیالت دیپلم و یا باالتر دارند که درصد بهره

این نتایج بیانگر سطح سواد و معلومات باالي پاسخگویان 
 درصد 8/20 نیز برداريبهره سابقۀ زمینۀ در است.

 بین آنها درصد 2/29 سابقه، سال 15 از کمتر بردارانبهره

 سال 45 تا 31 بین نیز درصد 3/31 سابقه، سال 30 تا 15

 45 از بیشتر آنها درصد 8/18 حدود و برداريبهره سابقه
    ).1(جدول داشتند  از مرتع برداريبهره سابقه سال

  
  

  داريهاي سنی، سواد و سابقه گلهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه - 1جدول 
  درصد تجمعی  صددر  تعداد  بنديطبقه  متغیرها

  سن

  7/16  7/16  8  سال 30کمتر از 
30- 45  16  33/33  99/49  
46-60  15  25/31  24/81  

  100  76/18  9  سال 60بیشتر از 

  سواد

  91/22  91/22  11  سوادبی
  91/47  25  12  ابتدایی

  67/66  76/18  9  متوسطهیا راهنمایی 
  100  33/33  16  دیپلم یا باالتر

  داريسابقه گله

  83/20  83/20  10  سال 15متر از ک
15-30  14  16/29  99/49  
31-45  15  25/31  24/81  

  100  76/18  9  سال 45بیشتر از 
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 بندي اظهارات مصاحبه شـوندگاننتایج جمعبا توجه به 
تــوان با بیشتـرین فراوانی و تکرار و مطالـعه منـابع می

مطالعـه موردبرداران مراتع را در منطقۀ دانش بومی بهره
آنهـا  زهاي مختلفی تقسیم نمود که هـر یـک ابه دسته

عنوان یک الگوي اکولوژیکی در نظام سـنتی ایـران از به
اجتماعی خاصی برخوردار هسـتند.  -هاي فرهنگیجنبه

هــاي دور تــا بــه امــروز در بــین ایــن مــوارد از گذشــته
صـورت یـک دامداران با تجربه و داراي آگـاهی بـاال بـه

ــگ ع ــژهفرهن ــاه وی ــرام از جایگ ــل احت ــومی و قاب اي م
است. که در این بخش بـه برخـی از آنهـا برخوردار بوده 

  شود. اشاره می
  

  ساختار اجتماعی 
  هرم قدرت و تقسیم وظایف

هر بزرگ طایفه، بزرگ تیره و سرایشوم: 
» سرایشوم«بزرگتري دارد به نام  (سامان عرفی) ایشوم

شود: مانند ایشوم که ایشوم به نام او خوانده می
سلیمانی. وظایف سرایشوم عبارت محمدي  علیامید

بندي است از انتخاب قلمرو، تعیین زمان حرکت و زمان
زراعت (سیفال) و حفاظت از  چرچرا، اجاره مرتع و پس

اخذ پروانه چرا و معامالت و عقد  ،حدود مراتع ایشوم
 (بزرگتیره  سفیدریش وسیلهها بهقرارداد. سرایشوم

ها به سفیدان و بزرگان تیرهانتخاب و یکی از ریشتیره) 

برگزیده شود.  (بزرگ طایفه) سفید طایفهسمت ریش
عوامل مؤثر در انتخاب بزرگ تیره و بزرگ طایفه 
عبارتند از: قدرت شبکه خانوادگی، قدرت رهبري، 
خبرگی، قدرت اقتصادي، ارتباطات خارجی، اقوام 

  .مسر و قدرت زنپدري، اقوام مادري، اقوام ه
هر ایشوم غیر از سر  چوپان و رفیق چوپان:

باشد. ایشوم داراي تعدادي چوپان و رفیق چوپان نیز می
وظایف چوپان عبارتند از بردن دام به مرتع، محافظت از 

هاي ایشوم با دام سایر گله، جلوگیري از اختالط دام
در باشد. رفیق نیز وظیفه دارد که چوپان را داران میگله

 الًچرا و مدیریت گله دام کمک و همراهی دهد. معمو
هاي رأس دام) سامان 350تا  150در هر گله (بین 

عرفی (ایشوم)، یک چوپان و یک رفیق چوپان حضور 
دارند. ذکر این نکته نیز ضروري است که چوپان فرد با 

باشد به همین دلیل تري نسبت به رفیق میتجربه
. همچنین این مطلب نیز مدیریت گله بر عهده اوست

باید گفته شود که هم چوپان و هم رفیق خود نیز 
برند دارند و بر اي که به چرا میتعدادي دام در گله

همین اساس نیز تعداد روزهایی که در یک ماه باید 
ایشوم تهیه شبانی کنند طی تقویمی که از سوي سر

  گردد.شود مشخص میمی
  

  
   یر محمدي سلیمانیعشا اجتماعی نهاد  - 1 شکل
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  برداري از مراتع (نوع حقوق عرفی)شیوه بهره
برداري بر طبق حقـوق عرفـی در منطقـه شیوه بهره

بـرداري بصورت مشاعی و مشـاعی مفـروز اسـت. در بهـره
مشاعی پروانه چرا هر سامان عرفی به صورت مشاع به نام 

بـرداران گردد و بهرهمرتعداران ذیحق آن سامان صادر می
ــر ــع ب ــداري از مرات ــه مرتع ــت پروان ــیاهه لیس ــاس س اس
بـرداري گروهـی را نمایند. این شـیوه بهرهبرداري میبهره

بــرداران بــدون تفکیــک مفــروز یعنــی بهــرهمشــاعی غیــر
هاي عرفی بـه همـان شـیوه عـرف از مراتـع خـود سامان

نماینـد. در ایـن نـوع شـیوه صورت گروهی استفاده میبه
چنـد سـامان عرفـی در منطقـه  برداري ممکن اسـتبهره

داراي مراتع مشترکی بوده که بر اساس ضوابط خاصـی از 
بـرداران کنند. امـا در مشـاعی مفـروز بهرهآن استفاده می
 هاي عرفی بصورت عرف براساس سهم دامبعضی از سامان

نماینـد و بـه برداري را تفکیک میو مرتع افراد حدود بهره
  آن پایبند هستند.

  
  مختلف یک ایشوم (سامان عرفی)هاي قسمت

به هر سامان عرفی در زبان محلی در منطقه 
شود. ایشوم قسمتی از یک مرتع ایشوم گفته می ،اسفندقه

برداران صورت ترکیبی از بهرهتنهایی یا بهباشد که بهمی
اداره شده و در واقع محل سکونت اعضاي خانواده و دام 

قی چه در منطقه در طول دوره کوچ (چه در مناطق ییال
هاي هاي آن از سوي ایشومباشد و عمدتاً مرزقشالقی) می

یک همچنین ایشوم شود. مجاور به رسمیت شناخته می
ترین گروه خویشاوندي واحد اجتماعی، اقتصادي و اصلی

رود. اعضاي ایشوم گله شمار میدر هر گروه ایلی به
مشترك دارند و بسته به قدرت و منزلت اجتماعی و 

هاي ایشوم اقتصادي، صاحب تعدادي دام در گله یا گله
  هستند. 

وسیله گل و ههاي موقت عشایري که بخانهکپر: 
شوند. سنگ و چوب در داخل یک ایشوم ساخته می

ها هر ساله بازسازي شده و مجددًا مورد معموالً این خانه
وسیله خود عشایر ساخته گیرند. کپرها بهاستفاده قرار می

د و در ساخت آنها از مصالح محلی مخصوص به شونمی
  کنند.آن منطقه استفاده می

هاي ساخته شده از چوب و به خانهکوار (کاوار): 
در  شوند که معموالًاي از جنس نی) گفته میکرته (گونه

صورت موقتی شود و بهمناطق قشالقی از آنها استفاده می
. در ضمن بوده و هر ساله امکان بازسازي آن وجود دارد

اینکه براین نکته را نیز باید ذکر کرد که از کوار عالوه
شود کاربردهاي عنوان محلی براي زندگی استفاده میبه

  دیگري نظیر انبار مواد لبنی نیز دارد.
 طراحی ایالت شهرستان جیرفت درچادر: سیاه

 حمل شده قابلیت با سکونتگاهی تولید به منجر ایل نیاکان

 و برپایی و نقل و پذیرفته بومی معماري یک عنوانبه که
 شکلی به چادرسیاه است. راحت بسیار برچیدن آن

 هايظرفیت از کامل استفادة که شده طراحی هوشمندانه

دارد و توسط زنان عشایر  همراهرا به محیط در موجود
  شود. بافته شده و بوسیله مردان برپا می

وسیله ا بهمعموالً محل استقرار هر ایشوم رمره: 
توان گفت براي کنند. در واقع میچینی مشخص میسنگ

نشان دادن محوطه هر ایشوم آن را در اصطالح محلی مره 
هاي وسیله سنگ چیدن یا نشانهکشند. که این کار بهمی

و هدف آن هشدار و جلوگیري از  شودخاص انجام می
برداران به حریم خصوصی یک ایشوم تجاوز سایر بهره

  اشد.بمی
کورم محل نگهداري گوسفندان تازه متولد کورم: 

ها معموالً از باشد. کورمشده از دو تا سه ماهگی آنها می
هاي درختان (چوبی) چوبی) یا شاخه -گل و چوب (گلی

شود. این توسط افراد بومی در سامان عرفیشان ساخته می
محل همانطور که گفته شد محل نگهداري دام با سن 

ها آمادگی براي چرا که دامماه بوده و تا زمانی کمتر از سه
  شود.پیدا کند از آنها در این محل نگهداري می

کهله یا همان آغل به محل نگهداري کهله یا گاش: 
دو  منطقه اسـفندقه بـهدر  شود که معموالًها گفته میدام

وسیله افراد محلـی گلی و سنگی چوبی به -صورت سنگی
  شوند. ساخته می
به محل دوشیدن گوسـفندان در زبـان محلـی  پرچ:

باشد که اطـراف آن اي میشود. پرچ محوطهپرچ گفته می
وسـیله اند. شیردوشی بـهرا با سنگ و چوب محصور کرده

  شود.زنان عشایر انجام می
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ها گفته آبشخور به محل شرب آب دامآبشخور: 
نظر به صورت فلزي یا سیمانی شود که در منطقه موردمی

  ته شده است. ساخ
 

 گله بیترک تنوع
هاي توجه به مصاحبهدر منطقه مورد مطالعه با

داشتند که صورت گرفته با خبرگان عشایر آنان بیان می
دهند و درصد دام منطقه را بزها تشکیل می 80نزدیک به 

درصد گله دام اختصاص به گوسفندان  20تنها حدود 
ودند که پرورش بز دارد آنها در ذکر دالیل این امر بیان نم

خاطر باال بودن دوقلوزایی، مقاومت به بیماري و به
مشکالت کمتر در تأمین علوفه و جایگاه نگهداري از 

دلیل اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار است. همچنین به
 وی کوهستانشرایط سخت منطقه از لحاظ توپوگرافی (

هاي در مناطق ییالقی)، اقلیم، حضور گونه ياصخره
اي و خشبی و علوفه محدود با خوشخوراکی کم، در وتهب

دهند و توجهی از خود نشان میمنطقه بزها مقاومت قابل
اي نسبت به دیگر نشخوارکنندگان رجحان و برتري ویژه

به  متکی بیشتر ها بزها معتقدند که در بین دامدارند. آن
 کمتري هزینه گوسفند با در مقایسه بوده ومنطقه  مراتع

  دارد. نگهداري ايبر
  

  هاي دامانواع گله
مطالعه دام خود را به سه گروه عشایر منطقه مورد

گله با ترکیب مختلف بر اساس سن، جنس و آبستنی 
صورت جداگانه به مرتع برده تقسیم کرده و هر کدام را به

هاي دهند. در زیر به تفکیک در مورد انواع گلهو چرا می
  داده خواهد شد. دام در مراتع منطقه توضیح

: گله استاق گوسفندان و بزهاي نر، گله استاق
هاي نزاییده، گوسفندان با سن یکسال به باال و ماده
شود. این گله در مناطق دور از ایشوم ها را شامل میاخته

و به  مانندشوند و معموالً شب در مراتع میچرا داده می
کیلومتر  15. گله استاق ممکن است تا گردندآغل بر نمی

هم از ایشوم دور شود و به چرا بپردازد. همراه هر گله 
  معموالً یک چوپان و یک رفیق حضور دارند. 

گله زاییده بزها و گوسفندان آبستن یا  گله زاییده:
آبان هر  15شود. این گله از حدود زاییده را شامل می

صورت جداگانه تا اول تیر هسال از گله استاق جدا شده و ب
زایند که به این ها در آذر میشوند. معوالً دامچرا میماه 

گویند. این موقع از سال در اصطالح محلی ماه قوس می
گله نیز مانند گله استاق توسط دو نفر شامل چوپان و 

شود اما شب باید حتماً به ایشوم رفیق به مرتع برده می
براي دوشیدن و مراقبت بیشتر برگردانده شوند. اما این 

شود و در یک محل مخصوص بدون ه نیز وارد آغل نمیگل
  شوند. حصار نگهداشته می

اي صورت دورههمعموالً بردن گله استاق و زاییده ب
عنوان چوپان و رفیق) بین کسانی که دامشان در گله (به

باشد با قرعه و بر اساس تعداد دام در یک ماه تقسیم می
هاي استاق و زاییده اي از تقویم چرایی گلهشود. نمونهمی

  ) آورده شده است.2در جدول (
معموالً این گله در داخل ایشوم و یا  گله کمر:

پردازد. سگ گله کار مراقبت از این اطراف آن به چرا می
گله را بر عهده دارد. در شب این گله وارد کورم یا کهله 

 شود.(آغل) می

  و زاییده هاي استاقاي از تقویم چرایی گلهنمونه - 2جدول 
  مجموع تعداد  نقش  نام  گروه

  دام گروه
  گردش اول 
  گله استاق

  ماه 13تا  1

  گردش دوم 
  گله استاق

  ماه 14-23

  گردش سوم 
  گله استاق

  ماه 30تا  24

  گردش اول 
  گله زاییده

  ماه 7تا  1

  گردش دوم
  گله زاییده

  ماه 20تا  8

  گردش سوم
  گله زاییده 

  ماه 30تا  21

1  
  چوپان  عباس م.س

260  
  روز 13

  یک ماه
-  -  -  

  روز 13
  یک ماه

-  
  رفیق  علی م.س

2  
  روز 7  -  -  140  چوپان  مراد م.س

  یک ماه
  روز 7

  یک ماه
-  -  

  رفیق  رضا م.س

3  
  روز 10  -  200  چوپان  محمد م.س

  یک ماه
  روز 10  -  -  -

  رفیق  اکبر م.س  یک ماه
  روز 10  روز 13  روز 7  روز 7  روز 10  روز 13  600  مجموع
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، تیوضع برسنتی  تیریمدنوع  ریثتأ و مرتع بنديقطعه
  ییالقی و قشالقی تعامر تولید و گرایش

عشایر منطقه از دو سیستم چرایی باز و بسته براي 
در اواخر  کنند. معموالًهاي خود استفاده میتعلیف دام

وفور در مراتع دیده زمستان و در فصل بهار که علوفه به
شود. اما در بندي از مراتع استفاده میود بدون قطعهشمی

فصل تابستان و زمستان که علوفه مرغوب و با کیفیت 
یابد و وضعیت مراتع کاهش یافته و شدت کاهش میبه

اي صورت دورهشود مراتع را بهتولید علوفه کم می
بندي که از توجه به تقسیمتم چرایی تناوبی) و باس(سی

کنند. شود چرا میشوم انجام میایقبل توسط سر
صورت طبیعی بر اساس یال آبراهه بندي مراتع یا بهتقسیم

شود و یا بر اساس اسم یک منطقه که به آن تل گفته می
شود. در خاص با نام مشخص مثالً کوه سیاه انجام می
مشخص برخی موارد با سنگ چین محدوده چرایی را 

در این شیوه . شودکنند که به آن مره گفته میمی
بندي مراتع بر اساس میزان تولید علوفه برداري قطعهبهره

مرتع، نوع پوشش گیاهی، وسعت و شیب منطقه انجام 
  شود.می

 تحقیقات جینتااسفندقه  مراتع ییالقی در
کارشناسان منابع طبیعی همچنین بازدید میدانی 

 و مرتع ، تولیدتیوضع دهدیم نشاناینجانب و همکاران 
 که باشدیم مثبت و خوب هاقسمت اکثر در آن شیگرا

از یک طرف به تعداد دام کمتر از ظرفیت  تیوضع نیا
هاي مدیریتی صحیح چراي مرتع و از طرفی دیگر به شیوه

توان نتیجه آن بستگی دارد. در واقع این وضعیت را می
شرایط آب و هوایی مناسب، دانش اکولوژیکی بومی 

به قوانین عرفی، مشارکت متقابل  داران، پایبند بودنگله
اساس اصول علمی مرتعداري، واقع برداران دانست. درگله

نماید. این شیوه حاضر از سیستم چراي تناوبی پیروي می
 اهانیگ یشیرو دوره بر منطبق کامالً برداريبهره وهیش

  . است
این در حالی است که مراتع قشالقی اسفندقه 

ولی گرایش مثبت  کم علوفه وضعیت متوسط، تولید
دهنده گرایش مثبت در اند. از جمله عالیم نشانداشته

توان به در حال توسعه بودن گیاهان منطقه می
خوشخوراك و با ارزش رجحانی باال و جایگزینی با گیاهان 

ارزش اشاره کرد. همچنین از دیگر عالیم گرایش کم
پوشش الشبرگ و عدم  پراکنش مناسبتوان به مثبت می

شونده در منطقه اشاره کرد. مالحظه فرسایش تشدید
هاي مرتعداري کردهدلیل این موضوع را از یکی از تحصیل

دلیل عشایر منطقه جویا شدیم که او در پاسخ گفت که به
داران تعداد دام اسکان عشایر و مهاجرت تعدادي از گله

موجود در منطقه قشالقی سال به سال کمتر شده ولی از 
هاي دو دهه گذشته هنوز دلیل آثار خشکسالیجهتی به

وضعیت و تولید علوفه به شرایط عادي و نرمال خود باز 
  نگشته است. 

  
  هاي مختلف فیزیولوژیکدر حالتو تغذیه دام چرا 

از  عمـده طـوربـه دام تغذیه سنتی، دامداري نظام در
رو همـین از گیـرد.مـی انجـام مرتـع از بـرداريبهره طریق

 چگـونگی تخصـص و تجربـه داراي عشـایر دامـداران

 از هستند. عشایر محمدي سلیمانی نیـز مرتع برداريبهره

 منظوربه زیر هاییشیوه از آنان نیستند قاعده مستثنی این

  کنند:می مدیریت چرا و تغذیه دام استفاده
 دورة ایـن در تغذیـه :)ی(فحلـي گذارزمان قوچ

 تغذیۀ که چرا است،مهم  العادهفوق دامداران نظر از زمانی

 شـدن فحلـی، هماهنـگ شـدن هماهنـگ باعـث مناسب

 دالیـل همین به شد. خواهد افزایش دوقلوزایی و هازایش

به  غذایی رژیم تحت دام گیري،جفت قبل از ماه یک حدود
  گیرد.می شرح زیر قرار

استرس نگه داشـت و  زرا دور ا دامدر این زمان باید 
روش  .کـم باشـد لیف داممحل تع فاصله مکانی بین آب و

بعـد از  ؛باشـدبه شرح زیر میدام در این شرایط دن یچران
برنـد. ایـن را براي چرا علوفه به مرتع مـیظهر گوسفندان 

 12یابد سپس تا سـاعت شب ادامه می 9-8کار تا ساعت 
پـس از ایـن مـدت  شـود.داده مـیاستراحت  شب به گله

 شـود.مـیسـاعت بـه چـرا مشـغول  4دام به مدت دوباره 
تشخیص چراي بعدي به  و داده شدهاستراحت سپس گله 
توجه به شرایط گلـه چنـد سـاعت بعـد انجـام چوپان و با
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 روز اسـتاین روش چراندن در طول یـک شـبانه شود.می
  شود.تکرار می يگذاربراي هر روز تا پایان قوچکه 

 دو به دوره این در تغذیه :آبستنی (حاملگی)زمان 

 این در دام تغذیه آغازین، سه ماه در شود؛می تقسیم بخش

 مـاه دو در نـدارد. جیره نگهـداري با تفاوتی چندان هاماه

 سایر از زودتر ساعت دو عصرها یکی آبستن هايدام پایانی،

 در شـوند.مـی تعلیـف و جـو کاه با و شده بازگردانده گله

 هنگام در مثال، براي براي چرا، مرتع آمادگی عدم صورت

 تغذیـه سـبک صـورتبـه جـو و کـاه با نیز صبح ،هابارش

  شوند.می
 شـدتبه هادام شیردهی، زمان در :دهیزمان شیر

در این حالـت بـراي بدسـت آوردن شـیر شوند. می تغذیه
صبح روز بعـد از مادرشـان جـدا  ها را تابره هاظهر ،بیشتر

اسـت بـا ایـن  يگـذارقوچزمان روش چرا مانند . کنندمی
 دام مـاده و بوده ترمرحله استراحت کمتفاوت که آخرین 

 این مرحله توسط چوپـان بـه سـمت محـل دوشـیدن در
  شود.هدایت می

  

 حافظه اکولوژیک عشایر
رنگ کردن:  -1 هاي شناسایی دام:انواع روش

قسمتی از بدن دام را با رنگ مخصوصی به نام گلک که از 
ها آید براي شناسایی دامیک گل قرمز رنگ بدست می

دلیل طبیعی بودن هیچگونه کنند. این رنگ بهیرنگ م
  عوارضی براي دام نداشته و حدود یکسال دوام دارد.

دروش کردن: بریدن گوش دام با تیغ یا چاقو را  -2
  نامند. براي شناسایی دام هر شخص دروش کردن می

ها براي گذاري دامداغ کردن: روش دیگر نشانه -3
وي بینی دام بوسیله شناسایی هر چه بهتر داغ کردن ر

  باشد.میله و یا سیم گداخته می
داران منطقـه شناسایی طبیعی: معموالً اکثر گلـه -4

تواننــد دام خــود را از روي رنــگ دام و شــکل گــوش مــی
ها بر اساس رنگ و شـکل بندي دامتشخیص دهند. تقسیم

  ) آورده شده است. 1گوش در جدول (
  

  بر حسب رنگ و شکل گوش بندي و شناسایی دامتقسیم -3جدول 
  اصطالح محلی  شکل گوش  رنگ

  مور کمبر  -  اي و صورت سفیدبدن قهوه
  مور سرخ  -  ايبدن سفید و صورت قهوه

  گیش زرد  -  بدن کامالً زرد
  مور سیاه  گوش کوچک  بدن کامالً سیاه
  رش سیاه  گوش بزرگ  بدن کامالً سیاه
  مور گازر  گوش کوچک  بدن کامالً سفید

  رش گازر  گوش بزرگ و پهن   سفیدبدن کامالً

  
ندرت در این منطقه در تشخیص عشایر به

دلیل جلوگیري از کنند اما بههایشان اشتباه میدام
هاي ظف است براي داموتفاهم و یا نزاع هر شخص مسوء

خود عالمت خاصی داشته باشد. به گفته یکی از اهالی 
مانی منطقه حتی زنان و فرزندان عشایر محمدي سلی

داراي حافظه اکولوژیک قوي بوده و توان تشخیص سریع 
  هاي خانواده را دارند.دام
  

بندي و نامگذاري انواع دام بر اساس سن و طبقه
 جنس

هـا بندي دامها، طبقههاي تشخیص دامیکی از روش
بر اساس جنسیت و سن آنها اسـت. ترکیـب گلـه عشـایر 

ه اسـت امـا محمدي سلیمانی از گوسفند و بز تشکیل شد
اند و تازگی رو به پرورش گاو نیز آوردهتعدادي از عشایر به

هـا داران منطقـه دامتعدادي گاو نیز دارند. در مجموع گله
را به دو دسته کلی نر و ماده  تقسیم نموده و در هر طبقه 
سنی یک اسم خاصی را بـراي انـواع مختلـف دام در نظـر 

اشراف بـر دهنده نگیرند. این اسامی و اصطالحات نشامی
در نیازهاي متفاوت دام در مراحل مختلـف فیزیولـوژیکی 

) بــه تفکیــک 4در جــدول ( .مــدیریت مرتــع و دام اســت
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هاي محلی بزها، گوسـفندان و گاوهـا بـر اصطالحات و نام
  اساس طبقات سنی و جنسی آنها بیان شده است.

  

  
  و جنس بندي بومی انواع دام بر حسب سننامگذاري و طبقه -4جدول 

 گاو گوسفند بز
اصطالح  جنس سن 

 محلی
اصطالح  جنس سن

 محلی
اصطالح  جنس سن

 محلی
 پارك نر/ماده از تولد تا شش ماهگی کمر نر/ماده از تولد تا سه ماهگی کمر نر/ماده از تولد تا سه ماهگی
از سه ماهگی تا یک 

 سالگی
ی تا دو از شش ماهگ بره نر/ماده از سه تا شش ماهگی کهره نر/ماده

 سالگی 
 گستر ماده

یک سالگی تا دو 
 سالگی

از شش ماهگی تا دو  شیشک نر/ماده از شش ماهگی تا یک سالگی  کودار ماده
 سالگی 

 جلب نر

یک سالگی تا دو 
 سالگی

 گاو ماده از دو سالگی به باال میش ماده از یک سالگی تا دو سالگی چپش نر

تا سه  دو سالگی
 سالگی

از دو سالگی تا چهار  غوچ نر سالگی تا دو سالگی از یک گیسه ماده
 سالگی

 نر گاو نر

تا سه  دو سالگی
 سالگی

نوکن  نر
 (نري)

 -دو بر نر/ماده از دو سالگی تا شش سالگی 
 شش بر

 گاو کار نر از چهار سالگی به باال

سه ساله تا شش 
 سالگی

    پیره میش ماده از شش سال به باال توشتیر ماده

شش  سه ساله تا
 سالگی

    پیره غوچ نر از شش سال به باال شیرکن نر

       پیره بز ماده از شش سال به باال
       نري پیر نر از شش سال به باال

  
   گله حفاظت دری بوم دانش
هاي مختلف استفاده در گله استفاده از زنگوله: -1

از زنگوله مرسوم بوده و معموالً به چند دلیل از این وسیله 
هاي آن که در زیر به تعدادي از استفاده شود.استفاده می

  شود.اشاره می
هاي بزرگ که براي پیدا کردن محل چراي کل -1

هاي تحرك زیادي داشته و در اصطالح محلی به آنها نري
  شود.یاغ گفته می

براي آگاه کردن چوپان از حمله گرگ یا  -2
که گله به حیوانات وحشی: معموالً در بهار و تابستان 

شود و مراتع با فاصله از ایشوم توسط چوپانان برده می
باشند در این ناچار شب مجبور به ماندن در منطقه میبه

شود به تعدادي از حالت که به آن دست هوشاد گفته می
ها و بزها که سن بیشتر از دو سال دارند زنگوله بسته کل

که در صورت حمله حیوانات وحشی از جمله گرگ 
چوپانان را با رمیدن (فرار کردن و ایجاد صدا) از حضور 

 حیوانات وحشی آگاه سازند. 

هـا و بزهـاي در برخی از موارد زنگوله را به گردن کل -3
بندند که باعث تحرك بیشـتر بزرگ (سن بیش از سه سال) می

هـا را رئـیس گلـه هاي کوچکتر شده و به اصطالح ایـن دامدام
  نامند. می

ها از حیواناتی هستند سگ ز سگ گله:استفاده ا
اند و در اهلی شده االیام با انسان خو گرفته وکه از قدیم

احشام همواره در کمک دامداران  کار نگهبانی از گله و
 چندهم همیشه  اسفندقه جیرفتمنطقه  عشایراند و بوده

. معموالً به ارنددمی نگه هایشاندام کنار در سگ قالده
قالده سگ  5تا  3أس دام عشایر منطقه از ر 100ازاي هر 

ها در اطراف گله جایی را براي این سگ کنند.استفاده می
در حال استراحت  کنند و به ظاهر اکثراً نظارت انتخاب می

کنند هستند ولی در صورت خطر بسیار سریع دخالت می
دهند و در دام قرار می و خود را بین جانوران درنده و گله

ها درگیر حضور جانوران مهاجم با آن صورت ادامه
 شوند.می
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  هاي مدیریتی و اقتصادي عشایربرخی از فعالیت
هاي در اوایل تیرماه گلهریزي (فصل آبستن): نري

گیري و استاق و زاییده با هم یکی شده و فصل جفت
شود به این موقع از سال در اصطالح آبستنی شروع می

ناي آن این است که نود شود که معمحلی نودم گفته می
هاي ماده معموالً در ماه روز از نوروز گذشته است. دام

زایی در قلوزایند. چندقوس (آذر ماه) یک یا دو قلو می
منطقه کمتر مشاهده شده است. به گوسفندان و بزهایی 

زایند قوسی گفته که سر تاریخ هر ساله در آذر ماه می
زایند از فصل زایش می هایی که در خارجشود و به داممی

  شود.کموري گفته می
کن گفته به بزهاي بخته شیربخته کردن (اخته): 

شود. بخته کردن از سن هشت ماهگی به بعد انجام می
شود. بخته کردن انواع مختلفی دارد که در زیر به آن می

  شود.اشاره می
روش  -2شود. روش سنتی که با تیغ انجام می -1

  شود.ی انجام میصنعتی که با قیچ
دلیل بخته کردن نرهاي جوان شور کردن آنها است. 

گیري یعنی نرها پس از هشت ماهگی در صورتی که جفت
خورند و گوشت آنها بوي ماك نکنند ادرار خود را می

هاي جوان گوشتی که گیرد. معموالً تمام دام(ادرار) می
یا  اند در دو فصل تابستانبراي فروش در نظر گرفته شده

 شوند.  زمستان بخته می
عشایر منطقه معموالً در اوایل چینی: پشم و کرك

رود طی مراسمی با بهار هنگامی که هوا رو به گرمی می
خبره پشم گوسفندان و وسیله به نام دو کارد توسط افراد 

چینند. پس از چیدن پشم، کرك و ها را میکرك و مو بز

ز آنها در صنایع مو و شستن در آب گرم و خشک کردن، ا
  فروشند.دستی استفاده کرده و یا در بازارهاي محلی می

هر ساله در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه  فروش دام:
قبل از نودم که پایان سال دامی و شروع سال دامی جدید 

ها را در ایشوم خود جمع کرده و باشد عشایر تمام گلهمی
تیر از  5ظف است دام فروشی خود را تا وهر شخص م

ها جدا کرده و به فروش برساند. دام فروشی را عشایر گله
کنند که شامل بز و منطقه به سه دسته تقسیم می

گوسفندان نر پیر، بز و گوسفند ماده پیر و بز و گوسفندان 
  باشد. جوان گوشتی می

 
  چرخه مدیریت ساالنه دام عشایر

اي از چرخه مدیریت عشایر ) خالصه2شکل شماره (
حمدي سلیمانی را در منطقه اسفندقه شهرستان م

توان دهد. این چرخه مدیریتی را میجیرفت نشان می
گذاري کرد که هر ساله تقویم ساالنه عشایر نیز نام

شود. این چرخه مدیریتی صورت دقیق رعایت میبه
محیطی منطبق با شرایط اقلیمی، توپوگرافی و زیست

باشد که نسل ن آنها میمنطقه بوده و نتیجه تجربه نیاکا
به نسل و سینه به سینه به عشایر کنونی رسیده است و از 

البته در این  باشد.این جهت بسیار حائز اهمیت می
هاي ذکر قسمت ذکر این نکته حائز اهمیت است که تاریخ

) ممکن است در هر سال تحت تأثیر 2شده در شکل (
  د.شرایط آب و هوایی تغییرات اندکی داشته باشن
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  محمدي سلیمانی چرخه مدیریت دام عشایر -2شکل 

  
  گیريو نتیجه بحث

برداران مراتع میراث ملی دانش سنتی و بومی بهره
هاي مدیریتی و شود که براي برنامهگرانقدري محسوب می

کند و به هایی را فراهم میتوسعه اجتماعی، فرصت
کمک  دهی منابع محلیبندي و سامانشناسایی، اولویت

نماید. معرفی این دانش سنتی در بین اقشار جامعه می
تواند باعث رویکرد مثبت نسبت به شغل شبانی شده و می

تقویت بهربرداران میان استحکام ساختار اجتماعی را در 
  کند. 

هاي این پژوهش اکثر کلی براساس یافتهبطور
تجربه  برداران منطقه از نظر میزان دانش بومی وبهره
بندي اظهارات نتایج جمعلی در سطح باالیی قرار دارند. شغ

راحتی برداران مراتع بهداد بهرهنشان  شوندگانمصاحبه
مین آب أهاي تتوانند تقسیم مکانی پراکنش دام، محلمی

خوبی تعیین نمایند که را به شرب گله و مسیر حرکت گله
 نیز) 2012( اوکرا) و 1382با نتایج مطالعات بارانی (

توانند با اجراي مطابقت دارد. آنها همچنین می
هاي چرایی سنتی مانند چرا در شب، چراي سیستم

تناوبی، مدت توقف دام، چگونگی حفاظت از گله و قرق 
هاي مختلف مرتع ضمن حفاظت مراتع از تمام قسمت
صورت یکنواخت استفاده ههاي یک محدوده عرفی بقسمت
مطالعات حیدري و سعیدي این بخش از نتایج با  .نمایند

) که بیان 2005) و کاوانا و همکاران (1390گراغانی (

دارند شبانان زمان و مکان چراي دام را در عرصه می
چراگاه متناسب با اقتضائات محیطی و انسانی تنظیم 

کند و فنونی را براي حفاظت از دام و علوفه، هدایت می
بندند مطابقت کار میگله و تنظیم ترکیب و تولید گله به

  دارد. 

 تعدیل و دام هايگله کردن جدا گله، ترکیب تنوع

انجام  مرتع از بهینه برداريبهره منظوربه همگی تعداد دام
و  ویژگی داراي دام انواع از کدام هر که آنجا از شود.می

 موجب استـفادة گله ترکیب تنوع هستند، خاصی سازگاري

 متنوع این ترکیب عالوههب شود،می مرتعی علوفۀ از حداکثر

 مانند و و خشکسالی هابیماري از ناشی خطر کاهش موجب

برداران منطقه هاي بهرهگله ترکیب شود.می آن
 تحرك میزان و ايتغذیه رفتار بر اشراف مطالعه نشانهمورد

است. این بخش از  منطقه توپوگرافی شرایط به نیز توجه و
یوسفی و عبادي  )،1391نتایج با مطالعات قربانی (

 دارانگلهدارند ) که بیان می1391) طهماسب (1391(
 نشان و دارندی آگاه گله بیترک تنوع دیفوا ازی خوببه

مطابقت  است نهیزم نیا در آنهای غنی بوم دانش دهنده
  دارد.

از  بعد و قبل مراحل در مادر گوسفندان غذایی احتیاج
شیردهی  زمان در و بارداري مدت طول در جفتگیري،

 راندمان پرورشی و زیاد باروري بنابراین است، متفاوت بسیار

 از هر یک در مادر گوسفندان که کندمی ایجاب مطلوب
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 بر نکته این تغذیه شوند. کامل طوربه نیاز با متناسب مراحل

 را دام با دیرین تجربۀ تعاملی پدارنشان و خود که دامدارانی

 اختیار در آنچه با هروست ک این از نیست پوشیده دارند

 دارند. هاییموقعیت در چنین دام بهتر تغذیه در سعی دارند

 از قبل تغذیه وسیله چگونگیبه مادر گوسفند باروري

این بخش از  گیرد.قرار می تأثیر تحت شدیداً جفتگیري
) و فرناندز 1389زن و افشارزاده (نتایج با مطالعات پاپ

 اضافی دارند تغذیهمی) که بیان 2003سوئیفت ( و گیمنز

 (وزن مناسب شرایط پرورشی و جفتگیري از قبل هدفدار

 در و تخمک تعداد بیشتري رهایی موجب تواندمی زنده)

 اضافی تعلیف شود و این دوقلوزایی درصد افزایش نتیجه

 شدت و با ترشیردهی سریع از بعد فحلی شود،می باعث

  شود مطابقت دارد. ظاهر بیشتري
 شرایط با انطباق حاصل کوچندگی زیست الگوي

 عشایري هايسکونتگاه و خشک هايسرزمین اقلیمی

 نوع تبع به عشایر .است کوچندگی شرایط با حاصل انطباق

 با مشخصات هاییسکونتگاه زیستی، هايضرورت و زندگی

 بر حاکم شرایط با کامل همسازي در که دارند ویژه

ز سه نوع مطالعه ادر منطقه مورد است. زندگیشان
هاي کپر (ساخته شده از سنگ، گل و سکونتگاه به نام

چادر (ساخته چوب)، کوار (ساخته شده از چوب) و سیاه
ها شود. این سکونتگاهشده از کرك و موي بز) استفاده می

ساز توسط خود صورت دستهمگی با مصالح محلی و به
سو ها هماند. به همین منظور این سکونتگاهعشایر بنا شده

با طبیعت بوده و باعث تخریب خاك و محیط زیست 
دلیل سادگی و هزینه کم ساخت، ها بهشوند. این سازهنمی

تعمیرات و نگهداري و حتی قابل حمل بودن (سیاه چادر) 
کامالً سازگار با شیوه زندگی عشایري هستند. این بخش از 

) و 1389زن و افشارزاده (پاپتحقیق با مطالعات 
 سنتی هايسازهدارند ) که بیان می1384( حسینیشاه

 تغییرات، اندك با که است عشایر چهارفصل سکونتگاهی

 بر عالوه آن در و گردندمی فصول هماهنگ تغییرات با خود

 نیز هنري هايجنبه به زندگی، براي الزم شرایط رعایت

  باشد.شده است همسو می توجه
رگ از هاي بزها در دامداريامروزه شناسایی دام

ها، که در حکم کارت زنی به گوش دامطریق پالك
گیرد. این شیوه وضعیت هر شناسایی آنهاست، صورت می

دام را از نظر نژاد، ظرفیت تولید، بیماري و مانند آن 
کند. عشایر نیز در جایگاه بدیهی مشخص می

هاي خود، دام، براي شناسایی دام ندهندگاپرورش
ر، سازوکارهایی دارند که امکان اي دور از انتظاگونهبه

سازد. ایل محمدي شناسایی دام را براي آنها میسر می
سلیمانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بلکه در طول 
سالیان دراز، سازوکارهاي را بدین منظور تدارك دیده و با 

گیري از همین سازوکارهاي به ظاهر ساده، ضرورت بهره
هاي متمادي برطرف شده نها در طول قرشناسایی دام

گذاري و شناسایی دام در هاي نشانهاست. انواع روش
رنگ کردن، دروش کردن منطقه اسفندقه عبارتند از 

(بریدن گوش)، داغ کردن و شناسایی طبیعی. اینگونه 
ها از نزاع و سوءتفاهمات فرهنگ و رفتار در طی قرن
تر سانها را براي بومیان آجلوگیري کرده و مدیریت گله

)، طهماسب 1391نماید. بر اساس مطالعات قربانی (می
) شناسایی دام نزد سایر 1384حسینی () و شاه1391(

ایالت و عشایر کشورمان نیز کمابیش به همین صورت 
  پذیرد.انجام می

بندي مرتع و حرکت مطالعه قطعهدر منطقه مورد
 قمناط از در نتیجه استفاده و دادن گله بوسیله شبانان

موجود در  علوفه به کلیه دسترسی باعث چرایی مختلف
شود. مرتع شده و همچنین باعث چراي یکنواخت می

بندي مرتع و رعایت فصل مناسب چرا و قطعه بنابراین
هاي مختلف مرتع براي حفظ حرکت دادن دام به قسمت

داران امري ضروري بوده که آنان این معیشت پایدار گله
اند. این دانش براي تعدادي از وختهامر را به تجربه آم

عشایر و دامداران سایر نقاط کشور نیز توسط قربانی و 
) گزارش شده 1391) و یوسفی و عبادي (2013همکاران (

  است.
آزموده  زمان تجارب رسیده آن زمان رسدمی نظربه

 خدمت به محلی را از طریق مدیریت مشارکتی مردم

 اهداف توسعه هب دستیابی براي که چرا بگیریم،

 پیچیدگی شرایط با هاییمحیط در بویژه شناختی،بوم

 که به عشایر با ارتباط عشایري، قلمروهاي شناسیبوم

 از شرایط کاملی شناخت داراي شانساالنه گردش واسطه

 آشنا خواهد دانش از دنیایی با را ما هستند، بومشانزیست

از  پایدار دياقتصا تولید توانمندي که بردارانیبهره کرد.
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 شرایط زندگی با تطابق صورت در و دارد را مرتعی اراضی

 غنی دانش از گیريبهره سنتی و نهادهاي احیاي و جدید،

 موارد توانمی مرتع و مدیریت دامداري زمینه در آنها

  توسعه طبیعی منابع از برداري پایداربهره جهت را مطلوب
 به آن با مرتبط پایداري و این سیستم اینکه، مهمتر داد.

  دهد. می نشان را پایدار توسعۀ گزینه براي بهترین روشنی
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