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 روستاي امامزاده صالح کوتاه  -بررسی دانش بومی زنان روستایی در تولید و مدیریت محصوالت دامی

    3هدي قربانیم و 2*الم چراغیانع ،1فرجی محمد، 1سمیه دهداري

  30/03/1396تاریخ تصویب:  -      30/01/1395تاریخ دریافت: 

  
  

   
 چکیده

منظور تحقق اهداف مدیریتی و توسعه عنوان یکی از راهکارهاي کلیدي بهامروزه اهمیت استفاده از دانش بومی هر روستا به
توجه پایدار روستاها بر کسی پوشیده نیست. به همین منظور مقاله حاضر در قالب یک تحقیق کیفی با مشارکت عملی باهدف 

به کاربرد دانش بومی مردم روستا امامزاده صالح کوتاه شهرستان اندیکا در زمینه تولید و مدیریت محصوالت دامی انجام شده 
فرآوري و  دهد که مردم روستا نسبت به شیوهبندي شده حاصل از این تحقیق نشان میاست. نتایج تحلیلی، ادراکی و طبقه
خصوص از آنجایی که این وظیفه هها باند. هدف آنشته و آن را از گذشتگان خود به ارث بردهسودآوري محصوالت دامی آگاهی دا

زن روستایی نقش  گذشتهچنان که از باشد، کمک به اقتصاد خانواده است. آنبر عهده زنان روستا می "عیالواري"در یک نهاد 
دهد که در این روستا با توجه به وسعت مچنین نتایج نشان میکنند. هاي در تمام ارکان زندگی روستایی ایفا میبسیار گسترده

صورت مشارکتی است و در این راستا صورت انفرادي اما در استفاده از مراتع بهدر مرتع به و کوهستانی بودن مراتع هدایت گله
دیگر  "کشک"و  "روغن محلی، "کره"هاي حاصل از شیر مانند منظور تولید گوشت، سپس فرآورياول به پرورش دام در وهله

گیرد. در راستاي تولید و مدیریت محصوالت دامی عقاید و تعصبات کنند، صورت میمحصوالتی که به اقتصاد خانواده کمک می
توان گفت که فرهنگی در قالب سازمان اجتماعی خاص شکل گرفته که مورد تائید کلیه افراد این سازمان است. در نهایت می

ناسب در مرتع و نوع رابطه دامداران روي مدیریت آن، بر عملکرد دام در مرتع و در نتیجه میزان درآمد دامدار مؤثر گذاري متدام
 است.

  
 زنان روستا، عقاید فرهنگی، توسعه پایدار، اقتصاد، سازمان اجتماعی. :هاي کلیديواژه

  

                                                        
 استادیار استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست امام حسن مجتبی (ع)، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) -1
    دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست امام حسن مجتبی (ع)، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) -2

 a.cheraghian8@yahoo.comنویسنده مسئول: *: 
 تهراندانشکده منابع طبیعی دانشگاه  دانشیار -3
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  مقدمه
هایی هستند که متناسب با شرایط دانش بومی، تجربه

ها و اقلیمی منطقه، امکانات طبیعی در دسترس، باور
ها با آزمون و خطاهایی به اعتقادات مردم و تعصبات آن

اند. به عبارتی دیگر دانش قدمت زندگی یک قوم ثابت شده
بومی برخاسته از متن جوامع بشري در طول دوران و 

شفاهی و سینه به سینه هاي طوالنی است که به شکل سده
از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و حاصل تجارب و آزمون 
و خطاهایی بوده که در بستر طبیعی پدید آمده است و ریشه 

تواند از منابع علمی ). دانش می23در باورهاي مردم دارد (
خصوص دانش سنتی که به .)5(یا سنتی به وجود آید 

عنوان یک بدنه انباشته از دانش، عرف، اعتقاد توصیف به
ها از پذیر از میان نسل وسیله فرآیندهاي سازگارو به شده

یکی از . )10(طریق انتقال فرهنگ در حال تحول است 
هاي مختلف، دانش هاي گسترده دانش بومی در زمینهشاخه

ها آوري آنفرآوري و سود وهبرداري از مرتع و نحبومی بهره
عنوان منبع اصلی درآمد از طبیعت است. دامداري، به

روستانشینان روستاي امامزاده صالح کوتاه است که در کنار 
آن فعالیت کشاورزي نیز براي تکمیل و کمک به فعالیت 

دام نقش حیاتی در زندگی  شود.دامداري انجام می
ولید کود کشاورزي، کند. دام باعث تکشاورزان ایفا می

سوخت، شیر، گوشت و همچنین تولید اقتصاد روستایی و 
 اقتصاد در واقع دامداري ).14شود (اشتغال روستایی می

 ایران روستاهاي غالب دوم درجه اقتصاد و عشایر عمده
انواع  و حجم بیشترین کشاورزي از پس لذا و باشدمی

). 7است ( گرفته شکل آن پیرامون در یاریگري و مشارکت
عنوان یک بستر طبیعی بنابراین با توجه به اهمیت مرتع به

هاي و در نتیجه حیاتی براي دامداران، بررسی شبکه
برداري از منظور بهرهها بهاجتماعی شکل گرفته بین آن

طوري که یکی از مراتع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به
رکتی شناختی در مدیریت مشاترین نظریات جامعهمهم

 ). دیدگاه شبکه با9انطباقی مفهوم سرمایه اجتماعی است (
اي از افراد به مطالعه روابط اجتماعی موجود بین مجموعه

مطالعه  پردازد. بدین ترتیب که باتحلیل ساخت اجتماعی می
برداران، محققان قادرند پایداري روابط اجتماعی بین بهره

در شبکه و  هاي موجودشبکه مورد نظر و میزان پیوند
همچنین میزان سرمایه اجتماعی شبکه را مورد بررسی قرار 

توان تأثیرگذاري روابط ). در این بین نیز می6دهند (
هاي اجتماعی بر روي نحوه اجتماعی در قالب شبکه

طور مستقیم با مراتع در ارتباط مشارکت مردمی که به
هستند را در حفظ، حمایت و سودآوري از مراتع را درك 

ها براي ارتقاء منابع کرده و به نحوي از مدیریت مشارکتی آن
هاي طبیعی سود جست. پس با شناخت صحیح جنبه

توان در صورت لزوم نیاز پروري سنتی میمختلف دام
هاي نوین برآورد کارگیري شیوهدامداران را با معرفی و به

امروزه، این دانش شفاهی، که از نسلی به نسل بعد  کرد.
 ).4سرعت رو به نابودي است (به سینه انتقال یافته، بهسینه 

هاي بومی ایران مورد ها و دانشمعرفی سنتبر همین اساس 
توجه بسیاري از محققین بوده است از جمله مطالعه دانش 

منظور بومی تغذیه دام کوچندگان نشان داد که دامداران به
در مراحل رسیدن به تولید مطلوب به تفاوت الگوهاي تغذیه 

مختلف فیزیولوژیک توجه الزم را داشته و مراتع را بر حسب 
). نتایج 1رسانند (ها میکیفیت به تغذیه نوع خاصی از دام

مطالعه بر روي دانش بومی در تولید محصوالت دامی در 
هاي ناحیه هردنگ حاکی از غناي باالي دانش در پرورش دام

هاي و سنت). دانش بومی 23باشد (سبک و سنگین می
محلی در تولید و مدیریت محصوالت دام گوسفندي روستاي 

 دارانکدیر استان مازندران معرف این حقیقت است که گله
 شیر فرآوري و دام مدیریت براي مطالعه، مورد روستاي در
را بر اساس آداب و رسوم محلی  اجتماعی سازمان ها،آن

تایی بر توسعه ). تأثیر دانش بومی زنان روس2اند (شکل داده
پایدار را مورد بررسی قرار گرفت و بیان شده که زنان 

عنوان نیمی از جمعیت در مناطق روستایی و عشایري در به
دنیا نقش بسزایی در اقتصاد و امور خانه دارند و دستیابی به 
توسعه پایدار روستایی بدون توجه به این قشر ممکن نیست 

ه ضروریاتی است که و دانش بومی زنان روستایی از جمل
 و یوناه  ).20جامعه براي رسیدن به توسعه به آن نیاز دارد (

 دانش و روستایی زنان نقش شناخت بر ،)2014( همکاران
تأکید دارند  پایدار توسعه هايبرنامه براي را هاآن بومی

شناسی فرهنگی: تحلیل دانش بومی نتایج مطالعه بوم .)22(
کننده در  هاي چراو انسجام اجتماعی در مدیریت شیر دام

 سنتی نظام و بومی ) همچنین مطالعه دانش17مرتع (
) حاکی از آن است که 18روستایی ( زنان شبکه در شیردان

زنان دامدار روستایی در فرآیند توسعه، همواره مشارکتی 
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بومی خود همواره  ها با دانشگذار دارند، آنتأثیرو  فعاالنه
هاي لبنی نقش مهمی را در مدیریت شیر و تهیه فرآورده

 در و چراگاه عنوانبه مرتع کارکرد بر باشند. عالوهدارا می
 دیگر در دامی، تولیدات فرآوري و دامداري امکان نتیجه
 دارد وجود اقتصادي سود شرایط مراتع در نیز هازمینه

 ترینرایج از یکی 1393 همکاران، و پرهیزکاري کهطوريبه
 تولید و زنبورداري فعالیت را کوهستانی مراتع کارکردهاي

، 1394 همکاران و یگانه همچنین. )15دانند (می عسل
 از یکی عنوانبه تهم سد آبخیز حوزه مطالعه ضمن
 زنجان، استان گردشگري زمین و گرديطبیعت هايجاذبه
 در ریال 39000 حدود را منطقه این ساالنه تفریحی ارزش
 ریال میلیون 539 بیش را آن تفریحی کل ارزش و هکتار
 منابع به بازدیدکنندگان توجه دهنده نشان که کردند برآورد

به جهت اهمیت دانش . )21است ( نظر مورد منطقه تفریحی
هاي محلی بومی این پژوهش باهدف شناخت و تحلیل سنت

عنوان بخشی از سبک روستاي امامزاده صالح کوتاه به زنان
ها در زمینه تولید و مدیریت محصوالت دامی اعم زندگی آن

ها صورت هاي ثانویه آناز گوشت، شیر، پشم و دیگر فرآوري
  گرفت.

  
  مواد و روش

منظور انجام این تحقیق روستاي امامزاده صالح به
از توابع استان خوزستان کوتاه بانام دیگر بنه جانعلیوند 

انتخاب شد. این روستا واقع در شهرستان اندیکا بخش 
 24ʺ در طول و عرض جغرافیایی آبژدان و در دامنه کوه شو

 قرار 32˚ 03ʹ 21ʺ، 32˚ 03ʹ 21ʺو  49˚ 30ʹ 32ʺ، 49˚ 30ʹ
ترین ایستگاه آب و دارد. با توجه به اطالعات نزدیک

هواشناسی میزان متوسط بارندگی سالیانه بخش آبژدان 
متر، حداقل و حداکثر دماي سالیانه به ترتیب میلی  715

گراد است. طبق آمار حاصل شده از درجه سانتی 8/43و  -6
 33نفر و  158خانه بهداشت محل جمعیت ثابت این روستا 

به دلیل کمبود اما جمعیت این روستا  باشد؛خانوار می
امکانات رفاهی و تحصیلی شهرستان در طول سال متغیر 

در فصل تابستان و ایام نوروز بیشترین  کهطوريبهباشد. می
تعداد جمعیت را دارد. تمام ساکنین منطقه از ایل بختیاري 

گویند. طوایف ساکن بوده و با گویش بختیاري سخن می
باشند که ی میروستا مدملیل، سادات صالح کوتاه و کتک

نسبت به هم خویشاوند دور و نزدیک، و همه مسلمان و 
باشند. در گذشته شغل اکثر ساکنان محلی شیعه می

دامداري و کشاورزي بوده اما امروزه عالوه بر دامداري و 
شود. شرایط کشاورزي گاها داشتن شغل آزاد نیز دیده می

القی آب و هوایی این منطقه روستا را به یک روستاي قش
تبدیل کرده است. وضعیت اقلیمی، توپوگرافی و تنوع 

داري انواع دام سبک و پوشش گیاهی منطقه امکان نگه
ها به جهت سنگین را فراهم آورده است. هر کدام از این دام

اي که دارند اعم از تولید گوشت، شیر، پشم توسط استفاده
وستا شوند. سطح مراتع در این رداري میروستانشینان نگه

هکتار  953 تقریباًبا استفاده از اطالعات اداره منابع طبیعی 
شود. در این روستا با توجه به وسعت و تخمین زده می

صورت انفرادي کوهستانی بودن مراتع هدایت گله در مرتع به
است به این صورت که در هر خانواده دامدار سرپرست 

مداران خانواده مسئول چرانیدن گله است؛ اما تمامی دا
کنند. صورت مشترك و مشاع از مراتع استفاده میبه

شیردوشی از گوسفندان در فصل بهار و تابستان انجام 
گیرد که براي این کار دام که از دو نوع نژاد نجدي و می

شبیه به بومی سیستان و بلوچستانی است را در محل آغل 
تعداد  شوند.آورده و مجدداً براي چرا به مرتع بازگردانده می

دام در ترکیب گله معموالً براي هر دو گله بز و گله بز و 
جز باشد. این تعداد گله بهرأس می 80تا  40گوسفند بین 

زایی که از علوفه تکمیلی نیز استفاده در فصل زمستان و بره
کنند کامال به مرتع وابسته هستند. سیماي گیاهی عرصه می
اي است. نوع رختچهاي، درختی، و دصورت علفی، بوتهبه

چر صورت مشجر، کوهستانی و پسمراتع در این منطقه به
هاي درختی شاخص این هاي کشاورزي است. گونهزمین

 Pistacia بنه، (Quercus brantii) بلوط ایرانیمنطقه 

atlantica) (، کلخونگ )Pistacia khinjuk(، 
، )Ziziphus nummularia( رملیک (Amygdalus spp)بادام
هاي علفی از و گونه Ziziphus (spina- Christi) کنار

  خانواده گندمیان و بقوالت است.
  

  روش تحقیق
صورت کیفی با مشارکت انجام این تحقیق کامال به

 ها ازآوري دادهباشد. به این منظور براي جمععملی می
آوري جمع هاي مصاحبه و مشاهده استفاده شد. دامنهروش
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هاي کیفی کامال بدون ساختار کلی از روشطور اطالعات به
ها ها، پرسشهمچون دیدار و گفتگوي آزاد بود. در مصاحبه

هاي حاصل از شیر، پوست، پشم و با محوریت انواع فرآوري
ي فرآوري محصوالت، مدت زمان فرآوري، ادوات و مو، نحوه

ابزار به کار گرفته در راستاي تولید، تفاوت بین کیفیت و 
ها از نظر نوع دام، وضعیت مدیریت، فرآوري مرغوبیت

هاي مختلف وري از مرتع در زمانبهره وضعیت فروش، نحوه
سال، بررسی میزان نقش زنان در راستاي تولید محصوالت، 
باورها و عقایدي که در راستاي تولید محصوالت و دیگر نکته 

هاي الزم، انجام شد. تعداد دفعات پرسش در مورد برداري
ها به حدي بود که هدف از سؤال و توانایی ک از فرآوريهر ی

پذیر گردد. شرط الزم در تحلیل دانش مربوط به آن امکان
مطالعات دانش بومی تأکید بر زبان محلی و بومی مردمان 

باشد، لذا در این تحقیق نیز محقق خود با این منطقه می
سبک زندگی آشنایی داشته و به لهجه بومیان نیز تسلط 

آوري شده بدون تجزیه و اشت. سپس این اطالعات گردد
تحلیل آماري و کمی شده در قالب گزارش تحلیلی، ادراکی 

  بندي شده ارائه گردید.و طبقه
  

  نتایج
نفر دامدار در قالب  24در سامان مورد مطالعه تعداد 

گله ترکیبی بز و گوسفند  14گله بز،  4گله که از این تعداد 
منظور رأس گاو) به 7-3در تعداد (نفر نیز فقط گاو  6و 

کنند. پرورش ماکیان (مرغ و خروس) داري میمعیشت نگه
 تايروس در دارانگله ها رایج است.نیز در تمام خانواده

در استفاده  اجتماعی شبکه یک قالب در امامزاده صالح کوتاه
 روستا مشاعی عرفی هايسامان از گروهی صورتاز مرتع به

این دامداران براي مدیریت دام از سه  .کنندمی برداريبهره
قسمت مرتع شامل جنگل و اشکوب علفی کوه شو طی دو 

روز،  50-45دوره در سال هر دوره به مدت تقریبی 
هاي چر زمینهاي کوه تا امتداد مراتع حریم و پسدامنه

طور که در کشاورزي اطراف روستا مدت باقی سال را همان
کنند. در فصل زمستان نیز ه میگردد، استفادادامه بیان می

عالوه بر چرا از علوفه تکمیلی نیز جهت تعلیف دام بهره 
  گیرند.می
  

نهاد اجتماعی تشکیل شده در مدیریت مرتع بین  
  داران و دیگر اعضاي مرتبطگله

طور که بیان شد در امر استفاده از مراتع همه همان
ی صورت مشارکتی و در یک شبکه اجتماعدامداران به

خاصی که از سالیان دراز بعد از اسکان در روستا (طبق 
ي یک جا نشینی حدود ي ساکنان با بیشترین سابقهگفته

داران گذرد) بین گلهها میسال از اسکان یافتن آن 45
طور کلی شود، که در این شبکه همه دامداران بهتشکیل می

یاد  ملزم به رعایت زمان ورود و خروج دام به سه قسم مراتع
طور کلی با باشند. دامداران این هماهنگی را بهشده می

دهند. براي کنند، انجام میجلساتی که بین خود برقرار می
هاي کشاورزي این منبع غذایی را چر زمینامر چرا در پس

یعنی "	سري زیر"کنند، اول اینکه به دو قسمت تقسیم می
ت تا اواخر چر قسمت پایین روستا که از اواسط اردیبهشپس

چر باالدست روستا از اوایل پس "سر واال"خرداد، و قسمت 
گیرد. خرداد تا اواسط مرداد ماه مورد استفاده دام قرار می

 "کُلَه شَه"و  "نِصار"به  "سر واال"چر، این قسمت پس
شود. الزم به ذکر است که براي آب شرب دام نیز منتهی می

هاي کشاورزي از آب چشمه دائمی که از وسط زمین
تر شدن گردد آب این چشمه با نزدیکگذرد تأمین میمی

یابد. از این زمان یعنی به تابستان به میزان زیادي تقلیل می
اواسط مرداد به بعد، قسمت دوم مرتع نیز که خود به دو 

دامنه کوه با شیب مالیم رو به شمال با  "نِصار"قسمت 
پوشش جنگلی و اشکوب علفی مناسب منتهی شده به 

اشکوب  وبا پوشش مشجر  "کُلَه شَه"قسمت دوم منطقه 
صورت مشترك علفی جایی تا اواخر مهر تمامی دامداران به

گیرد. آب و هر دو منطقه هم زمان مورد تعلیف دام قرار می
کُلَه "ئم با دبی مناسب در منطقه شرب دام نیز از چشمه دا

گردد. براي استفاده از مراتع باالي کوهستان تأمین می "شَه
 "گُور اَو"هاي پاییزي و ذخیره آب در نیز با اولین بارندگی

االیام توسط پدران همین دامداران احداث شدند، که از قدیم
خود  ها را باالي کوه برده و علف خشک که به گفتهگله

ران پوشش خیلی مناسب نیز دارد تا شروع رشد علوفه دامدا
صورت مشترك از مراتع براي چراي دامداران به جدید همه

ماه کنند. از این به بعد تقریباً اوایل ديدام خود استفاده می
ي تکمیلی ها را به آغل آورده و تا اوایل فروردین از علوفهگله

هاي آفتابی از مراتع شوند. اما هم زمان نیز در روزتغذیه می
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شود. مجدداً دام کمک گرفته می حریم روستا براي تغذیه
داران ملزم به رعایت ورود دام به استفاده از علوفه تمامی گله

باشند. الزم جدید و تازه کوهستان تا اواسط اردیبهشت می
به ذکر است که در مراتع کوهستان همکاري و مشارکت 

مدیریت گله یعنی ترکیب  بیشتري بین دامداران در امر
 2صورت چند گروه ها و هدایت توسط یک نفر بهکردن گله

گیرد. همکاري دیگر که بین خود صورت می نفرِ 3الی 
گیرد براي تأمین مواد خوراکی خود چوپانان صورت می

صورت کنند و بههاست که این امر را بین خود تقسیم میآن
رسد که از چوپانان می روز نوبت به یکی 4الی  3 گردش هر

به پایین کوه آمده و مواد غذایی الزم را تأمین کند. اما در 
طور کلی توسط یک دیگر موارد گله هر کدام از دامداران به
شود گفته می "شُون"نفر یعنی چوپان در اصطالح محلی 
شود. گروهی داري میکه در واقع سرپرست خانوار است، نگه

روستا که داراي تعداد محدودي دام از افراد ساکن شهر یا 
داران رأس هستند نیز دام خود را به یکی از گله 10-5بین 

عموماً دامدار خویشاوند سپرده و هیچ نقشی در مدیریت دام 
 "اَرْباوْ"در عرصه ندارند، به چنین افرادي اصطالح محلی 

شود. اما الزم به ذکر است که افراد خانوار بخصوص گفته می
زایی و همچنین زمانی مادر خانواده نیز در زمان بره پسران و

مانند در همراهی که گله به مدت چند ماه در باالي کوه می
هاي چوپان نقشی اساسی دارند. در بهار و تابستان نیز دام

منظور از شیر به(کوچک را از گله جدا کرده و جداگانه 
براي  هاسازي دامها همچنین آمادهگرفتن و شیردوشی دام

شوند. اصطالحاً به کسی گیري بعدي) به مرتع برده میجفت
و شخص  "بَرگِلُون"برد هاي کوچک را به مرتع میکه بره

گفته  "بیگِلُون"هاي کوچک بز داري بچهمسئول نگه
از اعضاي خانواده ترجیحاً فرزندان  معموالًشود. این افراد می

). در 1شکل  تر هستند (ساختار توضیح داده شده درکوچک
ارتباط مستقیم با سه عضو دیگر دارد  "شون"این ساختار 

کند. در ادامه این تنها با شون ارتباط برقرار می "ارباو"اما 
مشارکت و هماهنگی شکل گرفته در بین دامداران در 
استفاده از مرتع، این ساختار براي تولید و مدیریت 

د خانوادگی محصوالت دامی در بین زنان روستا به یک نها
شود جز در موارد جزیی که در ادامه بحث می "عیالواري"یا 

شود. در مورد مشارکت و همکاري دارند، شکسته می
مدیریت گاو نیز باید گفت که گاوها در طول سال در آغل 

شده داري شده و توسط زن خانواده با علوفه ذخیرهنگه
  گردند. تعلیف می

  
در مدیریت گله بین چوپان و دیگر اعضا : نهاد اجتماعی 1 شکل

  مرتبط
  

  چگونگی روابط بین گله داران روستا
داران رابطه دوستی، ترین رابطه در بین گلهمهم

طوري که در مواقع ضروري همکاري و خویشاوندي است. به
نتواند گله را براي چرا به  "شُون"که شخص اصلی یعنی 

دار ی و همکاري گلهمنظور دوستمرتع ببرد در این صورت به
طور کلی استفاده از برد. اما بهدیگري، دام او را به چرا می

صورت گروهی و هدایت گله فردي است. از نظر مرتع به
دامداران وضعیت مرتع نسبت به شرایط اقلیمی متفاوت 

  طور کلی مرتع در وضعیت متوسط است.است، اما به
  

  ت محصوالتمیزان نقش زنان روستا در تولید و مدیری
نان و دختران از  ـــوالت ز ید این محص ند تول در فرآی

سنی دامنه شتر و  70الی  65تا  10ي  سال نقش دارند، بی
سن به دلیل عدم توانایی نقش چندانی ندارند.  کمتر از این 

به نابراین  یان میب ـــوالت طور کلی ب ید محص که تول گردد 
خانواده درصد بر عهده زن  80دامی در هر خانواده قریب به 

  یعنی مادر است. 
  

هاي شناخت و عملکرد دانش بومی در تولید شیر و فرآوري
  آن

در روستاي امامزاده صالح کوتاه عمده تولیدات دامی 
شود. عالوه بر مدیریت گله در فصل بهار و تابستان تولید می

که بر عهده مرد خانواده و البته گاهی با کمک دیگر اعضاي 

شون

خانواده

بیگلون و 
برگلون

ارباو
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روستایی جداي از نقشی که در مدیریت خانواده است، زن 
 هايامور منزل دارند وظیفه دوشیدن شیر و تولید فرآوري

باشد. زنان خانواده قوه تشخیص آن کامال بر عهده او می
از  "شیرا"اصطالح باالیی براي جدا کردن دام شیري یا به

و  "هُشْگ"اصطالح دهد بهاي که شیر نمیدام نر و دام ماده
ها دارند. هاي خانواده خود از دیگر دامخیص دامهمچنین تش

این شناخت به طرق مختلف از جمله رنگ و ظاهر دام، 
واکنش دام به دوشیدن شیر و حتی با تشخیص صداي دام 

گیرد. الزم به ذکر است که منظور از دام در اینجا صورت می
بز از دو نوع نژاد نجدي و شبیه به بومی سیستان و 

چرا که دامدارانی که گله ترکیبی دارند  ،است بلوچستان
داري گوسفند (میش) تولید گوشت، ها از نگههدف اصلی آن

شود. هایی است که از پشم حاصل میپشم و دیگر فرآوري
باشد. تولید شیر از گوسفند (میش) در سطح خیلی کم می

اما تولید شیر و مدیریت آن در نتیجه تولید دیگر مشتقات 
هایی که گاو دارند و شیر بز براي براي خانواده آن از شیر گاو

دارانی که گله دارانی که گله کامال بز و آن دسته از گلهگله
گردد. عملیات ترکیبی بز و گوسفند (میش) دارند ذکر می

گیرد. دوشیدن شیر هم از گاو و هم از بز در آغل انجام می
 6ساعت ها را هر روز چوپانان در فصل بهار و تابستان دام

ظهر  12:30کنند و ساعت صبح براي چرا وارد مرتع می
منظور شیردوشی با چوبی که از درخت بلوط ایرانی به

(Quercus brantii  و بادام کوهی(Amygdalus spp)   از
آید و هاي زاگرس کوه شو اطراف روستا به دست میجنگل

اصطالح بهشود وارد آغل گفته می "چُو"و  "تَرکِه"اصطالحاً 
کنند. دوشیدن شیر توسط زنان روستا و می "قاش"محلی

یکی از فرزندان خانواده براي ثابت نگه داشتن دام انجام 
و سپس ساعت  "دُونِ ظُهْر"ها اصطالح آنگیرد که بهمی

منظور چرا وارد مرتع شده و بعد از ظهر دوباره گله به 3:30
آورده و  "قاش"شب دوباره چوپان گله را به  8:30ساعت 

انجام  "دُونِ شُومُّون"عملیات دوشیدن شیر براي بار دوم 
گیرد. زنان براي دوشیدن شیر یک پارچه مخصوص که می
منظور گویند بهمی "شیرپال"اصطالح محلی خود به

جلوگیري از وارد شدن مو، فضوالت دام و هر نوع گرد و 
گام ها همچنین هنبندند آنغباري بر روي ظرف شیر می

دوشیدن شیر دست خود را در ظرف شیر زده و بعد شروع 
ها این کار باعث تسهیل کنند، به نظر آنبه دوشیدن می

شود. این دوشیدن شیر و مانع از زخم شدن پستان دام می
 2-1هاي شیري و تعداد گاو بین کار بسته به تعداد دام

کشد. الزم به ذکر است که هنگام دوشیدن ساعت طول می
شود و در صورتی که دام رم کند ر سکوت رعایت میشی

براي رام کردن آن به  "هِشْ دُونْ هِشْ دُونْ "گفتن اصطالح
منظور دوشیدن گاو نیز دو بار در رود. همچنین بهکار می

 "دُونِ صُووُن"روز یکی موقع صبح و دیگري موقع عصر که 
انجام شود، دوشیدن شیر به کار برده می "دُونِ شُومُّون"و 

منظور رام شدن گاو و تسهیل دوشیدن شیر زنان گیرد. بهمی
کنند. در این روستا استفاده می "پُورَيْ پُورَيْ"از اصطالح 

شود، براي دوشیدن شیر از هیچ گونه تکنولوژي استفاده نمی
اما اگر تکنولوژي در این راستا به کار گرفته شود و یک بازار 

، نه تنها باعث تسهیل کار فروش مطمئن وجود داشته باشد
گردد بلکه باعث افزایش تعداد دام و کم شدن زمان آن می

داري به شکل صنعتی و افزایش تمایل جوانان بخصوص گاو
به این حرفه، در نتیجه باعث باال رفتن اشتغال و درآمد 

  خواهد شد.
  

  داران و گاودارانفرآوري سنتی شیر در بین گله
روستاهاي اطراف، زنان نقش در این روستا و دیگر 

اصلی را در فرآوري شیر و تمامی مشتقات آن دارند. در این 
به تولید و  "عیالواري"روستا زنان روستا در یک نهاد 

پردازند. الزم به ذکر است که مدیریت محصوالت دامی می
در قدیم  "شیرواره"طبق گفته زنان روستا تعاونی سنتی 

داشت، وجود داشته به این  زمانی که زندگی عشایري رواج
دادند نفره شیر را به هم قرض می 4-3صورت که گروهاي 

 "نکار"گیري میزان شیر از مقیاسی به اسم و براي اندازه
 "گره"چوبی باریک و دراز با چندین  "نِکار"شد. استفاده می

  شد.درخت کنار درست می مشخص شده روي آن، از شاخه
ه دو محصول روغن محلی توان گفت کطور کلی میبه

شوند و در فصل پاییز به فروش و کشک که از شیر تولید می
رسند، نقش اقتصادي خوبی را براي دامداران دارند. دیگر می

و  "قَرا"، "تووف"، "ماست"، "کَره"، "دوو"مشتقات مانند
کنند. ها از بازار رفع میکه نیاز خانوار را از خرید آن "پنیر"

ونگی فرآوري شیر و مشتقات آن در بین ) چگ1در جدول (
در گذشته این محصوالت نقش زنان دامدار آورده شده است. 

دلیل کاهش هسزایی در اقتصاد خانوار داشتند اما امروزه بهب
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طوالنی بودن فرآیند  تعداد دام مبنی بر کمبود نیرو و گاهاً
بعد از دوشیدن شیر،  گیرند.تولید کمتر مورد توجه قرار می

منظور تاثیر جوشانند سپس آن را بهآن را حرارت داده و می
تر کمی سرد سفت بیشتر مایه ماست و درنتیجه تولید ماست

کنند، بعد از اضافه کردن کنند و مایه ماست اضافه میمی
زنند و در مایه ماست اندکی آن را با یک فنجان هم می

ش گرم به مدت زمان بین نهایت ظرف شیر را با یک پوش
پوشش گرم اصطالح خاصی (پوشانند ساعت می 8-10

ندارد). تشخیص دما با دست زدن به ظرف شیر و زمان الزم 
براي تهیه ماست بر عهده زن خانواده است. بعد از گذشت 

هاي در قسمت فرآوري( "مَشْگِّدوو"زمان الزم ماست را در 
کنند. خالی می شود)داري توضیح داده میاصلی و فرعی گله
کنند. آویزان می "مَلّار"را به  "مَشْگِّدوو"در مرحله بعد 

اي است که از سه چوب بلند از درختان کنار وسیله "مَلّار"
)Ziziphus spina christi(  2اطراف روستا تقریباً به طول 

و قطر  80تر به طول متر و چوبی کوچکسانتی 4متر و قطر 
شود. به این صورت که سه چوب می متر ساختهسانتی 2

هاي حاصل در قسمت فرآوري("بَنْد"بلند را از قسمت باال با 
از پشم و مو دام گوسفندي توضیح داده شد) به هم محکم 

گره  "بَنْد"تر را دو سر آن را با بسته شده و چوب کوچک
شود صورت نیم دایره میبه "بَنْد"طوري که چوب و زده به

صورت هرم از باال در وسط سه چوب که بهو سپس آن را 
را نیز به  "مَشْگِّدوو"کنند. روي زمین قرار گرفته آویزان می

صورت عقب و بندند و سپس آن را بهاین چوب کوچک می
دهند، تا دقیقه حرکت می 50جلو کردن به مدت حدود 

ماست به دوغ تبدیل و سپس کره آن جدا گردد. در اینجا 
با مهارتی که دارد دماي الزم براي جدا شدن نیز زن خانواده 

دهد اگر گرم باشد یخ و اگر کره از ماست را تشخیص می
کند. در گذشته سرد باشد مقداري آب ولرم به آن اضافه می
اضافه  "مَشْگ"که یخ موجود نبود به آن آب خنک 

کردنند و یا اینکه ماست را به مدت طوالنی در داخل می
ریختند دادند و روي آن آب میایه قرار میدر س "مَشْگِّدوو"

روز روي هم  15-10تا سرد شود. کره حاصل را به مدت 
منظور کنند و آن را حرارت داده و مقداري آرد بهجمع می

کنند و به روغن تبدیل گرفتن دوغ اضافی در کره اضافه می
آید. حساب میترین محصول از شیر بهشود. روغن اصلیمی

درست  "بانْتُو"شده را با همان روغن سرخ کرده و آرد اضافه 

هاي دیگر کنند. فرآوردهعنوان غذا مصرف میکنند و بهمی
شود. از از دوغ تولید می "قَرا"، "کَشْگ"، "تووف"مانند 

گیرد، زنان روستا آنجایی که تولید دوغ روزانه صورت می
ري دادوغ را به مدت یک هفته روي هم ریخته و در دبه نگه

کنند، تا به مقدار مناسب براي تولید کشک برسد، و یا می
اینکه نوبت به استفاده از دیگ بزرگی که توسط زنان روستا 

شود، برسد صورت دو گروه چند نفره مشترك استفاده میبه
دهند. در ادامه دوغ را در دیگ جمع کردن دوغ را ادامه می

ن آن را داخل جوشانند و بعد از سرد شدبزرگ روي هیزم می
کنند، و در زیر کیسه مخصوص خالی کرده و آویزان می

آوري آب ظرفی قرار داده مدت زمان منظور جمعکیسه به
روز  6الزم براي جدا شدن کامل آب و سفت شدن حدود 

در تشت بزرگی خالی  "تووف"کشد. در مرحله بعد طول می
ورز  کنند و مقداري آن راکنند و به آن نمک اضافه میمی

هاي کوچک جدا کرده و در صورت چانهداده و در نهایت به
-8دهند و آن را تا زمان خشک شدن گاها تا سینی قرار می

دهند و ساعت در جلوي آفتاب و یا در سایه قرار می 10
شود. از آب جدا شده در مرحله قبل نیز تولید می "کَشْگ"
روي حرارت  کنند به این صورت که آب را برتولید می "قَرا"
اي (هیزم) قرار داده و تا زمان سفت شدن و قهوه "هیمه"

ساعت طول  6-5پزند مدت زمان تقریباً رنگ بودن می
کشد. تولید پنیر، شیر را تا قبل از نقطه جوش آن حرارت می
منظور دهند سپس مایه پنیر را به آن اضافه کرده و بهمی

دقیقه  30حدود زنند، حل شدن مایه پنیر آن را به هم می
ریزند آویزان پنیر درست شده و آن را داخل کیسه می

کنند تا آب آن جدا شود و سپس پنیر داخل ظرف ریخته می
  شود.کنند و پنیر آماده مصرف میو به آن نمک اضافه می

  
هاي عقاید و باورهاي فرهنگی در مدیریت شیر و فرآوري

  آن
از پدران خود به عقیده دامداران، که شغل دامداري را 

اند نوعی احترام به بزرگان و اجداد خود تلقی به ارث برده
کنند. از این رو باید گفت که دامداران این روستا از می

االیام بر این نوع زندگی تکیه داشته و نسبت به سبک قدیم
زندگی خود تعصب دارند. از آنجایی که تولید و فرآوري 

ت، باورهایی در بین محصوالت شیر وظیفه زنان روستا اس
صورت مشترك همچنان بر ها بهآنان وجود دارد که همه آن
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ها هر نوع کار باشند. آنها پایبند میاین عقاید و فرهنگ
خود را از جمله دوشیدن شیر و تولید مشتقات آن را بر 

کنند چرا اساس باور مذهبی با نام خدا و صلوات شروع می
شود. ها میت در مقدار آنکه بر این باورند که باعث برک

ها عقیده دارند که اولین شیري که از گله یا از گاو آن
شود و همچنین اولین تولید ماست و دوغ، از دوشیده می

 اصطالح خوددام گوسفندي و گاو باید در یکی از ایام به
ها این فرآیند ماه (قمري) باشد. به این صورت که آن "خُو"

دهند، به و ماه قمري انجام نمی 23، 21، 13را در روزهاي، 
و باعث  شگون تلقی کردهاین علت که این روزها نحس و بی

ها همچنین در شب شنبه و شود، آنکم شدن شیر دام می
ست دم غروب هر روز هفته هیچ گونه مقدار از شیر، دوغ، ما

(هر چیزي که به  "اِسْبیدي"اصطالح خودو حتی آرد که به
مایه ماست) را از خانه بیرون ( "چیت"رنگ سفید باشد) یا 

کنند. چرا که عقیده دارند این کار باعث کم شدن رزق، نمی
هاي گردد. عقیدهشیر دام و گاهی باعث تلف شدن دام می

این است که  دیگري که در رابطه با تولید شیر از گاو دارند
زایی کسی که از اشخاص خانواده نباید آن روز بعد از گوساله

به حمام برود و حتی همسایگانی که آن روز حمام کردند 
نباید به آغل ایشان سر بزند، چرا که مقدار شیر گاو کم 

شود. همچنین باور دارند که اگر اولین ماست تولید شده می
کنند باعث ازدیاد مقدار ها پخش از شیر گاو را بین همسایه

گردد. عمل دیگري که به پشتوانه باور در بین زنان شیر می
ها جفت گاوي را که روستایی رایج است، این است که آن

ي درخت سبز آویزان زایی کرده به شاخهتازه گوساله
کنند تا خشک گردد چرا که عقیده دارند، این کار باعث می

قدند که گاو همانند درخت گردد و معتازدیاد شیر گاو می
کند. زایی میکه مستمر ثمر است گاو نیز دوباره گوساله

جالب است که بیان شود در صورتی که شخصی به غیر از 
زن خانواده بخواهد شیر گاو را بدوشد باید لباس او را به تن 

کشد و او را غریبه کند، گفته شده که گاو لباس او را بو می
گردد. باید گفت که ی گاو آسان میتشخیص نداده و شیرده

منظور کمک به اقتصاد ها بهها و باوري این تالشهمه
خانواده، جلوگیري از ضرر و ترحم نسبت به دام به وجود 

  آید.می
  

هایی تحت عنوان صنایع دستی حاصل از پشم، مو فرآوري
  و پوست دام گوسفندي

با توجه به این که هدف اصلی دامداران روستا از 
پرورش دام گوسفندي تولید گوشت یا همان فروش دام 

ها، بر حسب باشد. اما در این راستا از پشم و مو داممی
ها در زندگی روستائیان صنایع دستی ضرورت کاربردي آن

ها از شود، که از خرید آننیز توسط زنان روستا فرآوري می
ر بازار جلوگیري کرده در نتیجه باعث کمک به اقتصاد خانوا

منظور مدیریت گردد. مردان روستا در اوایل فصل بهار بهمی
اثر گرما بر روي دام و حفظ کیفیت پشم از آلوده شدن به 

چینند. در مرحله بعد نقش بذر گیاهان، پشم و مو دام را می
منظور استفاده هر چه بیشتر و بهتر از این زنان روستا به
منظور استفاده از شود. اولین کاري که بهتر میپشم پر رنگ

گیرد، شستن پشم و در نتیجه حالجی پشم صورت می
منظور این کار با دست خود زنان روستا کردن آن است که به

بر حسب حجم استفاده از پشم از  گیرد. گاهاًانجام می
ماشین آالت مخصوص در بیرون از روستا براي حالجی پشم 

 "نون وَنی"و  "دُشَک"شود. از آن وسایلی مثل استفاده می
کنند. در مورد دیگر پشم شسته و حالجی شده درست می

صورت دو چوب به (دوك) که به "پَره"را با ابزاري به نام 
طور ي چوبی که بهگیرد و میلهحالت ضربدر رو هم قرار می

ریسند و شود، پشم را میها عبور داده میقائم از میان آن
ي دیگر عنوان پایهبه "شْتِنرِ"کنند. این درست می "رِشْتِن"

، "اَّوار"، "وِریسْت"، "تار در گلیم بافی"صنایع دستی مثل 
به طول  "وِریسْت"شود. به کار گرفته می "اَوسار"و  "بَْند"

تعداد از ابزاري به  16با  "رِشْتِن"متر از بافته شدن  6تقریباً 
و  "رِشْتِن"تار از  64سوراخ که مجموعا  4با  "دُووْال"نام

همانند  "اَوّار"شود، دومیخ توسط زنان روستایی بافته می
است با این تفاوت که در طول کمتري بافته  "وِریسْت "

گیرد. مورد دیگر، در صورتی شود، مورد استفاده قرار میمی
عنوان که پوست را بدون جدا کردن پشم خشک کنند به

ردد که گکاربرد دارد. در مورد موي بز بیان می "وَرپایی"
درست شده نسبت به پشم به  "بَْند"و  "َاوسار"، "رِشْتِن"

طور تر است. به این منظور هماني زنان روستا محکمگفته
ریسند و آن را با چند که براي پشم ذکر شد، موي بز را می

محکمی با  "بَنْد"و ریسیدن دوباره  "رِشْتِن"الیه کردن 
ن حاصل هاي متفاوت بامهارت دست توسط زناطول
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 "بَنْدها"تار از این  12صورت شود. در مرحله بعد بهمی
شود و بافته می "اَوسار"بامهارت دستان زنان روستایی 

شان عنوان بستن دام در آغل و دیگر ضروریات زندگیبه
کاربرد دارد. در اینجا به شرح کاربردهاي مختلف پوست 

گفته زنان  شود با این تفاوت که بهگوسفند و بز پرداخته می
 "مَشْگ"، "خیگ"منظور تولید روستا پوست بز ماده نیز به

منظور از کیفیت بهتري برخوردار است. به "مَشْگِّدوو"و 
در ابتداي کار نمک و آرد براي  "خیگ"درست کردن

روز در  5جلوگیري از گندیده شدن پوست به مدت تقریبی 
آستر کنند، بعد از گذشت این مدت داخل پوست اضافه می

 پوست را درآورده و با چاقو اثرات نمک و آرد را تمیز
 و گیاه چویل کنند. در مرحله بعد نمک، زردچوبهمی

)Ferulago angulata( منظور جلوگیري از گندیده شدن به
تر شدن قسمت درونی پوست و همچنین گیاه رنگو خوش

 براي دارد ضدعفونی خشک شده چویل که خاصیت
آن و  کردن عفونی ضد شدن پوست، فاسد از جلوگیري

روي آن به  و داخل را چویل تر معطر شدن پوست گیاهمهم
بعد از این مدت شیر گاو و آرد  .دارندروز نگه می 3مدت 

تر و نرم شدن تر، محکممنظور ضخیمبه تفت داده شده را
ریزند و در روزه در داخل پوست می 7پوست در یک دوره 

بار  3-2از درون پوست تمیز کرده و  مرحله آخر این مواد را
منظور این که شیره به خورد پوست برود و شیره انگور به

قسمت درونی پوست را صاف و یکدست شود براي هر بار در 
 "خیگ"ریزند و در نهایت روزه درون پوست می 5-4دوره 

که شرح آن گذشت به مدت  "روغن محلی"آماده شده و 
ها از کیفیت روغن کاسته طوالنی بدون این که نه تن

گردد، درون آن می ترخوشمزهشود بلکه روغن معطر و نمی
را نیز از هر دو پوست بز و گوسفند  "مشگ" دارند.نگه می

کنند، اما پوست بز به این منظور کیفیت بهتري درست می
دارد. فرایند تولید این محصول نیز به این صورت است که 

این دلیل که گندید نشود، به زنند به پوست را نمک می
ماند. بعد مدت یک هفته این نمک روي پوست و داخل می

منظور معطر و خشک به "جَفْت"از گذشت این زمان 
ریزند. روز در آن می 20تر کردن پوست به مدت ضخیم

پزند و پوست را به جفت را در ظرفی می باگذشت این زمان
این دلیل که جفت  دارند بهمدت یک هفته درون آن نگه می

باعث جدا شدن چربی یا گوشت اضافی از پوست و همچنین 

گردد. در نهایت نیز تر شدن پوست میتر و ضخیممحکم
منظور پوست را که به مشک تبدیل شده را شسته و به

ریزند. در نهایت نحوه فرآوري استفاده آب در آن می
بز محصول نیز از پوست  شود که اینبیان می "مشگدوو"

گردد. به این صورت که پوست را براي راحت کندن تهیه می
دارند و بعد از روز بدون نمک نگه می 3موي آن به مدت 

روز  3جدا شدن موي آن همانند مشک پوست را به مدت 
گذارند بعد از این مرحله پوست داخل جفت پخته شده می

د کنند و به مدت چنپر می "جو"را بیرون آورده و آن را با 
دارند، که هم خشک شده و هم دود دادن آن روز نگه می

روز  30-20راحت گردد. در این جا نیز پوست را به مدت 
منظور آنتري باکتریال کردن با دود بوته گون به

Asteragalus spp)( ًمسدود شده دود  در یک اتاقک کامال
 کنند.را شسته و استفاده می "مشگدوو"دهند و درنهایت می

صورت همکاري چند زنان روستا به "مشگدو"ر تولید در ام
خانوار همسایه در این مدت دود دادن در استفاده از اتاقک 

  کنند.  و دود بر پا کردن همکاري می
  

ترین محصوالت براي دامداران ترین و اقتصادياصلی
  روستا

ترین هدف از ترین و اقتصاديدر این روستا اصلی
گوشت است. به این منظور که دام خود داري دام، تولید نگه

رسانند. اما از میان را پرورش داده و به فروش می
و  "روغن محلی"، "کَره"ها هاي شیر به گفته آنفرآوري

	کشگ" آوري را دارند. فروش پشم نیز به بیشترین سود"
شود. سودآوري بیشتر از پشم آور تلقی مینسبت کمتر سود

اد است بنابراین از آنجایی که ملزم به داشتن گوسفند زی
بیان شد به دلیل کمبود  قبالًداري گوسفند همانطور که نگه

کمک نیروي جوان کم شده، پس سودآوري از پشم نیز 
کلی کمک گرفتن از طورگردد. اما بهتبع آن کمتر میبه

تواند سرعت تولید را زیاد و تکنولوژي در این راستا می
نماند که دیگر محصوالت تولید شده تر کرد. ناگفته سودآور

ها از ي آننیز با توجه به اینکه نیاز خانواده را نسبت به تهیه
کند، نقش بسیار مهمی را در اقتصادي خانوار بازار رفع می

  کنند.ایفا می
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

3.
4.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.3.4.5
http://rangelandsrm.ir/article-1-505-fa.html


  315                                                                         ...   بررسی دانش بومی زنان روستایی در تولید و مدیریت محصوالت دامی
 

  نهاي حاصل از آ: شیر و فرآورده1 جدول
نام 

  محلی
نام 

  فارسی
وضعیت   وضعیت مدیریت  موارد مصرف  طریقه فرآوري

  فروش
  مالحظات

که در سه روز اول بعد از متولد شدن شیري   آغوز  لوي
شود را جوشانده تا بره و گوساله دوشیده می

  صورت پنیر سفت شود.به

  
  مصرف غذا

  
  استفاده خانگی

  
  ندارد

این محصول براي گاو 
  نسبت به بز بیشتر است.

مکمل غذایی، صبحانه و فرآوري   از دوشیدن شیر دام (گاو و گوسفند و بز)  شیر  شیر
محصوالت فرعی که از براي دیگر 

  گرددشیر تولید می

براي هر دو دام به   ندارد  استفاده خانگی
فرآوري ثانویه تبدیل 

  شودمی
از جوشاندن شیر و اضافه کردن مایه پنیر   پنیر  پنیر

  شود.حاصل می
از شیر گاو بیشتر تولید   ندارد  استفاده خانگی  مصرف غذایی براي صبحانه

  شودمی
جوشاندن شیر و اضافه کردن مایه ماست از   ماست  ماست

  شود.تولید می
همرا غذا و میان وعده استفاده 

  شودمی
ماست گاو کیفیت بهتري   ندارد  استفاده خانگی

  دارد
و آویزان  "مشگدوو"از خالی کردن ماست در   دوغ  دوو

شود. درست می "مالر"کردن این مشکدو به 
-30این عملیات بسته به مقدار ماست بین 

  کشد.دقیقه طول می 60

همراه غذا و نوشیدنی سرد براي 
  خنک شدن در هواي گرم تابستان

مازاد بر استفاده 
خانواده بین اقوام 

  شود.تقسیم می

به نظر مردم محل دوغ   ندارد
حاصل از ماست بز 

  تر استباکیفیت

-از خالی کردن دوغ جوشیده شده در کیسه  کشک  توقف
شود و میهاي مخصوص که از بازار تهیه 

  شود.درنتیجه جدا شدن آب آن حاصل می

تووف حاصل از دوغ بز   ندارد  مصرف خانوار   مصرف غذایی
  رنگ سفیدتري دارد

از قالب کردن توف تولید شده و خشک   کشک  کشک
  گرددکردن آن در زیر آفتاب حاصل می

مصرف خانوار و   عنوان چاشنی غذامصرف غذایی به
  تقسیم بین اقوام

حاصل از دوغ بز کشک   دارد
تر و سفیدتر از روشن

  کشک دوغ گاو است.
قله   قرا

  قوروت
از جوشاندن آب جدا شده در مرحله تووفف 

  شود.جوشیده حاصل می
مصرف خانوار و   چاشنی غذا

  تقسیم بین اقوام
قره قوروت حاصل از دوغ   دارد

  تر از گاو استبز باکیفیت
دوغ جدا از هم زدن ماست در مرحله تولید   کره  کره

  شودمی
مصرف  خانوار و   براي صبحانه و چاشنی غذا

  تقسیم اقوام
کره حاصل از ماست بز   دارد

تر و گران باکیفیت
تر  از کره گاو قیمت

  باشد.می
روغن 
  محلی

روغن 
  حیوانی

از جوشاندن کره و اضافه کردن مقداري آرد 
منظور جدا شدن دوغ اضافی در کره به به

  آیددست می

مصرف خانوار و   غذا، صبحانهچاشنی 
  تقسیم بین اقوام

روغن حاصل از کره بز   دارد
تر و بسیار باکیفیت

تر از روغن کره گاو گران
  است
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  : صنایع دستی حاصل از پشم و مو دام گوسفندي2جدول 
  فروشوضعیت   وضعیت مدیریت  موارد استفاده  نحوه فرآوري  نام فارسی  نام محلی  ردیف نوع دام

  
  گوسفند

  
  
  

1  

  
  
  
  پشم

  
  
  
  پشم

  
از چیدن پشم بدن گوسفند 
در فصل بهار با ابزاري به 

  شودحاصل می "چره"اسم 

- پشم را شسته و حالجی کرده و در کیسه
کنند هایی ریخته و تشک تولید می

اي (ترجیحا پشم سفید نباشد)؛ و وسیله
که کیسه آن  "نون ونی"بنام محلی

سانتی متر  30قطر اي به صورت دایرهبه
  روداست و در فرآیند نان پختن به کار می

  
  
  

خانگی و تقسیم 
  بین اقوام

  
  
  
  دارد

 

  
  
2  

  
  رشتن      

  
  نخ قالیبافی

از ریسیدن پشم سفید با 
 "پره"دوك  به اسم محلی 

توسط زنان روستا حاصل 
شود. در نتیجه آن را می

الیه الیه کرده و به آن 
گویند، حاصل  "ماشوور"

  شودمی

  
عنوان تار در گلیم بافی و پود قالیبافی به

  شودصورت رنگ شده استفاده میبه

  
  

  خانگی

  
  
  دارد

 

  
       3  

  
  وریست و اوار

  
  باربند

متر و  6به طول  "وریست"
به طول کمتر از بافته  "اوار"

با ابزاري به  "رشتن"شدن 
و دومیخ توسط  "دووال"نام

زنان روستایی حاصل 
  شودمی

  
موارد استفاده این محصول بیشتر از طناب 

  است.

  
  خانگی

  
  ندارد

 

  
4  

  
  ورپایی

  
  زیرانداز

از خشک کردن پوست 
گوسفند قصابی شده بدون 
جدا کردن شم آن تولید 

  شودمی

  
  شودعنوان زیر انداز استفاده میبه

  
  خانگی

  
  ندارد

  
  بز

  ندارد  خانگی  عنوان تار در گلیمبه  از ریسیدن موي بز  نخ  رشتن  1

 

  
  
  
2  

  
  
  
  اوسار

  
  
  
  افسار

 "رشتن"از چند الیه کردن 
 "بند"و ریسیدن دوباره 
شود و محکمی حاصل می

 12صورت در مرحله بعد به
بامهارت  "بندها"تار از این 

دستان زنان روستایی طناب 
عنوان شود که بهحاصل می

  رود.افسار به کار می

  
  

  شودبراي بستن دام در آغل استفاده می

  
  
  

  خانگی

  
  
  
  ندارد

 

  
3  

  
  بند

  
  طناب

هاي متفاوت از با طول
ریسیدن دوباره چند تار از 

و در نتیجه بافته  "رشتن"
شدن با دست توسط زنان 

  شودحاصل می

براي بستن دام در آغل و براي هر استفاده 
دیگیري که نیاز به طناب باشد استفاده 

  شود.می

  
  خانگی

  
  ندارد

 

  
4  

پوست بز نر و ماده درست از   مشک آب  مشگ او
کنند. ولی ماده می

  تر است.باکیفیت

  ندارد  خانگی  براي خنک کردن آب در فصل تابستان

 

  
5  

  
  مشگدوو

از پوست بز نر و ماده به   مشک دوغ
آید. پوست بز ماده دست می

  شود.بیشتر استفاده می

منظور تهیه دوغ از ماست و همچنین به
  داري دوغ براي مدت طوالنینگه

  
  خانگی

  
  ندارد

 

  
6  

از پوست بز نر و ماده درست   خیک  خیگ
کنند. ولی ماده می

  تر است.باکیفیت

منظور نگه داري از روغن به مدت به
  طوالنی

  
  خانگی

  
  ندارد
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  گیريبحث و نتیجه
منطقه مورد مطالعه با توجه به نتایج این تحقیق مردم 

آوري دانش سنتی خود را در استفاده پایدار از مرتع و سود
هاي بومی حفظ کردند؛ ولی فرزندان از آن را با استراتژي

ها نسبت به ادامه این سبک زندگی، تمایلی نشان آن
دهند. چرا که باور دارند مانع پیشرفت، رفاه و آسایش نمی

د شد. زیرا نسبت وقت و خود و فرزندانشان در آینده خواه
هزینه مادي و معنوي در دامداري سنتی و سودي که حاصل 

گردد، جوابگوي میزان سطح پیشرفت و افزایش می
هاي رفاهی نیست؛ بنابراین اگر در این راستا اقداماتی هزینه

در جهت باال بردن جذابیت و انگیزه، امکان کسب درآمد باال 
داري به دامداري و مرتع داري صورت نگیرد،نسبت به مرتع

شیوه سنتی در ایران که ریشه در بین روستاها و عشایر 
طور که در این روستا شود هماندارند با چالش روبه رو می

به نسل بعد منتقل نشده است. در این راستا اولین مورد 
توان با انجام مطالعات است که می "یابیمسئله"موضوع 

تر با مردم محلی به روشن یکبیشتر و برقراري ارتباط نزد
شدن موضوع کمک کرد؛ اما شاید بتوان گفت که راهکارهاي 
دامداري نیمه صنعتی با پرداخت تسهیالت کم بهره، حمایت 

هاي سالی، کنترل جدي بیماريجدي در مواقع خشک
زایی بیشتر، هاي اصالح نژادي با امکان برهدامی، پرورش دام

مقاوم، رسیدگی به وضع  پرورش نژادهاي دام گوشتی و
مراتع از لحاظ کمیت و کیفیت علوفه و آب قابل مصرف 

ها و داري، بیمه کردن دامهاي مرتعها از طریق طرحدام
سازي در استفاده هم ها، آموزش و فرهنگحتی آغل آن

داري مثل پرورش زنبور عسل، هاي مرتعزمان از دیگر زمینه
ویت و استفاده از کاشت و برداشت گیاهان دارویی، تق

هاي گردشگري، حمایت کلی از روستا و روستاییان پتانسیل
گشا توانند در این راستا راهبراي جلوگیري از مهاجرت و... می

باشند؛ اما باید گفت که دانش بومی نیز به نوبه خود داراي 
ها هایی است که نیاز به بررسی و شاید تلفیق آنضعف

دهی شیوه پذیرفته شده در ارزشعنوان یک بادانش نوین به
ها هاي دانش، محدودیتبه دانش بومی مؤثر باشد. همه نظام

هایی دارد و دانش بومی نیز از این قاعده مستثنی و ضعف
ها، نیست. دانش بومی و علم در همه شرایط و موقعیت

مناسب و دقیق نیست. غیر معقول است که بپذیریم همه 
سب و در جهت پایداري محیط هاي بومی، اعمالی منادانش

). دانش بومی در روستاها در تمام 20را در پیش گرفتند (
هاي استفاده از طبیعت به کار گرفته شده و در این زمینه

راستا نیز مردم عقاید و باورهاي فرهنگی خود را تشکیل 
عنوان یکی از مجریان شک زنان روستایی بهاند، بیداده

کنند. سزایی را ایفا میهمهم نقش ب دانش بومی در ارتقاء این
طور که در این تحقیق نشان داده شد زنان روستا با همان

هاي قدیمی خود، در جهت سودآوري و باال بردن حفظ سنت
سطح اقتصادي خانوار هم دوش با مردان در یک نظام 

و در نتیجه در ارتباط با دیگر زنان روستایی یک  "عیالواري"
پسندیده و صمیمی را در روستا شکل ساختار اجتماعی 

در سطح خانواده  "عیالواري"اند؛ به عبارت دیگر اگرچه داده
است اما این به معنی این نیست که نسبت به نیاز دیگر 

توجه باشند. در تحقیقی که به بررسی عملکرد همسایگان بی
سیستم مدیریتی تعاونی همشیري در بین زنان روستایی با 

پرداخته شد، ابعاد مختلف دانش بومی،  »شیردان«عنوان 
ها و مکانیسم مدیریت شیر در بین زنان و همچنین سنت

عرف محلی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. در این 
هايِ خود، سیستم زنان دامدار، با روي هم ریختن شیر دام

حجم شیر تولیدي و محصوالت برگرفته از شیر را افزایش 
وري اقتصادي، خودکفایی، امرار ه بهرهدهند. این امر بمی

شود. بر اساس داران منجر میمعاش، و اقتصاد پایدار گله
نتایج این تحقیق، بیان کردند که زنان روستایی، در روستاي 

منظور مورد قصر یعقوب، بر اساس عرف محلی خود و به
ها، نهاد اجتماعی را بر اساس آداب و رسوم مدیریت شیر دام

ها برخاسته از دانش بومی اند. این تشکلدادهمحلی شکل 
برداران به منطقه است و نوعی سرمایه اجتماعی براي بهره

رود و نقش مهمی در حفظ و تقویت انسجام شمار می
هاي اقتصادي ساکنان منطقه ایفا اجتماعی و پایداري مؤلفه

). در ادامه در تحقیق دیگري پیرامون این 18نماید (می
یتی تعاونی سنتی (شیردان) در شبکه زنان سیستم مدیر

روستاي قصر یعقوب بر مکانیسم مدیریت شیر در بین زنان 
هاي محلی مرتبط با آن ها و عرفو همچنین برخی سنت

پرداختند بیان داشتند که زنان دامدار روستایی در روستاي 
منظور مدیریت مورد مطالعه بر اساس عرف محلی خود و به

د اجتماعی را بر اساس آداب و رسوم محلی ها نهاشیر دام
ها اند. همچنین اظهار داشتند که این تشکلشکل داده

برخاسته از دانش بومی زیست محیطی منطقه بوده و نقش 
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نمایند. در مهم در معیشت خانواده و اقتصاد روستا ایفا می
هاي ساختار فرهنگی و اجتماعی روستا را عین حال پایه

در  )2015کوین (). در این راستا 19د (نماینمستحکم می
کتاب توسعه پایدار چین روستایی معتقد است که مسیر 

صورت یکپارچه و توسعه پایدار براي مناطق روستایی باید به
زیست و سیستماتیک در سه دیدگاه اقتصادي، محیط

). در تحقیق دیگري 16هاي اجتماعی باشد (سیستم
هاي لبنی دام ت فرآوردههاي محلی در مدیریپیرامون سنت

هاي باالدست شمال صورت گوسفندي و گاوي در جنگل
داران گرفت، محقق بیان داشت که تحلیل دانش بومی گله

در مدیریت دام در جنگل و شناخت ابعاد مختلف دانش 
بومی در فرآوري و تقسیم مشتقات شیر گوسفندي در فصل 

در این نظام  است. "عیارزنی"تابستان در قالب تعاونی سنتی 
هاي مربوط به نیز مالکین دام با روي هم ریختن شیر دام

خود، حجم شیر تولیدي و محصوالت برگرفته از شیر را 
وري اقتصادي، دهند. این امر منجر به بهرهافزایش می

شود؛ و داران میخودکفایی، امرار معاش و اقتصاد پایدار گله
روستا براي مدیریت بین گاوداران "شیر به شیر"نوع تعاونی 

شیر دام گاوي شکل گرفته است. بر اساس نتایج این محقق 
داران در روستاي مورد مطالعه، براي مدیریت دام و گله

ها، سازمان اجتماعی را بر اساس آداب و فرآوري شیر آن
اند. این سازمان نوعی سرمایه رسوم محلی شکل داده

. تقویت انسجام شودبرداران محسوب میاجتماعی براي بهره
داران و سرمایه اجتماعی شکل گرفته در شبکه اجتماعی گله

نقش مهمی را در پایداري اقتصاد معیشتی ساکنین این 
کند. همچنین اظهار داشتند که وجود منطقه ایفا می

داران سبب نهادینه همیاري در بین شبکه اجتماعی گله
است  ها و باورهاي فرهنگی در این منطقه شدهشدن عرف

گفته نماند که در این تحقیق عالوه بر محصوالت لبنی ). نا2(
حاصل از شیر، صنایع دستی فرآوري شده از پشم، مو و 
پوست دام گوسفندي با توجه به اهمیت و نقشی که در 
زندگی روستایی دارند پرداخته شد، که در این جا نیز فرآیند 

کامال بر عهده  ها با توجه به مهارتی که الزم دارندتولید آن
باشد. بنابراین در این تحقیق نقش پرکاربرد زنان روستا می

توان با استفاده تر شده و میو پر زحمت زن روستایی نمایان
هاي محققان دیگر در رابطه با از این تحقیق و سایر پژوهش

نقش زنان این سرزمین به یک شباهت در زمینه فعالیت، 

. در حال حاضر به علت تمایل فداکاري، تالش و امید پی برد
زنان و دختران جوان به تحصیل و زندگی همراه با امکانات 

ها به وجود آمده مدرن که در نتیجه تغییر فرهنگ سنتی آن
شود که این دانش در آینده کمتر مورد بینی میاست پیش
 ها قرار گیرد.حمایت آن

توان گفت که دانش بومی هر قوم بخشی در نهایت می
اند و بر هاست که آن را در حافظه ثبت کردهسرمایه آناز 

اساس آن آداب و رسوم، باورها و قوانین خاص خود را به 
اند. این قوانین نه تنها در تضاد با روح قوانین وجود آورده

اي درست و متفاوت در حاکم بر طبیعت نیست بلکه شیوه
. باشدهاي منابع طبیعی خدادادي میجهت بیان پتانسیل

برداري از همچنان که مردمان روستا همیشه با نوع بهره
منابع طبیعی و ارتباط مستقیم با آن شکرگزار بوده و هیچ 
وقت از روي عمد در پی ضرر و زیان رساندن به این 

ي معنوي نبودند. بنابراین شایان ذکر است که با سرمایه
ها، به نقش دانش مردم بومی حفظ و حراست از این سنت

هاي آبادانی و توسعه روستایی که ها و فعالیتریزيبرنامهدر 
همان روش مناسب براي مدیریت منابع طبیعی با در نظر 
گرفتن شرایط محیطی است، اگر مورد توجه قرار گیرد و 

هاي نوین، ها را در جهت تلفیق روش سنتی با شیوهآن
هاي فروش ایمن و در نتیجه تشویق به تولید بیشتر تعاونی

طورکلی دانش بومی و بهین محصوالت کمک کرد. ا
باشند اي از دانش تجربی بشر میراهکارهاي سنتی مجموعه

که نه تنها از طریق علم کامال قابل فهم و درك است بلکه 
براي ابداع راهکارهاي مناسب قرن بیست و یکم ضروري 

دانش مذکور ضمن اینکه ابزار توسعه بوده، ). 8( است
لیزور، تکنولوژي وارداتی را متناسب با محیط عنوان کاتابه

فرهنگی، اجتماعی و  ساخته و به دلیل مزایاي اقتصادي،
 نیز ايزیست محیطی داراي ارزش اقتصادي و قابلیت مبادله

تواند توجهی به این دانش می). بنابراین بی12باشد (می
ها براي پیشرفت اقتصادي و باعث سرکوب بسیاري از انگیزه

ها شود. امروزه، استفاده ین عدم تداوم این سنتهمچن
زمان از دانش بومی و دانش رسمی یک استراتژي اساسی هم

است، که متخصصان براي توسعه کشورهاي توسعه نیافته و 
تا بدین ترتیب در اند در حال توسعه بدان تاکید کرده
منظور هاي مشارکتی، بهمطالعات و پیش از اجراي طرح

هاي بیشتر مردمی، به شناسایی، دانش بومی جلب مشارکت
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آنچنان که ). 13، 11هاي سنتی پرداخته شود (و روش
ها اند که بر اساس اندیشهکشورهاي در حال توسعه در پی آن

اي از جامعه خلق کنند و نهادهاي موروثی خود شکل تازه
)3.(   
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