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   دام گوسفنديمحصوالت  توليد و مديريت هاي محلي درو سنتبومي دانش

  )مازندران استان -موردي: روستاي كُدير ة(مطالع
  

 4و محمد عواطفي همت 3، محمدرضا مروي مهاجر2*، مهدي قرباني1الهه علي بابايي عمران

 
 20/11/92تاريخ پذيرش:  – 15/04/92تاريخ دريافت: 

  
 

 چكيده

 انجام از هدف. دكن مي ايفا دامي محصوالت مديريت  در را كليدي نقش ايران روستايي جوامع در داران گله نبي در همياري 
 توابع از كُدير روستاي در گوسفندي دام شير هاي فرآورده مديريت و توليد در محلي هاي سنت تحليل و شناخت تحقيق، اين

 از اطالعات آوري جمع براي كه است پيمايشي هاي روش مبناي بر تحقيق اين در مطالعه روش است. مازندران استان كُجور
 باز نامه پرسش تكميل و هدف هاي گروه با يافته سازمان مصاحبه مشاركتي، مشاهده و مستقيم مشاهده  شامل كيفي هاي روش

 مختلف ابعاد ناختش و جنگل در دام مديريت در داران گله بومي دانش تحليل شامل تحقيق اين نتايج. است شده استفاده
 توان مي تحقيق اين نتايج اساس بر.  است "عيارزني" سنتي تعاوني قالب در شيري مشتقات تقسيم و فرآوري در بومي دانش
 رسوم و آداب اساس بر را اجتماعي سازمان ،آنها شير فرآوري و دام مديريت براي مطالعه، مورد روستاي در داران گله دكر بيان

 اجتماعي سرمايه و انسجام تقويت. شود مي محسوب برداران بهره براي اجتماعي سرمايه نوعي سازمان اين. ندا داده شكل محلي
 همچنين. كند مي ايفا منطقه اين ساكنين معيشتي اقتصاد پايداري در را مهمي نقش داران گله اجتماعي شبكه در گرفته شكل
  .است شده منطقه اين در فرهنگي باورهاي و ها عرف شدن ادينهنه  سبب داران گله اجتماعي شبكه بين در همياري وجود

 
  .ديركُ روستاي ،يار زني، نهاد اجتماعيع بومي،دانش ،فرهنگي شناسي بوم: كليدي هايواژه
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  مقدمه
اي متعادل از  مجموعهشناختي محيط  بومدر ديدگاه 

از  عنوان يكي بهزنده است كه انسان موجودات زنده و غير
 ي،شناس بوم شود. مياجزاي مهم بخش زنده محسوب 

 .ستآنها زيست محيط و زنده موجودات بين تعامل مطالعه
و  ها ناانس ميان تعامالت و روابط مطالعه انساني شناسي بوم

استه از و در واقع مطالعه فرهنگ برخ ايشان زيست محيط
كه تحت عنوان دانشي به  باشد رابطه انسان با طبيعت مي

گيرد. مطالعه قرار ميمورد  ١"فرهنگي شناسي بوم"ام ن
 فرهنگي هاي جنبه كه است دانشي شناسي فرهنگي بوم

 و تحليل مورد خود را پيرامون طبيعت با انسان ارتباط
  در كه ابعادي از يكي .)12دهد (مي قرار بررسي

بومي دانش گيرد، مي قرار بحث مورد فرهنگي شناسي بوم
هاي هاي دامي در عرصهگله مديريت در برداران مرتع بهره

 اكولوژيك دانش قرن است كه سه از بيش باشد.طبيعي مي
 را در كليدي بسيار نقش سوم جهان كشورهاي در بومي
و  23( دكنمي ايفا هاكشور اين اقتصادي و فرهنگي توسعه

). محققين مختلفي به نقش مهم دانش اكولوژيك بومي 13
هاي طبيعي اشاره پايدار از عرصهداران در استفاده گله
دانش ). 26 و 25، 24، 21، 18، 17، 11، 5(اند  دهكر

اي انباشته از شناخت، عملكرد و اكولوژيك بومي بدنه
باورهاييست كه خود را از طريق فرآيندهاي تطبيقي نشان 

دهند و از طريق انتقال فرهنگي از نسلي به نسل ديگر مي
امي كه در نقاط مختلف ايران ). اقو4و  3شود (منتقل مي

پردازند متناسب با نوع طبيعت موجود، به دامداري مي
هاي م در عرصههاي گوناگوني را براي مديريت داشيوه

ها روابط تكنيكي را در اند. اين شيوه طبيعي اتخاذ نموده
شود و در مجموع يك برداري از طبيعت شامل ميبهره

كه با شرايط محيطي و  دهدبرداري را شكل مينظام بهره
بومي كه به  فرهنگي سازگار هستند. اين نظم و دانش

ضامن بقاء و حفظ  ،شودتعبير امروزي مديريت ناميده مي
همچنين  .)12( استها در ادوار گذشته بوده  جنگل

هاي دليل سختي شرايط در عرصه دامداران متحرك به
اري صورت مشاركتي و با همك ها، بهطبيعي نظير جنگل

ي و ند. اين همكاركنيكديگر اقدام به مديريت گله مي

                                                            
1- Cultural Ecology 

 2"همياري"، استنوعي ياريگري  ةكنند بيانكه  مشاركت
نام دارد. همياري در واقع نوعي همكاري ميان سويه 

شود شخص براي مدتي ديگري را باشد كه سبب مي مي
ن حالت در افزايش اي طبع بههمچون خود نگاه كند و 

تواند تمريني در دوستي مي وستي و نوعهمبستگي و ديگرد
مده در بين دامداران منجر به وجود آ ههمياري ب خور باشد.

 شود داران مياجتماعي در بين گله گيري يك سازمان شكل
هاي سنتي بندي خود از ياوريواژه تعاون را در طبقه). 8(

هاي ياريگر سازمان يافته نامزد كرده براي نامگذاري گروه
يي كهن كه هنوز نيز اشكالي از آن را در ها ناازماست؛ س

جو كرد.  و توان جستايالت اين مرز و بوم ميروستاها و 
هاي تعاوني"هاي ياريگر سازمان يافته، اين نوع گروه

شدن براي  د و شايستگي سرمشقننام دار "سنتي
هاي د. خوشبختانه تعاونينريزان تعاون كشور را دار برنامه

ه دامداري سنتي هنوز در ميان دامداران سنتي در زمين
وجود هاي گوناگون متحرك، زنده و رايج است و به نام

هاي سنتي در مديريت ترين تعاوني. يكي از مهم)9( ددار
 "واره"داران در ايران تعاوني سنتي ها در بين گلهشير دام

است كه در واقع واره نوعي سازمان غير رسمي تعاوني 
و بسيار كهن با محور اصلي همياري  زنانه اغلبسنتي 

است. اگر چه محور اصلي مبادله در واره مبادله پاياپاي 
اما در حاشيه آن مبادالت اقتصادي،  ،(شير به شير) است

در تحقيق  ).10افتد ( تماعي و رواني ديگر نيز اتفاق مياج
داران منطقه حاضر نيز نوعي از اين تعاوني در بين گله

نام دارد. اين تعاوني  "يارع"گرفته و  شكل مورد مطالعه
داران در اين سنتي مصداق بارزي از همياري در بين گله

باشد و سبب حفظ انسجام و اتحاد در بين روستا مي
هاي جنگلي براي استفاده از عرصه دامداران شده است.

  نسق و نظم تابع سنتي نهادهاي توسط مديريت گله
 و ورود زمان در نظم عينو رعايت مثال براي. است خاصي
 عرفي، هايمحدوده بنديتقسيم منطقه، دام به خروج

 را در هر سامان دام توقف مدت و مناسب گله پراكنش
 تجربه و آگاهي براساس دارانگله اقدامات از جمله توان مي

 گياهان از كامل شناخت با دامداران برد. نام آنها شغلي
  معيارهاي با ار خود هايدام چراي دوره خوراك،خوش
 د.كننمي تنظيم جنگل اكولوژيك توان و مجاز برداري بهره

                                                            
2- Mutual help 
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 دارند خود عرفيي ها ناسام قلمرو در را هايينظام بوم آنها

  پوشش به رساندن آسيب بدون و مطلوب اندازه به كه
 از هانظام ينا .دكننمي بهره برداري آن از گياهي

از مراتع  فادهاست در معيشتي توليد هاينظام پايدارترين
-تجربه و بوميشدان در ريشه كه آيندمي شمار به جنگلي

 وقتي تا و دارد بوم و مرز اين گذشته هايقرن شغلي هاي

 و فرهنگي هايپايه عنوان پابرجاست اينها نيز به جامعه كه
  . دانش)27( دهندمي خود ادامه يو بقا تكامل به فني

با  آنهاطه متقابل محيطي دامداران برگرفته از راب زيست
كند تا كمك مي آنهابه  باشد كهمحيط اطرافشان مي

اي كامال پايدار مديريت نمايند ها را به شيوهاكوسيستم
عنوان مثال، دامداران مجهز به يك دانش بسيار  ). به16(

هاي سنتي مي غني در ارزيابي وضعيت مراتع به روش
ثير أضي تباشند كه به نوبه خود بر الگوي كاربري ارا

گذارد. پايش وضعيت و تخمين ظرفيت چراي مراتع  مي
توسط دامداران نيز گوياي نوعي دانش قوي براي اين 

). اما متاسفانه در دانش نوين 7باشد (دسته از افراد مي
داران اغلب دانش گله ،هاي طبيعيبراي مديريت عرصه

ي آن از دست دادن يك شود كه نتيجهناديده گرفته مي
بالقوه و غني از دانش براي مديريت پايدار اين  منبع

 ميراث بومي دامداران و سنتي دانش ).6باشد (مناطق مي

 هايبرنامه براي كه شودمي محسوب گرانقدري ملي

 كندمي فراهم را هاييفرصت اجتماعي، توسعه و مديريتي

 محلي منابع ساماندهي و اولويت بندي شناسايي، به و

 جامعه اقشار بين در سنتي دانش عرفيم د. نمايمي كمك

 تواندمي و شده شباني شغل به نسبت مثبت رويكرد باعث

هدف  .دكن تقويت كشور در را اجتماعي ساختار استحكام
بومي هاي مختلف دانشاز اين تحقيق، بررسي جنبه

هاي شيري از دامداران براي مديريت و توليد فرآورده
ها و  ير واقع در جنگلروستاي كُدهاي گوسفندي در  دام

 اين درباشد. هاي شمال كشور ميدست جنگلمراتع باال

جمله  از دارانگله بوميدانش مختلف هايجنبه تحقيق
هاي محلي و نقش سنت محصوالت شيريتوليد و مديريت 

 قرار بررسي مورد حاصل از آنهاي تقسيم فرآورده در 

   .گرفته است
  
 

 هاروش و مواد

 تحقيق، اين انجام براي :مطالعه ردموة منطقمعرفي 
 ايران شمال در واقع مازندران استان در كُدير روستاي
 در واقع جوركُ بخش توابع از روستا اين. دش انتخاب
 طبق كُدير ثابت جمعيت است. البرز مركزي هاي  دامنه

 بوده) خانوار 41( نفر 137 تعداد 1385 سال سرشماري
 فصل در هوا زياد رودتب دليل به تعداد كم اين و است

 فصول در لذا ،باشد مي رفاهي امكانات كمبود و زمستان
 واقع در. رسد مي نفر 2000 به آن جمعيت سال گرم

 اي دهكده به را روستا اين منطقه، هوايي و آب شرايط
 در. است نموده تبديل مازندارن استان ارتفاعات در ييالقي
 شغل به وابسته روستا اين اقتصاد از مهمي بخش گذشته،
 در دامداران اين از تعدادي نيز امروزه .است بوده دامداري

 مشغول دامداري شغل به روستا اطراف عرفي يها ناسام
 مديريت در را خود سنتي شيوه گذشته، از كه باشندمي
 .انددهكر حفظ جنگلي مراتع در دام

  
آوري اطالعات در مدت  جمع برايمحقق  :روش تحقيق

مورد مطالعه  ةصورت مداوم در منطق ميداني به روز كار 60
 روش اساس برمنطقه  در برداران بهرهحضور داشته است. 

 مصاحبه مستقيم، مشاهدههاي  روش طريق از و پيمايشي

. شدند شناسايي مشاركتي مشاهده و هدف هايگروه با
هاي مشاركتي و با  ها از روش آوري داده محقق در جمع

ند شيردوشي و تقسيم و مديريت حضور مستقيم در فرآي
محصوالت دامي، اين فرآيند را به طور دقيق ثبت نموده و 

مرتبط  سپس با استفاده از پرسشنامه باز ساختار اجتماعي
ارزيابي  برايده است. و باورهاي فرهنگي را كشف كر

هاي مختلف  ست آمده،  افراد در گروهد هصحت اطالعات ب
تاي كدير مورد در روسداري (در سراهاي جنگلي)  گله

 از بومي، دانش تحليل درسپس  پرسش قرار گرفتند.
) استفاده شده است. به گفته وي، 1994( 1كاالند رويكرد

 چندين در رابراي شناخت كامل دانش سنتي بايد آن
 شناخت شامل سطوح اين كه گرفت نظر در تحليلي سطح
ت سهاسنت و باورها اجتماعي، ساختار عملكرد، دانش،

 دانش شناخت با چارچوب اين او نظريه در. )1 شكل(
 دانش عملكرد بر كيدأت دوم سطح در و شده آغاز تجربي

                                                            
1- Kalland 
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 با مرتبط اجتماعي ساختار سطح سومين در. دارد بومي
 سطح باالترين در. گيردمي قرار توجه مورد بومي دانش

 اكراد و منطقي درك يك گيري شكل بر تمركز تحليل،
 و عقايد بومي، باورهاي تواندمي كه است محيطي زيست
 اين كه داشت توجه بايد .گيرد بر در را محلي هايسنت

 و دشو واقع ثرؤم بومي دانش تحليل در تواندمي چارچوب
 و بررسي قابل بومي دانش مختلف هاي لفهؤم آن اساس بر

  ).12( بود دخواه تحليل
  
   نتايج
 مدار كهدا نفر 22 تعداد مطالعه مورد هاي ناسام در

 دام مديريت براي مشاركتي و با همكاري يكديگر صورت به
كنند؛ مي استفاده كُدير روستاي هايجنگل از عرصه، در

 منطقه دارانگلهند. ا داران دخيل در شبكه اجتماعي گله
و در سه سامان عرفي  مشاركتي صورت به را خود هاي دام

 با و كنندمي نگهداري سال از ماه 9 مدت به ،مختلف

ها باشند. اين پيوندمي اجتماعي هايپيوند داراي يكديگر
 كه دهدرا مي اجتماعي هايتشكيل شبكه آنهادر بين 

 جنگل از برداري بهره در نقش اساسي ها شبكه اين پايداري

  .دارد منطقه اين دامداران در اقتصادي نيازهاي تأمين و
 

با در الگوي معيشتي مرتبط  نهاد و ساختار اجتماعي
 روسـتاي كُـدير   در دارانگله: هاي شيريتوليد فرآورده

 از صـورت گروهـي،   به اجتماعي نهاد يا شبكه يك قالب در
هـر  . كننـد مي برداريبهره روستا مشاعي ي عرفيها ناسام

(بسـته بـه تعـداد گوسـفندان آن      مرد 7تا  5 گله از حدود
 امـور  متقابل، مشاركت و ياريگري با كه شده گله) تشكيل

  در هـر د. كننـ  مـي  مديريت سال از ماه 9براي  را داريلهگ
 اسـاس  بر كه دارند مختلفي اجتماعي هايشنق افراد ،گله

 عرصـه  در دام مديريت در اجتماعي نهاد يك ها،نقش اين

 نقش شش توانمي )2(است. بر اساس شكل  گرفته شكل

در روسـتاي   داران گوسفنديبراي گله را اجتماعي مختلف
ارباب: (شخصي با بيشترين تعداد  -الفد. كر خصمش كُدير

 12طـول   در كه ختاباد: (شخصيم -سرا)، ب صاحبدام و 
 امـور  تـرين فـرد در   خبـره  و بوده گله با همراه سال از ماه

 يوباشـد.   مـي هـاي بـزرگ    اسـت و چوپـان دام   داري گلـه 
مديريت افراد موجود در سرا را بر عهده داشـته و نماينـده   

ـ  لنـزِ م -، جشود) محسوب مي اارباب در سر رد: (شخصـي  م
كه مهيا كردن شرايط رفاهي را براي ساير افراد در سرا بـر  

)، باشـد ميعهده داشته و در واقع مسئول امور داخلي سرا 
) سأر 20تـا   5افرادي كه تعداد دام محدودي (( چِلكه: -د

همـراه بـا    آنهـا . باشندميداشته و در روستا يا شهر ساكن 
كننـد و  ها را همراهي نميو ساير افراد در سرا دام مختاباد

هـاي روسـتا   رد در يكـي از گلـه  دام خود را به مختاباد يا ك
سپرده و در نتيجه نقشـي در مـديريت دام در عرصـه ايفـا     

تـر   هاي بـزرگ رد: (شخصي كه چوپاني دامك -، ه)كنندنمي
 شخصـي كـه  ه وون: (رِو -، و از يك سال را بر عهده دارد.)

  .دارد)ها را بر عهده هاي كوچك يا همان برهچوپاني دام
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  )15( سطوح تحليل در تحليل بدنه دانش بومي -1شكل 

  

  
  دارانگله بين اجتماعي روابط و گله مديريت در اجتماعي نهاد -2شكل

   
: داران در يك نهاد اجتماعيچگونگي روابط بين گله
در مديريت دام در  داران درگيرروابط متفاوتي بين گله

جنگل وجود دارد. به طور كلي از مهمترين روابط بين 
توان به روابط شخصي (مانند داران در مديريت گله ميگله

روابط دوستي، خويشاوندي و مشورتي)، روابط كاري 
داري) و داران در امور گله(مانند انواع ياريگري بين گله

به حضور فرد در  د. شدت اين پيوندهاكرروابط مالي اشاره 
مديريت گله و عملكرد او بستگي دارد. مختاباد به عنوان 

تري نسبت به  مالي قويرئيس گله روابط شخصي، كاري و 
توان گفت، در مي )2( ساير افراد دارد. با توجه به شكل

تري نسبت به ساير افراد با  مختاباد رابطه نزديك ،يك گله
ارباب با ساير كنشگران ارباب داشته و در واقع رابط بين 

  داران گله بين اجتماعي روابط و گله مديريت در ياجتماع نهاد-2شكل
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ها دارد ولي باشد. اگرچه مختاباد رابطه مالي با چلكهمي
شدت اين روابط در مقايسه با رابطه مختاباد با كردها 
كمتر است. كردها روابط كاري و شخصي با ساير كنشكران 

ها وون و چِلكه مرد، وره ه، يعني، ارباب، مختاباد، منزلدر گل
كرد روابط مالي با ارباب، مختاباد و  هر دارند. همچنين

 نوع و روابط شدت زمستان فصل درچِلكه خودش دارد. 

ها در آغل در اين فصل دام زيرا يابدمي كاهش آنها
از حالت مديريت مشاركتي به  آنهامانند و مديريت  مي

شود و در نتيجه روابط كاري و مديريت فردي تبديل مي
ط بيشتر متكي بر رابطه دوستي و مالي كاهش يافته و رواب

  شود.خويشاوندي مي
  

بومي در توليد و مديريت  شناخت و عملكرد دانش
 طول در ران سرايمد مهم وظايف از يكي :هاشير دام

  مكانيسم اجراي و نمودن مهيا تابستان، و بهار فصل
سازوكار باشد كه اين عمل طي يك يم شيردوشي

ردي كه عمل شير گيرد. فصورت مي مديريتي منظم
دهد بايد توانايي بااليي در تشخيص دوشي را انجام مي

از گوسفند نر يا  "زائو گسن"ي شيري يا به اصطالح هادام
دهد كه در اصطالح به مياي كه ديگر شير نگوسفند ماده

چراكه عدم  .شود، داشته باشدگفته مي "فرام گسن"آن 
يند آل در فرسبب اختال ،هاتوانايي در تشخيص دام

 مدا نهايت در شيردوشي و هدر رفت وقت و زمان شده و
در  چوپانان .برده خواهد شد مرتع براي چرا به ديرتر

، گله را براي و نيم صبح هر روز 6دير ساعت روستاي كُ
دام در آنجا چرا صبح  11و تا ساعت برده  مرتعچرا به 

ا به ها ردام ،سپس چوپانان جهت دوشيدن شير نمايد.مي
 را به سمت آنها "ختابادم"سپس  گردانند.سرا باز مي

 هايبا شاخه هاست ودام محل شير دوشي كه"قَلد بره"
محصور شده   (Carpinus orientalis)ر ودرخت ل نازك

ظهر  12در نتيجه گوسفندان در ساعت  كند.ميهدايت 
شوند كه به اصطالح خودشان هر روز آماده دوشيدن مي

است كه  ايننامند. علت اين نامگذاري مي"دون كي"را آن
 دليل كمبود نيروي كار كافي، به ديردر روستاي كُ

شوند. ندان در طول روز تنها يك مرتبه دوشيده ميفگوس
با چوب  نام دارد "وون ورِه"ي كوچك، كه هاچوپان دام

 Crataegus)(ك ليركه درخت ومخصوصي كه معموال از تَ

spp. ها را براي دام ،نام دارد "شيش"اصطالح به  است و
. دكن لد هدايت ميقَ رهبه سمت بيرون ب دوشيدن شير

رِه"وون در اين زمان نقش  رهون وگيرد را بر عهده مي "ز
كه به معني كسي است كه گوسفندان را به بيرون حصار 

 ايگوسفندان شيري ردم نزلختاباد و مم .كندهدايت مي
يكي از كارهايي  دوشند.را مي شوندميد خارج قل كه از بره

شير دامداران براي محافظت از خود در هنگام دوشيدن  كه
در بايد انجام دهند، گذاشتن يك تكه چوب  گوسفندان

است. دامداران با گذاشتن تكه چوبي به اندازه چهار  دهان
تا پنج سانتيمتر در دهان خود و چرخاندن آن در دهان در 

ه به ك ايوشي از نشستن و نيش حشرههنگام شيرد
جلوگيري  گويند مي "مهاز مرِشك"اصطالح به آن 

اين حشره به بوي شير گوسفندان عالقه داشته و  كنند. مي
براي شيردوشان ايجاد  ،آنهادر هنگام دوشيدن شير 

ش اين حشره بسيار ني ،كند. به گفته دامدارانمزاحمت مي
ن انسان سبب پديدار خطرناك بوده و در صورت نيش زد
هاي شديدي را در فرد شدن كرمي در گلو شده كه سرفه

اين كرم و از بين بردن آن، آورد. براي مقابله با وجود مي هب
را از دوم بايد روده گوسفندي را بلعيده و بعد آنصفرد م

شود كه كرم به روده گلو بيرون بكشد. اين عمل سبب مي
هاي شود. در نتيجه سرفهگوسفند چسبيده و از گلو خارج 

آغاز دوشيدن شير هر در دامداران  يابد.فرد تسكين مي
دست خود را در ظرف شير زده و بعد شروع به گوسفند، 

كار دوشيدن شير را معتقدند اين آنها. كننددوشيدن مي
شود. تر كرده و مانع از زخم شدن پستان گوسفند مي آسان

م شير دوشي بايد الزم به ذكر است كه افراد در هنگا
سبب  آنهاسكوت را رعايت كنند، چرا كه صحبت كردن 

شود. عمل قلد مي ز برها آنهاترسيدن دام و عدم خروج 
برد كه دقيقه زمان مي 45دوشيدن شير گوسفندان حدود 

اين زمان بستگي به تعداد گوسفندان شيرده و سرعت 
ظهر  از بعد 3ساعت  عمل افراد در دوشيدن شير دارد.

ها نيز در برهها مجددا به مرتع هدايت خواهند شد.  امد
  كنند. زمان از شير مادرشان تغذيه مي طول اين
تقسيم  در اجتماعي انسجام و بومي دانش

  و اقتصادي اجتماعي، شرايط :شيري هاي فرآورده
 قوي روابط ايجاد سبب روستايي جوامع زندگي در اقليمي

را در فرآيند  اجتماعي دنها يك و شده بردارانبهره بين در
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  همكاري اساس بر محصوالت شيري توليد و مديريت
اين ده است. كرايجاد  آنها بين (ياريگري) در متقابل
 معروف "يعيارزن"ن عنوا تحت ديركُ روستاي در فرآيند

فصل بهار و تابستان دو فصلي از سال هستند كه  .است
ر از شير و ديمراتع روستاي كُها و  جنگلداران در دگوسفن
هاي توليد فرآوردهند. كناستفاده ميهاي شيري فرآورده

شيري در اين فصول به ميزان شير گوسفندان، علوفه 
كه  ايجنگل، نيروي كار در سرا و در نهايت تعاوني سنتي

گيرد، بستگي دارد. اين زني شكل ميطي فرآيند عيار
در فصل بهار  گيرد.مي شكلتعاوني در يك فضاي جمعي 

 داران در يك روز خاصو با زياد شدن شير گوسفندان، گله
ها به ييالق است)، دام(كه معموال يك ماه پس از ورود 

و  آنهارا در حضور  مالك دامگوسفندان شيرده تمام افراد 
در ظرفي جداگانه دوشيده و ميزان آن را براي هركس در 

 كه "يارزنيع"به اين عمل  آنهانمايند. دفتري ثبت مي
الزم  گويند.مي ،گيري شير استهمان معياري براي اندازه

ن هم رآيند عيارزني تنها يك مرتبه و آبه ذكر است كه ف
 با و گله يك در كه افرادي به پذيرد.در ييالق صورت مي

به  "هماز" دكنن مي مديريت را عيارزني متقابل مشاركت
كار ميزان شير  با اين .شودمعناي شريك گفته مي

سفندان متعلق به هر نفر مشخص شده و با توجه به اين گو
هاي شيري در طول سال بين اين افراد مقدار فرآورده

شود كه ميزان شير دام زدن سبب ميعيار شود. تقسيم مي
محصول هر فرد مشخص شده و در نتيجه سهم هركس از 

زدن د. در واقع عيارشوند خودش معين گوسف شير
داران عدالت و مساوات بين گلهفرآيندي براي برقراري 

گيري دقيق شير در اين روز نشان از رعايت  است. اندازه
عدالت اجتماعي در بين همازان و گوياي دقت و ظرافت 

در حضور  بايد در فرآيند عيارزدن است. عيار زدن آنها
 "هاهچِلك"ذيرد. الزم به ذكر است كه پ مي شركا انجامتما

 آنهابه نمايندگي از  "كرد"و در روز عيار حضور ندارند 
 .باشدمي ايشانهاي متعلق به  شاهد ميزان شير دام

در اين روز شير متعلق به هركس را در ظرفي  داران گله
سپس شير محتوي هر  .دوشند مي هجول"مسي به نام 

 جوله را با ظرفي كوچك از جنس روي كه حجم آن معادل

كنند. گيري مي نام دارد، اندازه "پچِ"گرم است و  750
پ، معادل يك جوله شير چِ 16الزم به ذكر است كه هر 

 هاست. فردي كه در روز عيار شير دامش از بقيه بيشتر بود
شده و به مباركي اينكه سرشير  "رشيرس"(معموال ارباب)، 

از گله خود قرباني كرده و  را شناخته شد بايد گوسفندي
فته دامداران در بقيه همكاران خود را مهمان كند كه به گ

اين روز سرشير بايد به بقيه شيريني بدهد. يادداشت 
هر نفر بر عهده شخصي است  هكردن ميزان شير متعلق ب

كه باسواد بوده و توانايي حسابرسي سهم هر نفر را داشته 
. چراكه اعتماد افراد باشدميختاباد معموال اين فرد، م. باشد

تر از بقيه افراد  ا تجربهو از لحاظ كاري باست  بيشتربه وي 
مشخص شدن ميزان شير هر   باشد. بعد از عيار زنيمي

دخل و ختاباد به عنوان مسئول رسيدگي به نفر در گله، م
هاي شيري را مشخص گله سهم هركس از فرآورده خرج

كس به اندازه سهم خود از  نموده و در طول سال هر
اي از ونهدر جدول زير نم برد.محصوالت دامي بهره مي

روز  حسابرسي ميزان شير دام مربوط به هر شخص در
 .عيارزني، آورده شده است

  
-هاي شيري در بين گلهچگونگي تقسيم فرآورده

م"داخل  كره حاصل از ماست: يارداران بر اساس علت" 
ختاباد بين دامداران تقسيم خواهد شد.با نظارت م تم ل

كيلوگرم بوده  120ل وسيله ايست چوبي كه حجم آن معاد
 ،Querquc macrantera) ( و و از چوب درخت بلوط

 قسيم كره طي يك فرآيند پيچيدهت .شودساخته مي
 زني ن تلماوليختاباد در گيرد. در اين فرآيند، مصورت مي

پس  آيد)(فرآيندي كه طي آن از ماست، كره به عمل مي
در روز عيار  ه هر فردپ شيري كبه ازاي هر چِ از روز عيار،

بعدي هر  تلمدهد. در نيم كيلو كره به وي ميزني داشت، 
 250، ي كه در روز عيار داشتپ شيرفرد به ازاي هر چِ

گيرد. در تقسيم بعدي اين مقدار نصف گرم كره مي
گرم كره  125پ شير شود و هر شخص به ازاي هر چِ مي
 پچِگيرد. در آخرين تقسيم بندي، هر نفر به ازاي هر  مي
نكته قابل توجه در اين  گيرد.گرم كره مي 50/62 شير

 نوبتشيوه تقسيم شير، نصف شدن سهم هر فرد در هر 
بندي  اين تقسيم باشد.ي قبل ميتلم زدن نسبت به دفعه

هركس  و در پايان تابستان اي است كه در نهايت به گونه
داشته، يك  زنييارپ شيري كه در روز عبه ازاي هر چِ

طور مثال،  اي كه اگر به وگرم كره گرفته است. به گونهكيل
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پ شير داشته، تا پايان تابستان چِ 16 ،عيار روزفردي در 
اين كيلوگرم كره گرفته است. علت اين شيوه تقسيم  16

 ابستانتعلوفه مرتع از بهار به  شدن دليل خشك به است كه
 هاشدن آب موجود در علوفه، آب موجود در شير دام و كم

كم  تا تابستانشير گوسفندان از بهار نيز كم شده و حجم 
، سهم هركس از دام در نتيجه با كم شدن شير. شودمي

كره سهم  گرمكيلو يكشود. علت اينكه كره هم كمتر مي
پ شير را همان ابتدا به هر نفر كس به ازاي هر چِ هر

ير ممكن است در آن سال شرو  ، از ايندهند نمي
، مرتعشدن علوفه  كم براي مثالدليلي گوسفندان به هر 

كم شود. در نتيجه سهم هركس نيز در آن سال كم 
ختاباد براي جلوگيري از خطرات م به همين خاطرشود.  مي

احتمالي، محتاطانه عمل نموده و سهم هركس را به صورت 
ردازد. اين تقسيمات پاي كامال حساب شده ميجيره بندي

باشد. چراكه در ماه آخر مي از ارديبهشت تا اول شهريور
تابستان شير گوسفندان خيلي كم شده و براي كره گرفتن 

در شهريور ماه تنها ختاباد مدر نتيجه  ،دكنينم كفايت
 . در پاييز واستد، پنير گيرمحصولي كه از شير مي

زمستان كه گوسفندان شير نداشته يا به اصطالح خودشان 
از فروش گوسفندان  تنها ندارند، درآمد دامداران "حاصل"

مين أت )،و گوسفندان پير و وازده (گوسفند نر گوشتي
  .شود مي

  
در : دارانگله بين در شير مشتقات سنتي فرآوري

اين روستا و اكثر روستاهاي شمال كشور، زنان نقشي در 
سرا و امور مربوط به دام ندارند. چراكه زندگي سخت در 

اي حضور زنان عرصه و ويژگي خاص آن، شرايط را بر
شيري بر  محصوالتند. لذا فرآوري تمام كناممكن مي

  در بين گفت توانيم كلي طور باشد. بهعهده مردان مي
  هادام شير از كه اصلي محصول دير، دوداران كُگوسفند

اساسي در اقتصاد دامداران دارد، كره  نقش و شودمي تهيه
فروش و پنير است كه در دو فصل بهار و تابستان به 

ه يا چكيد دوغدوغ،  رسد. بقيه محصوالت شامل ماست، مي
و كشك "سج"قروت يا همان  ، قره"همس دوو"به اصطالح 

چگونگي فرآوري برخي مشتقات ) 3( در جدولد. نباشمي
  تهيه گذشته درداران آورده شده است. شيري در بين گله

  دليل به ولي است بوده مرسوم بيشتر ديگر مشتقات
، نبودن نيروي كار كافي و آنهافرآيند تهيه طوالني بودن 
در حال حاضر تهيه  فرآوري محصوالت، برايكمبود هيزم 
   يرد.گمورد توجه قرار مي كمتر اين محصوالت

ختاباد شير ل مرد به كمك منزِ، مدوشيدن شيربعد از 
را بر روي آتش قرار داده تا حرارت ببيند. بعد از رسيدن به 

اشته افي براي تهيه ماست، شير را از روي آتش برددماي ك
، (محل تهيه و "شير پج خنه"زدن به داخل  و براي مايه

برند. تشخيص دماي مي نگهداري محصوالت شيري)
ختاباد . استختاباد مناسب براي تهيه ماست بر عهده مم

اينكار را با بردن دست خود به داخل ظرف محتوي شير 
 30نام داشته و حجم آن معادل  "وِهلَ"كه به اصطالح 

 دهد.شير انجام مي دماي، و لمس كردن باشدميكيلوگرم 
برده و شير داخل آن  "شير پج خنه"ه را به داخلوِسپس لَ

نام دارد  "كوزه"را درون ظروف سفالي كوچكتري كه 
كنند و دور كوزه را با ريخته و به آن مايه ماست اضافه مي

تا  پوشانندمي ،نام دارد "ون ماست"ه اي پشمي كپارچه
علت استفاده از كوزه براي تهيه  د.شوشير تبديل به ماست 

ماست اين است كه اين ظرف به دليل سفالي بودن، خلل 
دار بوده و آب موجود در شير را جذب كرده و ماست  فرجو 

 6تر خواهد شد. حجم هر كوزه معادل  تهيه شده مرغوب
رد م لنزِم، ساعت 7. بعد از حدود دباشكيلوگرم شير مي

نام  "طَبل"ماست هر كوزه را به داخل ظرفي بزرگتر كه 
 60ه شير يا وِبل معادل دو لَحجم هر طَ كند.ميدارد خالي 

رد م لنزِختاباد به كمك مروز م 2باشد. بعد از كيلوگرم مي
 "تلم"بل را براي گرفتن كره وارد ماست موجود در طَ

 2وبي حدودا م را با چلماست درون ت سپس كنند. مي
هم زده تا از ماست، كره به عمل آيد.  "رپ تلم"متري به نام 

تمل 4متر ارتفاع و  2ر ابزاري است چوبي با حدود پ 
 Cornus)( لمتر قطر كه از چوب درخت سياه اَ سانتي

australis، براي  درخت. دليل انتخاب اين گردد تهيه مي
ساخت تمل انتهاي اين در  .استآن  چوب ر، سبكيپ

تهيه شده از درخت  دو چوب قرار دارد. كه از "پره”وسيله
كه به حالت ضربدري روي هم قرار  ،Salix alba)( بيد

تر  دليل اين طراحي هم آسان شود.گرفته است، ساخته مي
. علت استسازي كره از آن و جدا شدن فرآيند زدن ماست

و  يتراش خوش ،رخت بيد براي تهيه پرهچوب داستفاده از 
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مقاومت آن در برابر ضربه است. تلم زدن و توليد كره از 
برد و طي اين  ساعت و نيم زمان مي يكماست حدود 

زمان مختاباد بي وقفه بايد به كار تم زدن ادامه دهد ل
ماست "چراكه اگر در اين كار وقفه ايجاد شود، به اصطالح 

. بنابراين كسي كه كار شودآن جدا نمي يكرهو  "ردبيم
تدهد بايد از لحاظ نيروي بدني قوي م زدن را انجام ميل

را داشته باشد. در  وظيفه باشد تا توانايي الزم جهت اين
دوغ   اهرمي وجود دارد كه با باز كردن آن ،"تلم" انتهاي

شود. با هر  خارج مي "تلم"از  گيري كرهحاصل از فرآيند 
شود. كره كيلوگرم دوغ توليد مي 80م زدن حدود لر تبا

ختاباد بين دامداران تقسيم حاصل از ماست با نظارت م
  خواهد شد.

  
  13/3/91 گوسفندي در روستاي كُدير در تاريخ گيري فرآيند شير دوشي در روز عيارزني در يك گله حسابرسي اندازه -1جدول 
  معادل به كيلوگرم  معادل به چِپ  ر بر اساس جوله و چِپميزان شي  نقش در سرا  دارنام گله

  500/28  38 چِپ6جوله و2 ارباب حاج عقيل كُردتبار
  73,500  98  چِپ 2جوله و  6  كرد  سيروس كُرد
  250/26  35  چِپ 3جوله و  2  كرد  عادل كُردتبار
  24  32  جوله 2  منزِل مرد  اصغر كُردتبار

  24  32  لهجو 2  مختاباد  رزاق فقيه نوري
  250/176  235 چِپ11جوله و14   جمع كل

  
  هاي حاصل از شيردر روستاي كُديرفرآورده -2جدول 

نام   رديف
  محصول

  قيمت
  مورد مصرف  طريقه فرآوري  )(تومان/كيلو

  مكمل غذايي  شود.حاصل مي هااز دوشيدن شير گوسفندان و بز  4,000  شير  1
  صبحانه  شود.ريزند و با حركت دادن پره كره و دوغ از هم جدا ميتلم مي شير را داخل چوبي به نام  40,000  كره  2
  صبحانه  آيد.دست مي هپنير ب مايه كردن اضافه و شير جوشاندن با  15,000  پنير  3
  همراه غذا  آيد.دست مي با جوشاندن شير و اضافه كردن مايه ماست به  2,500  ماست  4

آيد. سپس آن را در دست مي كيسه، و جوشاندن آب خارج شده از آن بداخل  ماستاز ريختن   10,000  سج  5
  چاشني غذا  كنند.آفتاب خشك مي

كنند. از خشك كردن دوغ سفت دوغ جدا شده از تلم را در كيسه ريخته و آب آن را خارج مي  28,000  كشك  6
  چاشني غذا  شود.حاصل باقي مانده در كيسه در آفتاب، كشك حاصل مي

  صبحانه  ماند.در واقع چربي شير است كه پس از چند ساعت ساكن ماندن شير، بر روي آن مي  فروش قابل غير  رسرشي  7

 
 

بعد از دوشيدن شير و : پنير تهيه سنتي مكانيسم
را پخته و بعد از  آنهاي موجود، ناخالصي نجداكرد

رسيدن به حرارت مناسب براي تهيه پنير (معموال قبل از 
برده و  "خنه پجشير"جوش)، آن را به  به نقطه رسيدن

شير  سپس .كننديمقدار مناسب مايه پنير به آن اضافه م
 تهيه. گرددزنند تا مايه در داخل شير حل را به هم مي

برد. دقيقه)، زمان مي 30پنير از شير حدود نيم ساعت (
را در داخل كيسه ريخته و در  آن ،پس از آماده شدن پنير

نند تا آب پنير خارج شود. پس كيزان ميجاي مناسبي آو
كنند (به ازاي از خارج شدن آب پنير به آن نمك اضافه مي

كيلوگرم پنير دو كيلوگرم نمك). اين پنير آماده  20هر 

خيكي "تر كه به  اما پنير مرغوب ،باشدفروش مي
را پس از اضافه كردن نمك، خرد كرده  استمعروف "پنير

نام  "خيك"ند كه به اصطالح و آن را داخل پوست گوسف
ماند. اين مي خيكروز در  40حدود  پنير وريزند ميدارد 

تر از  م، كيفيت و ماندگاري بسيار مرغوبپنير از لحاظ طع
  باشد. دار مي پنير آب

 
باورها و عقايد فرهنگي در ارتباط با مديريت شير 

همكاري در  و مشترك به عقيده دامداران، كار :هادام
را  آنهاانگيزه  سطح محصوالت دامي و مديريت گله،توليد 

 بازدهي افزايش موجب و برده باال براي كار در عرصه
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- د. شرايط خاص عرصه و سختي كار، از داليل اصليشو مي

باشد كه دامداران در يك گله به صورت مشاركتي با اي مي
كنند. هم همكاري كرده و دام را در عرصه مديريت مي

شود گيرد سبب ميه در اين راستا شكل ميتعهد اخالقي ك
كه دامداران در اين شرايط سخت به كمك يكديگر شتافته 

ها حل كنند. يكي از و مشكالت هم را در تمام زمينه
دامداران در پاسخ به اين سوال كه آيا شما تنها تعهد كاري 

هركس كه همكار ": كندبيان ميبه يكديگر داريد يا خير، 
و اين پاسخ به اين معني است كه  "دهشده، غمخوار ش

مشكالت يكديگر  ها سعي در حلاران در تمام زمينهدامد
داشته و مشكل شريك خود را همچون مشكل خود 

بينند. دامداران معتقدند كه روي هم ريختن شير  مي
شود كه دوشيده شده از دام مربوط به هر نفر موجب مي

از  حاصل يديهاي تولبركت شير بيشتر شده و فرآورده
شير گوسفندان، چه از لحاظ كميت و چه از لحاظ كيفيت 

گردد. همچنين دامداران با شيري كه در روز ميتر  مرغوب
را در برنج محلي پخته و آن دوشند، نوعي شيريارزني ميع

كنند. به گفته خودشان با اينكار مسجد محل خيرات مي
  كنند. زكات مالشان را پرداخت مي

ها دام شير دوشيديگر از باورهاي مذهبي در  اي نمونه
با يك صلوات  ها راداران شيردوشي داماين است كه گله

، اينكار بركت شير آنهابه اعتقاد  رسانند.ميبلند به اتمام 
 كند.دوشيده شده را زياد مي

  
 گيري  و نتيجه بحث

 همياري و مشاركت نقش به دامداران پيش هاسال از

 به را كارها از بسياري لذا ،اندبرده پي ريداگله امور در

 بين در همياري اين. دادندمي انجام گروهي صورت

 1"اجتماعي سهولت" عنوان با اينظريه قالب در داران گله
 در فرد يك اعمال نظريه اين براساس .شودمي مطرح

 دهند،مي انجام را عمل همان كه افرادي ساير حضور

 به ايران مختلف نقاط در كه مياقوا. )12( شودمي تسهيل

 گوناگوني هايشيوه، طبيعت با متناسب مشغولند دامداري

 روابط هاشيوه اين .اندكرده اتخاذ برداريبهره براي را

 شامل طبيعي هايعرصه از برداريبهره در را ايتكنيكي

 شكل را برداريبهره نظام يك مجموع در و شودمي

                                                            
1- Social facility 

 .باشدمي سازگار فرهنگي و محيطي شرايط با كه دهد مي
  در را مهمي بسيار نقش محيطي زيست بومي دانش

 ايفا دامداري زمينه در طبيعي منابع پايدار مديريت

 شده داده نشان مقاله اين در كه همانطور ).13( كند مي

 سنتي محيطي زيست دانش مطالعه مورد ةمنطق در است،

 هايژياسترات طريق از مرتع پايدار مديريت در شبانان

 حافظه به توانمي آن جمله از كه است، شده حفظ بومي

 سازگار و بومي هاياستراتژي جنگل، بردارانبهره اكولوژي

 دانش از هايينمونه نام برد. در اين مقاله طبيعت مديريت

 آن و مديريت و دام با ارتباط در كُدير دارانگله اكولوژيكي

مورد  شيري هايفرآورده تقسيم و توليد در بوميدانش
 منابع سنتي مديريت حفظ در تداوم .بررسي قرار گرفت

 كه زماني حتي پايدار زندگي يك ساختن براي تجديدپذير

 خيلي بردارانبهره براي نيز سياسي و اجتماعي شرايط
 بومي دانش از استفاده .است ضروري نباشد، مناسب

 كُدير روستاي در جنگل در دام مديريت در محيطي زيست

 شبانان زيرا .است توجهي قابل پيوستگي دهنده شانن

 سازماندهي براي خود بومي محيطي زيست دانش از امروزه

 .باشندمي متكي آن به و كنندمي استفاده گله مديريت
 نوع ها،جنگل اكولوژيك شرايط تنوع دليل به امروزه

 برداري وبهره مختلف هايشيوه در متفاوت مديريت

 روستايي، مناطق فرهنگي و جتماعيا - اقتصادي وضعيت

 امري بردارانبهره فردي هايقابليت و بوميدانش معرفي

 بردارانبهره بومي دانش حال به تا اگرچه .است ضروري

 كمتر جنگلداري هايطرح و هاريزي برنامه در زيست محيط

 به ولي است، گرفته قرار محققان و كارشناسان توجه مورد
 در سنتي هايروش اين از يك هر يمعرف با رسدمي نظر

 مناطق توسعه و اشتغال زمينه توانمي جنگل مديريت

 2همكاران و اُگولو كه محقق ساخت را عشايري و روستايي
 انتقال و بوميدانش مستندسازي عنوان به را آن )2009(

 هاينظام گسترش. اند داده قرار تأكيد مورد جديد نسل به
 محيط مديريت از اعم زندگي يهاجنبه همه بومي،دانش

 كه است شده شامل را مردماني بقاي مساله و طبيعي
 از هايينظام چنين. اند آورده وجود به را هاييدانش چنين
 به تجارب و دقيق مشاهدات ها،نسل تجارب بيانگر دانش،
 آفريقايي المثل ضرب. خطاست و آزمون از آمده دست

                                                            
1- Ugulu 
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 دانايي پيرمرد كه زماني« است؛ مورد اين در گويايي مصداق
 كه نماند ناگفته. »رودمي بين از كاملي كتابخانه ميرد،مي
 و دارد هاييضعف و هامحدوديت دانش، هاينظام همه

 و بوميدانش. نيست مستثني قاعده اين از نيز بوميدانش
 و مناسب ها،موقعيت و شرايط همه در المللي بين علم

 هايدانش همه بپذيريم هك است معقول غير. نيست دقيق
را در  محيط پايداري جهت در و مناسب اعمالي بومي،

 موارد، از اي پاره در نيز بومي افراد). 20(پيش گرفتند 
 مديريت مناسبنا ونادرست  ايشيوه به را طبيعي منابع
 شرايط توسعه، نظران صاحب بيشتر اعتقاد به. كنندمي

 يتوسعه مصالح به دستيابي براي كه كندمي ايجاب حاضر
. دنشو تلفيق يكديگر با جديد دانش و بوميدانش پايدار،
 انجام بوميدانش از گيري بهره منظور به هاييتالش امروزه
 كه هستند عقيده هم نظران صاحب مجموع، در. است شده
 بوميدانش ادغام جز راهي پايدار، توسعه به دستيابي براي

 رسمي دانش و وميبدانش. ندارد وجود رسمي دانش و
 از اعم ساختاري موانع كه شد دنخواه تلفيق زماني

 و تفكر و شود رفع اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، سياسي،
 كيدأت طريق از آموزشي، هاينظام بر حاكم شناسي معرفت

 بر حاكم شناسي معرفت و تفكر و يادگيري فرآيند بر
 و مخاطبان نياز بر كيدأت طريق از پژوهشي، هاي نظام
 عمأل كه ارتباطي موانع همچنين .دشو اصالح برداران بهره
 پوياي و دائمي جريان و ارتباط دوسويه فرآيند ركود باعث
 شود، مي پژوهشگران و كارشناسان روستائيان، ميان دانش

 غالب در كه سنتي تعاوني اين بر عالوه. گردد برطرف
 وري بهره كه شودمي سبب گيردمي شكل عيارزني

 لحاظ از و شده بيشتر دامداران براي دامي والتمحص
 بومي اكولوِِِِژيك دانش. باشد تر صرفه به آنها براي اقتصادي

 مناطق از پايدار استفاده در را حياتي نقشي محلي، مردم
 ).12( كندمي ايفا دامپروري زمينه در چرايي مختلف
 كندمي كمك آنها به دارانگله دانش و شخصي هايتجربه

 و دام از و كنند وارد طبيعت به را آسيب كمترين كه
 كه همانطور .گيرند بهره بهينه صورت به دامي محصوالت

 دارانگله بوميدانش است، شده داده نشان تحقيق اين در
 در موجود مراتع پايدار حفاظت در اساسي نقشي تاكنون
 منابع سازگار مديريت كارهاي و ساز طريق از كُدير منطقه
 براي جنگلي هايعرصه از استفاده. است اشتهد طبيعي

 بين گرفته شكل سنتي نهادهاي توسط گله مديريت
 عنوانبه. است خاصي قوانين تابع منطقه اين دامداران

 به دام خروج و ورود زمان در دقيق قوانين رعايت مثال
 مناسب پراكنش عرفي، هايمحدوده بنديتقسيم منطقه،

 جمله از توانمي را سامان هر در دام توقف مدت و گله
 نام آنها شغلي تجربه و آگاهي براساس دارانگله اقدامات

 چراي دوره گياهان، از كامل شناخت با دامداران .برد

 توان و مجاز برداري بهره معيارهاي با را خود هاي دام
 از استفاده با دامداران. كنندمي تنظيم جنگل اكولوژيك

 طبيعت، با مداوم ارتباط جريان در و خود شخصي تجارب
 و مختلف فصول به توجه با را مختلف هايچراگاه توانستند
 اين كه كنند، بندي دسته موفقيت با چراگاه، ظرفيت
 نوين شناسان بوم كه است چيزي همان با مطابق فرآيند
 به هادام جاييجاب) 2003( باراني ).19( كنندمي اعالم
 شرايط با سازگاري وعين را سال طول در چوپانان يوسيله
. داندمي مرتع از بهينه ياستفاده راستاي در و طبيعي

 هنگام در دامداران جاييجاب عدم به محقق همچنين
 و كندمي اشاره شرقي البرز دارانگله بين در دام آبستني

 و زماني تنظيم به محقق داند،مي بومي دانش نوعي را نآ
 و قرار انواع و دارد اشاره سال طول در دام چراگاه نيمكا

 برشمرده شرقي البرز دارانگله بين در را چوپاني مدارهاي
 يشيوه )2006( همت عواطفي و) 2003( باراني.  است

 مختلف دامداران بين در را مراتع از استفاده در همكاري
 بهينه برداريبهره راستاي در را آن و اندشده متذكر ايران

 شرايط. انددانسته دامداران وسيله به چرا قابل مراتع از
 كمك آنها به دارانگله خاص فرهنگي- اجتماعي و محيطي

 معيشتي سيستم اين در خود هايخواسته به تا كندمي
 كه فرد به منحصر زندگي يك براي را خود و بخشند تحقق

). 22( كنند آماده است، فرهنگ و طبيعت آن پود و تار
وژيك بومي را دانش اكول )2000( 1بركس و همكاران

تواند براي دانند كه ميمي "اطالعات كتابخانه"بعنوان يك 
هاي مربوط به تغييرات پويا در غلبه بر چالش

هاي پيچيده نظير جنگل، مورد استفاده قرار  اكوسيستم
گيرد. در شرايطي كه دولت در زمينه مديريت پايدار منابع 

اده از شود، استفطبيعي با كمبود نيروي كار مواجه مي
عنوان كليدي راهگشا در  هتواند بمي آنهابومي و دانش  افراد

                                                            
1- Berkes 
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 طبيعي منابع پايدار مديريت به وطزمينه حل مشكالت مرب
 از استفاده با توانستند) 2000(1 كورتيال و اينگالد. باشد

 را ارزشي با اطالعات دارانگله بوميدانش تحليل و تجزيه
. آورند دست هب هااكوسيستم پايدار مديريت زمينه در

 نام به سنتي تعاوني نوعي بيان به) 2012( قرباني
 اين در. پرداخت طالقان منطقه دارانگله بين در ،"چكنه"

 را خود هايدام محدود، دام تعداد با گله صاحبان تعاوني،
 شير دادن قرض با و كرده متحد بزرگتر دامي واحد يك در
 دامي هايفرآورده و محصوالت از يكديگر، به خود هايدام

 به شبيه فرآيند اين. برندمي بهره بهينه صورت به و بيشتر
 نيز نظام اين در. باشدمي حاضر تحقيق در "عيارزني" نظام

 خود، به مربوط هايدام شير ريختن هم روي با دام مالكين
 افزايش را شير از برگرفته محصوالت و توليدي شير حجم
 خودكفايي، اقتصادي، وري بهره به منجر امر اين. دهندمي
 لذا، )12( شودمي دارانگله پايدار اقتصاد و معاش امرار
 به كُدير روستاي در محلي هايسنت داشت توجه بايد

 دارانگله معيشتي اقتصاد اساس زندگي، شيوه يك عنوان
 كليه محلي هايسنت حذف با كه نموده پايدار را

 قرار جدي تهديد ردمو آنها زندگي اقتصادي هاي فعاليت
 كمترين كه داشت توجه بايد كلي طور به. گرفت خواهد
 اين "واره" همچون سنتي هايتعاوني فهم و شناخت فايده
 براي را مناسبي فرهنگي پتانسيل و فضا و زمينه كه است

 لذا. سازدمي فراهم تعاوني و مشاركت گونه هر آفرينش
 ديگران ربتجا از مقتضي استفاده ضمن تا دارد ضرورت
 جوامع بر حاكم مسائل و فرهنگ شناخت به نسبت

 موجود موانع رفع جهت در اقدامي در خور كشور، روستايي
ي Ĥنهاها و سازمهمچنين تجربيات بومي گروه. آيد عمل به

هاي تواند روند يادگيري و فهم موقعيتسنتي مي
هاي رسمي را تسهيل نمايد و به مشاركتي جديد و تعاوني

 هاياسخانشناسان تربيتي اين تجربيات همچون پقول رو
كنند. بدون اين مي عمل ميانجي هايپاسخ يا ايواسطه
در موقعيت  تجربيات پيشين يادگيري ،اي هاي واسطهپاسخ

 وجود ديگر طرفي از. )9جديد آسان نخواهد بود (
 قرار بحث مورد مقاله اين در آنچه مشابه سنتي هاي تعاوني
 مشاركتي مديريت اساسي بازوي و ماعياجت شريك ،گرفت
اساس كار در مديريت . گرددمي محسوب طبيعي منابع

                                                            
1 - Ingold & Kurttila 

مشاركتي نهادگرايي است كه بدون شك نهادهاي 
اجتماعي مانند عيارزني كه بر اساس آداب و رسوم محلي 

توانند نقش بسيار مهمي در اجراي اند مي شكل گرفته
هاي جنگلي  همديريت مشاركتي منابع طبيعي مانند عرص

 نهادهاي  از گرفتن كمك باشمال كشور داشته باشند و 
 هزينه زيادي حدود تا بومي هاي تشكل يا محلي اجتماعي

 و يافته كاهش جنگلداري هاي پروژه اجراي زمان و
 تقويت آن دنبال به نيز محلي جوامع پذيري مسئوليت

 هايسرمايه از حراست دارد ضرورت لذا. شد خواهد
 از بيش روستايي جوامع در موجود فرهنگي و اجتماعي

 قرار كشور طبيعي منابع اجرايي دستگاه توجه مورد پيش
.گيرد
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