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هایایندانشوشیوهایازبررسیارتباطانسانهابا
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هاستکهبرنقششناختومعرفتانسانرادرتعاملمنظموقاعدهمندویباطبیعت
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کند.اینپژوهشباهدفبررسیدانشبومیبهرهبردارانمنطقةگوغردربارةمبانیتقسیمبندی


تأکیدمی
و نامگذاری عرصههای مرتعی ،خاکها و همچنین تقویم محلی انجام شده است .ابزارهای گردآوری
اطالعاتدراینپژوهششاملمصاحبةآزاد،مصاحبةنیمهساختاریافتهومشاهدةمشارکتیبودهاست.
مصاحبهها با استفاده از روش گلولهبرفی از خبرگان محلی منطقه صورت گرفت .درنهایت از اطالعات
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شدهازمصاحبهها،فیشبرداریواستخرا


کسب
حاصلنشانمیدهدکهمردممحلی،محیطاطرافخودواجزاوعناصرآنراکامالًمیشناسند؛تاآنجا

کهقادرندعرصههایمرتعیراباتوجهبهعواملمختلفیازقبیلاقلیم،آفتابگیروسایهگیربودن،عوارض

وناهمواریها،جنسزمین،ارتفاعودما،پوششگیاهی،رطوبت،کاربریوغالببودنیکعاملمحیطی

به طبقات مختلف تقسیم کرده و خاکها را براساس جنس ،رنگ و عمق از یکدیگر تفکیک کنند.
بندیهاییدرنظردارندکههمیکسالوهمیکشبانهروزرا
هادرارتباطبازماننیزتقسیم 


همچنینآن
شودوکارهایخودرامطابقباآنپیشمیبرند؛بنابرایندانشجوامعمحلیازمحیطاطرف


شاملمی
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پژوهش
6۹0

مقدمه
دانشبومیدانشیاستکهبهمنطقهیافرهنگیخاصتعلقداردومردمیکناحیهآنرا
ایازمناسبترینو


).ایندانشکهحاملمجموعه
وجودآوردهاند(چمبرز۹۱0-۰:۰۹22،


به
هایبهرهبرداریوزندگیدریکناحیةجغرافیاییاست(عمادیوعباسی،


سازگارترینشیوه
تنهادراختیارافرادمحلیهرمنطقهقرارداردوآنهانیزحامالنایندانش

 ،)50-۰2:۰۹32
پذیردوبهکارگیریواستفادةاصولیاز


هستند؛بنابراینمدیریتآندرسطحمحلیصورتمی
آندریکجامعه،مانعروندزوالتدریجیآنمیشود(کریمیانوهمکاران.)56-6:۰۹15،

درواقع دانش بومی بخشی از سرمایة ملی هر قوم و اجتماعی است که دربرگیرندة باورها،
ارزشها و آگاهیهای مردم محلی از محیط زندگیشان و دستمایة قرنها آزمون و خطاهای

گوناگون در محیط طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی است (صادقلو و عزیزی دمیرچیلو:۰۹10 ،
.)۹31-0۰۱ایندانشگستردةمردممحلیازمحیططبیعیواجتماعیخودازراهمطالعة
)،بلکهازراههایشفاهیوتجربیاز

دستنیامدهاست(جمعهپور20-62:۰۹35،

نوشته 
هابه

نسلیبهنسلدیگرمنتقلشدهاست(عمادیوعباسی .)50-۰2:۰۹32،شیوةانتقالشفاهی
وسینهبهسینةدانشبومیمنجربهاینشدهاستکهایندانشدرمعرضنابودیقراربگیرد
(صادقلو و عزیزی دمیرچیلو )0۰۱-۹31 :۰۹10 ،که درواقع این موضوع سبب از بین رفتن
هاوتجربههایاجتماعیوتولیدیمحلیوبومیشدهکهدرطول


بخشعظیمیازفرهنگ
هایمتمادیتوسعهوتکوینیافتهاست(رمضانیانومیناییفر.)6۹۰-66۰:۰۹15،این


سال
دانشهموارهبادنیایخارجازحوزةجغرافیاییخودتعاملوتبادلداشتهوبهشکلیپویاودر
قالبسیستمی،خودراباتحوالتودگرگونیهایبیرونیودرونیمحیطسازگارکردهاست

(ابراهیمیو سلیمیکوچی.)03-۹1 :۰۹12،دانشمذکور باتوجه بهداشتنویژگیهایی از
نگریوجامعنگریبهمردماجتماعاتمحلیکمککردهاستتابتوانندبااستفادهاز


جملهکل
آن،نیازهایخودراطیقرونمتمادیازایننظامدانشتأمینکنندوضمنتطابقباطبیعت
و محیطزیست و واردکردن کمترین خدشه به آنها ،در تعادلی وصفناپذیر زندگی پایداری
سرمیبرند،بیشازآنچیزی


هباشند(همان).تعاریفمردممحلیازمحیطیکهدرآنبه
داشت
خوبیواقفاندکهباهریکازاجزای


کنند؛زیراایشانبه

استکهدانشمندانآنراتصورمی
طبیعت رفتار کنند ،سازگاری مسالمتآمیزی داشته باشند و اطالعات خوبی دربارة عوامل
).بررسیهایجدید

منابعومدیریتعرصههاارائهدهند(جریک6۱-۰:6۱۱2،

زیستمحیطی ،

نمایانگرآناستکهبرایاستفادهوبهرهبرداریازمنابعطبیعی،نبایدتنهابرانتقالفناوری

تأکید و تکیه کرد؛ زیرا این امر تأثیرات نامطلوبی بر منابع طبیعی میگذارد .همچنین
کهمبتنیبراشاعةفناوریهستند،نیازهایحاضررادرنظرنمیگیرندو

عملکردهایترویجی 

گذاریعرصههایمرتعی 6۹5...


بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

با این نیازها هماهنگ نیستند (عربیون .)۰۰63-۰۱11 :۰۹3۰ ،بیتوجهی به دانشها و
فناوریهای سنتی در جامعة ما و بیشتر کشورهای جهان سوم یکی از عوامل شکستهای

زیستدرسطحبینالمللیبودهاست.


ونابودیمحیط
درپیبرنامههایتوسعهبهسبکغربی


پی
این موضوع سبب شده است دانشمندان آیندهنگر جهان و مجامع بینالمللی مانند فائو و
یونسکوهرروزبیشترمتوجهخطاهایپیشینخوددرامرتوسعةجهانسوموبیتوجهیبه

هاوفناوریها،مدیریتوعقالنیتبومیشوند(فرهادی-۰:۰۹31،


هایفرهنگی،دانش

جنبه
)۹2؛بنابراینبایدبهاینموضوعتوجهشودکهجوامعمحلیگنجینةعظیمیازذخایردانشو
تجربهرادراختیاردارند .
اتحادیـةبـینالمللـی حفاظتازطبیعت()IUCNدرگزارشیبـهنـام استراتژیحفاظت

جهـان ،کـه در سـال  ۰13۱منتشر کرد ،اعالم میکند که جوامـع سـنتی بیشتر از دانـش
هاییکهباآنهادرتمـاس هستندبرخوردارندو


هاوگونه

مشروحدربارةاکوسیستم
عمیـقو
پایداریاینمنابعدراختیاردارند.چنانچهروشهاو

روشهاییمؤثربرایحصولاطمینـاناز

مردمبهآدمیمیماند کهدچارفراموشیشده

فناوریهایمحلیبررسیوثبتنشوند،تودة

گیرد(حاجیعلیمحمدیو


احتمالکهچیزیرافرانمی
استوهموارهبایدازنوبیاموزد؛بااین
همکاران.)۰13-۰25:۰۹35،
هایدانشبومیبشردرهمةزمینههاییکهبشربرایمعیشتپایداردر


صورتکلینظام

به
محیطزیست خود تالش میکند مانند زبانشناسی ،گیاهشناسی ،جانورشناسی ،پزشکی،

بومشناسی ،اقلیم ،کشاورزی ،دامداری ،مهارتهای حرفهای و صنایعدستی جلوهگر میشود

هایایندانشوشیوهایازبررسیارتباط


).اتنواکولوژییکیازشاخه
(چمبرز۹۱0-۰:۰۹22،
انسانها با محیط پیرامونشان است که بر نقش شناخت و معرفت انسان در تعامل منظم و

).ایندانشدربردارندةچشماندازی

مندویباطبیعتتأکیدمیکند(فروزه۰۰:۰۹1۹،


قاعده
وسیعاستکهازطریقآنمیتوانشناختمنابعومدیریتپایدارراازدیدمردممحلیدرک

شناسیباسایررشتههایاکولوژیاست


دمردم
کرد.درواقعاتنواکولوژیمتعهدبهبرقراریپیون
(ناظری .)۹2۱-۰ :6۱۱۹ ،بهصورت کلی این دانش از تعامل میان جوامع و طبیعت توسط
سیستمهای پیچیده از باورها ،نمادها و آداب و رسوم مردم محلی ساخته میشود (حسینی،

.)6۱:۰۹12دانشاتنواکولوژیکهدراختیارمردممحلیقراردارد،شاملمواردمتعددیمانند
تعیین رویشگاه و دورههای رویشی گیاهان ،تقویم محلی و همچنین ویژگیهای رویشگاه به
لحاظ نوع خاک ،نوع کاربری ،پوشش گیاهی و نوع اقلیم میشود و میتواند به فهم سریع
مشکالت امروز محیط و جامعه از قبیل کمآبی،کاهش تنوع زیستی ،تغییرات اقلیم ،تخریب
عرصههاوغیرهکمکفراوانیکند(قریشی .)35۰-3۹1:6۱۰۱،
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پژوهش
6۹2

با توجه به اینکه قبایل بومی نیز بیشتر در مناطق کوهستانی ،درههای خنک ،مناطق
جنگلی و مکانهای دارای طبیعت بکر و پوشش گیاهی غنی ساکن هستند و ارتباط بسیار
نزدیکیباطبیعتاطرافخودبرقراردارند،بیشترمطالعاتاتنواکولوژیدراینمناطقانجام
شده است (خان و خاتون .)53-0۹ :6۱۱3 ،به همین دلیل اطالعات آنها برای یافت،
بندیوشناختعواملمحیطیوموجوداتهرمنطقهمیتوانداستفادهشود(جونیورو


طبقه
ساتو .)۰62-۰۰2 :6۱۱5 ،متأسفانه با وجود ارزش فراوانی که این مطالعات دارند ،مطالعات
بسیار کمی در این زمینه در دنیا انجام شده است و بیشتر مطالعات اتنواکولوژی در لفافة
اکولوژیرسمیپیچیدهشدهاند .

)درمطالعةاکولوژیکخوددرکشورنپالتقسیمبندیهفتنوع

راکایاوهمکاران(6۱۱5
کاربری(سرزمینهایجنگلی،اراضیباتالقی،اراضیبرفی،اراضیکشاورزی،اراضیبکر،اراضی

سنگالخی و اراضی مسطح) را توسط مردم محلی گزارش کردند .همچنین جنیور و ساتو
()6۱۱5درمیانمردممحلیسوپراگویبرزیلبهمطالعةاتنواکولوژیپرداختندوبیانکردند
کهاصطالح«هرموجودیزمانیدارد»برایمردممحلینشانازداشتنتقویمزیستیدرمیان
آنهاست.پنگلوهمکاران()6۱۰۱درمطالعاتخوددرمنطقةجهاجادرکشورهندبهجنس

محل رویش گیاهان اشاره کردهاند و براساس دانش بومی تقسیماتی کلی از قبیل خاکهای
یافتهواراضیکشاورزیارائهدادهاند.همچنینفیصا


هایتخریب

جنگلی،اراضیرهاشده،خاک
پذیریذاتیگیاهانبهتغییراتآبوهوایی در


)بهتقویمباردهیوانعطاف
وهمکاران(6۱۰۰
خوبیدورههایوفوربارانو

فصولمختلفتوسطبومیاناشارهداشتندوبیانکردندآن 
هابه

خشکیرادردانشبومیخودتقسیمکردندوبرایهرگیاهیفصلیدرنظرداشتند.
شدةصخرهایماقبلتاریخ


ترینمجموعةنقوشحکاکی

)گزارشیازبزرگ
فرهادی(۰۹20
ایرانراازنظرکثرتنقوش،پهنةکاروقدمتوتنوعسبکومضمونارائهدادودراینباره
اظهارکردکهکشفچنینمجموعههایعظیمی،نقشایرانرادرتکوینوتکاملهنرنقاشیو

سهم مردمان بومی این مرز و بوم را در پیشبرد فرهنگهای ماقبل تاریخ بشر ،برای تاریخ
نویسانهنرومردمشناسانماقبلتاریخوبرجهانیانآشکارخواهدکرد.دیفرخش()۰۹1۰در

ایمنطقةدلیکما


هایغیرعلوفه

ترینگونه

بررسیدانشبومی(اتنوبوتانیواتنواکولوژی)مهم
یلویهوبویراحمدنشانداد،مردمانبومیبهخوبیمحیطاطرافخودواجزاو

دراستانکهگ
عناصرآنرامیشناسندوبرایهرگیاهوهرقسمتازعرصه،نام،تعریفوواژهخاصیدارند.

کمابیشازدهنوعطبقهبندیبرای


نتایجاینپژوهشبیانگرآناستکهمردمانکوهستاندلی
عرصهها داشتند .آنها عرصهها را براساس اقلیم ،دما ،ارتفاع ،ارتفاع و دما ،آفتابگیر یا

گیربودن،جنسزمین،رطوبت،نوعپوششگیاهی،کوچیاجابهجایی،کاربریوفاصلهاز


سایه

گذاریعرصههایمرتعی 6۹2...


بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

تریننوعتقسیمبندیبوده


ترینووسیع

کردندکهبراساسارتفاعمهم

محلسکونتتقسیممی
آمدهحاکیازآناستکهدانشمردممحلیمنطقةدلیکمااز

به 
دست
است .همچنیننتایج  
هاشاملشناختخاکنیزاست.همچنینخاکهابرحسبجنسبهچهاردستهتقسیم


عرصه
کمابرایخودتقویمیششفصلیداشتندکهسوایتقویمرسمی


شدند.بومیانمنطقةدلی

می
بود.درهمینزمینهفروزهوهمکاران()۰۹15دربازشناسیالگوهایزمانیومکانیدرمرتعاز
دیدگاهدانشبومیعشایرکوچرودرمیانعشایرایلبویراحمددریافتندکهعشایرمنطقهدر
دانش بومی خود ،تقویم روزانه و ساالنهای دارند که فعالیتهای خود را براساس آن تنظیم
خشوتقویمساالنةآنهاشاملسیزدهواحدزمانی

کنند.تقویمروزانةآنهاشاملدوازدهب


می
است.همچنینعشایرمنطقهعوارضوناهمواریهایپیرامونخودراکامالًشناساییوآنهارا

دهدکهآنها 25عارضةطبیعیرا


آمدهنشانمی
کردند.نتایجبه 
دست

ازیکدیگر تفکیکمی
بهخوبی میشناسند و برای هریک نام و ویژگی خاصی قائل هستند .در مطالعة سعادتپور

( )۰۹12به بررسی دانش بومی (اتنوبوتانی و اتنواکولوژی) و مهمترین گونههای علوفهای و
غیرعلوفهای(خوراکی،داروییوصنعتی)منطقةسجاسروددراستانزنجانپرداختوبهاین

نتیجه دست یافت که روستاییان منطقه ،عرصهها را براساس عوامل متعددی به بیش از 1
هاخاکهارابراساسجنس،عمقورنگدرچهاردستهو


کردند.همچنینآن

بندیمی

طبقه
زمان را براساس شبانهروز ،فصل و قسمتی از یک فصل از هم تفکیک میکردند .همچنین
نههای
کیاسی ( )۰۹13در مطالعة اتنوفارماکولوژیک و ویژگیهای اکولوژیکی مهمترین گو 
ییالقدراستانگلستاننشاندادکهعرصههادردانشاتنواکولوژیکمردم


داروییمرتعخوش
محلی براساس اقلیم ،ارتفاع ،ارتفاع و دما ،آفتابگیر یا سایهگیربودن ،جنس زمین ،رطوبت،
پوشش گیاهی و غالببودن یک عامل محیطی به هشت دسته تقسیم میشوند .همچنین
کنند،اماکشاورزانمنطقهعالوهبراین


طقهتقویمعادیوچهارفصلیرااستفادهمی
بومیانمن
تقویم ،فصلها را براساس تغییرات دما یا رخداد بارشهای فصلی به چند دسته تقسیم
میکردند .افزونبر موارد بیانشده یافتههای حاصل نشان میدهد که در دانش اتنواکولوژی

هابراساسجنس،عمقورنگبهششدستهتقسیممیشدند .


الق،خاک
مردممحلیخوشیی

بهرهبردارانمرتعاعمازجامعةعشایری وروستاییدرایران،از سالهایدور تجربههاو

بهاییدرزمینةدانشبومیمدیریتمرتعدارند.ایناندوختههایارزشمند،


هایگران

اندوخته
پتانسیلهای فرهنگی و سرمایههای اجتماعی و فرهنگی این جامعة کهن بهشمار میروند

(راسخیوهمکاران.)6۹6-6۰2:۰۹1۹،درواقعایرانکشوریبافرهنگ کهناستکهطی
زمانهایطوالنیساکنانآنبرایتطبیقباحوادثورویدادهایاطرافخودباتوجهبهسلیقه

ها،اسامیوفناوریهایگوناگونیرابه

وابتکاراتمحلیخوددرزمینههایمختلفطبقه 
بندی


هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰1بهاروتابستان۰۹11


پژوهش
6۹3

وجودآوردهاند،امامتأسفانهمطالعاتکمیدرمیانمردمانعشایریوروستاییدربارةدانش

بومی بهویژه در زمینة شیوة شناسایی محیطزیست پیرامونشان انجام شده است؛ درحالیکه
بررسیمنابعمختلفگویایآناستکهنتایجپژوهشاتدانشبومیدربارةمحیططبیعیدر
هاوعالقهنداشتننسل


دلیلازبینرفتنسنت

هرجایدنیامتفاوتاست.ازسویدیگر،به
جوان به فراگیری این دانش ،بخش فراوانی از دانش بومی ،نزد افراد مسن و خبرگان محلی
عظیمیازدانستههاوتجارب

جوامعقرارداردوباازدستدادنهریکازخبرگانبومی،کتاب
هاتجربهومنطبقبراقلیموفرهنگمنطقهاستبستهمیشود؛بنابراین


محلیکهحاصلقرن
فرصت محدودی برای ثبت چنین اطالعاتی وجود دارد و از این منظر ،انجام این پژوهشات
ضرورت مییابد .با توجه به مطالب ارائهشده و همچنین وجود طوایفی از عشایر فارسزبان
(اقطاع) و ترکزبان (افشار) با سابقة سکونت و همچنین بهرهبرداری طوالنیمدت آنها از
اینپژوهشبهجمعآوریوبررسیدانشبومیمردممنطقهگوغر

منطقهةموردمطالعه ،در
بافتدراستانکرماندربارةدانشاتنواکولوژیپرداختهشدهاست.هدفازانجاماینپژوهش،
بررسی دانش بومی بهرهبرداران منطقه از مبانی تقسیمبندی و نامگذاری عرصههای مرتعی،
خاکها و همچنین تقویم محلی است؛ زیرا مردم محلی گوغر برای هریک از موارد ذکرشده

برداریهایایشاندرمراتع


هایبهره

گرفتنفعالیت

هاییرادرنظردارندکهدرشکل
تقسیم 
بندی

هایمردممحلینظمونسقمیدهد .


أثیرگذاراستودرحقیقتبهشیوةزندگیوفعالیت
ت

مواد و روشها
معرفی منطقة مورد مطالعه
استانکرمانبامساحت ۰3/6میلیونهکتارکهمعادل ۰۰/5درصدمساحتکلکشورایران
است،درحاشیةکویرمرکزیایرانقرارگرفتهاست.ایناستانازشمالبااستانهایخراسان

جنوبیویزد،ازجنوببااستانهرمزگان،ازشرقبااستانسیستانوبلوچستانوازغرببا
استان فارس مرز مشترک دارد (اسدی و همکاران .)۹2 :۰۹33 ،مراتع گوغر در زمرة مراتع
کوهستانیوسردسیرشمالیبخشمرکزیشهرستانبافتدراستانکرمانهستندکهدر۹5

کیلومتریاینشهرستانقراردارند.اینمنطقهدرجنوبشرقیایرانودرجنوبغربیاستان
کرمان واقع شده است (شکل  .)۰این منطقه شامل  ۹0روستاست که روستاهای چهارطاق،
جفریز،چشمهسبز،گودال،بزنگوبندرازجملهروستاهایاطرافآنهستند.مرزشمالیگوغر

الدینوبیدخوانمحدودمیشود.اینارتفاعات،مرزشمالیشهرستان

بهارتفاعاتبُندر،سیف
بافت با شهرستان بردسیر نیز هستند .بهصورت کلی منطقة مورد مطالعه از طرف شمال با
آبادوجمیلآباد،ازغربباچهارگنبدسیرجان


هایفتح

شهرستانبردسیر،ازجنوببادهستان

گذاریعرصههایمرتعی 6۹1...


بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

و از شرق با دهستان کیسکان هممرز است (نقوی .)۰۹ :۰۹35 ،مراتع این منطقه در ارتفاع
محمدیورحیمینژاد-۰:۰۹15،

متریازسطحدریاقرارگرفتهاند 
(حاج

حدود61۱۱-625۱
تورانیوزیرناحیةنیمهاستپیو

.)5۰6منطقةگوغرنیزیکیازمناطقمتعلقبهناحیةایران -
هایمرتفعاست.گونههایغالبمراتعاینمنطقه،درمنةکوهی،Artemisia aucheri


کوهستان
درمنة دشتی  Artemisia sieberiو گون کتیرایی  Astragalus gosipinusهستند .سیمای
ای،درختیودرختچهایاستکهبافراوانینسبتاًمتفاوت،


صورتعلفی،بوته

گیاهیعرصهبه
میلیمتر است
گیاهان در آن پراکنده هستند .میانگین بارندگی ساالنه این منطقه   62۹/33
دگیدرسالهایمختلف

(خسرویمشیزیوهمکاران)521-52۰:۰۹1۹،؛اگرچهنوسانبارن
بین66۱تا0۰۱میلیمتردرسالقابلمشاهدهاست.همچنینمتوسطدرجةحرارتدراین
درجةسانتیگراداست .

دهستان۰6تا۰0
بهرهبرداراست.مردممنطقهبه
اینمنطقهجمعیتیبالغبر  ۰5۱۱نفرداردکهدارای  2۱۱
زبان)تقسیممیشوندکهطایفةاقطاعجمعیتغالب

دوطایفةاقطاع(فارسزبان)وافشار(ت 
رک
منطقهراتشکیلمیدهد.درکتبتاریخیمربوطبهاستانکرمانهموارهازشهرستانبافتبا

دهندةترکیبیازطوایففارستبار


عنوانبلوکاقطاعافشارکرماننامبردهشدهاستکهنشان
مبندیتقریباًدرتمامینواحیبافت،خبر،گوغرو
وترکتباردراینمنطقهاست.اینتقسی 

۰
برخیازنواحیکیسکانوجوددارد.تِکوتیره صادقیازطایفهاقطاعوتِکوتیرهشهسواریاز
طایفة افشار نیز اصلیترین بهرهبرداران منطقه هستند .ساکنان گوغر عمدتاً از راه کشاورزی،
گذارندکهاینشیوهها


هامی

واقتصادخودرابرپایةآن
دامداریوباغداریامرارمعاشمیکنند

اززمانقدیمدرمیانمردممنطقهرواجداشتهاست.وجودرودخانةدائمیبهنامهلیلروددر

هایعمیقورودخانههایفصلی،بهرواجورونقکشاورزیدراین


منطقهوهمچنینوجودچاه
منطقه منجر شده است .از جمله محصوالت کشاورزی موجود در این منطقه میتوان به
محصوالتیمانندگندم،جو،یونجهوشلغماشارهکرد.همچنینباغهایگردو،زردآلووگیالس

بهوفوردرمنطقهوجوددارد .


شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه
۰زیرطایفه
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روش بررسی
هایجمعآوریاطالعاتشاملمصاحبةآزاد،


ایازشیوه

منظورانجاماینپژوهش،مجموعه

به
مصاحبة نیمهساختاریافته و مشاهدة مشارکتی با توجه به شرایط مصاحبهشوندگان ،طی
مراجعاتمتعددبهمنطقةموردمطالعهدرفصولتابستان ۰۹13وبهار ۰۹11استفادهشد.
هابهصورتهدفمندازخبرگانمحلیساکنروستاهاوعشایرمنطقهصورتگرفتکه
مصاحبه 

برفیصورتمیگرفت.بهاینصورتکهنمایندةادارةکل


شناساییاینافرادنیزبهروشگلوله
منابعطبیعیاستان،محققراباتعدادیازخبرگانمحلیهردوطایفةساکندرمنطقهآشنا
کرد تا حس اعتماد در مردم محلی به محقق ایجاد شود .پس از کسب اطالعات ،هر خبرة
محلی،محققراباخبرةبعدیکهیاازبستگانیاازسایرساکناندرمنطقةموردمطالعهبود،
کرد.اینروالکارتاآخرینخبرةمحلیمعرفیشدهادامه


هارابهیکدیگرمعرفیمی

آشناوآن
یافت.مصاحبههادرهر موضوع تاجایی ادامه یافت کهمطلبجدیدی به موارد قبلیاضافه

طرفمصاحبهشوندگان مختلف برای محقق

پاسخهای مشابه از

نشود.این کیفیت در اثر تکرار
محرزشد.درشیوةمصاحبةآزاد،ازقبلسؤاالتمشخصیتنظیمنشدهبودومصاحبههادر

گرفتوفقطمحققسعیمیکردکهبرحسبموضوعمورد


فضاییدوستانهوصمیمیانجاممی
کهدرمصاحبةنیمهساختاریافته،


سؤاالتبهمصاحبهجهتدهد؛درحالی
بحثبامجموعهایاز

سؤالهایی از قبل تنظیم شده بود ،اما با توجه پاسخهایی که مصاحبهشونده ارائه میکرد،

دستآوردن
سؤالهای دیگری نیز از سوی مصاحبهکننده مطرح میشد .همچنین برای به 

قسمتزیادیازاطالعات،نیازبودمحققهمراهباخبرگانمحلیدرمناطقمختلفمنطقه
حضوریابدودرامورروزمرههمراهباآنهاکهمرتبطباموضوعپژوهشبود،مشارکتداشته

باشد؛ بنابراین بخش عمدهای از اطالعات این پژوهش از طریق مشاهدة مشارکتی گردآوری
شدهاست؛زیراشیوةمشاهدةمشارکتیسببمیشودکهخودمحققدرمحیططبیعیمورد

رومیتوانبهایناطالعاتاعتمادبیشتریداشت .دراینپژوهش،


مطالعهشرکتکند؛ازاین
درمجموع از  22نفر مصاحبه شد که از این تعداد  02نفر مرد و  ۹۰نفر زن بودند .سطح
تحصیالت افراد مصاحبهشونده در جدول  6آورده شده است که نشان میدهد بیشتر
سوادیاکمسوادبودند .


شوندگانبی

مصاحبه
از اوایل حضور در منطقه ،محقق به این موضوع آگاهی داشت کهبرخی از مردم منطقه
گویش ترکی دارند و با اطالع از این موضوع و تجربههای حاصل از مطالعات دیگر ،تصمیم
آنهاوهمدرحینمشاهدات
هایصورتگرفتههمدرمحلزیست  


گرفتهبودکهازمصاحبه
هاییراتهیهکندتاپسازاتماممصاحبههادرهرروز،باافرادآشنابهزبان


مشارکتی،فیلم
هارامشاهدهکندودرککاملیازدادههایایشانداشتهباشد؛


فارسیوترکیاینطایفه،آن

گذاریعرصههایمرتعی 60۰...


بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

بنابراین پس از ایجاد رابطهای دوستانه و کسب اجازه از زنان و مردان ترکزبان منطقه و
همچنینبرخیمردمفارسزبان،بهتهیةفیلمیاضبطصداازآنهاپرداخت.اینشیوهمزایایی

برمستندشدنتوضیحاتووقایع،مانعخستگیمردمبهدلیلنگارش


بههمراهداشتکهعالوه
تهیةاینفیلمها،محقق

شدوکارپژوهشرانیزتسهیلمیکرد.پساز 


توأمتوسطمحققمی
هاپرداختوباانجاماین
کردههردوطایفه،بهبررسیمحتوایکالمآن 


کمکافرادتحصیل

به
کار ،در نگارش کاری بهمراتب راحتتر در پیش داشت .درنهایت از اطالعات کسبشده از
زدانشبومیآنها

هایگروهیوانفرادی،فیشبرداریشدواستخراجمفاهیمکلیدیا


مصاحبه
صورتگرفت .

باالتر از سیکل
%31
سیکل و پایین
تر
%69

شکل  .2میزان تحصیالت پرسششوندگان



یافتههای پژوهش
مبانی تقسیمبندی و نامگذاری عرصههای مرتعی
مردم محلی گوغر در دانش اتنواکولوژی خود ،اجزا و عناصر محیط اطراف خود را بهشکلی
اند.آنهادرفرهنگشفاهیونامکتوبخودبرایهرجزء


فردازیکدیگرتفکیککرده

منحصربه
موجوددرمحیطپیرامونخودبراساس کارکردیکهازگذشتهتاکنونداشتهاست،ازنامی
گذاریوتعریفشدهاندکه


اینام
اند.ایناجزابه 
گونه


جداگانهوتعریفیمتفاوتاستفادهکرده
شدهدارند؛چنانکههرچنداینمفاهیم


کاربردیوشناخته
برایبیشترمردمبومیمفاهیمی
بهعنوان منابع مکتوب درجایی ثبت نشده ،اشتراکهای فرهنگی و قومی چنان در نامگذاری
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هریک از اجزای زیستبوم لحاظ شده است که برای بیشتر مردمان ساکن در عرصة مورد
رابهذهنمتبادرمیکند.مردممحلی

مطالعه،ذکرنامهایاجزایطبیعت،مفاهیمیمشترک

گیروسایهگیربودن،


هایمرتعیراباتوجهبهعواملمختلفیازقبیلاقلیم،آفتاب

گوغرعرصه
ها،جنسزمین،ارتفاعودما،پوششگیاهی،رطوبت،کاربریوغالببودن


عوارضوناهمواری
خاصاستفادهکردهاند .

یکعاملمحیطیازیکدیگرتفکیکوبرایهریکازنامی

تقسیم عرصه براساس اقلیم
ها،تقسیمبندیبراساس


بندیعرصه

تریننوعتقسیم

دردانشاتنواکولوژیمردممنطقه،نمایان
اقلیمبهدوقسمتاست .
):بهمناطقسردسیریگفتهمیَشودکهدرارتفاعاتواقع

اِیالق=سَرحَد(Eyāq = Sarhad
شدهاند و در طول فصل تابستان آب و هوایی خنک و مساعد دارند؛ به همین دلیل عشایر

منطقه در فصلگرم سال که بخشی از فصلبهار را هم شامل میشود ،به اینمناطق کوچ
کنندواستقرارمییابند.اینمناطقآبوعلفکافینیزدارند .


می
گرمِسیر= قُشالق ( :)Garmesir = Qošlāqمناطقی که آب و هوایی گرمتر در مقایسه با
اِیالق وهمچنیناراضیمسطحوهمواری دارند کهمستعدکشاورزیهستند.عشایرمنطقة
گوغر،فصولسردسالرادراینمناطقسکنیمیگزینند .

تقسیم براساس آفتابگیر و سایهگیربودن
رةتفکیکعرصهها

بندیهایدیگریکهدردانشاتنواکولوژیمردممحلیدربا
ازجملهتقسیم 

وجود دارد ،تقسیم عرصهها براساس آفتابگیر و سایهگیربودن آنهاست که با توجه به آن،
هارابهدوقسمتتقسیممیکنند .


مردممحلیعرصه
زبانانبهدامنههایروبهآفتابکه


):فارس
بِرِاَفتو=گینهساروغ(Bereaftow = Gine Saroğ
ساروغمیگویند .


زبانانگینه
شتررویآنهاقراردارد،بِرِاَفتووترک

زاویةتابشخورشیدبی
هایروبهسایه(سایهگیر)راگویند


):دامنه
نِسار=سایهعَلِهدِرِه(Nesār = Sāyeale Dere
نهادمایهواکمتراستومحصولکمتریدراینمناطقرویشدارد .
کهدرآ 

تقسیم براساس عوارض و ناهمواریها
عارضههایموجوددرمنطقهدردانشمردممحلیبراساسارتفاعازیکدیگرتفکیکشدهو

شاملمواردزیراست .

گذاریعرصههایمرتعی 60۹...


بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

):درزبانعامهمردمیکهبهزبانفارسیتکلممیکنندبهکوه،تَل

تَل=داغ(Tal = Dāğ
هابانامداغیادمیکنند .


زبانازآن

شودکهمردمترک

گفتهمی
اِشکَفت ( :)Eškaftبه شکافهای غارمانندی گفته می شود که در دل کوه وجود دارد و
نوعی استراحتگاهبرای چوپانانو دامها وهمچنین حفاظتگاهیبرای آنها در مقابلباد،
بارانوبرفاست .
کِمَرتا ( :)kemartāبه کمر کوه ،قسمتی از کوه که صاف و صیقلی باشد و جایی برای
گذاشتندستوپاوجودنداشتهباشد،گفتهمیشود.باالرفتنازاینقسمتبسیارسختو

دشواراست .
شودکهازهردوسمتآنقابلمشاهدهاست .


):بهآبراههبیندوتپهگفتهمی
کَندِر(kinder
):مناطقیکهمسطحودشتیباشندوخاکعمیقیدرآنهاوجودداشتهباشد.

کِفه(kefe
قابلیتکشاورزیدراینمناطقوجوددارد.دراینمناطقمحصوالتیمانندگندم،جوویونجه
کاشتهمیشود .


تقسیم براساس جنس زمین
جنسزمینعاملیبرایتقسیمعرصههادردانشبومیمحلیانگوغربهبخشلِوریاداشلوخ

( )Levar = Dāšloxحومه یا آکن زمین ( ،)Hume = Aken Zeminسنگِالت یا داشلی
()Sangelāt = Dāšliوگِلوشُل()Gelošolاست .
هاییراکهازصخرهوسنگبزرگپوشیدهشدهاند،


):زمین
لِور=داشلوخ(Levar = Dāšlox
زبانداشلوخخواندهمیشود .

درمیاناهالیفارسزبانلِوَرودرمیاناهالیترک

هایخاکیگفتهمیشودکهقسمتی


:بهعرصه
حومه=آکنزمین()Hume = Aken Zemin
سنگهستند.اینعرصههاغالباًبرایرشددرختانمناسباندو


اندوکم
ازکِفهراتشکیلداده
کشتوزرعهمدرایناراضیانجاممیشود .

سنگِالت= داشلی ( :)Sangelāt = Dāšliزمینهای سنگالخی که شامل سنگ و سنگریزه
هستندوگیاهانکمیدراینمناطقتواناییروییدندارند .
هایگلیگفتهمیشودکهمخلوطیازآبوخاکآنرا


):بهعرصه
گِلوشُل(Gelošol
فراگرفتهباشد .

تقسیم براساس ارتفاع و دما
هابادوبخشبهنامهایپُشته()Pošteوشیله()Šileمواجه


بندیعرصه

دراینشیوهازتقسیم
کهبهتفکیکعرصههایمنطقهبراساسارتفاعودمااختصاصدارد .

میشویم
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پُشته(:)Pošteمناطقیراکهدرارتفاعاتبلندقراردارندودرآنمناطقدراغلبسالنیز
برففراوانیمیبارد .

شیله(:)šileدرزبانمحلیبهمناطقپستودرهمانندکهارتفاعکمتریدارندودمادرآن
ناحیهبیشتراست،گفتهمیشود .


تقسیم براساس پوشش گیاهی
پوششگیاهیازنظرمردممحلیگوغرمتفاوتاستوباتوجهبهنوعآن،ناممتفاوتیبرآن
مینهند .
زمینهاییکهعاریازپوششگیاهیهستندوآبباران،
دَق=شورهیِر ( :)Daq = Šureyer
گیردوخیلیزودخشکمیشوند .

ایکمعمق 
فرامی


آنراماننددریاچه
هاپوششعلفیبهصورتمتراکم


):اراضیکهدرآن
مِدار=اُتلهزمین(Medār = Otle Zemin
ترکزبانان اوتله زمین نامیده
وجود دارد ،در زبان محلی فارسزبانان مِدار و در زبان محلی  
زبانانبهعلف،اوتمیگویند .


شود.ترک

می
زبانهای منطقه به خار ،آدور و
آدوری= توکانه دِرِه ( :)Adury = Tukāne Dereفارس 
زبانهای منطقه به آن تیکان میگویند و در اصطالح محلی به عرصههایی که در آنها
ترک 

گیاهانخارداررویشدارند،آدورییاتوکانهدِرِهگفتهمیشود .
مور= چُمَنِر ( :)Mowr = Čomanerفارسزبانان به چمنزارهای خودرو و متراکم که در
زبانانبهآنهاچُمَنِرمیگویند.خاک

خاکهایمرطوبمجاورمنبعآبقراردارند،موروترک

دلیلحاصلخیزیکمیکهداردسببمیشوددرختانرشدنکنند .


مورهابه
تُنُک ( :)Tonokصفتی برای مراتعی است که تراکم علف در آن بسیار کم و در اصطالح
کمپشتاست .


تقسیم براساس رطوبت
بندیعرصههادردانشمردممحلی،باتوجهبهوجودمنبعرطوبت


درنوعدیگریازتقسیم
هابهدوبخشتقسیممیشوند .


دائمییامنبعرطوبتفصلیعرصه
هُرمِه چار= چای یوغّنه ( :)Hormečār = Čāy Yuğenneزمینهای مجاور رودخانهها و
چشمهسارهارا کهخاک نرمومرطوبیدارند،گویندو گیاهانیاز قبیلآویشنک ۰وزرشک

6
درایناراضیبهخوبیقابلیترویشدارند .

زرافشانی 
غُرّو ( :)Ğorrowبه مناطقی اطالق میشود که منبع رطوبت دائمی ندارند .این مناطق
بهصورتکلیخشکهستند .

Acinos Graveolens
Berberis Integerrima

1
2
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بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

تقسیم براساس کاربری
گوغربرایعرصههایموجوددرمحلزیستخودکاربریخاصیقائلهستندو

عشایرمنطقة
بندیعرصههااز


هاباتوجهبهکاربریکهدارند،ناموتعریفمجزاییوجوددارد.تقسیم

برایآن
نظرکاربریاراضینیزدراینمنطقهبررسیشدکهبهصورتزیراست .

باغ= باغلو میوه لَر ( :)Bāğ = Bāğlu Mive Larعرصههایی که به کشت درختان میوه
اختصاصیافتهاست،درمیاناهالیترکزبان،باغلومیوهلَرنامداردکهازجملهایندرختان

میتوانبهگردو،زردآلووگیالساشارهکرد .

مرتع= دومنه ( :)Marta = Dumeneدر میان فارسزبانان و ترکزبانان به اراضیای که
ترتیبمرتعودومنهگفتهمیشود .


اند،به

ادرآنبهحالتطبیعیرشدکرده
رستنیه

هایکشاورزی:کشاورزیدراینمنطقهبهدوروشدیموآبیانجاممیپذیرد.درمیان


زمین
)واراضیایراکه

مردممحلیزراعتیراکهباآببارانحاصلشودبَش()Bašیادیمه(Deyme
)میگویندکه
)یادیمهکار( Deyme Kār

مصورتمیپذیرد،بَشکار(Baš Kār

درآنهاکشتدی

وسعتایناراضیدرگرمِسیریاهمانقُشالقبیشتراست.همچنینفارسزبانانمحلیبهنوع
گویندوزمینهایی


زبانانسوءمی
صورتآبیانجاممیشود،اِوییوترک


دیگریازکشاورزیکهبه
زمینمینامند.

راکهدرآنهاایننوعازکشاورزیبهمرحلهاجرادرمیآید،زمیناِویییاسوء
عمدهترین محصوالت کشتشده در مزارع بَش شامل گندم ،نخود و جو است و همچنین از
شدهدرکشاورزیآبیمیتوانیونجه،گندموجورانامبرد .

محصوالتکشت

تقسیم براساس غالببودن یک عامل محیطی
مردممحلی،مناطقراباتوجهبهوفوریکعاملمحیطیازقبیلنوعخاصیازپوششگیاهی
کردند.دراینشیوةنامگذاری،


گذاریمی

هارانام

هاییتقسیموآن

یاسنگوسنگریزهبهگروه
هایمتفاوتیبراینامگذاریوجودداشت .


شدوروش

هرنامازدوبخشتشکیلمی
طقیداراییکنوعخاصازپوششگیاهییاگونهایخاصداشتند،بهدوشکل

.۰منا
شدند.درمیانفارسزباناننامگونهرابه


گذاری

زباناننام

زبانانوترک

متفاوتدرمیانفارس
کهترکزبانانمحلیدرقسمتاولنامگیاهودرقسمتدومنام


کردند؛درحالی

اضافهمی
«ای»
کرمیکردند.اینامر نشاندهندة تفاوتدردستورزبان فارسیوترکیاست؛ به

عارضهراذ
برایمثال :
زبانانبهمحلرویشگیاهارچناطالقمیکنند .


ارچنی:نامیاستکهفارسی
داغا:کوهیاستکهمحلرویشگیاهآاللهبهمقدارزیادوبهصورتخودرواستو

آالله
گذاریکردهاند .

زباناناینگونهآن 
رانام


ترک
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 .6مناطقی که گیاهی در آنها نمیروید و براساس وضعیت خاک موجود در منطقه
گذاریشدهاند .


نام

خاکها در دانش بومی
دراتنواکولوژیمردممحلی،خاکهایموجوددرمنطقهبراساسجنس،عمقورنگبهشش

تردرمیانترکزبانانمنطقهرایجاست

شوندکهاینتقسیمبندیبیش


دستةمختلفتقسیممی
کارمیبرند .


هاهماناسامیترکیرابه

بندیآن

زبانانمنطقهنیزبرایتقسیم

وفارس
هاییازدشتهاو


):خاکیکهبهرنگقرمزاستودرقسمت
سرخهتورپاخ(Sorxe Turpax

.۰
هانیزدیدهمیشود.اینخاکحالتیرسیداردوپساز


هاییازتپه

همچنیندرقسمت
بارندگیرطوبتفراوانیرادرخودحفظمیکند .

ایکهخاکآنهاحالتیگچیورنگیسفیددارند.


):اراضی
 .6گِچِکهتورپاخ(Gečeke Turpax
درایننوعازخاکهاتعدادکمیازگیاهانقابلیترویشدارند.

):خاکهایسفیدرنگیکهپوششگیاهیندارند.

آغتورپاخ(Ağ Turpax
 .۹
خاکال= الیی تورپاخ ( :)Xāk-E Lā = Lāi Turpaxخاکهای الیهالیه و سنگینی که در

.0
بهجاشدن،ذرات
وشوبابارانوجا 


دلیلشست

هاقراردارندوبه

مسیرهایسیالبییادامنه
ریزآندرجاییدیگرتجمعمییابند.

شنهتورپاخ ( :)Šene Turpaxهمان خاکهای شنی را گویند که دارای نفوذپذیری بسیار

.5
زیادیمیباشند.

قرهتورپاخ ( :)Qara Turpaxمناطقی که خاک آنها سیاهرنگ است و گیاهی در آنها
 .2
زبانبهایناراضیبئریاالنیزمیگویند.


روید.محلیانترک

نمی

زمان در دانش بومی
ازتقویمرایجچهارفصلاستفادهمیکردند،اماضمناستفادهازاین

بهصورتکلیمردممحلی

تقویم،ساعاتمختلفیکشبانهروزوایاممختلفیکسالراباتوجهبهعواملمختلفیاز

یکدیگر تفکیک میکردند .بهصورت کلی زمان تعیینکنندة تمام فعالیتهای روزانه و ساالنة
مردم محلی بود .آنها زمان را در شبانهروز به هفت قسمت تقسیم میکردند که از سفیدی
هنگامطلوعخورشید(چِریقصُب)شروعمیشدوتازماناستراحتوصرفشام(شِو)ادامه
پیدامیکرد.تقویمساالنهمورداستفادهغالباًبراساستغییراتدمایییارخدادبارشهایفصلی

به چند قسمت تقسیم میشد .تقویم ساالنة ایشان نیز بهنحوی تنظیم شده است که
هاییمانندبرداشتگیاهان،منطبقباآنودرزمانمناسبصورتمیگیرد.اینتقویم


فعالیت
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بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

ساالنه  ۰۰واحد زمانی است .در جدولهای  ۰و  6نیز بهترتیب تقویم روزانه و ساالنة مردم
محلیورخدادوفعالیتمنطبقباآنبیانشدهاست.
جدول  .1تقویم روزانه در دانش بومی مردم محلی گوغر (مشترک میان هر دو طایفه)
تقسیمات

آوانگاری

توضیحات

چِریقصُب

Čeriq-e sob

اولینزمانیکهسفیدیروزهنگامطلوعخورشیدمشاهدهمیشود.


شِوگیر

šew gir

زمانیکهکامالًهواروشنشدهوبهعبارتیصبحشدهاستودیگراثریاز
شبنیست.

سِرِظار=
بُنگاذون

= Sere zār
bonge azun

تابدوسایهایوجود


صورتعمودمی

حدودساعتدوازدهظهرکهآفتاببه
ندارد.دراینزمانصدایاذانشنیدهمیشود.ظارمابیندوگُرروزقرار

دارد.

پِسین

Pesin

کارخودشروعبهبازگشتبهخانهمیکنندو

زمانیاستکهاهالیازمحل
تدریجازمیزانتابشنورخورشیدکاستهمیشود.

به

زَرده

zarde

دراینهنگام،مردمیکهمشغولکاربودند،بهخانهمیرسندودراینزمان

کمترینمیزانازنورخورشیددرباالتریننقطهکوهقابلمشاهدهاست.


روزکورو

Ruz ku rew

هنگامغروبخورشیدراگویندکهزماناذانمغرباستوهواتاریک
هارادرآغلجایمیدهند.


شود.اهالیدراینزماندام

می

شِو

šew

زمانیاستکههواکامالًتاریکشدهوزماناستراحتوصرفشاماست.

شبانهروز


جدول  .2تقویم ساالنه در دانش بومی مردم محلی گوغر (مشترک میان هر دو طایفه)
واژه محلی

توضیح
ازدیدگاهمردممحلیپایانهجدهمفروردینماه،زمانخاتمةدرگیریفصلبهاربافصل

زمستاناست؛زیراتغییراتدماییدراینهجدهروزازفصلبهاربسیارزیاداستکه

هجدهپیرزن

درنهایتباپیروزیفصلبهاربهپایانمیرسد.هجدهمفروردیندراصطالحمحلی،به

هجدهپیرزنمشهوراست؛زیرابهگفتةاهالیمحلیاینموضوعناشیازحضورپیرزنی
بنامبِمانابودهکهدرانتظارمعشوقشماندهودرهمینروزازدنیارفتهاست.

چهلم
چهلوپنجم
شصتم

چهلمبهار(چهلروزپسازعید)،زمانیاستکهسرمایناگهانیمیتواندسببازبین

رفتنمحصوالتدرختیشود.
روزازماهاردیبهشتراگویندکهدراواخرآنبارانهایبهاریشدت

ماهفروردینو۰5
میگیرندوهواکامالًدگرگونمیشود.

شصتمنیزعبارتازدوماهفروردینواردیبهشتاستکهپسازچهلوپنجمازدوام
هابارانشلختهگفتهمیشود.

شودوبرشدتآنهاافزودهشدهوبهآن

بارندگیهاکاستهمی
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ادامه جدول  .2تقویم ساالنه در دانش بومی مردم محلی گوغر (مشترک میان هر دو طایفه)
واژه محلی

توضیح
مینامند.
بارانهایبیستوسومفروردینتابیستوسوماردیبهشترانِیسان( )Neysān


نیسان

ازنظرمردممحلی،اینآببارانبسیارمقدساستوحتیبرایدرماننیزاستفاده
میشود.


هفتادم
صدم=ایز
چلةکوچکتاوِسُّن
چلهبزرگتاوِسُّن
چلهکوچکزِمسُّن
چلهبزرگزِمسُّن

موسمپیوندزنیدرختاناستوتااواخرتیرماهادامهمییابد.

زمانبرداشتجواستکهاهالیفارسزبانمنطقهبهآنجِودروواهالیترکزبانبهآن

)میگویند.
اَرپهدرو( Arpe Derow
بیستروزآخرخردادماهراچلةکوچکمینامندکهدراینزماندمایهواروبهافزایش

است.
دربازةزمانیاولتیرماهتادهممردادماهواقعشدهاستکهدراینبازةزمانیدمایهوا
اهالیبومیبهآنخرماپزونمیگویند.

بهاوجخودمیرسدو

بیستروزآخربهمنماهاستکهدراینمدتدیگرازبرفاثرینیستوغالباًبارش

باراناتفاقمیافتد.

ماهآغازمیشودوتادهمبهمنادامه


چهلروزاولفصلزمستانراکهازاولدی
بزرگمیگویندکههمراهبابارششدیدبرفوکاهشمحسوسدماست.

مییابد،چله


بحث
یافتههایپژوهشحاضرحاکیازآناستکهمردمانبومیدرشناختمحیطاطرافخودو

اجزاوعناصرآنبسیارقویوغنیهستندودرشناساییواستفادةکاربردیازآنتبحردارند.
چنانکهمیتواننداجزایمحیطپیرامونخودراباتوجهبهعواملمختلفیازیکدیگرتفکیکو

ایخاصطبقهبندیکنندوبرایهرقسمتازآننامیجداگانهبرایشناساییتعیین


بهشیوه
کنند.اینشناختوسیعوگستردهمردممحلیازاجزاوعناصرمحیطباتوجهبهسالهایابه

ستدراینمنطقهقابلدرکاست .باتوجهبهنتایج،مردممحلی

بیانیبهترنسلهاسابقةزی

هایمرتعیپیرامونخودراباتوجهبهعواملمختلفیازقبیلاقلیم،آفتابگیرو


گوغرعرصه
سایهگیربودن،عوارضوناهمواریها،جنسزمین،ارتفاعودما،پوششگیاهی،رطوبت،کاربری

کنند.بهصورتکلیانتخابمحلمناسبسکونت،


بندیمی
وغالببودنعاملیمحیطیطبقه

هاجزءمهمترینعواملمدنظرمردم


هاوتعلیفآن

بودنشرایطکشاورزی،نگهداریدام

فراهم
محلی گوغر برای تفکیک عرصهها از یکدیگر بود؛ برای مثال در سادهترین نوع تقسیمبندی
هاکهمردممحلیآنهارابراساساقلیمبهاِیالقوگرمِسیرتقسیممیکردند،عواملی


عرصه

گذاریعرصههایمرتعی 601...


بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

مانندمستعدبودنبهلحاظکشاورزیوهمچنینفراهمبودنشرایطمناسببرایچرایداماز

گرفت.چنانکهدرقسمتنتایجبه


جملهوجودآبوعلفکافیبرایسکونتمدنظرقرارمی
سعادتپور()۰۹12نمایانگرآناستکه

توضیحاینمواردپرداختهشدهاست.نتایجمطالعات 
مردم محلی عرصهها را با توجه به عوامل متعددی مانند جنس زمین ،ارتفاع و دما ،پوشش
گیربودن،ارتفاع،رطوبت،کاربریوغالببودنعاملمحیطیبه


گیروسایه

گیاهی،اقلیم،آفتاب
)حاکیازآناستکهعرصهها

طبقهتقسیمکردهبودند.یافتههایپژوهشکیاسی(۰۹13

1
دردانشاتنواکولوژیکمردممحلیبههشتطبقهتقسیممیشدند.همچنینراکایاوهمکاران

خودبهاینموضوعپیبردندکهمردممحلیعرصههارابههفتطبقه،

)درپژوهش 

(6۱۱5
شامل اراضی جنگلی ،اراضی باتالقی ،اراضی برفی ،اراضی کشاورزی ،اراضی بکر ،اراضی
بندیمیکردند.همچنینحسینی()۰۹12دربررسیدانش


سنگالخیواراضیمسطحطبقه
ایوغیرعلوفهایمنطقهزبرخاندراستانخراسانرضوینشان


هایعلوفه

ترینگونه

بومیمهم
دادکهمردممحلی،عرصههایپیرامونخودراباتوجهبهعواملیازقبیلاقلیم،دما،ارتفاع،

ارتفاع و دما ،آفتابگیر و سایهگیربودن ،جنس زمین ،رطوبت ،پوشش گیاهی و کاربری
بندیمیکردند؛بنابراینباتوجهبهنتایجاینقسمتمشخصشدکهدانشمردمانبومی


طبقه
در شناخت عرصههای محیط اطراف خود به عوامل متعددی مانند رطوبت ،پوشش گیاهی،
تابگیر و سایهگیربودن ،کاربری ،ارتفاع و دما ،عوارض و ناهمواریها ،جنس
اقلیم ،ارتفاع ،آف 
زمینوغالببودنعاملمحیطیبستگیدارد .

هایصورتگرفتهبرای

آمدهنمایانگرآناستکهازمیانطبقه 
بندی

همچنیننتایجبه 
دست

عرصههای مرتعی توسط مردم محلی گوغر ،عوارض طبیعی و پوشش گیاهی بیشترین

بندیرادارند.هردوعاملذکرشدهدردانشمردممحلیبهپنجدستهتقسیممیشدند


تقسیم
و هر جزء نام مخصوص به خود را داشت .مردم محلی گوغر شناسایی عرصهها را براساس
دانستند؛زیرااظهارمیداشتنداینعوارضو


هابسیارمهموارزشمندمی

عوارضوناهمواری
ریها نیز معرف رویشگاه گیاهان و همچنین تعیینکنندة نوع کاربری اراضی ،محل
ناهموا 
برداشتعلوفه،گیاهانخوراکیودارویی،مسیرحرکتگله،بهتریننقاطچراگاهوهمچنین
استراحت چوپان و دام هستند .دیفرخش ( )۰۹1۰در مطالعات خود بیان میکند که از
نگیاهان،تقسیمبراساسپوششوارتفاعبود؛بهویژهتقسیم

کاربردیترینتقسیماتدریافت

براساسپوششکهعرصههارابهمناطقبدونپوشش(ریتی)،دارایپوششدرختی(دغل)،

محل رویش درختان بزرگ (داردون) ،حد بین منطقه بدون پوشش و منطقه دارای پوشش
درختی (دار و بیداری) ،درههای کوهستانی (شوپر) ،مسیر و امتداد درختان (لمادارل) و
چمنزارهای خودرو (مور) تقسیم میکردند و بهترتیب از ارتفاع این نقاط کاسته میشد .این
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بودنوسعتدانشمردممحلیدرطبقهبندیعناصرمحیطاطرافشان


موضوعنیزنشانازدقیق
هایصورتگرفتهتوسط

دهدکهازمیانطبقه 
بندی


)نشانمی
دارد.نتایجمطالعةفروزه(۰۹1۹
ساکنان منطقة مورد بررسی ،عوارض طبیعی و ناهمواریها بیش از هر عامل دیگری ،اجزای
نامگذاریوتعریفشدهبود؛
خوبیتوسطآنها 


فردیداشتندکههریکازایناجزابه

منحصربه
طوریکه ایشان کوچکترین ناهمواریها تا بزرگترین آنها را از یکدیگر تفکیک کردند و


به
برای هریک نام و تعریف جداگانهای قائل بودند .بهصورت کلی نتایج مطالعات نشان میدهد
هابراساسعوارضوناهمواریهارادرزندگی جوامعبومیبسیار


خبرگانبومیتفکیکعرصه
دانندومعتقدندباتوجهبهاینتفکیکمیتوانندمحلبسیاریازکارهایخودرا


کاربردیمی
تعیین کنند .همچنین ایشان عوارض و ناهمواریهای پیرامون خود را چنان جزءبهجزء
گذاریکردهاندکهاسممحلییکعارضهمانندیکآدرسدقیقبرایمعرفیآنعارضهبه


نام
گذاریدقیقاحشامکههریکازآنهاباتوجهبهعوامل


دیگرافرادمحلیاست.درستمانندنام
گذاریشدهاندتاهر فردکامالًدامخودرابشناسدتااگرگمشدیاگلهیکچوپان


مختلفینام
بادامچوپاندیگردرآمیخت،بهسادگیبتواندآنراپیداکند؛بنابراینعواملمختلفیسبب

شدهاستکهدانشبومیدربرخیمواردنگاهیدقیقترازدانشکالسیکبهاجزایطبیعت

داشتهباشد.مطالباینقسمتدانشگستردهوغنیمردممحلیرادرشناساییاجزایمحیط
هاآشکارمیکند .


بندیآن

پیرامونخودوطبقه
براساسبررسیهایمشخصشدکهشناختانواعخاکموجوددرمنطقهجزءدانشمردم

هاقادرندخاکهارابراساسجنس،رنگوعمقازیکدیگرتفکیکوباتوجه


محلیاستوآن
ها،برایهریکازنامیجداگانهاستفادهکنند.مردممحلیباتمامویژگیهایهر


بهویژگیآن
نوع خاک آشنا هستند و از هریک از آنها با توجه به ویژگیهای آن استفاده میکنند و
همچنین سعی در حفاظت از آنها دارند .چنانکه مردم محلی گوغر سرخهتورپاخ را برای
دانندوهمچنینازآنبرایعایقکاری


جاتوحبوباتمناسبمی

ویژهکشتصیفی

کشاورزیبه
پشتبام ساختمانها بهره میبرند؛ زیرا معتقدند نفوذپذیری بسیار اندکی در برابر آب دارد.

کنندوازشنهتورپاخ


هاازخاکالبرایزراعتوهمچنیندرسفالگریاستفادهمی

همچنینآن
برند.مردممحلیگوغر،خاکهاراباتوجه


منظوراستفادهدرکارهایساختمانیسودمی

نیزبه
هتقسیممیکنند.دیفرخش()۰۹1۰دربررسیدانشبومی

بهعواملذکرشدهبهششدست
ایمنطقةدلیکمادراستانکهگیلویهو


هایغیرعلوفه

ترینگونه

(اتنوبوتانیواتنواکولوژی)مهم
هابرحسبجنسخاکبهچهاردستهتقسیممیکنند.


بویراحمدنشاندادمردممحلیخاک
یداردکهمردممحلیمنطقةسجاسروددراستان
درهمینزمینهسعادتپور()۰۹12اظهارم 

زنجان خاکها را براساس جنس ،عمق و رنگ در چهار دسته قرار میدهند .مطالعات

گذاریعرصههایمرتعی 65۰...


بندیونام

دانشاتنواکولوژی،مبانیتقسیم

)درمستندسازیدانشبومیحوزهآبخیزحبلهرودنشانداد،مردممحلی

شاهحسینی(۰۹1۹

روستای گچه برحسب معیارهای مختلفی مانند رنگ ،حاصلخیزی ،شیب ،چسبندگی،
بندیکردهاندوباغدارانو


نفوذپذیری،عمق،شوریوزاویةتابشخورشیدخاکزمینراطبقه
کشاورزانمنطقهبهتجربهدریافتهاندکههرنوعخاکیبرایکشتیازراعتخاصیمناسب

است .همچنین کاظمی و همکاران ( )۰۹35در پژوهش خود دریافتند که خبرگان بومی
خاکهای منطقه را براساس مفاهیم کلی طبع خاک ،رنگ خاک ،جنس خاک ،حاصلخیزی

خاک و ارزش زمین تقسیمبندی کردند و نتیجه گرفتند که این شناخت نیز مبنایی برای
شودهرتوصیهایدرزمینةحفاظتخاکو


هایفنیاستوپیشنهادمی

هاوتوصیه

فعالیت
حتیزراعی برمبنایاینخاک شناخت صورت بگیرد؛ بنابرایندراجرای طرحهایحفاظت
هادرتدوینتوصیههایحفاظت


خاکنیزبایدازایندانشمردممحلیبهرهبردومشارکتآن
خاک نیز جدی گرفته شود .مسعودیفر ( )۰۹12در این باره اظهار میدارد که از نظر
کارشناسانخاک،میزانبهرهبرداریازاینمنبعازتواناکولوژیکیآنبیشتراستواینامردر

وریپایینسببتخریب،فرسایشوهدررفتآنمیشودوازآنجاکهدانشبومیبا


کناربهره
محیطزیست همسو و سازگار است ،استفاده از روشهای این دانش میتواند در نگهداری و

عواملسادهایمانندرنگو

بهرهبرداریبهینهازاینمنبعمؤثرباشد.مردممحلیباتوجهبه 

توانندخاکهایمحیطاطرافخودرادرطبقاتمختلفیارائهکنندوبرای


جنسخاکمی
هانامیمجزادرنظربگیرندوکاربردونحوةاستفادهازآنهارابیانکنند.مطالباینقسمت


آن
بیانگرغنایدانشمردممحلیدرشناختانواعخاکاست.
دستآمده آن است که مردم محلی گوغر در ارتباط با زمان نیز
از دیگر نتایج به 
روزراشاملمیشودوکارهای


هاییدرنظردارندکههمیکسالوهمیکشبانه
تقسیم 
بندی

بندیهای ساالنه بر مبنای تغییرات دمایی و وقوع
خود را مطابق با آن پیش میبرند .تقسیم 
هاست.بهصورتکلی زمانبرتمامکارهایمردممحلیازجملهچرایدام،دروکردن


بارندگی
محصوالت ،زمان برداشت گیاهان و حتی زمان بازگشت به خانه تأثیر میگذارد.
بندیهای زمان در شبانهروز مردم محلی گوغر بدینصورت است که میتوانند تمام
تقسیم 

هرفعالیتیزمانخاصخودرامیطلبد.

فعالیتهایخودراباتوجهبهآنزمانانجامدهندو 

نحویتنظیمشدهاستکهفعالیتهاییمانندبرداشتگیاهان


همچنینتقویمساالنةایشانبه
گیردکهعالوهبراینکهنیازهایمعیشتیخانوارهارا


منطبقباآنودرزمانمناسبصورتمی
نمیشود و رشد و نمو آنها را در
مرتفع میکند ،به اختالل در رویش گیاهان مرتعی منجر  
کند؛برایمثالبیانمیکنندکه«درصدمیاایزبایدمحصولجورا


هایبعدتضمینمی

سال
درروزکورو،بایددامهارابهآغلبرد».همچنینبرایایشانزمانرویش،

برداشتکنیم»یا«
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گلدهیوزمانبرداشتگیاهاناهمیتفراوانیدارد.اگرچهبیشترگیاهانمنطقهدرفصلبهار

هامتفاوتبودوگاهیاوقاتبهتشخیصآنهااز


دهیآن

کردند،زمانگل

رشدخودراآغازمی
یکدیگرمنجرمیشد .

کندکهمردممحلیآنمنطقهبرایخودتقویمیششفصلی


)بیانمی
دیفرخش(۰۹1۰
داشتند که با تقویم رسمی متفاوت بود .این تقویم اساس زندگی دامداری و کوچ را تشکیل
میداد و شناخت و بهرهبرداری از طبیعت گیاهی و جانوری وحش را برنامهریزی میکرد.

همچنین مردم محلی در زمینة فصل برداشت گیاهان بیان میکردند که هر گیاهی خودش
میدارندکهزماندر
)درمطالعهایاظهار 

زمانیدارد.درهمینزمینهفروزهوهمکاران(۰۹15
بندیشدهاستکهازتمامیاوقاتشبانهروزوهمچنیندرایام


نحویتقسیم

تقویمعشایربه
مختلف سال منطبق با ویژگیهای آن زمان استفاده شود و فعالیتهای روزانه و مدیریتی و
بهرهبرداریازداموگیاهدرزمانخودصورتپذیرد.طباطبایی()۰۹15نیزدربررسیدانش

بومیمردممحلیشمالشهرستاننائینبهایننتیجهدستیافتکهتقسیمبندیزماندر

میانآگاهانمحلیبراساسعواملاقلیمی،کشتوبرداشتگیاهاناهلیوفنولوژیوبرداشت
گیاهانوحشیاست.همچنیننتایجمطالعاتکیاسی()۰۹13مؤیدآناستکهزماننقش
وریمردممحلیدارد؛چراکهفعالیتهاییمانندچرایروزانه


همیدرفرهنگکاروبهره
بسیارم
وشبانةدام،دوشیدنشیردامها،درویمحصول،برداشتگیاهانخوراکیوداروییوحتی
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