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ایران: گنجينه ناشناخته دانش ها و فناوری های مردمی
ايران، يكی از نخستين مراكز كشاورزی و دامداری و باغداری جهان 
است)1(. اهلی كردن گندم)2(، رام كردن بز، سگ، اسب و... و تربيت 
اقالمی از ميوه ها و سبزی ها)3(، بسياری اختراعات بزرگ و فناوری در 
و  كاريز)4(  اختراع  آب رسانی، همچون  آبياری،  آبخيزداری،  زمينه های 
چرخاب )معروف به چرخ ايرانی()5( و تلمبه های آبكش بادی )چرخ باد(

)6( و برخی شيوه های آبياری و كشت وكار شگفت آور، همچون كشت 
سبوی )كوزه ای( در مناطق بسيار كم آب و يا زمين های بلند و پشته هايی 
خار  كشت  و  شور  خاك های  در  يا  و  نمی شود  سوار  آنها  بر  آب  كه 
يا بی هسته كردن  و  آدوری«)7((  بر روی خار »كشت  وابسته )كشت 
و  انار)8(  و  انگور  و  ميوه ها همچون خرما  برخی  ريزهسته كردن  يا  و 
يا بی تخمه كردن برخی كشت های جاليزی همچون هندوانه و اصالح 
اهلی  درختان  ويژگی های  دگرگون سازی  و  مصنوعی  انتخاب  و  نژاد 
برخی  پوست  و  مزه  در شكل، رنگ،  ارگانيكی  و  تغييرات مكانيكی  و 
پوست  روی  بر  و خطاطی  نقش آفرينی  و  جاليزی  و  درختی  ميوه های 
ميوه هايی چون سيب)9(، هندوانه، خربزه و همچنين نازك سازی پوست 
خربزه)10( و در اصطالح شيشه ای كردن پوست آن، معطر كردن خربزه 
و ترد و پر آب سازی آن به شكلی كه حتی با صدای تاخت اسب و يا 
ظروف  ساخت  شوند)11(.  شكافته  خود  به  خود  سوزن  نوك  اشاره ی 
روی  بر  نقش آفرينی  و  مهندسی  مختلف  شكل های  با  قليانی  كدو  از 
زمين  كه  به طوری  زمين،  به ورزی  و  توان بخشی  و شيوه های  آن)12( 
پس از تحمل چند هزار سال كشت، هنوز سرزنده و شاداب و حاصلخيز 
و  دام ها  نژاد  اصالح  و  مصنوعی  انتخاب  همچنين  و  بماند)13(  باقی 
پرندگان همچون پر دنبه كردن)14( و يا بی دنبه كردن و كم دنبه كردن 

گوسفندان)15( و مايه كوبی دام ها - قرن ها پيش از كشفيات پاستور و 
ادوار جنز -در برابر برخی بيماری های واگيردار)16(، بخش كوچكی از 
دستاوردهای فرهنگی ايرانيان در دانش كشاورزی و دامداری، در پيوند 

با شرايط جغرافيايی و زيست محيطی می باشد.
به اين سياهه می توان تجربيات نادر و شگفت آوری همچون بندهای 
سوزان«  »چوم  و  ايران)17(  در  كاريزها  برخی  پنهان  و  زيرزمينی 
ديم  كشت های  انواع  نابهنگام()18(  سرماهای  با  مبارزه  )سازمان های 
چاه های  در  درختان  ديمی  )كشت  آن جمله كشت »سنگچالی«  از  و 
همچون  دامداری  و  كشاورزی  با  پيوسته  دانش های  و  سنگی()19( 
گياه شناسی و جانورشناسی سنتی  دانش آب و هواشناسی سنتی)20(، 
تاريخ  به  مربوط  پديده های شگفت آور  از  ديگر  يكی  افزود.  را  غيره  و 
كشاورزی و درعين حال هنر معماری روستايی ايران، كبوترخانه هايی 
هستند كه در طی قرن های متمادی به بالندگی كامل خويش رسيده اند 
تعاونی های  و  مشاركتی  و  مديريتی  تجارب  نظام های  به  همچنين  و 
مربوط به مرتع داری، آبخيزداری، تجارب تعاونی های چندهزار ساله در 
لبنی  توليد كشاورزی)21(و دامداری و تهيه ی فرآورده های  زمينه های 

)22( و... اشاره كرد.
متأسفانه بسياری از اين مسائل نه تنها برای قاطبه ی روشنفكران و 
دانشگاهيان ما، بلكه حتی برای مردم نگاران، مردم شناسان، مهندسان و 
استادان دانشكده های كشاورزی، بيگانه و ناشناخته است. به طوری كه 
درس  واحد  دو  حتی  ما،  كشاورزی  دانشكده های  درس های  تمام  در 
و  ندارد  وجود  سنتی  باغداری  يا  و  دامداری  يا  و  كشاورزی  عنوان  به 
گويی تجربيات ده - پانزده هزار ساله ی تاريخی كه دائمًا به وسيله ي 
ايران،  تمن هاي  در  تجربيات  می شود،  برده  عقب  به  باستان شناسان 

بحران محيط زیست در ایران 
و لزوم بازنگری به دانش های مردمی و راهکارهای فرهنگ ملی

 دکتر مرتضی فرهادی/ مردم شناس و عضو هيأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
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چين، هند، مصر، اقوام مايا، آزتك و ديگر تمدن های درخشان گذشته ی 
بشری هيچ سخنی برای گفتن به مهندسان ما ندارند.

جامعه ی جهانی و دانش بومی
اكنون پس از اين مقدمه ی شتاب زده و طرح برخی خطوط و مناظر 
دانش و فناوری بومی ما در زمينه های ياد شده، به برخی تئوری های 
كرده  اشاره  سنتی  فناوری های  و  دانش ها  به  نسبت  جهانی  نوين 
محيط  به  نسبت  ما  نادرست  عملكردهای  برخی  به  اشاره  با  سپس  و 
زيست و منابع تجديد شونده ی كشورمان به عنوان درآمدی به موضوع، 
برخی تجربيات، دانش ها، فنون، شگردها و مديريت غالبًا مشاركتی و 
خردمندانه بهره برداری سنتی از مراتع و جنگل ها در زمينه ی دامداری 

خواهيم پرداخت. 
سنتی  فناوری های  و  دانش ها  به  بی توجهی  است  گفتنی 
در  جمله  آن  از  و  سوم  جهان  كشورهای  اغلب  و  ما  جامعه ي  در 
پی  شكست های  كه  می افتد  اتفاق  هنگامی  همسايه،  كشورهای 
زيست  محيط  تخريب  و  غربی  سبك  به  توسعه  برنامه های  پی  در 
و  روشن بين  و  متأخرتر  دانشمندان  شده،  سبب  بين المللی  سطح  در 
چون  هم  بين المللی  مجامع  متخصصان  برخی  و  جهان  آينده نگر 
بيشتر  روز  هر  جهانی)94(  بانك  و  برانتلند)93(  كميسيون  يونسكو، 
متوجه خطاهای پيشين در امر توسعه ي جهان سوم و بی توجهی به 
بومی  عقالنيت  و  مديريت  فناوری ها،  دانش ها،  فرهنگی،  جنبه های 
شده و در پی جبران اشتباهات خويش برآيند. اما غالب روشنفكران 
جوامع سنتی همچون آن مريد اصفهانی كه حاضر نبود حتی با قرار 
مراد به بدخطی خويش، به اين واقعيت گردن نهد، همچنان به راه 

ادامه می دهند.)95( خويش 

اِريك َونِك )Eric Vanek( می نويسد: 
»... با افزايش آگاهی نسبت به دانش پيچيده ی زيست محيطی اقوام 
جهان  بوميان  متوجه  اجتماعی  تحوالت  به  عالقمندان  يافته،  توسعه 
شده اند... اين جوامع گنجينه ی عظيمی از ذخاير دانش و تجربه ی بومی 

را دربردارند...«)23(
»گری ا.كلی« )Gary A.Klee( از استادان مطالعات زيست محيطی 
بوم شناسی  و  طبيعی  منابع  مديريت  او  پژوهشی  اصلی  حوزه ی  كه 
فرهنگی است، در كتاب نظام های سنتی مديريت منابع در جهان در 9 
فصل به شيوه های بومِی حفاظت از منابع طبيعی از 9 منطقه ي عمده ي 

كره زمين و از آن جمله خاورميانه پرداخته است. وی می نويسد:
»اقوام بومی جهان برای ادامه ی حيات كاماًل به منابع محلی وابسته اند 
و برای فراهم كردن باالترين كيفيت پايدار زندگی از منابع موجود در 
محيط زيست خود استفاده ی معقول می كنند. اين روش زندگی مستلزم 

مهارت ها و آگاهی های خاصی درباره ی محيط است«.)24(
»برنارد و.رايلی« )Bernard W.Riley( بيوجغرافی دان و »ديويد 
اثر  در  اجتماعی،  مردم شناس   )David Brokensha( بروكنشا« 
قوِم  ميان  در  دو  اين  ساله ی  سه  پژوهش  حاصل  كه  خود  دوجلدی 

امبيری در استان شرقی كنيا است، می نويسند:
ارزيابی  در  آنها  توانايی  و  امبيری  بوميان  دانش  گستردگی   ...«
بين  بوم شناختی  رابطه ی  از  آنان  فهم  نيز  و  درختی  گونه های  كيفی 
گونه های متفاوت، شگفت آور بود. شگفت آورتر اين كه اين دانش در بين 
اغلب افرادی كه مورد مصاحبه قرار گرفتند، عموميت داشت. با توجه 
به تغييرات كنونی در جهان، نابودی كامل و يا فراموش شدن بخش 
عظيمی از اين دانش، اجتناب ناپذير است. هدف ما گردآوری اين دانش 
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به طور منظم قبل از نابودی آن بود«.)25(

»باربر ب.كانبل« )Barber B.conable( رئيس بانك جهانی »از 
اين كه در گذشته تالش گياه شناسان در گردآوری منابع گياهی، دانش 

بوميان را از قلم انداخته است اظهار تأسف می كند«.)26(
 )UICN( جهان  حفاظت  اتحاديه  پيشين  رئيس  »سواميناتان« 
 1112 بر  بالغ  آمريكا  شمال  سرخ پوستان  غذايی  »...گياهان  می گويد: 
به  را  گياهانی  اينكاها  اسپانيايی ها،  زمان حمله ي  در  است.  بوده  گونه 
تخمين  می كردند.  كشت  اروپا  و  آسيا  در  شده  كشف  گياهان  تعداد 
از 70 نوع  )Andean( بيش  زده می شود كه سرخ پوستان »آندين« 
شيوا«  »وانادا  نيز  امروز  حتی  باشند.  كرده  اهلی  را  جداگانه  محصول 
است  مدعی  هندی،  فيزيكدان  و  فيلسوف   )Vanada shiva(
چندين  غذايی  نياز  تمامی  آسيا،  شرقی  جنوب  بارانی  جنگل های  كه 
گياه  نوع   223 گروه ها  اين  می كند؛  تأمين  را  منطقه  در  ساكن  گروه 
از اين منطقه استخراج می كنند. در چين 6000 گياه از 30000 گونه 
نام  به  آنها گياهی است  گياهی دارای كاربرد طبی هستند و در ميان 
)Arteminia Annua( كه نويد بخش جايگزينی برای گنه گنه 

برای درمان ماالريا است«)27(
حقير،  تنها يك گياه بی آوازه و ظاهراً  چه كسی می تواند تصور كند 
با برگ های باريك و افتاده به خاك در اطراف سلسله جبال زاگرس به 
تنهايی توانسته باشد در هزاران سال، ميليون ها ايرانی را در قحط سالی های 

اوايل سال )سياه بهار( و بيش از جودرو از مرگ حتمی نجات دهد)96(
وقتی كه باستان شناسان ژاپنی در بازمانده ي فضوالت آدمی چندهزار 
در  و  آينده  در  تا  هستند،  گياهی  دانه های  يافتن  دنبال  به  پيش  سال 
صورت لزوم بتوانند از آن گونه ي گياهی استفاده ی غذايی كنند، آيا ما 
نبايد به فكر چنين جايگزينی ها و يا افزودنی هايی بر كشت ها و غذاهای 

موجود و معرفی آن به جهانيان باشيم.
هندی  فيزيكدان  و  فيلسوف   )Venda shiva( شيوا«  »وندا 
 )monocultures of mind( انديشه  فرهنگی  تك  كتاب  در 

می نويسد:
سياق  بر  فرهنگ،  و  طبيعت  درباره ی  را  نظرش  جديد،  »دنيای 
كارخانه ی صنعتی بنا كرده است. قضاوت كارخانه درباره ی ارزش الوار 
جنگل است و نه ظرفيت آن برای حمايت از زندگی... علم نوين، نقش 
برچسب  است.  كرده  ايفا  دانش  محلی  نظام  كردن  ناپديد  در  را  خود 
»علمی بودن« نوعی تقدس يا ايمنی اجتماعی برای مظالم دانش غربی 

فراهم می كند«.)28(
به هرحال ما خوشحاليم از اين كه باالخره روشنفكران و دانشمندان 
جهان اكنون جنبشی را آغاز كرده اند كه به نفع همه ي جهان است و 
ملل  و  اقوام  و سنتی  دانش های شفاهی  برای  مثبت  ارزش گذاری  آن 

گوناگون می باشد.

راه کعبه یا راه ترکستان ما
همانطور كه قباًل اشاره شد، ايران يكی از نخستين كشورهای جهان 
است كه از دوران گردآوری خوراك به دوران توليد خوراك )كشاورزی 
كشاورزی  قدمت  اندازه  همان  به  لذا  و  است  نهاده  پای  دامداری(  و 
در  شده  انباشته  و  فشرده  تجربيات  نشينی،  كوچ  با  همراه  دامداری  و 
فرهنگ  در  شونده،  تجديد  طبيعی  منابع  از  بهينه  استفاده ي  زمينه ي 

سنتی ما وجود داشته است.
سطح  ايران،  مراتع  و  جنگل ها  محدوده ی  و  وضعيت  مطالعه ي 
و  دامی  توليدات  نظر  از  ما  جامعه ی  خودكفايی  زيرزمينی،  آب های 
نيم قرن  تا  در چند هزار سال گذشته  باران  و  برف  ميزان  كشاورزی، 
قبل و مقايسه ی آن با تغييراتی كه در نيم قرن گذشته به وقوع پيوسته 
كه   - می دهد  نشان  آينده  قرن  نيم  تا  اوضاع  تخمين  و  پيش بينی  و 
حداقل به طور نسبی - مديريت و نظامات سنتی ما برای حفظ محيط 
زيست و منابع تجديد شونده - و با كمال تعجب - به مراتب موفق تر از 
سياست گذاری ها و عملكرد ما در نگهداری آب و خاك و اكوسيستم های 

مربوط به آن در 50 سال گذشته بوده است.
برای مثال سيستم قنوات ايران، با سيستم چاه های عميق و نيمه عميق 
نشان می دهد كه به قول آن مقنی خردمند آذربايجانی: »قنوات شير را 
می دوشيده اند، در حالی كه چاه های عميق و نيمه عميق خون زمين را 
می مكند.«)29( به طوری كه تنها و برای نمونه در دشت يزد - اردكان 
در  و  سانتی متر   45 حدود  ساليانه   1374 تا   1352 سال های  طول  در 
آب های  سطح  سانتی متر،   65 حدود  در  ساليانه  يزد،  شهر  محدوده ی 
اغلب  در  كم وبيش  وضعيت،  اين  است.)30(  رفته  پايين  زيرزمينی 
ايران نيز رخ داده است و سبب خشك شدن  دشت ها و مناطق ديگر 
هزاران دهنه چشمه و حدود 30000 رشته از 50000 رشته كاريزهای 

ايران در چهار دهه ی گذشته شده است.)31(
• ايران يكی از نخستين كشورهای جهان است كه از دوران گردآوری 
خوراك به دوران توليد خوراك )كشاورزی و دامداری( پای نهاده است، 
لذا به همان اندازه قدمت كشاورزی و دامداری همراه با كوچ نشينی، 
منابع  از  بهينه  استفاده ي  زمينه ي  در  شده  انباشته  و  فشرده  تجربيات 

طبيعی تجديد شونده، در فرهنگ سنتی ما وجود داشته است.
حال بر عهده ي متخصصان است كه محاسبه كنند فرو نشستن 10 
متری سطح آب های زيرزمينی تنها در 20 سال گذشته در دشت هايي 
نظير دشت يزد - اردكان و در ابعاد كمتری در دشت سيرجان و مناطق 
و  چندساله  و  ريشه  دراز  گياهان  نابودی  در  اندازه  چه  تا  ايران،  ديگر 

پيشروی كوير و تغييرات آب و هوايی منطقه مؤثر بوده است.
شكاف های عظيم به وجود آمده در دشت های يزد و اردكان)97(، باال 
آمدن آب شور و تلخ در برخی روستاهای سيرجان همچون عمادآباد)32(، 
لب شور شدن آب های آشاميدنی برخی از شهرهای ايران و كم شدن 
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دشت ها نيست، پس چيست؟
برای نمونه در حوزه ي آبخيز يزد - اردكان »با گسترش تعداد چاه ها 
و پسرفت قنات ها، نه تنها بخش وسيعی از حوزه، پوشش گياهی خود 
ديگر  فرآيندهای  بلكه  است،  تبديل شده  بيابان  به  و  داده  از دست  را 
تلماسه های  بادی و تشكيل  بيابان زايی، به صورت توسعه ي فرسايش 
نشست  و  زمين  فرونشينی  هكتار،   30000 بر  بالغ  سطحی  در  بادی 
آبخونه در سطحی بالغ بر 70000 هكتار، ايجاد كيلومترها شق يا شكاف 
در آبخون ريزدانه درشت يزد، تغيير در كيفيت آب و شوری زايی، نهايتًا 

كاهش درآمد خانوارها را به دنبال داشته است«.)33(
مازندران  به گيالن و  اردكان)98(  يزد -  باران  از حوزه ی كم  حال 
)يعنی پرباران ترين مناطق ايران( سر می زنيم. چنين به نظر می رسد كه 
مشكالت اجتماعی - فرهنگی يك جامعه، مرزهای اقليمی نمی شناسد. 
تخريب  يك  می افتد،  اتفاق  دهه  چند  طول  در  كه  طبيعتی  تخريب 
اجتماعی است و نه طبيعی و لذا به قول »دوركيم« پديده ي اجتماعی، 

تبيين اجتماعی می طلبد و نه جغرافيايی و غيره.)34(
از  پوشيده  كشور  اين  مناطق  بيشتر  دور،  چندان  نه  گذشته ای  »در 
جنگل ها و مراتع سرسبز و خرم بوده كه... می توان به آمار 18ميليون 
هكتار جنگل و 126ميليون هكتار مرتع اشاره كرد. متأسفانه در طول 
 80 و  جنگل  هكتار  ميليون   10 به  مذكور  ارقام  گذشته...  دهه ي  سه 
نشان  كارشناسی  برآوردهای  است.  يافته  تقليل  مرتع  هكتار  ميليون 
از جنگل های شمال كشور  می دهد كه به طور ساالنه 60000 هكتار 
و  گرديده  تبديل  و  تخريب  دچار   1367 لغايت   1342 سال های  طی 
اين روند در جنگل های غرب و جنوب كشور ساالنه 250000 هكتار 

می باشد«.)35(
همگانی  و  بزرگ  تابوتی  ساختن  درخت،  از  نامعقول  استفاده ي  آيا 

برای آيندگان نيست؟
آيا بهره برداری بهينه از ريه ها، فروش تدريجی و نه چندان تدريجی 

كيسه های هوايی است؟
آيا می شود فرشتگان را به بخش خصوصی و يا تعاونی! واگذار كرد؟

• چه كسی می تواند تصور كند تنها يك گياه بی آوازه و ظاهراً حقير و 
با برگ های باريك و افتاده به خاك، در اطراف و پيرامون سلسله جبال 
زاگرس به تنهايی توانسته باشد در هزاران سال، ميليون ها ايرانی را در 
قحط سالی های اوايل سال )سياه بهار( و پيش از جودرو از مرگ حتمی 

نجات دهد؟
من نمی دانم، اگر الزم است ما تغييرات و تبديالتی در جنگل انجام 
دهيم و اگر الزم بود بخشی از اين درختان را به داليل كاماًل كارشناسی 
- همچون قطع اعضاء در جراحی - قطع كنيم، چرا سازمان جنگل ها و 
مراتع خود رأسًا به نمايندگی از مردم چنين كاری را انجام ندهد و اين 

عمل تا اين حد حياتی و حساس را به شبه دايگان خصوصی و يا تعاونی 
بسپارد! آيا حذف وظايف دولتی بايد از جراحی جنگل و اطاق عمل و 

كپسول اكسيژنی خاليق شروع شود؟
نياكان ما توانستند از 2 ميليون سال پيش و از عصر  عجيب است 
اين ميراث عظيم خدادادی و  تا 50 سال پيش، دست به دست  حجر 
فرشتگان زمينی و ريه های تجديد شونده ي بركت آفرين را به دست ما 
ناخلف مردمان برسانند و ما بعيد است بتوانيم آن را تا يك قرن ديگر در 

كف بی كفايت خود نگهداری كنيم.
حداقل تا هم اكنون چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ اقتصادی دانسته 
شده است كه خردمندانه ترين بهره برداری از جنگل، حفظ و گسترش 
و  كربن گيری  آب،  و  هوا  آلودگی  با  مبارزه  در  جنگل  نقش  است.  آن 
اكسيژن سازی، تنظيم روان آب های دائمی و سيالب ها)99(، جذب گرد 
و غبار و اشعه های زيان آور كيهانی، آلودگی صدا، اثرات باد و بهسازی 
آب وهوا و افزايش ميزان بارندگی بيش از آن است كه قابل محاسبه با 
پول باشد.)36( اما برای آنانی كه در عصر سيطره ی كميت، جز عدد و 

ريال صدای هيچ سخنی را نمی شنوند، يادآور می شود:
»ارزش جنگل های دولتی در آمريكا را از لحاظ ذخيره ی آب به300 
ميليون دالر و از گردشگاه ها و پارك های جنگلی 40 ميليون دالر در 
سال برآورد كرده اند، در صورتی كه از محل چوب آنها فقط 22ميليون 

دالر عايد می گردد.)37(
مهم اين است كه بدانيم در يك هكتار جنگل در مدت 12ساعت، در 
حدود 800 تا900 كيلوگرم گاز دی اكسيد كربن جذب شده و در همين 
اضافه  زيست  به محيط  اكسيژن  كيلوگرم  تا600  مقدار 500  به  زمان 
فضای  طريق  از  جهان  مصرفی  اكسيژن  »60درصد  و  می كند.«)38( 
در يك هكتار  است كه »درختان  اين  توليد می شود.«)39( مهم  سبز 
می توانند تا 70 تن گردوغبار را رسوب دهند.«)40( مهم اين است كه 
»هر درختی كه در طبيعت سراغ داريم، قادر است اكسيژن برای 3 تا 4 

نفر توليد كند.«)41(
و دم مسيحايی جنگل،  زمينی  فرشتگان  اين حيات بخشی  برابر  در 
كيلوگرم چوب جنگلی...  ده  »...از  كه  اين  نظير  ارقامی  و  اعداد  ديگر 
يكی از اين مواد با ارزش به دست می آيد، يك ليتر و نيم الكل، چهار و 
نيم كيلوگرم گلوكز، 6 كيلوگرم كاغذ، سه كيلو و چهارصد گرم ابريشم 
گرم  پنجاه  و  هفتصد  و  كيلو  سه  ورنی،  مربع  متر  چهار  مصنوعی... 

سلولز...«)42( رنگ می بازد.
نقاط مختلف  در  ما می گويند: »درخت  به  قديمی تر  اطالعات  حتی 
جهان بيش از چهارهزار مصرف مختلف دارد.«)43( حاال خواننده ممكن 
و  برای صنايع چوب  روزافزون چوب  تقاضای  برای  بپرسد پس  است 

خانه سازی و غيره چه بايد كرد؟
»هنری  قول  به  ابتدايی  بشر  كه  كاری  همان  گفت  بايد  درپاسخ 
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لوئيس مورگان« برای عبور از بربريت قديم به بربريت ميانه انجام داد؛ 
يعنی جايگزينی توليد غذای جانوری و گياهی به جای گردآوری خوراك 

گياهی و جانوری )صيادی و شكار(.
در بربريِت صنعتِی روزگاِر ما نيز چنين تدبيری غيرقابل اجتناب است. 
از چوب دست  از فرهنگ سنتی صرفه جويی  اندازه ي زيادی  تا  ما كه 
شسته ايم، با اين همه دست های بسيار و بيكار حتمًا بايستی به كشت 
به  نداريم  حق  ما  آوريم؛  روی  وسيع تر  بسيار  مقياس های  در  درختان 
به  مصرفی  فرهنگ  فنگ  و  دنگ  پر  و  برق  و  زرق  پر  زندگی  خاطر 

مصرف بی رويه ي جنگل های طبيعی و خداداد روی بياوريم.
نياكان ما در مناطق كويری و نيمه كويری اين مرزوبوم به معماری ای 
دست يافتند كه با به كارگيری انواع سقف های گنبدی، كمترين چوب 
را در ساخت بناهای خود استفاده كنند. در روستاهای پر آب كوهستانی 
نيز سقف خانه ها با تنه ي درختان صنوبر پوشيده می شد كه دائمًا در كنار 

جوی ها و نهرها كاشته و پرورده می شدند.
از  صندلی،  و  ميز  و  مبلمان  جای  به  همچنين  فرهنگ  اين 
دور  به  و  تعويض  نيز  يكبار  سال  چند  هر  كه   - گرانبها  چوب های 
انداخته می شوند - از سكوی مفروش، قالی و گليم و مخده و پشتی 
از  هيزم  به جای  ايران  مناطق سردسير  اغلب  در  و  استفاده می كرد 
فضوالت دام ها و كاه برای گرم كردن كرسی و تنور استفاده می شد 
گرم  به  زمستان ها،  در  آپارتمان  دستگاه  كردن يك  گرم  به جای  و 
از كل فضای  نيم مترمكعب هوا  و  تا يك  بين يك  كردن مساحتی 

بسنده می كرد. يعنی كرسی  عمارت 
مناطق  در  جنگل  تخريب  عوامل  سياهه  آخر  در  كه  آنچه  واقع  در 
گرمسيری گفته شده است، در يك كالم حرف اول و مشكل اساسی 
ما در اين زمينه است؛ يعنی: »...بهره برداری های سودجويانه از جنگل، 
بدون بذل كوشش برای روياندن مجدد و يا كاشت درختان به منظور 

جبران مافات...«)44(
برزگری  »از  مركزی  استان  روستاييان  قول  به  ما  كه  است  گفتنی 
خرمن سوزاندنش را ياد گرفته ايم« حرص و آز نظام كاسبكارانه جهانی 
بدون  كردن،  مصرف  حرص  آن.  همراه  انضباط  و  خردگرايی  منهای 
پاش  و  ريخت  پر  فرهنگ  جايگزينی  و  توليد؛  برای  تكاپو  و  دغدغه 
مصرفی به جای فرهنگ دورانديش توليدی بومی و فروپاشی نظام های 
همچون  را  سبز  درخت  شاخه ی  يك  شكستن  كه  گذشته  اعتقادی 
 - نمی شد  حاضر  هيچ كس  و  می دانست)45(  فرشته ای  بال  شكستن 
ايران يك درخت سبز را قطع  حداقل در قست های كويری و جنوبی 
كند و لذا وقتی ناچار می شدند درختی را قطع كنند، اول تمهيداتی به كار 
می بردند تا نخست درخت خشك شود! و معتقد بودند كه: »تَربُُر« )يعنی 
كسی كه درخت سبز را می افكند(و »َسربُُر« )يعنی سالخ و قصاب( و 

»صياد« ندارند »ظفر«ئ اين شعر در اذهان بود كه: 

»درخت افكن بود كم زندگانی
به درويشی كشيد نخجيربانی«)46(

اره  تبر و  به جايی كشيده شده است كه يك لحظه صدای  اكنون 
برقی در جنگل های شمال ما قطع نمی شود و به زودی نيز يك بزرگ 
گيوتن »ذوالتيغ« آن را دو شقه خواهد كرد و راه را برای راحت الحلقوم 

شدن بقيه السيف جنگل باز خواهد كرد.
حداقل تا هم اكنون چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ اقتصادی دانسته 
شده است، كه خردمندانه ترين بهره برداری از جنگل، حفظ و گسترش 
و  كربن گيری  آب،  و  هوا  آلودگی  با  مبارزه  در  جنگل  نقش  است.  آن 
و  دائمی و سيالب ها، جذب گرد  روان آب های  تنظيم  اكسيژن سازی، 
آب  تبديل  باد،  اثرات  صدا،  آلودگی  زيان آوركيهانی،  اشعه های  و  غبار 
و هوا و افزايش ميزان بارندگی بيش از آن است كه قابل محاسبه با 

پول باشد.
به  يعنی  مقاله،  دوم  بخش  به  بازگرديم  مقدمات  اين  از  حال پس 
شگردهای و شيوه های سنتی مديريتی غالبًا مشاركتی بهره برداری از 
وضعيت  از  بهتر  متأسفانه  نيز  مراتع  وضعيت  كه  است  گفتنی  مراتع. 
اين  واقع  در  اگرچه  نيست؛  جنگل هايمان  و  زيرزمينی  آب های 
موضوعات به هم پيوسته و تفكيك ناپذير هستند.گزارش های موجود 
نشان می دهد كه مراتع كشور بيش از ساير منابع طبيعی در معرض 

تخريب می باشند.
»وجود  و  رويه«  بی  »چرای  را  مراتع  تخريب  بزرگ  دليل  امروزه 
عجيب  و  می دانيم  درختان«  زدن  »كت  و  جنگل«و...  در  حشم داران 
اين كه آن را به پای دامداری سنتی می گذاريم؛ غافل از اين كه دامداران 
و مرتع داران و جنگل داران سنتی ما اين منابع را هزاران سال حفظ كرده 
و خرابی های جديد 50 سال گذشته، ريشه در مسائل مهم تر، اما پنهانی 

دارند كه بايد به خوبی روشن شوند.
تخريب  معرض  در  طبيعی  منابع  ساير  از  بيش  كشور  مراتع   ...«
هستند... به طوری كه بنا بر اظهار نظری اگر روند فعلی برداشت علوفه 
از مراتع ادامه يابد، حداكثر 16 سال ديگر می توان اين كار را ادامه داد و 
از طرف ديگر نقش انكار ناپذير و پراهميتی كه مراتع كشور در تغذيه ی 
و  مراتع  برای حفظ  كه  ايجاب می كند  دارند، ضرورت  دام های كشور 
احيای آن، برنامه ای جامع در نظر گرفته شود و تحقق اين برنامه نيازمند 

سازمانی كارآمد و شايسته است.«)47(
در همين جا بايد اشاره كرد كه »اهميت مراتع از لحاظ تأمين علوفه 
مختلف  ابعاد  در  را  مراتع  اهميت  بايد  و  شده  واقع  بعدی  درجات  در 
مهم ترين  كه  مراتع  ببريم...  پی  آن  واقعی  ارزش  به  تا  كنيم  بررسی 
بخش منابع طبيعی كشورمان را شامل می شود، بالغ بر سه چهارم خاك 
ايران را تشكيل می دهد كه متأسفانه تاكنون اهميت آن چندان شناخته 
شده نيست و اگر توجهی شده فقط از نظر توليد علوفه بوده، در حالی 
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ب كه مراتع از لحاظ حفظ خاك و جلوگيری از فرسايش آن، ذخيره و نفوذ 

دادن آب به اعماق زمين، حفظ محيط زيست، ايجاد تفرجگاه، تلطيف 
هوا و در نتيجه باال بردن رطوبت هوا و ميزان بارندگی منطقه و غيره 
دارای اهميت می باشد كه شايد در ظاهر امر از لحاظ اقتصادی ملموس 

نباشد.«)48(
حال برای روشن تر شدن وضعيت مراتع، گزارشی از وضعيت مراتع در 

بزرگترين استان كشور پس از استان خراسان را می خوانيم:
از  بعد  كه  است  هكتار  ميليون   19 حدود  كرمان  استان  »وسعت 
وسعتی  اين  با  می شود.  محسوب  كشور  استان  وسيع ترين  خراسان، 
كه استان كرمان دارد، مراتع قابل چرا در حدود 9-8 ميليون هكتار 
نابودی  به  را  استان  اين  مراتع  و  جنگل ها  كوير،  پيشروی  می باشد. 
از  بسياری  در  و  كرده  را سلب  گياهان  حيات  تجديد  قدرت  كشانده، 
مناطق به علت غلبه ي زياد و سريع عوامل تخريب، بازسازی دشوار 

شده است.«)49(
مناطق كويری،  در  تنها  نه  پديده در شرايط موجود  اين  »متأسفانه 
بلكه در سراسر كشور ما به شدت فعال و در حال گسترش است. اين 
دشوار  شرايط  تا  شمال  در  كشور  اكولوژيك  شرايط  بهترين  از  پديده 
كوير فعال بوده و رقم آن ساليانه در بيش از يك درصد منابع طبيعی 
موجود با روندی تصاعدی برآورد می گردد. به عبارت ساده تر در كشور 
ما ساليانه بيش از يك ميليون هكتار از منابع طبيعی تجديد شونده... 
پتانسيل توليدی خود را از دست داده... با وجود سير تصاعدی حاكم بر 
اين سيستم تخريبی، مسلم است كه در كمتر از 100 سال آينده، اگر اين 
روند ادامه يابد، از منابع موجود چيزی جز »كوير بزرگ ايران« بجای 

نخواهد ماند.«)50(
دام، همچون جانوران وحشی در شرايط عادی، بخشی از اكوسيستم 
را كه  آنچه  آنند. در شرايط عادی،  مرتع و جنگل و جزء جدائی ناپذير 
دام از مرتع و جنگل می گيرد، به صورت كود و اشكال ديگر به طبيعت 
تقويت  و  تكميل  را  آن  كه  تخريب،  نه  را  آن  واقع  در  و  برمی گرداند 

می كند.
مسئوالن و پژوهشگران ما بايد بدانند كه »چرای بی رويه« و اقدامات 
نادرستی همچون چوپانان زحمتكش اما غالبًا نابلد افغانی، پديده هايی 
متأخر هستند كه خود زائيده ي سياست های نادرست مديريتی در سطح 
كالن، از افزايش جمعيت گرفته تا اصالحات اراضی ديروز تا واگذاری 
مراتع به بخش خصوصی با هر نام و عنوان زيبايی كه داشته باشد و 
فروپاشی مديريت سنتی و فرهنگ توليدی و نظام عقيدتی ديروز و عدم 
جايگزينی مديريت كارآی جديد و نظارت قانونی و نظام عقالنی نوين 

می باشند، و در قضاوت های ما بايد مورد توجه قرار گيرند.
و  هوشمند  نويسندگان  را،  نگارنده  بنيادی  سؤال  اين  خوشبختانه 
دلسوز جامعه ي ما پيش از اين بارها تكرار كرده اند، اما متأسفانه ناشنيده 

باقی مانده است:
اين  در  تشكل شان  بدو  را  خود  تمدن  كه  مردمی  واقع  به  آيا   ...«
سرزمين با اقتصاد شبانی و استفاده از مراتع شروع كرده اند، هنوز نحوه ی 

استفاده ي صحيح و حفظ آن را نمی دانند.«)51(
»... نمی توان گفت كه تخريب مراتع به علت عدم آگاهی بوده است 
تا 50-40 سال پيش، باسواد و علم كمتر دامداران، مراتع، سبز، خرم، 

آباد و حاصلخيز بودند، ولی حاال... داليل ديگری حاكم است.«)52(
زيرزمينی  الی 40 متری آب های  تا 30  افت  و  بی رويه كجا  چرای 
كجا؟)53( نياكان ما بدون دانستن دانش اكولوژيكی گفته اند: »تا ريشه 
در آب است، اميد ثمری هست«. مسأله ای كه بسيار كم به يكديگر ربط 
داده می شود! كت زدن درختان كجا و استحصال ساليانه 1/5 ميليون 
متر مكعب در جنگل های تجاری شمال كجا؟ حاال اين رقم رسمی اين 
قتل عام است و نه رقم واقعی آن كه شامل قاچاق چوب )100( و تبديل 

جنگل به زمين زراعی و غيره می شود.
چرخ  و  می كوبد!  را  جنگل  زمين  آهو  و  گوسفند  و  گاو  سم  اثر 
زنجيرهای آهنی و الستيك ماشين های سنگين نه! در آمازون محاسبه 

شده است:
وسيله ی  به  ديگر  درخت   75 تخمينًا  درخت  يك  قطع  برای   ...«
انتخاب  كه  است  در صورتی  اين  البته  شوند.«)54(  خراب می  بولدوزر 
در ميان باشد. خوشبختانه برای پاك تراش كردن جنگل ها اين مشكل 

ديگر وجود نخواهد داشت!
امروزه اگرچه برخی از پژوهشگران ايرانی به لحاظ منطقی و نتايج 
حاصله می دانند كه شيوه های مرتع داری و جنگل داری و بهره برداری از 
آن تا چهار پنج دهه ی پيش، نسبت به شيوه ی عمل ما پس از آن، به 
مراتب خردمندانه تر بوده است، اما از لحاظ علمی و فنی، وزارتخانه ها 
و سازمان ها و پژوهشگران ما، هنوز هيچ گونه اطالعات مدون و دقيقی 
نسبت به سازوكار و كم و كيف اين شيوه ها و شگردها ندارند. به طوری 
كه - تا حد اطالع - هنوز حتی يك مقاله ی مستقل درباره ي شيوه های 
سنتی  بهره برداری  شيوه های  يا  و  جنگل داری  يا  و  مرتع داری  سنتی 
دامداران از مراتع و جنگل ها در ادبيات علمی و مردم شناسانه ي ما وجود 
ندارد و همچنان كه برای مثال درباره ی گالش ها و »كردها«)101( و 
با  ارتباط  انسانی در  آنها كه مهم ترين عوامل  شيوه های زندگی و كار 
ايران می باشند، هنوز  مراتع و جنگل های شمال  بهره برداری و چرای 

يك كتاب در دست نداريم.
آنچه كه در زير می آيد، مشتی از خروار و نمونه ای از بسيار است كه 

اميدوارم حداقل برای شروع كار مفيد باشد.
شگردها و شيوه های مشاركتی سنتی در مديريت و استفاده ی بهينه 

از مراتع
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یاریگری در مدیریت مراتع

چنين به نظر می رسد كه دامداری سنتی ايران و استفاده ي سنجيده 
از مراتع چه از لحاظ تكنيك ها و چه از لحاظ مديريت و مشاركت جمعی 
در گذشته، خردمندانه تر و پيچيده تر از آن بوده كه در وهله ی اول به 
نظر می آيد. پايداری زندگی در فالت ايران در مدت زمان طوالنی، خود 
دليلی براين سازگاری خردمندانه ي فرهنگ توليدی با شرايط گوناگون 

و غالبًا سخت جغرافيای ايران بوده است.
چيزی كه هست، فروپاشی نظامات ايلی از سويی و نظام روستايی و 
دامداری مربوط به آن كه از حدود 70 سال پيش شروع و با اصالحات 
ارضی و پيامدهای آن و تغييرات حقوقی پی در پی و غالبًا شتاب زده و 
نسنجيده قبل و بعد از انقالب اسالمی در زمينه ي مالكيت و مديريت 
شگردهای  و  تجربيات  اين  از  بسياری  نابودی  سبب  و  تشديد  مراتع 
جدا  موزائيك های  تنها  امروزه  طوری كه  به  است.  شده  آن  به  مربوط 
افتاده و بقايای متالشی شده و فرسايش يافته ای، چه از لحاظ فناوری و 

چه از لحاظ مديريت مشاركتی از آن قابل رؤيت می باشد.
اقدامات سنتی برای حفظ و استفاده ي بهينه از مراتع، از تخمين هر 
ساله ي وضعيت مراتع ييالقی و زمان كوچ، شروع و با متعادل سازی 
می يافته  ادامه  قرق شكنی ها  و  قرق ها  انواع  مراتع  با شرايط  دام  تعداد 
است. در اين ميان حتی خاطراتی از بذرپاشی مصنوعی گياهان علوفه ای 

مفيد و كمياب شده نيز وجود دارد.

1- تخمين وضعيت مراتع
در گذشته و در برخی مناطق، عشاير و يا روستاييان كه مرتع مشترك 
دارند، برای تخمين وضعيت آب و علف و تعيين زمان كوچ، افراد خبره و 
با تجربه ای را برای »ديدگری« و برآورد مرتع به ييالق می فرستاده اند.

به اين ديدگری )تخمين( مراتع در ميان عشاير سنگسری »چرا پی 
زنی« گويند.)55(

در  آنها  قشالق  كه  بوربور  و  قرانی  اليكائی،  كتی،  عشاير  ميان  در 
شوران  كرد،  قلعه  محمودآباد،  روستاهای  ايوانكی،  سنگالب  كرس، 
)soran( و كهريزك ورامين می باشد، رسم است هر سال حدود پنج 
نفر خبره برای سركشی به مراتع ييالقی شمال ايوانكی حركت كرده 
و وضعيت علوفه را به جمع گزارش می كنند تا برای كوچ به ييالق به 

صورت هماهنگ عمل كنند.)56(
در اوايل قشقايی، در گذشته، تاريخ حركت ايل با توجه به وضع علوفه 
و رشد آن در سردسير و مراتع ميان بند و دمای هوای گرمسير و ديگر 
عوامل توسط خوانين اعالم می شد و اوامر وی عملی و قابل اجرا بود و 
چون همه از يك برنامه ي كلی و عمومی تبعيت می كردند، مشكالت 
چرای بين راه و نابسامانی و خرابكاری در منطقه ي سردسير به حداقل 

رسيد...«)57(

امروزه با فروپاشی نظام ايلی، بی نظمی های گوناگونی در كار كوچ و 
استفاده ي بهينه از مراتع ييالقی و ميان بند پيش آمده است.

»...اين آزادی عمل باعث شده كه علوفه ي سردسيری هنوز سر از 
خاك بر نياورده، توسط عده ای كه تابع مقررات و نظم عمومی نيستند، 
تخريب و نابود گردد. همين آزادی عمل آنها موجب تقليل يافتن مدت 
زمان توقف در سردسير و بازگشت در فصل نامساعد به گرمسير شده 
است. اين بی نظمی و تخلف از مقررات كوچ در سال های گذشته حتی 
توسط افسران انتظامی نيز حل نشد... در حال حاضر اين مسأله، مشكلی 

برای جهاد عشاير و نيروهای انتظامی می باشد«.)58(
از  قبل  در  ايل  همين  از  تری  قديمی  گزارش های  به  بازگرديم  اما 

سال 1347:
»محليان مراتع خود را به طريق سنتی می سنجند؛ مثاًل قشقايی ها به 
هنگام تخمين مراتع با حضور متخصصين، كم و كيف علوفه را سنجيده، 
چند  به  گرمسير  يا  سردسير  در  سكونت  مدت  برای  را  مراتع  ظرفيت 
با 300 رأس گوسفند محاسبه  برابر  را  »بُر«تقسيم می كنند. هر »بُر« 
می نمايند. اگر مقدار دام ها بيش از اين مقدار باشد، محل ديگری برای 

آنها در نظر گرفته می شود.«)59(
در ميان عشاير سنگسری، اگر مراتع مرغوب باشد، همانند مراتع دره 
السم برای 7 رأس گوسفند يك هكتار مرتع در نظر می گيرند و اگر 
نامرغوب باشد 4 تا 5 رأس و برای مراتع عالی و قله كوه های برف گير 

10 رأس در هكتار.)60(
در سيرجان و بردسير برخی از ايشوم های طايفه كوركی براساس هر 
گوسفند، يك هكتار پروانه چرا از سر جنگل داری در دست دارند.)61( اما 
در گذشته فارغ از اين ميزان تخصيصي رسمی، اين خود عشاير هستند 
كه بنابر شرايط اقتصادی، قيمت ها، نيروی كار، يارانه های دولتی و وضع 

آب و هوا و غيره درباره ي تعداد دام هايشان تصميم می گيرند.
عشاير سيرجان و بافت بردسير و شهر بابك كرمان، بر پايه ي دانش 
بارندگی و  ميزان  نظر  از  را  بومی سال ها  و آب و هواشناسی فرهنگ 
هنگام ريزش باران ها در مواقع گوناگون سال كه نتايج متفاوتی را به 
بار می آورد، به درجات گوناگون و بيش از هفت درجه تقسيم می كنند.

)62( و بنابر شناخت و تجربيات فرهنگی در سال های متفاوت، به كم و 
زياد كردن تعداد دام هاي خود اقدام می كنند و در سال های خشكسالي 
غالبًا با كم كردن دام ها و فروش بره و بزغاله های نر)63( و در سال های 
بسيار خوب، حتی ممكن است بر پايه ي قراردادهای محلی در زمينه ي 
با گله های  را  يا حومه ي شهرها  از دام های روستاييان و  تعدادی  دام، 

خود همراه سازند.)64(
جالب اين كه خود طبيعت نيز به اين سازگاری كمك می كند؛ بدين 
شكل كه عشاير اين منطقه معتقدند بسته به خوبی و بدی سال از نظر 
ميزان بارندگی و آب و علف، زايش دام ها نيز تغيير می كند. در سال های 
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بسيار خوب )غره( بين 95 تا100درصد، در سال های متوسط )كلوسال( 
بين 50 تا 60درصد و در سال های خشكسالي و بدتر از خشكسالي )گنده 
سال( بين 20 تا 25درصد بزها و ميش های بالغ و در اصطالح محلی 

»زير قوچی« می زايند.

2- قرق مراتع
قرق مراتع به شكل های گوناگون، در واقع نوعی فرصت دادن به مراتع 
و جنگل، برای ترميم و رسيدن گياهان آن، رشد كافی و استفاده ي بهينه 
از آنها است. قرق و انواع آن نيز همچون گزينش زمان كوچ به ييالق در 
گذشته از سنت های ديرپايی تبعيت می كرده و همان طور كه اشاره شد، 
فروپاشی نظامات كهن و عدم جايگزينی جانشين های مناسب نوين، در 

اجرای اين قرق ها نيز اخالل ايجاد كرده است.
اولين گزارش از قرق مرتع و جنگل، اشاره ای است كه در گزارشی 
درباره ي نابسامانی های كشاورزی مملكت آمده است: »اداره ي مراتع و 
حتی جنگل هميشه و بال استثناء از نظم خاصی پيروی می كرده است؛ 
مالك به عنوان سرنسق ناظر به اين نظم بوده است... مطالعات ما در 
همه جا نشان می دهد كه اهالی محل )و نه بيگانگان كه در محل زمين 
اكولوژيك  شرايط  به  نسبت  آورده اند(،  دست  به  خاك  و  آب  منابع  و 
اطالعات بسيار دقيق دارند و روال و رويه ای كاماًل جا افتاده و منطبق 
دهستان  در  آورده اند...  به دست  آنها  بهره برداری  در  اطالعات  اين  بر 
است،  می داده  پرورش  را  مملكت  اين  گوسفندان  بهترين  كه  مهربان 
آنها  از  اراضی نسق بسيار زياد است و استفاده  اراضی مرتع به  نسبت 
بدين طريق بوده است كه هر دو سال يكبار، نيمی از زمين مراتع را قرق 
می كرده اند و در نيمی ديگر چرا آزاد بوده است. در قسمت قرق پس از 

آن كه علوفه بذر را می افشانده اند، قرق آزاد می شده است؛ يعنی پس 
از چيدن علوفه برای انبار كردن، اين قسمت نيز مثل بقيه ي قسمت ها 
برای چرا آزاد می شده است و بعد از 10 سال جای مراتع قرق و مراتع 
قرقچی  يك  صحرا،  هر  كردن  قرق  برای  است.  می شده  عوض  آزاد 
داشتند كه مانع چرای گوسفندان می شده است، حِق ُقرقچی را از بُنه ها 
)كه در آنجا جوق می گويند( می گرفته اند. حتی پس از اختالالتی كه بعد 
از اصالحات ارضی به وجود آمده است، دهات كوشش می كند كه اين 
رويه را به شكلی از اشكال برقرار كند. به عنوان نمونه در قهرود سفلی 
چون ديگر نمی توانند با محصول مزد قرقچی ها را بدهند، جوق ها بين 
خود قرار گذاشته اند كه هر جوق يكسال قرق مراتع را به عهده بگيرند 
و در ازای آن، علوفه ي صحرايی را كه باتالقی است و علف زياد دارد 

به عنوان مزد بردارند.«)65(
در برخی روستاهای اراك مانند »سوسن آباد« فراهان تا حدود 10 
سال پيش، ارتفاعات باالدست روستا را تا اوايل تابستان قرق می كردند تا 
هم علوفه قوت گرفته و هم به دانه و گل بنشيند. در روستای»يساول« 

فراهان هنوز نيز اين رسم وجود دارد.)66(
مدت  به  مرتع  از  قسمتی  »قرق  لرستان،  سلسله  عشاير  ميان  در 
يكسال يا در مدتی از فصل چرا از ديگر روش هايی بوده كه كم وبيش 
از عوارض  استفاده  با  صورت می گرفته است. محدوده ی قرق معمواًل 
در  كه  سنگ چينی  گذاشتن  با  مواردی  در  و  دره  و  يال  مانند  طبيعی 
گويش محلی»ُچك«گفته می شود، تعيين می شده است. عشاير منطقه 
اين كار را برای استراحت و احيای مرتع از طريق به بذرنشينی گياهان، 
اين مورد  در  را  دانه گرفتن  يا  دانسته و اصطالح »دون گرتن«  مفيد 
به كار می برند و بر اهميت به بذرنشينی، در ادامه ي رشد پهن برگان و 
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به خصوص گياهان خانواده لگومينوز، به خصوص يونجه های يكساله، 

اسپرس، ماشك ها و ُخلر تأكيد می كنند....
به  توجه  با  می شود،  گفته  »ُكرخ«  محلی  گويش  در  كه  قرق 
مقابل  در  مرتع  فعلی  و عدم كفاف سطوح  آمده  پيش  محدوديت های 
دام های موجود، مدت ها است كه به فراموشی سپرده شده و يا به عبارت 

بهتر اجرای آن غيرممكن شده است.«)67(
اليكايی، قرق مراتع در  از دادن پروانه به عشاير سنگسری و  پيش 
بين آنها رايج بوده و قرق بان داشته اند. قرق بان برای گوسفندان... بود 

كه قرق را نچرانند.)68(
نيز قرق بخش هايی  اراك  در روستای كهن »انجدان« و »َوفس« 
از مراتع ده وجود داشته است؛ بدين ترتيب كه در انجدان »قشالق بر 
آفتاب« را از 20 روز به تابستان مانده قرق می كردند تا اول پائيز، برای 
بماند. حسن  باقی  ناشده  چرا  دام ها  زمستان  برای  آن  آذوقه ی  اين كه 
دانه  به  دير  كه  بود  گياهانی  و  بوته ها  نشستن  دانه  به  هم  آن  ديگر 

می نشستند.)69(
در روستای َوفس نيز به حكم كدخدا و ريش سفيد برای علف چينی 
رفته قرق  تابستان  ماه  تا يك  بهار  اول  از  را  )آذوقه چينی( ييالق ده 

می كردند.)70(
حتی  منطقه،  بودن  كوهستانی  علت  به  طالقان  روستاهای  در 
خانه ها  در  زمستانی هنوز  و كرسی های  ماه، هوا سرد  فروردين  در 
است.  علف ها  و  گياهان  نمو  و  رشد  مانع  سرما  و  است  نشده  جمع 
و  كرده  رشد  و  به سبز شدن  تازه شروع  كه علف ها  بهار  در فصل 
اگر  معتقدند  منطقه  مردم  دارد،  وجود  پی  در  پی  آسمان  نزوالت 
می شود.  جبران ناپذير  زيان های  سبب  برود،  كوه  و  صحرا  به  گله 
گله  و  شده  سفت  و  لگدكوب  گوسفندان  سم  با  باران خورده  زمين 
تهيه ي  برای  آنگاه  می كند.  ريشه كن  را  شده  سبز  تازه  علف های 
مشكل  دام  چرای  برای  همچنين  و  دام ها  برای  خشك  علوفه ی 

داشت. خواهند 
ر  لذا از گذشته رسم است كه حدود پانزدهم اسفند، كوچ زمستانه َقصَّ
از  را  نزاييده اند(  سال  آن  در  كه  ماده ای  گوسفندان  و  نر  )گوسفندان 
روستاهای كوهستانی به سمت جنوب طالقان و دشت قزوين و ساوجبالغ 
شروع می كنند... و پس از دو سه روز به دشت می رسند... همچنين در 
زايمان  فروردين ماه هر سال، كوچ »زايج« )گوسفندان  پانزدهم  حدود 
كرده( با بره و بزغاله به سمت قشالق آغاز می گردد. گله های قصر و 
زاينده تقريبًا تا پانزدهم خرداد در گرمسير مانده و به چرا برده می شوند 
و پس از آن گوسفندان به سمت روستا حركت می كنند... طبيعتًا در اين 
مدت گياهان پيرامون آبادی به خوبی رشد كرده اند و چرای آنها برای 

مراتع مشكلی ايجاد نمی كند.)71(

3- قرق جنگل
حفظ  سنتی  مشاركتی  و  مديريتی  شيوه های  درباره ي  متأسفانه 
و  اطالعات  هيچ گونه   – ديگر  موارد  از  بسياری  همچون   - جنگل ها 
كه  نشان می دهد  نگارنده  تجربه ي  اما  نيست،  در دست  گزارش هايی 
ما  نبود  ما  مناطق جنگلی  در  نسق  و  نظم  فقدان  دليل  ما  بی اطالعی 

است. در تنها گزارشی از حدود ربع قرن قبل در اين باره می خوانيم:
خاصی  نظم  جنگل  از  استفاده  ارسباران،  جنگلی  دهستان های  »در 
قسمت هايی  به  جنگل  كه  معنی  بدين  دارد.  هم  حاال  و  است  داشته 
تقسيم می شده و هر قسمت پس از يك سال يا دو سال استفاده قرق 
می شده است و هر ده برای اين كار قرقچی داشته است و فقط پس از 
5 سال از نو آن قسمت از جنگل مورد استفاده قرار می گرفته است و تازه 
استفاده مجدد از جنگل نظمی داشته است. بدين معنی كه سرشاخه ها 
و شاخه های خشك را جمع می كرده اند و از اين طريق درختان هرس 
معلومات  كه  گفت  بايد  است.  می شده  تقويت  جنگل  و  می شده اند 
دستگاه های دولتی )كارشناسان اعم از خارجی و داخلی نسبت به اين 
»رويه« دهاقين در حدود صفر است و ادعای آنان به »بی رويه« بودن 

بهره برداری از منابع ادعايی است سخت بی پايه...«.)72(
در نظام سنتی جنگل داری شمال ايران، قرق چنان جايگاهی داشته 
كه در برخی روستاهای اطراف صومعه سرا تا همين اواخر به جنگل قرق 

می گفتند.

4-قرق شکنی )عالم َچر(
در ميان عشاير و دامداران دامنه های جنوبی البرز، رسمی به نام عالم 
چر وجود دارد، كه در واقع نوعی قرق شكنی يا ضدقرق به شمار می آيد. 
به اين معنا كه دامداران در مدت محدودی، حق دارند دام هايشان را، در 
هر جا كه دوست دارند بچرانند. طبيعتًا عشاير و دامداران در اين مدت 
به مناطقی روی می آورند كه مراتع آنها از نظر علوفه بيشترين رشد و 
بهترين كيفيت را داشته باشند و به مناطق باالدست و سردسير كه هنوز 

گياهان به رشد الزم نرسيده اند، روی خواهند كرد.
)آخر  نوروز   50 و   40 تا  فروردين  چهاردهم  از  چرا  عالم  زمان 
ارديبهشت( است و بر پايه ي اين سنت، تمامی دامداران مجازند بدون 
در نظر گرفتن حدود مالكيت مشاع مراتع از هر كجای مرتع كه مايلند... 

بهره برداری نمايند...«.
از اوايل بهار... دامدران برای اطالع از وضع مراتع اطراف با وسيله ي 
و  از وضع مراتع  آگاهی  از  به گشت زنی... می پردازند و پس  نقليه ای 
مطلع ساختن چوپانان، آنها سعی می كنند در اسرع وقت دام هايشان را 
به بهترين بخش های مرتع برسانند، سنت عالم چر سبب شده كه مراتع 

دوردست يا كم آب با توجه به شرايط مطلوب فصلی استفاده شود.
در فصل عالم چر دام ها قادرند 4 تا 7 روز را بدون نوشيدن آب به 
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ب راحتی تحمل كنند و در صورت نياز از آب باران كه در چاله های طبيعی 

جمع شده، استفاده كنند. شرايط آب و هوای خشك و معتدل و غالبًا 
ابری اين فصل و علوفه ي تازه و پر آب، ميزان آب مصرفی دام ها را به 

طور قابل مالحظه ای كاهش می دهد.
دشت های  سطح  يكباره  به  يكساله  گياهان  باران،  پر  سال های  در 
وسيع را می پوشاند. وجود اين سنت سبب استفاده ي كافی از اين مراتع 
و تأخير در كوچ و رفتن به مراتع ييالقی می شود. همچنين سنت عالم 
چر در سال های پرباران سبب می شود كه دام ها 20 الی 30 روز زودتر از 
آغل های زمستانی به بيرون برده شده و هزينه های تعليف دستی، معادل 

همين مدت كاهش يابد.
اواخر دوره ي عالم چر منطبق با آغاز كوچ بهاره ي دامداران كوچنده ي 
دامداران كوچنده بدون هيچ درگيری ضمن  بنابراين  سنگسری است. 

استفاده از مراتع مسير كوچ به ييالق می رسند.)73(
كاركردهايی كه برشمرديم، در واقع داليل تداوم سنت »عالم چر« 
را تا به امروز آشكار می سازد، اما اين كاركردها به احتمال زياد داليل 

اوليه ي پيدايش عالم چر نيست.
نگارنده بر پايه ي قرائن و شواهد پراكنده و اصل بقايای تايلر بين اين 
رسم و برخی رسوم بازمانده ي دامداری در مناطق ديگر ايران و از آن 
جمله حق استفاده از شير دام ها تا جهلم در ميان عشاير پاريز سيرجان 
تا نيم قرن پيش و زشتی كراهت فروش ماست و دوغ در نقاط ايران تا 

چند دهه ی قبل، قرابتی می بيند.

5- نِسار و بَر آفتاب کردن مراتع
در  نيز  مراتع  بودن  آفتاب  بر  و  سار(  )سايه  نسار  ارتفاع،  بر  افزون 
در  و چه  روستاها  در  لذا چه  است.  مؤثر  علوفه  رويش  ميزان  و  زمان 
می شده  الزم  توجه  مسائل  اين  به  مراتع،  اين  چرای  در  عشاير  ميان 
است و طبيعتًا استفاده ي بهينه و به هنگام از موقعيت مراتع در گروی 

تصميم گيری و عمل گروهی دامداران بوده است.
تقسيم بندی مرتع به قطعات مختلف از اصول و روش هايی بوده كه 
لرستان[  سلسه  ]عشاير  منطقه  عشاير  توسط  مراتع  از  بهره برداری  در 
به كار گرفته می شده است. اين تقسيم بندی بيشتر تابع وضعيت و مراحل 
رويشی گياهان بوده كه خود تا حدی متأثر از اقليم های خرد و شكل 

زمين است.
مرتع به قسمت های »نسار«، »برآفتاب«، »دوش«)74(، »دول«)75(، 
يا  تقسيم  غيره  »ملّه«)78(و   ،)77( »خّره«  »چال«)76(،  »دره«، 

نامگذاری گرديده است.
»نسار« شيب رو به شمال می باشد. در اين شيب ها به علت زاويه ي 
آزيموت، شدت تابش خورشيد به زمين كمتر است. لذا انرژی دريافتی و 
ميزان درجه حرارت نسبت به شيب رو به جنوب كمتر است. اين مسأله 

علت  به  ليكن  باشد.  ديرتر  گياه كمی  رشد  كه شروع  موجب می شود 
تراكم و شادابی  انبوهی و  بيشتر در خاك دوره ي رشد،  حفظ رطوبت 

گياهان بيشتر است.
دريافت  به علت  اين شيب  در  است،  به جنوب  رو  آفتاب، شيب  بر 
حرارت بيشتر، برف زودتر آب می شود، لذا رشد گياهان زودتر شروع شده 
و مرتع زودتر آماده می شود. البته به علت رطوبت و عمق كمتر خاك، 

توليد علوفه در شيب جنوبی كمتر است.
عشاير با آگاهی از اين مسائل، مراتع را به قطعات نسار و بر آفتاب 
تقسيم می كردند. چرای دام از قطعات بر آفتاب شروع می شد. پس از 
كم شدن مقدار علوفه، چرا از ساير نقاط و شيب های رو به شمال صورت 
می گرفت. نكته ي جالبی كه در اين روش استفاده از مراتع وجود دارد، 
اين است كه زمان چرای دام از مراتع نسار و يا باالدست كه به داليل 
گفته شده در مجموع از وضعيت بهتری برخوردار بودند، با چرايی شدن 
بره های زائيده شده در اواخر زمستان يا اوايل بهار مصادف می شد. اين 
بره ها كه در آغاز تغذيه ي خود از علوفه ي مرغوب و تازه ي اين مناطق 

استفاده می كردند، طبعًا از رشد بعدی بهتری برخوردار می شدند.
و  رفته  زير كشت  دامنه ها و دره ها  نقاط  از  بسياری  در حال حاضر 
اراضی ديم و ندرتًا آبی تبديل شده اند، اين مسأله موجب شده كه  به 
برنامه ي نسبتًا منظم استفاده از مراتع براساس آمادگی آنها و تقسيم مراتع 
به قطعات يا محدوده های مختلف به هم بخورد و در واقع روش های 

بهره برداری درست از مراتع كارآيی خود را از دست بدهند.«)79(

6- جدا کردن گله دام ها از هم 
به  از مراتع  بهينه  استفاده ي  برای  از شگردهای معمول  يكی ديگر 
انباشت تجربيات  ويژه در مناطقی كه دامداری در آنجا مهم تر بوده و 
فرهنگی در اين زمينه بر اثر تخصصی شدن كار پديد آمده، جداسازی 
دام ها برحسب نوع، جنس و سن می باشد كه به انواع اين گله ها در اوايل 

همين نوشته به مناسبت اشاره شده است.
دامداران و عشاير ما برخی از فصول سال اگر بتوانند حتی گله ي بز 
و ميش را از هم جدا می كنند و اين به خاطر تفاوت در عادات غذايی، 
علوفه و نياز هر كدام و توانايی های آنها و محدوديت های مراتع برای 

تأمين اين نياز ها می باشد.
از آنجا كه بنا به قول عشاير سيرجان و بافت و بردسير، ميشينه »نازك 
خور« و »نازك چر«)80( است و سرشاخه گياهان و يا به علوفه ي تر و 
تازه و مراتع و گياهان كمياب تری نيازمند است. در حالی كه بزها هم از 
علوفه سختان كوه و صخره ها می توانند استفاده كنند و هم از گياهان 

خشن تر و متنوع تری كه مورد عالقه ي ميشينه نيست
برای مثال »بز برخالف گوسفندان تا حدی از كما تغذيه می كند، به 
طوری كه ديده شده كه تك بوته های موجود تا حد يقه توسط بز پريده 
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شده اند. ظاهراً به همين علت در نقاط گسترش اين گياه، بز ها را از گله 

جدا نموده و به چرا وامی داشته اند«.)81(
نه تنها در مراتع نامرغوب مناطق بيابانی و نيمه بيابانی، حتی در مناطقی 
هم از نظر آب و علف در شرايط بسيار بهتری قرار دارند، همچون مراتع 
ييالقی،  گاوسراهای  در  گالش ها  گذشته  در  ايران،  شمال  كوهستانی 
مراتع ناچريده را نخست برای گاوان شيرده در نظر می گرفتند و سپس 
برای گاوان نر و نازا در مورد ميش و بز عالوه بر »سر َچر« و »پس چر« 

آنها را در مناطق مختلف و ارتفاعات متفاوت می چرانند.
برای مثال در »ده زمان محله« دهستان جنت رودبار رامسر »بز ها 
را به دليل فيزيك خاص بدنی و توانايی آنها برای حركت در مناطق 
از گله ميش ها جدا می كنند و در مناطق مرتفع  ارتفاعات  صعب العبور 
به چرا می برند تا علوفه ی آن مناطق نيز مورد استفاده قرار گيرد«.)82(

»در چالدشت لنگرود نيز »بز گالش« حق ندارد گله بزهايش را در 
زمين های هموار و يا به اصطالح محلی خوش قدمگاه پيش از چرای 
ميش ها ببرد؛ چرا كه آنها می توانند از علوفه ي كنار صخره ها و مناطقی 

كه گوسفندان قادر به چرا نيستند، استفاده كنند«.)83(

7-بذر افشانی مراتع
امادر  نشده،  ديده  آن  عينی  نمونه های  اگرچه  كه  ديگری  موضوع 
است،  شده  تكرار  و  شنيده  روستا  و  ايل  پيران  خاطره های  و  گفته ها 
موضوع بذر افشانی مصنوعی مراتع با بذر های خوش خوراك مورد نظر 

دامداران بوده است.
»حسين ملك« در گزارش خود قبل از انقالب خطاب به وزير تعاون 

و امور روستاها می نويسد:
نوآور، عشاير هيچ گاه  تكنسين های  و  كارشناسان  ادعای  »برخالف 
به چرای بی رويه ي مراتع نپرداخته اند، بلكه كاماًل برعكس، آنها برای 
حفظ مراتع و تجديد و تقويت آنها به انواع وسايل دست می زده اند؛ مثاًل 
بعضی از قبايل قشقايی به منظور تقويت مراتع، شكمبه ي گوسفند را 
پر از بذر علوفه كرده، آن را سوراخ سوراخ می كرده اند و آن را به شاخ 
بزهای سرگله بسته اند و در ضمن چرا، زمين را بذر پاشی می كرده اند و 
گوسفندان كه پشت سر اين بزها چرا می كرده اند، بذر را با سم خود در 

خاك می كرده اند«.)84(
يكی از كدخداياِن)85( پيش از انقالب روستای خوار و نصرآباد)86( 
نيم قرن قبل نقل می كردند  از  از قول عموی خود  شهرستان خمين، 
بذر  و  نشسته  بذر  به  گياهان  كه  علف  و  آب  سال های خوش  در  كه 
فراوان بوده است، كسانی برای كمك چوپان به »گی گله« می رفته اند 
و چوپانان، بذر گياهان مفيد برای دام و انسان را می گرفته و نگهداری 
مي كرده اند، در پاييز و به ويژه پاييز سال های خشكسالی و در مناطقی 

كه كشت ديم انجام نمی شده، بذر افشانی می كرده اند.)87(

از يك سپاه  نامه ای  به  آرشيو فرهنگ مردم صداوسيما  در  نگارنده 
دانش از همين منطقه برخورد كه به بذرپاشی بذر ريواس به وسيله ي 
بذر  مقداری  روز  هر  كه  ترتيب  بدين  داشت.  اشاره  سرگله  نربزهای 
ريواس را داخل توبره سوراخ داری بر گردن بزهای پيش آهنگ  ند تا 
به تدريج در مناطق كوهستانی ريخته و با سم گوسفندان بعدی به زير 

خاك بروند.

8- باورهای فرهنگی تأثير گذار در حفظ مرتع و جنگل 
ارزش  ايرانی،  فرهنگ  اشاره شد،  در چند سطر  قباًل  كه  همان طور 
زيادی برای درختان و گياهان و حتی رنگ سبز قائل است و هرچه به 

گذشته بازگرديم، اين ارزش ها قوی تر عمل می كرده است.
در فرهنگ ايرانی، اصواًل شكستن شاخه ی سبز و به ويژه انداختن 
درخت سبز را بدشگون و شوم می دانسته اند. بقايای اين باور هنوز نيز در 
ميان روستاييان و عشاير ما وجود دارد. در اديان ايرانيان نيز چه در آيين 
زرتشتی و چه در آيين مقدس اسالم سفارش هايی در اين زمينه وجود 

دارد كه اين باورهای كهنسال فرهنگی را تقويت می كند.
همچنين در فرهنگ ايرانی افزون بر آن، نظرات كلی درباره ي قطع 
درختان سبز، قطع برخی از درختان، درختچه ها و بوته ها به شدت تحريم 
شده است. درختان، درختچه ها و بوته هايی كه در قالب گياهان مقدس 
در فرهنگ ما، همچون بسياری از فرهنگ های كهن ديگر جهان مطرح 

گرديده است.
انار،  در ايران بقايای تقدس برخی درختان، همچون چنار و كنار و 
درخت  سنجد،  درخت  توت،  درخت   )Abors(»اَبُرس« وحشی  سرو 
داغداغان )توغ، توغدان، تا، تاغوت، چوب نظر(، انجير، وليك، تاوايی، 

زيتون، بادام كوهی، گيرچ )زالزالك( و غيره.
از درختچه ها، درختچه هايی مانند گل محمدی )گل سرخ(، نسترن 

زرد، نسترن سفيد، گز»تهم«)Tahm( هوم و غيره.
و برخی از گياهان هم چون اسفند )دشتی(، خارشتر، مورد و...)88(

و  درختچه ها  درختان،  از  برخی  درباره ي  بازمانده  رسوم  و  باورها 
دت و  ِحّ برخی بوته ها نشان می دهد كه در گذشته های دور، دامنه و 
شدت و وسعت اين باورها بسيار بيش از آن بوده كه امروزه قابل رؤيت 
باشد. اين باورها بيش از آنچه كه در وهله ی اول به نظر می رسند، در 
حفظ محيط زيست و منابع طبيعی و بانك های ژن يك سرزمين مؤثر 
بوده اند؛ به طوری كه در دهه های اخير توجه سازمان های بين المللی، 
به  صورتی كه  به  است.  ساخته  معطوف  خود  به  را  يونسكو  همچون 
گردآوری و كشف چنين نظام های عقيدتی در مناطق مختلف جهان 

پرداخته است.
حفظ برخی از گونه های مفيد و يا نادر و جهش يافته و يا معمولی 
گياهان و درختان مقدس به طور اخص و حفظ نسبی مراتع و جنگل ها 
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تا نيم قرن پيش در جامعه ی ايران و جهان به طور اعم - حداقل بخشی 
از آن - مربوط به چنين باورهايی بوده است.

حفظ درختان عظيم »كتن وود« در ميان سرخ پوستان قوم »هيداسا«، 
حفظ درختان نارگيل در ميان اقوام»ونيكا« در شرق آفريقا، حفظ درختان 
سرو در چين باستان و بسياری از گونه های معمولی و يا نادر گياهان، 

درختچه ها و درختان در ميان ايرانيان از اين نمونه اند«.)89(
آدميان و  اعتقادات در رفتار  اين گونه  تأثير  از  بارز و جالبی  نمونه ي 
در نتيجه در حفظ محيط زيست را می توان در منطقه ای به نام »كوير 
تار« در هندوستان مالحظه كرد. سرسبزترين منطقه ی كوير تار كه در 
خشك ترين منطقه ي هندوستان واقع شده است، در دست قومی به نام 
»پيشنواهای داجيستان« می باشد كه درختان را مقدس می دانند و در 
250سال پيش، 350 نفر از آنها در دفاع از درختان منطقه، جان خود را 

فدا ساخته اند«.)90(
كه  است  جهت  آن  از  جهان  سطح  در  نمونه ها  اين  به  »اشاره 
را  مباحثی  ما، طرح چنين  از روشنفكران جامعه ي  برخی  ممكن است 
در  آنها  تأثير  و  نفوذ  از  و  كنند  قلمداد  بی فايده  باورهای  كالبدشكافی 

رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آدمی غافل گردند«.)91(
سازمان های  و  يونسكو  نظير  سازمان هايی  هم  و  ما  هم  آنچه  اما 
كه حفظ  است  اين  بدانند،  بايد  زيست جهانی  به حفظ محيط  مربوط 
اره  و  ماشين های سنگين  كه  زمانی  در   - باورهايی  و  ارزش ها  چنين 
برقی ها و كارخانه های عظيم جنگل خور در حال قطع و بلع ريه های 

جهانی می باشند - به همان اندازه ي حفظ جنگل های و مراتع مشكل 
خواهد بود. ولی به هر حال راه های درست در روزگار سرمايه ساالری 
و پول مداری، از بين موانع بسيار می گذرد و به اراده ی ملی و آهنين و 
حتی اراده ي بين المللی نيازمند است و در پايان به قول »فخرالدين اسعد 

گرگانی« بايد گفت:
»درخت آسان بود از بُن بريدن

وليكن باز نتوان پيونيدن«

1.نك به:
پطروشفسكی. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه 

ی كريم كشاورز، تهران 1355، جلد اول، ص 412.
2-نك به:

ايران، ترجمه ی محمد معين و  انگليسی. ميراث  گروه خاورشناسان 
ديگران.

3-نك به:
تهران  جهان،  فرهنگ  در  ایران  ارزشمند  سهم  نيرنوری.  عبدالحميد 

.1375
4-نك به:

عنايت اهلل رضا، غالمرضا كورس، محمدعلی امام شوشتری و علی 
اكبر انتظامی. آب و فن آبياری در ایران، تهران، 1350، وزارت آب و برق، 

ص 173-146.
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5-نك به:

هانس ای، وولف، صنایع دستی کهن ایران، ترجمه ی سيروس ابراهيم 
زاده، تهران 1372، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، ص 233.

6-نك به:
تاریخ سيستان، به تصحيح ملك الشعراء بهار، تهران، 1366، كالله ی 

خاور، ص 12.
7-مرتضی فرهادی، »كشت آدوری)خار وابسته( پايه ای بالقوه برای 
بيابانی«.  نيمه  و  بيابانی  مناطق  در  كاری  جنگل  و  كشاورزی  انقالب 
مجموعه ی مقاالت سمينار جامعه شناسی و توسعه، جلد دوم )19-12 آذر 

1370(، تهران، 1373، سازمان سمت، صص 345 تا 363.
 و يا در:

فصلنامه ی کرمان، ش 1)تابستان 1370(، مركز كرمان شناسی. 
و يا در:

ماهنامه ی جهاد، ش 134 )آبان 1369(، وزارت جهادسازندگی.
8-عجالتًا برای نمونه نك به:

 ،1359 تهران،  ایران،  کشاورزی سنتی  از  شناختی  ياوری،  احمدرضا 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

9-»...نوع ديگری از سيب های خوانسار كه به پيازی معروف است در 
اوايل پاييز می رسد و بسيار پر آب و لطيف است. رنگ آن كاماًل سرخ 
با  نگرفته  تابستان كه هنوز سيب ها رنگ  آتشی می شود. بعضی ها در 
مركب روی آنها نقاشی می كنند يا اشعاری می نويسند و وقتی كه رنگين 
شد سيب را شسته و نقش شعر را آن نمايان می سازند، كه بسيار زيبا و 

تماشايی است. مثاًل می نويسند:
»تعليم معلم به كسی ننگ ندارد 

سيبی كه سهيلش نزند رنگ ندارد«
]فضل اهلل- زهرايی، گلستان خوانسار، تهران، بی تاريخ، مؤلف، ص 

.]16
10- از مصاحبه های نگارنده با جاليزكاران، كه اميدواريم در نوشته ای 

جداگانه يك كاسه شوند.
11- برای نمونه حاج سياح محالتی درباره ی خربزه ی گرگاب كه 
در  و »نيست  ناپديد  و كودهای شيميايی  تجاری  بركت كشاورزی  به 

جهان« شده است، می نويسد:
»...گرگاب جای آباد خوب و عمده ي محصول ُپرقيمت آن خربزه است 
كه در ايران بلكه در جاهای ديگر بی مانند است... صبح زود برخاسته... 
اول طليعه به تماشای جاليز خربزه رفتيم شنيده بودم مستحفظ دارند 
و نمی گذارند سوار از نزديكی عبور كند كه از اثر قدم اسب، خربزه ها 
می تركند. لكن من خودم باالتر از آن ديدم كه به عبور ما از نزديك 
خربزه ها كه در زير خاك پنهان كرده بودند و خربزه ها می تركيد و غبار 

خاك بلند می شد. از لطافت آن حيرت كردم.

ديگرت  »تماشای  گفت:  آمده،  نزديك  كدخدا  رضای  كرباليی 
را  آن  بند  آهسته  آورده،  در  خاك  زير  از  را  خربزه ای  پس  می دهم«. 
بريده به دست گرفته آويزان كرد. پس سوزنی به من داده و گفت: »به 
اين خربزه بزنيد«، زدم، خربزه از سر تا پا شكافته شد. لطافت و شيرينی 
ديده اند«.  مردم  بسيار  البته  كه  است  غريبی  چيز  آن  طعم  و  عطر  و 
]محمدعلی سياح محالتی، خاطرات سياح، به تصحيح سيف اهلل گلكار، 

زير نظر ايرج افشار، تهران 1356، ص 187[.
12- عجالتًا نك به:

مقاالت  نامه)مجموعه ی  گيالن  كوئی«،  »قليان  زاده.  جعفرخمامی 
انتشارات   ،1366 تهران،  جكتاجی،  م.ب  كوشش  به  شناسی(،  گيالن 

طاعتی، صص 77 تا 84.
13- نك به:

در  زمين  به ورزی  و  توان بخشی  »شيوه های  فرهادی،  مرتضی 
كشاورزی سنتی ايران«، ماهنامه ی سنبله، ش 60 تا 65 )ارديبهشت-

آبان 1373(.
14- ژان شاردن سياح مشهور فرانسوی درباره ی ميش های ُدُرشت 

ُدنبه ی ايرانی می نويسد:
از سی  دارد مه...ُدنبه شان بيش  اين كشور وجود  »...گوسفندانی در 
ليور )حدود 7/5 كيلو( وزن دارد و اين بار سنگينی برای حيوانات زبان 
بسته به شمار می رود... اغلب اوقات مشاهده می فرماييد كه گوسفندان 
قادر به كشيدن دم خود نيستند. به همين جهت در برخی نقاط آن را 
مخصوص  سازوبرگ  با  و  می گذارند  دوچرخی  كوچك  عراده ی  روی 
را حمل  ُدنبه ی خود  بتواند  به سهولت  تا  به حيوان می بندند،  را  چرخ 
چهارم،  جلد  عباسی،  محمد  ترجمه ی  شاردن،  ]سياحت نامه ی  كند«. 

تهران، 1350، امير كبير، ص 117[.
15- نك به:

مرتضی فرهادی، موزه های بازیافته، دفتر دوم، فصل سوم )ُپپ گوش، 
واكسيناسيون پيش از پاستور در ميان ايالت و عشاير سيرجان و چند 
تا   255 شناسی، ص  كرمان  مركز   ،1378 تهران،  آن(،  پيرامون  شهر 

.262
17- جواد صفی نژاد- بيژن دادرس، »بند قنات )سری نهفته در دل 
خاك(«، فصلنامه ی علوم اجتماعی، ش 5 و 6 )پاييز و زمستان 1373(، 
تا   115 صص  طباطبايی،  عالمه  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشكده ی 

.133
18- نك به:

با  مبارزه  سنتی  )سازمان های  سوزان  »چوم  فرهادی:  مرتضی 
سرماهای نابهنگام(. در روستاهای اليگودرز، سميرم، شهركرد و نجف 
آباد«. فصلنامه ی تحقيقات جغرافيایی، ص 31 )زمستان 1372(، صص 

103 تا 115.
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فارس  ايراهستان«  اعمال  و  كران  »ناحيه ی  ذيل  بلخی  ابن   -19
می نويسد:

از  كران  و  است  بيابان  در  همه  كران،  و  ايراهستان  اعمال  »اين 
اعمال سيراف است و گرمسير بغايت چانك به تابستان جز مردم آن 
واليت آنجا مقام نتواند كردن از صعبی گرما و هيچ آب روان نباشد 
و نه كاريز و همه ی غله ی ايشان بخس است و جز درخت خرما هيچ 
آب  كی  نباشد،  زمين  روی  بر  ايشان  خرما  درختستان  و  ندارد  ميوه 
نيابد و خشك شود، پس به اندازه ی درختان خرماگوی )كودی( عظيم 
هر جای در زمين فرو برده باشند و خرما در آن گوها نشانده، چنانكه 
باران ُپر شود  از آب  جز سر درخت پديده نباشد، تا به زمستان گوها 
و همه ساله درختان خرما سيراب باشند و اين ايراهستانست و به هر 
ديهی حصاری محكم است...« ]ابن بلخی، فارس نامه، به كوشش و 
تصحيح گای لسترانج و نيكلسون، تهران، 1363، دنيای كتاب، صص 

140و 141[.
گفتنی است كه اين شيوه ی خالقه ی كشت درخت تا همين اواخر 
در بوشهر و نواحی تنگستانی و بندر دير رايج بوده است و با امكانات 
مقاله ی  به  كنيد  نگاه  اين باره  در  شود.  احياء  می تواند  راحتی  به  فعلی 

ارزنده ی ذيل:
عبداهلل عباس گروسی، »انگور ديم، يك كشت سنتی در روستاهای 

اطراف بوشهر«، زيتون، ش 13 )ارديبهشت 1361(، صص 18 تا 21.
20-نك به:

مرتضی فرهادی، موزه های بازيافته، دفتر يكم )فرهنگ آب و هوايی 
در ميان عشاير و روستاييان سيرجان و بافت و بردسير و ميمند شهر 

بابك(، تهران، 1378، مركز كرمان شناسی.

و همچنين:
مرتضی فرهادی، فرهنگ یاریگری در ایران، فصل 2 از بخش سوم 
تا   240 صص  دانشگاهی،  نشر  مركز   ،1373 تهران،  شناسی(،  )بنه 

.295
21- جواد صفی نژاد، بُنه )نظام های زراعتی سنتی در ایران(، تهران، 

1368، انتشارات اميركبير.
22- نك به:

مرتضی فرهادی، »بی نام و بی آوازه با صد نام و آواز« )رساله ای در 
اجتماعی، ش 2  علوم  نامه ی  زنانه(.  و  تعاونی كهن  نوعی  تاريخ  باب 

)تابستان 1370(، صص 203 تا 226.
و همچنين:

»واره نوعی تعاون سنتی و كهن و زنانه در ايران و علل تداوم آن«، 
فصلنامه ی علوم اجتماعی، ش 1 و 2 )پاييز و زمستان 1370(، صص 

129 تا 162.
23- »مديريت برتر منابع طبيعی در كشور های در حال توسعه، تأثير 
دانش بومی بر ديدگاه بانك جهانی«، كاربرد دانش بومی در توسعه ی 

پايدار، تأليف محمدحسين عمادی - اسفنديار عباسی، ص 138.
24- همان منبع، ص139.

25- همان منبع، ص 140.

26- همان منبع، ص 141.
توسعه(،  مردم شناختی  )رهيافت  توسعه  و  فرهنگ  ويليامز،  سو   -27
ترجمه ی نعمت اهلل فاضلی-محمد فاضلی، تهران، 1376، سازمان چاپ 

و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، ص 240.
28- سو ويليامز، فرهنگ و توسعه، ص 240.
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شماره 41
29- عبداهلل فريار، »سوگنامه ای بر قنات«، نشریه دانشکده ادبيات و 

علوم انسانی، ش 2 )تابستان 1363(، دانشگاه تبريز، ص 47.
علل  »بررسی  محمدرضا هاديان،  يزدی،  سمسار  اصغر  30-علی 
اين  از  پيشگيری  راه حل های  ادامه  و  يزد  استان  دشتی  قنوات  تحليل 
قنات  اللملی  بين  )اولين همايش  قنات  مقاالت  موضوع«، مجموعه ی 

24-29ارديبهشت 1379، يزد(، ص 394.
تهران،1373،  ایران،  در  یاریگری  فرهنگ  فرهادی،  مرتضی   -31

نشردانشگاهی، ص 16.
32- مومندم )مشاهده و مصاحبه ی نگارنده در محل(.

33- محمدرضا اختصاصی - محمدرضا دانشور، »سير تحوالت پس 
در  يزد-اردكان  آب خيز دشت  در حوزه  بيابان  پيشرفت  و  قنات  رفت 

ايران«، مجموعه مقاالت قنات، ص 408.
34- نك به:

اميل دوركيم، قواعد و روش جامعه شناسی، ترجمه علی محمد كاردان، 
تهران، 1368، انتشارات دانشگاه تهران.

35- مهدی دهقان، »نجات منابع طبيعی كشور از راه جلب مشاركت 
مردم«، ماهنامه ی سنبله، ش 49)خرداد 1372(، ص 56.

36- نك به:
رندگی بشر«، ماهنامه ی سنبله، ش 58  مسعود منوری، »جنگل و 

)اسفند 1372(، صص 30 تا 36 و منابع آن.
37- مسعود منوری، همان منبع، ص 35.

38- بهروز شكوری، »يكبار ديگر درباره ی اهميت حفاظت از محيط 
زيست )قسمت دوم(«، ماهنامه ی زيتون،ش 123 )آذر و دی 1373(، 

ص 6.
39- بهروز شكوری، همان منابع، همان صفحه.

40- همان منبع، همان صفحه.
از  حفاظت  اهميت  درباره ی  ديگر  بار  »يك  شكوری،  بهروز   -41
محيط زيست )قسمت اول(«، ماهنامه ی زيتون، ش 122، )مهر و آبان 

1373(، ص 10.
شركت   ،1357 تهران،  ايران،  جنگل های  ثابتی،  اهلل  حبيب   -42

سهامی كتاب های جيبی، ص 24.
43- حبيب اهلل ثابتی، همان منبع، همان صفحه.

صالح الدين  ترجمه ی  طبيعت،  و  انسان  آشتی  بونفو،  ادوارد   -44
محالتی، تهران، 1375، نشر دانشگاهی، ص 148.

45- از سخنان پيامبر اسالم)ص( است كه: »هركسی كه شاخه سبز 
درختی رابشكند، انگار بال فرشته ای را شكسته است«.

46- مرتضی فرهادی، »گياهان و درختان مقدس در فرهنگ ايران«، 
آينده، سال نوزدهم، ش 4-6 )تير و شهريور 1372(، ص 236.

47- معاونت كشاورزی و امور دام وزارت جهاد، »ضرورت پيوستگی 

مديريت دام و منابع طبيعی«، مجله جهاد، ش 132 )شهريور 1369(، 
ص 7.

ويرانی  به  رو  كشور  مراتع  »چرای  اقدم،  موسوی  حسين   -48
می رود؟«، ماهنامه ی سنبله، ش 21 )مهرماه 1369(، ص 11.

49-واحد تبليغات جهاد استان كرمان، »وضعيت مراتع استان كرمان 
و...« ماهنامه ی جهاد، ش 96 )اسفند 1365(، ش 44.

50-هادی حسينی، »ويرانی مراتع كشور«، ماهنامه ی سنبله، ش 21 
)مهرماه 1369(، ص 21.

51-هادی حسينی، همان منبع، ص 21.
مهم تر  چيز  همه  از  را  »مراتع  منبعی،  عزيز  دكتر  با  52-گفتگو 

می دانم«، ماهنامه ی سنبله، ش 21 )مهرماه 1369(، ص 9.
53-مجيد پور منصفی، همان منبع، ص 13.

صالح الدين  ترجمه ی  طبيعت،  و  انسان  آشتی  بونفو،  54-ادوارد 
محالتی، تهران، 1357، مركز نشر دانشگاهی، ص 148.
55- مندم، )مصاحبه نگارنده در محل(. برگه ی 3504.

56- مندم، برگه ی 3632.
ايل  مردم  زندگی  از  )تحقيقی  چادرها  سير  كيانی،  منوچهر   -57

قشقايی(، تهران 1371، ناشر مؤلف، ص 133.
58- حبيب اهلل پيمان، ايل قشقايی )توصيفی از ساختمان اجتماعی 
- اقتصادی، فرهنگی(، 1347، دانشكده بهداشت دانشگاه تهران، پلی 

كپی، به نقل از:
جواد صيفی نژاد، عشاير مركزی ايران، ص 358.

60- مندم، برگه ی 3628.
تا  بارندگی  ميزان  نظر  از  سال ها  خشك ترين  از  سال ها  اين   -61

بهترين سال ها به ترتيب عباتند از:
1-سوخته سال )يا نِمش ايل(: خشك ترين و بی باران ترين سال 

2-گنده سال )گنده ايل، سال ننگ(: سال خشك و بی خير و بركت، 
سخت تر از خشكون سال

3-خشكون سال - سال كم باران
4-َكلِه سال)ِكلوسال، ِكلِه پِله(: سالی كه بارندگی آن كمتر از متوسط 

باشد. بهتر از خشكسال و بدتر از جاز سال.
5-جاز سال )نر بهار( سال متوسط از نظر بارندگی در رشد و تنوع 

گياهان.
6-اوسال: سال پر باران

7-او علفسال: سال پرباران و پرعلف
8-ترون )ترون سال، سال غره...( بهترين سال از نظر بارندگی و آب 
انتشارات  تهران 1378،  بازيافته،  موزه های  فرهادی،  ]مرتضی  و علف 

كرمان شناسی، صص 64 تا 66[.
63-اگرچه عشاير در شرايط عادی معتقدند: »چو خواهی كه ديگت 
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ب نيفتد زجوش، كوچك بخر و بزرگ بفروش« و يا »قوچ مخر كه پوچ 

ميشه، بره بخر كه قوچ بشه« ]مندم، برگه های 2239 و 2082[.
64-مندم، برگه 1596.

65- حسين ملك، گزارشی درباره نابسامانی های كشاورزی مملكت 
و امكانات مقابله با آنها، تهران، 1357، انتشارات مركز تحقيقات تهران، 

ص 25.
66-مندم، برگه ی 3648.

بين  در  مراتع  از  بهره برداری  سنتی  نهادهای  انصاری،  67-ناصر 
عشاير سلسه لرستان امكان احياء و بكارگيری آنها، مؤسسه تحقيقات 

جنگل ها و مراتع، نسخه تكثير شده، صص 15 و 16.
68-مندم، برگه ی 3505.
69-مندم، برگه ی 3671.
70-مندم، برگه ی 3678.

71-مهدی شيخ حسنی، نظام دامداری در منطقه ی طالقان، كدبنن 
دانشگاه  اجتماعی  عوم  دانشكده  نگارنده(،  نظارت  با  دانشجويی  )كار 

عالمه طباطبايی، دست نوشته، صص 3 و 4.
72-حسين ملك، همان منبع، ص 26.

73-مندم، برگه ی 3500 و عليرضا شه حسينی، همان منبع، صص 
248 تا 250، نقل به اختصار و به معنی.

74-»دش«به تپه ماهورهای بدون آب گويند.
75-»دول« دره صافی است كه آب در آن جريان دارد و به علت 

آبرفتی بودن، حاصلخيز بوده و دارای پوشش گياهی بهتر است.
76-»ّخر« دره ای است كه محل عبور آب های فصلی و پوشيده از 
قلوه سنگ است كه در البه الی آنها تك بوته های پروشه دار و بعضًا 

خوش خوراك ديده می شود.
در  كه  می شود  گفته  يال ها  اتصال  محل  يا  گردنه  به  78-»مله« 
صورت صاف بودن »مله تخف« ناميده می شود. ]ناصر انصاری، همان 

منبع ص 15[.
79-ناصر انصاری، همان منبع، صص 14 و 15.

80-برای مثال نك به: داستان »مسابقه اسب و ميش« و »گفتگوی 
علف با يكديگر« و ضرب المثل ميش »لِزگی« كردن در »نقِش ميش 
در ادبيات عاميانه و آئين ها و باورهای عشاير و ايالت سيرجان و چند 
شهر پيرامون آن »در كتاب موزه های بازيافته«، صص 208 و 209 و 

212 و 213«.
81-ناصر انصاری، همان منبع، ص 17.

82-ابوالفضل فريدونی، گالشی در ده زمان محله جنت رودبار رامسر، 
علوم  دانشكده ی   ،1372 نگارنده(،  نظارت  با  دانشجوئی  )كار  كدبنن 

اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی، دست نوشته، ص 9.
پتی  و  چالدشت  روستاهای  در  سنتی  دامداری  گدازی،  83-محمود 

شم لنگرود، )كدبنن(، 1368، دانشكده ی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 
طباطبايی، دست نوشته، ص 7.

84-حسين ملك، همان منبع، ص 26.
پر حافظه، هوشمند و  راويان  از  يوسفی،  85-آقای حاج محمدعلی 

باسواد كتاب فرهنگ ياريگری نيز می باشند.
86-خوار و نصرآباد دو روستای بهم چسبيده در دو سمت رودخانه 
آشناخور و در 20 كيلومتری جنوب غربی خمين واقع شده اند و تا سال 

1361جزء شهرستان اليگودرز بوده است.
87-مندم، برگه 3501

88-درباره ی اين درختان و درختچه ها نك به:
مرتضی فرهادی، »گياهان و درختان مقدس در فر هنگ ايرانی«، 
و شهريور 1372(، صص  )تير  نوزدهم، ش 6-4  آينده، سال  ماهنامه 

320 تا 329.
89-نك به:

حبيب اهلل ثابتی، جنگل های ایران، تهران، 1357، كتاب های جيبی، 
صص 15 و 16.

90-پيتر هنری و ديگران، مبارزه طلبی صحرا و پاسخ انسان، ترجمه ي 
محمود غفاری مهر، تهران، 1366، مركز تحقيقات روستايی و اقتصادی 

وزارت كشاورزی، صص 14 و 15.
همربائی  اصل  و  مقدس  شيئی  »مختصات  فرهادی،  91-مرتضی 
زمستان  و  پاييز   ،8 و   7 ش  پژوهش،  نمايه ی  همنام...«،  قطب های 

1377، ص 15.




