
  

  

  

در حوزه با دانش رسمی بومی مقایسه فرهنگ و دانش 
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 چکیده

سعه پایدار روستایی با جهت گیري محوریت مردم در در راستاي تحقق تو
ها،  مهمترین بخش از نظر باورها، ارزش امر توانمند سازي آنان، دانش بومی 

نه  دهد که دانش بومی  تجربه نشان می. گیرد ها و آگاهی محلی را در بر می روش
. باشدتواند   تعارض و تناقض ندارد بلکه مکمل آنان نیز می تنها با دانش رسمی

قابل دسترسی، قابل فهم، کارآمد و ارزان است و طریقه ي انتقال آن  دانش بومی 
این دانش پویا بوده و طی زمان آبدیده شده و در بطن محیط . نیز شفاهی است

اي کامال  و منطقه طبیعی و اجتماعی محلی تکامل یافته است با شرایط بومی 
                                                

 amir_sab37@yahoo.com      . عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی *

 دانشگاه زنجانترویج کشاورزي استادیار  **
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 در مورد مدیریت پایدار آبخیزها بردارن روستایی باشد و به بهره سازگار می
هدف این . کمک نموده تا نقش فعال تري در توسعه پایدار منابع طبیعی ایفا کنند

هاي حفاظت آب و خاك  مطالعه ارزیابی سطح دانش روستاییان در زمینه فناوري
با استفاده از یک مطالعه موردي از طریق . هاي آبخیزداري است در پروژه

ها با مشارکت کارشناسان استان و  مصاحبه و پرسشنامه دادههاي متمرکز،  گروه
. هاي آبخیز شهید رجایی یانسر استان مازندران به دست آمده روستائیان حوزه

ها نشان داد که امکانات و تسهیالت اولیه زندگی در سطح اکثر روستاهاي  یافته
اي ه مورد مطالعه در حد متوسط بوده و روستاهاي مورد بررسی در حوزه

و آب و هوایی و نیز میزان دور افتادگی متفاوتی  مختلف از تنوع اقلیمی
برداران به منابع طبیعی حوزه و  همچنین وابستگی شدید بهره. برخوردار بودند

محدودیت منابع معیشتی خانوارها منجر به فشار بیش از حد آنان بر منابع طبیعی 
هاي مربوط به  همترین بحرانکارشناسان م. و تشدید تخریب منابع گردیده است

ها؛ کاهش منابع آبی و  ها و مراتع؛ سیالب ها را تخریب جنگل منابع طبیعی حوزه
کمبود آب، فرسایش خاك؛ جمع شدن رسوب پشت سد و بندها؛ و تخریب 

برداران باید در مورد  ها بر آن بود که بهره دیدگاه. حاشیه رودخانه ارزیابی نمودند
ها همچنین شتاخت و اهمیت عملیات  ین بحرانوقوع، علل و اهمیت ا

آبخیزداري، چگونگی انجام کار و حفاظت و نگهداري همه عملیات آگاهی و 
ها و اولیت  این مطالعه مشخص نمود که ارزیابی. مهارت زیادي داشته باشند

هاي ناشی از ابعاد  شود با ارزیابی ها که صرفاً از سوي کارشناسان انجام می بندي
هاي میدانی، اطالعات موجود و مردم تفاوت داشته و   مخصوصاً بررسیگوناگون

هایی  ها و گونه بسیاري موارد دانش و اطالعات عمیق مردم در مورد اکو سیستم
که با آنها در تماس هستند کمتر از آنچه واقعا هست ارزیابی گردیده بنابراین 

 ایجاد تعامل بین و مهمترین اولویت آموزشی باید بر حول محور دانش بومی 
  . باشد  رسمیدانش  دانش بومی 
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در فرایند سریع صنعتی شدن جهانی بیشترین آسیب به بخش کشاورزري 
آزمون  هاي بومی  زیرا روش. وارد شده سهم عمده آن نیز نصیب جهان سوم شد

 . پس داده خود را رها کردند

ش رسمی، نیاز اطالعاتی، یادگیري، دانش بومی ، دان: هاي کلیدي واژه
  آبخیزداري، مدیریت منابع طبیعی ایران

  
  مقدمه

توان مجموعه اطالعات مردم و دانش  در زبان فارسی را می بومی معنا و مفهوم دانش 
ماند در  شود، اما آنچه که باقی می دانش سنتی بسیار آهسته جمع می. توده مردم بیان کرد

مشاهدات زیرکانه و دقیق در چنین دانشی شامل . طول زمان بارها آزمایش شده است
بندي شده است  هاي طبقه مورد گیاهان، حیوانات، آب و هوا، خاك، آفات نباتی و نظام

هاي آنان   با اوضاع و احوال محلی مطابقت دارد و چون کشاورزان و خانوادهکامالًکه 
تر  یعاند، دقیق و قابل پیش بینی است و از نظر حجم بسیار وس ها با آن زندگی کرده نسل

کرانی و (هاي تحقیقاتی به وجود آمده است  تر از دانشی است که در ایستگاه و گسترده
را دانشی جامعه دار به حساب  بومی توان دانش   لذا به طور خالصه می.)1386 ، رستمی

  . آورد
، عالوه بر گردآوري بومیبر همین اساس امروزه صاحبنظران عرصه دانش 

ها جهت دستیابی به دانش  این روش  بررسی و تلفیق علمیها و فنون قدیمی، به  روش
هاي توسعه،  ریزي و اجراي طرح در دو دهه اخیر، برنامه. یز توجه دارندنبرتر و مناسب 

کشاورزي، دامپروري و دامپزشکی، تغذیه، پزشکی، معماري،  بومی استفاده از دانش 
حت عنوان فناوري مناسب گیري را ت هاي تصمیم ي اجتماعی و شیوهها شکلشهرسازي، 

هاي ناموفق  دلیل این تحول عظیم، سیاست. و یا فناوري پایدار ضروري ساخته است
عمادي و امیري (هاي نامطلوب زیست محیطی حاصل از آنهاست  توسعه و پیامد
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  .)1381اردکانی، 
 به . گردند از جمله محوري ترین عناصر توسعه پایدار محسوب می بومی دانش 

ه به عامالن یا کنشگران اجتماعی یک اکوسیستم کمک نموده، نقش فعالی در اي ک گونه
قرن  در بخش کشاورزي. هاي آن محیط ایفا کنند شناخت و مدیریت پیچیدگی یا چالش

  هایی همچون تامین و تولید مواد غذایی، توجه به مسایل زیست محیطی  با چالش21
ح ملی و بین المللی روبروست و کاهش فقر نه تنها در سطح محلی، بلکه در سطو

[Brown. I. R, 2005] [Dumanski. J] ،[FAO. 2006] ،[Hine. R. 2003[و ]United  

Nation, 2006]  بخش کشاورزي باید دو برابر حال حاضر تولید کند، در 2050تا سال 
میلیارد هکتار از اراضی کشاورزي جهان در معرض  5/1حالی است که بیش از 

ها و مراتع و کاهش منابع  تخریب جنگل. ]Pimentel. 2006 ،D[ت فرسایش خاك اس
هایی  کشور ایران نیز با چنین چالش. کند ها را چند برابر می آب شیرین این پیچیدگی

   میلیون نفر خواهد رسید 100 به 2050جمعیت ایران تا سال . روبروست
]Pimentel. D. 2006 [ و ]Undp. 2005 [عشایري -وستاییو جمعیت تولید کننده ر 

از سوي . باید بتوانند مواد غذایی الزم جمعیت مصرف کننده رو به افزایش را فراهم کند
دیگر، اراضی کشاورزي و مراتع کشور با فرسایش شدید خاك و تخریب پوشش 

منابع سرانه آب کشور تا ). 1380 ،سازمان جنگل و مراتع(شوند  گیاهی مراتع تهدید می
و سطح ) 1383شریفی . ف(کاهش یافته )  مترمکعب1000( به نصف 2025سال 

بنابراین نه . ]FAO. 2003[هاي زیرزمینی به سرعت در حال پایین رفتن است  آب
شود، بلکه عوامل  تنها تولید مواد غذایی با تقاضاهاي روز افزون و بیشتر مواجه می

ا هاي جدیدي ر ها و نگرانی زیست محیطی و اقتصادي و اجتماعی محدودیت
هاي گذشته  تالش. دهند اي را شکل می آورند که وضعیت بسیار پیچیدهبوجود می

در مورد کشاورزي و مدیریت منابع طبیعی پایدار در مقایسه با میزان تخریب 
الذکر نیاز  هاي فوق همه چالش. ]Hine. R. 2003[باشند  ها و اراضی ناچیز می جنگل

ع طبیعی و توسعه روستایی و کشاورزي هاي پایداري در مدیریت مناب به استراتژي
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نه تنها در سطوح انفرادي، خانوارها، مزارع و روستاها شده هاي ذکر  چالش. دارد
مطرح اند که  اهمیت دارند، بلکه در سطوح باالتري همچون یک حوزه آبخیز

 بومی دانشدر این راستا الزم است . گیري هستند  سطوح باالتري از تصمیمممستلز
 مردم روستایی و عشایري در مشارکت در مدیریت پایدار منابع طبیعی و قابلیت 

در این پژوهش، نیاز به عنوان فاصله بین سطح . ه شود دادمشارکتارزیابی و 
ان روستایی بردار بهرههاي  دانش، اطالعات و مهارت) یا ممکن(موجود و مطلوب 

با ارزیابی . ]Hakimian.H. 1993[ و ]Baylep. G. 1981[تعریف گردیده است 
توان به تدوین و اجراي  ان روستایی میبردار بهرههاي یادگیري یا اطالعاتی  نیاز

  . هاي آموزش و توسعه آبخیزداري کمک نمود مشارکتی برنامه
  

  روش شناسی پژوهش
ها و اهداف دانش نوین و دانش  هاي ماهوي بین اصول، روش اي نفاوت اگرچه پاره

به واقع دانش . ت مشترك بسیاري نیز بین آنها موجود استوجود دارد ولیکن نکابومی 
وجدانی، . (ها زادگاهی براي دانش نوین فراهم ساخته است در بسیاري از زمینه بومی 
1381(.  

آموزشی -هدف اصلی این پژوهش شناخت دانش و ارزیابی نیازهاي اطالعاتی
و خاك در عملیات هاي حفاظت آب  هاي آبخیز در زمینه فعالیت ن حوزهبردار بهره

این پژوهش در قالب . باشد آبخیزداري با استفاده از نظرات کارشناسان و روستاییان می
آوري  جمع یک روش شناسی مطالعه موردي با استفاده از فنون ترکیبی کیفی و کمی 

هاي نیمه ساخت یافته و  هاي متمرکز، گفتگو، مصاحبه بحث گروهی، گروه(ها  داده
فنون کیفی قبل و . انجام شده است)  یافته در از طریق پرسشنامههاي ساخت مصاحبه

مطالعه حاضر عالوه بر استفاده از دیدگاه . مورد استفاده قرار گرفتند همراه فنون کمی
کارشناسان استان و شهرستان، در روستاهاي دو حوزه یانسر و شهید رجایی استان 
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  . مازندران انجام گردید
دهد که روي آوردن به  هاي ارزیابی نیازها نشان می وشها و ر مروري بر رهیافت

زیرا حضور خبرگان محلی در . ضروري است ، براي کمک به دانش رسمیبومی دانش 
تلفیق و یک پارچه سازي دانش  گیري از آنان حائز اهمیت است؛ کنار متخصصان و بهره

ترکیب این دو از نظر قدرت و ضعف مکمل یکدیگرند و از  یان و دانش رسمی یروسنا
ارزیابی . کدام از آنها به تنهایی واجد آن نیستند هایی نایل آمد که هیچ توان به توفیق می

 وظیفه و ،هایی همچون تجزیه و تحلیل شغل اثربخش و دقیق نیازها با استفاده از روش
مدل ارزیابی نیازهاي بوریچ مستلزم آنست که جزییات یک شغل در نزد افراد روشن 

ي ها استان(هاي کیفی اولیه در جامعه روستایی و عشایري  اخت و بررسیشن. باشد
مشخص کرد که آبخیزداري در نزد این مردم به عنوان یک فعالیت ) زنجان و اصفهان

گردد که هنوز مردم از جزییات آن مطلع  جنبی و بیشتر یک نوآوري محسوب می
. هایی صورت گرفت  شغل تعدیلبنابراین در استفاده از رهیافت تجزیه و تحلیل. نیستند

هایی شامل فراوانی و تکرار وقوع یک مساله یا امکان  این رهیافت از طریق شاخص
پذیري استفاده از عملیات خاص آبخیزداري یا اهمیت یک بحران یا مساله و اهمیت 

بومی لزوم آگاهی و استفاده از دانش  استفاده از عملیات آبخیزداري خاص؛ و نهایتاً
. ان پیرامون مسایل مطرح شده و عملیات آبخیزداري باعث سطح مطلوب شدردارب بهره

هاي  ها، گروه در هر حوزه آبخیز، پس از مطالعه گزارش مطالعات جامع تشخیصی حوزه
هاي گروهی بین کارشناسان، آبخیزداري و منابع طبیعی استان و  متمرکز و بحث

یات آبخیزداري مورد نیاز براي ها و عمل شهرستان در خصوص وقوع و اهمیت بحران
هاي نیمه ساخت یافته و  سپس با استفاده از مصاحبه. رفع هر بحران تشکیل گردید

ساخت یافته با استفاده از پرسشنامه دیدگاه آنان در خصوص سطح دانش و مهارت 
هاي متمرکز اولیه با  گروه. هاي آبخیز بررسی گردید برداران حوزه موجود و مطلوب بهره

عان کلیدي روستاها نیز در شناخت سطح مطلوب یا ممکن اطالعات نیز به بررسی مطل
هاي موجود سرپرستان خانوارهاي  گرایش و مهارت بومی همچنین دانش . کمک نمود
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برداران وابسته به منابع طبیعی و کشاورزي با استفاده از پرسشنامه،  بهره /روستایی 
هاي متمرکز و  ساخت یافته، همچنین گروههاي  آزمون و تصویر پردازیها و مصاحبه

 . هاي نیمه ساخت یافته ارزیابی گردید مصاحبه

ها را نیز مورد   اقتصادي و جغرافیایی حوزه-ي اجتماعیها ویژگیاین پژوهش 
متغیرهاي مربوط به روستا و : مهمترین متغیرها عبارت بودند از. بررسی قرار داده است

اقتصادي -افیایی روستا، متغیرهاي فردي و اجتماعیوضعیت اجتماعی، اقتصادي و جغر
 . خانوارهاي روستایی؛ و متغیرهاي فردي کارشناسان

ها توسط پژوهشگر تدوین گردید و پس از تعیین روایی محتواي و  پرسشنامه
براي تعیین روایی محتواي ابزار . ظاهري همچنین اعتبار آن مورد استفاده قرار گرفت

بندي و استخراج این مطالب و  ناد مرتبط با موضوع و مقولهضمن بررسی منابع و اس
متشکل از (هاي کارشناسان کمیته فنی تحقیق در وزارت جهاد کشاورزي  بررسی دیدگاه

ها،  ي و معاونت آبخیزداري سازمان جنگلبردار بهرهکارشناسان معاونت ترویج و نظام 
ي اصفهان و ها استان در اي به صورت موردي ، مطالعات اولیه)مراتع و آبخیزداري

هایی براي تجزیه اجزاء  این منجر به استخراج و تعیین شاخص. زنجان صورت گرفت
هاي آبخیزداري بصورت شغل و وظیفه گردید که حاصل آن پرسشنامه  فعالیت

پس از بحث و باز بینی نتایج توسط کمیته . کارشناسان به صورت جمعی و انفرادي شد
جهت تعیین اعتبار . اي و ظاهري پرسشنامه تایید گردیدفنی تحقیق، روایی محتو

هاي   عدد پرسشنامه انفرادي و یک پرسشنامه جمعی در یکی از حوزه10پرسشنامه، 
الزم به توضیح است که عالوه بر . آبخیز استان چهار محال و بختیاري تکمیل گردید

کرونباخ بر روي بررسی و قابل فهم بودن سئواالت از سوي پاسخگویان، آزمون آلفا 
آگاهی مطلوب ) 90/0(سئواالت مربوط به آگاهی مردم از وقوع بحران در حوزه آبخیز 

، اهمیت عملیات آبخیزداري )85/0(و موجود مردم در مورد عوامل ایجاد بحران 
مهارت مطلوب و موجود مردم ) 86/0(و چگونگی انجام عملیات آبخیزداري ) 83/0(
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و آگاهی مطلوب و موجود در حفاظت و ) 76/0 (در انجام عملیات آبخیزداري
  70-90به تفکیک انجام گرفت که نتیجه آن بین ) 89/0(نگهداري عملیات آبخیزداري 

  . درصد متغیر بود
پرسشنامه روستاییان به دنبال نتایج حاصل از پرسشنامه کارشناسان طراحی گردید 

 در حوزه آبخیز برحسب هر هاي مهم و عملیات آبخیزداري الزم پس از تعیین بحران(
این پرسشنامه در جلسه کمیته فنی مورد ). بندي کارشناسان روستا، همچنین اولویت

 10سپس اعتبار آن در یکی از روستاهاي استان اصفهان با . بررسی و اصالحاتی گردید
هاي پنج قسمتی  به عنوان مثال طیف( تعیین و منجر به اصالحات گردید بردار بهرهنفر 
هاي داراي طیف  ت به سه قسمتی تغییر کرد همچنین سؤاالت صافی براي پرسشلیکر

روایی محتوي تصاویر مورد استفاده در برخی سؤاالت نیز با استخراج ). لحاظ گردید
 عملیات آبخیزداري توسط کمیته فنی تعیین 11 تصویر مربوط به 400 تصویر از 30

تبار تصاویر و پرسشنامه در روستاي نمونه این تصاویر مجدداً در هنگام تعیین اع. گردید
  .  تصویر انتخاب گردید20بررسی شده و از این بین 

این پژوهش بخشی از یک طرح کالن ملی براي اولین بار در یازده استان کشور 
 20 روستاي باالي 5مطالعه حاضر در دو حوزه استان مازندران، حوزه یانسر با . بود

 خانوار 20 روستاي باالي 25شهر و حوزه شهید رجایی با خانوار واقع در شهرستان به
با استفاده از روش نمونه گیري دو . واقع در در شهرستان ساري، انجام گردید

 روستا از دو حوزه یانسر و شهید رجایی به ترتیب 6 و 2ي ابتدا به تصادف ها حلمر
 روستا به 8ر از این  خانوا77در مرحله دوم )  خانوار658 روستا با 8(انتخاب گردیدند 

اگرچه همچون بسیاري از مطالعات موردي قدرت تعمیم . تصادف انتخاب گردیدند
باشد، ولی از لحاظ  هاي مورد بررسی محدود می پذیري آماري آن به خارج از حوزه

  . تئوري و تعمیم پذیري تحلیلی حایز اهمیت است
هاي متعدد آبی و خاکی  نهاي آبخیزداري، وجود بحرا ها، فعالیت در انتخاب حوزه
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افراد پاسخگوي روستایی شامل بودند . و جمعیت وابسته به منابع اهمیت بسزایی داشتند
خصوصیات این خانوارها جهت . سرپرستان مرد و یا فرزندان پسر ارشد خانوار: از

یا کارگر ) عشایر یا غیر عشایر(زارع یا باغدار یا دامدار : انتخاب عبارت بودند از
زي بودن، عضویت در شوراي روستا، عضویت در تعاونی آبخیزداري یا کشاور

  . مرتعداري، چوپان بودن و مروج آبخیزداري یا آبخیز یار بودن
هاي کد بندي، تحلیل محتوا و مقوله بندي  هاي کیفی با استفاده از شیوه داده

رهاي اماري با استفاده از نرم افزا هاي کمی و داده. جمالت و عبارات تحلیل گردیدند
SPSS و Excelتجزیه و . هاي توصیفی تجزیه و تحلیل گردیدند  با استفاده از شیوه

ها با استفاده از شیوه تعدیل یافته تجزیه و  ها و مهارت تحلیل سطح مطللوب آگاهی
  :تحلیل شغل و وظیفه به روش زیر انجام گرفت

   وقوع بحران  امتیاز ضرورت آگاهی از وقوع یا علل+ امتیاز وقوع بحران  =
  سطح مطلوب آگاهی از وقوع یا علل وقوع بحران 

   امتیاز ضرورت آگاهی ازاهمیت  + امتیاز ضرورت اجراي عملیات آبخیزداري
  سطح مطلوب آگاهی از اهمیت عملیات = عملیات 
   امتیاز ضرورت اگاهی از چگونگی + امتیاز ضرورت اجراي عملیات آبخیزداري

  طلوب آگاهی و چگونگی انجام عملیات سطح م= انجام عملیات  
   امتیاز ضرورت مهارت در انجام + امتیاز ضرورت اجراي عملیات آبخیزداري

  سطح مطلوب مهارت در انجام عملیات = عملیات 
   امتیاز ضرورت آگاهی از حفاظت + امتیاز ضرورت اجراي عملیات آبخیزداري

  لیات سطح مطلوب آگاهی از حفاظت عم= و نگهداري عملیات 
براي انجام تجزیه و تحلیل اختالف از دیدگان کارشناسان از روش زیر استفاده 

  . شده است
  امتیاز = ها   سطح موجود آگاهی ومهارت-ها  سطح مطلوب آگاهی و مهارت
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  نیاز اطالعاتی از دیدگاه کارشناسان 
عات براي انجام تجزیه و تحلیل اختالف با استفاده از دیدگاه کارشناسان و اطال

  :موجود مردم از روش زیر استفاده شده است
  سطح موجود اطالعات -ها از دیدگاه کارشناسان  سطح مطلوب آگاهی ومهارت 

  امتیاز نیاز اطالعاتی از دیدگاه تلفیقی = روستاییان 
 الزم به توضیح است که در اولویت بندي وتحلیل نیازهاي اطالعاتی و ترویجی 

امتیاز وقوع ) 1:  زیر به ترتیب اهمیت استفاده شده ا ستان از چهار شاخصبردار بهره
فراوانی و یا تعداد ) 2یک بحران یا لزوم اجراي یک عملیات در یک حوزه یا روستا؛ 

سطح مطلوب ) 3افراد خانواده و تعداد روستاي مرتبط با آن بحران و عملیات؛ 
ها و امتیاز  قوع بحراناطالعات با استفاده از امتیاز ضرورت آگاهی از وقوع یا علل و

ها  سطح موجود اطالعات مردم روستا) 4ضرورت آگاهی یا مهارت از عملیات؛ و 
  ). انبردار بهره(

  
  ها یافته
اي و جنگلی واقع شده و   جلگه- اي کوهستانی هاي مورد مطالعه در منطقه حوزه

 ها نشان دهنده دور افتادگی شاخص. بودند  داراي پوشش مرتعی فصلی و دائمی
برداران روستایی کم  ها از مراکز استان و شهرستان بوده، اکثر بهره نسبتاً باالي روستا

سواد بوده و از امکانات رفاهی و تسهیالت زندگی درحد متوسطی  سواد و بی
 درصد خانوارها معیشت اصلی خود را از طریق کشاورزي 8/89. برخوردار بودند

کشت و دامداري در (ابع آبی و خاکی آوردند و وابستگی باالیی به من بدست می
 هکتار، 7/4 کشتکار از اراضی زراعی دیم بردار بهرهمتوسط سرانه هر . داشتند) مراتع

 هکتار 11/0 هکتار و از باغ دیم 03/0 هکتار، از باغ آبی 97/0از اراضی زراعی آبی 
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. بود و به ازاء هر خانوار یک راس گاو و بز و سه راس گوسفند محاسبه شد
برداري غالب از دام و اراضی زراعی به صورت خرده پا  توان گفت بهره نابراین میب

 . گرفت و کوچک مقیاس انجام می

ها، سیالب و کاهش  ها عبارت بودند از تخریب جنگل هاي حوزه مهمترین بحران
ها، تخریب  منابع آبی و کمبود آب، فرسایش خاك، جمع شدن رسوب پشت سد و بند

از دیدگاه کارشناسان سطح مطلوب آگاهی مردم . و تخریب مراتعحاشیه رودخانه 
بررسی سطح . ها در حد زیاد تعیین شد روستاها در مورد وقوع و علل وقوع بحران

برداران مشخص کرد که میزان آگاهی و نگرش آنان در این  موجود اطالعات بهره
 استفاده از تجزیه و با). 3 و 2 و 1جداول (باشد  ها در حد زیاد تا متوسط می زمینه

ها در  توان گفت میزان شکاف اطالعاتی و نیاز آموزشی در این زمینه تحلیل اختالف می
هاي حساس سازي  مجموع چندان باال نیست با این وجود الزم است تا حدي برنامه

  . تدوین گردد
ي مربوط به آبخیزداري و مدیریت ها حل  از روستاییان با برخی راه بیش از نیمی

ي ارائه شده به صورت شفاف ها حلنابع طبیعی آشنایی کلی داشتند و با این وجود راه م
مطالعات گذشته و کارشناسان عملیات زیر را . و تفکیک شده ارائه نگردیده بودند

علوفه کاري آبی و دیم، احداث بند سنگی مالتی، کپه کاري و بذرپاشی : معرفی کردند
. ي دیم، حاشیه سازي رودخانهکار نهالکت زنی، مراتع، تراس بندي، سکوبندي، بان

ان باید در مورد شناخت و اهمیت عملیات آبخیزداري، بردار بهرهها بر آن بود که  دیدگاه
چگونگی انجام کار و حفاظت و نگهداري همه عملیات آگاهی و مهارت زیادي داشته 

  . باشند
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 یانسر در سطح مطلوب آگاهی مردم پیرامون وقوع بحران در حوزه آبخیز -1 جدول
  و در سطح موجود از نظر کارشناسان

  
  نوع بحران

امتیاز شدت 
 وقوع بحران

●  

امتیاز دانش 
  مطلوب

 ●  

سطح کل 
امتیاز دانش 

  مطلوب

  دانش فعلی
 میانگین رتبه

●  

تحلیل 
  اختالف

  7**  4  11  6  5  تخریب جنگل

 2/7**  8/3  11  6  5  سیالب

 8/7***  2/3  11  6  5  کاهش منابع آبی

 4/8***  6/2  11  6  5  رسایش شیاريف

جمع شدن رسوب در 

  پشت سد

5  6  11  3  ***8 

تخریب اراضی حاشیه 

  رودخانه

5  6  11  4/3  ***6/7 

جمه شدن رسوب در 

  رودخانهبستر 

5  6  11  6/3  **6/7 

 2/8***  8/2  11  6  5  اي فرسایش آبی ورقه

 8/6**  2/4  11  6  5  تخریب مراتع

  2/7***  8/2  10  6  4  یفرسایش آبی خندق

  خیلی زیاد) 6، زیاد) 5، تا حدي) 4، کم) 3، خیلی کم) 2، هیچ) 1: امتیاز بندي ●       
  در حد کم* ، در حد متوسط **، در حد زیاد: ***   و نیاز به آموزشتحلیل اختالف       

  



   
  
  
  

 193   ...   مقایسه فرهنگ و دانش بومی با  

آگاهی مردم پیرامون وقوع بحران در حوزه آبخیز شهید رجایی در سطح  -2 جدول شماره
  و در سطح موجود از نظر کارشناسانمطلوب 

امتیاز شدت   نوع بحران
 وقوع بحران

●  

امتیازدانش 
   مطلوب

●  

سطح کل 
امتیاز دانش 

  مطلوب

  دانش فعلی
 میانگین رتبه

●  

تحلیل 
  اختالف

  7*  5  12  6  6  ها تخریب جنگل
 7**  4  11  6  5  سیالب

کاهش منابع آبی و کمبود 
  آب

5  6  11  4  **7 

 فرسایش آبی شیاري
  اي رقهوو

4  6  10  2  ***8 

جمع شدن رسوب در 
  پشت سدها

4  6  10  3  ***7  

تخریب اراضی حاشیه 
  رودخانه

4  6  10  4  *6  

جمع شدن رسوب در 
  نهبستر رودخا

4  6  10  3  **7 

  خیلی زیاد) 6، زیاد) 5، تا حدي) 4، کم) 3، خیلی کم) 2، هیچ) 1: امتیاز بندي ●   
  .  استدر حد کم* ، در حد متوسط **، در حد زیاد* : ** و نیاز به آموزشتحلیل اختالف  

  
ان در مورد شناخت و اهمیت علوفه کاري و بردار بهرهسطح موجود اطالعات 

هاي دانشی و مهارتی در مورد  بندهاي سنگی مالتی در حد متوسط بوده و دیگر حیطه
 مورد ان دربردار بهرهسطح موجود اطالعات . این عملیات در حد کم ارزیابی گردید

هاي دانشی و مهارتی در حد متوسط  ي دیم و آبی در حد زیاد و در دیگر حیطهکار نهال
هاي دانشی و مهارتی مربوط به عملیات تراس بندي، سکوبندي،  در همه حیطه. بود
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بانکت زنی، کپه کاري و حاشیه سازي رودخانه اطالعات آنها در حد کم و خیلی کم 
ان در مورد شناخت و آگاهی از بردار بهرهعات سطح موجود اطال. ارزیابی گردید

عملیات و آگاهی و مهارت از چگونگی انجام عملیات بذرپاشی و بذرکاري در حد 
در مجموع ). 5 و 4جداول (متوسط و آگاهی از حفاظت و نگهداري در حد کم بود 

 آموزشی مشخص شده بر حسب عملیات را به ترتیب زیر -توان نیازهاي اطالعاتی می
تراس بندي، سکوبندي و بانکت ) 3بند سنگی مالتی، ) 2علوفه کاري دیم، ) 1: وردآ

بذرپاشی و ) 7علوفه کاري آبی، ) 6حاشیه سازي رودخانه، ) 5کپه کاري، ) 4زنی، 
  . ي دیم و آبیکار نهال) 8بذرکاري 

  
 آگاهی روستاییان از وقوع بحران در روستا و شدت وقوع بحران در -3جدول 

  یانسر و شهید رجاییهاي  حوزه
درصد افراد آگاه   تعداد نوع بحران شدت وقوع

انحراف  میانگین  از وقوع بحران
 معیار

درصد پاسخ 
 زیاد

 9/45 5/1 4/2 3/73 75 ٭سیالب روستا 

سیالب در روستاي پایین 
 ٭دست

74 7/79 4/2 5/1 9/45 

  __ __ __ 3/88 77 احتمال سیالب در آینده
 4/64 9/0 1/3 7/86 75 ٭٭کاهش منابع آبی 

 6/71 1/1 7/4 2/93 74 ٭٭٭اي فرسایش ورقه

  __ __ __ 9/55 59 فرسایش شیاري مراتع
فرسایش شیاري اراضی 

 شیبدار

67 6/77 __ __ __  

  __ __ __ 1/42 57 فرسایش خندقی مراتع
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  __ __ __ 8/61 68 فرسایش خندقی ارضی شیبدار
مشکل زا و بحران زا بودن 

 فرسایش

73 5/79 __ __ __  

افراد  (٭٭٭٭تخریب مراتع 
 )مرتع دار در حوزه یانسر

12 4/71 8/4 4/0 100 

 O 70 80 6/2 1/1 8/18تخریب جنگل 

 O 54 9/88 5/2 5/0 2/52تخریب حاشیه رودخانه 

جمع شدن رسوب پشت سد 
 و بندها

51 7/66 __ __ __  

جمع شدن رسوب کف 
 Oرودخانه 

53 66 2 9/0 4/35 

ع شدن رسوب کف جم
  رودخانه پایین دست

53  6/22    __  __  

سالی ) 3دو یا سه سال یکبار، ) 2 چند سال یکبار، )1 ٭: طیف امتیازبندي شدت وقوع بحران
  در سال چند بار) 4یکبار، 

  ندا اکثر منابع خشک شده) 4 حد زیاد، در) 3تا حدي، ) 2در حد کم، ) 1 ٭٭
ي با ها سالفقط در ) 4قابل توجه نیست، ) 3رود،   یخاك از بین نم) 2دانم،  نمی) 1 ٭٭٭

  رود در حد زیاد از بین می) 5بارندگی زیاد، 
مرتع براي بیش از دو ماه همراه با علوفه ) 2چرا در مرتع نیاز به علوفه کمکی ندارد، ) 1٭٭٭٭

مرتع براي کمتر از یک ماه ) 4براي یک تا دو ماه علوفه دارد، ) 3پس چر جوابگوست، 
  براي چرا به صرفه نیست) 5ابگوست، جو
O(: 1 ( ،زیاد) 4تا حدي، ) 3کم، ) 2هیچ  
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 آگاهی پاسخگویان روستایی از عملیات آبخیزداري مورد نیاز و اهمیت این -4جدول 
  هاي یانسر و شهید رجایی عملیات حوزه

درصد   تعداد نوع عملیات
بازیابی 
تصویر 
  عملیات

درصد 
بازیابی نام 

  تصویر

درصد 
اخت نام شن

  عملیات

درصد آگاهی 
از اهمیت 

  عملیات

 توضیحات

 هر دو حوزه  50 49 51 54 76 بند سنگی سیمانی

  هر دو حوزه  3/26 25 21 28  76  تراس بندي
  هر دو حوزه  4/10 10 6 13  77  بانکت زنی
  هر دو حوزه  13 14 13 17  77  سکوبندي

حاشیه سازي 
  رودخانه

حوزه شهید   9/28 25 25 32  57
  یرجای

درصد    عملیات
شناخت 

 عملیات نام

درصد 
شناخت 
 عملیات

درصد 
دیدن 
 عملیات

درصد آگاهی 
از اهمیت 

  عملیات

 

  حوزه یانسر  25 29 29 29  24  کپه کاري
بذرپاشی مراتع و 

  اراضی شیبدار
21  

48 50 48 

  حوزه یانسر  50

  57  ي آبیکار نهال
- 86 - 

حوزه شهید   86
  رجایی

  57  ي دیمکار نهال
- 86 42 

حوزه شهید   44
  رجایی

  حوزه یانسر  86 - 40 -  20  علوفه کاري آبی
  هر دو حوزه  40 44 44 -  77  علوفه کاري دیم
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 آگاهی و مهارت روستاییان از چگونگی انجام عملیات آبخیزداري و حفاظت -5 جدول
  هاي یانسر و شهید رجایی آنها در حوزه

درصد   تعداد عملیات  حفاظت  میزان مهارت میزان آگاهی
انحراف  میانگین  آگاهی

 معیار

درصد 
پاسخ 
 زیاد

شرکت 
 در

  عملیات
میانگین 

* 
انحراف 

 معیار

درصد 
پاسخ 
 زیاد

میانگین 
* 

 4/2  8/11  1  5/1  1/21  3/13  2/1  9/1  7/42  75 سیمانی بند سنگی

 2/2  1/8  9/0  4/1  1/17  9/7  1  5/1  4/22  76  تراس بندي

 2/1  6/2  5/0  1/1  2/5  5/6  8/0  3/1  4/10  77  بانکت زنی

  2/2  3/1  5/0  1/1  2/5  9/3  8/0  3/1  3/14  77  سکوبندي

حاشیه سازي 

  رودخانه

57  7/23  5/1  9/0  9/7  9/7  1/1  5/0  0  2  

 9/1  5/12  5/1  2/2  20  1/11  1/1  7/1  8/20  24  کپه کاري

بذرپاشی مراتع و 

  اراضی شیبدار

19  4/47  3/3  7/0  40  4/47  1/3  1  2/22  1/2 

  8/2  7/10  1/1  2/2  1/57  8/31  1  3  86  57  یي آبکار نهال

  9/2  2/18  1/1  5/2  7/72  25  9/0  9/2  86  57  ي دیمکار نهال

 6/1  0  8/0  4/1  20  0  1  8/1  40  20  علوفه کاري آبی

 4/2  3/5  1/1  2  4/47  2/18  1/1  4/2  44  77  علوفه کاري دیم

  زیاد) 4تا حدي ) 3کم ) 2هیچ ) 1: طیف امتیاز بندي *

  
   و پیشنهادهاگیري نتیجه

هاي آبخیز کشور داراي شرایط  ها همچون بسیاري دیگر از حوزه این حوزه
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ن دسترسی کمتري به مراکز آهاي منابع طبیعی بوده و ساکنان  حساس به بحران
تخریب منابع تا حد زیادي به وابستگی شدید خانوارهاي . گیري ونهادها دارند تصمیم

هاي خرده پا و کوچک مقیاس موجب  يبردار بهرهدر حقیقت . روستایی مرتبط است
ترویجی ارائه شده -هاي آموزشی دوره. گردد فشار بیش از حد به منابع طبیعی می

جمعیت بسیار محدودي را در بر گرفته و نتوانسته اند به تنوع سازي معیشتی مردم یا به 
لفیق این پژوهش با ت. هاي حفاظت از آب و خاك کمک کنند مهارت آموزي تکنولوژي

ان روستایی و کارشناسان مختلف با استفاده از فنون ترکیبی مختلف بردار بهرهدیدگاه 
هاي مربوط  و کیفی مشخص کرد که در مورد شناخت اهمیت منابع طبیعی، بحران  کمی

. و برخوردارند بومی ان از سطح نسبتا مناسبی از دانش بردار بهرهبه تخریب منابع طبیعی، 
العاتی زیادي بین وضعیت موجود و مطلوب دانش و اطالعات مردم بنابراین فاصله اط

این . هاي آموزشی در این زمینه وجود ندارد وجود نداشته و نیاز زیادي به ارائه برنامه
نچه هست برآورد آ، سطح دانش مردم را کمتر از در حالی است که کارشناسان عمدتاً

نابع طبیعی و آبخیزداري حول این هاي آموزش م ها و دوره کنند و بیشتر برنامه می
ها  علی رغم ضرورت سطح باالي دانش در زمینه کنترل و مدیریت بحران. مسایل است
ان در این زمینه نسبتا بردار بهرههاي مرتبط با منابع طبیعی، آگاهی و مهارت   و پیچیدگی
ابراین بن. باشد ها نسبتا زیاد می باشد و فاصله به خصوص در مورد مهارت محدود می

توانند در مواردي به حساس سازي بیشتر مردم نسبت به اهمیت  ها می اگرچه برنامه
ها با استفاده از  هاي مدیریت بحران منابع طبیعی بپردازند، نیاز اصلی مردم یادگیري شیوه

هاي مناسب حفاظت و احیا منابع طبیعی در سطح حوزه آبخیز  فنون و تکنولوژي
ان نیاز به دانش و بردار بهرهعملیات حفاظت آب و خاك، عالوه بر این . باشد می

هاي  به بیان دیگر نیاز به استراتژي. اطالعات مربوط به تنوع سازي معیشت خود دارند
برنامه آموزشی منابع طبیعی . معیشتی جدیدي جهت کاهش فشار بر منابع طبیعی دارند

در جهت افزایش   انش رسمیو تلفیق آن با د بومی باید در راستاي ارتقاي سطح دانش 
 ها براي حفاظت از منابع طبیعی باشد مهارت
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  منابع
ها و مراتع  برنامه بلند مدت سازمان جنگل ،)1381. (ها و مراتع سازمان جنگل -

ها و مراتع  ل سازمان جنگ،کشور براي احیا منابع طبیعی تجدید شونده
  .کشور، تهران

دیروز، امروز :  منابع طبیعی ایران،)1383. (ها، مراتع و آبخیزداري سازمان جنگل -
  . ، تهرانماهنامه دام و کشت و صنعت ،و فردا

. مدل استراتژیک آبخیزداري جامع مشارکتی در ایران ،)1383 (.شریفی، ف -
 مدیریت ،هاي آبخیزداري کشور جلسه آموزشی مدیران مدیریت

   .آبخیزداري، بندرعباس
در کنترل  دانش بومی  ،)1381( .عمادي، محمد حسین امیري اردکانی، محمد؛ -

 ،ها دفتر وطالعات و تلفیق برنامه: انتشارات،هاي گیاهی تهران آفات و بیماري
  .انتشارات خوشبین

در توسعه  کاربرد دانش بومی  ،)1378(.  اسفندیار عباسی؛عمادي، محمدحسین -
  .33، سلسله انتشارات روستا و توسعه شمارهپایدار

 گیاهان دارویی و کاربرد آنها در دامپزشکی و ،)1381(. وجدانی، حمیدرضا -
  .145، سال یازدهم شماره مجله دامدار ،دامپروري

مظفر :  ترجمه،)اي قومی در شمال ایران منطقه(طالش ، )1367(. بازن، مارسل -
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