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روستاییان جالیز و نقش آن در معیشتدانش بومی کشت 

  حاشیۀ دریاچۀ هامون

  **تیغحسنعلی جهان  ،*خدیجه بوزرجمهري

  30/9/1398:تاریخ پذیرش  6/12/1397:تاریخ دریافت

  

  چکیده

به دلیل  و یک استراتژي جدید در توسعۀ جوامع محلی است ،توجه به کشاورزي بومی

درتولید جامعه، نقش حائز اهمیتیو اقتصاديپذیري با شرایط محیطی، اجتماعی  انطباق

نوعی کشت بومی  ،در بستر خشکیده دریاچه هامون. و بهبود معیشت مردم محلی دارد

معاش تعداد زیادي  و مشهور است»تیرماهی«گیرد که در محل به کشت  جالیز انجام می

وة اسنادي و تحلیلی و به شی–توصیفی  ،روش تحقیق. کندرا تامین می از ساکنان منطقه

یافته و  مصاحبۀ سازمان و یکمهاي کیفی و آوري شده و از تکنیکمیدانی اطالعات جمع

روستاي 12کشاورز جالیزکار از  37جامعۀ آماري شامل . پرسشنامه استفاده شده است

هاي گذشته تاکنون در دهد که روستاییان از زمان نتایج تحقیق نشان می. منطقه است

هکتار از اراضی دریاچه را به کشت محصول  12دریاچه، حدود  ری بستهنگام خشک

با تکیه  آنان. کنند استفاده نمیه هاي شیمیایی دهند واز نهاد اختصاص می) هخربز(جالیز 

کنند که ضمن افزایش درآمد، به محیط  تولید می، محصول ارگانیکیبردانش بومی

نشان  30/3اي با میانگین  نمونه تک Tنتایج آزمون . کند اي وارد نمی صدمهزیست نیز

  .داد که این کشت تأثیر قابل توجهی بر بهبود معیشت روستاییان منطقه دارد

اي خریزه، دریاچه هامون،  دانش بومی، کشت ارگانیک، کشت دریاچه :کلیديهاي  واژه

  .سیستان

                                                
azar@um.ac.ir).            نویسنده مسئول. (یار گروه جغرافیاي دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانش*

  .دوسی مشهد، مشهد، ایرانریزي روستایی دانشگاه فر دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه**

hassanali.jahantigh@yahoo.com
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  مقدمه

هـاي  مـهدستیابی به معیشت بهینه و ارتقاي کیفیـت زنـدگی از اهـداف اساسـی برنا

دالیل مختلفی به اهداف  ها به اما ممکن است تمام این برنامه ،توسـعۀ روستایی است

هاي توسعه،  یکی از دالیل عدم دستیابی به اهداف برنامه. مورد نظرشـان دسـت نیابند

همچنین . لۀ میزان کاربرد منابع محلی و مشارکت بومیان در طول اجراي طرح استئمس

 ،پردازان توسعه هاي توسعۀ روستایی باعث شده که نظریه پژوهش سازي توجه به بومی

ها و  اي را با ظرفیت نگرش به فرآیند توسعه را تغییر دهند و رویکردهاي توسعه

این بدین دلیل است که ). 10: 1393وثوقی و حبیبی، (امکانات هر منطقه منطبق سازند 

ري با محیط و طبیعت است دانش بومی اغلب بر اساس استفاده پایدار و در سازگا

  ). 25: 1385بوزرجمهري، (

هاي بومی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، امکانات طبیعی در دسترس،  دانش

ها با آزمون و خطاهایی به قدمت زندگی یک  باورها و اعتقادات مردم و تعصبات آن

ران کنونی بر همین اساس، در دو). 307: 1396دهداري و همکاران، (اند  قوم ثابت شده

مباحثی مانند؛ توسعۀ پایدار، مشارکت و دانش بومی مخاطبان در راستاي سیر تکاملی 

: 1384ولی،  سخت و شاه پور سی نوري(اند  گرفتهمورد توجه قرار یادشدههاي  تئوري

هاي توسعه، استفاده از دانش بومی  ریزي و اجراي طرح در دو دهه اخیر، برنامه). 58

هاي  و دامپزشکی، تغذیه، پزشکی، معماري، شهرسازي، شکل کشاورزي، دامپروري

عنوان فناوري مناسب و یا فناوري پایدار  باگیري را  هاي تصمیم اجتماعی و شیوه

با وجود این، یکی از ). 183: 1393صابري و کرمی دهکردي، (ضروري ساخته است 

هاي  ید بر نهادههاي توسعه، حرکت به سوي کشاورزي پایدار با تأک ترین دیدگاه مهم

درونی محلی شناخته شده است که براي تحقق آن، دانش و فناوري بومی کشاورزي 

  . مورد توجه قرار گرفته است



  

  

  

  
189... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

هایی چون سازگاري کامل با محیط طبیعی، اتکا بر منابع محلی،  دانش بومی ویژگی

اورزي و وابستگی به منابع تجدید شونده، استفاده معقول از منابع طبیعی، پایداري کش

؛ چهارسوقی و میردامادي، 1383بوزرجمهري، (حفاظت از منابع را ممکن ساخته است 

محیطی و پیامدهاي ناشی از مصرف مواد  هاي زیست از سوي دیگر، بحران). 62: 1387

عواطفی همت و بازگیر، (شیمیایی ضرورت و کاربرد دانش بومی را بیشتر کرده است 

هاي فراروي  مت و کیفیت مواد غذایی از دیگر چالشدر واقع مسئله سال). 76: 1396

هاي سموم دفع آفات نباتی، کودهاي شیمیایی، ترکیبات  مانده باقی. جوامع است

. اند بار آورده محیطی فراوانی به دارنده، پیامدها و مشکالت زیست هورمونی و مواد نگه

تر به  اهی ژرفها بسیاري از پژوهشگران را بر آن داشته است تا نگ این نگرانی

هاي کشاورزي داشته باشند و با درنظر گرفتن این مشکالت فنی، اجتماعی و  فعالیت

هاي کشاورزي  سازي فعالیت هایی را براي مقابله با این معضالت و سالم اقتصادي راه

محیطی توجه به مقولۀ پایداري  هاي زیست الزمۀ کاهش یا تعدیل این بحران. ارائه کنند

رو، کشاورزان به کشت ارگانیک روي آوردند  از این. ار در کشاورزي استو توسعۀ پاید

  . و از آن حمایت کردند

کشاورزي ارگانیک در واقع نگرش علمی و نوین به کشاورزي سنتی است که 

توسعه و ترویج محصوالت ). 21: 1389شریفی مقدم، (کردند  اجداد ما به آن عمل می

ها،  کش ي مصرف کمتر کود شیمیایی و آفتساز ارگانیک با شاخص حذف و بهینه

استفاده بهینه از خاك و مدیریت تلفیقی تولید براي پرورش گیاه سالم و حمایت از 

هاي شیمیایی در تولید و مدیریت  اکوسیستم زراعی و در نتیجه کاهش و حذف نهاده

راهکاري براي حفاظت از محصول بر پایۀ مدیریت کشت بومی است که از  ،تلفیقی

خداوردیان، (دهد  ریق تعادل طبیعی مخاطرات ناشی از خسارت آفات را کاهش میط

بنابراین اطالعات و دانش بومی روستاییان در عرصۀ کشاورزي نه تنها به ). 31: 1393

هاي محلی در جهت تقویت نظام زراعی محلی تلقی  ها و سرمایه ترین نهاده عنوان اصلی
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ي بازده و اثربخشی در توسعۀ محصوالت ارگانیک و شود، بلکه کاراترین عامل ارتقا می

  ).54: 1393میرزایی و همکاران، (آید  غذاي سالم به شمار می

هاي زیادي  که بین کشاورزي بومی و ارگانیک شباهت نداتحقیقات نشان داده

نمونه این امر را . کنند هاي شیمیایی کمتري استفاده می وجود دارد زیرا هر دو از نهاده

سیستان عالوه بر آنکه . ان در دانش بومی کشت جالیزِ منطقه سیستان مشاهده نمودتو می

درپی و خشک  هاي پی آید؛ خشکسالی مناطق بیابانی و کم آب ایران به حساب می ءجز

شدن آب دریاچۀ هامون در ادوار مختلف، باعث گردیده تا کشاورزي و معیشت مردم 

اند با تکیه بر دانش  رو، روستاییان منطقه توانستهازاین. منطقه با بحران جدي روبرو شود

آبی وکم آبی دریاچۀ هامون را به فرصت تبدیل کنند و تبعات  محلی خود معضل بی

که ساالنه سطح وسیعی از دریاچه  بطوري. منفی خشکسالی را به حداقل ممکن برسانند

نظیر  جهان بی دهند که به نوبۀ خود در ایران و شاید را به کشت خربزه اختصاص می

بر این اساس، در مطالعه حاضر با تکیه بر روش کیفی و کمی به بیان دانش بومی . باشد

اي و معیشت مردمان محلی منطقه سیستان پرداخته  روستاییان در زمینۀ کشت دریاچه

  .شده است

  

  ادبیات تحقیقپیشینه و

از . گردد بیستم باز میالمللی در زمینۀ دانش بومی به اوایل قرن  هاي بین آغاز پژوهش

توان پزشکان و گیاه پزشکان مشهوري چون ویلیام  پیشگامان تحقیقات دانش بومی می

رنچ و رابرت مک گریسون . تی. پرایس، جی. کینگ، وستن آ. اچ. آلبرت هوارد، اف. آ

آنان باور داشتند که گسترش سریع بیمارهاي قلبی و ریوي و شیوع امراض و . را نام برد

وناگون دامی و کشاورزي در جوامع غربی، ناشی از گسترش مواد شیمیایی آفات گ

هاي تطبیقی به راه و روش تغذیه و  از طریق پژوهش ایشان. نوپاي آن زمان بوده است

زراعت قبایل بومی جهان توجه کردند و نتایج و مشاهدات خود را در کتب و مقاالت 
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، 164الملل طی قطعنامه شماره  ان بینسازم 1992دسامبر  18در . متعدد منتشر نمودند

 :Siyar, 2011(اعالم کرد  »المللی مردم بومی جهان سال بین«را به عنوان  1993سال 

237- در همین زمینه ابیوبی، زید و ). 76: 1390پور و همکاران،  ، زمانی241

ثبت و انتشار دانش بومی کشاورزي براي «عنوان  بادر پژوهشی ) 2011(اجبیرونجبی 

، ثبت و »اي کشاورزي در نیجریه اقدامی براي تحقیقات کتابخانه: امنیت پایدار غذایی

نتایج تحقیق آنان، الزمۀ . انتشار دانش بومی روستاییان را امري ضروي تلقی نمودند

دستیابی به امنیت پایدار غذایی را در گرو مکتوب کردن دانش بومی و توجه ویژه به آن 

نیز به مستند ) 2010(و لویکا و همکاران ) 2005(اکاتا و لنگتون در تحقیقات ن. دانند می

  .کردن دانش بومی روستاییان در زمینۀ کشاورزي تأکید شده است

برخی از محققان داخل و خارج از ایران به این نتیجه رسیدند که دانش بومی 

آید که  تواند بر مشکالت مردم روستا، امنیت پایدار غذایی و حفاظت از محیط فائق می

  ).1جدول (در این قسمت به معرفی مطالعات مرتبط با این موضوع پرداخته شده است 
  

  مطالعات مرتبط با دانش و کشاورزي بومی ونقش آن در زندگی روستاییان -1جدول 

  نتیجه  عنوان  سال/ محقق

  بوزرجمهري

)1383(  

شناخت و بررسی دانش بـومی زنـان   

آن  روستایی شهرستان نیشابور و تأثیر

  بر توسعه پایدار کشاورزي

کشاورزي بومی زنان روسـتایی شهرسـتان   

نیشابور غالبـاً معیشـتی اسـت و تـا حـدود      

شود و در  زیادي به شیوه ارگانیک تولید می

  .امنیت غذایی خانوار نقش زیادي دارد

علی احمدي  

و همکاران 

1387  

ــه   ــی دریاچ ــزه در اراض ــت خرب کش

  هامون سیستان

رسـی بـودن بافـت   عدم شخم اراضـی و   

خاك موجب برداشت خاك نشده و مشکل 

  .کند زیست محیطی ایجاد نمی

رحمان 

)2012(  

عمل سیستمی دانش بومی کشاورزان 

در زمینــــۀ حفــــظ اکوسیســــتم در 

  بنگالدش

دانش سنتی روسـتاییان در زمینـۀ تولیـد و    

ــأثیر     ــی ت ــوالت زراع ــداري از محص نگه

مسـتقیم و مثبتــی بــر حفــظ اکوسیســتم در  

  .دش داشته استبنگال
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دیوید و 

همکاران 

)2012(  

ــتم   ــومی در سیسـ نقـــش دانـــش بـ

کشــاورزي ســنتی بــر مــدیرت منــابع 

  طبیعی

دانش بومی هنوز هم در کشـاورزي سـنتی   

کند و تـأثیر بسـزایی    نقش مهمی را ایفا می

  .در امنیت غذایی مردم محلی دارد

تانگ و 

  همکاران

)2013(  

هاي کشاورزي و معیشت پایدار  شیوه

  ستاییرو

کشاورزي در حفظ معیشت روستایی نقش 

مؤثري دارد و سبب افزایش درآمـد، بهبـود   

هاي زیست محیطی و تنوع اشتغال  شاخص

  .شود می

تاکویو ایونگ 

)2007(  

: دانش بومی و توسعۀ پایدار در آفریقا

  افریقمطالعۀ موردي در مرکز آ

آفریقاي مرکزي داراي پتانسـیل بـاالیی در   

تبـادل و   بنـابراین اسـت؛   زمینۀ دانش بومی

هـاي مختلـف دانـش بـومی      آموزش شـیوه 

تواند باعث پایـداري توسـعه در کشـور     می

  .گردد

بکفورد و بارکر 

)2007(  

ــی در   ــش محلـ ــش و ارزش دانـ نقـ

انطباق و تغییر در : یکائکشاورزي جاما

  کشاورزي با مقیاس کوچک

دانش محلی نقشی فعال در زندگی جوامع 

دانش بـومی در  . کند روستایی جهان ایفا می

هـاي موجـود و غیـر قابـل      مقابله با ریسک

اطمینان در جهان تغییر پذیر کنـونی نقـش   

توانـد بـر مشـکالت     باارزشی دارد کـه مـی  

  .کشاورزي فائق آید

تیکی و کاما 

)2010(  

بررسی دانـش بـومی و نقـش آن در    

  کشاورزي پایدار ساموآ

حفاظت از منابع طبیعی ساموآ بسـتگی بـه   

بین انسان و محیط زیسـت دارد کـه   روابط 

در این بـین، دانـش بـومی روسـتاییان کـه      

هـاي گذشـته اسـت، بـا حفـظ       یادگار نسل

محیط زیست و امنیت پایدار غذایی همسو 

  .است

  )2011(دیوید 

زیسـت محیطـی   –تأثیرات اجتماعی 

بــر امنیــت غــذایی محلــی و فرهنــگ 

  غذایی

تعامل دانـش بـومی و سیسـتم کشـاورزي     

وانـد از تنـوع زیسـت محیطـی     ت سنتی مـی 

محافظــت کنــد و موجــب تقویــت امنیــت 

  .غذایی مردم گردد
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زن و  پاپ

  )1391(شیري 

بررســی موانــع و مشــکالت توســعۀ 

  کشاورزي ارگانیک

از دیــدگاه کشــاورزان موانــع و مشــکالتی 

مسائل زیرساختی، مسائل اقتصـادي،  : مانند

ضعف دانش و آگاهی کشـاورزان، مسـائل   

مسـائل حمـایتی و موانـع     فنی و مدیریتی،

ــعه  انگیزشــــی و نگرشــــی در راه توســ

  کشاورزي ارگانیک وجود دارد

بارانی و 

همکاران 

)1391(  

ــاه  ــومی گی ــش ب شناســی  بررســی دان

ــاغ از   ــی منطقــه چهارب گیاهــان داروی

  مراتع استان گلستان

افراد مسن و سالخورده روسـتاها، عشـایر،   

ــه، دانشــی از   ــان باتجرب ــداران و چوپان دام

بـا  . ویژه گیاهان دارند ط اطراف خود بهمحی

ها، چه مرد و چـه   از بین رفتن هریک از آن

اي از اطالعـات بـومی و    زن، بخش عمـده 

  شود محلی از دسترس خارج می

طاهري و پور

الدین  رکن

افتخاري 

)1394(  

ارزیــابی جایگــاه توســعۀ کشــاورزي 

ارگانیک در منـاطق روسـتایی ایـران،    

نــدگان تولیــد کن: مطالعــه مــوردي 

محصوالت ارگانیک گـواهی شـده و   

  در حال گذار

با توجه بـه مراحـل گـذار بـه کشـاورزي      

ارگانیک، شناخت کشاورزان از این مراحل 

ــۀ توســعۀ کشــت   کــافی نیســت و در زمین

  .هاي فراوانی وجود دارد ارگانیک چالش

  مطالعات اسنادي پژوهش: مآخذ

  

که براي دستیابی به  بندي حاصل از مطالعات گذشته گویاي این است جمع

زیرا این نوعِ . آید کشاورزي پایدار، تکیه بر دانش بومی امري ضروري به حساب می

این . ها سازگاري و تکامل فرهنگی میان ساکنان بومی و محیط است دانش نتیجۀ قرن

ها و سرمایه  اي از تجارب کشاورزانی است که به جز نهاده نوع دانش بازخورد مجموعه

اند و در نتیجه به دانشی پایدار دست  ی، منابع دیگري در اختیار نداشتهو دانش محل

استفاده از منابع محدود محلی و انرژي انسانی و حیوانی موجود اند که تنها بر یافته

هاي کشاورزي مدرن از جمله تأمین  تواند بسیاري از کاستی متکی است و می
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بررسی ادبیات تحقیق در مورد . کند هاي شیمیایی را جبران هاي فسیلی و نهاده سوخت

با که دهد  اي خربزه و نقش آن در معیشت مردم محلی نشان می کشت دریاچه

که در اولین ) 1387(هاي انجام گرفته به جز مقاله علی احمدي و همکاران  بررسی

المللی بحران آب، ارائه شده است، مقاله دیگري منتشر نشده است و تفاوت همایش بین

ها و ابزارهاي بومی کشت جالیز و اثرات آن  یق با مقاله پیشین، تمرکز به شیوهاین تحق

هاي پیمایشی  ی و کیفی و با روشمردم محلی است که به صورت تحقیق کم معیشت بر

  ..و مصاحبه انجام گرفته است

  

  مبانی و مفاهیم نظري

بروز خطرات هاي توسعه در سه دهۀ گذشته و همچنین  ، شکست نظریه21در آغاز قرن 

سابقه، دانشمندان را بر آن  و مشکالتی از قبیل آلودگی هوا، آب، خشکسالی و بالیاي بی

با این وجود، . داشت تا به ابداع استراتژي جدید در جهت مقابله با این مشکالت برآیند

هاي بومی مردم محلی  پردازان براي حل مشکالت به سوي دانسته دانشمندان و نظریه

. تواند ضامن پایداري محیط گردد که انطباق بیشتري با محیط دارد و میروي آوردند 

به رشد بر همین اساس در زمان حاضر، دانش بومی به عنوان یک موضوع جالب و رو

ها و مراکز تحقیقاتی قرار  المللی مورد توجه بسیاري از دانشگاهدر تحقیقات ملی و بین

براي تعریف دانش بومی شش ویژگی را ) 2015(جمال عبداهللا و تارگاکی . گرفته است

 ،در ذهن بودن ،اجتماعی بودن ،تجربی بودن ،محلی بودن: کنند که عبارتند از بیان می

  ).1312-1313: 2015جمال عبداهللا و تارگاکی، (عملی بودن و شفاهی بودن 

ها و  بیان داشتند که دانش بومی به شیوه) 2005(در تعریفی دیگر ناکاتا و لنگتون 

دانش سنتی مانند منبع . محلی در سراسر جهان اشاره دارد –هاي جوامع بومی  نوآوري

ها بر اثر سازگاري با  شود که در طول قرن میاي از نسلی به نسل دیگر منتقل  تغذیه

هاي اخیر دانش بومی در  هاي محلی و محیط زیست بدست آمده و در دوره فرهنگ
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این دانش از ). 8: 2005ناکاتا و لنگتون، (زمینۀ کشاورزي ارزش خاصی یافته است 

هاي اولیه انسانی و براي تطابق با محیط و حفظ  دیرباز و به تدریج بر اساس نیاز گروه

دانش کشاورزي . تداوم زندگی انسان شکل گرفته است و تا بحال دوام یافته است

ز خواص بهایی ا تجربیات گران هها پیشرفت تمدن توانست روستاییان با گذشت سال

ها را  آوري و فرآوري آن هاي گیاهی گوناگون، مکان رویش، نحوه و زمان جمع گونه

هاي خاص  هاي قومی محلی در حوزه این نوع دانش که مربوط به گروه. بیاموزد

هاي آموزشی از نسلی به  پذیر بر اساس تجربه و یافته جغرافیایی است به شکلی ثبات

  . یابد نسل دیگر انتقال می

هاي علمی اثبات  کشاورزي بومی با موضوعیت غیرعلمی در مقابل دانستهعلم 

پس این آگاهی . هاي مردمی دارند گیرد که خود ریشه در تکرار عادت اي قرار می یافته

رضوي، (نماید  هاي علمی جدید کشاورزي را هموار می محلی راه رسیدن به دانسته

هاي کشاورزي به  یربناي تکنیکرو، دانش محلی به عنوان ز از این). 112: 1394

دهد در زمینۀ حاصلخیزي خاك، کشت چرخشی محصوالت،  کشاورزان اجازه می

انتخاب نوع محصول متناسب با شرایط محیطی و کنترل آفات مدیریت سودمندي داشته 

چنین دانشی که از طریق تجربه در  این). 118: 2007بکفورد و بارکر، (باشند 

رزي و تحت تأثیر خصوصیات ویژه طبیعی و اجتماعی محیط هاي واقعی کشاو موقعیت

گذاري علمی و کارآمد کشاورزي پایدار  تواند مبنایی براي پایه اند، می خود کسب کرده

، زیرا که امروزه با گسترش تحقیقات، مشخص )7: 1389پور و میرلطفی،  جمعه(باشد 

شاورزي سنتی داشته ریشه در همان عملیات ک ،شده است که عملیات کشاورزي نوین

  ).75: 1390نیا و غوث،  پور، قلی زمانی(هاست  و برگرفته از همان روش

هاي تولیدي  شناسان در جوامع زراعی و نظام بیش از یک قرن از مطالعات مردم

هاي معیشتی این جوامع  هاي جامعی از شیوه اخیرگزارش قرنگذرد و در نیم  آنان می

حاوي اطالعات مهمی پیرامون روابط اجتماعی تولید، ها این گزارش. بدست آمده است

هاي بومی استفاده از  برداري و حفاظت از محیط زیست است که روش هاي بهره شیوه
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این مطالعات به . گیرد زمین و نحوة برخورد روستاییان با جهان اطراف خود را در بر می

علوم اجتماعی برخی از دانشمندان . پژوهش کشاورزي ابعاد جدیدي بخشیده است

ها و فناوري اقوام  ریزان توسعه را به دانش، مهارت اران و برنامهزاند تا نظر کارگ کوشیده

هاي  هاي فرهنگی و محیطی نظام آشنا شدن این مدیران با ریشه ؛ زیرابومی جلب کنند

جلوگیري خواهد کرد و از آنجایی که  تتا حد زیادي از اشتباها ،بومی مدیریت منابع

ي بومی بر همکاري کشاورز و طبیعت استوار است بر همین اساس ارتباط کشاورز

  ).Altieri, 1990: 1(اتنگی با کشاورزي ارگانیک دارد گتن

المللی جنبش ارگانیک، کشاورزي ارگانیک، یک  بر اساس تعریف فدراسیون بین

ار هاي زیستی، اجتماعی، اقتصادي، تولید پاید سامانه کشاورزي است که در آن جنبه

همچنین در این سامانه، . یابد هاي چوبی و غیره بهبود می غذا، پوشاك، فرآورده

در کشاورزي ارگانیک، . شود حاصلخیزي خاك به عنوان تولید موفق در نظر گرفته می

هاي طبیعی گیاهان، دام و محیط؛ کیفیت نظام کشاورزي و محیط  گیري از ویژگی با بهره

از ). 52-53: 1393آبادي،  رنجبر شمس و نجف(د یاب حفظ شده و بهبود می ،زیست

جمله اهداف کشاورزي ارگانیک، حفاظت از حاصلخیزي خاك و افزایش تولید 

کشاورزي ارگانیک نوعی بنابراین . هاي شیمیایی است ترین تکیه بر نهاده محصول با کم

. نمودند نگرش علمی و نوین به کشاورزي سنتی است که اجداد ما به آن عمل می

  :این نوع کشاورزي شامل چهار اصل مهم زیر است). 114: 1391زن و شیري،  پاپ(

کشاورزي ارگانیک باید سالمت انسان، جانوران، گیاهان، خاك و  :اصل سالمت

در مجموع کره زمین را به صورت یکپارچه و به عنوان کلیت غیر قابل تفکیک مد نظر 

به این نکته اشاره دارد که سالمت افراد قرار داده و در راستاي حفاظت از آن بکوشد و 

سالم بودن تنها فقدان بیماري . توان از سالمت اکوسیستم جدا نمود جامعه را نمی

پذیري و  ایمنی، انعطاف. نیست، بلکه حفظ رفاه فیزیکی، اجتماعی و اکولوژیکی است

  .تولید مجدد نسل از خصوصیات کلیدي سالم بودن است
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هاي طبیعی و منطبق  رگانیک باید بر اساس اکوسیستمکشاورزي ا :اصل اکولوژي

هاي طبیعی  که موجب تقویت اکوسیستمهاي آن طراحی شود به طوري با کارکرد چرخه

  .زیستی، به تعادل اکولوژي کمک نماید ها و تقویت تنوع گشته و با ایجاد زیستگاه

احساس کشاورزي ارگانیک باید سالمت و رفاه نسل حاضر را با  :اصل مراقبت

هاي  هاي الزم در راستاي حفظ محیط زیست براي نسل مسئولیت و رعایت احتیاط

  .آینده تأمین نماید

کشاورزي ارگانیک باید به نحوي عمل نماید که منافع ذیعنفعان،  :اصل انصاف

اعم از تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، کارگران، بازرگانان، توزیع کنندگان و غیره را به 

تأمین و در راستاي افزایش امنیت غذایی و کاهش فقر تالش نماید  طور عادالنه

  .بیان شده است 3فواید بالقوه کشاورزي ارگانیک در جدول ). 1385باقرزاده، (

  

  منافع بالقوه کشاورزي ارگانیک -2جدول 

  منافع بالقوه  مؤلفه

 –کـاهش آفـت    افزایش تنوع، حاصلخیزي بلند مدت خاك، کیفیت باالي مواد غذایی،  کشاورزي

  .تولید پایدار و بیماري، سیستم تولید خودکفا

کاهش آلودگی، کاهش وابستگی به منابع تجدید نشدنی، فرسایش کم خاك، حفاظت از   محیط

  .سازگاري تولید با محیط و حیات وحش، احیاء اگرواکوسیستم

شراط 

  اجتماعی

روسـتایی، افـزایش   هـاي   تر، کاهش مهـاجرت  بهبود سالمت، آموزش بهتر، جامعۀ قوي

  .کار با کیفیت خوب و نیروي کار

شرایط 

  اقتصادي

کـاهش   و ها گذاري تر، اقتصاد خودکفا، امنیت درآمد، افزایش سرمایه اقتصاد محلی قوي

  .پذیري ریسک

  )3: 1389طاهري شهرستانی، (: منبع

  

شود که کشاورزي ارگانیک حرکت به سوي کشاورزي پایدار  بنابراین مالحظه می

هاي درون محلی است و از طرفی دیگر، کشاورزي بومی داراي  تأکید بر نهادهو 
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هایی چون سازگاري کامل با محیط طبیعی، اتکاء بر منابع محلی، کشاورزي  ویژگی

کوچک مقیاس، وابستگی به منابع تجدید شونده، تنوع یا گوناگونی کاشت و استفاده 

ي بومی و حفاظت از منابع را ممکن معقول از منابع طبیعی است که پایداري کشاورز

بر این اساس، در دو دهۀ اخیر . ساخته است و با کشاورزي ارگانیک همسویی دارد

هاي پیرامون این دو نوع کشاورزي و کاربرد آن در توسعۀ پایدار مورد توجه  پژوهش

قرار گرفته است، زیرا نظام کشاورزي پایدار، بر یک دانش فنی مناسب استوار است که 

سازگاري (، فرهنگی، اجتماعی )سازگاري اکولوژیکی(الگوهاي پایداري بوم شناختی 

را ) هاي آینده پشتیبانی منابع مورد نیاز نسل(و اقتصادي ) هاي مردمی با فرهنگ و ارزش

  ). 3: 1391سواري و همکاران، (آورد  از طریق معیشت پایدار فراهم می

له رویکردهایی است که سعی دارد ست که معیشت روستایی، از جما این درحالی

پذیري خانوارها را بر محوریت انسان حل کند و عمدتًا واکنش در  مشکل فقر و آسیب

هایی  جهت ایجاد جذابیت در مناطق روستایی است که از طریق ایجاد درآمد در فعالیت

یشت نتایج مع). 55: 2001اوکالي و همکاران، (آید  مانند دامداري یا کشاورزي پدید می

پذیري، کاهش  تواند شامل درآمد بیشتر، افزایش رفاه زیستی، کاهش آسیب پایدار می

نابرابري، بهبود امنیت غذایی، پایداري محیط زیست با استفاده پایدار از منابع طبیعی 

باشد و در نهایت تنوع بخشیدن به معیشت سبب ایجاد زیربنا براي معیشت جایگزین 

و اسلیتر،  4: 2008سرات، (دهد  را تحت تأثیر قرار می شود و آن توسط خود فرد می

2013 :23.(  

  

  روش تحقیق

تحقیق در زمینه دانش بومی به دلیل کیفی بودن موضوع، به طور معمول از نوع اکتشافی 

اکتشاف این نوع تحقیقات، براي تقویت، توسعۀ محلی و اعتالي جامعه . و تقویتی است

، چهارسوقی امین Birmingham, 1998(کیفی است هاي تحقیق  است که نیازمند روش

و ) یکیفی و کم(از این رو، جستار حاضر با روش ترکیبی ). 65: 1387و میردامادي، 
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گرایانه انجام شده و براي اجراي آن از تکنیک مصاحبه عمیق و  رویکردي طبیعت

آیند ماهیت پژوهش از نوع اکتشافی است و فر. تکمیل پرسشنامه استفاده شده است

بندي و تحلیل  بندي، فهرست پژوهش عالوه بر محاسبه و شمارش، بصورت طبقه

چون در تحقیقات کیفی، محقق . هاي توصیفی از طریق میانگین و درصدها است یافته

از این رو جامعه مورد ). 6: 1387محمدي، (ابتدا باید واحد مشاهده را تعیین کند 

  .فراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدندمطالعه با واحد مشاهده مشخص گردید و ا

روستایی است که در حاشیه دریاچه  12بر این اساس، جامعه آماري تحقیق تمام 

شامل روستاهاي لورگ و  ، کهگیرد ها انجام می هامون قرار گرفته و کشت جالیز در آن

تان یکه، در شهرس دراز و چونگ گز، درددل، چونگ گرگ، دك اسکندري، آل باغ، چونگ

هایی از  بچه، گمشاد، سراوانی، کوهکن و بخش نیمروز و روستاهاي مالدادي، گله

نفر از کشاورزان  37جمعاً در این روستاها با . هامون پوزك، در شهرستان هیرمند است

آوري شد که براي  خبره این کشت مصاحبه عمیق به عمل آمد و اطالعات کاملی جمع

مباحث مطرح شده، تحلیل محتوا انجام گرفت و ها، پس از موشکافی  آنالیز داده

ی نیز با استفاده از هاي کم داده. بندي شدند هاي مختلف مقوله هاي حاصله در حیطه یافته

  .مورد تحلیل قرار گرفت spssافزار  نرم

  

  معرفی محدودة مورد مطالعه

فیایی دشت سیستان در شرق ایران و در شمال استان سیستان و بلوچستان با طول جغرا

دقیقه شمالی، نسبت به  55درجه و  30دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  31درجه و  61

متر و اقلیم گرم و خشک قرار دارد  478نیمروز گرینویچ با ارتفاع از سطح دریاي آن 

درجه  49تا  -5/9متر است و دماي آن از  میلی 57میانگین بارش ساالنه آن ). 1شکل (

هاي شاخص دشت سیستان، وجود تاالب هامون  از ویژگی. گراد متغیر است سانتی

شود در طول تاریخ، به دلیل موقعیت  این تاالب که به آن دریاچه نیز گفته می. است
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ترین تاالب  جغرافیایی، موجودیت تقریبًا دائمی و نیز به علت شیرین بودن آب آن، مهم

  . شود بخش خاوري فالت ایران محسوب می

ناحیه هامون در مغرب و جنوب غربی، هامون سابوري در  این تاالب داراي سه

این تاالب از لحاظ . شمال غربی و هامون پوزك در شمال شرقی سیستان است

اقتصادي براي ساکنان سیستان اهیمت بسزایی دارد و از نظر زیست محیطی نیز منبعی 

وب و پر هاي مرط در سال). 65: 1392پیري و انصاري، (رود  عظیم و مهم بشمار می

در . دهند آب عمدتًا این سه دریاچه به هم متصل گردیده و پهنه وسیعی را تشکیل می

میلیارد متر مکعب آب را در  10صورتی که سه دریاچه به هم متصل گردند بیش از 

 434ها به  کیلومتر مربع و محیط آن 1509کل مساحت آن برابر با . دهند خود جاي می

 5000ها را تا بیش از  ها مساحت آن ها از هامون زیابیآخرین ار. رسد کیلومتر می

ها  سطح دریاچه. میلیارد متر مکعب برآورد نموده است 13کیلومتر مربع و حجم را تا 

متر از  470نسبت به سطح دریا متفاوت بوده و ارتفاع متوسط هامون هیرمند حدود 

متر از  475حدود  هاي آزاد ارتفاع داشته و ارتفاع متوسط هامون صابري سطح آب

ها فصلی است  ریزد که بیشتر آن رودهاي متعددي به هامون می. باشد سطح دریا می

  ).70: 1389خسروي، (

  



  

  

  

  
201... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

  
  موقعیت محدوده مورد مطالعه -1شکل 

  

  بحث و نتایج

هاي پاسخگویان، به معرفی چرخۀ کشاورزي  در این قسمت بعد از معرفی ویژگی

بندي  اي، شیوه تقسیم تاریخچۀ کشت دریاچهسیستان، معرفی محصوالت جالیزي، 

  .پرداخته شده است... برداري و کشت محصول و  اراضی، نوع بهره

  هاي پاسخگویان ویژگی

 35و ) نفر 24(درصد مرد  65،)کشاورز 37(از نظر ساختار جنسی پاسخگویان 

 60و حداکثر  26سال، باحداقل  4/38میانگین سنی آنان . هستند) نفر 13(درصد زن 

 65میلیون و  3تا  2درصد آنان  25سواد و از لحاظ درآمدي،  درصد بی 6/73سال، 

میلیون تومان درآمد ماهانه دارند که معیشت تمام آنها از طریق  3درصد باالي 

  .شود کشاورزي تأمین می
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  چرخۀ کشاورزي در سیستان

هوایی چرخۀ کشاورزي سیستان مانند سایر نقاط کشور، متناسب با شرایط آب و 

زمینی، پیاز،  گندم و جو، جالیز، سیب: انواع کشت در این منطقه عبارتند از. منطقه است

هاي دامی، عدس و ماش، بامیه و گوجه که در این بین، گندم و جو و  ذرت، علوفه

محصوالت  چرخه و زمان کشاورزي 3جدول . جالیز نوع غالب کشاورزي منطقه است

  .دهد را نشان میمهم ساالنه سیستان 
  

  چرخۀ کشاورزي محصوالت مهم ساالنه در سیستان -3جدول 

گندم و   عملیات

  جو

جالیز 

  )فصلی(

اي کشت دریاچه  پیاز  زمینی سیب

  )اي تیرماه(

اواخر   کشت

خرداد تا 

  اواسط آذر

اوایل اسفند 

تا اوایل 

  اردیبهشت

اوایل شهریور 

  اوایل بهمنتا

 15مهر تا  30

  آبان

اوایل تیرماه تا 

  رداداوایل م

اوایل   برداشت

  اردیبهشت

اواسط 

  خرداد

اواخر آذر تا

اواخر 

  اردیبهشت

اردیبهشت تا  30

  خرداد 15

اواخر مرداد تا 

  اواخر آبان

  .1397هاي پژوهش،  یافته: منبع

  

دهد که پس از برداشت گندم و جو در اوایل اردیبهشت، نوبت  نشان می 3جدول 

از اوایل اسفند تا اوایل اردیبهشت جالیز زمان شروع کشت. رسد به کشت جالیز فرا می

این نکته قابل . یابد برداشت اولیه آن از اواسط خرداد تا اوایل شهریور ادامه میاست و

ن از آ که کشت ،شود توجه است که کشت جالیز فصلی شامل خربزه و هندوانه می

بان است که به همین اوائل تیرماه تا اوائل مرداد و برداشت آن از اواخر مرداد تا اواخر آ

تیرماهی«دلیل به کشت 
1

  .یا خارج از فصل معروف است» 

                                                
به همین دلیل نام رایج این نوع . گیرد اي در بازه زمانی تیر ماه انجام می در منطقه سیستان، کشاورزي دریاچه -1

  ).tir'mahi(کشت در منطقه تیرماهی است 



  

  

  

  
203... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

  اي در سیستان پیشینۀ کشاورزي دریاچه

برداران و نخبگان محلی حاکی از آن است که خشکسالی و نوسان  هاي بهره گفته

وجود . هاي اقلیمی ثابت منطقه سیستان است آب دریاچۀ هامون از پدیده

ی و کم شدن آب دریاچه در فصول گرم سال، مردم بومی را هاي پی در پ خشکسالی

بر این  .ه استکردملزم به رفع این معضل و به حداقل رساندن پیامدهاي سوء آن 

اند درك صحیحی از محیط  جستن از تجارب گذشتگان توانسته اساس، روستاییان با بهره

ر صدد رفع پیامدهاي هاي آن د طبیعی زندگی خود به دست آورند و با توسل به ظرفیت

توان در کشاورزي  انگیز از این مقولۀ مهم را می نمونۀ شگفت. منفی خشکسالی برآیند

بنا بر گفته تمام پاسخگویان، کشاورزي در بستر دریاچۀ هامون . اي مشاهده نمود دریاچه

  . اي دیرینه دارد سابقه

ت، دلیلی بر در واقع حاصلخیزي خاك بستر دریاچه و کم هزینه بودن عوامل کش

اي که در زمان فروکش کردن آب  برداري از اراضی دریاچه بوده است به گونه بهره

نشینان جهت تأمین مایحتاج خود اقدام به  دریاچه، کشت و کار رواج داشته و هامون

هاي صورت گرفته، طی  اما مطابق با نتایج حاصل از مصاحبه. نمودند کشت خربزه می

ر، سطح زیرکشت دریاچه نسبت به گذشته افزایش یافته هاي دو دهه اخی خشکسالی

است و به منبع حیاتی برخی از روستاییان ساکن در حاشیۀ دریاچۀ هامون تبدیل شده 

اي از یکسو و همچنین مهیا  در واقع، بازدهی و عملکرد مناسب کشت دریاچه. است

شتري به هاي کشت از سوي دیگر باعث شده تا روستاییان تمایل بی بودن زمینه

نتایج حاصل از سابقۀ کشاورزي .کشاورزي در سطوح خشک دریاچه داشته باشند

درصد از  51که  طوري جامعۀ نمونه نشان از قدمت این کشت در منطقه دارد، به

سال داراي سابقۀ این کشت در بستر دریاچۀ هامون هستند  20برداران بیش از  بهره

  ).4جدول (

  

  



  1397پاییز و زمستان ، 10شماره م، پنجهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     204

  

  ابقه کشت کشاورزان جالیزکار در بستر دریاچۀ هامونفراوانی و درصد س -4جدول 

  درصد  تعداد  سابقه کشت

  22  8  سال 10کمتر از 

  27  10  سال 20تا  10بین 

  51  19  سال 20بیشتر از 

  100  37  جمع

  .1397هاي پژوهش،  یافته: منبع 

  

  1»اي تیرماهی یا تیرماه«بندي اراضی دریاچۀ هامون براي کشت بومی  شیوه تقسیم

، سطح زیر کشت ساالنه دریاچۀ 1397ق گزارش جهاد کشاورزي زابل در سال طب

هکتار اعالم شده است که این میزان قسمت اعظم اراضی دریاچه  1200هامون حدود 

ها جزء تملکات سازمان منابع  در قوانین کشور، دریاچه. شود را شامل می) درصد 0,35(

چه جهت کشت بر عهده سازمان منابع بندي اراضی دریا تقسیم بنابراینطبیعی است، 

 ،بندي بدین گونه است که گروهی از یک فامیل یا تیره مبناي تقسیم. طبیعی منطقه است

این اراضی در گذشته محل تأمین علوفه دام این قوم یا (قسمتی از اراضی دریاچه را 

وارثی این امر نشان دهنده ت. دهند اکنون به کشت خربزه اختصاص می) تیره بوده است

برداري از اراضی دریاچه است و اولویت واگذاري با کسانی است که  بودن عرصۀ بهره

و نوعی حق نسق ) گاوداران و صیادان(در روستاهاي اطراف دریاچه سکونت داشته 

 :کنند عبارتند از بیشتر طوایفی که از اراضی دریاچه استفاده می. شود محسوب می

دلیل الویت واگذاري زمین به این طوایف، . و سرگزيشاهرودي، پودینه، صیاد، راهدار 

هاي مرتبط از جمله حصیر بافی،  وابستگی شدید معیشت آنان به آب دریاچه و فعالیت

با وقوع خشکسالی در منطقه و خشک شدن آب دریاچه، . دامپروري است و گیري ماهی

                                                
معـروف  » اي تیر مـاه «یا » تیرماهی«کشت حل بهدر متیرماه دارد، وخربزه سازگاري بیشتري با گرما و کم آبی -1

.است



  

  

  

  
205... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

الن اجرایی معیشت این افراد با بحران جدي روبرو شده است، بر همین اساس، مسئو

  .اند برداري از اراضی را به آنان واگذار کرده اولویت بهره

  

  اي هاي کسب دانش کشاورزي دریاچه روش

برداران شیوه  درصد از بهره 78دهد که  نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان می

اند و  اي را از گذشتگان و پدران خود به صورت تجربی آموخته اي دریاچه کشت تیرماه

بنابراین منبع اصلی انتقال دانش کشت  .ها از روستاییان و هم محلی نیز درصد22

ها و تجربیات  اند که آگاهی اي، پدران و اجداد و گذشتگان پاسخگویان بوده دریاچه

خویش را در اختیار فرزندان گذاشته تا در ناسازگارترین شرایط بتوانند بر قهر طبیعت 

نش عظیم توانسته سالیان دراز در دل تختک نشینانبه همین دلیل این دا. غلبه کنند
1

 

هامون جاي داشته و در هنگام خشکسالی مشکالت معیشتی روستاییان را به حداقل 

  .برساند

  

  برداران دلیل کشت خربزة تیرماهی از نظر بهره

برداران تمایل زیادي به کشت خربزه دارند، زیرا نیاز آبی خربزه نسبت به  تمام بهره

و سایر محصوالت جالیزي کمتر است و از طرفی سازگاري خربزه با هواي هندوانه 

برداران  بر اساس نظرات بهره. نسبت به سایر محصوالت بیشتر است) تیرماه(گرم محیط 

شرایط طبیعی منطقه پاسخگوي نیازهاي آبی هندوانه نیست زیرا دوره آبدهی این 

در نتیجه کشت هندوانه با . ري دارداي یک بار نیاز به آبیا محصول کوتاه است و هفته

مغایرت دارد و باعث عدم بازدهی ) فصل تابستان(آبی و گرماي بیش از حد منطقه  کم

که گیاه با محدودیت آبی » تیرماهی«بر این اساس، در کشت . شود مناسب محصول می

                                                
یا تخت بـه معنـی بلنـدي    تختک. گویند دریاچه هامون می) تختک(مرتفع هاي قسمتتخت نشینان به ساکنان -1

.است
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، انواع )5(در جدول . شود بیشتري روبرو است، تنها به کشت خربزه مبادرت می

نان خربزه و فقط آدرصد  97دهد که حدود  برداران نشان می ت کشت شده بهرهمحصوال

  .کنند به صورت ترکیبی با خربزه کشت میرا  درصد هندوانه 3

  

  توزیع نوع محصوالت جالیزي -5جدول 

  درصد  تعداد  نوع کشت

  92  34  خربزه

  8  3  هندوانه و خربزه

  100  37  جمع کل

  .1397هاي پژوهش،  یافته: منبع

  

  هاي محلی انواع خربزه

، 1سفیدك: و شامل ندهاي محلی در منطقۀ سیستان از تنوع خاصی برخوردارا خربزه

. است 8شتر و چپات 7سر مرغ ، تخم6، قندك5، سوزك4، اجقونی3، غالمحسینی2برگنی

برداران منطقه در بین انواع خربزه محلی، تنها به کشت سفیدك و قندك اقدام  بهره

تر و ماندگاري باالتر، بازار فروش  الوه بر طعم مطبوع و پوست ضخیمکنند، زیرا ع می

هاي قابل  خربزه سرشار از ویتامیناین . تري نسبت به سایر انواع خربزه دارند مناسب

ترین میوة منطقه در فصل  ترین و پرمصرف جذب و امالح مورد نیاز بدن و فراوان

نوع دیگر این . شود فالوده مصرف می میوه و خوري، آب تابستان است که به صورت تازه

                                                
1. Sefidak
2. Barge'ney
3. Gholam'hoseeni
4. Ajghoni
5. Sozak
6. Ghandak
7. Tokhme'morgh'sar
8. Chapat'shotor



  

  

  

  
207... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

در واقع . گویند می 1خربزه نارس یا نوبرانه است که مردم محلی به آن پشمک ،محصول

َپشمک، خربزه نارس است که حالت تازه خوري دارد و به واسطه مزه ترد و خوشایند، 

قند میوه  در این مرحله. گیرد مورد استقبال مردم بومی و حتی شهرهاي اطراف قرار می

هاي میوه  ركکم بوده و عالوه بر داشتن بافت سفت، رنگ متمایل به سبز داشته و کُ

  ).2شکل (هنوز وجود دارد 
  

  
  تصویري از پشمک یا خربزه نارس -2شکل 

  

  .را نشان می دهدبرداران به کشت خربزه  ، علت تمایل بهره)6(جدول 

  

  برداران علت کشت خربزه از نظر بهره -6جدول 

  درصد  تعداد  مل مؤثرعا

  40,54  15  سازگاري با شرایط اکولوژیکی دریاچه

  27,03  10  دهی بیشتر خربزه نسبت به هندوانه بهره

  16,22  6  درآمدزایی بیشتر خربزه نسبت به هندوانه

  2,70  1  عالیق شخصی نسبت به کشت خربزه

  13,51  5  خربزه بهتقاضاي بیشتر خریداران 

  100  37  جمع کل

  .1397هاي پژوهش،  یافته: منبع

                                                
1. pashmak
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 5/40ترین عامل کشت خربزه با امتیاز  مهم که دهد نشان می) 6(نتایج جدول 

همچنین عامل . شود درصد، به سازگاري این محصول با شرایط محیطی مربوط می

قیمت (درصد و درآمد بیشتر این محصول  03/27دهی بیشتر محصول با امتیاز  بهره

خربزه دوبرابر هندوانه
1

هاي دوم و سوم را کسب  درصد به ترتیب رتبه 22/16با امتیاز ) 

  .نمودند

  

  اي خربزه در بستر دریاچۀ هامون مراحل و شیوة کشت تیرماه

  کردن بذر تهیه و آماده: مرحله اول

سازي و تهیه بذر خربزه با زنان روستایی منطقه است به طوري که  عملیات آماده 

آوري کرده و عالوه بر  ف خانگی میوه، جمعآنان بذر این محصول را پس از مصر

هاي سرد سال، مقداري از آن  مصارف خانگی دیگري چون بریان کردن تخمه در فصل

اي ذخیره کرده و براي جلوگیري از نفوذ  هاي پارچه را براي بذر در کیسه یا گونی

با رسیدن زمان . کنند آویزان می) انبار(گونی را بر دیوار خانه ... موریانه، احشام، موش و

را از ) پر پوك و نیمه(پوچ را  هايها خارج کرده و ابتدا بذر کشت، بذرها را از گونی

کنند و سپس بذور سالم را به مدت یک هفته  طریق ریختن در ظرف آبی از بقیه جدا می

میزان و (دهند  ها آب می روز در میان به آنیک گذارند و  هاي نخی می یا کمتر، در گونی

تا زودتر آماده ) دهی بستگی به دماي هوا و محل نگهداري کیسه دارد آبدفعات 

ضمناً دلیل استفاده از . زنی شوند و در زمان کاشت، رشد گیاه زودتر انجام گیرد جوانه

هاي ریز است که تأثیر زیادي بر تبادل هوا در داخل کیسه  هاي نخی، داشتن حفره گونی

  .کندیمداشته و از فاسد شدن بذر جلوگیري 

                                                
تومـان و هندوانـه کمتـر از     2000بطور مثال میانگین قیمت فروش خربزه در میادین عمـومی منطقـه سیسـتان     -1

دلیل پایین بـودن قیمـت هندوانـه عـدم توانـایی رقابـت ایـن محصـول بـا          ). در بازة زمانی پژوهش(تومان  1000

.باشد یهاي دیگر به منطقه م هاي وارداتی شهرستان هندوانه



  

  

  

  
209... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

  تقسیم سطوح قابل کشت: مرحله دوم

گان محلی و نمایندگان هر  بندي اراضی قابل کشت دریاچه توسط خبر تقسیم

به  براي کشت شود و شیوه آن بدین طریق است که انجام می) دهیار و شوراها(روستا 

که در گویش محلی ) متر 1000متر و طول  1با عرض قطعه زمینی (کرت هر فرد یک 

بندي  نشان دهنده نحوه تقسیم) 3(شکل . شود واگذار میگویند،  می "1سک رِي"به آن 

نسبت بهم قابل مشاهده کرت ها نظم، ترتیب و فاصله منظم  ،در این شکل. زمین است

  .است

  
  دریاچه سطوح خشکیدهدر کرت ها بندي  تقسیم -3شکل 

  

  کورق کندن یا حفر گودال: مرحله سوم

هاي ها یا کورق برداران در سطوح تعیین شده، گودال هپس از تقسیم زمین، بهر
2

با  

ونیم متر نسبت  متر، با فاصلۀ یک تا یک سانتی 40تا  25متر و قطر  سانتی 50تا  25عمق 

                                                
1- reysak

2-kourgh :گویند در گویش محلی سیستان به گودال، چاله یا کورق می.
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منبع تغذیه بذر از طریق . برند ها فرو می کنند و بذر را در این گودال به یکدیگر حفر می

قاد کشاورزان بر این است که دریاچۀ هامون اعت. شود نم نسبی خاك ته گودال تأمین می

در طی سالیان دراز منبع ذخیرة آب کشاورزي بوده و بر همین اساس سطح آب 

توان به نم نسبی مورد نیاز  هاي کم عمق می زیرزمینی در آن باالست و با حفر کورق

  .دست یافت

ست، زیرا اي نیاز ا به نیروي انسانی فراوان و کارآزموده کورقدر مرحلۀ حفر  

بر این اساس، . بر و حساس است کاري دشوار، زمان ،کندن گودال در هواي گرم

دانند که با رسیدن به  کارگران بومی می. کنند برداران از نیروي کار بومی استفاده می بهره

اند و در این زمان حفر گودال متوقف  خاك نمناك و گلی، به نم مورد نیاز دست یافته

متر و در سطوح کم عمق  سانتی 40تا  25به عمق مفید و مناسب بین  دستیابی. شود می

حفر گودال در سطح دریاچه را  4شکل . اً تا نیم مترمی رسدبعض) حواشی دریاچه(

  .دهد نمایش می
  

  
  حفاري کورق جهت کاشت بذر خربزه در سطح دریاچه -4شکل 



  

  

  

  
211... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

) یک و نیم متریک تا (فواصل منظم  هبستر دریاچه را ب کشاورزانوکارگران 

از تیشۀ این کار براي  و .کنند ها می تقسیم نموده و در یک راستا شروع به حفر کورق

این تیشه جزو ابزار اصلی . شوداستفاده می» تیشه پنج میخ«محلی سیستانی با نام 

  .قابل مشاهده است 5در شکل  طرحشکشاورزي منطقه است که 

  

  
  سطح دریاچهدر  ر گودال یا کورقحفاجهت  تیشۀ پنج میخ سیستان-5شکل 

  

  قو زدن یا کاشت بذر: مرحله چهار

پس از کورق کندن، نوبت به قو زدن
1

در کشاورزي . رسد یا کاشت بذر فرا می 

ها کاشته  اي قو زدن، آخرین مرحله کشت است و بذور بالفاصله در کورق دریاچه

موجود در خاك کورق، شود، زیرا با گذشت زمان و تبادل هواي گرم با نم نسبی  می

به دلیل حاصل ندادن برخی از بذرها، . شود باعث خشک شدن نم اولیه مورد نیاز بذرمی

در این مرحله کارگران با . شود دانه بذر کاشته می 5تا  4کورق به مقدار متوسط در هر

                                                
.به کشت استکاشتن بذر در بستر آماده) gho zadan(در گویش محلی سیستان منظور از قو زدن  -1
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متر برداشته، بذر را زیر خاك فرو  سانتی 5، خاك مرطوب ته گودال را به اندازه دست

از نیروي کار برداران البته برخی از بهره. ریزند ه و دوباره خاك روي آن میبرد

  .کنند خانوادگی و مشارکت زنان اهل منزل در مرحلۀ قو زدن استفاده می

  داشت محصول: مرحله پنجم

ترین و  هزینه رسد که کم پس از قو زدن، مرحله داشت و مراقبت از گیاه فرا می

نمی پاشی، وجین و کود دهی انجام  گونه آبیاري، سم ا هیچاست، زیر مرحلهترین  راحت

روزه مراقبت کنند و مسیر  120خورن گیاه بر اثر وزش بادهاي  فقط باید از پیچ. شود

گونه  کشاورزان منطقه معتقدند که در این شیوه کشت، هیچ. رشد گیاه را هدایت کنند

  .رسد آفت و بیماري به گیاه نمی

  

  محصولبرداشت : مرحله ششم

رسیدن . فصل برداشت محصول از اواخر مرداد شروع و تا اواخر آبان ادامه دارد

روز، رابطۀ مستقیم با درجه دماي مورد  50زود هنگام این محصول در طول کمتر از 

گرماي تابستان عامل مهمی در رشد گیاه و رسیدن زود هنگام محصول . نیاز گیاه دارد

ورت خانوادگی، استفاده از کارگران روزمزد و یا برداشت این محصول به سه ص. است

دهد که برداشت خانوادگی رواج بیشتري  نشان می) 7(جدول . شود ترکیبی انجام می

  .گیرد دارد و به طور معمول با مشارکت زنان انجام می
  

  هاي برداشت محصول انواع نظام -7جدول 

  درصد  تعداد  نوع برداشت

  45,94  17  با مشارکت زنان خانوادگی

  35,14  13  کارگران روزمزد

  18,92  7  ترکیبی

  100  37  جمع کل

  .1397هاي پژوهش،  یافته: منبع



  

  

  

  
213... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

  :مشارکت زنان در تولید خربزه شامل موارد زیر استدر کل فعالیت و 

قبل از انجام هرگونه عملیات براي کشت، زنان روستایی بذر  :آماده کردن بذر

  .گذارند تا کمی نم بکشدمورد نظر را تمیز کرده و در آب می

پس از کورق کردن زمین، زنان روستایی همراه کارگران به قو  :کشت محصول

تمام اهل خانه بر سر زمین معموالًدر این مرحله از کشت، . کنند زدن بذر اقدام می

کارند که در این بین نقش زنان حائز اهمیت  حاضر شده و به صورت گروهی بذر را می

  .است

زنان روستایی در برداشت محصول نیز نقش مهمی ایفا  :ولبرداشت محص

در زمان رسیدن محصول، همه روزه آنان قبل از طلوع خورشید همراه با همسر . کنند می

  .شوند روند و برخی از آنان پس از چیدن محصول راهی بازار می بر سر مزرعه می

ان است در برخی مواقع فروش محصوالت جالیزي بر عهده زن :فروش محصول

  . شود هاي محلی شهر زابل و به شکل دست فروشی انجام می که این امر در بازاري

زنان روستایی تخم خربزه را بعد از مصرف میوه، تمیز و  :فرآوري محصول

را براي مصارف خانگی و آجیل و تهیه  بخشیفروشند و  خشک کرده، قسمتی را می

پوست خربزه را هم براي . ی دارندنگه مبرخی غذاهاي محلی و تغذیه طیور خانگی 

  .کنند استفاده می) گاو و گوسفند(هاي خانگی  تغذیه دام

  

  کشت خربزه و نقش آن در بهبود معیشت کشاورزان منطقه

 7،تأثیر کشت خربزه بر بهبود وضعیت معیشتی کشاورزانارزیابی بررسی جهت 

افزایش قدرت خرید، تأثیر  تأثیر بر افزایش درآمد، تأثیر بر: شاملکه شاخص تعیین شد 

افزایش پس انداز، تأثیر بر بر بهبود اشتغال جوانان، تأثیر بر اشتغال پایدار، تأثیر بر

نشان  8نتایج جدول . باشند می اي هاي تجاري منطقه اشتغال زنان و تأثیر بر رونق فعالیت
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کمترین تأثیر بر برافزایش درآمد کشاورزان و  24/4بیشترین تأثیر با میانگین  که دهد می

  .است ارزیابی شده97/1اي با میانگین  منطقه -هاي تجاري  رونق فعالیت

  

اي خربزه بر معیشت روستاییان کشت دریاچهارزیابی تاثیر  -8جدول 

  میزان ارزیابی  

ار
عی

 م
ف

را
ح

ان
  

ن
گی

یان
م

  

به
رت

  شاخص  

م
 ک

ی
خیل

  

کم
ط  

وس
مت

  

اد
زی

اد  
زی

ی 
خیل

  

  1  24/4  68/0  1/35  8/56  4/5  7/2  0  تأثیر بر افزایش درآمد

  2  89/3  61/0  5/13  2/62  3/24  0  0  تأثیر بر افزایش قدرت خرید

  3  70/3  70/0  5/13  2/43  2/43  0  0  تأثیر بر بهبود اشتغال جوانان

  4  37/3  72/0  1/8  0/27  5/59  4/5  0  تأثیر بر افزایش اشتغال پایدار

  5  24/3  64/0  0  1/35  1/54  8/10  0  تأثیر بر افزایش میزان پس انداز

  6  67/2  66/0  0  5/10  7/44  1/42  0  تأثیر بر افزایش اشتغال زنان

هاي تجاري  تأثیر بر رونق فعالیت

  اي منطقه
1/21  5/59  9/18  0  0  64/0  97/1  7  

  .1397هاي پژوهش،  یافته: منبع

  

تک  Tبراي به دست آوردن میزان تأثیر این کشت بر معیشت روستاییان، از آزمون 

نتایج نشان . به عنوان میانگین نظري در نظر گرفته شد 3ي استفاده گردید و عدد ا نمونه

است که نشان ) 3(اي بر معیشت روستاییان باالتر از میانه نظري  داد تأثیر کشت دریاچه

  ).9جدول (دهنده تأثیر مثبت بر وضعیت اقتصادي روستاییان است 

  

  روستاییاناي بر معیشت  میزان تأثیر کشت دریاچه -9جدول 

  خطاي استاندار  معیار انحراف  میانگین  تعداد  متغیر

  01/0  26/0  30/3  37  معیشت

  .1397هاي پژوهش،  یافته: منبع



  

  

  

  
215... دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت

  گیري نتیجه

روستاییان منطقۀ سیستان با که دهد  بندي حاصل از این مطالعه نشان می جمع

با استفاده از  اند توانسته آنان. هاي محیطی منطقه آشنا هستند ها و ویژگی توانمندي

نائل آیند و زمینۀ اشتغال را خود  هاي تجربی و کارآمد، به رفع نیازهاي معیشتی  روش

اند با  از سوي دیگر، توانسته. زنان و جوانان روستایی فراهم آورندبسیاري از براي 

استفاده از دانش بومی، در شرایطی با ریسک کم به کشاورزي پایدار و ارگانیک دست 

آنان در . داشته باشندبدون تخریب محیط زیست ،اي از محیط ستفاده بهینهیابند و ا

آوري در برابر  تابجهت اي را  شرایط بحرانی نبود و کمبود آب، کشت دریاچه

برداران در  بهرهکه دهد  نتایج جستار حاضر نشان می. اند نامالیمات محیط انتخاب کرده

ه با آن انس بگیرند و با استفاده از مزایاي نتیجۀ تعامل مثبت با طبیعت به خوبی توانست

  . اي دست یابند دریاچهپایدار  و ارگانیک کشاورزي نوعی  ها به  آن و تعیین ظرفیت

برداران تاالب هامون ساالنه حدود  هاي جهاد کشاورزي سیستان، بهره بنا بر گزارش

رمند به کشت هاي نیمروز و هی هکتار از اراضی هامون را در شهرستان 1200تا  500

قیمت . کنند تن برداشت می 10تا  5دهند و از هر هکتار حدود  خربزه اختصاص می

است که با درنظر ) 1397سال (تومان  2000تا  1000فروش در طول دوره برداشت، 

و ) تن در هکتار 7,5(و میزان عملکرد ) هکتار 850(گرفتن متوسط سطح زیر کشت 

ن ایک میلیارد تومحدود ، به طور متوسط )لوگرمتومان هر کی 1500(میانگین قیمت 

برداران روستایی این است که بدون بکارگیري  هنر بهره.شود برداران می نصیب بهره

هاي تولید کشاورزي از قبیل آب، کود و سموم شیمیایی که آثار منفی بر سالمت  نهاده

که در نوع خود کنند  انسان دارند، به نوعی کشت در سطوح دریاچه هامون اقدام می

دهد و به محیط زیست هم لطمه  است و میوه غیر فصلی می و کم هزینه نظیر بی

هاي هندوکش منطقۀ هلمند  علت آن است که منبع آب دریاچۀ هامون ازکوه.رساند نمی

شود و از اراضی  افغانستان است که به صورت روان آب و سیالب معموالً جاري می
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این  .رسد ق رودخانۀ هیرمند به دریاچۀ هامون میحاصلخیز عبور کرده و از طری

از . د که نیازي به کود دهی نیستنده حاصلخیزي را تشکیل می رخاك بسیا ،رسوبات

روزه  120سویی دیگر کشت جالیز و ایجاد پوشش گیاهی، حافظی را در برابر بادهاي 

ا حدودي کند و ت منطقه تشکیل داده، فرسایش خاك و حرکت ریزگردها را تعدیل می

اي  بنابراین کشاورزي دریاچه. شود ستان میبمانع افزایش بیش از حد دماي هواي تا

سازگاري مطلوبی با شرایط محیطی منطقه داشته و به بهبود معیشت روستاییان کمک 

احمدي،  و علی) 1393(احمدي و کهن  هاي علی نتایج این تحقیق با پژوهش. کند می

سو بوده و حاکی از آن است که کشت بومی جالیز در نیز هم) 1387(رستمی و جهانی 

باال بودن . شود بستر خشکیده دریاچه هامون، نوعی کشاورزي ارگانیک محسوب می

کارایی انرژي، برداشت محصول در خارج از فصل در منطقه و باال بودن قیمت فروش 

قتصادي و کمی هزینه تولید، از دیگر مزایاي کشت این محصول است که باعث صرفه ا

.شود می
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