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  چکیده

مردم شناسی به عنوان علم فرهنگ و بررسی شیوه تعامل و تطابق بـشر بـا                
یکی از مهمترین مباحث مردم شناسی در شـناخت       . محیط جایگاه ویژه اي دارد    

فرهنگ جوامع روستایی و عشایري بررسی دانش بـومی آنـان و بررسـی شـیوه            
 با محیط و طبیعت و  رفع نیازهاي زیستی و غیـر زیـستی از محـیط        انطباق آنان 

شود که به صورت تجربی در سـالیان   هایی گفته می دانش بومی به راه حل    . است
دراز، انسان، جهت حل مشکالت خود و بر پایه تجربیات گذشـتگان بـه دسـت       

. ت باشـد  تواند متفـاو  اي با توجه به شرایط ویژه در آن می          آورده و در هر منطقه    
ثبت و ضبط دانش بومی آن محلی و تجربیاتی که طی سالیان طوالنی با آزمون و 
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خطا بدست آمده، بوسیله مردم شناسان باعث شناخت آ نها از افکـار دامـداران،               
در این مقالـه بـه بررسـی       . شود  چوپانان و ساربانان دربارة محیط اطراف آنها می       

ان و ساربانان در مراتع شمال کـشور        شیوه سنتی شترداري و دانش بومی شتردار      
در منطقه گمیشان و با هدف شناخت و شناسایی اطالعات و اصطالحات رایـج            

منطقـه مـورد بررسـی جـزء مراتـع      . آنها از شتر و شترداري پرداخته شده اسـت  
 کیلـومتري  25باشد که تقریباً در       قشالقی استان گلستان و شهرستان گمیشان می      

هایی  در این پژوهش سعی شده تا از طریق روش  . استاین شهرستان واقع شده     
مانند مصاحبه، مشاهده، عکسبرداري و فیلمبرداري اطالعات الزم در زمینۀ شیوه           

ها در این پژوهش شـامل        یافته. آوري شود   شترداري با تکیه بر دانش بومی جمع      
ه هاي شترداري و ساربانی، چراگـا       دانش بومی مربوط به چرخۀ با تقویم فعالیت       

هاي همراه گله، جایگاه  گله شتر، موارد مربوط به تولید مثل و زایش در شتر، دام      
هاي آن،  گله در شترها، نشانه گذاري در دام و تولیدات شتر مانند شیر و فرآورده       

  .باشد پشم و کرك و همچنین گوشت می
  دانش بومی ، شترداري، ساربان، ترکمن صحرا، گمیشان: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

مردم شناسی به عنوان علم فرهنگ و بررسی شیوه تعامل و تطابق بشر با محیط جایگاه                
یکی از مهمترین مباحث مردم شناسی در شناخت فرهنگ جوامع روستایی . اي دارد ویژه

آنان و بررسی شیوه انطباق آنان بـا محـیط و طبیعـت و           بومی  و عشایري بررسی دانش     
ي مـردم شناسـی   هـا  یکـی از جلـوه  . ز محیط اسـت رفع نیازهاي زیستی و غیر زیستی ا     

یی ها ي تولید غذا است و شترداري یکی از آن مقولهها روستایی و عشایري بررسی شیوه
است که با وجود قدمت و انحصار تقریبی آن در مناطقی چون ایران چندان که شایـسته   

هاي  با ویژگیشتر حیوانی است .  توجه باشد مورد توجه مردمشناسانه قرار نگرفته است
تـوان بـا بررسـی و    ها سال تطبیق با مناطق خـشک و بیابـانی کـه مـی      حاصل از میلیون  

هاي مناسب در استفاده صـحیح از ایـن        و رفتارهاي آن و ارائه روش      ها  ویژگیشناخت  
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مـومنی و همکـاران،     ( حیوان در مناطق خشک و بیابانی با کارایی باالیی از آن بهره برد            
ما با داشتن مراتع بیابانی و نیمه بیابانی وسیع و آب و هواي خشک کشور ). 135: 1388

. باشـد هاي خاص گیاهی یکی از نـواحی مـستعد زیـست و پـرورش شـتر مـی               و گونه 
 زیستی و تولیدي شتر که منطبق بر قدرت حیات در شرایط خشک و بیابانی هاي ویژگی

 بدون آب به سر برد و حداکثر سازد تا بتواند چندین روز متوالی   باشد او را قادر  می     می
 مشکل و اغلب غیـر    ها  دام در صورتی که این امر براي سایر         ،استفاده را از مراتع بنماید    

ی و کیفــی بــراي ســایر توانــد بــا غــذایی کــه از لحــاظ کمــشــتر مــی. ممکــن اســت
هاي طوالنی به زندگی خود     شود مدت نشخوارکنندگان ناکافی و نامرغوب محسوب می     

اي شتر با استفاده از منابع غذایی مناطق بایر و نیمه بایر، مانند گیاهان بوته     . هددادامه می 
برخی از ایـن گیاهـان بیابـانی شـور و یـا        .  به ادامه زندگی است    ،و گاهی درختان قادر   

.  نیـست هـا  دامخشبی بوده و از نظر ارزش غذایی پایین بوده و قابل مصرف براي سایر       
 از هر نوع علوفه در دسترس استفاده نموده و از هـر  ها دامر بطور کلی در مقایسه با سای    

با وجود این عادت غذایی و تعادل دام و مرتع، گیاهان از بین             . چردگیاه مقدار کمی می   
تواند یک امر ضروري این عمل نه تنها براي احیاء مراتع مضر نیست بلکه می       . روندمین

دي این دام در حال حاضر عالقـه و میـل        تنها دلیل وجو  ). 83 :1386خدایی،  (نیز باشد   
 چند سـال دیگـر   شاید تاباشد شخصی دامداران و احساس عاطفی بین دام و دامدار می   

این اشخاص که در حال حاضر اکثراً در سن کهولت و یا میانسالی هـستند، اگـر فـوت            
  نسل شتر در ایـران ،شوند و بدلیل عدم عالقه وراث و نسل جوان به شتر و پرورش آن     

 بـه دسـت     هـا   سـال بنابراین براي استفاده از تجربیات و دانشی که در طی           . ز بین برود  ا
آمده، باید این دانش محلی و سنتی را بطور دقیق ثبت و سازماندهی کرد و حتی بتـوان           

در اینجـا الزم  . آنها را در اختیار نسل جدیدي که عالقه در ایـن زمینـه دارنـد گذاشـت      
  .و ضبط آن پرداخته شودی بوماست قدري نیز به دانش 

که به تدریج در طول سالیان دراز است برخاسته از متن جوامع بشري بومی دانش 
هاي گوناگون از نسلی بـه نـسلی دیگـر منتقـل     به شکل شفاهی سینه به سینه و به شیوه    
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ها و آزمون و خطاهایی است که بصورت طبیعی بـه وجـود آمـده        شده و حاصل تجربه   
شود، اما آنچه بدست می آیـد در طـول زمـان            سیار آهسته جمع می   ببومی  دانش  . است

چنین دانشی شامل مشاهدات   ). 169: 1388توکلی و هدایتی،    (بارها آزمایش شده است     
هـاي  زیرکانه و دقیق در مورد گیاهان، حیوانات، آب و هوا، خاك، آفات نبـاتی و نظـام           

همـان منبـع،    ( مطابقـت دارد      با اوضاع و احوال محلـی      کامالًطبقه بندي شده است که      
به نقل قول از مک کلـور،  ) Williams & Muchena, 1991: 1( در تعریفی دیگر). 169

دانـد کـه در نتیجـه       هاي یادگیري، فهم و نگرش به جهان می       را همانا شیوه  بومی  دانش  
هایی از مردم بدست  تجربه و مسئله گشایی بر اساس آزمون و خطا بوسیله گروه    ها  سال
  .اند آن را در محیط خود به کار برده و تجربه کردهکهه آمد

-حال چون روستاییان و دامداران محلی در طول سالیان دراز با آنها زندگی کـرده      

تر از دانش رسمی یا دانشی است کـه در  اند، دقیق و قابل پیش بینی و همچنین گسترده     
بـومی  تقریباً دانش . استهاي تحقیقاتی در سطح و زمان محدود به وجود آمده           ایستگاه

در نزد مردم، دانشگاهیان و دانشجویان چیزي قـدیمی اسـت و آن را فقـط مربـوط بـه               
شـده اسـت و   دانند و معتقدند که در آن زمان استفاده مـی دوران گذشته و زمان دور می 

امروزه هیچ کاربردي نداشته و تنها راه براي پیشرفت جوامـع روسـتایی و عـشایري را                 
هـاي  هایی در زمینـه ولی در حال حاضر، فعالیت    . دانندز علوم وفنون جدید می    استفاده ا 

مختلف بخصوص طبیعی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی وجود دارند که اگـر نظرهـا و    
  .  غیرممکن بود گذشتگان نبود، موفقیت آنها نیز شایدپیشنهادهاي

ی بـودن آن اسـت    وجود دارد که نشانۀ محلی و سنت"بومی"، واژة بومیدر دانش  
 .کنـد که این دانش را از همۀ معلومات دانشگاهی و همچنین مراکز تحقیقاتی جـدا مـی              

ي هـا  فرهنـگ با توجه به    بومی   دیگر دانش    یان به ب  ،خاص یک منطقه است   بومی  دانش  
بنابراین فرهنـگ مـردم    . آیدي متفاوت بوجود می   ها  شکلمتفاوت در مناطق مختلف، به      

در حـال حاضـر حجـم و میـزان     . آنها نقـش دارد   بومی  سنتی و   در هر منطقه در دانش      
کارایی این گنجینه عظیم علمی و تجربی آشکار نیست؛ چرا که مخزن اصلی این دانش،      
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سینه ریش سفیدان و گیس سفیدان عشایري و روستانشین است که تنها پـس از فـوت               
 وارده معلـوم  سالمندان و خالی شدن عرصه ار هنر و فن و دانش آنـان ابعـاد خـسارت      

  ). 25: 1381ناصري، (شود  می
  

 مروري بر پیشینۀ تحقیق
برداري و استفادة از مراتع برداران از مراتع بوده که در بهره     دامداران، مهمترین گروه بهره   

ها هستند که نتیجۀ تجربه چندین سـالۀ   داراي یکسري مهارت،ي خودها دامو نگهداري  
تـوان ایـن   کنند و نمیخود را از محیط زیست تأمین می     آنها به این طریق نیاز      . آنهاست

ي علمی نزدیـک  ها حل بلکه برخی از آنها به راه       ،هایی ابتدایی دانست  ها را روش  روش
هـا و   ، تجربـه  هـا   دانـش . تـر از آن باشـد     تواند مبتکرانه و موفقیت آمیـز     بوده و حتی می   

برداري از مراتع دارند، نتیجه بهرههایی که این دامداران در شناخت محیط، دام و      مهارت
ارتباط آنها با محیط طبیعی است که هر یـک از آنهـا بـه نوبـۀ خـود آزمـایش شـده و                      

این دانش در طول زمان شکل گرفته و از نسلی . ده است شاي موجود در آن رفع      طاهخ
بنـابراین از   . شـود کـه در جایگـاه خـود داراي اهمیـت اسـت             به نسل دیگر منتقل مـی     

ت مشابه در زمینه دام و دامداري براي فهم بهتر موضوع استفاده شده است که در تحقیقا
  .شودزیر به برخی از آنها اشاره می

بررسی اجمالی شترداري " در پروژه کارشناسی خود تحت عنوان 1)1387(کریمی 
 دانش، مهارت و تجربۀ شترداران و سـاربانان را  "در منطقه دیر و مره از مراتع استان قم  

تواند یکی از تحقیقات اندك در ایـن زمینـه   مورد بحث و بررسی قرار داده است که می     
در این تحقیق به مواردي چون تولید مثل و زایش، تغذیه و چراي دام در          . به شمار رود  

  .اشاره شده است...ي آن وها مرتع، نیاز آبی و تحمل به تشنگی، شیر و فرآورده

                                                
-  ،منطقه دیر و مره، پروژه کارشناسی : بررسی اجمالی شترداري در استان قم، مطالعه موردي. 1387کریمی، زهرا

 .رشته مرتع و آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
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هــاي و نظــامبــومی بــه بررســی دانــش در پژهــشی  1)1384(جعفــري ســاروئی 
برداري در بین دامداران ییالقی سرخ گریوه، با هـدف شـناخت سـاختار اجتمـاعی           بهره

هـاي سـنتی در     دامداران، الگوهاي زمانی و مکانی چرا، دانش محیطی دامداران، تعاونی         
هاي یک واحد مدیریتی و اصطالحات رایج در زمینـه مرتعـداري   بین دامداران، ویژ گی  

  . پرداخته است
شیوة دامداري در منطقـه المـوت قـزوین    "اي با عنوان  در مقاله2)1384(عسگري  

، چگونـه از  هـا  دامدهد که دامداران پس از تولید مثـل          نشان می  "بومیبا تکیه بر دانش     
کنند، بر چه اساسی آنها را هاي خاص نگهداري می در جایگاهها دامنوزادان آنها و دیگر 

شان براي آنها بکـار  کنند و چه اصطالحاتی را با توجه به سن و جنس         می نشانه گذاري 
 شـیوة شیردوشـی     سـرانجام همچنین به نحوة انتخاب چوپان و تعهـدات آن و           . برندمی

  . اشاره کرده است
 مفـصالً در    "عشایر ایل سنگـسري   " نیز در فصل نهم کتاب       3)1384(شاه حسینی   

در ایـن مجموعـه بـه برخـی از     . یح داده اسـت   و تجربه این ایل توض    بومی  مورد دانش   
بـرداري صـحیح و     عشایر سنگسري از جمله بهره    بومی  ي  ها  دانشمهمترین تجربیات و    

اشـاره شـده    ...بهینه از منابع آب و مرتع، دامپزشکی، تقویم سنتی، خـوراك و تغذیـه و            
  . است

                                                
-  ،امداران مراتع هاي بهره برداري در بین د بررسی دانش بومی مرتعداري و نظام. 1384جعفري ساروئی، مهوند

دانشگاه . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرتعداري. مراتع ییالقی سرخ گریوه: هزارجریب بهشهر، مطالعه موردي
  .علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

-    ،مجلـه نامـۀ انـسان    . شیوة دامداري در منطقه الموت قزوین با تکیه بر دانش بـومی           . 1384عسگري، نصراهللا
  .94 تا 67ص . 7شماره . ل چهارمسا. شناسی

-  ،انتشارات بوستان اندیشه. هاي کویر تا بلنداي البرز عشایر ایل سنگسري، از کرانه. 1384شاه حسینی، علیرضا .
  .چاپ اول
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رش شـتر  مطالعـه پـرو  "اي با عنوان بخشی از مقاله   1)1387(قره باش و همکاران     
 نگهداري سنتی شتران و همچنین  "یک کوهانه ترکمن و تولیدات آن در استان گلستان          

هاي آن را که بصورت مصاحبه و پرسشنامه بوسـیله      مواردي در رابطۀ با شیر و فرآورده      
  .آوري شده، به انتشار رسانده استشترداران تکمیل و جمع

 تحقیقی در زندگی مردم ایل       که "سیه چادرها   " در کتاب معروف     2)1376(کیانی  
قشقایی است، در فصل دوم به مواردي همچون دام و دامداري، تولیـد مثـل، چگـونگی      

گذاري و تعاون در شیردوشی، همـین  ، پیشاهنگ گله، پشم چینی، نشانه ها  دامواظبت از   
  .ها اشاره کرده استطور در فصل چهارم به نحوة کوچ نشینی و ترتیب حرکت گله

دارد که در عشایر اپـل بختیـاري، چوپانـان بـراي عبـور       بیان می  3)1380(مشیري  
هایی بزرگ بر گردن دارند بـه   از رودخانه ابتدا بز و پیش قراول گله را که زنگوله        ها  دام

ها گله را به عبـور از رودخانـه ترغیـب و            آن سوي رودخانه برده، با تکان دادن زنگوله       
خلوت باشد بزها را با ریسمان به یکدیگر بـسته         از طرفی اگر رودخانه     . کنندتشویق می 

  .دهندو آنها را از رودخانه عبور می
دارد که عشایر کشور با توجه بـه دانـش و تجربـه خـود             بیان می  4)1377(اشرقی  

شـود، اسـتفاده   براي بذرپاشی مراتع، از کیسه اي بذر که به گردن بز سرگله آویزان مـی            
 صورت گیرد و حرکت گله پشت سر بز گله بذرها           کنند که بذرپاشی از درون کیسه     می

همچنین تغییر سالیانه محل چادر و یورت عشایر، جهت جلوگیري . را به زیر خاك ببرد 
اعمال مدیریت بومی از کوبیدگی مرتع و ایجاد  فشار بر یک نقطه از مراتع نیز از دانش         

  .گیردچرا نشأت می

                                                
- مطالعه پرورش شتر . 1387. قره باش، آشور محمد ، مسعود احمدي، حسن اکبرپور و قربان محمد آنه قره جه

. جلد اول. مجله الکترونیک کشاورزي  و منابع طبیعی گلستان.  و تولیدات آن در استان گلستانیک کوهانه ترکمن
  .67 تا 57ص . شماره اول

-  ،سیه چادر، کیان نشر1376کیانی، منوچهر ،.  

-جغرافیاي کوچ نشینی، انتشارات سمت، چاپ پنجم1380.  مشیري، سیدرحیم ، .

-  ،48 تا 40ص . 40شماره . فصلنامه جنگل و مرتع. و برنامه ریزي توسعهدانش بومی . 1377اشرقی، چنگیز.  
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نون هدایت گله نـزد چوپانـان البـرز     نیز در پژوهشی به دانش و ف   1)1380(بارانی  
  .کند بحث می،نقش هدایت گله در مدیریت چرادرباره شرقی پرداخته و 

  
  هامواد و روش

اي که هم اکنـون در شـمال   اي، تپهتپه نقره ("تپه  کومیش"ها به گمیشان در بین ترکمن 
داراي ایـن ناحیـه   ).  102: 1387آنـا مرادنـژاد،   (معـروف اسـت   ) گمیشان واقـع اسـت    

هـاي   دقیقـه و عـرض    15 درجـه و     54 دقیقـه تـا      2 درجـه و     54هاي جغرافیـایی     طول
باشد که در حاشـیه شـرقی    دقیقه می18 درجه و 38 دقیقه تا 10 درجه و 37جغرافیایی  

: 1377آرخـی،   ( کیلومتري شمال شهرستان بندرترکمن واقع است        15دریاي خزر و در     
7.(  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
-    ،مجموعـه مقـاالت   . هدایت گله و نقش آن در مدیریت چرا نزد چوپانان البـرز شـرقی        . 1380بارانی، حسین

  .308 تا 298ص . دومین سمینار ملی مرتع و مرتعداري در ایران

 موقعیت جغرافیایی شهرستان گمیشان در ایران و استان گلستان
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سـخن  هاي ترکمنی و فارسـی      ین بخش ترکمن بوده و به زبان       مردم در ا   بیشترینه
. اقتصاد منطقه گمیشان بر پایه کشاورزي، دامداري و صید ماهی استوار است           . گویند    می

هاي مختلـف   قالی و قالیچه از مهمترین صنایع دستی مردم این ناحیه است که در اندازه          
اي در تأمین اقتـصاد     نقش عمده  شود و بافته شده و بیشتر در بازارهاي محلی عرضه می        

  . هاي ترکمن داردخانواده
این مراتع در فاصله تقریبـی  . باشدمنطقه مورد مطالعه در مراتع شمال این شهر می  

 کیلومتري شمال شهرستان بندرترکمن واقـع شـده     35 کیلومتري شهرستان گرگان و      65
نـدي اسـت و تقریبـاً       این مناطق فاقد هر گونه عوارض توپوگرافی و پـستی و بل           . است

 ها بارشدر این منطقه بیشتر . هم دارد شیب بسیار کمی   بوده و بصورت مسطح و دشتی     
افتد که در صورت چنین حالتی از پراکنش نسبتاً مناسـبی در  بصورت بارندگی اتفاق می   

ایـن منـاطق   . هاي این مناطق بیشتر شور و قلیـایی هـستند        خاك. منطقه برخوردار است  
. باشـد طبیعی خیلی ضعیف، شیب کم و تقریباً بدون پستی و بلندي مـی    داراي زهکشی   

 ،پوشش گیاهی موجود در این مراتع به علت واقع شدن در اقلیم نیمه خشک و اسـتپی                
   هـاي یـک  هـاي گیـاهی تیـره اسـفناجیان و گـراس     داراي پوشش گیاهی غالبی از گونه    

ـ       . باشـند ساله است که شورپسند می       ل تـا اواسـط بهـار ظـاهر        ایـن گیاهـان بیـشتر اوای
اي از خــانواده اســفناجیان بنــام شــده و بیــشترین درصــد از پوشــش گیــاهی را گونــه

Halocnemum strobilaceumدامداران منطقه به دلیـل نداشـتن مراتـع    . دهد تشکیل می
 درآمـد معیـشتی، بطـور همزمـان        کمترینبند و ییالقی و همچنین براي دستیابی به         میان

وارد مرتع شده و تا اواسط اردیبهشت بصورت مشاعی از عرصـه مرتـع            اواسط آذر ماه    
بــسیاري از دامــداران منطقــه کــشاورز بــوده و حجــم وســیعی از . نماینــداســتفاده مــی

دامداران در سطح مرتع از داشتن . نمایندمحصوالت زراعی خود را صرف تغذیه دام می      
 تـأمین آب شـرب و    سوخت فسیلی و آب قابل شرب محروم بوده و دامـداران جهـت            

 در هـا  دام. ندشوسوخت از طریق شهر و روستاهاي اطراف هزینه سنگین را متحمل می         
 ماه از سال در مرتع حضور داشته و عالوه بر آن دامـداران بـا دادن علوفـه          6 تا   5طول  



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       158      

  

از . نماینـد ي خـود اسـتفاده مـی      ها  دام جهت تعلیف    ،چر اراضی دستی و استفاده از پس    
توان به تولید گوشت و برداران و یا دامداران منطقه میامی بسیار مهم بهرههاي دفرآورده

منطقـه  بـومی  اي در رفع نیازهاي مردم  دیگر محصوالت اشاره کرد که نقش تعیین کننده 
ي دامداران ها دامترین یی نظیر گوسفند و بز، گاو و شتر نیز از عمدهها دامعالوه بر . دارد

شترداران عالوه بر . قۀ طوالنی در منطقه ترکمن صحرا دارد   منطقه است که قدمت و ساب     
هاي لبنی، از گوشت و پشم و صنایع دستی حاصل از آن  براي گذران زنـدگی            فرآورده

اکثریت دامداران منطقه که بیشتر ساکن روستاهاي قلعه جیق، کله         . کنندخود استفاده می  
ی دامـداران  سـخن بـه  . رك دارنـد باشند، حالت نیمه متحپست، آلتین تخماق و غیره  می 

ي خـود و  هـا  دامفصل زمستان را در این مراتع اسکان می یابند و پس از فـصل زایـش      
 ،باشد، به سمت پس چر مزارع   فصل بهار می   نیمه با   همزمانشروع درو گندم و جو که       

  .نمایندحرکت می
ـ   .  توصیفی است-روش بررسی در این تحقیق کیفی  ر از آنجایی که ایـن تحقیـق ب

آید که در حیطۀ علم استوار است، این خود بخشی از فرهنگ به حساب میبومی دانش  
شناسـی  هاي موردي کیفـی و علـم مـردم        بنابراین آشنایی با پژوهش   . شناسی است مردم

توان پژوهش کیفی را در مقابل پژوهش کمی دانست       از طرفی می  . کندضرورت پیدا می  
اطالعـات کیفـی، جمـع آوري       . شـوند متمـایز مـی    از هـم     ها   بر اساس ماهیت داده    زیرا
هایی است که بجاي مجموعه اعـداد از مجموعـه واژگـان تـشکیل شـده و فرآینـد             داده

در ایـن  . پژوهش بجاي محاسبه و شمارش، طبقه بندي و فهرست بندي مطالـب اسـت      
تحقیق، محقق سعی کرده است تا به کمـک مـشاهده، مـشاهده بـه همـراه مـشارکت و             

هـا در کنـار یکـدیگر      ایـن روش  .  متنوع به جمع آوري اطالعـات بپـردازد        هايمصاحبه
محققین با شتردارانی که در مراتع مستقر بودند به مصاحبه و      . توانند مکمل هم باشند    می

براي ثبـت و ضـبط      . اندمشاهده و در موارد لزوم به عکسبرداري و فیلمبرداري پرداخته         
هاي روزانه آنها را    مان عرفی هر یک، فعالیت    دانش شترداران با حضور در آالچیق و سا       

براي جلوگیري از ضریب اشتباهات . دنمومشاهده نموده و بدون وقفه آنها را یادداشت         
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هاي صحرایی، در بعضی مواقع در حین نوشتن مطالب، ممکن است بعضی         ثبت فعالیت 
صحرایی نامفهوم از موارد از قلم افتاده و یا بطور ناقص یادداشت شده باشد و یا نوشتۀ     

 جداگانه نوشته و در مرحله بعـدي دوبـاره سـعی    آن بخش را موارد این گونهباشد، در   
  .دشوشده است از همان پرسش شونده پاسخ صحیح دریافت 

  
  هایافته

  هاي شترداري و ساربانی معرفی چرخۀ ساالنه فعالیت-1
بـوده و  مهیـا  طبق پروانه چرا  ها دام منطقه براي چراي   ، از بیستم آبان ماه هر سال      تقریباً

توانند از این زمان به بعد در منطقه و در سامانۀ عرفی خود حضور             دامداران هر یک می   
شترداري و ساربانی نیز از این قاعده مستثنی نیـست، بطـوري کـه آنهـا از     . داشته باشند 

طقـه  اواخر آبان یا اوایل آذر تا اوایل خرداد ماه یعنـی حـدود شـش مـاه از سـال در من              
حضور داشته و از اواخر اردیبهشت ماه یعنی همزمـان بـا درو محـصوالت کـشاورزي                 
مانند گندم و جو تا اوایل آذر ماه همان سال ، به مدت تقریباً شش ماه، صاحبان شـترها        

ي خود را از گله جدا کرده و با چرا در کاه و کلـش مـزارع و همچنـین                ها  دامهر کدام   
به بیانی دیگر ساربان شش ماه از سال     . کنند را نگهداري می   استفاده از علوفه دستی آنها    

را به نگهداري از شترها و فعالیت ساربانی و شش ماه دیگر را به کـسب درآمـد بـراي               
  .هستندهاي دیگر مشغول خانواده از راه

  
  1)مارتَه( چراگاه گله شترها -2

 چراي رسمی  برخوردار هاي شتر بر خالف دامداران موجود از پروانۀدر این منطقه گله
اي براي آنها وجود ندارد ولی شترداران محـدودة  به بیانی دیگر سامانۀ ثبت شده . نیستند

ده که هـیچ    شبدین منظور مقرر    . اندهاي خود را بطور توافقی مشخص کرده      چرایی گله 

                                                
1. Martah 



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       160      

  

گله شـتر بـه دلیـل اینکـه در هنگـام چـرا       . یک از آنها در محدودة یکدیگر وارد نشوند      
هـاي عرفـی   آورد، لـذا وارد سـامانه   زیادي از مرتع را تحت اشغال خود در مـی    وسعت

هاي گوسفند دامداران نیـز وارد  از طرفی دیگر ممکن است گله . دشو  دامداران منطقه می  
بنابراین این یک مسئله دو جانبه است و شترداران و دامداران . محدودة چرایی آنها شود  

  .انداهی حل و فصل کردهاین امر را در بین خود بطور شف
  

  ي همراه با گله شترها دام -3
 هـر کـدام   زیرا ،کنندکه گله و ساربان را همراهی میهستند  تنها حیواناتی   اسب و سگ    

  .نداي برخوردارابراي شترداران از اهمیت ویژه
   اسب -1-3

 2"آت" و 1"بایتـال "هاي هاي ماده و نر به ترتیب از واژه  در این منطقه براي اسب    
هاي نرینه براي چراندن و هدایت گله در هنگامی که هوا بیشتر از اسب  . کننداستفاده می 

ابري و بارندگی بوده و زمین حالت لغزنده دارد و همچنـین در زمـانی کـه سـاربان بـا           
اسب نسبت به فعالیـت  . دکننشود، استفاده می خود مواجه می3مشکل بنزین براي موتور 

 ،باشـد  بنابراین چون اسب جزء امـوال سـاربان مـی   .  نیاز دارداش به غذاي مقوي  و جثه 
هاي پر از     باشد، به همین علت کیسه     اوناچار است که همیشه در فکر خوراك و آذوقه          

کـه روزي سـه    بطـوري . بندي شده را قبالً تهیه کرده و آماده دارنـد هاي دسته جو و کاه  
آن را بـه سـر اسـب آویـزان و         اي ریختـه و     هر اسب را در تـوبره     ) جو(وعده خوراك   

هاي دسته بندي شده از کاه. بندند تا در فرصتی که در اختیار دارد غذایش را میل کند می
  . شود استفاده می،ها خوراك خود را خوردند نیز در هنگام شب وقتی که اسب

                                                
1. Baytal 
2. At 

-   ن مناطق استفاده از موتور سیکلت براي هدایت گله شترها جایگزین اسب و قاطر در قدیم شده    امروزه در ای
  .ي تغییر در نظام بهره برداري شترداري در این مناطق می باشدها که این امر یکی از نشانه است بطوري
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ها آن را زین کرده و هنگام برگـشت بـه آالچیـق             ساربانان هنگام استفاده از اسب    
رام به محل آن برگردانده تا عرق بـدنش خـشک شـده و پـس از آن بـا جـل        اسب را آ  

ها اغلب در هواي آزاد اسب. پوشانندمخصوصی که از جنس نمد است بدن اسب را می  
و مناسب در حوالی آالچیق با طنابی در حدود پنج تا شش متر بـر روي میخـی چـوبی     

  . شوند تا بتواند تا حدودي آزادانه حرکت کنندبسته می
  1)گوجوگ( سگ گله -2-3

همانند گرگ، روباه، (شترداران و ساربانان براي مقابله با حیوانات وحشی و درنده 
و همچنین فراري دادن یا متوجه شدن حـضور دزدان از تعـدادي سـگ               ) شغال و غیره  

هر چند شترها خود در هنگام خطر در مقابل حیوانات وحشی ایـستادگی             . برندبهره می 
توانند لگد به عقب بزننـد و هـم        چون آنها هم بواسطه پاها می     . جنگدنها می کرده و با آ   

  . ها به دشمن از جلو ضربه وارد کنندتوانند با دستمی
کننـد، بـه   هاي گوسفند و گاو را همراهـی مـی  هایی که گلهها بر خالف سگ سگ

 طـول روز در  کننـد و در ت میمراقبدنبال گله شتر نرفته و بیشتر در هنگام شب از آنها      
اي بین سه تـا چهـار سـگ و در    اغلب در هر گله. محدوده و اطراف آالچیق قرار دارند 

هـایی کـه بـراي خـود     ها معموالً در مکـان این سگ.  وجود دارد  همبعضی موارد بیشتر    
ها به دور گله پرسه زده اند، در طول روز استراحت کرده و شبساخته و مشخص کرده   

 مواقع در مکانی که کل گله را زیر نظر گیرند، کمی استراحت      د و در بعضی   نچرخو می 
ت گله شتر، مرغ و خروس ساربان را نیـز در مقابـل    راقبها عالوه بر م   این سگ . ندنکمی

  . کندحمله روباه و شغال حفظ می
ها باعث سنگینی و تنبلـی در  اغلب در منطقه ترکمن صحرا به دلیل اینکه دم سگ      

شـود تـا سـگ از    این امر سبب مـی  . کنند را قطع می   سگنتهاي دم    کمی از ا   ،آنها نشود 
. جسارت و شجاعت و چابکی خوبی برخوردار شود و در هنگام خطر تیز و تندرو شود

                                                
1. Gujug 



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       162      

  

برند تا با ایـن عمـل   ها گوش آنها را می همچنین براي باال بردن قدرت شنوایی در سگ       
ام نبرد با حیوانات وحشی ها در هنگعالوه بر زیاد شدن قدرت شنوایی، گوش این سگ 

 شترداران منطقه گمیشان نیـز از  1.دشوها ن به دندان آنها نیفتد و باعث زخمی شدن سگ        
ها در روبرو شدن با مـوارد مختلـف از خـود صـداهاي          سگ. این قاعده مستثنی نیستند   

سـاربان بـا نـوع    بـه  به بیانی دیگر . آورند  پیام خاصی دارد در میگوناگونی که هر کدام  
حضور حیوانات وحـشی و یـا انـسانی غریبـه و بیگانـه در اطـراف                خود،  رس کردن   پا

در بعضی از مواقع گلـه بـه دلیـل تـرس از چیـزي در      . دندهاطالع میرا آالچیق و گله    
ها به دور گله چرخیده و همچنـین        این سگ  ،شوند جمع می  2)جار(اي از جایگاه    گوشه

-ها در اغلب موارد نـان غذاي این سگ. اده استبه میان گله رفته تا ببیند چه اتفاقی افت      

ها جداگانه بـه  هاي مانده از روزهاي قبل است که شترداران آن را براي هر یک از سگ    
شـود کـه   این عمـل باعـث مـی   . اي پرتاب کرده تا هر یک غذاي خود را بخورند   گوشه
نـدازة کـافی    غذا نجنگند و دیگر آنکه هر یک سهم خود را به ا  دلیلها با یکدیگر ب   سگ

اند کـه گـاهی مـشترك        را در نظر گرفته    3)لگن(براي نوشیدن آب تشتی فلزي      . خورندب
  .  باشد و طیور میها بین سگ
  

   ترکیب گله شتر-4
ترکیب گله شتر در این منطقه از دو دیدگاه سنی و جنسی مورد توجه است کـه بطـور                  

  .شود میخالصه به آنها پرداخته 
  :  از لحاظ سنی-1-4

 سال داشته باشند، آن گلـه  15 تا 10صورتی که اکثر شترهاي ماده سنی ما بین   در  
باشد چون با باال رفتن تعداد زایـش، صـاحبان شـترها از     از ترکیب خوبی برخوردار می    

                                                
-  م و گوش آن بریده شده باشدق"به سگی که دندج - Jondoq "می گویند . 

2. Jar 
3. Legen 
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 سال براي   20 تا   10همچنین سنی در حدود     . شونددرآمد اقتصادي خوبی برخوردار می    
شترهاي پیـر   . رسد مناسب بنظر می   ترهاي ماده نرینه به دلیل قدرت باروري بیشتر در ش       

، کـاهش  ها  به علت از بین رفتن دندان     ، سال دارند  25 تا   20یعنی آنهایی که سنی باالي      
 براي کشتار به بازار عرضه ،شیر تولیدي بعد از زایش و همچنین تولد نوزادهاي ضعیف

  ..دهند میدر نتیجه اکثریت ترکیب گله را شترهاي جوان تر تشکیل. دنشومی
  
   از لحاظ جنس -2-4

شتر بـا سـن   (ماده شتر بالغ    ) واحد شمارش شتر  ( نفر   90 تا   80تقریباً به ازاي هر     
 هـر  ،رسـد مناسب بنظر مـی )  سال10شتر با سن تقریباً  (یک شتر نر بالغ     )  سال 4باالي  

. ندارنـد باشد ولی آنها براي گله کـارایی  ها در گله بیشتر از یک نفر می     چند تعداد نرینه  
هاي متفاوت از  هاي بیشتري در دسته   توان از تعداد نرینه   در صورت بزرگ شدن گله می     

  .آن گله استفاده کرد
  

   تشخیص سن در شترها-5
گیرد که هـیچ کـدام از آنهـا         بطور کلی تشخیص سن در شترها به دو صورت انجام می          

  :این دو روش شامل. صد در صد قطعیت ندارد
  ها از روي دندان-1-5

هـاي  توان همانند دیگر حیوانات اهلی تا حدودي از روي دندان         سن شترها را می   
نوزاد شتر در موقع به دنیا آمدن تا یـک مـاهگی داراي دو دنـدان ثنـاي              . آنها معین کرد  

همچنین در یک ماهگی تا سـه مـاهگی دو دنـدان ثنـاي میـانی در دو           . باشد مرکزي می 
: 1386خـدایی،   (. شـود  اي از لثه خارج می     گوشهماهگی تا شش ماهگی دو دندان ثناي        

این در صورتی است که نتایج حاصل از تحقیقات در منطقه مورد مطالعه نیز خارج    )72
   .باشد این مطلب نمی
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ها به همـین ترتیـب بـوده و همـین امـر       تقریباً تا حدود سه سالگی استقرار دندان      
در سـن چهـار   . کنـد ل مواجه مـی ها را تا این زمان با مشک تشخیص سن از روي دندان    

بـه  . شـوند هـاي دیگـر مـی    کمی بلندتر از دندان 1)اورتا دیش (سالگی دو دندان وسطی     
هاي وسطی همین ترتیب تا سن هفت سالگی به ازاي هر سال دو دندان از طرفین دندان

 هااز این زمان به بعد دوباره تشخیص سن شترها از روي دندان. کندباال آمده و رشد می
تا اینکه از حدود سن پانزده سـالگی  . به دلیل یکسان شدن آنها تقریباَ امکان پذیر نیست        

 دندان بدونها به تدریج کوتاه و کوتاهتر شده و در سن تقریبی سی سالگی شترها دندان
  .شوندمی

  
   از روي شکل ظاهري-2-5

ه در  توان بیان کرد که این روش مختص سـاربانان و یـا کـسانی کـ               بطور قطع می  
توانـد در ایـن زمینـه    باشد و هر کسی نمی   زمینۀ شتر و شترداري تجربۀ کافی دارند، می       

که ساربانان با تمام تجربۀ خود در این زمینه، سن شترها را حـدودي             نظر دهد، بطوري  
به عنوان مثال شترهایی که . کنندزنند و بیشتر به پیري و جوانی آنها اشاره می  تخمین می 

 دانـسته  هـا  داما سفید شده و یا در حال سفید شدن است پیرتر از سایر     پشم و کرك آنه   
در مثالی . دهد سال به باال در گله رخ می  15شود و معتقدند این اتفاق از سن حدود         می

 هـا  دامدیگر براي شترهایی که قسمت پایینی لبشان کمی افتاده باشد سنی بیشتر از سایر    
این عمل از سن تقریبی بیست سالگی در شترها دیده         ساربانان معتقدند که    . قائل هستند 

  .شودمی
  
  
  

                                                
1. Orta dish 
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   تولید مثل-6
بـه بیـانی دیگـر      .  براي صاحبان شتر از اهمیت زیادي برخوردار اسـت         ها  دامتولید مثل   

لذا در انتخاب دام نر در گلـه  . باشدشان بر این امر استوار     میمحور فعالیت اقتصادي  
شترداران براي داشـتن نرینـه مـورد نیـاز خـود، همـۀ              . آورندکمال دقت را به عمل می     

کـه  نوزادهاي نر به دنیا آمده را تا سن یک سالگی نگهداري کرده و بعـد از آن شـتري                
سالم و داراي مشخصاتی از جمله دست و پاي کشیده و بلند و ورزیده، گردنی پهـن و      

هت جفتگیري انتخاب   ها براي نگهداري در گله ج     سر بزرگی باشد را از بین سایر نرینه       
  .کنندمی

  
   مثل فصل تولید-1-6

شـود کـه در طـی آن حیـوان     ي گفته مـی ها حلفصل فعالیت جنسی معموالً به مر    
اي به منطقه دیگر و از  ها از منطقه  این فصل . سازدفعالیت کامل جنسی خود را ظاهر می      

ان معمـوالً در    گفته شده است جفتگیري شتر در ایـر       . نژادي به نژاد دیگر متفاوت است     
 ولـی در منطقـه   ،)26: 1382زاده و احمـدي،  دهقـانی (د شواواخر فروردین ماه آغاز می   

مورد مطالعه این زمان از اوسط دي ماه در روزهاي سرد سال آغاز و تا اواخر اسفند ماه 
در این دورة زمانی شتر نر مـست  . شودبا گرم و طوالنی شدن روزها تمام و متوقف می     

کنـد کـه بـه آن    از شکاف دهان خود خـارج مـی  یک کیسۀ باد شده مرتباً      ه  و هیجان زد  
با خـارج شـدن ایـن کیـسه صـدایی از آن             .  می گویند  1)تاقارجق(شقشقه یا پیله کردن     

  .گرددهایی به حالت اولیه خود بر میشود بطوریکه بعد از گذشت ثانیهاستخراج می
هاي جنسی ولی در دورة فعالیت ،گیري آرام بودهشتر در زمانی غیر از فصل جفت

هاي شدید با دست و پاي خـود بـه    ممکن است با گاز گرفتن و یا ضربه  وعصبی شده   
 شـود بطـوري  مستی شتر نر در مقابل شتر ماده مشخص می. حمله کندمزاحمین اطراف  

                                                
1. Taqarjeq 
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کند و شتر نر با بـو       دام ماده شروع به ادرار می      ،شودکه وقتی شتر نر به ماده نزدیک می       
بطوري دن آن سر و گردن خود را راست نگه داشته و لب باالیی خود را جمع کرده               کر
  .دنشوهاي پایینی دیده می و دندانها  لثهکه

  
   قرض دادن شتر نر-2-6

ي خود از تعدادي دام نر نگهـداري    ها  دامدر بعضی مواقع شترداران براي باروري       
مشکل به وسیله دیگر شترداران حـل       حال اگر شترداري فاقد دام نر باشد، این         . کنندمی

 مـاه بـصورت قرضـی در اختیـار دیگـر          3 تـا    2که دام نر به مدت       بطوري. خواهد شد 
 یعنی آنها از یکـدیگر  ،این عمل در بین شترداران دو طرفه است. گیردشترداران قرار می  

کنند و براي این کار هیچگونه قراردادي رسمی بین آنها وجود نـدارد و            کمک طلب می  
قـرض  . شوداي دریافت نشده و یا پرداخت نمی      همچنین در مقابل این عمل هیچ هزینه      

هاي گله در بین شترداران بیشتر در زمان گذشته مرسوم بوده است و امـروزه       دادن نرینه 
  .هستند شترداران داراي دام نر بیشتر

  
   زائیدن شتر-3-6

تن پیدا شد، خود را از  ماه، وقتی که آثار وضع حمل در شتر آبس        12بعد از حدود    
خوابـد و  گیرد و دا م مرتب و مدام روي زمین می        کند و فاصله می   جمع شتران جدا می   

حتی وقتی سر نوزاد از   . زندگاهی به پهلو خوابیده و پا می      . خورددیگر هیچ غذایی نمی   
. شود، ممکن است از جاي خود بلند شود و به راه بیفتـد       داخل زهار به بیرون ظاهر می     

خوابد و نـوزاد  دهد تا اینکه می  مین طور به راه رفتن، خوابیدن و برخاستن ادامه   می           ه
 مانند گوسفند، بـز و گـاو، پـس از    ها دامشترها بر خالف سایر     . آوردخود را به دنیا می    

 بچه شتر به دنیا آمـده یـا بوسـیله سـاربان و یـا در         پس. لیسندزایش نوزاد خود را نمی    
هاي مـادر راهنمـایی   تري خشک شده و به طرف پستانمان طوالنیهواي آزاد ولی در ز 

 زیرا این زمان حـساس  است،مراقبت از بچه شتر در اولین ماه تولد بسیار مهم         . شودمی
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الزم به ذکر است که وقتی بچـه شـتر   . باشد و بیشترین تلفات شتر در این زمان می    بوده
توانـد  ن از بین رفته یا مریض بوده و نمیمیرد، بچه شتري را که مادر آبعد از زایمان می 

گیرند هر چند این کار نیز زحمات خاص به نوزاد خود شیر دهد را براي آن در نظر می      
  .خود را دارد

  
  )جار( جایگاه گله -7

بطور کلی نگهداري و پرورش شـتر بـه جایگـاه و تجهیـزات گونـاگون و پرهزینـه در                 
رها به دلیل اینکه نـسبت بـه محـل نگهـداري خـود      شت.  نیاز ندارد ها  داممقایسه با سایر    

هایی گرم و داراي درجه حرارت زیـاد زنـدگی    چندان متوقع نیستند و اکثراً در سرزمین      
 ضـمناً بـه نـدرت اتفـاق        ،انداي براي آنها بوده    کمتر به فکر ساخت طویله     ، پس کنندمی
  ).176: 1378نی فرد، امی(افتد که تعداد زیادي شتر را در یک محل نگهداري نمایند  می

شود که آالچیق تقریباً در     محل نگهداري گله شتر در این منطقه طوري ساخته می         
اش تـسلط کـافی    که ساربان یا شتربان نسبت بـه گلـه          بطوري ،شودوسط آن مستقر می   

شـود کـه از لحـاظ شـکل         این جایگاه معموالً از چهار قسمت تشکیل مـی        . داشته باشد 
قسمتی . تی نداشته و تنها فرق آنها در بزرگی و کوچکی آنهاستظاهري با هم هیچ تفاو

هـاي قـصر،   که از همه بزرگتر است مختص اکثریت گله بوده که شـامل نوزادهـا، مـاده     
  .باشندها میها و آبستننرینه

براي اینکه ساربان نسبت به شترهایی که دورة آبستنی آنها کامل شده و نزدیک به          
هـاي الزم را     کافی داشته باشد و در هنگام زایش به آنها کمـک           باشند، اطالع زایمان می 

همچنین شترهایی کـه زمـان زایـش آنهـا     . دهندنماید، در جایگاهی جدا آنها را قرار می   
بخصوص در هنگام شب، سرآمده باشد، شترداران آنها را به محلی دیگر انتقـال داده تـا     

براي .  نوزاد خود را به دنیا بیاوردها امشتر مادر بتواند به راحتی و بدون مزاحمت سایر د
شترهاي شیرده نیز، وقتی گله در هنگـام غـروب و پایـان چـرا از مرتـع و چراگـاه بـر               
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. دهنـد  آنها را از نوزادهایشان جدا کرده و در جایگـاهی مخـصوص قـرار مـی     ،گردد می
گـاهی  یادآوري این نکته نیز ضروري است که براي شترهایی که زایمان کـرده انـد جای            

که شترداران آنها را خارج از جایگاه اصلی و در محوطۀ اطراف آن   بطوري،وجود ندارد
  .دندهقرار می

شترداران معموالً براي ساختن این محل، چهار طرف آنها را بوسیلۀ تراکتور یا بیل 
کنند که این شـیارها  مکانیکی به عرض تقریبی نیم متر و به عمق یک و نیم متر حفر می    

ۀ جایگاه تا حدود یک متر از عمق اصلی داراي شیبی در حدود پنجـاه تـا شـصت              از لب 
هـا  وجود این شیب به دلیل آن است که وقتـی شـترها در ایـن گـودال             . باشددرصد می 

توانند سریعاً به حالت ایستاده قرار گرفتـه و از گـودال خـارج    بافتند، زخمی نشده و    می
هـا ممکـن    مشکالت خـروج دام از گـودال   عالوه برنبود شیب، ولی در صورت     ،شوند

  .است باعث صدمه دیدن آنها شود
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  )Jar -جار(نمایی از جایگاه گله شتر در منطقه   
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ها بوسیلۀ خاکریزي به ارتفاع تقریبی ها، چهار طرف جایگاهعالوه بر وجود گودال
ها تا حدود زیادي ده است که از لغزش شترها به داخل گودال   شمتر محصور   سی سانتی 

 همه از یک درب ورودي که همسطح بـا زمـین اسـت          هااین جایگاه . کندجلوگیري می 
نمایند که بسته به نوع جایگاه اندازة آن بین یک جهت ورود و خروج شترها استفاده می    

 از محل ،براي جلوگیري از خروج دام بعد از ورود به آن. و نیم تا سه متر متفاوت است
را با طنـابی بـه هـم    ده است شها دو پایه چوبی که در دو سمت آن مستقر         این ورودي 

  .کنندوصل می
  

  ها دامگذاري  نشانه-8
انـد  هایی داشـته ي خود نشانهها دامها براي اي از ترکمن هاي بسیار دور هر قبیله    از زمان 

مردم بعد از فـوت فـردي از یـک قبیلـه، نمونـه            . داده است که مالکیت آنها را نشان می     
ایـن  . انـد کـرده  مـی  سنگ قبر او حک ي وي را بر روي    ها  دامگذاري شده   عالمت نشانه 

عمل امروزه نیز به نوعی دیگر در بین دامداران رواج داشته و شترداران نیز از این قاعده  
 در  ها  دامي خود را از دیگر      ها  دامشترداران براي اینکه به راحتی بتوانند       . مستثنی نیستند 

-ي مختلفی که از زمان    هااي بزرگ شناسایی و تشخیص دهند از عالئم و نشانه         بین گله 

هـا  این عالئـم و نـشانه   . کنندهاي گذشته در فرهنگ آنها رواج داشته است، استفاده می         
اغلب بر اساس یکسري تغییراتی اسـت کـه بـه وسـیلۀ صـاحبان شـترها در بعـضی از              

 بـاقی بمانـد،   ها سالد و شوها پاك ن براي اینکه نشانه  . شودهاي بدن آنها داده می    قسمت
گذاري و یا قسمتی از اعضاي بدن       روي قسمتی از پوست بدن عالمت      1"القاح"بوسیلۀ  

هـاي موجـود در بـین شـترداران منطقـه و همچنـین            عالئـم و نـشانه    . دهندرا برش می  
  :باشداصطالحات مربوط به آنها به شرح زیر می

  

                                                
1. Halqa 
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  1)داغلی( داغ زدن -1-8
. کننـد د اسـتفاده مـی    ي خـو  ها  دامگذاري  اغلب شترداران از این روش براي نشانه      

را در آتش سرخ کـرده و     . هاي خیلی ساده که از یک نوع فلز ساخته شده است          عالمت
ها این عالمت . کنند حک می  ،هاي مختلف بدن شتر خوابانده شده     آن را بر روي قسمت    

نام خاصی نداشته و هر یک از شترداران بنا به سلیقه شخصی خود طرحـی را انتخـاب            
  . اشاره شده استادامهها در المتبه این ع. کندمی

کننـد   بعضی از صاحبان شترها، باالي بینی و یا پوزه دام خود را داغ مـی  -1-1-8
  .باشد بر عکس در التین میUکه اغلب بصورت حرف 

  
  

  
  
  
  
  
کنند کـه  هایی را بر روي ران پاهاي عقب حک می بعضی از آنها عالمت  -2-1-8

  باشد در فارسی می8 در التین و عدد X و Tدر بیشتر موارد بصورت حرف 
  
  
  
  
  

                                                
1. Daqli 
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کنند که ایـن    گذاري می ي خود عالمت  ها  دام اکثریت شترداران در گردن      -3-1-8
  .باشد در التین میt و O و همچنین حروف 11 و 1ها شامل عدد عالمت
 

 
 
         

 
  

   برش یا بریدن-2-8
عمل بریـدن  . باشدمرسوم نمیگذاري در بین شترداران منطقه خیلی این نوع نشانه  

ایـن  . شـود ي کوچک مانند گوسفند و بـز در منطقـه انجـام مـی    ها دامیا برش بیشتر در     
  .باشدها به شرح زیر میعالمت
  
  
  
  

  2      آردي آلق        1اوجی آلق           
  
  
  

  
  3   چک       

                                                
1. ujialeq 
2. Ardialeq 
3. chak 
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   تولیدات شتر-9
 ،از مراتع فقیر و با پوشش گیاهی کمبا توجه به قانع بودن و پتانسیل باالي استفاده شتر         

هاي مختلف از آن نیز براي بشر بسیار مفید         ي دیگر، تولید فرآورده   ها  دامنسبت به سایر    
  .توان به تولیدات شیر، پشم و کرك، گوشت و پوست اشاره کردده که از آن جمله میبو

  
   شیر و شیردوشی -1-9

 جنبه خـود مـصرفی   بیشترست که  اهمیت در شترها، شیر اباهاي یکی از فرآورده 
باشد، بعد از زایمان و بـه دنیـا آوردن     که خیلی و مقوي می1)آغِز(شیر اولیه شتر   . دارد

نوزاد، به مدت تقریبی یک هفته و روزي دو بار با کمک ساربان در اختیار نـوزاد قـرار                   
ار نـوزاد شـتر تـا    شود و در اختی  شیر شتر معموالً توسط شترداران استفاده نمی      . گیردمی

  . گیردسن یک سالگی قرار می
 خـود را بـه گـردن آویختـه و        2)بـدرِ (ساربانان در هنگام صبح سطل شیردوشـی        

یکی از نفرات خانواده نیز در کنار درب . دنشوبصورت ایستاده به شیردوشی مشغول می
گـاه  ورودي ایستاده که اول نوزاد شتري که نوبت شیردوشی آن است را بـه داخـل جای      

شیردوشـی  .  کنـد از آن خـارج     را  وارد و شترهایی که شیردوشی آنها تمام شده اسـت           
شترها بر عکس شیردوشی گوسفند و گاو بدون نوزاد آن امکان پذیر نبوده و یـا بـسیار         

بعـد از  . سخت است چون باید بچه شتر در آغاز شیردوشی پستان شتر مـادر را بمکـد               
در ظرفی دیگر که دهانـۀ آن را تـوري بـا منافـذ ریـز          آن را    ،گرفتن شیر از هر نفر شتر     

شـترها در  . ریزند تا خار و خاشاك وارد شـده در شـیر گرفتـه شـود       پوشانده است، می  
 شـیر بیـشتر و بـا کیفیـت     ،روزهایی که مدت زمان بیشتري براي چرا در اختیـار دارنـد   

ـ        . کنندباالتري تولید می   ه سـایرین کمتـر     همچنین شترهایی که تعداد زایش آنها نسبت ب
  .باشدمی ن نیز به مراتب کمترشا  شیر تولیدي،است

                                                
1. Aqez 
2. Badre 
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در . باشـد  متغیـر مـی  تـر یل 6 تا   2مقدار شیر تولیدي در هر نفر شتر در منطقه بین           
توان تعداد نوبت شیردوشی را از یکبـار در         می ،صورتی که نوزاد شتر در کنار آن نباشد       

هایت براي از شیرگیري بچه شترها بعد از  در ن .  وعده در روز افزایش داد     3 تا   2روز به   
یک سال، آنها را از شترهاي مادر به مدت یک ماه جدا کرده تا شتر مادر شـیر خـود را            

  .خشک کرده و به دورة جفت گیري بعدي یعنی سال بعد از آن برسد
  
  هاي شیري     فرآورده-1-1-9

هـاي   فـرآورده  شیر شـتر  یکی از محصوالت با ارزش در شتر شیر آن است که از             
در . با توجه به علوفه در دسترس شتر، مزة شیر آن متفاوت است           . شودخاصی تولید می  

کند طعـم شـوري     منطقه گمیشان شیر شتر به دلیل اینکه شتر از گیاهان شور تعلیف می            
امـا از   . هایی مانند خامه، کره، پنیر و غیـره را نـدارد          دارد، بنابراین پتانسیل تهیه فرآورده    

 * 1توان به فـرآورده تخمیـري بنـام چـال    ت مهم شیر شتر در ترکمن صحرا می محصوال
قره باش و همکاران، (ها طرفداران زیادي دارد    اشاره کرد که مصرف آن در میان ترکمن       

  .کنندها شیر شتر را بصورت خام نیز استفاده میالبته بعضی از ترکمن). 58: 1387
  
   طرز تهیه چال-1-1-1-9

ازین مستقر شدن شترداران در منطقه، آنها بـراي تهیـه چـال، شـیر       در روزهاي آغ  
ي هـا  دام که حاوي مقـداري مایـه ماسـت      2)قورتونگ(دوشیده شده را در ظرفی به نام        

درب ظرف را بـسته و آن را در روزهـاي       . کننددیگر است، ریخته و آنها را مخلوط می       
ن آن را در حضور آفتاب قرار تواسرد سال در محلی گرم و اما در روزهاي گرم سال می

محتویات داخـل ظـرف    . دشو روز طول خواهد کشید تا تهیه        2چال اولیه به مدت     . داد

                                                
1. Chal 

 .دوغ گرفته شده از شیر شتر را گویند *
2. Qortung 
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 گفته 3)آقاران( یا 2)قالما(شود که الیه اولی که به آن  به دو الیه یا طبقه تقسیم می1)قور(
امـا الیـه    . رداي تقریباً شیرین دا   چیزي شبیه به سر شیر و یا خامه است که مزه          . شودمی

 است که در اوایل تهیه تقریباً       4)دیه چال (شود، همان دوغ شتر     دومی که چال نامیده می    
 ولی هر چقدر آنها به مدت زیـادي  ،اي تقریبی شور و شیرین داردو مزه بوده  بدون گاز   

  . تر خواهد بود چال بدست آمده خوشمزه،دنو در محلی گرم نگهداري شو
هـاي  هاي قبلی بـراي تهیـه چـال       گیري در منطقه از چال    لبعد از مراحل اولیه چا    

شود که چال بعد این عمل باعث می. کنندروزهاي آینده به جاي مایه ماست استفاده می    
چال ترش و رقیق است و به عنوان . باشد ساعت تهیه و آماده خوردن       2از مدت تقریباً    

: 1374عسگري خانقاه و کمـالی،  (شود غذاي کاملی با نان در بهار و تابستان خورده می  
171.(  

  
  هاي آن خاصیت دارویی و درمانی شیر شتر و فرآورده-2-1-1-9

بومی در این منطقه . یکی از فاکتورهاي مثبت شیر شتر استفاده دارویی از آن است
تواند به عنوان یک ضد سرطان عمل کند و همچنـین      ان محلی معتقدند که شیر شتر می      

، تنگـی   )قنـد (ها همچون دیابـت     تر را در درمان خیلی از بیماري      چال حاصل از شیر ش    
  . دانندنفس و آسم و فشار خون مؤثر می

  
   پشم و کرك شتر-2-9

پشم شتر از دیرباز در مناطق خشک و کویري ایران و شهرهاي حاشیه کویر مورد     
 مصرف فراوانی داشته است و چادر اغلب عشایر چادرنشین از پشم ایـن حیـوان بافتـه         

شترداران از پشم و کرك شتر    . شد زیرا عایق خوبی در برابر گرما و سرما بوده است          می

                                                
1. Qor 
2. Qalma 
3. Aqaran 
4. Diye Chal 
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هـا و گـردن     تراکم پشم شتر معموالً در ناحیه کوهان، شـانه        . برندهاي زیادي می  استفاده
هاي منطقه گمیشان نیز به عنوان یکی از  قطب (.نسبت به جاهاي دیگر بدن بیشتر است  

  ). مطرح استلستانپرورش شتر در استان گ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هر چه سن حیـوان افـزایش   زیرا تر است،   پشم بچه شتران از پشم شتران بالغ نرم       
یابد و میزان تولید سالیانه هر نفـر شـتر      هاي خشن نیز در آن افزایش می      یابد میزان پشم  

 موقع ریزش و چیدن پشم در شتر بستگی فراوانی   . باشد کیلوگرم می  5/1 تا   1در حدود   
شـوند و   که شترهایی که در جایگاه نگهداري می        بطوري ،به شرایط محیطی منطقه دارد    

 پشم ریزي دیرتري از شترهایی که آزاد بـوده  ،روندکمتر جهت چرا به مرتع و بیابان می 
بطور کلی پشم شـتر در فـصل        ). 203: 1378امینی فرد،   (کنند دارند   و در بیابان چرا می    

مراسـم پـشم    . کندشود و در تابستان سال آینده ریزش می       میزمستان رشد کرده و بلند      
 بـه بیـانی دیگـر    . مانند گوسفند و بـز زیـاد مرسـوم نیـست    ها دامچینی بر خالف سایر     

هاي ریزش کرده در تابستان را جمـع آوري          ساربانان و شترداران در تابستان بیشتر پشم      
  .کنندي کوچک استفاده میهاکرده و از آن در تهیه پتوهاي دستی و همچنین قالیچه

  

  )شکل درجه کیفی پشم روي بدن شتر(
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   گوشت و پوست -3-9
ي دیگـر دارد  هـا   دام اثـر سـوئی روي       ،گوشت شتر در مناطقی که گرماي محـیط       

در منطقه ترکمن صحرا نیز به دلیل کشتار زیاد   . شودمهمترین منبع پروتئین محسوب می    
پوسـت شـتر را نیـز در قـدیم دبـاغی      . شتر، گوشت آن مصرف بـاالیی در منطقـه دارد       

شود و  اما امروزه از آنها استفاده نمی     ،دوختند می یهاي مخصوص کردند و از آن گیوه     می
  .دشو یا خیلی کم استفاده می

  
  گیريبحث و نتیجه
اي ها و ابزارهاي زمـان آزمـوده  جهان، گنجینه ارزشمندي از روشبومی  مجموعۀ دانش   

نجینۀ ارزشمند کـه خـود   این گ . است که در توسعۀ پایدار تمام جوامع بکار خواهد آمد         
ان اسـت، رابطـۀ بـین       بـومی   حاص تجربیات چند هـزار سـاله و اطالعـات ارزشـمند             

و بـومی  این امر با تحلیل عمیق دانش . کارشناسان و مردم محلی را قوام خواهد بخشید     
آشنایی نزدیک با شیوة نگرش مردم محلی میسر شده و شکاف گـسترده و عمیـق بـین                  

 با عشایر و دامداران و همچنین روستائیان از این طریق ترمیم      کارشناسان و پژوهشگران  
حـال بـه مـوادي    . پرورش و نگهداري شتر نیز از این قاعده مستثنی نیستند     . خواهد شد 

و دانش رسمی در زیر اشـاره  بومی مبنی بر مقایسه دانش ساربانان و شترداران محلی و       
  .خواهد شد

ي دیگـر کـم   هـا   دام شیر شتر نسبت به      دارد که بیان می ) 1379(ذاکري مهرجردي   
داند، و نوع تغذیه و میزان آب چرب است و طعم آن را معموالً شیرین و گاهی شور می

در صورتی که سـاربانان و شـترداران طعـم         . دانددر دسترس دام را در آن تأثیرگذار می       
شـود را بـه   میاي غیر از چال از آن تهیه ن   دانسته و اینکه هیچ فرآورده    را بدبو   شیر شتر   

  .  دانندهمین علت می
Farah et al) 2004(     6 تـا  5 در پژوهشی تولید روزانه یـک شـتر شـیرده را بـین 

داند و عواملی نظیر نژاد، سن شتر، دوره شیردهی، فصل سال و دسترسی به     کیلوگرم می 
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 اما سـاربانان منطقـه مقـدار شـیر تولیـدي         . علوفه و آب را درآن تأثیرگذار دانسته است       
الزم به یادآوري است که گله شـتر در  . دانند کیلوگرم می5 تا 2روزانه در شترها را بین   

  .این منطقه فقط از گیاهان منطقه استفاده کرده و هیچ تغذیه مکملی ندارد
 رسـالگی از شـی   دارد که شترها معموالً تا یـک بیان می ) 1388(مومنی و همکاران    

کنند و پس از     ماه اول، فقط از شیر مادر تغذیه می        که در دو   کنند بطوري مادر تغذیه می  
سـالگی   د و این وضـعیت تـا یـک    نپردازآن، عالوه بر شیر مادر به چرا در مرتع نیز می          

موارد ذکر شـده بـا   . شوندیابد و از این سن به بعد بطور کلی از شیر گرفته می          ادامه می 
  .توجه به نتایج پژوهش بطور کامل همخوانی دارد

 به صورت سنتی از زمان قدیم در کار پرورش شـتر    ها در این منطقه     وستااهالی ر 
بـا   پـس هستند و از آنجایی که تقاضا براي دوغ و گوشت شـتر در بـازار زیـاد اسـت                     

ـ          تـوان   بیشتر این نوع دام در منطقه می      پرورش    ه منظـور تولیـد را در سـطح کـشور و ب
 اما ایـن کـار      ،دهندرورش می در ترکمن صحرا عده زیادي شتر پ      . انداختصادرات راه   

توانـد تولیـد گوشـت و شـیر     ساماندهی شده نیست و سرمایه گذاري در این زمینه مـی     
 بنابراین براي این    .شود را ساماندهی کند   شترهاي روستاییان که استفاده بهینه از آن نمی       

البتـه بـراي یـک      . باشـد عمل نیاز به تجربـه چنـدین سـاله شـترداران و سـاربانان مـی               
و دانش رسمی با هـم تلفیـق شـود تـا        بومی  تر بهتر است که دانش      ریزي منسجم  امهبرن

بـصورت  بـومی  دانـش  زیـرا  . تر به اهدافمان در این زمینـه برسـیم     هر چه سریع   یمبتوان
شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده ولی در مقابل آن دانش رسمی بـا اسـتفاده از                   

باید این نکته را در نظـر داشـت کـه دانـش     . بدیاامکانات روز بصورت کتبی توسعه می 
توانـد بـه   مـی بـومی   بلکه دانش اندوخته شده در مردم       ،کندبه تنهایی کفایت نمی   بومی  

بنابراین براي توسـعه هـر چـه بیـشتر          . عنوان یک مکمل، با دانش نوین همکاري نماید       
  . اطالعات کوشیداین  و مستندسازي ط باید در ثبت و ضبها فعالیت
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