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 چکیده   
گیرد و حاصل  های محلی آنان را در بر میو آگاهی هادانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر قومی است که باورها، ارزشدانش، سنگ بنای توسعه است؛   مقدمه:

بلرای  حیلاتی جنبه یك بومی هایظرفیت ایجاد است. شده منتق  موروثی شک  به دیگر نس  به نسلی که از محیط طبیعی و اجتماعی استوخطا در ها آزمونقرن
 ایل  درکله  است؛ شده سبب را تولید فرآیند در اقتصادی هایو بحران محیطیزیست مشکالت پیشرفته، هایفناوری از استفاده اخیر هایسال . دراست پایدار توسعه
 داشت. واهدخ را پایدار توسعه هایشاخص به دستیابی در نقش کلیدی روز دانش از آگاهی و تولید سنتی هایشیوه و بومی دانش شناخت رابطه

عشایر از  برداریبهره گونگیچ و مرتع مدیریت چون هاییممسنی در فعالیت ای  رو کوچ عشایر بومی دانش معرفی پژوهش، ای  از کلی هدف  هدف پژوهش:

 باشد.می دامی امراض و آفات اب مبارزه هایروش و سنتی دامپزشکی لبنی، غیر محصوالت فرآوری عشایری، هایسکونتگاه و مسک  منظر؛ ، از«محیطی زیست»

متعددی از جمله  فنون از گیریهرهب با است و درآمده اجرا به کیفی رویکرد با که است ایگسترده مطالعه حاص  حاضر، پیمایشی پژوهش  شناسی تحقیق:روش

)مسک  عشایری،  ممسنی ی ا گرچکو عشایر بومی دانش یپیچیده هایسامانه از کوچکی مشارکی بخش یمشاهده و عمیق هایمستقیم، مصاحبه مشاهده
 .دبکش تصویر به را محصوالت غیر لبنی و دامپزشکی بومی(

یفه مستق  می باشد که سه ای  بزرگ قشقایی، خمسه، ممسنی و هشت طا از متشک  هایگروه قالب در فارس استان کوچنده عشایر :قلمروجغرافیایی پژوهش

باشلد کله دشلم  زیلاری می وطایفه جاوید)جاوی(، رستم، بَکِلش  4در حال حاضر ای  لر ممسنی شام  پژوهش حاضر، عشایر ممسنی می باشد. قلمرو جغرافیایی 
 باشند.اند و دارای زندگی کوچندگی نمیجانشی  شدهطوایف بَکِش و دشم  زیاری یک

 به را زیستمحیط حفظ امر ای  که شده رتعیم گیاهان پایداری به منجر چرا مدیریت اعمال با عشایر بومی دانش دهدمی نشان تحقیق هاییافته ها و بحث:یافته
 مورد را ندارند چندانی کیفیت دست کهپایی  مراتع ابتدا که است ای  مراتع احیای برای هاآن هایف  از یکی .شد خواهد سبب را پایدار یتوسعه نهایت در و دنبال داشته

 اجزای و قطعات تمام که) بهون(چادرسیاه به موسوم عشایر دهند. همچنی ، مسک می هاآن به را باالدستی مراتع مصرف اجازه سپس داده قرار دام استفاده

 کند.می ایفا نقش مهمی ی پایدارتوسعه در ومیب فاکتورهای رعایت دلی  به است سازگار طبیعت با آن ساختار و شک  و برده وام به طبیعت از را خود دهندهتشکی 

 خطرترند. کهکم  تجاری-مصنوعی اروهاید با مقایسه در که داد قرار زیستی هایفناوری یزمره در توانمی را بومی دامپزشکی هایشیوه از در نهایت بسیاری :نتایج

 می شود.« درون تنی»و شیوه های« برون تنی » های شیوه شام 

 

ژه :کلیدوا  ، ای  ممسنی.نشینیپایداری کوچعشایر، مدیریت چرا،  بومی، دانش ها
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  مقدمه
 همسازی در جغرافیایی و محیط لیدتو شیوه ضرورتبه بنا زندگی نوع ای  در مسک  است. چادرنشینی با مترادف اصوالً کوچندگی زندگی

 یك عنوانبه است زیست کوچندگی الگوی با نواهم ابتکاری و معماری اصی  دارای که هاسکونتگاه نوع ای  شود،می انتخاب محیط با کام 

 برداشت تولید، نگهداری، سنتی یشیوه (.40: 1390زاده، پاپ زن و افشار) کنندمی حفظ خود پناه در کوچندگان را که هاستقرن عملی طرح
 است، داده نشان را خود مثبت ارد نقشمو از بسیاری در و قرارگرفته استفاده مورد دامداران و کشاورزان توسط سال سالیان که دامداری و زراعت
 .آمد خواهد دستبه بومی توسعه پایدار الگوی روز، دانش با بومی دانش ای  آمیخت  با گیرد. قرار استفاده مورد پایدار یتوسعه برقراری در تواندمی

 بومی خاص منطقه، الگوی هر در ات دارد سنتی تولید و سنتی یشیوه بومی، دانش شناخت به احتیاج بومی، پایدار یتوسعه الگوی از استفاده
 گیرد. شک  آن وجودم امکانات و شرایط با متناسب
های تولیدی و خدماتی موجب تحوالت اساسی در های جدید در کلیه فعالیتکارگیری از دانش بومی و نوی ، فناوریقرن اخیر بهدر نیم 

ها نظریه ها وها، نگرشکارگیری برخی فناوریبرداران کشاورزی و روستاییان شد. در همی  حال بهفرایند تولید و خدمات عرصه زندگی بهره
پردازان توسعه شده های فکری اندیشمندان و نظریهمحیطی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده و موجب دغدغههای زیستمعضالتی را در عرصه

ها، رجوع به دانش تجربی های مورد نظر در پاسخگویی به ای  دغدغه(. یکی از گزینه18: 1384الدی  افتخاری،بوذرجمهری و رک ) است
بنابرای  ای   برداران محلی است که اصطالحاً دانش بومی نام گرفته است؛بهره« خرد تجربی انباشته و تاریخی»گیری از تگان است. بهرهگذش

ها عمالً در مسیر توسعه کارگیری آن از مردم محلی و دانش آنهای متناسب و بهشود که در فرایند تعیی  نیاز و طراحی فناوریامکان فراهم می
 بسیار برچیدن و برپایی و ونق حم  باقابلیت سکونتگاهی تولید به منجر ای  نیاکان طراحی نیز ممسنی ای  توازن و پایدار استفاده شود. درم

 است. شده پذیرفته بومی معماری یك عنوانبه که شده بهون() چادرموسوم به سیاه راحت
 هایویژگی تمام علیرغم دارد، همراه هرا ب محیط در موجود هایظرفیت از کام  استفاده که شدهطراحی هوشمندانه شکلی به چادرسیاه 

 در گرددمی محسوب قوم هر معنوی میراث از بخشی عنوانبه و دهدقرار می زیستی الگوی ای  با نواییهم در را آن که به فردش، منحصر

 که تفکری قومی ابتکار و یبوم سازه یك عنوانبه را آن با مرتبط بومی دانش مستندسازی ضرورت امر همی  جدی است، تهدید معرض

 برای ابزاری عنوانبه حاضر پژوهش تا است گردیده باعث دیگر عوام  کنار در عوام  ای  .دهدمی نشان است، همراه آن با خردگرایانه کامالً
 ای  رو کوچ عشایر بومی دانش عرفیم پژوهش، ای  از لیک پذیرد. هدف انجام بومی خاص هایویژگی بر تکیه با ی پایدارتوسعه به دستیابی

 عشایری، هایسکونتگاه و مسک  منظر؛ ، از«محیطی زیست»عشایر از  برداریبهره چگونگی و مرتع مدیریت چون هاییممسنی در فعالیت
 ای  داد پاسخ آن به باید ادامه رد که الیسؤ باشد.می دامی امراض و آفات با مبارزه هایروش و سنتی دامپزشکی لبنی، غیر محصوالت فرآوری
ب نخست به پیشینه پژوهش پرداخته در ای  چارچوگردد؟ می رو کوچ عشایر توسط محیطیزیست مسای  پایداری سبب بومی، دانش آیا که است
زیست پرداخته پایداری محیط شود و سرانجام به چگونگی استفاده از دانش بومی عشایر در دستیابی بهشود؛ سپس دانش بومی تعریف میمی
 شود. می

تاریخ دانش بومی همزمان با تمدن بشری است و ای  دانش قب  از دوره رنسانس مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته بود، اما گسترش آن 
توان پزشکان و لمی دانش بومی میگردد. از پیشگامان تحقیقات عالمللی در زمینه دانش بومی به اوای  قرن بیستم بازمیهای بی ویژه پژوهشبه
آنان . را نام برد 5و رابرت مك گریسون 4، وست  آ. پرای جی . تی. رنچ3، اف. اچ. کینگ2، آبرت هوارد1پزشکان مشهوری چون ویلیام ا. آلبریچگیاه

ر جوامع غربی ناشی از گسترش مواد های قلبی و ریوی، شیوع امراض و آفات گوناگون دامی و کشاورزی دباور داشتند که گسترش سریع بیماری
اما با آغاز جنگ جهانی دوم، تحقیقات ای  دانشمندان تحت  (؛19: 1384الدی  افتخاری،بوذرجمهری و رک ) شیمیایی نو پای آن زمان بوده است

های توسعه صنعتی کم و بیش آشکار های ناپایداری در فرایندتدریج نشانهبه 1970اما بعد از دهه  تأثیر مسائ  جنگ قرار گرفت و کاهش یافت؛
جایی رسید که بانك های تولید کشاورزی بومی برانگیخت. شناخت و ضرورت دانش بومی بهها و روششد و مجدداً توجه دانشمندان را به دانش

                                                 
1 - William A. Albrecht 
2 - Albert Howard 
3 - F. H. King 
4 - G.T. Wrench 
5 - Robert Mac Carrison 
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و از تعداد زیادی جوامع بومی م. کنفرانس را در واشنگت  دی . سی. برگزار کرد  1993جهانی از ای  تحقیقات حمایت کرد؛ چنانچه در سپتامبر 
از جهان دعوت به عم  آورد. هدف از برگزاری ای  کنفرانس آن بود که آیا دانش بومی قادر است تا یك آینده پایدار را برای بشر ایجاد کند؟ 

های جهان وجود دارد نهای رسمی و غربی نیست، بلکه هزاران علم و ف  در سراسر تمدنتایج کنفرانس آشکار شد که دانش منحصر به دانش
 که در توسعه پایدار سهم بسزایی دارند.

مرکز پژوهش بی  »و « برنامه توسعه و سیاست های دانش قومی»های المللی به نامسه مرکز دانشگاهی دانش بومی بی  .م 1992در سال 
گاه ایالتی آیوا در آمریکا، یادداشت تفاهمی را مبنی بر در دانش« مرکز دانش بومی و توسعه روستایی»در هلند و « المللی و شبکه های مشاوره ای

(. از آن زمان تاکنون بیش از سی مرکز WWW.Iranik.com) کمك به تأسیس مراکز تحقیقات دانش بومی در سراسر جهان امضا کردند
مرکز پژوهش عالی »، «بومی نیجریه مرکز دانش»، «مرکز منابع دانش بومی سری النکا»تری  آنان، دانش بومی تأسیس شده است که از فعال

برای   (.104: 1378عمادی و عباسی،) توان نام بردرا می« مرکز منابع دانش بومی و توسعه پایدار فیلیپی »و « نظام های دانش بومی هندوستان
ود دارد؛ اما اصطالح دانش وج 5«دانش مردم»و  4«دانش سنتی»، 3«دانش فنی بومی»، 2«دانش محلی»های دیگری مانند نام 1«دانش بومی»

 بدان خاص ایزاویه از کدام هر که شدهارائه بومی دانش خصوص در متعددی (. تعاریفIIRR,1996:7) شودکار گرفته میبومی بیش از همه به
برخورد با مشکالت  وسیله وارن و کشم  مطرح شد(، عبارت از مجموعه تجربه و دانشی است که یك جامعه درکه به) بومی دانش. اندنگریسته

دانش  .(Warren and Cashman,1988) های خود قرار داده استها و چالشگیریدست آورده و آن را اساسی برای تصمیمآشنا و ناآشنا به
وخطا زمونها آگیرد و حاص  قرنهای محلی آنان را در بر میها و آگاهیها، روشبومی بخشی از سرمایه ملی هر قومی است که باورها، ارزش

 (.1: 1378عمادی و عباسی،) شوددر محیط طبیعی و اجتماعی است، غالباً به صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نس  بعد منتق  می
ایط محیطی ازگاری با شرساساس کارایی و  شود و بردانش بومی از حوزه جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته است و به طور طبیعی تولید می 
از طریق  فزاینده آن شود؛ هر چند که معرفت مردم روستایی بعد از تحوالت شهرنشینی و رشدنواحی مجاور و دوردست پخش و منتشر میبه 

: 1376ازکیا و میرشکار،) ورده باشدراهم آتزریق دانش حوزه جغرافیایی خارج از روستا، تحت تأثیر قرارگرفته و اسباب فزونی و یا نابودی آن را ف
-شیوه و بعبارتی (؛1381مرادی، و کرمی) شده است منتق  موروثی شک  به دیگر نس  به نسلی از و یافتهتکام  طوالنی مدتی دانش طیی  ا (.6

 که باشدمی فعالیت حال در مردم از هاییگروهی وسیلهبه وخطاآزمون اساس و بر تجربه ینتیجه که است جهان نگرش به و فهم یادگیری، های
عاریف صورت گرفته توسط محققی  ای  ت(. با 1378ولی، شاه و اردکانی امیری(اندکرده) تجربه و برده بکار خود محیط را در دسترسشان در منابع

یرامون است ط با محیط پتوان گفت دانش بومی، همان سرمایه ملی است که حاص  اندوخته و تجربیات گذشتگان در ارتباحوزه، در مجموع می
با محیط  اری خود راست سازگشفاهی از نسلی به نس  دیگر منتق  شده است و باوجود تکنولوژی های مدرن امروزی توانسته اکه به صورت 

 ولی. است سازگار اجتماعی محلی هایتمسیس و بومی نهادی هایه انگار های بومی،انگاره بومی، زندگی شرایط با چون کماکان حفظ کند،
  گیرد. ندن از گزند دنیای مدرن امروزی, ضروری است راهکارهای علمی و عملی صورت بجهت تقویت آن و در امان ما

 غرب دنیای در آنچه از است. بدتر پرداخته بود، سنتی دنیای در که آنچه هر رد به شدنش، پدیدار آغاز از بسیاری تکبر با امروزی صنعتی جهان
 پیروان همانند غرب، در اندیشمندی کمتر روازای  پرداختند. بسیار رویزیاده به گذشتگان رد در سوم، جهان در آن روان دنباله که بود داد، چیزی رخ

ی گنجینه بومی پیر هر مرگ با است. نابودی حال در سرعتبه بومی پرداختند. دانش انسان یساله هزاران دستاوردهای ریشخند به اششرقی
 هر لذا است. شده کاسته تدریجبه شفاهی فرهنگ پاسداران ای  تعداد از جهان در کتبی رهنگف چیرگی رود. بامی میان از بومی دانش از عظیمی

 و نگهداری اند: حفظ،کرده ارائه ترتیبای به را توسعه امر در بومی دانش کاربردی هایاست. زمینه اضطراری بومی دانش گردآوری اقدامی برای
 در موفقیت جهت هاطرح ارزیابی و اجرا ریزی،برنامه طراحی، جمله از مراح  یکلیه در ومیانب طبیعی، مشارکت منابع مدیریت های بومیشیوه
 برخی در (.1378عباسی، و عمادی(بومیان  با مؤثر ارتباط و مسای  درست شناسایی رسمی، دانش و بومی دانش پایدار، ادغام یهای توسعهطرح

 کمك محلی منافع دهیسازمان و بندیاولویت شناسایی، به و کندمی فراهم را هاییفرصت ماعیاجت یتوسعه هایبرنامه برای بومی جوامع، دانش

                                                 
1 - Indigenous Knowlede 
2 - Local Knowledge 
3 - Technical Indigenous Knowlede 
4 - Traditional Knowlede 
5 - Pople Knowlede 
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 مواد سازیآماده بهداشت، کشاورزی، مورد در محلی گیریتصمیم برای بستری بومی، دانش نقش (.1378ولی،شاه و اردکانی امیری(نمایدمی

 .(1378عربیون،(باشدمی روستایی جوامع در دیگر تفعالی نوع هر و طبیعی منابع آموزش، مدیریت، غذایی،

 تأمی  ضم  سال هزاران یط بتواند که گردیده موجب بومی دانش کرده است که غنای مشخص غذایی مواد تولید و اقتصاد در عشایر نقش
 نیلب محصوالت فرآوری در خاص وکارهایساز از استفاده کهطوریوارد سازد به طبیعی منابع به را خسارت و آسیب کمتری  مردم، غذایی نیازهای

 زمان برای را ماندگاری قابلیت تتیك،سن و شیمیایی مواد از استفاده بدون که سالم محصوالتی تولید ضم  تا دهدمی عشایر به را امکان ای 
 سنتی دامداری سیستم و می ز مدیریت نمایند. دانش بازار عرضه به مناسب باقیمت و تولید فص  از خارج را خود محصوالت دارد، طوالنی

 مسائ  به سو دیگر از و شود مقابله بازار رفشا از ناشی هایچالش با یك سو از تا شود تلفیق دانشگاهی و علمی هایداده با بایستیمی
. است سنگی  مسئولیتی پیچیده اکولوژیکی شرایط با شکننده هایمحیط در مداخله (Chandrasekhar,2006).گفت شود پاسخ محیطیزیست

 و انساکن زندگی شیوه رفت  بی  از موجب تنها بلکه اند،پیشرفتی نداشته هیچ تنها نه جهان مختلف نواحی در عشایری توسعه هایبرنامه از بسیاری
 آن از و شناخته را سنتی مدیریتی سیستم ایدب ریزانرویداد برنامه ای  از اجتناب برای .اندشده قبلی شرایط نسبت به زیستمحیط شدن فقیرتر

 پزشکی کاربردهای از دام برای هابیوتیكنتیآ مصرف میزان اخیر، یدهه در (Melvyn, 2006).کنند استفاده توسعه هایبرنامه یپایه عنوانبه

 و اردکانی یامیر(است داده قرار دیجتهدید  معرض در را انسان سالمت دام یالشه در هاماندهباقی ای  وجود است، گرفته پیشی آن

 نتیجه در منفی اکولوژیکی تغییرات ائد وز مواد و کودها انواع از رویهبی یاستفاده نتیجه در مراتع آلودگی (.1376کامرون، و فاکس ؛1382عمادی،

 یشیوه بودن نزدیك ها،الشچای  . (1385عضدی، امیر و آسایش(است صنعتی دامداری نظام منفی محیطیزیست عوارض جمله از چرا عدم

 به توجه توسعه بودن ی محلیالزمه صوالًا که نکته ای  داشت  نظر در و بومیان نگرکلی سیستمی نگرش ارگانیك، دامداری به گشتی چرا دامداری
 کند.می فراهم عشایر دامداری بومی دانش به پرداخت  برای را کافی دالی  است، بومیان دانش
 دامداری هایفعالیت و زیستطمحی حفظ باعث که پویاست تعاونی نوآوری نظام یك بلکه نیست، رانانفعالی دامدا رفتار حاص  که دانشی 
بخشی از سرمایه  دانش بومی هر قوم،. است آن بوده زا استفاده درصدد جدید هاینظام هایناتمام بر غلبه برای نیز مدرنیسمپست حتی و شودمی

در به تأمی  ومیان را قاطوری که دانش محلی هر قوم، بگیرد، بهزار زندگی آنان را در بر میها و ابملی آن قوم است و باورها، دانسته
 پایدار برای توسعه حیاتی نبهج یك بومی هایظرفیت طبیعی کرده است، بدون اینکه منابع را تحلی  برد. ایجاد های خود از منابعنیازمندی

 بومی، دانش .کند حمایت و ویتتق را بومی مناسب دانش و شرایط که کنند طراحی را هاییباید رهیافت توسعه متخصصان و است. محققان

 بومی دانش هایویژگی از برخی .اشندبمی پایدار و اجتماعی مناسب و محیطیزیست نظر از که دهدمی توسعه ارائه برای را جدیدی الگوهای

 :از اندعبارت باشند،می پایدار توسعه و حفاظت در راستای و همسو که

 شرایط هاینیازمندی اب و خصوصاً است بومی محیط مناسب که کندمی ارائه را از زندگی روشی بومی دانش بومی: شرایط با تناسب

 .باشدمی سازگار بومی

 .شودمی برداشت محیط از یاز استن بقا برای که چیزی فقط باشد،می ضروری برای نیازهای تنها تولید، منابع: استثمار از جلوگیری

 پخش خطر گوناگون، معیشتی یبا راهبُردها معموالً و گیردنمی صورت زیاد برداریمنبع، بهره یك از تنها متنوع: تولید هایسیستم

 .شودمی

 برای انسان که شودمی دس نگاهمق عنصری عنوانبه زمی  دارد. به وجود طبیعی معموالً منابع از حفاظت اخالق طبیعت: به احترام

 .نیازمند است آن به خود بقای

 .کند ترکیب خود در را بیرونی دانش و شود سازگار شرایط جدید با است قادر بومی دانش پذیری:انعطاف

 نس  برای زمی  حفظ یمسؤلیت برا و التزام احساس دارد، وجود که قومی و اجتماعی فامیلی ارتباطات خاطر به اجتماعی: ضمانت

 (.Langill, 2006دارد) وجود بعدی
 های زیادی در زمینه دانش بومی انجام شده است. محققانی همچون کاظم ودیعیهای گذشته تحقیقات و پژوهشدر ایران نیز از زمان

(، 1374) (، مصطفی ازکیا1380و  1373) (، مرتضی فرهادی1371) (، مهدی طالب1358) (، خسرو خسروی1353) (، جواد صفی نژاد1352)
( و دیگران تحقیقات 1390پور ) (، اصغر میرفردی و رضا دهبانی1383) (، مصطفی ازکیا و جالل یوسفی1378) محمدحسی  پاپلی یزدی
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توان گفت که در ای  تحقیقات از یك سوم موضوع دانش بومی اما می اند؛های بومی ایران انجام دادهها و دانشسودمندی در زمینه معرفی سنت
آوری، ضبط، ارزیابی و گونه تحقیقات نیازمند مراکزی جهت جمعالعه شده است و از سوی دیگر نیز ای جانبه مطکمتر به شک  سیستمی و همه

در دهستان خورهه از شهرستان محالت استان مرکزی با « تحقیقات دانش بومی»ه.ش. مرکز  1378رو در سال ها بوده است. ازای اشاعه آن
فرهنگی دانش بومی و  -گاهنامه علمی»ردهای علمی مربوط به ای  دستگاه در قالب مشارکت جهاد کشاورزی تأسیس شد. اخبار و دستاو

های دانش بومی سراسر جهان مرتبط شد. شد و به شبکه 1ه. ش. دارای سایت اینترنتی 1381منتشر شد. همچنی  ای  دستگاه در سال « توسعه
از آن،  برداریبهره چگونگی و مرتع مدیریت چون هاییفعالیت عشایر، بومی دانش محیطیزیست بخش درپژوهش حاضر در پی آن است که 

را بررسی  دامی امراض و آفات با مبارزه هایروش و سنتی دامپزشکی لبنی، غیر محصوالت فرآوری عشایری، هایسکونتگاه و مسک  همچنی 
 نماید.
 

 شناسی پژوهشروش
 ای  محقق که متعددی فنون از یریگبهره با است. درآمده اجرا به کیفی یکردرو با که است ایگسترده مطالعه حاص  حاضر، پیمایشی پژوهش

 مشاهده. بکشد تصویر به را مسنیم ای  گرچکو دامداران بومی دانش یپیچیده هایسامانه از کوچکی بخش توانسته درآورده، به اجرا تحقیق
 مستقیماً که اولی دست منابع بر عالوه مقاله ای  در. اندگذاشته اختیار در را اطالعات تری بیش مشارکتی یمشاهده و عمیق هایمستقیم، مصاحبه

 و محققان اندیشمندان، نظرات از آمده، دستبه ) فارس استان( نورآباد ممسنی شهرستان در ممسنی مستقر ای  از مردمان واسطه بدون و

 سنی است.گر ای  ممنظر ای  پژوهش عشایر کوچ جامعه مورد .است شده ای استفادهکتابخانه شک  به دیگر پژوهشگران

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 مناطق مستعدتری  از یکی ویژه اقلیمی شرایط به دلی  است، شده واقع آن در فارس استان که جنوب غربی، زاگرس جبال سلسله از بخشی
 هایگروه قالب در 2فارس استان کوچنده عشایر گذرانند.یم آن در را خود ییالق و قشالق ایران عشایر ازی بخش که شودمی محسوب عشایری
ای واقع در حوالی شمال غرب استان عشایر ممسنی در منطقهسه ای  بزرگ قشقایی، خمسه، ممسنی و هشت طایفه مستق  می باشد.  از متشک 

باشت( ) کرد، از شمال غرب به منطقه باوی دز شود، از شمال به منطقهفارس سکونت دارند. منطقه ممسنی از شرق به منطقه اردکان متص  می
های کرد متص  است، خنك و قله و از جنوب به منطقه کازرون هم مرز است. بخش مرتفع کوهستانی شمال منطقه ممسنی که به منطقه دز

نام عشایر ممسنی از نام  های بخش جنوبی منطقه ممسنی آب و هوا گرم است. فیلد معتقد استها پوشیده از برف دائمی است. در درهکوه
 و ایلی و به عقیده برخی دیگر از دشتستان آمده بود. نظام شده که به عقیده برخی افراد ای  از عربستاناختصاری رئیس ای  محمدحسنی گرفته

 ← یفهطا ←ای  د:دار گوناگون اسامی کشور مختلف عشایر در که است زیر شرح به آن تری کوچك تا واحد تری بزرگ از ممسنی ای  سنتی

در کنند. می صحبت زبان ترکی به است و عده خیلی کمی نیز لری ایشان زبان و هستند لرها به منسوب ها. ممسنی)مال(خانوار ←اوالد ←تیره

-ی  شدهباشد که طوایف بَکِش و دشم  زیاری یکجانشطایفه جاوید)جاوی(، رستم، بَکِش و دشم  زیاری می 4حال حاضر ای  لر ممسنی شام  

 باشند.اند و دارای زندگی کوچندگی نمی

                                                 
1-  WWW.nuffic.ik-pagess 
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 نقشه محدوده مورد مطالعه. 1شکل 

 

 ها و بحثیافته
 دانش است، خارج مقاله ای  یحوصله از هاآن یهمه توضیح که ممسنی ای  رو کوچ عشایر بومی دانش هایسامانه پیچیدگی و کثرت دلی  به

 زیست»از  برداریبهره گیچگون و مرتع مدیریت چون هاییفعالیت عشایر بومی دانش محیطیزیست بخش دهیم. درمی بومی محیطی را شرح
 و آفات با مبارزه هایروش و سنتی دامپزشکی لبنی، غیر محصوالت فرآوری عشایری، هایسکونتگاه و مسک  منظر آن، از را عشایر« محیطی
 :شوندمی داده در زیر توضیح که شودمی شام  را دامی امراض

 چرا: مدیریت و مرتع
 و متوسط  مراتع خوب، مراتع از: اندعبارت که شوندمی تقسیم دسته چند به غذایی ارزش و مغذی مواد تراکم، چون عواملی اساس بر مراتع

 تیره ایقهوه رنگ به و آلی مواد از رشارس نرم، مراتع ای  خاک باشد.می فراوان گیاهی پوشش دارای و بوده پرتراکم خوب مراتع .ضعیف مراتع

 گیاهانی کمتر( اما رطوبت با(باشدمی معمولی رنگ قرمز خاک و بوده برخوردار کمتری گیاهی پوشش از خوب مراتع به نسبت متوسط است. مراتع

و  بوده خورداربر پایینی کیفیت از خوراکخوش و مغذی گیاهان لحاظ به هم و خاک ترکیب لحاظ به هم ضعیف دارند. مراتع خوب مراتع باکیفیت
کلك(، بلوط، بنك ) رختانی همچون سیسهدخار زرد(، برگ ) بزی، خارشترریش مغذی، مراتع بومی ای  دارند. گیاهان ضعیفی گیاهی پوشش

 .باشندسدر(، رَمَلِك می) بادام وحشی(، کنار) )پسته وحشی(، کّلخّنگ، کوزیر )انجیر کوهی(، تنگس

 احشام بدی  طریق تا یمه ماشینی( شدهسنتی )ن نیمه صورتبه قشالقی مناطق در و کرده تغییر مسنیم عشایر کوچ شیوه اخیر هایسال در
 رتع فرصتیم به واقع در جابجایی، و کوچ با ممسنی عشایر شوند. جابجا احشام حم  مخصوص هایکامیون توسط بز و گوسفند شام  کوچك
 دست کهپایی  مراتع ابتدا که است ای  مراتع احیای برای هاآن هایف  از یکی کنند. برقرار امبا د را دوباره تعادلی و احیاشده و زنده تا دهندمی

 از همزمان استفاده امکان گاههیچ و دهندمی هاآن به را باالدستی مراتع مصرف اجازه سپس داده، قرار دام استفاده مورد را ندارند چندانی کیفیت
 کوچ بینند،می خطر معرض در را (دام(خود زندگانی سرمایه که هوا شدن سرد با ممسنی دهند. عشایرنمی هادام به را باالدست و دستمراتع پایی 

 گچساران، کازرون و ممسنی شوند راهی و گفته ترک ار سپیدان، کازرون، شیراز و ممسنی سرسبز هایدشت و هابلندی چنی ای  تا گرفتهپیش را
 چند روزی که کنندمی طی سنتی کوچ صورتبه و پیاده را مسیرتمام و شده روانه ییالقات سمت به) گرمسیر(شالقق از هوا شدن گرم با بالعکس و

 اواخر در و است ا نیمه اردیبهشتاوای  بهار ت ییالق، به قشالق از حرکت زمان انجامد. همچنی می طول روز به حدود و بوده حرکت در فرسخ

 .رسندمی سپیدان، کازرون، شیراز و ممسنی() نشاییالقی یمنطقه به اردیبهشت
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 است قادر العبورصعب نقاط از عبور و چاالکی دلی  به . بز1( است59891) و نیمی از آن گوسفند (115558) بز ممسنی غالباً عشایر هایگله ترکیب
 ای  که دارند تمای  لطیف و نرم گیاهان به و داده ترجیح را هموار نقاط گوسفندان اما کند استفاده سخت و زمخت هایو علوفه درختان برگ از

-علوفه از قشالق در چه و ییالق در ممسنی چه ای  عشایر .شد خواهد رقیب گیاهان دیگر و خوراکخوش گیاهان بی  سبب تعادل ایتغذیه رفتار

 مراتع حفظ سبب ناخواسته یا خواسته طور به و واردشده کمتری فشار مراتع به که کنندمی استفاده هایشاندام تغذیه برای 2کمکی و خرید جار های
 ای  شود. عشایرمی استفاده شب و صبح نوبت دو در که باشدمی جو و کاه یونجه، شام  کمکی هایعلوفه شوند.می زیستمحیط پایداری و

 بزها منظور ای  به شود. استفاده هادام نیاز با متناسب مراتع زا تا کنندمی تقسیم مجزا دسته دو به را هاگله مرتع، از بهینه یاستفاده منظوربه ممسنی
 .کنندمی تغذیه باالدست مراتع از هاشیرده و دستپایی  مراتع از هاقوچ و

 

 عشایری هایسکونتگاه و مسکن

 ای  باشد.می هاآن نیازهای گویجواب و شدهتعبیه شانزندگی نوع با متناسب بسیار دارند متحرکی و سیار زندگی ممسنی که ای  عشایر مسک 
 به موسوم عشایر مسک  .دارد تیراح و ساده برچیدن و برپایی ونق ،حم  و داشته فراوان هایکارایی اش،ظاهری سادگی عی  مسک  در

 است. معماری سازگار طبیعت با آن ساختار و شک  و برده وام به طبیعت از را خود دهندهتشکی  اجزای و قطعات تمام که باشدمی) بهون(چادرسیاه

 هایقسمت و اجزا کند.می ایفا شنق توسعه پایداری در بومی فاکتورهای رعایت دلی  به و است زیستمحیط با عشایر ممسنی مترادف بومی
 :شوندمی داده توضیح اختصار ذی  به در عشایری مسک  مختلف

 
 سکونتگاه بومی عشایر ایل ممسنی 3؛«بهون»

 

 
 یاه چادر )بهون(س .1تصویر 

                                                 
 .1387نتایج تفصیلی ای  ممسنی، سرشماری عشایر سال  -1
 کشتزارهای درو شده. -2

15- behoon 
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چادر که در واقع سقف سیاه باشدمی بز موی از آن جنس شده کهتشکی « لَت»تخته نوار اصلی موسوم به  10تا حداکثر  8چادر از هر سیاه 1لَت:

منظور سهولت به چادرسیاه« بهون»سانتی متر است. هر  50 -100متر و عرض آن  6حداکثر « لَت»دهند. طول هر تخته را تشکی  می
 تخته تشکی  شده است.  5تا  4از « لَت»که هر  «لَت بهون»کردن از دو ونق ، بر پا کردن و جمعحم 
متر  2تا  5/1باشد و عرض آن معموالً پوشانند و جنس آن از موی بز میچادر را با آن میکه سه قسمت است و دوپهلو و پشت سیاه 2لَتَف:

 باشد.می

کنند که به فاصله هر نیم متری یك گوشه درست می« بهون»های منظور محکم کردن رس چادر بههای بیرونی سیاهتختهدر قسمت  3غَچه:

که از ای   بندندمی« غّچه»اند به نام ها یك قطعه چوب تقریباً مستطیلی تخت که وسط آن را برش دادهمتر از گوشه تختهسانتی 10به فاصله 
 شود.استفاده می« بهون»های کردن رس  ها جهت سهولت سفتقندی 
 

 
 غَچه .2تصویر 

 

 شود.استفاده می« لَتف»و « له ت»های ها جهت اتصال تختهمتر هست که از آنسانتی 25 -20قطعه چوبی با طول حدوداً  4:خَالل

 

 
 خَالل .3تصویر 

 

                                                 
16- lat  
17-  lataf 

18- ghacheh 
19- khalal 
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لَت »چادر در مح  اتصال دو است که برای برپا کردن سیاه «کوماچ» با زمی  بی  رابط که متر سه ارتفاع های اصلی هستند بهستون 1:سِتین

 گیرد.قرار می« کوماچ»ای در قسمت باال هستند که در داخ  شیار ها دارای زبانهگیرند. ای  ستونمورد استفاده قرار می« بهون
 

 
 ِستین .4تصویر 

 

 .گیردمی قرار آن وسط یحفره در سِتی  و بوده چادراهسی و بی  سِتی  رابط که متر یك یاندازهبه پهنی چوب 2 کوماچ:

 
 کوماچ .5تصویر 

 

چادر متر که از باال، پایی  و عقب سیاه 2 -3به طول « غّچه»های شک  شده و در زیر رس  و قندی  vها هایی که انتهای آنستون 3:بغلچوب

 شوند.اد شدید و باران برداشته میدر هنگام وزش ب« هاچوب بغ »گیرند. کنند قرار میرا مهار می

 بر هاچیت شوند.بافته می بز با موی بید و انار( و) درختان باریك هایشاخه نی، جنس از و کرده عم  چادرسیاه دیوار منزلهبه که سازهای 4:نین
تا  5/1 چادرسیاه اطراف چیت و عرض دارند متر یك حدود بزغاله و بره اطراف چیت مثال عنوانبه دارند متفاوتی هایاندازه کاربرد، و کارایی حسب

 باشد.متر می 12 -6ها معموالً بی  متر و طول آنعرض  2
 

                                                 
20- setin 
21- komach 
22- chob baghal 
23- naen 
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 نین و لَتَف .6تصویر 

 

 .شودمی تزیی  نمد و قالیچه گلیم، وسیلهبه و است مهمانان از پذیرایی مکان که چادرسیاه مردانه قسمت 1:پیش بهون

 .گیردمی صورت مکان ای  در نان پخت و آشپزی چون هاییفعالیت که چادرهسیا زنانه قسمت 2:پس بهون

قسمت پایی  آنها حالت میخی  هاشوند. ای  ستونداشت  آن افراشته میمتر که در کنار نی  جهت نگه 5/1هایی به ارتفاع حداکثر ستون 3:لِنجه

 تر در زمی  فرو بروند.  شود راحتشک  دارد که باعث می

دو طرف آن  که طوریشود، بهشود و معموالً در کنار مح  نگهداری گوسفندان و بزها جایگزینی میرسنی است که از موی بز بافته می 4:تِری

 صورت طنابی است که به دور گردن بزغاله میندازند(.به) دارندهای شیری را در آن نگه میو بزغاله شودداشته میبا میخ طویله نگه
 

 
 ریتِ  .7تصویر 

 

                                                 
24- pish behoon 

25- pas behoon 
26- lenjeh 
27- tery  
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نگهداری  برای محلی و باشدهای سنگی میصورت دیوارهیا به سیمی تورهای و فلزی یا چوبی هایستون از که چادر اطراف در حصاری 1قاش:

 .شودمی محسوب گله از حفاظت و

 

 
 قاش .8تصویر 

 

  .گیردمی قرار هادام و قاش چادرسیاه بی  که شودمی اطالق هابزغاله و هابره جایبه 2:آغل

 

                                                 
28- ghash 
29- aghol 
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 آغل .9تصویر 

 
 لبن غیر محصوالت فرآوری

 مورد بومی صنایع طریق از هاآن فرآوری و تبدی  با که بوده (1ت  38مو، کرک و پوست ) پشم، شام  ممسنی ای  عشایر لبنی غیر محصوالت
 چند به زیر در .آیندمی دستبه طبیعت دل از و بوده محیط با سازگار کامالً محیطیزیست نظر از محصوالت ای  گیرند.می قرار عشایر استفاده

 :شد خواهد اشاره عشایر یشده فرآوری محصوالت از نمونه

گوید المث  است که بزغاله نر میکنند که ضرببزغاله ماده )به ای  خاطر از بزغاله ماده استفاده می پوست از دوغ مشکول یتهیه در 2مَشکول:

دست آمده از آرد موهای پوست را از بی  ابتدا با خمیر به شود.می استفاده (بردکند، سال بعد نسلم را از بی  میامسال از پوست خودم استفاده می
خیسانده و سپس آن را بیرون آورده و به طور کام  تمیز کرده، بعد پوست را وارونه کرده  3«جفت»می برند، بعد از ای  مرحله پوست را در آب 

آن با داخلی عوض شود، سپس چهارگوشه پوست را با نخ بسته و پوست را از کاه یا کود حیوانی پر کرده و در معرض طوری که روی بیرون به
 همانند ی آخر، با روش  کردن آتش دود آن رادهند تا خشك شود تا بدی  طریق از تاب برداشت  آن جلوگیری نماید. در مرحلهآفتاب قرار می

آورند، سپس عد از یك هفته رنگ مشکول که قرمز رنگ شد را از جایی که در معرض دود آتش بوده در میو ب کنندمی مشکول وارد اسفند
  شوند. مطمئ  آن بودن سالم از تا کنیدمی تست و کرده آب از پر مشکول را
 آن بر روی طوری که هیچ موییبه کنند. ابتدا با قیچی موهای پوست را تمیز کردهبرای تهیه مَشك آبی از پوست بز بالغ استفاده می 4مَشک:

دست آورد که بعد از شست  پوست دو خیسانند تا پوست ضخامت خود را بهنماند، بعد جفت را پخته و پوست را به مدت دو روز در آن می باقی
کنند تا چاقو پوست را تمیز میصورت پوست کامالً تمیز شود، سپس با اندازند تا بدی صورت چپ و راست در پوست میچوب تقریباً نیم متری به

صورت نواری و باریك برش داده که با سوزن مَشك را بدوزند. در هایی بهگوشت های اضافی کنده بشوند. سپس، از یك قسمت مَشك تیکه

                                                 
 .1387نتایج تفصیلی ای  ممسنی، سرشماری عشایر سال  -1

31- mashkol 
 .پوسته بلوط که مزه خیلی تلخی دارد و به عنوان یه گیاه دارویی هم استفاده می شود -3

33- mashk  
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آن را تست « جفت»و بعد از خالی کردن آب  دارندپخته پر کرده و به مدت یك هفته آن را نگه می« جفت»ی آخر، مَشك را با آب مرحله
 کنند تا از سالم بودن آن مطمئ  شود.می

 باشد. می« مَشك» شود و طرز تهیه آن کامالً شبیهنوعی مَشك کوچك که برای تهیه آن از پوست بزغاله استفاده می 1پنگول:

 بر روی مویی هیچ کهطوریبه کرده زتمی را پوست شود. ابتدامی استفاده دارد خاصی لطافت و نرمی که بزغاله پوست از آن تهیه برای 2:خیگ 
 را چند کار ای  و کرده تمیز را پوست خوشاله، کردن خالی از پس .داریممی نگه هفته یك مدت به و ریخته پوست داخ  را خوشاله نماند، باقی آن

 دوشابی که آخر مرحله شود. در تست گونه بدی  تا دهیممی قرار آفتاب در را آن و کنیممی آب از پر و بادکرده را پوست سپس، .کنیممی تکرار بار

 آماده «خیگ»کنیم، می خالی را دوشاب که هفته یك از پس .کنیممی آغشته کامالً را آن و ریخته پوست داخ  خرماست، جوشاندن حاص 

 .رودمی کاربه حیوانی روغ  نگهداری برای و بوده فص  از استفاده خارج

 .است داشته فراوانی کاربرد ماندند،می دور چادر از طوالنی ساعات برای شود و برای چوپانانی کهتهیه میاز پشم و مو  کونیلك 3:طُربه

 .شودمی استفاده نمك نگهداری برای که پشمی ظرف نوعی 4:تی وَری

که هنگام  ی زمی  مهار شودهم وص  کرده تا رو متر است که به کمك طناب قسمت باالیی آن را به 2سه پایه چوبی به طول تقریبی  5:مَالر

 شوند.دقیقه لبنیات تبدی  به دوغ می 15 -20تبدی  لبنیات به فرآورده با آویزان کردن مشکول به ای  سه پایه و تکان دادن مشکول حدود 

 شود.فاسدشدنی از آن استفاده می مواد و گوشت روغ ، کره، نگهداری برای چارچوبی که 6 :تلواره مشک

 .است برنج و روغ  آرد، جمله از عشایر یآذوقه دارینگه مح  7:هوُر

 

 
 اجزای محصوالت غیر لبنی .10تصویر 

 

 

 

                                                 
34- pengol  
35- khieg 
36- torbeh 
37- tivari 
38- malar 
39- talvareh mashk 
40- hoor 
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 مَشک .11تصویر 

 

 
 هور .12تصویر 

 

 بومی دامپزشکی

 ار متعددی زیست محیطی مشکالت و مسائ  که هورمونهاست و داروها از بیرویه یاستفاده امروز، جهان در تأم  قاب  هایدغدغه از یکی
 داروهای و هاهورمون طریق از دامها درمان مشکالت، ای  از یکی است. انداخته مخاطره به را زیست محیط و ادامه ها،انسان و سالمت شده سبب

 نهایدرما بومی دانش به خاصی نگاه صاحبنظران و محققان گذارند. امروزهمی تأثیر انسان سالمت بر غیرمستقیم و مستقیم که بطور است شیمیایی
 تجویز منطقه بومیان برای بومی فاکتورهای با متناسب دانشی دانش، دو ای  ترکیب با تا هستند روز دانش با دانش ای  درصدد ادغام و داشته سنتی
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در دامپزشکی سنتی از روش های مختلف طبیعی نظیر طب سوزنی، گیاه درمانی، رسمی(. دانش کردن بومی و بومی دانش کردن علمی( کنند

ذیه درمانی، ماساژدرمانی، حجامت و ... و ماورای طبیعی)نظیر دعا و تعویذ و طلسم و ... ( جهت سالم نگه داشت  حیوانات و کنترل آفاتو تغ
 بومی دامپزشکی هایشیوه از بسیاری بیماری های آن ها استفاده می شود. وجه مشترک ای  راهبردها استفاده نکردن از داروهای شیمیایی است.

 دردسترس و ارزانی ضم  می شود و« درون تنی»و شیوه های« برون تنی » های شیوه شام  که داد قرار زیستی فناوریهای یزمره در توانیم را
شام  « برون تنی » روشهای  کم خطرترند. میشوند، توزیع و تهیه شیمیایی شرکتهای دست به که تجاری-مصنوعی داروهای با مقایسه در بودن

 کردن مهار شام « درون تنی»و روش های  شودمی ها و داروهاست که به طور طبیعی )از بدن خود دام یا گیاهان دارویی( تهیه تهیه واکس 
 :شودمی آورده آنها از مورد چند نمونه برای که است. بیمار دام بافتهای غیرمستقیم یا مستقیم دستکاری و بینی ذره موجودات

 دامها بینی در را تیزی نوک شیئ داابت بیماری ای  بومی درمان برای کند.می پیدا شیوع بهار فص  در که استدامه نفستنگی«  سوپر »  سوپر:
 با .شود دهانش وارد خون تا داریممی نگه باز را دهانش و داده فشار محکم را دام گلوی سپس شود، جاری خون تا کنیممی زخم را آن و کرده فرو

 .شودمی ظاهر واکس  نقش در که است شده ضعیف یا شده کشته میکروب همان بیمار دام خون واقع در یابد.می اندرم دام بیماری خون، خوردن

در  شود.می دام شدن تلف موجب نآ ترکیدن از پس و شده صفرا شدن بزرگ باعث که آیدمی بوجود هادام پرخوری اثر در بیماری ای  رِز له:

شدند( می شناخته بزرگ بابای سید منا با محلی اصطالح در که( دعاگو اشخاص از آن با مبارزه برای نداشته سنتی درمان که بیماری  ای  قدیم

 .شودمی استفاده واکس  از آن از پیشگیری برای که است« آنتروتوکسمی» بیماری ای  علمی نام کردند امروزهمی استفاده هادام درمان برای

شده  شناخته دامها لرز و تب آن اصلی لتع و افتدمی اتفاق بهار فص  در معموال که هاستدام پای و دست شدن فلج بیماری، ای  عالئم از: تَوَکه

 بومی درمان برای شود.می آنها رفت  بی  از موجب و دهبو خطرناک هابزغاله و برهها برای و انجامدمی طول به روز 10 -3 بیماری ای  است. شده

 و پیشگیری برای واکس  از و است« یتب برفک»بیماری،  علمی یابند. نام بهبود تا ریخته نرم خاک زیرشان و کرده قرنطینه را بیماری، دامها
  .شودمی استفاده آن درمان

 گاز تجمع اثر در نفخ شود. ای یم پدیدار جو و گندم اندازهی از بیش مصرف پرخوری اثر در که است« نفخ»همان  واقع در کردن واکردن:  با

 دام شکم داخ  گاز تا است دویدن به دام کردن مجبور بیماری، ای  بومی درمانهای از یکی آید.می بوجود جو و گندم حد از بیش تخمیر از اص ح
 .شود خارج گاز تا است دام مقعد داخ  به شیلنگ کردن وارد درمان، دیگر شود. روش رانده به بیرون

 قرار شده بریده ناحیه روی بر است، نخی هایپارچه یا )دوار( پشمی هایپارچه سوزاندن حاص  که هابریدگی درمان برای ها:بریدگی و هازخم

 زخم روی روی را آن و کرده استفاده وانیحی روغ  و محلی)بریزه( آدامس ترکیب از زخم درمان برای یابد. همچنی  بهبود تا بندندمی را آن و داده
 .یابدمی بهبود شده زخم ناحیه رسید، فرا پانسمان کردن باز زمان که روز دچن گذشت از پس بندند.می و مالیده

 

 گیرینتیجه
 داشت. با خواهد را پایدار سعهتو هایشاخص به دستیابی در نقش کلیدی روز دانش از آگاهی و تولید سنتی هایشیوه و بومی دانش شناخت
 شناخت به احتیاج بومی، پایدار یتوسعه الگوی از استفاده آمد. خواهد دستبه بومی پایدار توسعه الگوی دانش روز، با بومی دانش ای  آمیخت 
 گیرد. شک  آن موجود اتامکان و شرایط با متناسب بومی خاص الگوی منطقه، هر در تا سنتی دارد تولید و سنتی یشیوه بومی، دانش

سنتی )نیمه  نیمه صورتبه شالقیق مناطق در و کرده تغییر سنیمم عشایر کوچ شیوه اخیر هایسال در دهدمی نشان تحقیق هاییافته
 مرتع فرصتی به در واقع .شوند جابجا احشام حم  مخصوص هایکامیون توسط بز و گوسفند شام  کوچك احشام بدی  طریق تا ماشینی( شده

 دست کهپایی  مراتع ابتدا که است ای  مراتع احیای برای هانآ هایف  از یکی کنند. برقرار با دام را دوباره تعادلی و احیاشده و زنده تا دهندمی
 از همزمان استفاده امکان گاههیچ و دهندمی هاآن به را باالدستی مراتع مصرف اجازه سپس داده، قرار دام استفاده مورد را ندارند چندانی کیفیت

 خار زرد(، برگ درختانی همچون سیسه) بزی، خارشترریش مغذی، مراتع  بومی ای دهند. گیاهاننمی هادام به را باالدست و دستمراتع پایی 

 .باشندك میسدر(، رَمَلِ) بادام وحشی(، کنار) کلك(، بلوط، بنك )پسته وحشی(، کّلخّنگ، کوزیر )انجیر کوهی(، تنگس)



 1400 تابستانو  بهار(، 1)پیاپی  لاو، شماره اولدوره  ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                           146  

 

 موسوم عشایر شده است. مسک تعبیه شانزندگی نوع با متناسب بسیار دارند متحرکی و سیار زندگی ممسنی که ای  عشایر همچنی ، مسک 
است.  سازگار طبیعت با آن ساختار و شک  و دهبر وام به طبیعت از را خود دهندهتشکی  اجزای و قطعات تمام که باشدمی) بهون(چادرسیاه به

کند. همچنی ، می ایفا نقش سعهوت پایداری در بومی فاکتورهای رعایت دلی  به و است زیستمحیط با عشایر ممسنی مترادف بومی معماری
 است، طبیعت با آنان همیشگی تعام  تیجهن که مرتع مدیریت راهکارهای آن، از ناشی هایمحدودیت و مزایا چرا، های سیستم انواع با کامالً عشایر
 پتانسی  و توان به توجه همچون طقهنم توپوگرافی شرایط به توجه نیز و میزان تحرک و ایتغذیه رفتار بر اشراف مبنای بر آنها هستند. آشنا

 دام نرخ تأثیر با آنان که دهدمی نشان وبیخ به که اندبرگزیده منابعشان، راهبُردهایی پایدار مدیریت برای شانسرزمینی قلمرو مختلف هایقسمت
 عشایر بومی هستند که در نتیجه دانش آشنا مدا انواع فیزیولوژیکی و نیازهای تناوب زودرس، یا سنگی  چرای پیامدهای و آثار چرا، شدت گذاری،

 سبب را پایدار یتوسعه نهایت در و اشتهدنبال د به را زیستمحیط حفظ امر ای  که شده مرتعی گیاهان پایداری به منجر چرا مدیریت اعمال با
زیست  مشکالت و مسائ  که ونهاستهورم و هادارو از بیرویه یاستفاده امروز، جهان در تأم  قاب  هایدغدغه از شد. در نهایت، یکی خواهد
 طریق از دامها درمان مشکالت، ای  از یکی است. انداخته مخاطره به را زیست محیط و دامها انسانها، و سالمت شده سبب را متعددی محیطی
 دانش به صاحبنظران و محققان نگاه هوزگذارند. امرمی تأثیر انسان سالمت بر غیرمستقیم و مستقیم که بطور است شیمیایی داروهای و هورمونها
 برای بومی فاکتورهای با متناسب انشید دانش، دو ای  ترکیب با تا هستند روز دانش با دانش ای  درصدد ادغام و داشته سنتی درمانهای بومی در
ی فاده نکردن از داروهای شیمیایا استوجه مشترک ای  راهبردهرسمی(.  دانش کردن بومی و بومی دانش کردن علمی( کنند تجویز منطقه بومیان

-و شیوه« برون تنی » های هشیو شام  که داد قرار زیستی فناوریهای یزمره در توانمی را بومی دامپزشکی هایشیوه از بسیاری است.

 و تهیه شیمیایی یهاکتشر دست به که تجاری-مصنوعی داروهای با مقایسه در بودن دردسترس و ارزانی ضم  می شود و« درون تنی»های

 کم خطرترند. شوند،می توزیع
 

 یتشکر و قدردان
انش دوان علم و نی رهرسپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشی

ومی عشایر یفی دانش بکر بخش ددر عزیزم که تقدیر و تشکر می کنم از ما. تمفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخ
 د.س گوینان را سپاآاز زحمات  باشد که ای  خردتری ، بخشی، کمك شایانی کردنداینجانب به محدوده مورد با راهنمایی و دانش بومی شان 
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ABSTRACT 
Introduction Knowledge is the cornerstone of development; Indigenous knowledge is a part of the 

national capital of any ethnic group, which includes their local beliefs, values and consciousness, 

and is the result of centuries of trial and error in the natural and social environment, which has been 

inherited from generation to generation. Building indigenous capacities is a vital aspect of 

sustainable development. In recent years, the use of advanced technologies has caused 

environmental problems and economic crises in the production process; In this regard, knowledge of 

indigenous knowledge and traditional methods of production and knowledge of current knowledge 

will play a key role in achieving sustainable development indicators. 

Purpose of the research: The general purpose of this study is to introduce the indigenous 

knowledge of the nomadic tribes of Mamasani tribe in activities such as rangeland management and 

how the nomads use the "environment" from the perspective; Nomadic housing and settlements, 

processing of non-dairy products, traditional veterinary medicine and methods of controlling 

livestock pests and diseases. 

Methodology The present survey research is the result of an extensive study that has been carried 

out with a qualitative approach and using a variety of techniques including direct observation, in-

depth interviews and participatory observation of a small part of the complex systems of indigenous 

knowledge of nomadic tribes Mamasani ( Depict nomadic housing, non-dairy and indigenous 

veterinary products). 

Geographical area of research The nomadic tribes of Fars province in the form of groups 

consisting of three large Qashqai, Khamseh, Mamasani and eight independent tribes. The 

geographical territory of the present study is the Mamasani tribes. At present, Illar Mamasani 

includes 4 tribes: Javid (Javi), Rostam, Bekesh and Ziari enemy. 

Results and discussion The research findings show that the indigenous knowledge of nomads 

through grazing management has led to the sustainability of rangeland plants, which will lead to the 

preservation of the environment and ultimately lead to sustainable development. One of their 

techniques for regenerating pastures is to first use low quality downstream pastures for livestock and 

then allow them to consume upstream pastures. Also, the nomadic housing called Siah-Chador 

(Behun), which borrows all its parts and components from nature and its shape and structure are 

compatible with nature, plays an important role in sustainable development due to local factors. 

Conclusion Finally, many methods Indigenous veterinary medicine can be considered as a 

biotechnology that is less dangerous than synthetic-commercial drugs, which include "in vitro" and 

"in vitro" methods. 
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Mamasani tribe. 
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