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 چکیده   
های تولید پایدار دانش بومی به عنوان ذخیره دانایی عشایر دارای فنونی است که استفاده از آن می تواند دستیابی فنون جدید را تسهیل  و در تحقق فعالیت مقدمه: 

دانش بومی مبتنی بر تجربه، در طول قرن ها مورد آزمون قرار گرفته و جنبه کاربردی پیدا کرده است؛ با ی که توجیه گر انجام تحقیق پیش روست. مؤثر باشد امر
ه در سطح جهان در دهه های اخیر بهره گیری از دانش بومی در برنامه های توسعمحیط و فرهنگ بومی سازگار است؛ پویا و در حال دگرگونی است به همین جهت 

 افزایش یافته است.
رش هدف مقاله حاضر مطالعه دانش بومی دامداران سنتی در قلمرو ایالت استان سمنان به ویژه دو ایل سنگسری و الیکایی، با تمرکز خاص در پروهدف پژوهش: 

 ینه تولید، نگهداری و بهره برداری از بره، چه فنونی رایج بوده است.بوده است. در این تحقیق، به این پرسش پاسخ داده شده است که در دامداری سنتی، در زم "بره"
 های تحقیق به روش مردم نگاری جمع آوری شده و با استفاده از فنون مردم شناسی مورد تفسیر  و قرار گرفته است.دادهشناسی تحقیق: روش

 دهد.استان سمنان تشکیل می "رمه گردان"و  "چرونیمه کو"جامعه آماری تحقیق را ایالت و طوایف قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

های بسیار حاصل شده از الزامات دستیابی به دانش فناورانه نوین است کندو کاو و با هزینه های یک جامعه کهو انباشت دانایی تجربهاستفاده از ها و بحث: یافته

تواند به برند سازی محصوالت و تولیدات منجر شود و نوآوری فناورانه را تشویق و سته آن میتفکر و تعقل پیرامون دانش بومی یک جامعه به نحو بایسته و درک شای
گذاری و جذب سرمایه مولد را در پی تواند روندهای سرمایهآید که در نهایت میتحریک نماید. به دنبال، برندسازی و نوآوری فناورانه مسأله مالکیت فکری پیش می

 داشته باشد.
های مولد به عنوان و شایسته است که این ذخایر دانایی بدون تکبر، در توسعه فعالیتمنطقه وجود دارد  عشایر کوچنده و شبانان یدر دانش بوم یادیز تیظرفنتایج: 

های مولد به عنوان زیر بنا ه فعالیتبدون تکبر، در توسع مند شود. ذخایر داناییزیر بنا و نقطه شروع تحوالت علمی مورد استفاده قرارگیرد و جامعه از مواهب آن بهره
 و نقطه شروع تحوالت علمی مورد استفاده قرارگیرد و جامعه از مواهب آن بهره مند شود.

 

ژه :کلیدوا  .داری سنتی،  فنون سنتی پرورش بره، فناوری های نوین، ایالت و عشایر استان سمناندام ها

http://www.jsnap.ir/
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  مقدمه
های هوچنده دامنکن گروه است. مهمتری به اشکال گوناگون "رمه گردان"و  "نیمه کوچرو"استان سمنان محل استقرار ایالت و طوایف 

قشالقی  ت. در دورهبق( اسجنوبی البرز در محدوده استان سمنان، سنگسری ها هستند. پایگاه اصلی این ایل شهر مهدی شهر )سنگسر سا
در دوره  ی کنند امامراهی مهرا در مراتع قشالقی شمال کویر مرکزی خانواده ها در شهر مهدی شهر سکونت می گزینند و شبانان گله ها 

ازندران کوچ منوب استان برز و ج)کوچروها( ی این شهر به نقاط ییالقی و خوش آب و هوای شمال استان سمنان، تهران، ال"خیل خون"ییالقی 
باشکوهی به نام  یسیاه چادرها ییالق، حضور دارند؛ مسکن آنان درمی کنند؛ در این دوره، اعضای خانواده ها نیز در استقرارگاه های کوهستانی 

ه رمه گردان در همترین گروی ها ماست. این دوره، اوج فعالیت شیردوشی و تهیه انواع فرآورده های لبنی است. با این توصیف، سنگسر "گوت"
هستند که اغلب  ی  و پروری، افتر ، اصانلو و طوایف چوداریحال تحول کشور به شمار می آیند. سایر ایالت مهم دیگر استان سمنان الیکایی 

حسوب می مصلی  آنان ارمایه سنیمه کوچ نشین هستند. مهمترین  و اصلی ترین فعالیت  ایالت و طوایف استان سمنان دامداری است. دام، 

( 1387رماه چنده ) تیشایر کوعاقتصادی  –تماعی شود و در بین دام ها،  گوسفند به دلیل تولید بره اهمیت بیشتری دارد. طبق سرشماری اج
:  1388،  یران)مرکز آمار ابوده است راس بره 297913راس گوسفند و بره در اختیار داشته اند که از این تعداد   727256عشایر استان سمنان، 

نه وش می رسند.  همانگوقیه به فرری و بچ تخمی نگهدانیمی از این بره ها نر،  بوده اند که تعداد اندکی )سه تا چهار درصد( به عنوان قو (. 59
ین است تا با امداران بر ن و داکه ذکر شد، تولید و پرورش بره از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین سبب  تمام تالش و کوشش شبانا

ین ه بازار شود که در الید و روانهی توی  چاق و فربمراقبت از دام از زمان جفتگیری تا زایمان و  حتی پس  از شیرخوارگی و پروار بندی بره ها
سیار موثر و کارساز و .... ب  یر نسلروند، نقش دانش بومی شبانان در زمینه های تغذیه مناسب ، جایگاه نگهداری، انتخاب نرینه ها برای تکث

 است.

وابط متقابل روچ نشینی، ندگی کزاب و حفظ و استمرار سابقه طوالنی آشنایی و همزیستی انسان با دام و تالش برای اهلی کردن آن، انتخ
ه دانش بومی ری موسوم بانش بشانسان و دام و وابستگی و دلبستگی او به دام  در طول سالیان متمادی به توسعه و تعمیق نوع خاصی از د

 دامداری انجامیده است.
هارت ها، ابزار ، ا، فنون، مروش ه امون پدید آمده و مجموعه ای ازدانش بومی دامداری در طول فرآیند تعادل انسان با دام و طبیعت پیر 

ولید و فرآوری تو همچنین  دی دامعقاید و باورهای محلی مربوط به نگهداری ، بهداشت و درمان ، تغذیه ، تولید مثل ، به گزینی و به نژا
 محصوالت مختلف دامی را در بر می گیرد.

د؛ غافل از ر گرفته انهری قرامدامداری ، نظام های محلی و دانش و فنون بومی دامداری مورد بی  با گسترش دانش رسمی و فنون جدید  
 آنکه دانش و فنون جدید، شکل های تغییر یافته ای از دانش و فنون بومی و تداوم آن است.

مداری نوین، سیدن به دای و رداری سنتدر دهه های گذشته، بسیاری از محققان علوم رسمی دامداری اعتقاد داشته اند که گذار از دام 
فی آن نیست؛ نن، مستلزم ری نویمستلزم نفی دانش ، تجارب و فنآوری های بومی دامداری است در حالی که گذار از دامداری سنتی به دامدا
ند؛ بلکه همان لساعه نیستاق ، خلبلکه به معنای  تداوم و حرکت در طول آن است. به عبارت دیگر، بسیاری از روش ها و فنون دامداری نوین

 (. 10: 1382عمادی  ودکانی روش ها و فنون دامداری  سنتی هستند که به طور آهسته و پیوسته ، تغییر و تکامل یافته اند) امیری ار
تمرکز خاص در  لیکایی، باری و اهدف مقاله حاضر مطالعه دانش بومی دامداران سنتی در قلمرو ایالت استان سمنان به ویژه دو ایل سنگس

ره برداری از هنگهداری و ب تولید، بوده است. در این تحقیق، به این پرسش پاسخ داده شده است که در دامداری سنتی، در زمینه "بره"پرورش 
 بره، چه فنونی رایج بوده است. 

است.  علوم دامی و صنایع غذایی ایران، یکی از دغدغه های کنونی متولیان  و متخصصان زایی مبتنی بر دانش نوینپرورش گوسفند و بره
 "ی میش و بره، مدیریت تغذیه"زایی در گوسفندبهبود باروری و بره"، "هاراهکارهای کاهش تلفات در بره"به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، 

حوزه ط دانشجویان و اساتید توس نشست های علمی مختلف از جمله مباحث و سرفصل هایی است که در  "اصول پرورش کاربردی گوسفند"و 
کشور مورد بررسی قرار می گیرد. دانش بومی مورد بحث در این مقاله دقیقا با سر فصل های مزبور منطبق بوده و می تواند مورد  دامپروری

در سطح محدود و  استفاده متخصصان دانش نوین دامداری قرار گیرد. از سوی دیگر، روش های سنتی و بومی دام داری، متناسب نگهداری دام
مدیرعامل شرکت اجداد با استفاده از نیروی انسانی پراکنده است و از این نظر نیز نتیجه مقاله می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه، 

زیرا اوالً هد بود اعالم می دارد که اصالح نژاد دام های گوسفند در ایران مفید نخواپیرامون مشکالت عمده صنعت دام سبک  ،سپیدان کوثر
صفت دو قلوزایی مناسب این سیستم پرورشی نیست و از همین روی طی  از این رو،ارتباط مستقیمی بین وزن تولد و ماندگاری بره وجود دارد، 

 دامداران کوچ و یجای به جا هنگام در فصل خارج در دام زایمان زمان اگر ثانیاً. است شده حذف ها سویه این از دوقلوزایی  زمان ژن های عامل
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 فصل تولید مثل نداشته باشد.از این کار را انجام داده که حیوان خارج  ،طبیعت در انتخاب طبیعی . خودِبود خواهد آسیب بیفتد، موجب اتفاق
یسات دام سبک، (، دارای مباحثی چون  نگهداری و تأس1397، ) "آفتاب"و  "آسمان "، "مهتاب "مجموعه منتشره از سوی بنیاد برکت با عنوان 

جیره غذایی دام سبک و زمان مناسب خرید دام سبک،شامل مواردی است که در دانش بومی به عنوان ذخیره دانایی عشایر در دست است. 
 استفاده از این ذخیره دانایی ، در دستیابی به هدف تولید کمک مؤثری خواهد بود امری که توجیه گر انجام تحقیق پیش روست. 

ررسی کرده نبل آباد بروستای س (برخی از جنبه های پرورش بره و بزغاله از زقبیل تولید مثل ، تغذیه و پشم چینی را در1356اشکوری )
ین قوچ(  در ب های انتخاب نرمیش )به برخی از معیار "نرمیش ، ساالر گله"( در مقاله ای تحت عنوان 1367است. علی خانی و موسوی نژاد  ) 

 گی توجه داشته اند.در شش ماه ری برهرداخته اند؛ آنان  به ویژگی هایی نظیر فرم ، اندازه و قواره  و خصوصیات  رفتاعشایر ایل  بختیاری پ
نتی سنه دامداری انش بومی در زمید( با  بهره گیری  از منابع مکتوب و مطالعات میدانی  به مستند سازی 1382امیری اردکانی و عمادی ) 

یر و تهیه لبنیات، ، فرآوری شیل وارهعشایر کشور پرداخته اند. مدیریت مرتع و چرا، تغذیه و آبدهی، شیردوشی و تشکبه ویژه در بین ایالت و 
 فرآوری و کاربرد محصوالت غیر لبنی، به گزینی، به نژادی و تولید مثل و ... پرداخته اند.

زایش   داری بعد ازو زایش ونگه ن سمنان  را در دوره آبستنی(   بخشی از دانش های بومی ایالت و عشایر استا1378شاه حسینی و رنجبر)
هی و تنی ، شیر داز جفت گیری تا آبس  (  دانش بومی عشایر ایل کلهر را  در زمینه تغذیه میش مادرها1388مستند کرده اند. پاپ زن و افشار ) 

نژاد  بره ها    نی و اصالحبهگزی ره های یتیم و بی مادر  وتغذیه بره ها  از شیر خوارگی تا مهربان کردن میش های نامهربان و چگونگی ب
 یشین تلقی شود. تحقیقات پ د مکملمطالعه کرده اند. بنابراین، موضوع مقاله پیش رو، در تحقیق مستقلی دیده نشده است و این کار می توان

ن بر اثر آزمون و خطاهای متعدد حاصل شده است. دانش بومی از جمله ذخیره دانایی انسان از محیط زندگی آن ها است که در طول زما
چون این دانش اغلب به صورت شفاهی و غیر مکتوب است هنوز دارای ابعاد مبهم بسیاری است و به همین دلیل هم در خطر رکود قرار 

خاص یک فرهنگ یا جامعه معینی  (، دانشی محلی و  IK)1(،  می گویند دانش بومی1995( و فالوییر )1991وارن )  "(. 94: 1390دارد)ارفعی، 
 هر دانش بومی مرتبط با است که تحت تأثیر تجارب درونی اجتماع و نیزدر نتیجه ارتباط با نظام های بیرونی مدام خالقیت و نوآوری می پذیرد.  

ه نـواحی مجـاور و ب ممکن است براساس کارایی و سازگاری با شرایط محیطی که نواحی جغرافیایی مشخص و مبتنی بر تجربیات است
 (.6: 1376انتشار یابد و از این طریق در توسعه دانش مدرن ایفای نقش کند)ازکیا، میر شکار، دوردسـت 

واند منجر به ضاها نمی تفها و  به ودیعه گرفتن روش ها و تجارب دیگران بدون در نظر گرفتن تفاوت های بین جوامع، فرهنگ از آنجا که
اجتماع در جامعه  د، فرهنگ وه تولیامع شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از تکنیک ها و روش های سنتی در عرصتوسعه پایدار در این جو

ایدار پبه توسعه  رسیدن سنتی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های
زکیا و )ا الیی داردجایگاه با عالقه و توجه به دانش و فرهنگ محلی، های پساتوسعهدر گفتمان ،دلیل ن(. به همی77-50: 1393است)جمعه پور، 

 یو دانش محل فرهنگاس توسعه بر عالقه زیادی وجود دارد که اس توسعهمکتب پسادر  اسکوبار بر این باور است که  (.410: 1392دیگران، 
 .(108-102: 1995, ) اسکوبارسنتی یا ترکیبی از عرفی و مدرن باشد های دانش باید عرفیسیستممبتنی باشد و  

(. برای تقویت 108: 1376رز، برای بهبود شرایط روستانشینان محروم الزم است دانش و نگرش آنان را جدی گرفت)چمب ،به گمان چمبرز 
 .  (Gorjestani,2000:10شود)فرآیندهای توسعه باید دانش بومی که بخشی از فرهنگ و تاریخ جوامع است، آموخته 

اط ومی در ارتببیات و دانش ب(، دانش جدید همان شکل منظم شده، برنامه ریزی شده، مکتوب و کامل شده تجر13: 1381از نظر فرهادی )
ی بر (.  دانش بومGeertz, 1983با  محیط طبیعی و اجتماعی خاص است. دانش بومی، دانشی کاربردی، جمعی و مختص مکان خاصی است)

فرهنگ بومی سازگار  با محیط و ه است؛تجربه استوار است، در طول قرن ها با کار بر روی آن مورد آزمون قرار گرفته و جنبه کاربردی پیدا کرد
( ، در دهه های اخیر بهره 152: 1386به نظر پاپ زن و همکاران)(. 19: 1384است؛ پویا و در حال دگرگونی است) بوذرجمهری، افتخاری، 

 یست است.زطلوب محیط ش، و میری از دانش بومی در برنامه های توسعه در سطح جهان افزایش یافته است. دانش بومی، بازدهی را افزایگ
 

 شناسی پژوهشروش
ا آمیخته ههیت دادهنظر ما شناسی توصیفی و ازتحقیق حاضر با توجه به ماهیت مروری بودن آن، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش

رای تعیین قلمرو شده است. ب تجربیات نگارنده استفاده وکتابخانه ای -می و کیفی( است. برای گردآوری داده ها و اطالعات از روش اسنادی)ک
ر اقتصادی عشای-عیری اجتماای و برحسب تقسیمات کشوری از نتایج سرشمانشینان به عنوان هدف اصلی تحقیق در مقیاس ملی، ناحیهکوچ

 استفاده شده است.  1378و  1377، 1366ل های کوچنده در سا

                                                 
1 Indigenous Knowledge  
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
ر دامنه دها  وچندهکرین این استان سمنان تشکیل می دهد. مهمت "رمه گردان"و  "نیمه کوچرو"جامعه آماری تحقیق را ایالت و طوایف 

وداری ، افتری  چیف ااصانلو و طو ،گر استان شامل الیکایی های جنوبی البرز در محدوده استان سمنان، سنگسری ها هستند اما  ایالت مهم دی
 و پروری نیز در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.

 در تحقیق حاضر از دو شیوه تحقیق بهره گرفته شده است: 
در این  ط شده است.ضببت ویکم، مردم نگاری، که در آن، تمامی مشاهدات درجامعه مورد مطالعه به طور کامل  و بدون کم وکاست ث 

رد مطالعه ی منطقه موقشالق وبخش، علی رضا شاه حسینی نقش اساسی را به عهده داشته است، ایشان طی سال ها در سکونتگاه های ییالقی 
سی اسناد  ز بررفیلم و نی عکس و همراه کوچ نشینان بوده و با آنان زندگی کرده است و با روش مصاحبه با معمرین، مشاهده مشارکتی، تهیه

 مدون اطالعات مورد نیاز را جمع آوری کرده است؛ و 
ه های مردم تکیه بردادمده باآدوم، مرم شناسی، که مبتنی بر شناخت و تحلیل وتفسیر پدیده های فرهنگی بوده که طی آن کوشش به عمل 

فی و مردم ا دیدی توصیبو ه است جامعه ی ایلی بودطالعه کل زوایای مختلف موضوع  مورد واکاوی قرار گیرد. در این پژوهش واحد می، نگار
 نگارانه به مسائل نگریسته شده  و هر جا که الزم بوده  تحلیلها و توضیحات الزم ارایه شده است.

 

 ها و بحثیافته
 دوره پرورش بره از  تولد تا شش ماهگی

 الف، جایگاه  و محل زیست
 غییر می کند. با رشدت، چند بار ی کنندردین ماه که همراه  مادرانشان به مراتع ییالقی کوچ ممحل نگهداری نوزادان از بدو تولد تا اواسط فرو

 تدریجی ، بره ها و بزغاله ها در فضاهای بزرگتری نگهداری می شوند. این فضاها عبارتند از :
 

 ـ دَس چال1
سانتیمتر ،  70تا  60، گودالی است به عمق حدود  "ست چالد"دس چال  یا  .آن نگهداری می شوند، دس چال است اولین مکانی که بره ها در 

ریزند تا بر روی سرشاخه ها کود حیوانی می که در داخل بهاربند تعبیه می شود؛ سقف آن را ابتدا با شاخه های گز و تاغ و نی می پوشانند و
ر  ایجاد می شود. از این دریچه بره ها و بزغاله ها را پوشش کامل شود. در وسط سقف دریچه ای دایره ای شکل ، به قطر حدود پنجاه سانتیمت

وارد دس چال کرده یا از آن خارج می کنند. بره ها و بزغاله های کوچک تا سه روز پس از تولد برای مصون ماندن از خطر رفتن زیر دست و 
حدود بیست تا سی راس بره و بزغاله نوزاد پای گوسفند  و همچنین گرمی محل ، در این چاله ها نگهداری می شوند. ظرفیت هر دس چال 

دس چال تعبیه می  5-4)  بسته به تعداد میش و بز زایا در هر پلومال ( 2) بهاربند(  بنا شده است .در هر پَلومال"1دونگه"است.  که در  گوشه از 
 می دهد.را نشان  "دس چال"، 1ست. تصویر شماره 3شود. کاربری  دس چال تا یک هفته بعد از دوره ششا

                                                 
ان عالوه بر کاربری  استراحت گله  در ساعاتی که هوا مناسب است مکان سونا کردن ) شیر خوردن بره ها و . محوطه مقابل چفت ها ) اغل ها( دونگه نام دارد. این مک 1

 بزغاله ها( نیز محسوب می شود.
دوره قشالقی در مراتع در  . به اردوگاههای قشالقی ) زمستانه ( عشایر در کویر پلومال یا پلی مال گفته می شود . یاد آور می شود عشایر سنگسری و دیگر طوایفی که 2

ارند. در واقع پلومال محل استقرار بیابانی شمال کویر مرکزی ایران می گذرانند تنها گله ها و شبانان  استقرار  دارند. و خانواده ها در شهر یا روستای اصلی خود سکونت د
دانخان ) سکونتگاه شبانان( آخور و چاه مالداری است که در مرکز چراگاه ایجاد زمستانه احشام است که شامل چند چفت ) آغل سنتی( دس چال ، عرب دس چال ، گوله ، مر

 شده اند.
 . ششا دوره هجده روزه  زایش دام هاست که معموال از دهم بهمن آغاز تا بیست و هشتم همین ماه خاتمه می یابد. 3
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 . دس چال1تصویر 

 

 ـ عَرَب دَس چال2
قریبا تر آن نگهداری می کنند.این مکان از دس چال بزرگتر و مساحت آن روزه را د 7 -3مکانی است شبیه دس چال که بره ها و بزغاله های 

ر هر ضاهای بزرگتر آشنا می شوند . دگی در فها و بزغاله ها  با زند  چهار برابر آن است. ظرفیت آن حدود یکصد راس بره و بزغاله است . بره
 د.نامیده می شو "دَمَگ"پلومال  دو تا سه عرب دس چال وجود دارد.در میان برخی  از طوایف این مکان چال 

 

 ـ گوال3
یا  "گوال"به نام شدند آنها را به مکانی  1پس از یک هفته که بره ها و بزغاله ها در دس چال و عرب دس چال ماندند و به اصطالح گوله رو

 منتقل می کنند. "گوله"
و بزغاله را دارد. گوله همانند آغل  راس بره 300 -200گوله محل نگهداری کلیه بره ها و بزغاله های یک پلومال است که ظرفیت پذیرش 

ن و بزغاله ها است ای روج بره هاخود و راست ؛ با این تفاوت که مساحت آن کوچکتر ) تقریباً نصف آن( و دارای دو در  است. درِ  پایینی برای و
ه ین در، برای سرکشی بار دارد؛ اولی قردر،  کوچکتر از درب آغل است و درِ دومی به شکل دایره کمی پایین تر از سقف  و تقریباً باالی درِ  ا

 می گویند. "مَگدَ"مکان   ه اینصانلو بگوله، جابجایی بره ها و بزغاله های کوچکتر در نظر گرفته  شده است. عشایر کوچنده الیکایی و ا
ه کرپ "اشد، ا خیس بهوجود دارد و آن خشک بودن کف است. چنانچه کف محل نگهداری کرپه  "دمگ"نکته مهمی در بهداشت گوال یا  

 ت.اله ها بسیار مهم اسا و بزغه هایگاه برمی شوند و مادرانشان آنها را نمی پذیرند بنابر این رعایت بهداشت ج "بو دمگ "ا  ِ"گوله بو"اصطالحا 
 

 ب، تغذیه 
 ـ ماک1

نام دارد  که شامل مقادیر فراوانی پروتئین است. ماک دارای پادتن هایی است که از نوزاد 2اولین شیری که پس از زایمان ترشح می شود ماک 
تئین بیشتری است. ماک  ماده ای حیات بخش در برابر  بیماری ها حفاظت می کند و نسبت به شیر  معمولی مادر دارای چربی کمتری و پرو

 برای حمایت اولیه از دستگاه ایمنی حیوان به شمار می رود.
 می کند.  عشایر هر  ها محافظت عفونت ماک غالبا غلیظ و  زرد رنگ و یا به رنگ روشن  و سرشار  از مواد ایمنی بخش است و نوزاد را در برابر

مادر در طول  ندی از شیرمتی بهره حنسبت می دهند.  "ماک نخورده "تی تا چند ماهگی  به بره یا بزغاله بره و یا بزغاله ضعیف و نحیف را ح
 نامند. می "شیر سوز  "دوره شیرخوارگی نیز در بنیه  دام مهم است و دام های الغر و ضعیف و کم گوشت و شیر را 

                                                 
یا پس زدن  ) اصطالح الیکایی( و واراندن ) اصطالح شبانان پشت بسطام شاهرود ( ) به معنی  . گوله رو: بره ها و بزغاله ها یی که در هنگام وازدن ) اصطالح سنگسری(  1

  بخورند. جدا کردن بره ها و بزغاله ها پس از شیر خوردن ( ، خود به راحتی وارد گوله شوند  و هنگام خروج بتوانند  مادرشان را پیدا کنند و شیر
، افتر "مِک "، دامداران  پرور و چاشم "جَک"ر میان ایالت و طوایف مختلف  نام های متفاوتی دارد: عشایر طایفه چوداری به این ماده . اولین شیر دام تازه زایمان کرده د 2

 می نامند. "خر ماک"و عشایر الیکایی اولین آن را  "مَهَک"
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 ـ شیر2
ر طول روز دو نوبت ی بره ها دخوارگ ا تا بیست روز از شیر مادر تغذیه می شود. شیرپس از سه روز شیر به حالت معمولی در خواهد آمد. بره ه

گویند. در سونا  "ردنسونا ک"ح ر اصطالانجام می شود. نوبت اول در صبح گاه و نوبت دوم  در عصر. برنامه شیرخوارگی بره ها و بزغاله ها را د
چنین  به بره خورند . همنیگر را ، شیر مادران د"حریص"ظر داشته باشد تا بره های موظف است شیرخوارگی بره ها را زیر ن "سوناگر "چوپان

ای نا مهربان روبرو دیده مادرهن با پهای کم سن و سال تر کمک کند تا مادرانشان را پیدا کنند و گرسنه نمانند. در این روند ممکن است چوپا
یه و ... با ارسایی تغذند جوی، جمله نامناسب بودن محل نگهداری، شرایط نامساعشوند. به این معنی که برخی مادران به دالیل مختلف از 

 نوزادان خود روی خوش نشان نمی دهند. گویی غریزه مادریشان کور شده است.
از  "نگرم". دمی نامن"ار ناورد "ن و دامداران حوزه کویری غرب استا   "نَگرَم"الیکایی ها  "نگیرن"شبانان  سنگسری به این میش مادرها  

رای مقابله  با آن ور است و بآضطراب دادن شیر به نوزاد خود دریغ می کند ، او را به خود نمی پذیرد . این بدسریِ خطرناک  ، برای چوپان ا
د به پشت نوزاد آر ی دهد، کمیممقوی  وشیوه های متعدد ، با آمیزه ای از تشویق و تنبیه به کار می بندد.ابتدا تشویق می کند : علوفه مناسب 

را  "هوی مار "رانه تد و برایش خاران می پاشد تا مادر با لیسیدن آن کم کم  با کودک مهربان شود، میش مادر را نوازش می کند ؛ پشتش  را می
 می خواند :

 
                  hoy mâr jânam, hoy mâr jânamهُوی مار جانَم، هُوی مار جانَم 

 ر جانمهای مادر جانم، های ماد
               hoy kâe jânam, hoy kâe jânamهُوی کایی جانَم، هُوی کایی جانَم

 های کایی)میش جوان( جانم، های کایی جانم
                                                      hoy vara xodte šaهُوی وَرَه خودتِ شَ

 های بره از خودت است
                                            hoy mâram, hoy mâramهُوی مارَم هُوی مارَم

 های مادرم، های مادرم
                                        hoy bohâra, hoy bohâraهُوی بُهارَه، هُوی بُهارَه 

 های بهار است، های بهار است
                                   hama vara dânan, to nodânyهَمَه وَرَه دانَن تو نُدانی

 همه بره دارند و تو نداری
             hoy kâe jânam, hoy kâe jânamهُوی کایی جانَم، هُوی کایی جانَم 

 های کایی)میش جوان( جانم، های کایی جانم
       hoy hama sodâ kondenan vara dânanهُوی همه صُدا کُنِدنَن وَرَه دانَن 

 کنند بره دارند های همه صدا می
          hoy hama šonan yeylâq, to tanhâ šuniهُوی هَمَه شونَن ییالق تو تنها شُونی 

 های همه )با بره هایشان( به ییالق می روند تو تنها می روی
               hoy kâe jânam, hoy kâe jânamهُوی کایی جانَم، هُوی کایی جانَم
 ای کایی جانمهای کایی)میش جوان( جانم، ه

            hoy lâlây jânam, hoy mâr jânamهُوی الالی جانم، هُوی مار جانم 
 های الالی جانم، های مادر جانم

 و با نوزادش مهربان. می شود. "هاگیرم  "با  خواندن این ترانه کم کم مادر میش نگرم، 
می زند ، دست های دام را با طنابی چنان محکم می بندد تا از  "دستبند "مادر  اگر این مهربانی ها کارساز نشد چوپان دست به تنبیه می زند: به

ندد و هر حرکت بازماند و نوزاد را به پستانش می چسباند ، نگرم را به تله  می اندازد ، یکی از دست های حیوان را با طنابی کوتاه  به میخ می ب
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یا سیاه چال  بین یک تا دو روز زندانی می کند . مادر در این گودال    1ا با نوزادش  در سوچوروز چند ساعت  او را در این حالت نگه می دارد، او ر
، نوعی تنبیه دام  مادر 2یارای حرکت  به این سو و آن سو ندارد و این در حالی است که نوزاد پستان مادر را در اختیار دارد. تصویر شماره 

 نامهربان گله را نشان می دهد.
 

 
 . نوعی تنبیه دام مادر نا مهربان2تصویر 

 

 ـ شیر و تعلیف  همزمان با بند ) تاغ ، یونجه و شیرین بیان(3
د تا بره گاه بره ها می آویزنجای"دَمَگ "یا  "الگو"از روز بیستم  تولد نوزاد به بعد، دسته هایی از تاغ ، یونجه نمدار و یا شیرین بیان را از سقف   

 ردن علوفه عادت  کنند.ها ضمن تحرک و بازی به خو

 ذخیره می کنند و در ن در انبارسته کردد) شیرین بیان( را  در اواخر فصل تابستان می چینند و آنها را پس از "وَرَواش "عشایر الیکایی  گیاه 
ی از علف مذکور را ت که مقداردین صورب) بره ها و بزغاله ها( می رسانند که به تازگی علف خوار شده اند.  "کُرپه ها"اواخر زمستان به مصرف 

را   ها"بَند"می نامند.  "بَند"را   سته هادر شب قبل نمدار می کنند  و در روز بعد آنها را به دسته های کوچک تقسیم می کنند. هر کدام از این د
ود و باقی مانده شخورده می  غاله هابزآویزان می کنند که به تدریج و در طول  روز توسط بره ها و  ") محل نگهداری گرپه ها"دَمَگ "از سقف 

 ساقه را به مصرف  خوراک گوسفندان می رسانند. 
کردن با آن به  ا  با بازیهزغاله بعشایر سنگسری در گذشته دسته هایی از سر شاخه های تاغ را از سقف گوله آویزان می کردند تا بره ها و 

ند ند اما اصطالح تاغ بفاده می کننجه استمی نامیدند. امروزه به جای تاغ  از یو "تاغ بند"خوردن علوفه عالقه مند شوند. این کار  را اصطالحا 
 شوند. یه مرا دادچ  یلکرپه ها / خالمه ها) بره ها و بزغاله ها( در  خص ی،بعد از چهل روزگ هنوز به قوت خود باقی است.

 

 در مرتع یفتعلـ 4
 را که تا آن زمان یعند( و  مراتشو یم دهپس ز یاشوند) در اصطالح وا زده   یها از مادرشان جدا م بره ییالق،با استقرار خانوارها و گله در    

گله  چوپانانبه  یراران و عشاود. دامدش یگفته م "وَرَ قرق" یا "ورا قرق"مرتع در اصطالح  یندهند به ا یقرق شده اند را  به بره ها اختصاص م
 برخوردار یخاص یگاهاجز منزلت و ره، ابچوپان  ینگله هاست.  بنابر ا یرگله بره مشکل تر از سا یدنچران یرادارند ز یبره ها توجه گله خاص یها

 دارد. یاست.مرتع بره ها معموال در نِسام  قرار دارد که علوفه تازه تر و خوش خوراکتر و نرمتر
صرف دام مهای مورد  ه و علفاست. خنکی هوای شبان "شب چر"یکی از شگردهای  دامداران به چرای دام ها به ویژه در شب های مهتابی ، 

 از شدت تشنگی دام می کاهد عالوه بر این به دلیل کاهش اتالف انرژی دام چاق تر و پر شیر تر می شود.
به چرا  یلکمتر تما1 روز یگله بره ها به خاطر گرما  یژهدر فصل تابستان گله به و شبانه است. یچرا یا "چر یشو"گله بره ها   یازن مهمترین
 شود. یم یوانگوشت ح یفیو ک یکم یششود و شب چر دادن گله موجب افزا یگله به چرا در شب م یازعامل باعث ن یندارند هم

                                                 
 و عرض نیم و عمق هشتاد سانتیمتر  است 2/1سوچو یا سیاه چال  گودالی به طول  1
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 یامداد انجام مب یکتا  زدهیااعت س ینشب ب یمه( در بره  است . شب چر در ساعات ن "شب چَر"چَر )  یشو یراکنده از  تاث یرعشا یدانش بوم 
بانه تا صبح استراحت ش ادامه یبرا یگری)مکان استراحت  شبانه(گله را عوض و گاره  د"گاره"از چوپانان پس از شب چر اول ،   یشود. برخ

 ست.موسوم ا "هچر یشو دو"یا "دوشاکَر "دهند که به  یساعات  دو تا سه بامداد گله را شب چر م ینکنند و مجدداً  ب یم تخابان
 د. آور یبه( ماق و فرچ)  دو شب چره ، بره  یعنی، "اَوِندَ یچَرَ وار یدو شو"باورندکه ینسرخه بر ا  یریاس یفهدامداران طا 
 خو یا»دارند:   یالبجمَثَل  ینهزم یندر ا یافتر یرشود. عشا یشود  اما باعث فربه شدن بره ها م یچوپان م یخواب یشبانه موجب ب یگرچه چرا  

 «.وره  یابونه 
 1384،  نیی) شاه حس را( یشه هاچاق شدن بر یادهد  یحخوابش را ترج یدبا یااست که که چوپان  ینچاق شدن  بره !  منظور ا  یا خواب یا 
:96.) 

 

 ـ چرا در مرتع و آغاز دوره بره پی5
 " 3عاَلم چر"گذرانند به این دوره  آغاز می شود . دامداران کوچرویی که قشالق را در کویر می "2وراپی"یا "بره پی "از چهاردهم فروردین دوره 

دوره  هم گویند. در این دوره بره ها در تمام اوقات همراه مادر هستند و عالوه بر شیر از علوفه و گیاهان متنوع مرتع هم تعلیف می کنند. این
. به طور میانگین 4از مادرانشان جدا می شوندمقارن با کوچ بهاره است. با آغاز استقرار در ییالق و آغاز دوره  شیر دوشی ، بره ها برای همیشه 

دامداران  یشتربکیلو گرم وزن دارند. چون بعد از قطع شیرخوارگی تا مدتی بره ها کاهش وزن دارند.  40تا  35بره ها در این سن و زمان حدود 
در غیر این صورت  بهترین قسمت مرتع را از لحاظ علوفه،  آب و توپوگرافی  به  زمان بره ها  را به فروش برسانند.  یندهند در ا یم یحترج

می "وَرَ قُرُق "چرای گله بره ها اختصاص می دهند و چوپان کوشا و با تجربه ای را بدین منظور می گمارند. به مرتع ویژه تحت چرای بره ها 
 ر ) غیرشیری ( حق چرا  را در این مرتع ندارند.نامند.  زیرا سایر گله ها مانند گله دوشا ) شیرد( یا قِسِ

اواخر  را پروار کرده و در تان بره هاو زمس گروهی از دامداران نیز که امکانات مناسبی  برای پروار  بندی  دارند  با تعلیف دستی در فصول پاییز 
 د.کیلوگرم می رس 85د  زمستان روانه کشتارگاه می کنند. میانگین وزن بره ها بعد از دوره پروار  به حدو

 

 ج،  انتخاب بره های نر به عنوان قوچ )برای تکثیر نسل(

قوچ در گله عشایر از نقش مهمی برخوردار است. قوچ به عنوان عامل اصلی حفظ نسل و اصالح نژاد  دام ، با دقت و توجه خاصی  از بین بره   
 "یا  "دُویل "که به عنوان قوچ انتخاب می شوند حتماً باید در دوره  "نر"ره های های شش ماهه انتخاب می شود. الیکایی بر این باورند که  ب

 ویژگی های بره ای که به عنوان قوچ ) جنس نر(  انتخاب می شود، عبارتند از:5متولد شده باشند. "شیشه
 شود؛ نجاممادرش کاس دوش ) سخت دوش( نباشد بلکه نرمه دوش باشد و دوشیدن  شیر از پستان آن به راحتی ا -

 شنگ دار پَش ) دارای پشم های با تار بلند  ( باشد؛ -

 ند کبود ( را می پسند متمایل به گ سیاهبه رنگ شیوا  ) متمایل به زرد(باشد . دامداران ایالت گرمسار ، ورامین و ارادان رنگ سام )  رن -

 کُلوَر ) دنبه کوتاه( باشد؛ -

                                                                                                                                                             
که در شرایط تداوم گرما با توجه به محیط زندگی ، شرایط اند  گرما را از عوامل موثر بر کاهش شیر تشخیص داده شده اند. یافته های پژوهش محققان ژاپنی نشان داده .  1

مه خواهد داشت. ] جالل افتخار .گوارای وجود!  درصد از تولید شیر گاوها کاهش می یابد و این کاهش محصول مدتی پس از کاهش دما ادا 23محل ، وزن و نوع دام حدود 
 [.41-40، صص  1380) شهر یور  188صالحین روستا ، سال نوزدهم ، ش 

بزغاله  ه ای که گله با بره ها و. دوره ای که بره ها به همراه مادرانشان از استقرار گاههای قشالقی خارج و  کم کم راهی مناطق ییالقی می شوند .  به عبارت دیگر  دور 2
 ها راهی ییالق می شوند تا خانوارهای عشایر کوچنده به آنها بپیوندند. 

 "عالَم چر "ت. برای اطالع بیشتر با . دوره عالَم چر، دوره  بسیار مهمی است . دامداران طایفه چوداری معتقدند اگر بره به عاَلم چر نرود، پشم آن قابل بیری ) چیدن ( نیس 3
یاد کرده "قرق شکنی  "به عنوان  "عالَم َچر  ". دکتر مرتضی فرهادی از 220-217) چاپ دوم( صص 1390ینی. ایل سنگسری. سمنان : حبله رود نک به علیرضا شاه حس

 .122- 120، صص  1382است نک به : مرتضی فرهادی .کشتکاری و فرهنگ .... تهران : مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 
نند تا دام دامداران تالش رسم بر آن است که تا زمانی که دام ها شیر می دهند بره ها باید روزانه بعد از شیر دوشی از بقایای شیر مادر استفاده کدر بین  4

قیمانده شی ، از بادر شمال شاهرود) منطقه پشت بسطام( و دیباج در شمال دامغان، که سیستم مختابادی رایج است، نیز بره ها بعد از شیر دو خشک نشود. 

 شیر دام استفاده می کنند ولی در منطقه مورد مطالعه با آغاز شیردوشی بره ها از گله دور و جدا نگهداشته می شوند. 
 "و دیر تر را  "وَرَکَش "رر را ، در موعد مق "هارََکش ". بره هایی که زود تر از موعد مقرر ) فصل زایش  دام های عشایر استان  اوایل بهمن ماه است(متولد شده باشند را  5

 می نامند.  "کُرپَه



 27                                 حسینیافراخته و شاه / ... نیاز دانش فناورانهفنون سنتی پیش  

 باشد؛ 1بدون شاخ  -

 ن های بلند(  باشد؛ ومادرش بلند چک ) دارای پستا -

 کُر ) گوش کوتاه( باشد. -

 

 د، داغ و درشم یا نشانه گذاری بره ها
داغ و  "ی دام گذاری  رو نشانه یکی از رسوم قدیمی که از گذشته های دور به یادگار مانده و هنوز هم ضرورت باقی است، ایجاد عالمت و 

 برای شناخت آنهاست. "درشم 
 رت انجام می شود:عالمت گذاری دام به دو صو 
 با ابزاری معروف به داغی  بر گونه یا گوش دام عالمت گذاری می کنند  که به این کار داغ می گویند. 
ی دارد که ذکر همه اسامی خاص کال آنو یا این که بخشی از گوش حیوان را با چاقو  به شکل خاصی می برند که دُرشُم نام دارد. هر یک از اش 

 بحث خارج است. آنها از حوصله این
گله های مختلف   هنگامی که ز جملهعالمت گذاری عالوه بر این که  دلیل بر مالکیت هر یک از عشایر بر دام است کاربرد های دیگری دارد ا 

را فراهم   رتعمشتراکی از ارداری مخلوط می شوند امکان شناسایی به راحتی فراهم می گردد. از سرقت دام جلوگیری می کند  و امکان بهره ب
 می سازد.

قبل از کوچ بهاره  6و اصانلوها 5، هداوندها4ها در مراتع میان بند به ویژه اطراف شهر سنگسر و الیکایی ها 3و افتری  2سنگسری ها ، پروری ها
 بره ها را داغ و دُرشم می کنند.

 

 ه، ورَ شورون
اهش می یابد  بدن بره ک خم شدنزریع تر در آن حرکت کند . لذا امکان شستن پشم باعث می شود تا دوکارد ) قیچی پشم چینی( راحت تر و س 

 و حتی در صورت زخم شدن به دلیل وجود گرد و خاک و میکروب کمتر ، زخم ها عفونت نمی کنند.
کنند و جدا می  را از گلهچینی دامداران،  بره ها شود. یک روز قبل از پشمچینی انجام میشستن بره ها در دورة استقرار ییالقی و قبل از پشم

دهند. بدین منظور دامداران و شستشو می -رودی رودخانه بزرگ حبلههاسرشاخهدر یکی از  عموالًم -ترین رودخانه ییالقیکنزدها را در آن
 پشم چینی انجام می شود.در )دهه اول تیر ماه( و یک روز قبل از   آیند. به طور معمول شستن  بره هاها به کمک چوپانان میفرزندان آن

م گرد و خاک و شویند تا تماها را با دست کشیدن، به خوبی میبرای شستن، هر یک از افراد  بره ای را گرفته، به درون آب برده و بدن آن
   شود.ه اعضای ییالق انجام میها با همکاری کلیهای دام از بین برود. شستن دامآلودگی پشم

 

 ره تراشی ) پشم چینی بره ها(شب چر ویژه شب و و، 
هند. زیرا در روز ختصاص می دکار ا چوپانان در شب ورتراشی گله بره  ها را شب چر ویژه ای می دهند  و ساعات بیشتری را برای  را به این 

 د.یوان می شوحپوست  ورویری بره ها امکان و فرصت چرای کمتری دارند  و خالی بودن شکم بره ها در حین پشم چینی سبب بریدگی

                                                 
 .  گرچه دامداران  کهنسال عشایر الیکایی قوچ های شاخدار را می پسندیدند و می گفتند : صفای مرد به ریش و صفای قوچ به شاخ اوست. 1
 22که پرور خاستگاه اصلی این طایفه است. این طایفه  در دوره ییالقی در . پرور طایفه ای نیمه کوچرو در شمال شهرستان مهدی شهر . روستای خالی از سکنه و مترو 2

گورزی پروری . پرور دیار ییالق در شمال  شهرستان مهدی شهر و در دوره قشالقی در منطقه صیدوا در شمال شرق شهرستان یاد شده استقرار می یابند.]نک به محمد رضا 
 .[1392فراموش شده . سمنان : حبله رود: 

وز کوه است . ]نک علیرضا شاه . طایفه ای مهم  در شهرستان سرخه . پایگاه این طایفه  روستای افتر ) مرکز دهستان هفدر( و ییالق آنها  در دره گور سفید شهرستان فیر 3
 .[1384حسینی . افتر سرزمین گل های زنبق. سمنان : بوستان اندیشه ، 

مسار و ارادان که ییالق آنها البرز مرکزی به ویژه فیروزکوه ، دماوند و پلور و دره الر  و قشالق آنها روستاهای دشت گرمسار ) . از ایالت تبری زبان  شهرستان های گر 4

 شهرستان های ارادان و گرمسار ( است.
 . از ایالت لر زبان شرق تهران که قشالق آنها در ورامین ، پاکدشت و ایوانکی و ییالق آنها در الر است. 5
یرضا شاه حسینی . دایره المعارف از ایالت ترک زبان گرمسار و ارادان که اغلب آنها در دشت گرمسار اسکان یافته اند. برای آشنایی اجمالی همه این ایالت بنگرید به : عل . 6

 1392ان : حبله رود ، .. نیز : یونس شاه حسینی . ایل اصانلو . سمن1393ایل ها ، طوایف و اقوام استان سمنان : سمنان: حبله رود ،



 1400 تابستانو  بهار(، 1)پیاپی  اول، شماره اولدوره  ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                           28  

 (  هابرهچینی )جشن پشم ورابرین/  ز، ورابریم
ها در اوایل تیرماه برگزار چینی برهها است. این جشن به مناسبت اولین پشمچینی از برههای سنتی عشایر استان سمنان، پشمیکی از جشن

 شود.می
های های خود  را در رودخانه یا استخرهای احداثی در سرشاخه، که روز قبل از آن،  بره"ورابریم"ر هر یک از دامداران، صبح روز به این منظو

 آورند.)استقرار گاه ییالقی( می یورتیا  ها شسته بودند، از گله جدا کرده و بر سَرِ خیلرودخانه
کنند. زنان با دود کردن اسپند، ها میچینی از برهاند، اقدام به پشمچینی از ییالقات دیگر دعوت کردهوز وَرابریم با کمک افرادی که برای پشمدر ر

 کنند.چینی را از بره سفید زیبایی شروع میکنند. برای شگون کار، پشمتوزیع نُقل و شیرینی در این مراسم شرکت می
جز شیردوشی تقریباً ق بهکارهای دیگر ییال .کنندیم یراییپذ یو از همگ یدهرا تدارک د یمفصل  یرا ذبح و غذا یابرهداران در این روز دام

 یرویچنانچه ن عال دارند.دی و فجتعطیل است و تمامی اعضای خانواده از کودک خردسال تا افراد سالمند همگی به نوعی در این کار مشارکت 
ورند و  آیم دعوت به عمل -ان تبحر دارندپشم گوسفند یدنکه در چ یکسان -ها“یچچرخه”نباشد ازاز  یکاف ینیچکار پشم یبرا ییالقکار در 

   رسانند.یم یاریآن  “(چاندن آن ) جمع آوری پشم و پی گُنده کردن”و  ینیچپشم یندارند در آوردن دام برا ینیچکه مهارت پشم ییآنها
ا ب ها مقارن  ار می شود. زمان پشم چینی برهخرداد( آئین پشم چینی از بره ها )بُرین( برگز 15اد و پنج روز بعد از نوروز) در ارمیان میامی  هفت 

 (.60: 1394شاه حسینی ، « ) جو درو    بره درو» دروی محصول جو است به همین خاطر می گویند : 
 سنتی استان سمنان نام های خاصی دارد: آئین پشم چینی بره ها در بین ایالت و عشایر و دامداران 
 وَرَ تُراشی یا وَرَ ویری : ایل الیکایی 
 بِری: عشایر خوار و توران 

 وَرِه تاشی : دامداران هیکو
 وَرَ ویالچ : طایفه افتری

 بِرین : طایفه پروری   
 بُرین : دامداران سرحدات میامی

 (.71: 1398بِری کنان: روستاهای خوار و توران شاهرود) صالحی ،
 پس از چیدن پشم هر بره از خمیر مخلوط آرد گندم و خاکستر بر ستون فقرات حیوان می مالند. 
دام از سفره های . سپس هر کردارندپشم بره ها به صورت سفره ای از بدن  حیوان جدا می شود.   در این حالت از بازار پسندی بیشتری برخو 

دارند با یکدیگر  ا هم تفاوتبغیره  ولوله در می آورند تا پشم هایی که از نظر رنگ، کیفیت ، طول تار پشم  را به هم می پیچند و به صورت گ
 می گویند. "بورمه "یا  "گانده"مخلوط نشوند. به این گلوله های پشم 

د و خاک مثال در ز و بدون گرتمینی انتخاب مکان مناسب برای پشم چینی  نیز بسیار حائز اهمیت است. معموال دامداران پشم چینی را در مکا 
 شم بره را نمی چینندپقداری  از شود م چمنزار انجام می دهند.تا پشم ها آلوده نشوند.  چنانچه  در حین پشم چینی ، پوست بره زخم یا خراشیده
(گویند. شکل tayl)"تیل"نشده  چیده متا در صورت نیاز  به مداوا و درمان به سهولت قابل شناسایی باشد . در ایل الیکایی  به این مقدار پش

 شماره ، پشم چینی دام را نشان می دهد. 

 

 
 . پشم چینی دام3تصویر 
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 ح، گوشت بره
ک در میان برای یار ییالقی استقر عشایر استان لذیذ ترین گوشت  را گوشت بره می دانند. گوشت بره را گرم می دانند . سنگسری ها در دوره

ز اد و یا این که تازه ا می گذرانارگی رذبح می کنند.. بهترین و لذیذترین گوشت زمانی است که بره دوره پایانی شیرخو مصارف خود بره و بزغاله
 گویند. "ست وَرَو الیکایی ها شیر مَ "شِتی ورَ "شَت خور وَرَ، افتری ها "شیر گرفته شده است. سنگسری ها به این بره 

 ب استفاده می کنند.از گوشت بره برای تهیه ته چین و کبا 
ن را گناهی آی کنند  و مدداری دامداران برای مصرف خود و فروش به قصاب ها بره های نر را ذبح می کنند و از کشتار بره های ماده خو 

 بزرگ می دانند.
 

 ط، پشم بره
دستی مانند قالی ،  نواع صنایعلید اره در توبهترین پشم میشینه ها، پشم بره است. زیرا از لطافت و ظرافت بیشتری برخورد ار است. از پشم ب

ی پشم گوسفند ریداری براخاضا و قالیچه ، شال کمر و گردن ، دستکش ، جوراب بهره می گیرند.  در سال های اخیر با  کسادی قیمت پشم ،تق
لزوره ) در شمال شهرستان ارادان که  ییالقدر  1400وجود  ندارد و پشم های چیده شده  سوزانده می شود .  نگارندگان در یازدهم تیر ماه سال 

 از ییالقات مهم عشایر طایفه گیلوری ایل الیکایی است( شاهد سوزاندن پشم چهارصد راس بره بودند.
 

 ، پاچری / چرخه سریی، دَس صافن
 معموال دامداران به مناسبت های خاص در تقویم دامداری سنتی هدایایی به چوپانان می دهند.

 دارد. نام "ِفندَس صا"به مناسبت زایش دام ها و در زمان فروش بره ها  ، تحفه ای به چوپانان می دهند که سنگسری ها  
در میان   1نام دارد. “چَرخه سَری”دهد. این هدیه می ی هدیهابرهبه چوپان    "وَرِه تاشی "در بین دامداران هیکو رسم است که مالدار در روز   

بره ای هدیه می .  2یعنی داغ کردن ورا و بوچه) بره ها و بزغاله ها ( صاحب گله  به چوپان تلک دار  "ور ویالچ"یر طایفه افتری  در روزِ  عشا
 نام دارد.  "دَس توئِن"این هدیه 

نام  "پاچِری "که  دهده او میبای یهب هدآورد و ارباره متولد شده را نزد مالک دام میدر بین طایفه چوداری مرسوم است هنگامی که اولین ب 

و نزد  "سرچوبی  "ا هالیکایی ه در بیندهند این هدیپانان و یا فرزندان آنها میمبلغی وجه نقد به چوها چوبداران در هنگام فروش بره دارد .

 نام دارد. "چوب سَری  "عشایر تبری زبان شمال شهرستان مهدی شهر 

 

 گیرینتیجه
و ذخایر  ز تجربه هااهره گیری با هزینه های بسیار حاصل می شود. دانش فناورانه بدون ب اشت دانایی های یک جامعه و انب تجربهکسب 

پیرامون دانش بومی  فکر و تعقلاو و تکتاریخی اگر غیر ممکن نباشد، بسیار پرهزینه خواهد بود و ثبات و کارایی الزم نیز نخواهد داشت. کندو 
شویق و تحریک ورانه را تری فناته و درک شایسته آن می تواند به برند سازی محصوالت و تولیدات منجر شود و نوآویک جامعه به نحو بایس

ه گذاری و جذب های سرمای د روندنماید. به دنبال، برند سازی و نوآوری فناورانه مسأله مالکیت  فکری پیش می آید که در نهایت می توان
 ت.  شد. همه این از ضروریات توسعه پایدار و فعالیت های مولد در کشور ماسسرمایه مولد را در پی داشته با

ر دانایی ه این ذخایکشایسته است  ومنطقه وجود دارد  عشایر کوچنده و شبانان  یدر دانش بوم یادیز یتظرف یق،تحق هاییافتهبر اساس 
 . اهب آن بهره مند شودامعه از موجگیرد و تحوالت علمی مورد استفاده قرار های مولد به عنوان زیر بنا و نقطه شروعبدون تکبر، در توسعه فعالیت

 
 

 

                                                 
.در روستای فوالد ی هیکوهاواژه، هیکو ، نگین شهریارکوه و گل  ی گنجینه هیکوهاکتاب مؤلفاز محققان بومی و  دوستعلی صالحی هیکوییمصاحبه با آقای  .1

گفته می شود] سید  "چرخه سری "ح می شود و یا یا مقدار پشم  که به عنوان هدیه و انعام به پشم چین داده می شود محله به بره یا بزغاله ای که در روز پشم چینی ذب
 [. 200، ص    1400رضی موسوی فوالدی. فرهنگ واژگان تبری پوال. سمنان : حبله رود ، 

 فته می شود.گ "منزل بون  "یا "دنبال وون"و به چوپان دوم  "تَلک دار". چوپان اصلی گله  2
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ABSTRACT 
Introduction Indigenous knowledge as a storehouse of nomadic knowledge has techniques that can be 

used to facilitate the acquisition of new techniques and be effective in the realization of sustainable 

production activities, which justifies the forthcoming research. Indigenous knowledge based on 

experience has been tested and applied over the centuries; Compatible with indigenous environment and 

culture; It is dynamic and changing, which is why in recent decades the use of indigenous knowledge in 

development programs has increased worldwide. 

Purpose of the research: The purpose of this article is to study the indigenous knowledge of traditional 

ranchers in the territory of Semnan province, especially Sangsari and Elikai tribes, with a special focus on 

"lamb" breeding. In this study, the question has been answered that in traditional animal husbandry, what 

techniques have been common in the field of production, maintenance and exploitation of lambs. 

Methodology: The research data was collected by ethnographic method and interpreted using 

anthropological techniques. 

Geographical area of research: The statistical population of the study consists of the tribes and clans of 

"Nimeh Kochro" and "Rame Gardan" of Semnan province. 

Results and discussion: Utilizing the experience and accumulation of knowledge of a society, which is 

very costly due to the requirements of acquiring new technological knowledge. And lead productions and 

encourage and stimulate technological innovation. This is followed by branding and technological 

innovation, the issue of intellectual property, which can ultimately lead to investment trends and 

productive capital attraction. 

Conclusion: There is a great potential in the indigenous knowledge of nomadic tribes and shepherds of 

the region, and it is worthwhile to use these resources of knowledge without arrogance in the 

development of productive activities as a foundation and starting point for scientific developments and 

society to benefit from its benefits. The reserves of knowledge without arrogance should be used in the 

development of productive activities as a foundation and starting point for scientific developments and 

the society should benefit from its gifts. 
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