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گزيني دام در ميان زنان عشاير ، توليد مثل و بهيدانش بومي شناساي

  كلهر كوچندة ايل
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  چكيده

ـ ر کوچنـدة ا ير زنـان عشـا  يحاضر، با توجه به نقش انکارناپـذ  يفيمطالعة ک نـة  يل کلهـر در زم ي

دام  ينـ يگزدکننده در بهين زنان توليم، با هدف شناسايي و مستندسازي دانش بومي اپرورش دا

بـراي  . الن غرب در استان کرمانشاه بـود يپژوهش شهرستان گ ييايحوزة جغراف. انجام پذيرفت

 يهـا ق و گـروه يـ ، مصاحبة عم»ارزيابي مشاركتي روستايي«ها از فنوني همچون داده يگردآور

هدفمند انتخاب شـد، و   يريگ، روش نمونهيفيق کيعت تحقيبا توجه به طب .متمرکز استفاده شد

. ل محتوا صورت گرفـت يگيري از روش تحلشده نيز با بهرهيگردآور يهاتجزيه و تحليل داده

هـا، عوامـل محـرک و    دام ييشناسـا  يهاوهيمناسب مانند ش يها بيانگر وجود سازوکارهاييافته

از  ينـ يگزبـه  يارهـا يمع زيـ ، و نيحذف يهامشخص کردن دام وةي، شيمحدودکنندة بلوغ جنس

 .دينماير ميناپذآزموده را اجتنابن دانش زمانيسوي دامداران کوچنده است، که توجه بد

 .)ايل( کلهر/ توليدمثل دام /گزيني دامبه/ يزنان عشاير/ يدانش بوم: هادواژهيکل
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  مقدمه

 يدسترس يبرا يالمللنيت بيي زيستي با اهمهاشناختي در همة گونهپراکنش زيست

ار يبس يانده مسئلهيآ ييت غذايمطلوب در ارتباط با امن يب ژنيها و ترکبهينه به ژن

و برنامة ) فائو(بر اساس نظر سازمان خواربار و كشاورزي  رسد؛ اماينظر مبه يجد

دام و طيور  ، انقراض هزار نژاد)وابسته به سازمان ملل متحد(جهاني محيط زيست 

گيري جهان در دهد كه جهتيبومي طي صد سال گذشته و ادامة انقراض آنها نشان م

گونه نژادها تنها بدان نقش و اهميت اين. نبوده است يکيراستاي حفاظت از تنوع ژنت

شمار كنندة مواد غذايي و پروتئيني بهشود كه منبعي تجديدشونده و تأمينمحدود نمي

ژه يوساز اشتغال جمعيتي قابل مالحظه بهكنون اين نژادهاي بومي زمينهروند، بلکه تامي

 ۱۳۰حدود  يم كشورمان دارايد اگر بدانيشا. انددر كشورهاي در حال توسعه بوده

ميليون واحد دامي است كه ساالنه حدود هشت ميليون تن محصوالت دامي به ارزش 

هاي بومي هشتاد درصد ميان، سهم دام كنند و از آنها هزار ميليارد تومان توليد ميده

  .ميرا بهتر درک کن يبوم يت نژادهايم نقش و اهمياست، آنگاه بتوان

دام  يهايژگيت و ويفيک يينة شناسايدر زم يبا توجه به تجارب ارزندة دامداران سنت

ري د بدانها يايش توليدام و افزا ينژادگيري در بهها براي بهرهدام ينيگزبومي كه در به

ن، نظر به ضرورت حفظ تنوع ژنتيكي موجود و نقش دامداران و يرساند و همچنيم

، )در قالب شناسايي و پذيرش حقوق كشاورزان(ساكنان بومي در زمينة حفاظت ژنتيكي 

لحاظ ر بهيشناسايي و مستندسازي دانش بومي دامداران سنتي و از آن جمله زنان عشا

ن دانش در يتوان از امي. دينماير ميرورتي انکارناپذنه ضين زميدانش گستردة آنها در ا

هاي سازگار با شرايط اقليمي و جغرافيايي تلفيق با دانش رسمي براي دستيابي به گزينه

زنان در مورد  يبوم يدانش فنم ين روست که اعتقاد دارياز هم. كرد يبرداركشور بهره

د يو تجربه است که با يمعنواز ثروت  يانهيگنج يو از آن جمله دامدار يکشاورز

ن منظور، پژوهش يبد. ند توسعه دخالت داده شوديشده، در فرآ يگذارهيآن سرما يرو
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الن غرب يشهرستان گ ييايل کلهر در منطقة جغرافيرو ار کوچيان زنان عشايحاضر در م

   .در استان کرمانشاه انجام پذيرفته است

  بر ادبيات يمرور

  دام ييشناسا

ماننـد  (آنهـا   يها بر اساس جنس، رنـگ، و شـکل ظـاهر   دام يگذارر، ناميدر ميان عشا

 يسنت ياز نکات جالب توجه در فرهنگ دامدار) ا بزرگيداشتن شاخ و يا دنبة کوچک 

هـا در گلـه   کند تا از حضور تک تـک دام يهاست که به چوپان کمک من ناميهم. است

، آنهـا را بشناسـد و بـراي    )۱(کنـد يها را سونا مـ ش، که داميمطمئن شود و در هنگام زا

، ينيحسـ شـاه (مواجـه نشـود    يبـا مشـکل   )۲(ا چوپان دنبالــ وون يآنها به دامدار  يمعرف

۱۳۷۹ .(  

 يمتنـوع بـرا   يها، با توجه به رنگ و شکل گوش گوسفندان و بزها، اسـام ياريبخت

  ). ۱۳۶۹گار، يد(برند كار ميآنها به

ا نشـدن آنهـا بـه    يـ حسب سن و اخته شـدن  ر ترکمن گوسفندان و بزها را بر يعشا

  ). ۱۳۷۸ر، ين(شناسند ين خاص ميعناو

هـايي از نـژاد   پربـازده دام  ينسبت به نژادهـا  يا محلي يهاي بومچند دهه، دام يبرا

 يکيمنجر به کاهش خلوص ژنت يخارج يبا نژادها يگرختهيآم. شدنديپست شناخته م

د ين عاملي بوده كه بـه محـدوديت شـد   يداز چن يکيشد و همين مسئله  يبوم ينژادها

-بـه  يهـاي انجاميده است؛ اما امروزه، بيش از پيش گزارش يهاي بومدام يکينة ژنتيگنج
-بهتر از انواع اصـالح  يا حتيبرابر و  يبوم ينژادها يبر آنکه بازده يرسد مبندست مي

ر در ايـن  يد شـ شرفت فراوان در زمينة توليـ ينمونه، در هند، پ يبرا. ا دورگه استيشده 

  شـــدهاصـــالح ياســـت تـــا نژادهـــا يبـــوم يکشـــور بيشـــتر مرهـــون بوفالوهـــا

 )Köhler-Rollefson, 2001.(  
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  دام ينيگزبه

-يمختلـف بهـره مـ    يارهايمورد نظر خود، از مع يهادام ينيگز، براي بهيدامداران بوم
 :توان بدين موارد اشاره كردرند، كه از آن جمله مييگ
ماننـد رنـگ آن را بـا     يگوسـفند مغـان   يات ظـاهر يي از خصوصلسون، برخير ايعشا −

ميرنـژاد،  (داننـد  يآنها مرتبط مـ  يو تشنگ ي، گرسنگييمايپ، تحمل راهيديصفات تول

۱۳۷۸ .( 
محکـم در   يد مثل دام دارند كـه داراي منطقـ  ينة توليدر زم ياديتجارب ز )۳(عامريبن −

در  يژگيعامر به دنبال چهار ويبنهر . باشناسانه استيو ز يکارکرد يهايژگينة ويزم

بايد جثة گاو درشـت و  (اندازه و رنگ  ‐۲، يرآوريش ييتوانا ‐۱: خود است يگاوها

د گاو بـه صـاحب   يبا(ت يشخص ‐۳، )د باشديسف يهابا خال يحاً مشکيرنگ آن ترج

ــمن ب  ــادار و دشــ ــود وفــ ــديخــ ــان باشــ ــا ‐۴، و )گانگــ ــايپراه ييتوانــ    ييمــ

)Dinocci and Fre, 2003.(  

از محققـان بـدان لقـب     ير داراي چنان اهميتي است که برخـ ينقش قوچ در گلة عشا −

قـاً بـه   يرسد كه دقينظر مبه). ۱۳۷۸و رنجبر،  ينيحسشاه(اند ر را دادهيساالر گلة عشا

نـر از   يهـا دهند كه انتخاب گوسالهيها نيز نشان مصورت باشد، زيرا پژوهش نيهم

 يکيشرفت ژنتيدرصد پ ۴۱ن روش انتخاب با يترنده مهميآمثابه پدران پدران ممتاز به

  ).۱۳۸۳، يبغداد(است 

اي گونهها بهدام ي، البته نه در همة آنها، از همخونيرياز جوامع عشا ياريدر بس −

 يهاتيچون قابل ييهاهاي نر بر اساس شاخصدام. شوديرانه اجتناب ميسختگ

ا يقة آنها در مورد رنگي خاص ياده و نيز سلهاي نر در ارتباط با مش داميو نما ياتيح

-يح ميهايي با رنگ روشن را ترجا دامير کنيعشا. شونديها انتخاب مبي از رنگيترک
  دهديآنها احساسي خوش بدانها دست م يرا از تماشايدهند، ز

 )Njoro and Wanyama, 2000.( 



  ۱۶۵ ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  فصلنامة     …دانش بومي شناسايي، توليدمثل

 

-مار و نيز دامييا ب فيضع يها، کشاورزان داميدر اندونز يادر شرق جاوه، منطقه −
ط يا تحمل شرايشوند يزده مآفتاب يآسانستند و يا بهين يهايي را كه مادران خوب

  ).Junaid, 2001(فروشند يرا ندارند، م يباران

  يعيطب يريگجفت

ارزشمند دارند، كـه از آن جملـه    يهايها تجربهدام يعيطب يريگدامداران در مورد جفت

  :ره كردتوان بدين موارد اشامي

ش از حد هـوا در  يب يسه، گرمايتل يگاوها يمانند جوان يعوامل يدامداران خبرة سنت −

ة نامناسب دام را از عوامـل  ي، چاق و پردنبه بودن گوسفندان، و تغذيريگهنگام جفت

  ). ۱۳۸۲، يو عماد ياردکان يريام(دانند يم يعيطب يريگمحدودکنندة جفت

هـاي خـود،   دام ييو دوقلـوزا  يريـ گه بر جفـت ير تغذيثدامداران تالش، با اعتقاد به تأ −

بـه نـام    ياهيـ ر از گيها در آن مسکنند که داميم مياي تنظگونهر حرکت آنها را بهيمس

هـا، آنهـا را   اه، عالوه بر چاق کردن دامين گيه كنند؛ و بر اين باورند که ايتغذ» ههيگر«

، يگروسـ (دهد يش ميآنها را افزا ييکند و احتمال دوقلوزايآماده م يريگجفت يبرا

۱۳۷۹.(  

 روش تحقيق

-عـت يم نيـز بـا رهيافـت طب   يو از لحاظ پارادا )۴(فييکرد پژوهش کيمطالعة حاضر با رو
، )۶(متمرکز يهاق، گروهيآن، از فنون مصاحبة عم ياجرا يرفته و برايانجام پذ )۵(انهيگرا

قـات  يعـت تحق يتناسـب بـا طب  م .شده است يريگبهره» )۷(ارزيابي مشاركتي روستايي«و 

در پژوهش حاضـر، از   ‐کنديت نميتبع يآمار يريگ، از نمونهيريگکه در نمونه ‐يفيک

هدفمنـد، اصـوالً هـدف     يهـا يريـ گدر نمونـه . هدفمند استفاده شده اسـت  يريگنمونه

باشـند   )۸(اديـ ق، داراي اطالعـات ز يـ است که با توجه به موضـوع تحق  يانتخاب موارد

 يريـ گن هدف، به استفاده از نمونهيز با هميبنابراين، پژوهش حاضر ن. )۱۳۸۲زن، پاپ(
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بـا مطلعـان    ييکه براي آشنا ين معنيپرداخته است، بد )۱۰(ايرهيو روش زنج )۹(هدفمند

از  يالن غـرب مراجعـه شـد و تعـداد    يشهرسـتان گـ   يري، به ادارة امور عشا)۱۱(دييکل

ن يـ ا يچادرهـا اهيسـ  د؛ و بـا مراجعـه بـه   شدن ين اداره معرفياز سوي ا يخبرگان محل

ن مطلعـان چنـد   يـ چله، هر کدام از اي، قالجه، و تقيسنگر، واقع در مناطق چشمهيعشا

ن موارد ارجـاع بـه عنـوان    يشتريبدين ترتيب، افراد داراي ب. کردند يگر را معرفيمطلع د

-فـت؛ و جمـع  ايادامـه   )۱۲(دن به اشباعيتا رس يريگنمونه انتخاب شدند؛ نمونه ياعضا
 شايان يادآوري است كه بيشـتر خبرگـان  . رفتين افراد انجام پذيها به کمک اداده يآور

اند؛ بوده) ل كلهريرو اکوچ يهارهين تيتربزرگ( يريو اردشي رزاديش يهارهيمحلي از ت

 )۱۳(اه موجب چندسونگريياه سيفة سيرو طار کوچيعشا ياستفاده از همکار و همچنين،

  . ها شده استداده يآوردر جمع

الن غرب يبوم آنها در محدودة شهرستان گستيل کلهر، که زيرو ار کوچيزنان عشا

منظور انجام در مجموع، به. اندل دادهيقرار گرفته بود، جامعة آماري پژوهش را تشک

انجام » نوهروته«رة يت ن ازيحس )۱۴(مالاز بنه يق با زنانيپژوهش حاضر، دو مصاحبة عم

، يگريو د يرزاديرة شي، شامل زنان تيکي: نخست، دو گروه متمرکز شكل گرفت .شد

از  يرة رمضانياه کلهر؛ آنگاه با ده نفر از زنان تياه سيفة سياز طا يانيرة بيشامل زنان ت

به » ارزيابي مشاركتي روستايي«الن غرب، فنون يدان گيمدر منطقة شک يفة خالديطا

بر آن، چند مصاحبة  يبا موضوع و تسلط نسب ييي آشنابدين منظور، برا. اجرا درآمد

هر گروه . ديطول انجامب داده شد که در مجموع، حدود پنج ساعت بهيق ترتيعم

همگن  يلحاظ سن و عواملي مانند سطح اقتصادبود که به خبره متمرکز شامل پنج زن

از اطالعات  زمانهم ن منظور صورت گرفت کهين فن بديگيري از ابهره. انتخاب شدند

هر . اتفاق افتد يسونگرچند خبره استفاده شود و همچنين، با توجه به تعدد منابع، سه

- افراد، بيش از دو ساعت به ي، براي پرهيز از خستگيگروه يهان مصاحبهيكدام از ا
ارزيابي «از جمله فنون . گر بودليانجاميد و در اين ميان، محقق صرفاً تسهطول نمي

ن عوامل ييبراي تع يبندس رتبهيكار رفته در پژوهش حاضر ماتربه» اييمشاركتي روست
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ر بود كه براي رعايت اختصار از آوردن ماتريس در اين يدار از نظر زنان عشاتياولو

ارزيابي مشاركتي «از فنون ( يک بحث گروهيابتدا . نظر شده استمقاله صرف

ن مورد لحاظ يدر ا يهمگن(رفت يذانجام پ يعوامل اساس ييمنظور شناسابه) »روستايي

ن عامل بدهند؛ و يتراز را به مهمين امتيشتري؛ سپس، از زنان خواسته شد تا ب)نشد

عت يبا توجه به طب. دست آمدازهاي عوامل، رتبة هر عامل بهيسرانجام، با جمع زدن امت

ورت ها صل دادهيه و تحليکار گرفته شده، تجزو متناسب با فنون به يفيمطالعات ک

ارزيابي مشاركتي «دست آمده از فنون به يهال دادهيه و تحلين اساس، تجزيبر ا. گرفت

-ها از مصاحبهتحليل داده يبرا. رفتيها انجام پذداده يآورزمان با جمعهم» روستايي
 يها و مطالعة کلسازي نوار مصاحبهادهيمتمرکز نيز پس از پ يهاق و گروهيعم يها

مربوط به هر  يهاشد و داده يبندمختلف مقوله يهاطهيحث در حشده، بمباحث مطرح

: ق عبارت بودند ازيتحق يهاي اساسپرسش. مقوله در همان ستون مربوط قرار گرفت

دام از نظر  ينيگزبه يارهايمع) ۲رد؟؛ يپذيل چگونه انجام ميدام در ا ييشناسا) ۱

  حذف دام كدامند؟ يارهايمع) ۳ر كدامند؟؛ و يعشا

  جامعه يهايگويژ

ل کلهر در محدودة استان کرمانشاه، با وسعت يل کرد به نام اين ايتربوم بزرگستيز

نة ساخت يدر زم. هکتار، در غرب و جنوب غرب استان قرار گرفته است ۵/۴۵۹۷۵۶

 يهاين محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ اما طبق بررسيچ عنوان بيل کلهر، به هيا يليا

: رسد كه نظام مقرون به صحت بدين قرار باشديش حاضر، به نظر مشده در پژوهانجام

  ).خانواده(مال ) ۵، و )خاندان(مال بنه) ۴ره، يت) ۳فه، يطا) ۲ل، يا) ۱

، يالني، گي، منصوريشيپا، مناه، کلهياه سي، سياند از خالدل كلهر عبارتيف ايطوا

  . ي، و قوچمينيشاهره، قلعهيار و ديورمز

 يريالن غرب، جامعة عشايگ يري، بنا به آمار امور عشا)۱۳۸۸(رزاده زن و افشاپاپ

تعداد . اندنفر ذكر كرده ۵۵۰۰ يبيت تقريخانوار با جمع ۱۱۵۰ن شهرستان را شامل يا



  زن و نشميل افشارزاده عبدالحميد پاپ   ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام ۱۶۸

 

رو، شش خانوار کوچ ۱۴۱خانوار شامل  ۱۷۳» نوهروته«رة يت يريعشا يکل خانوارها

تعداد کل . ن، و چهارده خانوار ساکن استگردارو، دوازده خانوار رمهکوچمهيخانوار ن

رو، هفت خانوار خانوار کوچ ۶۵خانوار شامل  ۱۱۳» رگهيش«رة يت يريعشا يخانوارها

ن تعداد يانگيهمچنين، م .خانوار ساکن است ۲۶گردان، و رو، پانزده خانوار رمهکوچمهين

  . رأس است ۱۵۰ل كلهر يا يريعشا يدام خانوارها

د، چشمه ياند از چشمه جادر، چشمه سفعبارت» نوهروته« رةيت يالقييمناطق 

رد و زهلهآن نيز شامل زه يزمراد؛ و مناطق قشالقيد، و عزي، داربيجهانشاه، چشمه سنگ

  . انبند قالجه استيم

اند از چشمه حاجگه، باقره، و سرمست؛ رگه عبارتيرة شيت يالقييهمچنين، مناطق 

انبند يچله، و م ينه و تقيحال، سنگ کرمو، چشمه مورآن نيز شامل سر يو مناطق قشالق

  .قالجه است

  هايافته

ن ياستوار است؛ ا يظاهر يهايژگيل کلهر بر پاية سن، جنس و ويدر ا يبندمينظام تقس

ها در هنگام شمارش، اطـالع از گـم   دام ييدر مواردي همچون شناسا يبندميشيوة تقس

طور ل کلهر، بهين نکته که در ايبا يادآوري ا. ندکيدام به عشاير کمک م يماريشدن، و ب

گفتـه  /seiăwona/» اوونهيس« )۱۶(هانهييو به مو /meyšena/» شنهيم« )۱۵(هانهي، به پشميکل

م پرداخـت  يهـا خـواه  بنـدي دام ن نظام تقسيمير بديز يهاشود، با استفاده از جدوليم

   ).ها در جدول پيوست آمده استهاي آوايي نامنشانه(
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  شيگوسفندان بر حسب شکل گوش، دنبالچه، رنگ، و زا يبندميتقس ‐۱جدول 

  انواع گوسفند بنديمبناي تقسيم

 شکل گوش
  هاي کوتاه و کوچکداراي گوش:/koriš/»کريش«

 هاي پهن و بلندداراي گوش:دارگوش
کرينجگه(دنبالچه 

/kerinjega/( 
 داراي دنبالچة بلند:/šur/»شور«

 داراي دنبالچة کوتاه:/kol/»کل«

 رنگ

  مشکيداراي صورت سفيد و:/xălen/»خالن«

  اي روشن داراي صورت سفيد و قهوه: /kažal/» لژهکه«

  اي روشنداراي صورت قهوه: /zardeg/» ردگزه«

  دستداراي صورت مشکي يک: /par/» رپه«

  هاي مشکيداراي صورت طوسي با خال: /barey/» ريبه«

  اي متمايل به قرمز داراي صورت قهوه: /suar/» سوه ر«

  تمام بدن مشکي: /seya/» سيه«

  اي روشن تمام بدن قهوه :/huil/» هويل«

دست و گاه داراي تمام بدن سفيد يک: /čarmey/» رميچه«يا  /kov/» کو«

  /tagery čov/» گري چوته«چشمان آبي و به همين مناسبت، معروف به 

 اکستري تيرهتمام بدن خ:/bur/»بور«

 تعداد زايش
 يک بره:/yeywark/»ركوهيي«

 دو بره و بيشتر:/dewark/»رکدوه«

  هاي پژوهشيافته: منبع

  بندي گوسفندان بر حسب سن و جنستقسيم ‐۲جدول 

 سن گوسفندان
 جنس گوسفندان

  ماده  نر

 »کورپه« /kurpa/»کورپه«از بدو تولد تا دوماهگي
 »ساوه« /sāva/»ساوه«روزگيستاز بدو تولد تا بي

-پيش از پشم(ماهگيشش‐روزگي تا پنجاز بيست
 )چيني

 »رکوه«   /vark/» رکوه«

 »کاور«   /kāvr/»کاور«سالگيماهگي تا يکشش‐از پنج

» نرهوهکشه« از يک تا دوسالگي

/šakvaran/  
   /šak /» کشه«

» سريهمي« /varan/» نرهوه« از دوسالگي به بعد

/meiaysar/  

 هاي پژوهشيافته: منبع
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  بندي بزها بر حسب سن و جنستقسيم ‐۳جدول 

 سن بزها
 جنس بزها

  ماده نر

 »کورپه« /kurpa/»کورپه«از بدو تولد تا دوماهگي
 »ساوه« »ساوه«روزگياز بدو تولد تا بيست

 ر کيه /keiar/»رکيه«ماهگيشش‐روزگي تا پنجاز بيست
 »گيسک«/gisk/گيسکسالگيماهگي تا يکشش ‐ز پنجا

 /tuštir/»توشتير« /yeywar/»روهيي«سالگي تا دوسالگياز يک
  /bezenesar/» رسهبزن« /sāvaran/»نرهساوه«از دوسالگي به بعد

 هاي پژوهش يافته: منبع

  بزها بر حسب شاخ، گوش، و رنگ يبندميتقس ‐۴جدول 

  صفات ظاهري بندي بزهامعيار تقسيم

 شاخ
 فاقد شاخ:/hel/»هل«

 داراي شاخ:دارشاخ

 شکل گوش
  هاي کوتاهداراي گوش:/bal/»لبه«يا/qot/»قوت«

 هاي پهن و بلندداراي گوش:دارگوش

 رنگ

  تمام بدن کامالً سفيد:»چرمي«يا»کو«

  تمام بدن مشکي: »سيه«

  و قسمتي سفيدقسمتي از بدن مشکي : /bāzey/» بازي«

  رنگهاي کرمداراي گوش: /karg/» رگکه«

  ايداراي صورت مشکي و قهوه: /hames/» مسهه«

  هاي مشکيداراي صورت سفيد با خال :/puš/» پوش«

  اي روشنتمام بدن قهوه: »هويل«

  سفيدپيشاني )۱۸( /xar/» رخه«يا )miro/ )۱۷/»ميرو«

 تمام بدن خاکستري تيره:»بور«

  هاي پژوهش افتهي: منبع

آنها استفاده  ياز صفات ظاهر يگوسفندان و بزها، از ترکيب يشناساي يهمچنين، برا

  ..)..، و»شور ‐لکژه«، »پوش ‐هل«مانند (شود يم
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 د مثليم مرتبط با توليمفاه يبرخ
 . گوسفندان يريگ؛ جفت/waran gerten/» ن گرتنرهوه« −
 . بزها يريگ؛ جفت/taia/» هيته« −
در نخستين بار منجر به » هيته« اي »ن گرتنرهوه« چنانچه ؛/wāža kerden/» ه کردنواژ« −

 شود کـه بـدان  يها تکرار مدام يدر پانزده تا بيست روز بعد برا يفحل نشود، يبارور

هـا در  نـه يجة تعداد کمتـر نر ين اتفاق در نتيا گويند؛ در بيشتر اوقات،يم» واژه کردن«

 . ديآيش ميها پنهيمقابل ماد
 يريـ گده و قادر به جفـت يرس يبه بلوغ جنس يش از دوسالگيکه پ ييها؛ دام»گرمک« −

 . باشند
 يريـ گده و قادر بـه جفـت  يرس يبه بلوغ جنس يرتر از دوسالگيکه د ييها؛ دام»سرد« −

 .باشند
 .گوسفند يدر سال اول زندگ يريگجفت ؛/kāwrazā/» زاکاوره« −
 . بز يدر سال اول زندگ يريگ؛ جفت/giskazā/» زاسکهيگ« −
و در  يريـ گا پـيش از آن، جفـت  ين يكه در ماه فرورد ي؛ دام/ratawyzā/» زايوتهره« −

 . مان کنديز زاييقبل از پا نتيجه،
در دورة پـس از   يريگة دام در زمان پيش از جفتياگر تغذ ؛/duwayrazā/» زارهيدو« −

مناسـب بـوده و دام داراي    يسـتن ه در دوران آبيـ ن، تغذيز ادامه يابد و همچنيش نيزا

-مان قادر به جفـت يمناسب باشد، اين دام چهل روز تا دو ماه بعد از زا يرة چربيذخ
ن يش داشته باشد؛ در چنـ يدو بار زا يتواند ساليمجدد است و بدين ترتيب، م يريگ

ه سال بعد هـم مـادر و هـم بـر     يگويند، البته برايم) دوبارزا(» زارهيدو«، بره را يحالت

 . ف خواهند بوديضع
ش، شامل اواخـر آذر  يدورة زا ين روزهايکه در اول ييها؛ بره/harāšazā/» زاراشههه« −

 . نديآيا مي، به دنيتا اواسط د
) ريـ ا اوايـل ت يـ اواخر خرداد (از موعد معمول  رتريد ي؛ اگر دام/kurpazā/» زاکورپه« −

  .شوديده مينام »زارپهکو«اش مان کند، برهيو در اواخر اسفند زا يريگجفت
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-ژه داميـ وها بهمان داميدر نتيجه، زا و يفحل براي هماهنگ کردن ريدر گذشته، عشا
را رنده کرده، به همراه نمـک   /māngawakal/» لکهوهمانگه«به نام  ياهين، گيسنگ يها

  . شودها استفاده مياما امروزه، براي اين كار، از هورمون خوراندند؛يبه دام م

   يتخم ين نرهاينبع تأمم

ن نوع احشام در يخود گله است، اما در صورت کمبود ا يتخم ين نرهايگرچه منبع تأم

ر کلهـر نـر   يزنان دامدار عشا. شودير دامداران قرض گرفته ميسا يهااز گله گلة دامدار،

ان اوج را دور يسالگ، سه تا پنجيطور کلدانند؛ و بهيم ين نر تخميترساله را پربازدهسه

  . شونديساله از گله حذف مپنج يروست كه نرهاکنند و از اينيم يابيآنها ارز يبازده

 ن شـيوه، يدر ا. شودياستفاده م zārxoar/ā/n» رنازارخوه«ة قوچ، از شيوة يتغذ يبرا

-دسـت  يهـا قسـمت ( /anaxoar/» رخـوه نهعه« يهاقسمت ها عالوه بر استفاده ازقوچ
هم هستند؛ و ) آزادخور( /waralāxoar/» رالخوهرهوه«) نشدة مرتعفيعلنخورده و قبالً ت

-يمحـدود نمـ  ) مورد استفاده در شيوة چراي بسته يهابلوك(ها »تتاقه«، به يبه عبارت
که  يبپردازند، در حال يچرخواهند، بروند و به علفشوند و مختارند به هر کجا که مي

در  يچـر شود و گلـه مجبـور بـه علـف    يده نميها در داميسا يعمل برا يگونه آزاداين

  . هاستداخل بلوک

-خيهـا و مـنقش شـدن چـ    به گردن قوچ يآب يهامقدس و مهره يهاختن چوبيآو
ت يـ ر بـه اهم ياز اعتقـاد عشـا   ييهـا وانات جلوهين حيها به نقش امي، نمدها، و گل)۱۹(ها

  .آنهاست

   يعوامل محرک و محدودکنندة بلوغ جنس

. داننـد يه مـ يـ را تغذ ين عامل محرک و محدودکنندة بلوغ جنسيترکلهر مهمل ير ايعشا

وان نر را از جمله عوامل محدودکننـده  يوب بودن حين، آنها دنبة بزرگ و معيافزون بر ا

جـو در  ( /juwašira»رهيشجوه«ش شدت نور و نيز مصرف يباال و افزا يو همچنين، دما

» رهيشجوه«به باور آنها، . کننديم يابيک ارزرا از جمله عوامل محر) شدن يريمرحلة ش
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همچـون نـوع آب و    ير، عواملير مثبت دارد؛ و به اعتقاد دامداران عشايتأث ييبر دوقلوزا

 يبودن مرتع و داشتن چوپان با وجـدان کـار  » ميناب«ا ي) تيفيباک(» ميب«ه، يهوا، نوع تغذ

ت مرتع ينامناسب و عدم مرغوبة يسرد، تغذ يهمچنين، هوا. رگذارندياز ديگر عوامل تأث

دام ندارد، از عوامل عقب افتادن  يکه نظارت درست بر چرا يكارگماري چوپانو نيز به

  .روندشمار ميبه يريگفصل جفت

   ينيگزبه يارهايمع

 ييارهـا ين آن معيل کلهر بدون شناخت از سابقه و والدير ايقوچ، عشا ينيگزنة بهيدر زم

: انـد از به دست آمده است؛ اين معيارها عبارت يبندس رتبهيماتر دارند که با استفاده از

يـا  » نجگهيکر« ‐۳اندام درشت،  ‐۲، )باشناسانهيل زيبنا به دال(ا زرد بودن ي» لژهکه« ‐۱

کـول   ‐۴، و )تـار بلنـد پشـم   ( /liskšur/» شـور سـک يل« ‐۳، )پردنبه بودن(دنبالچة بلند 

  .دهندز نشان مييقوچ را ن يباال يرت جنسقد يطور ضمنها بهيژگين ويا. داشتن

ز يـ گفته، بدين مسائل نشيپ يارهايچنانچه دامدار از سابقة قوچ مطلع باشد، عالوه بر مع

آبسـتن  (خشـک در نـرفتن    ‐۲درشـت،   يهـا داشـتن بـره   ‐۱: دهـد يت مـ يار اهميبس

و  با اندام درشـت و پشـم بـدون لکـه     يداشتن مادر ‐۳مرتبط با آن، و  يهاشيم)شدن

  . ز باال باشديآن ن ييمرغوب كه مقاومت و دوقلوزا

 ‐۲يـا زرد بـودن،   » لژهكـه « ‐۱: انـد از ش عبـارت ير براي انتخاب ميمعيارهاي عشا

 ‐۴الغر نبـودن، و   ‐۳، )پستان بزرگ يدارا(بودن مادر گوسفند  /porguwān/» پرگوان«

  . داشتن پشم فراوان

  يحذف يهادام

ن آنهـا  يتـر کننـد، كـه مهـم   يخود را از گله خارج م يهادام از ير تعداديهر سال، عشا

 /nawāwen/» واوننه« يهادام ‐۳ر، يشکم يهادام ‐۲نر،  يها»رکوه« ‐۱: اند ازعبارت

-که پسـتان  ييهادام ‐۶نازا و سرد،  يهادام ‐۵ف، يالغر و ضع يهادام ‐۴، )نامهربان(
بـدعادت،   يهـا دام ‐۸دارند،  يشکل شکستگکه م ييهادام ‐۷اند، شان را از دست داده
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-ورجه( /alparega/» رگهپهلئه«به اصطالح دامداران  يردوشيکه هنگام ش ييهامانند دام
ا يـ ) بزغالـه پـنج (» رهيک ۵«ا ي) برهپنج(» ورک ۵«، يعنير يپ يهادام ‐۹کنند، يم) وورجه

  . اندداده شان را از دستکه دندان ييهادام ‐۱۰شش سال به باال، و 

  يگيربحث و نتيجه

ها، كه در زني به گوش دامهاي بزرگ از طريق پالكها در دامداريامروزه، شناسايي دام

هـا را  اين شيوه تهيـة سـايقة توليـد دام   . گيردحكم كارت شناسايي آنهاست، صورت مي

و ماننـد   ميسر كرده، در عين حال، وضعيت هر دام را از نظر نژاد، ظرفيت توليد، بيماري

دهنـدگان دام، بـراي شناسـايي    عشاير نيز در جايگاه بديهي پرورش. كندآن مشخص مي

دور از انتظار، سازوكارهايي دارنـد كـه امكـان شناسـايي دام را      ياگونههاي خود، بهدام

تنها از اين قاعده مستثنا نيست بلكـه در طـول   ايل كلهر نيز نه. سازدبراي آنها فراهم مي

گيري از همين سازوكارهاي اي را بدين منظور تدارك ديده و با بهرهاز، سامانهساليان در

بـه  . هاي متمادي برطرف شده است ها در طول قرنظاهر ساده، ضرورت شناسايي دامبه

توان به هاي دانش بومي، ميهاي موجود در نظامرسد كه با پي بردن به واقعيت ينظر م

هـايي  وين دست يافت، با اين تفاوت كـه چنـين شـيوه   هاي نهايي مهم براي شيوهسرنخ

و ) ۱۳۶۹(گار ي، د)۱۳۷۹( ينيحسبر اساس مطالعات شاه. داراي كمترين ناپايداري است

ن يش بـه همـ  يز کمـاب يـ ر کشـورمان ن يالت و عشاير ايدام نزد سا يي، شناسا)۱۳۷۸(ر ين

بر مبنـاي اختـه    يي، شناسا)۱۳۷۸(ر يرد؛ هرچند، برخالف مطالعة نيپذيصورت انجام م

  . ان کلهرها مصداق ندارديها، در مها نزد ترکمنا نشدن داميشدن 

-گوناگون بـه  يم و رفتارهايد مثل دام از مفاهير کلهر در زمينة توليعشا يدانش بوم
م يانـد مفـاه  ل شده است، كه از آن جملهيدام تشک يکيب ژنتيبر ترک يرگذاريمنظور تأث

خاص مانند رنـگ،   يهاييژگيو يبرا يحات محليز دام، ترجنة استفاده ايدر زم يفرهنگ

 يو آزمـون اوالد بـرا   ينيگزل بهياز قب يانتخاب يمقاومت، رفتارها يرفتار ياندازه، الگو

  . نامهخاص، و در نظر داشتن شجره يهايژگيو
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هـايي ماننـد   از شاخص يد مثل، بر طبق فهرستي طوالنيهاي نر براي تولانتخاب دام

اد يـ ، بـا وسـواس ز  )آزمون اوالد(فرزندان  يهاتينامه، و قابلجسمي، شجره يهاتيقابل

حفظ و اصـالح   يمثابه عامل اصلل کلهر نقش قوچ در گله بهير ايعشا. گيرديصورت م

ة يـ ر در شـيوة تغذ يعشـا  يت قوچ برايزان اهميم. کننديم يابيار مهم ارزينژاد دام را بس

-مقـدس و مهـره   يهاختن چوبيآو. مشهود است يخوببه» يرنازارخوه«آنها يا همان 
ن يـ هـا بـه نقـش ا   ميهـا، نمـدها و گلـ   خيها و منقش شدن چـ به گردن قوچ يرنگ يها

  . ت نقش آنهاستير به اهمياز اعتقاد عشا ييهاوانات جلوهيح

ة يـ ، از جملـه پردنبـه بـودن و تغذ   يعـ يطب يريـ گعوامل مؤثر بر محدود شدن جفت

ل کلهـر  يـ ر ايز اعتقاد عشايو ن) ۱۳۸۲( يو عماد ياردکان يريلعة امنامناسب دام، در مطا

، در ارتباط بـا  )۱۳۷۹( يدام در مطالعة گروس ييو دوقلوزا يريگه بر جفتير تغذيبه تأث

هـا مداقـه   جة ساليشود، نشانگر تجارب مشترک دامداران در نتيد ميدامداران تالش، تأي

  . در رفتار دام است

همچون  يات ظاهريمبني بر مرتبط دانستن خصوص )۱۳۷۸(نژاد ريمبرخالف مطالعة 

  . باشناسانه دارديشتر جنبة زيل کلهر بير اي، مسئلة رنگ نزد عشايديرنگ با صفات تول

 يهايژگيو و يردهيش مناسب از جمله داشتن پستان بزرگ، شيانتخاب م يارهايمع

دارد، چرا که انتخـاب   يهمخوان) ۱۳۷۸(و رنجبر  ينيحسمناسب با گزارش شاه يرفتار

گـويي  هـا و نيـز پاسـخ   از خانوادهيگويي به نهاي کمک به پاسخروارتر از راهيهاي شدام

مناسب  يرفتار يرود؛ همچنين، داشتن الگوشمار ميبه يلبن يهابازار در زمينة فرآورده

نهـا نـه   دام، آ يادير با تعداد زيل سروکار داشتن عشايدلاست، چرا که به يکامالً ضرور

  . ا نامهربان را ندارديقرار يب يهاوقت و نه حوصلة سروکله زدن با دام

 شـده و د مثـل کنتـرل  ي، تول)Dinocci and Fre 2003(طبق گزارش دينوچي و فره  −

ز يـ عامرهـا ن يوان نر است كه نزد بنيانتخاب ح يهافرزندان از شاخص يهاتيقابل

سـت كـه   ياسـت و قـرار ن   يعـ ي هـم طب ل کلهر رواج دارد، كه البته کامالًيهمچون ا

ن راسـتا،  يبـه دل نزنـد؛ در همـ    يهـم چنگـ   يورط سخت تحمل شود و بهرهيشرا

  . رسدينظر مانه بهيگرابسيار سودمند و هدف يمار اقداميف و بيضع يهاحذف دام
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 طيل کلهر، متناسـب بـا شـرا   ير ايدهد كه عشاينشان م يخوبج مطالعة حاضر بهينتا

 يها را نگهدارژه از داميو ي، اعتقادات و باورهاي خود، نژادهايييب و هوا، آييايجغراف

رگذار بر نـوع و نـژاد   ين عوامل تأثيتراز مهم» ييايط جغرافيمح«ان، ين ميکنند؛ و در ايم

ت گوسـفند و بـز   يـ همچنين، دليل اهم. افته توسط دامداران کلهر استيپرورش يهادام

را اغلب يوجو کرد؛ زل جستيقلمرو ا ييايت جغرافيموقعتوان در ير را مين عشاينزد ا

مختلـف،   يهـا رو، از ميان داماست و از اين ياتند و صخره يهابيش يل دارايمراتع ا

ر داشـتن  ين عشـا يـ ا. ت قـرار داد يـ تـوان در اولو انتخاب و پرورش گوسفند و بز را مي

پرورش گوسـفند در   دهند، چرا كه روش خاصيح ميقدبلند را ترج يبوم يگوسفندها

گونـه دام  ه برخورداري اينيالق و قشالق و نيز استفاده از مراتع در کوهستان و کوهپايي

-يح مـ يدار را ترجهمچنين، عشاير كلهر گوسفندان دنبه. سازدياز اندام بلند را موجه م
گر ياز د. رونديشمار مآنها به يبرا ييرة غذايذخ يم خشک، نوعين اقليدهند؛ زيرا در ا

 يهـا ن فـرآورده يدهد، تأمش تشكيل ميينان را بز و مينشهاي کوچداليل آنکه بيشتر دام

وانات و نيز کوتـاه بـودن زمـان    ين حيم، از اينان، مانند چادر و گلينشمورد استفادة کوچ

بـر   يمبنـ  ين دامداران سنتيم ايتصم. اد آنهاستير زيو در نتيجه، تکث يبارور يالزم برا

ست بلکـه  ين يرعقالنيتنها غنه يبوم يح دادن نژادهايل و ترجياص يادهارش نژيعدم پذ

با احتمال بـازدهي   ين دامداران، دام بومياز نظر ا. شه در تجارب و شناخت آنها داردير

د بـا از دسـت   يکـه شـا   ‐برهير و سرمايپذبيار آسيل متوقع و بسياص يهاكم آن به دام

-گفتـة خودشـان، دام  را بهيح دارد؛ زيترج ‐ست رودة دامدار از ديرفتن آنها، تمام سرما
ط خشن آن يشوند و در شرامحسوب مي) يعني، سازگار شده(» يداکفت«آنها  يبوم يها

هـا بـا کـاه و کلـش و     ن داميـ ل اسـت؛ ا ياصـ  يهـا ار كمتر از داميمنطقه، تلفات آنها بس

 يهايآبامراض و کم کنند، در مقابل آفات ويد ميسازند و توليها هم مپسماندة زراعت

شان هم توقع کنسانتره و چندان متمولکنند، از صاحبان نهيگاه منطقه مقاومت ميگاه و ب

 يرا ندارند، و شکمبة آنها هم تا بخواهند جا براي علوفة خشک و خشـب  يپرانرژ يغذا

ت جبـران  يـ دام خود را با بـاال بـردن کم   يدين تولييت پايفيبه ديگر سخن، آنها ک. دارد

  . کننديم
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ازي بـه تکـرار آن نيسـت، حفـظ     يـ ، با توجه به آنچه در مقدمه آمـد و ن يبه هر رو

، يملـ  يزيـ راز بـه برنامـه  يـ رسـد و ن نظر مـي ک ضرورت انکارناپذير بهي يبوم ينژادها

در صـورت  . روديشـمار مـ  بـه  يجد يهاتيحفظ آنها از اولو يبرا يو جهان يامنطقه

چ کـس بـه انـدازة    يگونه نژادهـا، كـه هـ   نيتبط با ان موضوع، حفظ دانش مريرش ايپذ

ـ يتـر ست، از مهميها از آن برخوردار نآنها در طول نسل يدهندگان سنتپرورش -شين پ
 يدکننـدگان يمثابـه تول ر بهيان، نقش زنان عشاين ميها به حساب خواهد آمد و در اشرط

  .داستيپکنند، ناگفته يمردان در کار پرورش دام مشارکت م يکه پا به پا

 هايادداشت
  .کندير خوردن آشنا ميش يآنها را با مادرانشان برا ‐۱
  گله است يا اصليگر چوپان اول ياريچوپان دوم که  ‐۲
۳‐ Beni-Amer: يكجانشين در اريترهعشاير نيمه.  

4. qualitative research    5. naturalistic approach  
6. focus groups     7. Participatory Rural Appraisal (PRA)  
8. information-rich    9. purposed sampling  
10. chain sampling    11. key informants  
12. saturation     13. triangulation  

۱۴ ‐ /bena māl/؛ خاندان.  
  داراي پوشش پشمين ‐ ۱۵
  داراي پوشش مويين ‐ ۱۶
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