
  
  
  
  
  

  ضرورتی در فرآيند توسعه و ترويج: دانش بومی 

  ∗بوالقاسم عربيونا

  
  چكيده

دهد که توسعة روستايی و کشاورزی نشان می با مرتبط هایسازمان و پژوهشگران مطالعات

تأکيد بيش از اندازه بر انتقال فناوری در روستاها پيامدهای نامطلوبی بر محيط زيست و منابع 

ضمن آنکه عملکردهای ترويجی مبتنی بر اشاعة فناوری، با نيازهای حاضر . طبيعی داشته است

انتقال فناوری باعث تخريب رابطة انسان با محيط وی  به عالوه پافشاری بر. هماهنگ نيستند

مطالعات نيم قرن اخير منجر به شناسايي دانش با ارزشی به نام دانش بومي شده که . شده است

اين . های توسعة پايدار بوده استاعث بروز خلل اساسي در برنامهتوجهي به آن تا کنون ببي

توان به دانش از نظر قدرت و ضعف مکمل دانش علمی نوين است و از ترکيب اين دو می

مقالة حاضر، . هايي دست يافت که هيچ کدام از آنها به تنهايی قادر به تحقق آن نيستندموفقيت

هدف  ی پژوهش در زمينة دانش بومی است که باای از نتيجة چندين سال متوالگزيده

روش گردآوری . شناساندن آن به عنوان ضرورتی در فرآيندتوسعه و ترويج انجام شده است

ها و مبنا استفاده از روش در مطالعات ميدانی،. ای و ميدانی استصورت کتابخانه مطالب به دو

-و بعضی ازفنون ديگر جمع )PRA( يهای تحقيق کيفی مانند ارزيابی مشارکتی روستايرهيافت
  .آوری دانش بومی بوده است

 از جمله نتايج پژوهش حاضر شناساندن نقش مهم و تأثيرگذار ترويج در تسريع فرآيند

روستايی و معرفي مجدد دانش با ارزش بومي کشورمان به عنوان ضرورتی در  توسعة پايدار

  .فرآيند ترويج و توسعه است

ارزيابي مشارکتي / توسعة پايدار روستايي/ ترويج کشاورزی/ وميدانش ب: هاکليدواژه

  .روستايي

                                                 
  دانشجوی دکترای توسعة کشاورزی دانشگاه تهران ∗
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  قدمهم

-ايـران از تحـوالت فکـری، نظريـه     تغيير و تحول در نظام ترويج و توسعة روستايی در
از اواسط قرن نوزدهم . ها و عملکردهای ترويج در سطح جهانی متأثر بوده استپردازی

از آن . يج در سطح جهانی تعريف و اجرا شده اسـت های گوناگونی از تروتاکنون، مدل

ای باتأکيد بر های متعارف استعماری کالسيک، سيستمی و فرارشتهتوان از مدلجمله می

با پيـروی   تأکيد ترويج روستايی در ايران در چهار دهة گذشته،. ديدگاه ارتباطی نام برد

تی يا شيميايی، محدود کردن های صنعاز مدل کالسيک، برانتقال فناوری، اشاعة نوآوری

-ريزی و اجـرای طـرح  عرضة خدمات ترويجی به اصول و اهداف انقالب سبز و برنامه
اثـر   بـر  در دو دهة اخيـر، . های ترويجی به صورت متمرکز و از باال به پايين بوده است

هايی به سوی اقـدامات جديـدتری   تأثير و نفوذ مدل سيستمی در ديگر نقاط جهان، گام

ضة خدمات فرهنگی و اجتماعی و تشويق ارتباط دو سويه بين اهالی و مروجان مثل عر

با اين حال نظام ترويج هنوز با تنوع و شرايط متغيـر روسـتاهای    اما. برداشته شده است

  ).۱۳۸۰ عمادی،(دامنة گستردة نيازهای روستاييان سازگار نيست  کشور و

شـاورزي در نيمـة دوم قـرن    هاي توسـعة روسـتايي و ك  بررسي نتايج طرح همچنين

پايداري چنـداني برخـوردار نبـوده يـا      موفقيت و ها ازدهد كه اين طرحبيستم نشان مي

: زانـد ا از نظر پژوهشگران علل عـدم موفقيـت عبـارت   . انداينكه با شكست مواجه شده

در نظـر   اطالعـات كـاربردي و   دانـش و  برداران، عـدم اسـتفاده از  مشاركت ندادن بهره

گـاه ممکـن اسـت يـك برنامـه از        .هاها و انتظارات روستاييان در طرحخواستهنگرفتن 

سـازگار بـا    ديدگاه عامالن آن بسيار خوب بوده باشد ولي از ديدگاه مردمان آن منطقـه، 

هر چنـد انتظـار پژوهشـگران و     .رسوم وخصوصيات محلي آنان نباشد فرهنگ، آداب و

هاي مختلف توسعه، همواره مقابله با فقـر  نگرايش كلي حاكم بر فرآيند توسعه در دورا

و بهبود شرايط زندگي خيل عظيم محرومان بوده است اما در عمل نه تنها از فقر کاسته 
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نشده بلکه حتی جلوی روند صعودی آن نيز مهار نشده است؛ در نتيجه آنان كه به دنبال 

  و محيط زيست بودند،گيري بيشتر و بهتر در جهت حداكثر استفاده از منابع طبيعي بهره

رو پژوهشگران ناچار به بـازنگري  از اين .شاهد تخريب روزافزون محيط زيست هستند

گرانبهايي كـه   آنها دريافتند كه بايد دانش ارزشمند و .در انديشه و مفاهيم توسعه شدند

بـه عبـارتي    اجرا و گيري،تصميم  ريزي،تفكر، برنامه روستاييان حامالن آن هستند را در

نـام   )۱(دانش بومي اين دانش ارزنده، .هاي توسعه، لحاظ نماينددر فرآيند مديريتي پروژه

هاي كشاورزي در ايران بـه  دهد كه قدمت فعاليتبررسي سوابق تاريخي نشان مي. دارد

رسد و سينة مردمان روستايي و كشاورزان پير اين مـرز و  سال پيش مي ۰۰۰/۱۰بيش از 

ها و تجارب ارزشـمند اسـت و برماسـت كـه ايـن دانـش و       وختهبوم ماالمال از اين اند

هـا  ريـزی گيري و برنامـه توشة خويش در فرآيند تصميمتجارب گرانبها را بشناسيم و ره

روش تحقيق در  .ای و کار ميدانی استپژوهش حاضرحاصل مطالعات کتابخانه. نماييم

فی مانند ارزيـابی مشـارکتی   های تحقيق کيها و رهيافتبخش ميدانی با استفاده از روش

ميــان روســتاييان و عشــاير  آوری دانــش بــومی دربعضــی از فنــون جمــع روســتايي و

 قمشـه سـيد قاسـم و تپـه شهرسـتان کرمانشـاه،       روستاهای جامه شوران عليا و سـفلی، 

مرتعداران روسـتاهای   تاش و مجن از شهرستان شاهرود، مرتعداران روستاهای نگارمن،

افتر و فوالدمحلـه شهرسـتان سـمنان و روسـتای خورهـه از شهرسـتان        ،...امامزاده عبدا

 .محالت صورت پذيرفته است
  

  )۳(و توسعة روستايي )۲(مروري بر مفهوم توسعه

تـوان سـه   اما به طور كلي مـي  هاي گوناگون قابل بررسي است،مفهوم توسعه از ديدگاه

   :نوع نگرش را از يكديگر متمايز كرد

اي مشخص را پشـت  ومفاهيم توسعه سه تحول مرحله هبردهارا ها،طبق اين نگرش

 ۱۹۶۰ابتـداي دهـة   و ۱۹۵۰دهـة  ( دوران پس از جنـگ جهـاني دوم   ـ۱. اندسر گذاشته
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تلقي شـد   )۴( »توليد ناخالص ملي رشد«که توسعه و توسعة اقتصادي به معناي   )ميالدی

هـاي حـامي   و دولـت  هاهاي تازه استقالل يافته و سازمانو تمام سعي و كوشش دولت

و اوايـل دهـة    ۱۹۶۰اواخـر دهـة    ـ۲.المللي، مصروف رشد اقتصادي شدهاي بينكمك

بود، هـر    )۵(»توزيع مجدد منابع رشد همراه با«توجه اصلي بر  ميالدي که تأكيد و ۱۹۷۰

ترين هدف بود، اما اقداماتي چون اصـالحات  چند در اين دوران نيز رشد اقتصادي مهم

هاي ملي مجدد منابع و سرمايه، راهبرد غالب گرديد و مورد تأكيد دولت ارضي و توزيع

رشد توليدات كشاورزي، رونق دادن به صـادرات  . المللي قرار گرفتهاي بينو سازمان

هـاي  محصوالت كشاورزي و كسب ارز خـارجي جهـت نوسـازي صـنعتي از سياسـت     

ی آغاز شد که در اين مرحله ميالد ۱۹۸۰سوم از دهة  ةمرحل ـ۳. حمايتي اين دوران بود

موضـوع راهبـرد اخيـر کـه       .بـود  )۶(»توجه به نيازهـاي اساسـي  «مفهوم توسعه مبتني بر 

 )۷(»اریپايـد «اي را شديداً تحت تأثير قـرار داد،  ها و اقدامات توسعهگيري فعاليتسمت

اساسـي  به تأمين نيازهاي  هاي مقابله با فقر است واين گرايش تأييدكنندة فعاليت. است

فقرا همراه با رشد اقتصادي توجه دارد، اما با اين مالحظة اصولي كـه هرگونـه فعاليـت    

بايست عالوه بر صـرفة اقتصـادی از نظـر زيسـت محيطـي و اجتمـاعي نيـز        توسعه مي

  ).۱۳۷۶ عمادي،(سازگار باشند 

  

  تحول در پاراديم های توسعه ةخالص ‐۱ جدول

  پاراديم جديد پاراديم قديم

  اقتصادی به هر قيمتـ رشد ۱

 توزيع مجدد توسط دولت ـ ۲
 ـ انتقال فناوری در کشور های غنی ۳
گذاری به جنبه های اقتصـادی و  ارزشـ ۴

ملموس توسعه که به وسيلة دولت تعريف 

  .شودمی

  رشد کيفی ـ ۱

ايجـاد فرآينـدی جهـت مشـارکت دادن محرومـان در       ـ۲

  تصميمات

می و توسـعة  گـذاری بـه دانـش و فنـاوری بـو     ارزش ـ ۳

  فناوری مشارکتی

در نظر گرفتن توسعه به مثابه واقعيـت چنـدُ بعـدی و    . ـ۴

غيرملموس و کيفی که به وسيلة مردم تعيين و تبيـين  اً غالب

  .گرددمی
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   Shepherd,1998 :منبع 

مطالب پيش گفته حاکي از تداوم و استمرار بينشي اصـالحي اسـت کـه سـعي دارد     

ريـزي و مـديريت   شد و در فرآينـد برنامـه  ار توسعه دانسته میانساني را كه تا ديروز ابز

توسـعه  . توسعه به حاشيه رانده شده بود، امروز جداي از ابزار، هدف توسعه قرار دهد 

بازانديشي ايـن مفـاهيم نشـان    . ازحاشيه به متن فرا خوانده شود او و براي او باشد و با

ـ  دهد كه فرآيند توسعه ميمي ا سـه عنصـر اقتصـادي، اجتمـاعي، و     بايست در ارتبـاط ب

توجهي به دو عنصر ديگـر  تواند با توجه و تمركز بر يكي و بيانساني تحقق يابد و نمي

كننـدة  چرا كه تـأمين  شالودة اقتصادي هر جامعه نقش شاهرگ حياتي را دارد. عمل كند

شـاركت  اما بايد مردم را هم در نظر داشت و م. منابع موردنياز معاش مردم جامعه است

رويکـرد فـوق سـعي در توانمندسـازي     . فعال آنها را در فرآيند توسـعه تضـمين نمـود   

سازی آنان جهت مشارکت در عرصه و فرآيند توسعه استعدادها و مردمان با هدف فعال

  .دارد

تـر مفهـوم توسـعة پايـدار     به دنبال آن مفهوم توسعة روستايي يـا بـه تعبيـر صـحيح    

توسـعة روسـتايي اصـوالً    . شودعة پايدار دارد مطرح ميروستايي كه ريشه درمفهوم توس

اجتماعي در سطح كـالن هـر كشـور نيسـت بلكـه       ‐ای جداي ازتوسعة اقتصاديپديده

آيد، ولي تأكيـد اساسـي آن بيشـتر    روستايي جزئي از توسعة كالن به حساب مي  توسعة

زدايـي و  معطوف به حل مسائل مرتبط با جامعة روستايي و تالش در جهت محروميـت 

  .كاهش فقر در اين مناطق است

هــاي گونــاگون هــا و روشاي از تجربــهتوســعة روســتايي يــك مفهــوم ومجموعــه

هاي روستايي است که سـابقة طـوالني   ايجاد رفاه و مبادله در فعاليت  سازماندهي توليد،

تـوان  بنـابراين توسـعة روسـتايي را مـي    . دارد و منحصر به نظام يا كشور خاصي نيست

  .منطقه دانست ايش پايدار درآمد و توليد و بهبود شرايط زندگي در هرافز

توسـعة روسـتايي راهبـردي    : كنـد بانك جهاني توسعة روستايي را چنين تعريف مي

است كه براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتمـاعي گـروه مشخصـي ازمـردم كـه همـان       
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منـافع توسـعه در بـين    اين راهبرد در پـي گسـترش   . شودروستاييان فقيرند، طراحي مي

از نظر بانـك  . فقيرترين افرادي است كه در نواحي روستايي به دنبال امرار معاش هستند

از نظـراين  . هاسـت نشـين ها و خوشنشينپا ، اجارهجهاني، فقير شامل كشاورزان خرده

پردازد و آن را از انزواي سنتي روستايي مي  سازي جامعةبانك، توسعة روستايي به نوين

هـاي  بنـابراين هـدف  . اي تغيير خواهد داد كه با اقتصاد ملي عجين شده اسـت به جامعه

شوند، بلكـه مـواردي چـون بهبـود     توسعة روستايي در محدودة يك بخش خالصه نمي

وري، افزايش اشتغال، تأمين حداقل قابل قبول غذا، مسكن، آمـوزش و بهداشـت را   بهره

  ).۱۳۷۹ مسائل روستايي،مرکز تحقيقات و بررسي (گيرند دربرمي

پس هدف توسعة پايدار روستايي همانند توسعة پايدار از بعد نگرشي، صرفاً تحـول  

بلكـه توسـعة متعـادل اجتمـاعي،       وضعيت و شرايط روستاها از نظر اقتصـادي نيسـت،  

اقتصادي و فرهنگي مناطق روستايي و نواحي مشخص همراه با توجه خاص به حداكثر 

. تر منافع ناشي از توسـعه اسـت  تر و گستردهابع محلي و توزيع عادالنهبرداري از منبهره

هـا در فرآينـد توسـعه بايـد عمـدتاً      براي دستيابي به اين هدف در تعيين مجدد اولويت

كنند و نيازهاي اكثريت مردمي را در نظر گرفت كه خارج از شهرهاي بزرگ زندگي مي

رو بـار ديگـر   از ايـن . برنـد سبي به سر ميبخش بزرگي از آنها در شرايط فقر مطلق يا ن

كشاورزان و فقراي روستايي، براي ابـراز   لزوم و اهميت توانمندسازي مردمان روستايي،

های كاربردي و تجارب ارزشمند نهفته در سـينه يـا   ها، ديدگاهها، نيازها، انديشهخواسته

ز رهگذر شـناخت و  ا. شودآشكار مي »دانش بومي«دانش ارزشمند و متعالي شان يعني 

-تـوان كاسـتي  به کارگيری اين دانش ارزشمند و تلفيق آن با دانش رسمي است که مـي 
  .ها موجود است رفع کردهايي را كه در هر دوي اين دانش

  

  مفهوم ترويج در گذشته و حال، بررسی نقش و ضرورت دانش بومی در فرآيند ترويج 

زيرا انديشمندان و  رويج عرضه کرد؛شايد نتوان تعريفی خاص، مشخص و دقيق برای ت
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هـای ويـژة تـرويج در آن    هـای خـاص و روش  نظران هر کشوربا توجه به شيوهصاحب

رو بـه ذکـر   انـد ، از ايـن  کشور و نيز مقتضيات و شرايط زمانی، ترويج را تعريف نموده

  .شودچند تعريف از ترويج اکتفا می

هـايی از  داند که طـی آن فعاليـت  ی میترويج را فرآيند )۸(پور به نقل از موشرزمانی

طريق آموزش خارج از مدرسه به منظور ارتقای سطح زندگی مردم روستايی، کشـاورز  

های آنان و تسريع در امر رفاه جوامـع روسـتايی   اصالح وضع زندگی فيزيکی خانواده و

  .)۱۳۷۳ پور،زماني( گيردانجام می

سخن از تـرويج روسـتايی    )۹(کورتبرخی ديگر از علمای ترويج مانند برتوس هاور

ريزی شـده بـرای انتقـال دانـش يـا      های برنامهآورند و آن را به معنی فعاليتبه ميان می

دانند که توسط تشکيالتی با هـدف دسـتيابی بـه    ها يا تغيير نگرش روستاييان میمهارت

وسـايل   تـر و بـا اسـتفاده از   ای جـامع نوع معينی از توسعة روستايی و در بسـتر برنامـه  

تـرويج کشـاورزی بايـد جـزء الينفـک برنامـة جـامع و        . شودمختلف ارتباطی اجرا می

  ).۱۳۷۳ زمانی پور،(هماهنگ عمران روستايی باشد 

گروهي ديگر از آگاهان در تعريف ترويج از کلمة سيسـتم اسـتفاده کـرده و عقيـده     

های العملکسها و عدارند که سيستم ترويج در معنی واقعی خود عبارت است از عمل

ديناميکي در ميان عوامل مختلف و مؤسسات گوناگون که نمايندگان آنها به شـرح زيـر   

  :شوندبندی میطبقه

 .ها گذاران از طرف دولتسياستـ ۱
 .پژوهشگران از طرف مراکز تحقيقاتیـ ۲
 .هاآموزشگران از طرف مدارس و دانشگاهـ ۳
 .تجار محصوالت کشاورزی از طرف بخش خصوصیـ ۴
 .های ترويجترويج رسمی و اعضای آن از طرف سازمانـ ۵

تـر و  پور با بررسی تعاريف مختلف ترويج، سعی نموده اسـت تعريفـي کامـل   زمانی

ترويج کشاورزی مکتب آموزشی غيرکالسـيکي اسـت   « :گويداو می. تر ارائه نمايدجامع
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گيرد و بـا  ادانه قرار میها به عنوان وسيلة دخالت آگاهانه و استدر دست دولت اًکه غالب

استفاده از وسايل ارتباطی و آموزشی برای ايجاد تغييرات مثبت و داوطلبانـه در عرصـة   

  ).همان( شودروستاها و بخش کشاورزی به کار گرفته مي

مطالعة تمامی تعاريف ترويج از گذشته تاکنون، نشان از تغييـر تـدريجي رويکردهـا    

تـرويج  . نظرانه نسبت به اين فرآيند وجود داشـت گدر گذشته، اغلب ديدگاهی تن. دارد

شـد و  کرد که سودمند تصور ميشد که فنونی را به کشاورزان منتقل میابزاری تلقی می

اين در حالی بود که به شرايط خاص اجتماعی يا محيطی ناحية مورد نظر توجـه کـافی   

تماعی، دانش محلی و ساختار اج های بومی،مهارت به ويژه که در اغلب موارد،. شدنمي

-ها يا فنون جديد به آنها ناديده گرفته میمشروح مردم هنگام تالش برای انتقال مهارت
  . شد

به طور حتم اين نظام سودهايی را نصيب طبقاتی از جامعه کرده که زيرکی و امنيت 

 ای جديد خود راتوانستند برای در پيش گرفتن شيوهمال آنها به قدری بوده است که می

اما اشاعة اين انديشه يا فن جديد هميشـه تـا حـدی کـه بـرای آن       به مخاطره بيندازند،

 کسانی که نيازمند بـه تغييـر و  . شود معطوف به طبقات پايين نبوده استريزی میبرنامه

کسب بيشترين سود بودند، در اغلب موارد توانايی يا منابع مورد نياز برای دسـتيابي بـه   

  .آن را نداشتند

ها يا فنـون  شود که مهارتتری تلقی میاينک ترويج کار بسيار گسترده تانه،خوشبخ

نظرها و در چارچوب کلی تبادل جديد را که از راه مطالعه يا پژوهش کسب شده باشند،

اين تلقي باعث شـده اسـت    .کندهای ترويج تلفيق میسازمان های بين مردم وهمکاري

هـای دانـش بـومی و    ورد روابط موجود بـين نظـام  ماتريس خود را در م ،)۱۰(کامپتون تا

هـای کشـاورزی از سـوی    برخوردار از ساماندهی نهادينه از يک سو، و پـژوهش نظـام  

  .آن را مبنايی برای به کارگيری ترويج مؤثر در هر ناحيه بداند ديگر، عرضه نمايد و
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  واحدهای ساختاری و ماتريس کارکردی کامپتون ـ۲ جدول

  ورزکشا  ترويج  پژوهش  

ــا     پژوهش ــش بـ ــای دانـ ــام هـ نظـ

 سازماندهی نهادينه

  پژوهش نظام های کشاورزی  تغذية علمی

  تغذية سطوح باالتر   ترويج  بازخورد  ترويج

  نظام های دانش بومی   تغذية سطوح باالتر  پژوهش نظام های کشاورزی  کشاورز

  ۱۳۸۰سيم و هيلمی،: منبع

  

های محلی تلقی کرد که با تلفيق دانشبايست فرآيندی می در زمان حاضر، ترويج را

کند که چه چيز مـورد نيـاز اسـت و چگونـه     ها تعيين میها و مهارتنگرش و اکتسابی،

تـوان بسـيج کـرد و    ها و منابع محلی را میتوان به آن دست يافت، چه نوع همکاريمی

  .اندهای در دسترس و ضروری برای پشت سرگذاشتن موانعی خاص کداممساعدت

نيست، بلکه عاملی  )۱۲(کارها مؤثر برای انجام دادن )۱۱( يک نظام عرضة يج صرفاًترو

هـايی اسـت کـه در    دهنده است که ارتقاءبخش نظامی بومی بـرای تحقـق هـدف   شتاب

هـای  اند و افزون برآن، دير يا زود خواهد توانسـت کمـک  سطحی گسترده پذيرفته شده

  .کسب کند بيرونی مورد نياز را شناسايي و

کند، هـدف آن اسـت کـه رهيـافتی     در رويکرد اخير که کامپتون از آن طرفداری می

هـای جـاری   بدين معنـا کـه دامنـة دانـش بـومی و نظـام       پذيرفته شود؛ )۱۳(پايين به باال

های دانش برخوردار از سازماندهی نهادينه، گيری از نظامکشاورزی تعيين شود و با بهره

که موجب مولدتر شدن و کم ضررتر شدن آنها بـرای   ها افزوده شودهايی بدانمشخصه

نظام اهميتی  فنی هر های اجتماعی ودر اين رهيافت بايد برای جنبه. محيط زيست شود

  ).۱۳۸۰ سيم و هيلمی،. (درخور قائل شد
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بدون شک، تـرويج کشـاورزی نقـش بسـيار حيـاتی و حسـاس در فرآينـد توسـعة         

ارای تاريخی استُ پربار که کمتر بـه صـورت   ترويج کشاورزی د. کشاورزی پايدار دارد

ترويج کشاورزی، نوآوری چشـمگير اجتمـاعی و نيـروی شـايان     . مکتوب درآمده است

 و اعصـار پاگرفتـه، احيـا    طول قـرون و  توجه در متحول ساختن کشاورزی است که در

  ).۱۳۸۱ گارفورث، جونز و(اصالح گرديده وتوسعه يافته است 

ترويج موجـب تسـهيل و تسـريع     .های متعدد داردقشترويج کشاورزی در جهان ن

کننـدگان و نيـز سـبب تسـهيل و تسـريع      منابع به مصـرف  جريان اطالعات فنی مفيد از

های تحقيق و توسعه شده از کشاورزان به سازمان جريان اطالعات در زمينة مسائل فنی،

  ).۱۳۸۰آکسين،(است 

  

  ترويج مؤثر از طريق تسهيلگری 

شود و با توجـه بـه مشـکالت فـراوان     ترويج با مشارکت مردم دنبال می در اين فرآيند،

گيـرد و بـرای   های خود کشاورزان مورد توجـه قـرار مـی   های ترويجی، توانايیسازمان

برای تحقق چنين امری، ضروری است از يک سـو تغييـر   . شودشان تالش میشکوفايی

ر مردم بـه طـور فعـال در    های ترويجی صورت بگيرد و از سوی ديگنگرش در سازمان

  .های ترويجی شرکت کنندفرآيند برنامه

ريـزی، اجـرا و   در اين رهيافت، مشارکت روستاييان تمام مراحل نياز سنجی، برنامـه 

در اين قالب، مشارکت برای توسعه نبوده بلکه خود توسـعه  . شودارزشيابی را شامل می

عی است؛ بدين ترتيب که عمل به صورت جم ـتفکر ـمشارکت يک چرخة عمل. است

-سلسـله مراتـب تصـميم    شـود و گيرد و با تفکر، عمل کامل میبا عمل، تفکر شکل می
-ها فرآيندی انسانی شکل ميگيری شکسته شده و با ايجاد ارتباطي هم سطح بين انسان

  ).۱۳۷۹کمالی و شهابی، (گيرد 

نه تنها پيچيدگی ترويجی توسعة محلی خورهه  ـتجربة تحقيقی: گويدمی )۱۴(عمادی
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) ايرانـی  و اساساً(های نوين تر ساخته است، بلکه درسعرصة ترويج روستايی را روشن

-های خويش را اين گونه بيان مـی او يافته. برای نظام ترويج کشور مطرح ساخته است
  :دارد

اقليمی جوامع  فرهنگی، اجتماعی و وجود تنوع گسترده در تمامی جوانب اقتصادی، ∗

 ريـزی متمرکـز تـرويج عمـالً    گذاری و برنامـه تا سياست شودباعث مي روستايی ما

 .دارای بهروری مطلوب نباشد
هـای  پژوهش محلی در خورهه همچنين مبـين ضـرورت گسـترش عرصـة فعاليـت      ∗

 .ترويجی است
دهنـدة  ، همچنـين نشـان  )دهستان خورهه(پژوهش محلی درمنطقة پشتگدار محالت  ∗

قه برای انتخاب و پيروی از الگو های موفق اسـت  استعداد اهالی روستاهای اين منط

 ).۱۳۸۰عمادي،(
  :توان نتيجه گرفت کههای فوق، میبنابراين، با توجه به يافته

گذاری متمرکز ترويج با شرايط متنوع موجود در روستاهای کشور مطابقـت  سياست ـ۱

 .ندارد
سـتاهای  با وجود اسـتعداد روسـتاييان در انتخـاب و پيـروی از الگوهـای موفـق رو       ـ۲

تـک روسـتاهای   های ترويجی در تکهای ترويجی از اجرای طرحسازمان همجوار،

 .نيازندکشور بی
 .توجه به بازاريابی و عرضة مستقيم محصوالت روستايی از وظايف ترويج است ـ۳
تسـهيل  توسـعة درونـزا در روسـتاهای      های ترويجی کشور،چالش اساسی سازمان ـ۴

 .است  »ساز ای الگوروستاه«مستعد و در نتيجه ايجاد 
سـازی نظـام   تر در ترويج روستايی و بهينهبراين اساس، برای دستيابی به نتايج موفق

  :های ترويج تلقی شودترويج در ايران ضروری است که موارد ذيل جزء فعاليت
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 پژوهش) الف

 »تـرويج دوسـويه  «واقعـی و مـؤثر    تبلور های پژوهشی درنظام ترويج،گنجاندن فعاليت

  :های تحقيقاتی زير از اولويت باالتری برخوردارنددر حال حاضر، زمينه. است

 شناسايی امکانات محلیـ ۱
 شناسايی روستاهای پيشگامـ ۲
 های مؤثر عرضه و صادرات محصوالت روستايیپژوهش شيوهـ ۳
  

  آموزش تسهيلگری) ب

وزش با آمـ . های ترويجی برای تحقق هدف ترويج دوسوية کافی نيستبرگزاری کالس

مند در روستاهای پيشگام، زمينة مساعد برای نهادينـه شـدن   و استقرار تسهيلگران عالقه

  .شودخوداتکايی و نوآوری در توسعة همه جانبة محلی روستاها فراهم می

  

  های دولتیايجاد هماهنگی بين سازمان )ج

ی بـين  های مرتبط و اثرگذار بر توسـعة روسـتايی، ايجـاد همـاهنگ    سازمان به تعدد نظر

  .ها، از ملزومات کليدی توسعة روستايی استسازمان

  

  آموزش و بازآموزی نيروهای ترويج )د

امـا  . های ترويجی ديگـر کشـورهای جهـان ضـروری اسـت     ها و نوآوریمطالعة نظريه

های فرهنگـی  ترويج، به عنوان فعاليتي فرهنگی و اجتماعی، بدون توجه دقيق به ويژگي

گيـری از  بهـره  آموزش و بازآموزی اعضـای تـرويج بـا   . نيستو اجتماعی ايران منطقی 

  .آيدهای جديد علوم اجتماعی ايران نيز از وظايف ترويج به شمار میمطالعات و يافته

تأثيرات، پيامـدها و الزامـات ورود حلقـة     مطالب پيش گفته اهميت نقش کارکردی،
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اين امر . سازدا روشن میسازی آن ردانش بومی در زنجيرة فرآيند ترويج در جهت بهينه

و تغيير و تحول نظام ارتباطی درون  »ترويجگر«به جای نظام  »تسهيلگر«جايگزينی نظام 

سازمانی ترويج از ارتباطي يک سوية عمـودی بـه ارتبـاطي دوسـويه و دموکراتيـک را      

  .سازدضروری مي

ای معاونت هها، الگوها و طرحاين حلقة مفقوده در برنامه ها،براساس همين پژوهش

به طـور مثـال در   . برداری وزارت جهادکشاورزی نيز وارد شده استترويج و نظام بهره

رسانی ترويج به نقش و ضرورت دانـش بـومی اشـاره    طرح الگوی ارتباطی نظام اطالع

 ).۱۳۷۹دفتر ترويج وزارت جهاد کشاورزی، (شده است 
  

  دانش بومي چيست و چه مفهومي دارد؟

  :دانش بومي ارائه شده است از جملهتعاريف مختلفي از 

براي توصيف دانش اقوام روستايي كه از بطن محيط زيست ايشان برخاسـته اسـت،    •

علـم    ،)۱۷(دانـش روسـتايي    ،)۱۶(دانش فنـي بـومي   ، )۱۵(هايي مانند دانش سنتياز واژه

هـاي مختلـف   ايـن دانـش در زمينـه   . استفاده شده است) )۱۹(ياعلم مردمي( )۱۸(قومي

 هاي دستي وها وحرفهشناسي و جانورشناسي و نيز مهارتد زبان، اطالعات گياهاننم

گـر  جلوه محيط زيست اوست، تالش انسان در  كشاورزي يك قوم كه همگي زاييدة

اي از بهتـرين و سـودمندترين و سـازگارترين    اين معلومات شامل مجموعه .شودمي

 هاي شـفاهي و است كه از راه برداري و زندگي در محيط خاص خودهاي بهرهشيوه

). ۲۰:الـف  ۱۳۷۸  عمـادی و عباسـي،  (يابـد  نسلي به نسل ديگر انتقال مـي  تجربي از

اين دانش بستري . نقش دانش بومي، در ايجاد فرهنگ و جامعه منحصر به فرد است

 سـازي مـواد  آمـاده   كشـاورزي، بهداشـت،   مـورد  گيري محلي دراست براي تصميم

نـوع فعاليـت ديگـري كـه در جوامـع       هـر  ت منابع طبيعي وآموزش، مديري غذايي،

  ).Compton,1991به نقل از۱۳۷۸ عربيون،( گيردروستايي صورت مي
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شـود كـه از حـوزة جغرافيـايي خاصـي      دانش بومي اصطالحاً به دانشـي گفتـه مـي    •

  ).Chambers,1987(سرچشمه گرفته و به طور طبيعي توليد شده باشد 

 ابزار و ها،روش  ها،قوم است كه باورها، ارزش ملي هردانش بومي بخشي ازسرماية  •

ها آزمون و خطا در محيط دانش بومي حاصل قرن. گيردهاي عملي را دربرميآگاهي

طبيعي و اجتماعي است و غالباً به صورت شفاهي سينه به سـينه از نسـلي بـه نسـل     

  ).۱۳۷۷عمادي و عباسي، (شود ديگر منتقل مي

-هاي هر جامعـه اسـت كـه اسـاس چـاره     تجربه از دانش و ايدانش بومي مجموعه •
دانش بومي . دهدهاي آشنا و ناآشنا تشكيل ميچالش هاي يك قوم را در برابرجويي

هاي گذشته دارد و تا وقتي كه جامعه پابرجاست بـه عنـوان   هاي قرنتجربه ريشه در

 قــل ازبــه ن۱۳۷۸ عربيــون،(دهــد فرهنگــي و فنــي آن بــه تكامــل ادامــه مــي  ةپايــ

Cashman,1989.(  

اسـت ايـن دانـش را از     »محلـي «و  »سنتي«كه به معني  »دانش بومي«کلمة بومي در  •

شـود  ها، مراكز تحقيقـاتي و بخـش خصوصـي عرضـه مـي     معلوماتي كه در دانشگاه

دانش بومي دربرگيرندة دانش هر جامعة محلي يا بومي است و شامل . كندمتمايز مي

/ هـاي فيزيكـي  ست كه اعضـاي آن بـراي توضـيح پديـده    هايي ابنديتعاريف و رده

تعاريفي که كشاورزان بومي براي شناسايي انواع . گيرندطبيعي و اجتماعي به کار مي

هـاي  آل بـراي پـرورش آنـان و نيـز شـيوه     خاك، انواع محصـوالت و شـرايط ايـده   

ور دانش بومي خالف بـا . پيشگيري از امراض انسان و دام دارند درمان يا تشخيص،

  ).CIRAN,1998الف به نقل از ۱۳۷۸عباسي،  عمادي و(حاكم، پويا و متحول است 

هـاي  دانـش بـومي شـيوه   «: گوينـد مـي  )۲۱(به نقل از مك كلـور  )۲۰(ويليامز و موچينا •

هـا تجربـه و   يادگيري، فهم و نگرش گروهی از مردم به جهان است كه نتيجـة سـال  

   .)۱۳۷۸ اميری اردکاني و شاه ولي،(» گشايي آنان بر اساس آزمون و خطاستمسئله

اين تعريف حاوي عناصر ايدئولوژيك و فلسفي نظام دانش بومي است ولـي عيـب    •

خالقيت درونـي و تجربـي بـودن را ناديـده گرفتـه        اين تعريف آن است كه پويايي،

  ).همان(است 
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داند كـه منحصـر بـه جامعـه و فرهنـگ      نيز دانش بومي را دانشي مي اميری اردکانی •

اميری اردكاني و (آيد گيري به شمار مياصي است و مبنايي اطالعاتي براي تصميمخ

  ).Dialla,1994به نقل از ۱۳۷۸ شاه ولي،

  

  هاي دانش بوميويژگي

  .دانش بومي با دانش دانشگاهي و مؤسسات تحقيقاتي متفاوت است •

-دهآموزش، آما  گيري محلي در مورد كشاورزي، بهداشت،بستري است براي تصميم •
  .سازي مواد غذايي، مديريت منابع طبيعي و هر نوع فعاليت روستايي ديگر

  .شوداز طريق دهان به دهان و سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي •

هـاي روسـتايي   طراحان برنامـه  نه تنها براي فرهنگ خودي، بلكه براي دانشمندان و •

  .مهم است

  .دانش بومي بسيط و ساده است •

شناسـي  تواند مورد استفاده جوامع ديگري كه شـرايط بـوم  بومي موفق ميهر دانش  •

  .مشابهي دارند قرار گيرد )۲۲(زراعي

  ).۱۳۷۸  عربيون،(كند آشنايي و شناخت دانش بومي به عامالن تغيير كمك مي •

دانش بومي با حواس پنجگانـه و نيـروي الهـام كسـب     . است »نگركل«دانش بومي،  •

انجامد اما دانش رسمي سمعي، بصري و جزءنگر مات ميشود و به وحدت معلومي

  .است

 .دانش بومي شفاهي است •
توان نوشت و توصيفش كرد، امـا آمـوزش و   آن مي دربارة. دانش بومي عملي است •

تنهـا راه فراگيـري دانـش بـومي     . آموختن آن از طريق كتاب و مجله ممكن نيسـت 

  .نزديك و پيروي از استاد است  مشاهدة

دانش بوميان در چارچوب محيطي و اقليمـي خـود پديـد    . ، محلي استدانش بومي •
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دانش بومي مؤثر در يك منطقـة جغرافيـايي لزومـاً در همـه جـا كـارگر       . آمده است

  .نيست

جويي در وقت و در حالي كه تأكيد دانش رسمي بر صرفه. دانش بومي مردمي است •

حقيقاتي است، دانـش  ها و مؤسسات تحذف نفرات و نيز انحصار دانش در دانشگاه

مشوق و نيازمند به مشاركت هر چه بيشتر مردم در يـادگيري، اشـاعه و     بومي پذيرا،

تـوان جـدا   هاي شفاهي، علم را از عالم نميبه عالوه در فرهنگ. افزودن به آن است

  .انددر دانش بومي تك تك افراد مهم. كرد و در كتاب و يا رايانه گنجاند

عظيمي از   با مرگ هر پير بومي گنجينة. حال نابودي است دانش بومي به سرعت در •

با چيرگي فرهنگ كتبي بر جهان از تعداد اين پاسـداران  . روددانش بومي از ميان مي

هر اقدامي براي گردآوري دانـش بـومي   . فرهنگ شفاهي به تدريج كاسته شده است

  ).۱۳۷۷عمادي و عباسي، (اضطراري است 

طح جهان و ملي مبين آن است که دانش بـومي ديـر يـا    شمار در سوجود شواهد بي

بر اساس نظر بسـياري  . زود تمامي كشورها از جمله جهان سوم را در بر خواهد گرفت

هـاي  از انديشمندان معاصر، اين نوع از دانش بايد يكـي از عوامـل زيربنـايي در برنامـه    

ة توسـعه كشـور منظـور    اي مـؤثر در برنامـ  توان آن را به مثابه سازهتوسعه باشد پس مي

البته به رغم شناخت ناكافي از اين ظرفيت در سـطح جهـان و بـه تبـع در ايـران      . نمود

  .مطالعات فراواني نيز در اين خصوص انجام شده است

با دانش علمـي نـوين از نظـر     ...دانش روستاييان، مرتعداران، كشاورزان، دامداران و

هايي نائل آمـد  توان به توفيقين دو مياز تركيب ا. مضمون و موضوع مكمل يكديگرند

بيشترين تأكيد بر اين نكتـه اسـت كـه    . كه هيچ كدام به تنهايي قادر به تحقق آن نيستند

هـاي  نمونـه . فراموشي هر يك از اين دو باعث عدم حصول اهداف توسعه خواهد شـد 

نطبـاق  ها در كشورهاي مختلف وجود دارد كه به علت عـدم ا ها و برنامهزيادي از طرح

بـه قـول مرتضـي فرهـادي در     . آنها با دانش بومي نتوانسته است منجر به موفقيت شود

امـا    نجستن از تجربيات جهاني ديوانگي اسـت،  سود  »فرهنگ ياريگري در ايران«كتاب 
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رها كردن تجربيات خودي كه حاصل شرايط فرهنگي و اقليمي اين مرز و بوم است نيز 

 ).۱۳۷۳ فرهادی،( به هيچ روي خردمندانه نيست
  

  نقش و كاربرد دانش بومي در توسعة پايدار و توسعة پايدار روستايي

هاي خـود از منـابع طبيعـي كـرده     دانش محلي هر قوم بوميان را قادر به تأمين نيازمندي

بنابراين مجموعة دانش بومي جهان گنجينـه  . است، بدون اينكه اين منابع را تحليل ببرد

اي است كه در توسعة پايدار تمام جوامع بـه  ابزار زمان آزموده ها وارزشمندي از روش

  .كار خواهد آمد

  :توان به اين ترتيب خالصه كردهاي كاربردي دانش بومي در امر توسعه را ميزمينه

هـاي بـومي   شـيوه . حفظ و نگهداري از منـابع طبيعـي از افتخـارات پيشـينة ماسـت     ـ ۱

پايـدار    ي مديريت منـابع طبيعـي در توسـعة   مديريت منابع طبيعي الگوي مناسبي برا

  .)۲۳(خواهد بود

هاي توسعة پايدار در گرو مشاركت بوميان در كليـة مراحـل از جملـه    موفقيت طرحـ ۲

نياز به مشاركت بوميان اسـتفاده از  . هاستريزي، اجرا و ارزيابي طرحطراحي، برنامه

  .كندناپذير ميدانش بومي را اجتناب

حل را بايد در ادغام دانش بومي عيت فعلي دنيا، در بسياري موارد راهبا توجه به وضـ ۳

چرا كه با توجه بـه ابعـاد نيازهـاي كنـوني جمعيـت دنيـا و       . و دانش رسمي جست

پذيري منابع طبيعي باقي مانـده هـيچ يـك از دو دانـش بـه تنهـايي قـادر بـه         آسيب

  .جوابگويي نيازها نيست

. بايد از ديدگاه بوميان انجام گيردمي  »يابيمسئله«وسعه، امر براي شناسايي نيازهاي تـ ۴

شناسايي درست مسائل و ارتباط مؤثر با بوميان از طريق دانـش بـومي ميسـر اسـت     

  ).ج۱۳۷۸عمادي و عباسي، (

زيـرا ناشـي از   . ها در سـطح محلـي اسـت   گيريهاي دانش بومي مبناي تصميمنظام
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ها به كمك نوآوري و آزمون حلت و يافتن راهتالش مردم محلي براي شناسايي مشكال

كننـد و در راه  هاي جديدي را در سطح محلـي ابـداع مـي   مردم محلي فناوري. آنهاست

تواند در نقشي كه دانش بومي مي. گيرندهاي ارتباطي بومي بهره مياشاعة آنها از تشكل

اي اخيـر بـه طـرز    هـ هاي مشاركتي براي دستيابي به توسعه ايفا كند، طـي سـال  فعاليت

  .انگيزي گسترش يافته استشگفت

شـودکه بـرای   در برخي جوامع، دانش بومي ميراث ملـي گرانقـدری محسـوب مـي    

بندي و اولويت  كند و به شناسايي،هايي را فراهم ميفرصت های توسعة اجتماعي، برنامه

  ).۱۳۷۸اميری اردكاني و شاه ولی، (نمايد كمك مي  سازماندهي منافع محلي،

هنگامي كه توسـعة پايـدار بهبـود      )فائو(هاي سازمان خواربار جهاني مطابق گزارش

توليد را براي رفع نيازهاي فعلي مدنظر دارد، موضـوع حفاظـت از منـابع را بـه منظـور      

اين تعريـف متمركـز بـر سـه     . دهداطمينان از تداوم توليد در آينده، مورد تأكيد قرار مي

   :از ندااصل عمده است كه عبارت

  ارتقاي سطح كمي و كيفي توليد؛ 

  تأمين نيازهاي اساسي نسل امروز؛ 

  .حفاظت از منابع براي تداوم توليد در آينده

اي اسـت  كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه معتقد است توسعة پايدار توسـعه 

 كه نيازهاي نسل حاضر را برآورده سازد، بدون آنكه توانـايي نسـل آينـده را در تـأمين    

بر اساس تعريـف  ). Karami,1995به نقل از ۱۳۷۷ عربي،(نيازهايشان دچار مشكل كند 

تـأمين  : اي است كه دو هـدف اساسـي را مـدنظر قـرار دهـد     اخير، توسعة پايدار توسعه

  .نيازهاي اساسي مردم و پايداري يا حفاظت ازمنابع

اله هـر  هـزار سـ   دانش بومي حاصل فرآيند يادگيري تجربي و آزمون و خطاي چند

بديهي است كه اين دانش بيانگر كـنش و  . جامعه در ارتباط با محيط پيرامون خود است

هاي اقليمـي و خصوصـيات   واكنش انسان با طبيعت است و آيينة تمام نمايي از ويژگي

تر روابط متقابل آنها با هم و بـا انسـان   طبيعي، گياهي و جانوري هر منطقه و از آن مهم
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داشتن اين اطالعات ارزشمند كه در هـيچ آزمايشـگاه ديگـري قابـل     با در اختيار . است

بينـي كـرد و هوشـمندانه از    توان طبيعت و روابط اجـزاي آن را پـيش  حصول نيست مي

اي موجود حفظ شود نيروهاي نهفته در آن بهره برد به نحوي كه هم تعادل بين مجموعه

  .و هم نيازهاي جامعة انساني ساكن در آن تأمين گردد

شناسـي  عالوه بر اطالعات ارزشمند نهفته در دانـش بـومي، معرفـت    ز سوي ديگر،ا

رابطة بين كارشناسان و مردم محلي را قوام خواهد بخشيد و اين امر بـا تحليـل    بوميان،

شناسـي مـردم محلـي،    عميق دانش بومي و آشنايي نزديك با شـيوة نگـرش و شـناخت   

پژوهشگران با مردم روستايي را ترميم  عميق موجود بين كارشناسان و شكاف گسترده و

  .کرد خواهد

تغييـرات فـاحش در سـي سـال اخيـر در محـيط        نكتة ديگر اينكه بـه خـاطر بـروز   

هـای  روستاهاي كشورهاي در حال توسعه، زمينة استفاده از دانش بومي به همـان شـيوه  

اي اين كشورها، دانش بومي وقتـي ارزش و كـاربرد توسـعه    در. سنتي منتفي شده است

عمـادي و عباسـي،   (منـد ديگـري همـراه شـود     پيدا خواهد كرد كـه بـا اقـدامات نظـام    

  ).ب۱۳۷۸

  

  هاي ملي در خصوص استفاده از دانش بوميبرخي از تجربه

هاي گرانقدری نهفته است كه به ها و تجربهدر سينة مردمان اين سرزمين كهن، اندوخته

که سيماي درخشاني از  دارد هاشتها و كمگگمگشتنشان از «تعبير مرتضي فرهادي، 

دانـش غنـي و قـومي، پويـايي و تحـرك، تـالش و         خرد و خردورزي، تأمل و انديشه،

گذارد و مي پيش روي مخاطبان خود را ...فعاليت، رفاقت وصميميت، فرهنگ وتمدن و

اي است كه به فراموشي سپرده يا در حـال فرامـوش كـردن آنهـا     هاي ناگفتهبيانگر گفته

محققـان، جهـانگردان،     قدر و اندازة اين دانش تا بدانجا بوده كه نخستين عالمان،. مبودي

بررسي سـوابق تـاريخي   . اندسياحان داخلي و خارجي را برانگيخته و به آن اذعان كرده
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دهد كه ايران يكي از نخستين مراكز كشاورزي و دامـداري و باغـداري جهـان    نشان مي

هـا و  و تربيـت اقالمـي از ميـوه    ...دن بز، سگ و اسب واهلي كردن گندم، رام كر. است

آبرسـاني    فناوري در زمينه آبخيزداري، آبيـاري،  ها، بسياري از اختراعات بزرگ وسبزي

كـش بـادي   هـاي آب تلمبه و) معروف به چرخ ايراني(همچون اختراع كاريزو چرخاب 

كشـت سـبويي    آور همچـون كشت كاري شگفت هاي آبياري وبرخي شيوه ،)چرخ باد(

هايي كـه آب بـر آنهـا سـوار     هاي بلند و پشتهآب يا زمينكم مناطق بسيار در) ايكوزه(

كشـت  ( كشـت بـر روي خـار   [ شود يا کشت در خاك شور و كشت خـار وابسـته  نمي

 انگـور و انـار،    ها همچون خرمـا، هسته كردن يا زيرهسته كردن برخي ميوه، بي])آدوري

نـژاد و انتخـاب   ي جـاليزي همچـون هندوانـه، اصـالح    هـا تخمه كردن برخي كشـت بي

هاي درختان اهلي و تغييرات مكانيكي و ارگانيكي در سازي ويژگيمصنوعي و دگرگون

آفرينـي و  هـاي درختـي و جـاليزي و نقـش    شكل و رنگ و مزه و پوست برخـي ميـوه  

-هايي همچون سيب و هندوانه و خربزه و همچنين نـازك خطاطي بر روي پوست ميوه
 كـردن خربـزه و   معطـر  اي كردن پوست آن واصطالح شيشه سازي پوست خربزه و در

سازي آن به شكلي كه حتي با صداي تاخت اسب يـا اشـارة نـوك سـوزن،     پرآب ترد و

 هاي مختلف هندسي وساخت ظروف ازكدو قلياني با شكل. خود به خود شكافته شوند

ورزي زمين، به طوري كه زمين پس هاي توانبخشي و بهشيوه آفريني بر روي آن ونقش

از تحمل چند هزار سال كشت، هنـوز سـرزنده و شـاداب و حاصـلخيز بـاقي بمانـد و       

-ها و پرندگان، همچون پردنبه كردن و يا بينژاد دامهمچنين انتخاب مصنوعي و اصالح
هـاي  هـا در برابـر برخـي بيمـاري    كوبي دامدنبه كردن گوسفندان و مايهدنبه كردن و كم

آوردهـاي  بخش كوچكي از دسـت  ها پيش از كشف پاستور و ادوارد جنرقرن واگيردار،

فرهنگي ايرانيان در دانش كشاورزي و دامداري در پيوند با شرايط جغرافيايي و زيسـت  

  ).۱۳۷۹  فرهادي،( »محيطي مي باشد
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ـ   دگی دانش بومی روستاييان و کشاورزان دربارة محيط، کشاورزی، دامپروری، ميـزان بارن

  ...و

به نقل  چمبرز. دانش روستاييان دربارة محيط اطرافشان بسيار زياد، دقيق و ظريف است

د که يـک  گوياند، میتحقيق کرده)۲۵(»کو«که در ميان صحرانشينان  )۲۴(رايز و مگوتينااز ه

هـای متعـدد   زن صحرانشين با دانش متوسط دربارة نباتات، به رغم تأثيرات خشکسـالي 

نمونة موجود در منطقة خود را شناسايی و نامگذاری  ۲۱۱نمونة گياهی از  ۲۰۶تواند می

شناسـی  اين دو محقق متوجه شدند که يک مرد صحرانشين براسـاس دانـش گيـاه   . کند

-شناسی يا به تعبيری گيـاه اين بخشی از دانش گياه. شناسدگياه را می ۳۰۰خود حداقل 
  .)Chambers,1987(هاست بوشمن )۲۶(شناسی قومی

دهد کـه آنـان اطالعـات خـوبی     مصاحبه با تعدادی از مرتعداران ايرانی نيز نشان می

بـه عنـوان   . های تکثير گياهان مرتعی دارند درمورد نحوة استفاده، فصل رويش و روش

-گونه مرتعی را نام بـرده و شـيوة بهـره    ۵۰مرتعداری به نام حاج بهمن کشکولی  مثال،
  ).۱۳۷۸ اميری اردکانی و شاه ولی،(ست گيری از آنها را توضيح داده ا

بـه ايـن    های متعددی که با مرتعـداران داشـته،  و بحث در گفتگو حسين عامری نيز

مـوارد   شناسـند و نتيجه رسيده است که آنان قريب بـه نيمـی از گياهـان مرتعـی را مـی     

 شناسايی منـاطق شـور و گياهـان   « ايشان در تحقيقی که پيرامون. دانندمی مصرف آن را

گياه مرتعی را ذکر کرده است  ۱۱۰اسامی محلی و علمی  انجام داده است، »...شور روی

  ).۱۳۷۸عامری، (

گويد که اکثـر روسـتاييان بـه ويـژه     میدر مصاحبه با نگارنده نيز  )۲۷(عليرضا عامری  

چوپانان منطقه آشنايی خيلی خوبی با گياهان مرتعی دارند و با اسم محلی آنها آشـنايند  

شناسـند و در عـالج   روستايی نيز به خوبی گياهـان دارويـی و خـوراکی را مـی     زنان و

  .گيرندبيماران به کار می

قمشـه   تحقيقی که درميان روستاييان و عشاير روستاهای جامه شوران عليا و سفلی،
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تـاش و مجـن از    مرتعداران روسـتاهای نگـارمن ،   سيد قاسم و تپة شهرستان کرمانشاه،

افتـر و فوالدمحلـه شهرسـتان     ،...رتعداران روستاهای امامزاده عبـدا م شهرستان شاهرود،

سمنان صـورت گرفـت نشـان داد کـه آنهـا آگـاهي کـاملي از وضـعيت جغرافيـايی و          

-مکان ها،های مرتعی خوب برای تغذية دامها، مکانها و بلنديپستی توپوگرافی منطقه،
آنهـا قـادر بـه    . داشـتند ... ب وهای موجود در مرتع برای تـأمين آ های عبور دام، چشمه

  .بودند... های تأمين آب دام وترسيم نقشة مراتع خود، مسير عبور دام، مکان

  

  توضيح تصاوير

است که توسـط جمعـی از   ) شهرستان سمنان(شمايی از مرتع مارآب افتر  :يک تصوير

نقشـه  در ايـن  . ديـ روستاييان و عشاير تشريح  و توسط فرد محلي ديگری ترسـيم گرد 

های موقتی و مسير عبـور دام  ، محل اقامتهای خوب و سرسبز مرتعروستاييان قسمت

قريـب بـه    اين نقشه پس از( انددادهنشان  های تأمين آب در مرتع راها و چشمهو مکان

  ).نظر ميان روستاييان، ترسيم شدتبادل يک ساعت بحث و

مشغول  در آنجا يابد واگر يک مروج بخواهد در يک منطقه حضور : تفسير شمارة يک

بايد بتواند در مدت کم از اوضاع و شـرايط  منطقـه آگـاهی کامـل يابـد و       به کار شود،

گيـرد  ای با روستاييان برقرار نمايد که اين امـر شـکل نمـی   ارتباط خوب و تعريف شده

و به جای ياد دادن سعی نمايد که ياد بگيـرد،   مگر اينکه مروج در کنار روستايی بنشيند

های روستاييان را به دانش قبلی خـود بيفزايـد و بـه جـای تـرويج، مشـاور و       انستهو د

اگر يک مروج بتواند به چنين موفقيتي در حـوزة   .تسهيلگر خوبی برای روستاييان باشد

های خود را با تقـويم  کاری و تقويم زمانی فعاليت ةتواند برنامکاری خود نائل شود می

ايـن گونـه عمـل کـردن      يک مروج با آيا. ن منطبق نمايدفصلی و زمانی روستاييا کاری،

  ترنيست؟موفق

  )شهرستان سمنان... (شمايی از مرتع امامزاده عبدا :تصوير دو
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  )شهرستان شاهرود(شمايی از مرتع آرام رخی روستای نگارمن  :چهار تصاوير سه و

  )شهرستان شاهرود(شمايی از مرتع مرگنی روستای نگارمن  :تصوير پنج

کـه  ) شهرستان شـاهرود (شمايی است از مرتعِ آرام تنگة روستای نگارمن : شش رتصوي

های خوب و سرسبز مرتع، محل اقامت های موقتی و مسـير عبـور   روستاييان به قسمت

  .کنندهای تأمين آب اشاره ميو چشمه هادام و مکان

 مشـه شمايی است از نقشة اجتماعی روسـتاهای جامـه شـوران و ق   : نه هفت و تصاوير

محل سکونت، امکانات رفاهی و خدماتی روستا به  که روستاييان،) شهرستان کرمانشاه(

-خانواده[نظر ميزان درآمدی  های روستا ازبندی مکانو سطح انضمام محل استقرار آنها
درآمد که تحت پوشش کميتة امداد های کمخانواده و )به تعبير روستاييان(های دولتمند 

گيـری  تواند به مروج در تصـميم اين اطالعات مي .اندرا مشخص کرده ]امام قرار داشتند

  .سازی با روستاييان کمک زيادی کندو تصميم

 شمايی از نقشة منابع روستايی در روستاهای جامه شوران و قمشه: هشت و ده تصاوير

های زراعی و نحـوة قـرار گـرفتن    است که روستاييان، محل زمين )شهرستان کرمانشاه(

های زراعی، محـل و نـوع   بندی و تناوب آيشی زميننوع تقسيم نسبت به همديگر، آنها

ايـن  . انـد چگونگی تقسـيم آب را مشـخص کـرده    کشی و مسير آب وتأمين آب، کانال

سـازی بـا   گيـری و تصـميم  زيادی به مروج در تصميم کمک بسيار قيمت،اطالعات ذی

  .روستاييان خواهد بود

آبـاد از توابـع شهرسـتان نيشـابور     ی که در روستای اسـحاق تحقيق ديگر: تصوير يازده

-های هرز موجود در زمـين اند علفنشان داد که زنان روستايی قادر بوده انجام گرفت،
  )۲۸(.ذکر نمايند های زراعی را شناسايی و نام محلی آن را

دهد که شناسايی نـوع خـاک بـه کمـک     المللی توسعة روستايی گزارش میبنياد بين

بـرای نمونـه کشـاورزان    . و رنگ آن نيز جزئی از گنجينة دانش بومی افراد اسـت  بافت

کشـاورزان  . کننـد نيجريه از رنگ خاک برای تشخيص ميزان حاصلخيزی آن استفاده می

 در بنگالدش،. گيرندسومالی نيز از رنگ خاک برای شناسايی قدرت رويشی آن بهره می
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 اميـری اردکـانی و  . (شـوند بندی مـی قهاساس عمق خاک ورزی و شخم، طب ها برخاک

 ۱۳۷۷‐۷۸در همـين زمينـه تحقيقـی در سـال     ). RAFI,1994به نقل از  ۱۳۷۸ ولي،شاه

توسط نگارنده در ميان روستاييان شهرستان کرمانشاه انجام شد که نشان داد روسـتاييان  

های آن کنند و مکانبندی و شناسايي ميهای روستا را طبقهو کشاورزان به خوبی خاک

ها براساس رنگ گفتند که هر کدام از خاکدهند، آنها میرا در جوار روستا تشخيص می

  .)۲۹(و حتی جنس خاک برای کشت چه محصولی خوب يا بد است

بندی و تعيين نوع خـاک اطـراف روسـتای    شمايی از تقسيم دهندةنشان: دوازدهتصوير 

هـای  روستاييان زمين. آن است جامه شوران سفلي با مشخص کردن موقعيت جغرافيايی

  :اند ازروستا را به چهار قسمت تقسيم نمودند که عبارت

ها از ديد روستاييان برای کشاورزی خوب نيسـت  اين زمين: سفيد) خاک(های زمينـ ۱

 .خوردو به تعبير آنها آب نمی
اده خيلی خوب است و بيشتر از بقيه برای کشت گندم ديم اسـتف : های سياه گلزمينـ ۲

 .شودمی
 .شيب زيادی ندارد خيلی خوب است و): رسی(های گلی زمينـ ۳
 .شوداستفاده می خيلی خوب است و بيشتر برای کشت گندم :رسیـ های شنیزمينـ ۴

اخير مصـدق و مؤيـد دانـشِ     اتنتايج حاصل از تحقيق: تصاوير سيزده تا بيست و سه

اراضـی کشـاورزی،    زراعی و باغی، محصوالت: کشاورزان و روستاييان است نسبت به

بندی محصوالت بر مبنای اهميـت اقتصـادی آنهـا و تأثيرگـذاری هـر محصـول در       رتبه

های روستا برای کشت محصـوالت مختلـف بـر    تقسيم زمين معيشت و اقتصاد خانوار،

شناسـايی فصـول مختلـف، ميـزان بارنـدگی و مقايسـة        ،)۳۰(مبنای اهميت اقتصادی آنها

 های خـوب بـر  های خشکسالی و سالاساس ميزان باران، مقايسة سال ا برهفصول و ماه

 چگونگی تأمين آب الزم برای کشاورزی، نحـوة تقسـيم آب،   ،)۳۱(اساس نزوالت جوی

  ....آفات و های هرز،علف چگونگی مبارزه با روش آبرسانی،

ان هـايی از دانـش بـومی روسـتايي    دهنـدة گوشـه  تصاوير سيزده تا بيست و سه نشان

  .های يادشده استقمشه سيد قاسم و تپه در زمينه, شوران عليا و سفلیجامه



  ۱۰۵  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

روسـتاييان و پيرمـردان روسـتای    نحوة مبـارزة  شمايي است از  :بيست و چهارتصوير 

، که طبق گفتة آنان در مزارع صيفی ايـن روسـتا از   با نوعی علف قمشه سيد قاسم و تپه

ايـن گيـاه    .معروف اسـت  )۳۲(»گل ديلمه« به در اصطالح محلی وکند سال دوم رشد می

رود اما روستاييان محل از طريق قطع گيـاه از  کشی از بين نمیتوسط هيچ نوع سم علف

  .شوندمحل رويش آن در سطح زمين و پاشيدن نمک در محل قطع، مانع رشد آن مي

ران شـو روستاهای جامـه نحوة احداث کانال هوايی در شمايي از  :بيست و پنج ر تصوي

 .شـناختند هـای منطقـه را مـی   روستا بـه خـوبی زمـين    پيران اين دو .است عليا و سفلی

-ها به روستا و مزرعه میجای سفت و شل در طول بستری که آب از چشمهتشخيص 
تشخيص بهترين مکان برای احداث بنـد از   رسيد، محل هدر رفت آب و نحوة مهار آن،

کان برای تقسيم آب و چگـونگی تقسـيم آب   انتخاب بهترين م لحاظ توپوگرافی زمين،

  .از جمله دانش گرانقدر آنان بود و نحوة تأمين شرب روستا توسط اهالی، بين دو روستا

روسـتای قمشـه   نقشـة سـوار کـردن آب بـر زمينـی مرتفـع در       : بيست و شش تصوير

های هکتار از زمين ۲۰چند پيرمرد از چگونگی سوار کردن آب برروی  .سيدقاسم و تپه

روستا توسط کشاورزی خردمند به نام حاج حسين احمديان که اکنـون بـيش از هفتـاد    

بـود و   یسانتی متر ۴۰ سطحی اين زمين دارای اختالف. گفتندسال سن دارد سخن می

رغـم تـالش   مهندسـان علـي  . بايست از پايين مزرعه برروی زمين سوار کـرد آب را می

کار نبودنـد ولـی ايـن روسـتايی بـر مبنـای        نهرکنی و زهکشی قادر به انجام اين بسيار،

  ). ۱۳۷۸ عربيون،(تجربة خود موفق به اين کار شد 

  
  گيريبحث و نتيجه

حاکي از آگـاهي جهانيـان نسـبت بـه      »استفادة پايدار از منابع«و  »توسعة پايدار«مفاهيم 

لطمـات و خسـارات زيسـت    . پذير بودن آن استبودن منابع كره زمين و آسيب محدود

نگـري از منـابع اسـتفاده    ي، تازه ما را متوجه كرده است كه اگر با احتياط و آينـده محيط



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۰۶

  

روزي خواهد آمد كه منابع حياتي دنيا مثل آب و خاك قابل استفاده بـه   نكنيم به زودي،

. در اختيار نداشـته باشـيم   فزوني جهان باشدبهميزاني كه پاسخگوي نيازهاي جمعيت رو

دنياهـايي كوچـك، محـدود و جـدا      ارتباطات مدرن، روستاهاها و قبل از احداث جاده

به لحاظ اين محدوديت، مردمـان  . شان به منابع، دشوار يا ناممكن بودبودند كه دسترسي

 »محدود بودن منـابع «اند كه االن با ديدگاه هايي رسيدهسنتي با ابتكار و نوآوري به شيوه

هاي مشاركتي ، در جوامع سنتي روشمثالً در طي قرون. در سطح جهاني همخواني دارد

در استفاده از منابع به وجود آمده است كه استفادة جمعي و پايـدار از منـابع طبيعـي را    

پـذيري  در رويارويي با محدوديت و آسـيب  »دهكدة جهاني«پس در . ممكن كرده است

و بـا   دوباره جان گرفته است كه بايد با مشاركت اجتمـاعي  )۳۳(منابع، همان دانش نهفته

هاي طبيعي محيط و اقليم اطرافمان به سوي توسعه گام بـرداريم،  توجه كامل به ظرفيت

 .كاربرد آن ضروري شده است از اين جهت مطالعة دانش تجربي جوامع سنتي و
  

  :و از آنجا که

 پايدار روستايی است؛ عةنظام ترويج عاملی مهم در تسريع فرآيند توسـ ۱

 ةگسـترد  نـة ان تنوع و شرايط متغير روسـتاهای کشـور و دام  نظام ترويج هنوز با ميزـ ۲

 نيازهای روستاييان سازگار نيست؛

روسـتايی در ايـران از    ةعگـذاری تـرويج و توسـ   تغيير و تحول در نظـام و سياسـت  ـ ۳

 ثراست؛تأها و عملکردهای ترويج در سطح جهانی مپردازينظريه تحوالت فکری،

 ةست ويکم بنا بـه علـل و عوامـل و شـرايط ويـژ     وظيفه و رسالت ترويج در قرن بيـ ۴

تـر و  تـر، حيـاتی  تـر، دشـوارتر و در عـين حـال پيچيـده     حاکم شده بر عالم حساس

المللی های پيش روی ترويج هم در سطح ملی و بينتر شده است و چالشضروری

شود و هم به علت محدوديت منابع، از تـرويج انتظـار   گر میتر جلوهتر و مهمجدی

 ود که نتايج باز هم بهتری به بار آورد؛ لذا ترويج کشـاورزی در قـرن بيسـت و   رمی

بقای تـرويج و قـدرت مانـدگاری آن    . رو خواهد بودهای زيادی روبهيکم با چالش



  ۱۰۷  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

 بستگی به اين خواهد داشت که چگونه بتواند انتظارات و توقعات بـه حـق و غالبـاً   

 .منطقی نمايد لةمقاب روهای پيشمتضاد مخاطبان خود را برآورده سازد و باچالش

از جملـه  (همچنين با توجه به ضرورت و نقش دانش بومی در فرآيند توسـعه  

 ةعهای بومی مديريت منابع برای مديريت منابع طبيعی در توسـ مناسب بودن شيوه

مراحـل   يـة پايدار در گرو مشارکت بوميان در کل ةعهای توسموقعيت طرح) پايدار

و بهتـر آن اسـت کـه     هاسـت، ارزيابی طرح ريزی، اجرا ونامهاز جمله طراحی، بر

هـای  که نظـام  ها در سطح ملی باشد چراگيریهای دانش بومی مبنای تصميمنظام

  .پايدار است عةتوس ليةاو ةدانش بومی شالود

دانش پيران خردمند اين مرزو بـوم، مشـاهدات و مسـتندات     تجربيات جهانی،

بر اهميـت، ضـرورت و غنـای دانـش بـومی       پژوهشی پژوهشگران شاهدی است

بايسـت  توجه به ايـن ضـرورت مـي   . اين کشور ...روستاييان، کشاورزان، عشاير و

سويه و عمودی حاکم در ترويج تغيير يابد و تبـديل بـه   سبب شود که فرآيند يک

نظـام  . ريـزی گـردد  ريـزی و برنامـه  جريان دو سـويه و پـايين بـه بـاال در طـرح     

تبـديل   »محوریکشاورز«به  »محوریمروج«و  »تسهيلگری«ام به نظ »ترويجگری«

سازمانی سازماني و برونثيرات عميقی بر روی ارتباطات درونأتگردد؛ که اين نيز 

بردار و منابع اطالعـاتی، بـه   ُپر کردن شکاف عميق بين بهره نظام ترويج در جهت

به نسبت تر وجود آمدن تبادالت و تعامالت جديد در جهت کسب شناخت عميق

بخشی بـه فرآينـد   دهی صحيح و سرعتجهت ،یمسائل ملموس روستا و روستاي

  .پايدار روستايی خواهدداشت سعةتو



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۰۸

  

 

 

  شمايی از مرتع مارآب افتر شهرستان سمنان:۱تصوير



  ۱۰۹  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

  
  شمايی از مرتع امامزاده عبداهللا شهرستان سمنان:۲تصوير 



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۱۰

  

  

 شاهرود شمايی از مرتع آرام رخی روستای نگارمن شهرستان:۳تصوير 



  ۱۱۱  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

 شمايی از مرتع آرام رخی روستای نگارمن شهرستان شاهرود:۴تصوير 



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۱۲

  

  

  

  

  

 شمايی از مرتع مرگنی روستای نگارمن شهرستان شاهرود:۵تصوير 



  ۱۱۳  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

 شمايی از مرتع آرام تنگة روستای نگارمن شهرستان شاهرود:۶تصوير 



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۱۴

  

  

  

  جامه شوران سفلینقشة اجتماعی روستای:۷تصوير 



  ۱۱۵  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

که در قسمت باالی تصوير ديده (نقشة منابع روستای جامه شوران سفلی:  ۸تصوير 

 ).شودمی



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۱۶

  

  

 نقشة اجتماعی روستای قمشه سيدقاسم و تپه :  ۹تصوير 



  ۱۱۷  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

  تصوير بزرگ شدة نقشة منابع روستای قمشه سيدقاسم: ۱۰صوير ت

 ).شودر ديده میيدر سمت پايين تصو( 



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۱۸

  

  

  موارد استفاده در محل  نام التين نام علمی  نام محلی رديف

انســــان و , خــــوراک دام Portulaca Oleracea  خرفه  خُلفه  ۱

  یيدارو

  خوراک دام و انسان Falcaria  قاراباقی  پاکالغی  ۲

  خوراک دام و انسان Centaurea Lberica  نوعی گل گندم  علف گندمی  ۳

  خوراک دام و انسان Atriplex  )اسفناج باغی(سلمه   سلْمه  ۴

  خوراک دام   شمعی  گل زرد  ۵

ســوخت و , خــوراک دام Alhagi Camelonim  خارشتر  خارشتر  ۶

  دارويي

  خوراک دام و سوخت A maniferum  گل گندم چمن  خار زرده  ۷

  خوراک دام و دود کردن Peganum Harmaia  اسپند  اسپند  ۸

  خوراک دام و دارويی Euphorbia  فرفيون  شيرمست  ۹

  خوراک دام   فرِز  فرِز  ۱۰

  خوراک دام Centaurea-Picria  تلخه  تلخه  ۱۱

  خوراک دام و دارويي Fumaria Officinals  شاتره  شاتره  ۱۲

  

حلی تعدادی از گياهان روستای بواسـحاق نيشـابور کـه توسـط اهـالی      نام م: ۱۱تصوير 
  .روستا شناسايی شده است



  ۱۱۹  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

از نظـر   شـوران سـفلی  ی جامـه هـای زراعـی روسـتا   ة موقعيـت زمـيننقش:۱۲تصوير 

ها توسط روسـتاييان در روی نقشـه درج   ن زمينياسامی محلی ا( ... مساحت و , جنس, مرغوبيت

 ).گرديده است



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۲۰

  

  

  

روستای جامه شوران عليا  تحليلی پيرامون وضعيت محصوالتی که در:۱۳تصوير 

 )مردان(شوند و شناسايی اهميت هر کدام از محصوالت کشت می



  ۱۲۱  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

تحليلی پيرامون وضعيت محصوالتی که در روستای جامه شوران عليا : ۱۴تصوير

 )زنان(شوند و شناسايی اهميت هر کدام از محصوالت کشت می



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۲۲

  

  

  

محصـوالت کشـت شـده در روسـتای جامـه      تحليلی پيرامون وضـعيت:۱۵تصوير 

 )مردان(و شناسايی اهميت هر کدام از محصوالت   سفلیشوران 



  ۱۲۳  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

تحليلی پيرامون وضـعيت محصـوالت کشـت شـده در روسـتای جامـه       : ۱۶تصوير 

 )زنان(شوران سفلی  و شناسايی اهميت هر کدام از محصوالت 

 



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۲۴

  

  

  

تحليلی پيرامون ميـزان زمـين زراعتـی کشـت شـده در روسـتای قمشـه        : ۱۷تصوير 

 سيدقاسم و تپه



  ۱۲۵  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  
 

تحليلی پيرامون وضعيت محصوالت کشت شـده در روسـتای قمشـه    :۱۸تصوير 

از  سيد قاسم و تپه از نظر سطح زير کشت هر محصول و شناسايي اهميت هر کدام

 )زنان(محصوالت



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۲۶

  

  

  

تـا   ۱۳۲۰نمودار ميزان بارندگی در جامه شوران عليا و سـفلی از سـال   :۱۹تصوير 

 ۱۳۷۸سال 

 



  ۱۲۷  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  
 

در جامـه شـوران    های مختلف سـال نمودار ميزان بارندگی در ماه:۲۰تصوير

 )زنان(سفلی 



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۲۸

  

  

  

  

 

های ههدر ددر روستای قمشه سيدقاسم و تپه بارندگینمودار ميزان:۲۱تصوير 

 ۱۳۳۰ـ  ۱۳۷۸متمادی 



  ۱۲۹  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

 

در  در روستای قمشـه سيدقاسـم و تپـه   ميانگين ميزان بارندگینمودار:۲۲تصوير

 )زنان( ۱۳۷۸تا  ۱۳۲۰های متمادی از سال دهه



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۳۰

  

   

هـای مختلـف سـال در روسـتای قمشـه      نمودار ميزان بارندگی در مـاه:۲۳تصوير 

 سيدقاسم و تپه



  ۱۳۱  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

  

  

دهندة اين است کـه چگونـه کشـاورزان ايـن منطقـه      تصوير فوق نشان: ۲۴تصوير 

روستای قمشه سيدقاسـم  ( اندمبارزه با يک علف هرز خطرناک را به تجربه آموخته

 .)و تپه



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۳۲

  

  

کانال فرضی و  ,سد, دهندة مسير رودخانة زاينده رودتصوير فوق نشان:۲۵تصوير 
 یه در رومکـان الـف کـ   (محلی است که الزم است پل بر روی رودخانه احداث شود 

ريزد و به گفته روستاييان پرت شود جايی است که آب کانال فرضی به رودخانه مینقشه ديده می

 .)گيرد و الزم است در اين مکان يک کانال هوايی احداث گرددن نقطه صورت میيآب در ا



  ۱۳۳  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  

نقشة سوار کردن آب بر زمينی مرتفع در روستای قمشه سيدقاسم و :۲۶تصوير

 تپه



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۳۴

  

  هايادداشت

1. indigenous knowledge 
2. development 
3. rural development 
4. GNP growth 
5. growth with redistribution 
6. basic needs 
7. sustainability 
8. Mosher 
9. Bertus Haverkort 
10. Compton 
11. delivery system 
12. get things done 
13. bottom-up approach 

  گذار ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي خورهه واقع در محالت در استان مرکزیپايهـ ۱۴

15. traditional knowledge 
16. indigenous technical knowledge 
17. rural knowledge 
18. ethno science 
19. people’s  science 
20. Wiliams and Mochina 
21. McClure 
22. agro-ecosystem 

  ۱۳۷۹ فرهادی، :ک.برای مطالعة بيشتر رـ ۲۳

24. Hienz and Maguire 
25. Ko 

26. ethnobotany 
 روسـتای ارميـان شـاهرود   عليرضا عامری کارشناس علوم اجتماعي و متولد و بزرگ شدة ـ ۲۷

ای در صـبح بـا ايشـان مصـاحبه     ۹:  ۲۰ساعت  ۲۳/۲/۸۰ است که نگارنده در روز يکشنبه

  .سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در موضوع دانش بومي انجام داده است

  ۱۳۸۱ به نقل از بوذرجمهری،ـ ۲۸



  ۱۳۵  در فرآيند توسعه و ترويج ضرورتی: دانش بومی 

  

  ۱۳۷۸ به نقل از عربيون، ۱۲ تصوير :ک.رـ ۲۹

  ۱۳‐۱۸ تصاوير :ک.رـ ۳۰

  ۱۹‐۲۳ تصاوير :ک.رـ ۳۱

32. Dilmah 
،دانش مبتني بر تجربة شخصي است که نسل بـه نسـل در   )tacit knowledge(دانش نهفته ـ ۳۳

 .اقوام مختلف جاری و ساری است
 

 منابع

عليرضا کاشانی و  ةترجم .های گوناگون ترويجراهنمای رهيافت ،) ۱۳۸۰( .جورج اچ آکسين،

 .ارغنون :جواد مير، تهران
دانـش بـومي    مباني، مفـاهيم و مطالعـات  ، )۱۳۷۸(ولي، منصور شاه ويري اردكاني، محمد ام

 .مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي وزارت جهاد سازندگي،: تهران .كشاورزی
شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستايی و تأثير آن بـر  ، )۱۳۸۱( بوذرجمهری، خديجه

دانشـکدة   دانشگاه فردوسـي،  :مشهد ،)منتشر نشده(ی نامة دکترپايان .کشاورزی پايدار

  .کشاورزی

تــرويج  ةآينــد تکامــل و ســير تاريخچــه،« ،)۱۳۸۱( کــريس گــارفورث، و .ئــی گــوين جــونز،

 ةترجمـ  .بهبود ترويج کشـاورزی  ،)۱۳۸۱( ديگران و سوانسون برتون: در .»کشاورزی

  .وزارت جهاد کشاورزی: تهران غالمحسين صالحی نسب و ديگران،

رسـانی  طرح الگـوی ارتبـاطی نظـام اطـالع     ،) ۱۳۷۹(ترويج وزارت جهاد کشـاورزی   دفتر
وزارت جهاد کشـاورزی، معاونـت تـرويج و نظـام      :تهران. هاالگوها و روش ـترويج

  .برداریبهره
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