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چکیده
هدف :موفقنبودن برنامههای توسعه در دهههای  3372و  ،3332بروز خشکسالیهای مداوم ،آسیبپذیری اقتصاد روستتایی و درپتی آن ،بمبتود
فرصتهای شغلی ،روند روبهافزایش مهاجرت جوانان و بسیاری از موارد دیگر ،نواحی روستایی را بهچالش بشتانده استتا ازایت رو ،شتااخت دانتش
بومی ،امکانات و محدودیتهای نواحی روستایی ،ضرورتی انکارناپذیر میباشد .ازآنجاییبه دانش بومی برخاسته از شرایط محیطی هر ناحیته استت و
روشهای مااسبی را برای مدیریت محیط ارائه میدهد ،تلفیق آن با دانش نوی  ،شیوههای نویای درراستتای دستتیتابی بته توستعة پایتدار فتراه
میسازد .هدف از انجام ای پژوهش ،معرفی الگوی نویای در توسعة روستایی برپایة دانش بومی است.
روش :ای تحقیق ازلحاظ هدف ،باربردی و ازحیث روش ،توصتیفی -تحلیلتی و رویکترد آن پیمایشتی میباشتد .دادههتای موردنیتاز از مطالعتات
بتابخانهای و پیمایشی گردآوری شدهاند .جامعة آماری ،نواحی روستایی شهرستان بیرجاد است به  33روستا از روستاهای دارای باالی  22ختانوار
و ازای میان 333 ،خانوار به روش بوبران انتخاب شدهاند .برای ساجش فرضیههای تحقیق ،از آزمونهای تحلیل واریانس فیشر و بروسکال والتیس
بهبمک نرمافزار  ،SPSSاستفاده شده است.
یافتهها :نتایج حاصل از یافتههای تحقیق مبایبر باربرد شیوههای تلفیقی دانش بومی و نوی  ،با توجه به مقدار باالی آزمون فیشر و نیز میانگی
آزمون بروسکال والیس ،حابی از اثرگذاری زیاد آن در میزان راندمان تولید ،افزایش درآمد و نیز افزایش تمایل به ماندن در روستا و باهش
مهاجرت استا بهای ترتیب ،دانش بومی در تلفیق با دانش نوی  ،قادر است بهطور نسبی شرایط را برای دستیابی به توسعة پایدار فراه سازد.
محدودیتها/راهبردها :دشواری در گردآوری دانش بومی روستاییان و خودباورنبودن روستاییان درای زمیاه ،ازجمله چالشهای پژوهش حاضر
هستاد.
راهکارهای عملی :برای احیا و توسعة نواحی روستایی ،ایجاد بانک اطالعات دانش بومی ،بهبارگیری تکاولوژی مااسب و طرحهای مشاربتی
پیشاهاد شده است.
اصالت و ارزش :با بیان باربردهای تلفیقی دانش بومی و نوی و ضرورت شااخت تکاولوژی متااسب با ویژگتیهتای طبیعتی -اجتمتاعی ماطقته،
میتوان گام مهمی درراستای توسعة روستایی برداشت.
کلیدواژهها :دانش بومی ،دانش نوی  ،توسعة روستایی ،شهرستان بیرجاد.

 . نویساده مسؤولEmail:moradi_m@pnu.ac.ir :
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
ایران در دو سه دهة اخیر بهدلیل بروز خشکستالیهای پتی-
درپی و باهش اثرات مثبت برنامههای توسعه در نواحی روستایی،
با مسائلی ازقبیل بمبود فرصتهای شغلی ،باهش درآمد ختانوار
و پایی بودن سطح زندگی مواجه شده است به روند روبهافتزایش
مهاجرت ،بهویژه در نسل جوان و نیز خالی از سکاهشدن شتماری
از روستاها را بههمراه داشته است .برای مقابله بتا ایت مشتکالت،
بازنگری در مفاهی و اهداف توسعه امری ضروری است.
نواحی روستایی محدودة موردمطالعه ،عالوهبر شرایط اقلیمی
نامساعد و خشکستالیهتای متتوالی ،بتا محتدودیتهتای زیتادی
ازجمله بمبود ماابع آب ،همجواری با مااطق بتویری ،فرستایش
آبی و بادی خاك و  ...مواجه هستتاد بته ایت متوارد ماجتر بته
باهش میزان بهرهوری و طبیعتاً ایجتاد اوضتان نامستاعد و نتابرابر
اقتصادی -اجتماعی در مقایسه با شهرها شده است .با توجته بته
ای مسئله ،شااخت امکانات و محتدودیتهای نتواحی روستتایی
شهرستان بیرجاد و شیوههای مااسب استفاده از امکانات ،راهکتار
درخور توجهی میباشد .در ای پژوهش ،مسئلة اصلی ایت استت
به چگونه دانش بومی با توانمادیهای خاص ختود میتوانتد بته
توستتعة نتتواحی روستتتایی محتتدودة موردمطالعتته بمتتک نمایتتد
مردمتتان روستتتا بتترای گتتذران زنتتدگی و رفتتع نیازهتتای ختتود ،از
فعالیتها و شیوههایی به با محتیط اطرافشتان هماهات باشتد،
استفاده میبااد .درواقع ،شتیوههای زنتدگی آنهتا متااستب بتا
داشتهها و نداشتههای آنها است .ای شیوهها ،روشها و بتاورهتا
مجموعهای از دانش بتومی را بتهوجتود میآورنتدا بترای استا ،
شااخت ای دانتش بته برگرفتته از تجربیتات مردمتان روستتا از
محیط طبیعی و اجتماعی ختود استت ،گاجیاتة بستیار باارزشتی
میباشد به باید در امر توسعه موردتوجه قرار گیرد.

 .2 .1پیشینة نظری تحقیق
سابقه بررسی دانش بومی به قرن بیست بازمیگرددا به-
طوریبه تا اواخر قرن بیست  ،چاد مربز دانشگاهی در هلاد و
دانشگاه ایالتی آیوا ،یادداشتهای تفاهمی را درزمیاة تحقیقات
دانش بومی امضا نمودند .ازجمله محققانی به طی دو دهة اخیر
به مطالعة دانش بومی پرداختهاند ،میتوان راجاسکاران،)3333( 3
امانوئلایر ،)3332( 2وارن 3و همکاران ( ،)3334گرنیر،)3333( 5
پورسل ،)3333( 4دنیس اوچال )2227( 2و بودسابرن 7و
همکاران ( )2232را نام برد (بوذرجمهری ،3332 ،صص.)7-32 .

شمارۀ هفتم

در سطح ملی نیز از دهة  ،3372شااخت دانش بومی و
جایگاه آن در توسعة پایدار موردتوجه محققان و مروجان توسعه
قرار گرفت .بتابهای توسعه و ترویج روستایی ( )3372و
حکمتهای دیری در عصر نوی ( )3373ازجمله اولی بتاب-
هایی هستاد به در ای دهه بهنگارش درآمدند.
در ادامة ای روند ،مقاالت و پایاننامههای زیادی دربارة
اهمیت دانش بومی و مستادسازی آن با دانش رسمی ،درراستای
توسعة پایدار نواحی روستایی ارائه شدهاند .برخی از ای تحقیقات
عبارتاند از :ازبیا و میرشکار ( ،)3372عمادی و عباسی (3377
و  ،)3373رزاقی ( ،)3373امیریاردبانی و شاهولی (،)3373
تربمانی و جعفری ( ،)3373تربمانی و محمدی ( ،)3332شاه-
حسیای ( ،)3333عربیون ( ،)3334شاهولی و عابدیسروستانی
( )3334و افشارزاده (.)3332
عمادی و امیریاردبانی ( )3333در مقاله با عاوان «تلفیق
دانش بومی و دانش رسمی :ضرورتی در دستیابی به توسعة
پایدار بشاورزی» به ارائة روشهایی برای تلفیق ای دو دانش
پرداختهاند .بوذرجمهری ( )3332در مقالهای با عاوان «جایگاه
دانش بومی در توسعة روستایی پایدار» به ای نتیجه دست یافته
است به آگاهی از دانش بومی ،فعالیتهای توسعه را مؤثرتر
ساخته است .پاپزن ،حسیای ،ازبیا ،و عمادی ( )3332با
استفاده از نظریة بایانی ،مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش
بومی و رسمی را ارائه دادهاند.
عالوهبرای  ،میکانیکی و تاجریزی ( )3334در مطالعهای با
عاوان «بهرهگیری از دانش بومی در توسعة پایدار روستایی» به
بررسی نظام تولید ساتی «تیربار» در شهرستان درمیان
پرداختهاند .خلیقی ،چکشی ،و بیاء ( )3334طرح «بررسی نقش
دانش بومی ،مهاجرت و مالکیت در مشاربت روستاییان در بهره-
برداری بهیاه از مراتع آبخیز چهکاد» را انجام دادهاند .در همة
تحقیقات یادشده ،به نقش مؤثر دانش بومی در توسعة روستایی
اشاره شدهاست.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
شهرستان بیرجاد از توابع استان خراسان جاوبی است به در
 47 42تا  43 52طولشرقی و  33 23تا  33 34عرضشمالی
واقع شده است و شهر بیرجاد مربز آن میباشد .با توجه به
آخری تقسیمات بشوری ،از شمال به شهرستان قایاات ،شمال-
غرب به سرایان ،از شرق به شهرستان سربیشه و درمیان ،از
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سال سوم
جدول  -1مشخصات متغیرهای مورداستفاده
جاوبشرق به نهبادان محدود شده و استان برمان نیز در جاوب
آن واقع گردیده است .شهرستان بیرجاد با جمعیت 223742
مأخذ :یافتههای پژوهش3332،
متغیرهای
نفر %32/32 ،از جمعیت استان خراسان جاوبی را در برگرفته
موردبررسی
است %27/32 .از جمعیت شهرستان بیرجاد در نواحی روستایی
وابسته
واسط
مستقل
ساب هستاد به نسبت به سال  %2/22 ،3374رشد مافی
میزان راندمان
استفاده از شیوة
داشته است .عالوهبرای  ،در سال  ،3334جمعیت آبادیها نیز
تولید
تلفیقی
وضعیت اشتغال
روبهباهش گذاشته استا بهطوریبه تعداد آبادیهای  3-25نفر،
میزان افزایش
کارکردهای
شامل حدود  %44از آبادیها میشوند و فقط  33آبادی آن
درآمد
تلفیقی*
بیشتر از  422نفر جمعیت داشتهاند به ای امر نشاندهادة
تمایل به ماندگاری
*کارکردهای تلفیقی ،از مجموع متغیرهای وضعیت اشتغال ،میزان
باهش جمعیت آبادیها و افزایش تعداد آبادیهای بوچک و
راندمان تولید و درآمد تخمین زده شدهاند.
ب جمعیت است %32 .از جمعیت  34-34سالة مردان روستایی،
 .2مبانی نظری تحقیق
در شهرها مشغول به بار هستاد و حدود  %34از جمعیت فعال
3
3
برای دانش بومی  ،نامهای دیگری چون دانش ساتی  ،دانش فای
نیز بیکار میباشاد به ای امر ،نشاندهادة وضعیت نامساعد
بومی 32و دانش مردم روستایی 33بهبار رفته است .درای میان،
اشتغال در نواحی روستایی است (مربز آمار ایران.)3332 ،
«دانش مردم روستایی» رساتر از سایر عبارات و واژهها است.
 .2 .2روش تحقیق
بهدلیلایاکه بلمة «مردم» به انتقال شفاهی دانش دربی مردم و
با توجه به هدف تحقیق حاضر به بررسی جایگاه دانش بومی و
32
مکتوبنبودن آن اشاره میباد (چمبرز  ،3337 ،ص ،)23 .دانش
نیز ارزیابی باربردهای حاصل از تلفیق دانش بومی و نوی است،
بومی در فرها جای گرفته است (گرنیر ،3333 ،33ص )42 .بهنظر
ای تحقیق ازلحاظ هدف ،باربردی و ازحیث ماهیت و روش،
35
پیتر شرایدر ( ،)3334دانش محلی شامل امکانات باربردی است
توصیفی -تحلیلی میباشد .جامعة آماری ،نواحی روستایی
به از دل شرایط محلی و محیطهای اجتماعی و فرهاگی بیرون
شهرستان بیرجاد است به  33روستا ( )%34از روستاهای باالی
میآیدا در یک دورة زمانی طوالنی موردآزمایش قرار میگیرد و در
22خانوار آن انتخاب شدهاند و از آن میان 333 ،خانوار به به
دورة فرهاگی طوالنیتری یکپارچه میشود (وزی  ،3332 ،ص.)33 .
روش بوبران انتخاب گردیدهاند ،مطالعه شدهاند.
به دو دلیل دانش بومی مه است :دانش است و بومی استا
برای ارزیابی و ساجش فرضیههای تحقیق ،از روشهای
باابرای  ،دانش بومی مجموعهای از آگاهیها ،روشها و ابزارها در
تحلیلی ازجمله آزمونهای ناپارامتریک «تحلیل واریانس فیشر»
جامعة روستایی است به درطی سالیان مداوم ،مردمان روستا آن را
و «بروسکال والیس» استفاده شده است .فرضیههایی به در ای
تجربه بردهاند .بهعبارتدیگر ،روشهایی قابلاطمیاان در بشاورزی و
نوشتار بررسی شدهاند ،بهصورت زیر هستاد:
دامداری برای حفاظت از آب و خاك و برطرفبردن موانع و
 تلفیق دانش بومی و نوی در بخش بشاورزی توانسته درمحدودیتها است به ازطریق ارتباط نزدیک با محیطهای بوچک
ارتقای راندمان تولید مؤثر باشد.
طبیعی حاصل شده است (راجاسکاران ،وارن ،و بابو ،3333 ،ص.
 تلفیق دانش بومی و نوی و اشتغال ناشی از آن باعث افزایش .)337با شااخت ای دانش و درنظرگرفت جابة بومی آن میتوان
درآمد روستاییان شده است.
شرایط محیطی روستا ،امکانات و محدودیتهای آن و ارزشها و
 باربردهای ناشی از تلفیق دانش بومی و نوی باعث ماندگاریباورهای مردمان روستا را شااخت و درجهت احیا و توسعة آن گام
جمعیت روستایی و باهش مهاجرت در محدودة موردمطالعه
برداشت.
شده است.
بهنظرعمادی و عباسی ( ،)3373از دو طریق عمده دستیابی به
 .2.2متغیرهای تحقیق
دانش بومی شالودههای اولیة توسعة پایدار را تقویت میبادا
برای ساجش فرضیههای مطرحشده ،متغیرهای ذبرشده در
ازیکسو ،دانش بومی حاصل فرایاد آزمون و خطای چاد هزار سالة
جدول ( )3تعریف شدهاند:
یک جامعه در ارتباط با محیط پیرامون خود است .بدیهی است به
ای دانش بیانگر روابط متقابل انسان با طبیعت و آییاة تمامنمایی از
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ویژگیهای اقلیمی و خصوصیات طبیعی یک ماطقه را ارائه میدهد.
با دراختیارداشت ای اطالعات میتوان طبیعت و روابط اجزای آن را
پیشبیای برد و از نیروهای نهفته در آن بهره بردا بهنحویبه تعادل
بی مجموعهای موجود حفظ شود و نیز نیاز جامعة انسانی ساب در
آن تأمی گردد .ازسویدیگر« ،شااختشااسی» بومیان رابطة بی
بارشااسان و مردم محلی را قوام خواهد بخشید .ای امر با تحلیل
عمیق دانش بومی و آشاایی نزدیک با شیوة نگرش و شااختشااسی
مردم محلی ممک و میسر میگردد و از ای طریق ،شکاف گسترده
و عمیق بی بارشااسان با مردم روستایی ترمی خواهد شد (ص.
 .)337ازجمله ویژگیهای نظام دانش بومی به بر اهمیت آن افزوده
است ،عبارتاند از :
 .3ای نظام تجمعی و نشاندهادة مشاهدات دقیق و آزمون و خطای
چادی نسل استا
 .2پویا استا چای نظامی از درون درحال اصالح و نوآوری است
(جیپیاسو ،2222 ،34ص )35 .و از دانش بیرونی نیز برای
متااسبساخت با وضعیت محلی استفاده میبادا
 .3همة اعضای جامعة روستایی دانش بومشااختی ساتی دارند.
دانش بومی تکاولوژی ،مهارت و دانش اندوختة مردم بومی است
به از تعامل مستقی آنها با محیط سرچشمه میگیردا در باورها و
عقاید آنها رشد میباد (بانیکی و مفاحال ،2222 ،32ص)5 .ا در
فعالیتها و حافظة مردم ذخیره میشود و در داستانها،
ضربالمثلها ،آیی های مذهبی ،قوانی اجتماعی ،رویههای
بشاورزی ،گونههای گیاهی و نژادهای حیوانات اهلی و  ...تجلی
مییابد (پاپزن و همکاران ،3332 ،ص ،344 .بهنقل از گرینیر،
 )3333و ازنظر اجتماعی نیز مقرونبهصرفه ،سازگار با محیط و دارای
حداقل خطر برای بشاورزان استا باابرای  ،برای دستیابی به
توسعه ،بهبارگیری آن در هر ماطقه ضروری خواهد بود (بودسکاران،
سانگکون ،بونچاری ،و تانگول ،2232 ،37ص.)37 .
راجرز 33در نظریة «خردهفرها دهقانی» بیان میباد به
برنامههای دگرگونی اجتماعی در روستا ،اگر برپایة شااخت ارزشها،
دیدگاهها و باورهای ذهای و انگیزة دهقانان نباشد ،شکست
میخورندا باابرای  ،مجریان برنامههای توسعة روستایی باید
ویژگیهای فرهاگی و جمعیتی مخاطبان برنامههای خود را بهدقت
مدنظر داشته باشاد (پاپلییزدی و ابراهیمی ،3337 ،ص ،33 .بهنقل
از بحریایان ،3373 ،ص .)325 .در دیدگاه جدید توسعه ،با توجه به
ایاکه در سطح محلی اعتماد به دانش بومی بسیار بیشتر از دانش
نوی است (پییوش ،2224 ،33ص ،)2 .ای دانش مااسب و عالمانه
شااخته شدهاست (بوالول ،2223 ،33ص .)2 .تأبید بر دانش بومی

شمارۀ هفتم

بهمعاای جایگزی ساخت آن با دانش رسمی نیستا بلکه استفاده از
آن برای رفع نقاطضعف و باستیهای دانش رسمی است.
فااوریهای ارائهشده به جوامع روستایی باربرد قابلقبولی ندارند و
پذیرش زیادی ندارند (راجاسکاران ،3332 ،ص .)22 .درواقع،
افزایش تأبید بر استفاده از نظامهای دانش بومی ،ناشی از درك نیاز
به باملبردن دانش رسمی در عرصههایی از توسعه ازطریق دانش
محلی است (پورسل ،3333 ،22ص)222 .ا بهطوریبه تلفیق ای دو
دانش ،بهبودی و اصالح را برای مزرعه و بشاورز و توسعه را برای
روستا بهارمغان میآورد (ملهان و شیوانا ،2227 ،23ص.)32 .

 .1 .2کاربرد دانش بومی در نواحی روستایی شهرستان
بیرجند
اقلی خشک شهرستان بیرجاد و شوری آب و خاك ،بشت
محصوالت را با محدودیت روبهرو برده است .در ای شهرستان ،غالباً
گیاهانی بشت میشوند به به شوری مقاوم هستاد و با ب آبی
سازگار میباشاد .روستاییان درزمیاة بشت ای محصوالت ،داشت و
برداشت آن و نیز در مقابله با مشکالت و موانع خاص اقلی ماطقه ،از
گذشتههای دور تجاربی را بسب بردهاند به امروزه نیز بیشتر آنها
بارآمد و مفید واقع شدهاند .درای زمیاه میتوان به محصول زعفران
اشاره برد به بهخاطر سازگاری آن با اقلی خشک ماطقه ،در ابثر
روستاها بشت میشود .در اوایل بهار ،بشاورزان زمی را با گاوآه
شخ میزناد و بعد از  34روز مجدداً به شخ زمی اقدام میبااد.
آنها دریافتهاند به شخ های مکرر صرفنظر از تهیة بستر مااسب
بشت ،زمی را تاحدودی از وجود علفهای هرز پاك میسازد .برای
باشت پیاز زعفران ،ابتدا با بیل چالههایی در هر ردیف ایجاد میبااد
و در داخل هر چاله 3 ،پیاز قرار میدهاد .در عمق  22سانتیمتری،
پیازها در زمستان از سرما و یخبادان و در تابستان از گرمازدگی
مصون میماناد .سرانجام ،مزرعه را با ماله صاف و فشرده میبااد و
سپس ،زمی را رها مینمایاد و در پاییز آبیاری میبااد34-22 .
روز بعد از آبیاری ،اولی گلهای زعفران ظاهر میشوند .بشاورزان
گلهای زعفران را قبل از آفتاب میچیاادا زیرا ،تابش آفتاب باعث
باهش مرغوبیت گل میشود.
عالوهبرای  ،در بیشتر روستاها برای مقابله با خشکسالی و ب آبی،
درختان میوه را در حاشیة برتها و گادم و جو را در داخل برتها
میبارند .در سالهای ب باران ،آب را در جویهای حاشیة برتها
هدایت مینمایاد و فقط درختان را آبیاری میبااد .در فصل
زمستان ،اگر مسیلها جریان پیدا باد ،روستاییان مسیر آب باران را
بهطرف زمی خود هدایت میبااد و با ای بار سفرة آب زیرزمیای
را تقویت مینمایاد .سپس ،بدون آبیاری ،در آن زمی بذر هادوانه
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آن استفاده میبااد .دامداران خوسف معتقد هستاد به اگر به دام
یا خربزه میبارند .درواقع ،از همان آب ذخیرهشده محصول را
شیرده یونجه بدهاد ،شیر دام چربتر میگردد و اگر جو بیشتری به
برداشت مینمایاد.
دام داده شود ،میزان شیر آن افزایش مییابد و چربی آن بمتر
دامداری دومی حرفة روستاییان شهرستان بیرجاد است .آنها
میشود .عالوهبر موارد ذبرشده ،نمونههای دیگری از باربرد دانش
در نگهداری از دام و طیور ،تغذیة آنها و تهیة پایر و ماست و سایر
بومی در روستاهای شهرستان بیرجاد در جدول ( )2ارائه گردیده
لبایات از شیر دام ،دانش زیادی اندوختهاند به سازگار با شرایط
است:
طبیعی محیط زندگیشان میباشد .در روستای ربات ،از آویش
بوهی برای افزایش اشتهای دام و بهترشدن بیفیت گوشت و شیر
جدول  -2نمونههایی از بهکارگیری دانش بومی در شهرستان بیرجند
مأخذ :یافتههای پژوهش3332،
موارد کاربرد دانش بومی

ردیف

زمینة بهکارگیری

هدف

نام روستا

1

قراردادن باه ،غالفهای ذرت ،گونی و باغذ در اطراف
درخت

باغداری

صرفهجویی در مصرف آب

تقاب ،حسی آباد و نوباد از
توابع باقران

2

دف بردن علفهای هرز بوچک یکساله

زراعتو باغداری

باترل علف هرز

چهکاد و حسی آباد

درختان در حاشیة برت و زراعت در داخل برت

زراعتو باغداری

استفاده بهیاه از ماابع آب

ابثر روستاها

4

آبیاری به روش بوزهای

باغداری

جلوگیری از هدررفت آب

ابثر روستاها

5

ریخت باه روی آب قبل از آبیاری

زراعتو باغداری

جلوگیری از هدررفت آب

ابثر روستاها

6

استفاده از بود حیوانی و بذرهای اصالحشده
و روشهای مکانیزه آمادهسازی اراضی برای بشت

زراعتو باغداری

افزایش راندمان تولید

باغداری

باهش تعرق درخت

ابثر روستاها

8

برای تهیة پایر مایه مخلوطی از شیردان بره ،زاج ،هل
و سیاه دانه را داخل بیسة سفیدرنگی میریزند و برای
چاد روز داخل ظرف آب میگذارند

دامداری

تهیة فراوردههای دامی

ارك بیااباد از توابع خوسف

9

برای از شیرگرفت دام ،قطعه چوبی را در دهان دام
میگذارند (رگاح بردن)

دامداری

پرورش و تغذیة طبیعی و
غیرشیمیایی دام

ابثر روستاها

11

احداث باریز و قاات

حفظ از ماابع آب

جلوگیری از اتالف آب

ابثر روستاها

11

احداث سد و باد

حفظ از ماابع آب

برای ذخیرة آب

ابثر روستاها

12

احداث آبانبار یا حوضانبار

حفظ از ماابع آب

ذخیرة آب در ایام ب آبی

حسی آباد و چهکاد

12

تااوب زراعی و آیش و شخ زمی بهوسیلة حیوانات

حفاظت از خاك

جلوگیری از فرسایش
خاك

ابثر روستاها

14

افزودن بود حیوانی به خاك و خوابانیدن گله روی
زمی

حفاظت خاك

احیای زمی دیمزار و
مزارن

ابثر روستاها

15

احداث گوراب در باالدست قاوات

مقابله با
خشکسالی

تقویت آب زیرزمیای

حسی آباد از توابع باقران

2

7

غر

هر

شدید درختان در مواقع خشکسالی

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4کاربرد شیوههای تلفیقی دانش بومی و نوین در
ارتقای کشاورزی
با توجه به گستردگی نیازهای باونی جمعیت جهان و نیز
آسیبپذیری ماابع طبیعی باقیمانده ،هیچیک از دو دانش بومی و
نوی بهتاهایی پاسخگوی نیازها نیستاد و الگوی موردنیاز بشاورزی

بیست باج از توابع شاخ

پایدار آمیزهای از دانش بومی و رسمی است .بشاورزان روستای
بالتهبجدی در دهستان القورات (شهرستان بیرجاد) ،با استفاده از
ارقام اصالح شدة گادم و روشهای بومی و غیرشیمیایی مبارزه با
آفات و بیماریهای گیاهی و استفاده از بود حیوانی ،توانستهاند
محصول گادم را با بیفیت مطلوب و عملکرد باال تولید بااد .در
سال قبل از انجام تحقیق حاضر ،یعای  ،3333در ای روستا22 ،
هکتار زیربشت گادم بوده است و از هر هکتار 2 ،ت محصول

25

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

برداشت بردهاند .در روستای بیستباج از توابع دهستان شاخ نیز
باوجود محدودیتهای محیطی ،راندمان تولید گادم به بیش از 422
بیلو در هکتار رسیده است به نسبت به چاد سال قبل و با توجه به
خشکسالی پیشآمده رشد مطلوبی داشته است .بشاورزان علت
افزایش راندمان را استفاده از روشهای مکانیزه در عملیات
آمادهسازی زمی  ،بذرهای اصالحشده و بود حیوانی میداناد .برای
بررسی ای فرضیه به تلفیق دانش بومی با دانش نوی باعث ارتقای

شمارۀ هفتم

راندمان تولید میشود و نیز تعیی رابطة میان متغیر مستقل استفاده
از شیوههای تلفیقی (بود حیوانی و بذرهای اصالحشده) در
بشاورزی و متغیر وابستة میزان راندمان تولید ،از آزمونهای فیشر و
بروسکال والیس استفاده شده است .میزان راندمان تولید با سه
گزیاة «باهش راندمان»« ،بدونتغییر» و «افزایش راندمان» بررسی
گردیده است.

جدول  -2جدول توافقی میزان بهکارگیری شیوة تلفیقی و راندمان تولید
مأخذ :یافتههای پژوهش3332،
راندمان تولید
بهکارگیری شیوة تلفیقی
به ندرت
اغلب اوقات
همیشه
جمع

کاهش
یافته

بدون
تغییر

افزایش
یافته

جمع

22
22/2
2
2
2
2
22
4/2

32
32/2
23
3/7
2
2
323
22/4

2
2
222
33/3
52
322
222
23/2

322
322
253
322
52
322
333
322

تحلیل واریانس
سطح معنیداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

وجود تفاوت بی میزان راندمان در گروههای استفادهبااده از
شیوههای تلفیقی و مقدار زیاد آزمون فیشر در سطح معایداری

آمارة فیشر
423/247

2/222

بمتر از ( 2/24جدول  ،)3حابی از رد فرض صفر و اثرگذاری زیاد
بهبارگیری شیوههای تلفیقی در میزان راندمان تولید است.

جدول  -4میانگین رتبة میزان راندمان تولید در بهکارگیری شیوة تلفیقی
مأخذ :یافتههای پژوهش3332،
میزان راندمان

تعداد

میانگی

بهندرت
اغلب اوقات
همیشه

322
253
52

3/32
2/33
3/22

2/522
2/233
2/222

جمع

333

2/23

2/432

بهکارگیری شیوة تلفیقی

انحراف معیار

میانگی رتبه
43/32
234/77
243/22

234/322
کایاسکوئر
2/222
سطح معنیداری

عالوهبرای  ،براسا آزمون بروسکال والیس (جدول  ،)5در
میزان راندمان با توجه به میزان استفاده از شیوة تلفیقی تفاوت
معایداری وجود دارد و بیشتری میانگی مربوط به استفادة همیشه
از شیوههای تلفیقی است .در بررسی ای فرضیه ای گونه تشخیص
داده شد به بیشتر بسانی به از ای شیوهها استفاده میبااد ،با
افزایش راندمان روبهرو هستاد.

 .2.4کارکرد تلفیقی دانش بومی و نوین در ایجاد فرصت-
های شغلی و افزایش درآمد

در ابثر روستاهای شهرستان بیرجاد بهدلیل وجود شرایط اقلیمتی
نامساعد ،اشتغال در بخشهتای بشتاورزی و دامتداری و درآمتدهای
حاصل از آنها ناپایدار شده استا باابرای  ،رفع نابسامانیهای شتغلی و
درآمدی روستا ،ایجاد مشاغل متاون و مرتبط با نیتاز روستتاییان یتک
ضرورت میباشد .درای زمیاه میتوان با شااسایی مزیت نسبی نتواحی
روستایی و تالش برای احیتای آن ،بتا بتهبتارگیری شتیوههای نتوی ،
فرصتهای شغلی متاوعی ایجاد برد به مکمل بشتاورزی و دامتداری
روستا باشد و نیز باعث افزایش درآمتد ختانوار روستتایی گترددا بترای
نمونه ،در روستای بجد از توابع دهستان باقران ،با استفاده از شتیوههای
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باربردهای ناشی از تلفیق دانش بومی و نوی است ،موردساجش قرار
تلفیقی توانستهاند محصوالت باغی (عااب و پسته) بتابیفیتی را تولیتد
گیرد.
بااد .باغداران روستای بجد دلیل افزایش درآمتد ختود را رونتقیتافت
بر اسا نتایج حاصل از بررستی رابطتة میتان اشتتغال ناشتی از
محصوالت باغی ذبر بردهاند و افزایش هر سالة محصتول را بتهختاطر
تلفیق دانش بومی و نوی (متغیتر واستط) و میتزان درآمتد (متغیتر
ایجاد صاایع تبدیلی بشاورزی در دشت بجد میداناد .درواقع ،استا
وابسته) ،میزان درآمد افرادی به شاغل در بخش بشاورزی تربیتب-
ایجاد ای گونه صاایع در نواحی روستتایی ،تلفیتق شتیوههای نتوی بتا
شده با صاایع تبدیلی هستاد ،افزایش داشته استا امتا افترادی بته
روشهای ساتی استا باابرای  ،در ای پژوهش ستعی شتده استت تتا
دارای شغل نیمهدائ بشاورزی ساتی هستاد با باهش درآمد مواجه
وضعیت اشتغال روستاییان (بیکاربودن ،بشاورزی ستاتی نیمتهدائت ،
میباشاد (جدول :)4
بشاورزی تربیبشده با صاایع تبدیلی) به بهعاوان یکتی از بتارزتری
جدول  -5جدول توافقی میان اشتغال و میزان درآمد
مأخذ :یافتههای پژوهش3332،
میزان درآمد
وضعیت اشتغال

تحلیل واریانس
بدون تغییر

کاهش یافته

افزایش یافته

جمع

بیکاری

تعداد

22

23

2

53

کشاورزی سنتی نیمهدائم

درصد
تعداد
درصد

53/3
32
32/2

43/2
2
2

2
22
22

322
322
322

کشاورزی ترکیبشده با صنایع
تبدیلی

تعداد
درصد

2
2

322
42

322
42

252
322

جمع

تعداد
درصد

322
22/2

353
37/2

352
32/7

333
322

آزمون فیشر در سطح معایداری بمتر از (2/24جدول  )4و

سطح
معنیداری

2/222

آمارة
فیشر

/332
352

میانگی رتبة آزمون بروسکال والیس (جدول  ،)2گویای وجود
تفاوت معایدار میزان درآمد در وضعیتهای مختلف شغلی است:

جدول  -6میانگین رتبة میزان درآمد در گروههای شغلی
مأخذ :یافتههای پژوهش3332،
تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

میزان درآمد
بیکار

53

3/43

2/422

332/22

کشاورزی سنتی نیمهدائم

322

3/52

2/325

322/72

کشاورزی ترکیبشده با صنایع تبدیلی

252

2/42

2/423

253/24

2/32

2/733

وضعیت اشتغال

جمع

333

کایاسکوئر

343/33

سطح معنیداری

2/222

بیشتری میانگی مربوط به مشاغل بشاورزی تربیبشده با صاایع
تبدیلی استا برای اسا  ،هرچه پایههای اشتغال متااسب با نیاز
روستاییان در روستا مستحک تر شود ،بر میزان درآمد افزوده میشود.

 .3.5کارکرد تلفیقی دانش بومی و نوین در ماندگاری جمعیت
روستا و کاهش مهاجرت
بارآفریای و ایجاد اشتغال در روستا اگر موافق با نیازهای ساباان
روستا نباشد و دانش و تجارب آنها را بهبار نگیرد ،عالوهبرایاکه باعث
نبود خودباوری روستاییان میشود ،بهدلیل ناسازگاری با شرایط
محیطی و دانش مردم به برخاسته از همی شرایط است ،پیامدهای

زیانباری را بهبار خواهد آورد .از دیدگاه بسیاری از نظریهپردازان
اقتصادی ،نبود اشتغال مولد در روستا میتواند به برخوردارنبودن از
امایت شغلی و درنهایت ،به مهاجرتهای روستایی ماجر شود
(طاهرخانی.)3373 ،
با بررسی متوسط رشد سالیانة جمعیت روستایی  32دهستان
شهرستان بیرجاد در سال  ،3334مشخص شد به  7دهستان رشد
مافی داشتهاند و در دهستان فشارود و خوسف رشد مافی بیش از %3
بوده است .همچای  ،نتایج حاصل از یافتههای تحقیق درمورد میزان
تمایل به ماندن در روستا نشان داده است به  %52/3از خانوارها تمایل
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بمی به ماندن در روستا دارند و فقط  %33/4از خانوارها تمایل زیاد به
ماندن در روستا دارند و  %22/2از آنها نیز انگیزه و دالیل قوی برای
مهاجرت دارند و به ماندن در روستا هیچ تمایلی ندارند (جدول .)7
برای تعیی رابطه بی متغیر مستقل باربردهای ناشی از تلفیق
دانش بومی و نوی با سه سطح «ب »« ،متوسط» و «زیاد» و متغیر
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وابستة میزان ماندگاری در روستا ،آزمونهای فیشر و بروسکال والیس
اجرا شدهاند .میزان تمایل ماندگاری با سه گزیاة «نداشت تمایل برای
ماندن در روستا»« ،تمایل خیلی ب برای ماندن در روستا» و «تمایل
زیاد برای ماندن در روستا» ساجیده شده است.

جدول  -7جدول توافقی کارکردهای ناشی از تلفیق و تمایل به ماندن در روستا
مأخذ :یافتههای پژوهش3332،
نداشتن تمایل

تمایل خیلی
کم

تمایل زیاد

جمع

تمایل ماندن در روستا

متوسط

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

22
322
32
73/2
2

2
2
23
22/3
352

2
2
2
2
322

22
322
323
322
222

جمع

درصد
تعداد
درصد

2
322
22/2

43/3
323
52/3

52/2
322
33/4

322
333
322

کارکرد تلفیقی
کم

زیاد

با توجه به نتایج آزمون فیشر(جدول )7و بر اسا آزمون بروسکال
والیس(جدول )3سومی فرضیه تحقیق نیز پذیرفته می شود .مقدار
باالی آماره فیشر در سطح معای داری بمتر از  2/24و نیز مقدار باالی

تحلیل واریانس
آمارة فیشر
سطح معنیداری

322/333

2/222

میانگی مربوط به سطح زیاد باربردهای ناشی از تلفیق دانش بومی و
نوی در آزمون بروسکال والیس ،مهر تأییدی بر نتایج پیش گفته می
باشد.

جدول  -8اثرات کارکردهای تلفیقی بر میزان تمایل ماندگاری
مأخذ :یافتههای تحقیق3332،
تمایل ماندگاری در روستا

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

کارکرد تلفیقی
کم

22

3/22

2/222

42/42

متوسط

323

3/23

2/523

77/23

زیاد

222

2/52

2/533

254/34

333

2/24

2/743

جمع
کایاسکوئر
سطح معنیداری

222/152
1/111

ج

 .5نتیجهگیری و ارائة پیشنهادها
در ای مقاله به بررسی باربرد تلفیقی دانش بومی و نوی و نقش
آن در توسعة روستایی پرداخته شدهاست .نتایج حاصل از بررسی
جامعة روستایی شهرستان بیرجاد و آزمودن فرضیههای تحقیق،
حابی از ای است به تلفیق دانش بومی و نوی در افزایش میزان
راندمان تولید ،افزایش درآمد و باهش مهاجرت مؤثر استا بهگونهای-
به قادر است بهطور نسبی شرایط را برای دستیابی به توسعة پایدار
فراه سازد .نتایج مطالعات بوالول ( ،)2223بودسکاران و همکاران
( ،)2232عمادی و امیریاردبانی ( )3333و ملهان و شیوانا ()2227
نیز حابی از نقش مه دانش بومی در دستیابی به توسعه است .در

مطالعات انجامشده ،بهبارگیری دانش بومی برای دستیابی به توسعه
ضروری شااخته شده است.
باید به ای نکته توجه برد به دانش بومی براسا تجتارب بارآمتد
مردمان روستایی درطول سالیان دراز حاصل شده استت و اندوختتهای
باارزش از الگوها و روشهای همراه و سازگار با طبیعتت میباشتدا امتا
افراد بومی نسبت به دانش خود اعتماد گذشته را ندارنتدا زیترا ،آمتدن
دانش نوی و اشاعة نابخردانة آن درمیان روستاییان ،باعث شتده استت
به آنها با دیدن نشانههای بهبودی و ارتقا ،آن را قبول باادا امتا ایت
نشانههای زودگذر بهدلیل سازگارنبودن آن با شرایط محیطی ،نتهتاهتا
وضعیت روستاها را بهتر نکرد ،بلکه باعث شد تا جامعتة روستتایی بته
باورهتتای خودشتتان را ازدستتت دادهانتتد ،جتتذب شتتهرها شتتوندا
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 آموزش دانش نوی به روستاییان بهصتورت آمتوزش در مزرعته و
بهای ترتیب،باربرد نادرستت و نابهاگتام دانتش نتوی در عرصتههتای
طرحهای مشاربتی ،درراستای حفظ دانش بومی و ارتقای بشاورزی.
روستایی ،عالوهبرایاکه ماجر به واردآمدن خسارت به بخش بشتاورزی
و بتتاهش درآمتتد روستتتاییان میشتتود ،زمیاتته را بتترای افتتزایش
سپاسگزاری
مهاجرتهای روستا -شهری و ختالی از ستکاهشتدن روستتاها فتراه
ازمشتتاورة آمتتاری آقتتای دبتتتر غالمرضتتا شتتریفزاده ،عضتتو
میسازد.
هیئتتت علمتتی گتتروه اپیتتدمیولوژی دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی بیرجاتتد
همانگونهبه ملهان و شیوانا ( )2227اشاره بردهاند ،اگر تلفیق دانش
سپاسگزارم.
بومی و نوی و فااوری ارائهشده متااسببا دانش بومی و نیز دارای
باربرد قابلقبول باشد ،زمیاة رشد و توسعه را فراه میسازد.
یادداشتها
1. Rajasekaran
همانطوربه پیشتر نیز بیان شد ،نتایج تحقیق حاضر نیز حابی از ای
2. Amanuel Iirr
است به تلفیق مااسب دانش بومی و نوی  ،عالوهبر افزایش راندمان
3. Warren
تولید و ارتقای بخش بشاورزی ،توانسته است با افزایش درآمد
4. Grenier
5. Penny
روستاییان ،ماندگاری جمعیت روستایی و باهش مهاجرت در محدودة
6. Dennis Ocholla
موردمطالعه ،بهطور نسبی زمیاههای توسعة روستایی را فراه سازدا
7. Budsakorn
8. Indigenous knowledge
باابرای  ،با توجه به نتایج گفتهشده و درراستای دستیابی به توسعة
9. Traditional knowledge
پایدار نواحی روستایی ،پیشاهادهای زیر ارائه شده است:
10. Technical knowledge
 ایجاد بانک اطالعات دانش بومی در شهرستان بیرجاتد و استتقرار
11. Rural people knowledge
12. Chembers
گروههایی (دانشآموختگتان رشتتههتای جغرافیتا ،توستعة روستتایی و
13. Grenier
مهادسی بشاورزی) در هر بدام از دهستانها ،برای گردآوری دانتش و
14. Shrider
15. Jipyasu
تجارب بشاورزان و شااخت تکاولوژی متااسب با ویژگیهای طبیعتی-
16. Kaniki & Mphahale
انسانی ماطقه با هدف ارتقای بشاورزیا
17. Budsakorn, Songkoon, Boonchai, & Thongwol
 ایجاد یک واحتد درستی مربتوط بته دانتش بتومی روستتاییان در
18. Piyoosh
19. Kolawole
بشاورزی و دامداری برای دانشتجویان رشتتة مهادستی بشتاورزی و
20. Purcell
توسعة روستتایی ،درراستتای حفتظ دانتش بتومی و آمتوزش نیتروی
21. Malhan & Shivanama
ترویجی متخصص و ماهر برای تلفیق دانش بومی و نوی ا
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Abstract:
Purpose: The rural areas of Iran have faced many challenges during 1990s and 2000s due to the
failure of development programs, persistent draughts, vulnerability of rural economics and their
consequences, including lack of employment opportunities and increasing migrations to urban
districts. Therefore it is necessary to identify the potentials of indigenous knowledge, its
prospects and challenges for rural areas. Since an indigenous knowledge is constructed on the
basis of the realities of its environment, it provides us with appropriate methods to manage the
environment. The integration of this indigenous knowledge with modern forms of knowledge
can provide us with initiatives to achieve sustainable development. This study aims to introduce
such an initiative in rural development, based on indigenous knowledge.
Methodology: This is an applied study which follows an analytic-descriptive methodology. The
data were collected through archival and field studies. The sample includes 381 households,
selected from 33 villages around Birjand (each containing more than 20 households) by the help
of Cochran method. To confirm or reject the hypothesis, analytical methods including
Fisher and Kruskal-Wallis variance analysis were conducted by use of SPSS software.
Findings: Regarding the effectiveness of integration of two above-mentioned knowledge
systems, the findings of Fisher and Kruskal-Wallis analysis show that this integration will result
in an increase in productivity, income, and willingness to stay in village and will result in
decrease in migration to urban areas. Therefore, the integration of indigenous and modern
knowledge systems can facilitate achieving sustainable development.
Limitations: The main obstacles were the difficulties in collecting data on indigenous
knowledge and villagers’ lack of self-confidence.
Practical Implications: We suggest that establishing a data bank on indigenous knowledge,
applying appropriate technologies and using participative approaches will facilitate the revival
and development of rural areas.
Originality and Value: Recognizing and examining the potentials of integrated knowledge
systems and the compatible technologies in accordance with them will increase sustainability in
rural development.
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