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 روستایی نش بومی و نوین و نقش آن در توسعةکارکرد تلفیقی دا
 نواحی روستایی شهرستان بیرجند( مطالعة موردی:)

  
  محمود مرادی

 ایران، تهران، ریزی روستایی، دانشگاه پیام نوراستادیار جغرافیا و برنامه      

 

 22/22/3333تاریخ تصویب:          34-22صص      22/32/2333تاریخ دریافت: 

  چکیده

روستتایی و درپتی آن، بمبتود  پذیری اقتصادهای مداوم، آسیب، بروز خشکسالی3332و  3372های های توسعه در دههنبودن  برنامهموفق  هدف:
رو، شتااخت دانتش چالش بشتانده استتا ازایت افزایش مهاجرت جوانان و بسیاری از موارد دیگر، نواحی روستایی را بههای شغلی، روند روبهفرصت

ز شرایط محیطی هر ناحیته استت و به دانش بومی برخاسته اباشد. ازآنجاییهای نواحی روستایی، ضرورتی انکارناپذیر میبومی، امکانات و محدودیت
یتابی بته توستعة پایتدار فتراه  های نویای درراستتای دستتدهد، تلفیق آن با دانش نوی ، شیوههای مااسبی را برای مدیریت محیط ارائه میروش
 دانش بومی است. ةروستایی برپای ةدر توسع نویایالگوی معرفی  ،ای  پژوهشاز انجام هدف سازد. می

از مطالعتات ی موردنیتاز هتا. دادهباشتدمیو رویکترد آن پیمایشتی  تحلیلتی  -تحقیق ازلحاظ هدف، باربردی و ازحیث روش، توصتیفیای   روش:
ختانوار  22باالی دارای از روستاهای  روستا 33 جامعة آماری، نواحی روستایی شهرستان بیرجاد است به  .نداگردآوری شده پیمایشیای و بتابخانه
های تحلیل واریانس فیشر و بروسکال والتیس        های تحقیق، از آزمونبرای ساجش فرضیه .اندبه روش بوبران انتخاب شده خانوار 333ان، میو  ازای 

 ، استفاده شده است.SPSSافزار بمک نرمبه

، با توجه به مقدار باالی آزمون فیشر و نیز میانگی   های تلفیقی دانش بومی و نوی بر باربرد شیوههای تحقیق مبای: نتایج حاصل از یافتههایافته

ش آزمون بروسکال والیس، حابی از اثرگذاری زیاد آن در میزان راندمان تولید، افزایش درآمد و نیز افزایش تمایل به ماندن در روستا و باه

 یابی به توسعة پایدار فراه  سازد.ی شرایط را برای دستطور نسبترتیب، دانش بومی در تلفیق با دانش نوی ، قادر است بهای مهاجرت استا به

های پژوهش حاضر زمیاه، ازجمله چالشگردآوری دانش بومی روستاییان و خودباورنبودن روستاییان درای  در دشواریها/راهبردها: محدودیت

 هستاد.

های مشاربتی بارگیری تکاولوژی مااسب و طرحنش بومی، بهبرای احیا و توسعة نواحی روستایی، ایجاد بانک اطالعات داراهکارهای عملی: 

 پیشاهاد شده است.

اجتمتاعی ماطقته،  -هتای طبیعتیااسب با ویژگتیت: با بیان باربردهای تلفیقی دانش بومی و نوی  و ضرورت شااخت تکاولوژی ماصالت و ارزش
 توان گام مهمی درراستای توسعة روستایی برداشت.می

 انش بومی، دانش نوی ، توسعة روستایی، شهرستان بیرجاد.د ها:کلیدواژه

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . :نویساده مسؤول moradi_m@pnu.ac.ir Email: 

mailto:moradi_m@pnu.ac.ir


 هفتم شمارۀ                                                                 ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                    25

 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

-های پتیز خشکستالیبرو دلیلایران در دو سه دهة اخیر به      

در نواحی روستایی،  های توسعهپی و باهش اثرات مثبت برنامهدر

انوار باهش درآمد خت های شغلی،قبیل بمبود فرصتبا مسائلی از

افتزایش بهاست به روند روبودن سطح زندگی مواجه شده و پایی 

شدن شتماری در نسل جوان و نیز خالی از سکاه ویژهمهاجرت، به

 ،داشته است. برای مقابله بتا ایت  مشتکالت همراهاز روستاها را به

 و اهداف توسعه امری ضروری است.بازنگری در مفاهی  

شرایط اقلیمی  بر، عالوهمطالعهمورد نواحی روستایی محدودة      

هتای زیتادی ، بتا محتدودیتهتای متتوالینامساعد و خشکستالی

فرستایش  جمله بمبود ماابع آب، همجواری با مااطق بتویری،از

بته  ماجترایت  متوارد بته  هستتادمواجه  ... آبی و بادی خاك و

ایجتاد اوضتان نامستاعد و نتابرابر  وری و طبیعتاًباهش میزان بهره

اجتماعی در مقایسه با شهرها شده است. با توجته بته   -تصادیاق

های نتواحی روستتایی شااخت امکانات و محتدودیت ،ای  مسئله

امکانات، راهکتار  های مااسب استفاده ازشهرستان بیرجاد و شیوه

اصلی ایت  استت  ، مسئلةباشد. در ای  پژوهشمی یخور توجهدر

توانتد بته خاص ختود میهای دیبه چگونه دانش بومی با توانما

مطالعتته بمتتک نمایتتد  توستتعة نتتواحی روستتتایی محتتدودة مورد

از  ،مردمتتان روستتتا بتترای گتتذران زنتتدگی و رفتتع نیازهتتای ختتود

ماهات  باشتد، هایی به با محتیط اطرافشتان هها و شیوهفعالیت

هتا متااستب بتا های زنتدگی آنشتیوه ،واقعبااد. دراستفاده می

هتا ها و بتاورها، روش. ای  شیوهها استهای آنها و نداشتهداشته

 ،استا نتدا بترای آوروجتود میای از دانش بتومی را بتهمجموعه

شااخت ای  دانتش بته برگرفتته از تجربیتات مردمتان روستتا از 

ارزشتی طبیعی و اجتماعی ختود استت، گاجیاتة بستیار با محیط

 توجه قرار گیرد.باشد به باید در امر توسعه موردمی

  شینة نظری تحقیق. پی2. 1
-گرددا بهی دانش بومی به قرن بیست  بازمیسابقه بررس     

به تا اواخر قرن بیست ، چاد مربز دانشگاهی در هلاد و طوری

قیقات تح های تفاهمی را درزمیاةدانشگاه ایالتی آیوا، یادداشت

اخیر  دانش بومی امضا نمودند. ازجمله محققانی به طی دو دهة

(، 3333) 3توان راجاسکارانمی اند،ش بومی پرداختهدان مطالعةبه 

(، 3333) 5(، گرنیر3334) همکاران و 3وارن، (3332) 2ایرامانوئل

 و 7( و بودسابرن2227) 2اوچال دنیس (،3333) 4پورسل

 (.7-32 ، صص.3332 )بوذرجمهری،را نام برد ( 2232) همکاران

بومی و ت دانش شااخ، 3372از دهة در سطح ملی نیز       

جان توسعه موردتوجه محققان و مروپایدار  جایگاه آن در توسعة

 و( 3372) توسعه و ترویج روستایی هایقرار گرفت. بتاب

-جمله اولی  بتاباز( 3373) های دیری  در عصر نوی حکمت

 نگارش درآمدند.ستاد به در ای  دهه بههایی ه

زیادی دربارة  هاینامهدر ادامة ای  روند، مقاالت و پایان    

درراستای  ،اهمیت دانش بومی و مستادسازی آن با دانش رسمی

. برخی از ای  تحقیقات اندستایی ارائه شدهپایدار نواحی رو توسعة

 3377(، عمادی و عباسی )3372اند از: ازبیا و میرشکار )عبارت

(، 3373) ولیاردبانی و شاهامیری(، 3373(، رزاقی )3373 و

-(، شاه3332(، تربمانی و محمدی )3373ری )تربمانی و جعف

وستانی سرعابدیولی و (، شاه3334(، عربیون )3333حسیای )

 (.3332افشارزاده ) ( و3334)

تلفیق » با عاوان ( در مقاله3333اردبانی )امیری عمادی و   

یابی به توسعة ضرورتی در دست دانش بومی و دانش رسمی:

دو دانش تلفیق ای   هایی برایشروبه ارائة « پایدار بشاورزی

جایگاه » ای با عاوان( در مقاله3332اند. بوذرجمهری )پرداخته

به ای  نتیجه دست یافته  «روستایی  پایدار دانش بومی در توسعة

عه را مؤثرتر های توساست به آگاهی از دانش بومی، فعالیت

 با (3332) زن، حسیای، ازبیا، و عمادیساخته است. پاپ

، مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش فاده از نظریة بایانیاست

 اند.دهابومی و رسمی را ارائه د

 ای با( در مطالعه3334)میکانیکی و تاجریزی  ،ای برعالوه     

به « پایدار روستایی گیری از دانش بومی در توسعةبهره»عاوان 

در شهرستان درمیان  «ارتیرب»بررسی نظام تولید ساتی 

بررسی نقش »( طرح 3334)اند. خلیقی، چکشی، و بیاء هتپرداخ

-کیت در مشاربت روستاییان در بهرهدانش بومی، مهاجرت و مال

اند. در همة را انجام داده« اتع آبخیز چهکادبرداری بهیاه از مر

روستایی  یادشده، به نقش مؤثر دانش بومی در توسعة تحقیقات

 است.اشاره شده

 شناسی تحقیقروش. 2
  تحقیققلمرو جغرافیایی . 1 .2
است به در شهرستان بیرجاد از توابع استان خراسان جاوبی     

شمالی عرض 3433تا  33  23شرقی و طول 43  52تا  47  42

باشد. با توجه به می آنمربز  بیرجاد شهرو است واقع شده 

-از شمال به شهرستان قایاات، شمال ،آخری  تقسیمات بشوری

هرستان سربیشه و درمیان، از ب به سرایان، از شرق به شغر
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شرق به نهبادان محدود شده و استان برمان نیز در جاوب جاوب

 223742آن واقع گردیده است. شهرستان بیرجاد با جمعیت 

از جمعیت استان خراسان جاوبی را در برگرفته  %32/32نفر، 

روستایی  د در نواحیاز جمعیت شهرستان بیرجا %32/27است. 

رشد مافی  %22/2، 3374به نسبت به سال  ساب  هستاد

ها نیز ، جمعیت آبادی3334، در سال ای برداشته است. عالوه

نفر،  3-25های به تعداد آبادیطوریاستا به باهش گذاشتهروبه

آبادی آن   33و فقط  شوندها میاز آبادی %44حدود شامل 

 دهادةبه ای  امر نشان اندنفر جمعیت داشته 422یشتر از ب

های بوچک و فزایش تعداد آبادیها و اباهش جمعیت آبادی

 ،مردان روستایی سالة 34-34از جمعیت  %32جمعیت است. ب 

عیت فعال جماز  %34اد و حدود هست در شهرها مشغول به بار

 وضعیت نامساعددهادة نشانای  امر، به  باشادنیز بیکار می

 (.3332 )مربز آمار ایران، تایی استاشتغال در نواحی روس

 روش تحقیق  .2. 2

با توجه به هدف تحقیق حاضر به بررسی جایگاه دانش بومی و    

است،  نیز ارزیابی باربردهای حاصل از تلفیق دانش بومی و نوی 

، ماهیت و روش ، باربردی و ازحیثلحاظ هدفای  تحقیق از

ی روستایی احنو ،آماری باشد. جامعةتحلیلی می -توصیفی

از روستاهای باالی  (%34) روستا 33به  شهرستان بیرجاد است

به به خانوار  333 ،و از آن میاناند شدهآن انتخاب خانوار 22

 اند.شدهمطالعه ، اندروش بوبران انتخاب گردیده

های از روش ،تحقیق هایبرای ارزیابی و ساجش فرضیه    

 «تحلیل واریانس فیشر»یک های ناپارامترتحلیلی ازجمله آزمون

هایی به در ای  استفاده شده است. فرضیه «بروسکال والیس»و 

 صورت زیر هستاد:اند، بهنوشتار بررسی شده

تلفیق دانش بومی و نوی  در بخش بشاورزی توانسته در  -

 ثر باشد.رتقای راندمان تولید مؤا

فزایش ی از آن باعث اتلفیق دانش بومی و نوی  و اشتغال ناش -

 یان شده است.درآمد روستای

باربردهای ناشی از تلفیق دانش بومی و نوی  باعث ماندگاری  -

مطالعه روستایی و باهش مهاجرت در محدودة مورد جمعیت

 شده است.

 تحقیقی . متغیرها2.2
شده، متغیرهای ذبرشده در های مطرحفرضیه برای ساجش

 اند:تعریف شده (3جدول )

 

 دهاستفامتغیرهای موردمشخصات  -1 جدول

3332،پژوهشهای مأخذ: یافته  

، میزان از مجموع متغیرهای وضعیت اشتغال *کارکردهای تلفیقی،     

 .  اندتولید و درآمد تخمین زده شده راندمان

 . مبانی نظری تحقیق2
، دانش فای 3های دیگری چون دانش ساتی، نام3برای دانش بومی   

 ،میاندرای بار رفته است. به 33و دانش مردم روستایی 32بومی

 است.             هارساتر از سایر عبارات و واژه« اییدانش مردم روست»

به انتقال شفاهی دانش دربی  مردم و « مردم»ایاکه بلمة دلیلبه

دانش  ،(23. ص ،7333 ،32)چمبرز بادنبودن آن اشاره میمکتوب

نظر به( 42. ص ،3333 ،33)گرنیر بومی در فرها  جای گرفته است

دانش محلی شامل امکانات باربردی است  ،(3334) 35پیتر شرایدر

      های اجتماعی و فرهاگی بیرون حیطبه از دل شرایط محلی و م

گیرد و در زمانی طوالنی موردآزمایش قرار می آیدا در یک دورةمی

 (.33. ص، 3332)وزی ،  شودیکپارچه می یترفرهاگی طوالنی دورة

 استا بومیدانش است و  مه  است: به دو دلیل دانش بومی   

ها و ابزارها در شها، روهیای از آگا، دانش بومی مجموعهباابرای 

آن را مردمان روستا جامعة روستایی است به درطی سالیان مداوم، 

اطمیاان در بشاورزی و هایی قابل، روشدیگرعبارتاند. بهبرده تجربه

بردن موانع و اری برای حفاظت از آب و خاك و برطرفدامد

های بوچک طریق ارتباط نزدیک با محیطت به ازها اسمحدودیت

. ص ،3333 ،و بابو ،وارن راجاسکاران،ی حاصل شده است )طبیع

توان (. با شااخت ای  دانش و درنظرگرفت  جابة بومی آن می337

ها و های آن  و ارزشمحیطی روستا، امکانات و محدودیت شرایط

آن گام  رهای مردمان روستا را شااخت و درجهت احیا و توسعةباو

 برداشت.

یابی به دستاز دو طریق عمده  (،3373)نظرعمادی و عباسی به  

بادا         های اولیة توسعة پایدار را تقویت میدانش بومی شالوده

 رایاد آزمون و خطای چاد هزار سالةدانش بومی حاصل ف ،سوازیک

یک جامعه در ارتباط با محیط پیرامون خود است. بدیهی است به 

از نمایی ت و آییاة تمامقابل انسان با طبیعای  دانش بیانگر روابط مت

متغیرهای  

بررسیمورد  

 

 وابسته واسط مستقل

ة استفاده از شیو

 تلفیقی

کارکردهای 

 تلفیقی*

 

 وضعیت اشتغال

میزان راندمان 

 تولید

میزان افزایش 

 درآمد

یتمایل به ماندگار  
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دهد. را ارائه میهای اقلیمی و خصوصیات طبیعی یک ماطقه ویژگی

ن طبیعت و روابط اجزای آن را تواداشت  ای  اطالعات میبا دراختیار

تعادل به نحویاز نیروهای نهفته در آن بهره بردا بهبیای برد و پیش

سانی ساب  در ان ود و نیز نیاز جامعةای موجود حفظ شبی  مجموعه

بی   بومیان رابطة« شااسیشااخت»، دیگرآن تأمی  گردد.  ازسوی

بارشااسان و مردم محلی را قوام خواهد بخشید. ای  امر با تحلیل 

شااسی دانش بومی و آشاایی نزدیک با شیوة نگرش و شااختعمیق 

شکاف گسترده از ای  طریق، گردد و میمردم محلی ممک  و میسر 

)ص.  ی  بارشااسان با مردم روستایی ترمی  خواهد شدو عمیق ب

های نظام دانش بومی به بر اهمیت آن افزوده جمله ویژگی(. از337

 ند از :اعبارت ،است

یق و آزمون و خطای مشاهدات دق دهادةای  نظام تجمعی و نشان .3

  چادی  نسل استا

است حال اصالح و نوآوری ی از درون درچای  نظام پویا استا .2

        از دانش بیرونی نیز برای ( و35. ص ،2222 ،34یاسوجیپ)

 باداساخت  با وضعیت محلی استفاده میمتااسب

 شااختی ساتی دارند.همة اعضای جامعة روستایی دانش بوم .3

مردم بومی است  ی تکاولوژی، مهارت و دانش اندوختةدانش بوم    

در باورها و  گیرداشمه میها با محیط سرچبه از تعامل مستقی  آن

در  (ا5. ص، 2222 ،32انیکی و مفاحالب)باد ها رشد میعقاید آن

ها،            شود و در داستانخیره میمردم ذ ها و حافظةفعالیت

های های مذهبی، قوانی  اجتماعی، رویهها، آیی المثلضرب

جلی .. ت. های گیاهی و نژادهای حیوانات اهلی وبشاورزی، گونه

نیر، نقل از گری، به344. ، ص3332، و همکاران زنیابد )پاپمی

صرفه، سازگار با محیط و دارای بهنیز مقروننظر اجتماعی ( و از3333

یابی به ا باابرای ، برای دستبشاورزان است حداقل خطر برای

، بودسکارانضروری خواهد بود )بارگیری آن در هر ماطقه توسعه، به

 (.37. ص ،2232 ،37نچاری، و تانگولسانگکون، بو

باد به می بیان« فرها  دهقانیخرده»نظریة در  33راجرز    

ها، شااخت ارزش ، اگر برپایةهای دگرگونی اجتماعی در روستابرنامه

، شکست نباشدو انگیزة دهقانان  ها و باورهای ذهایدیدگاه

ی باید روستای های توسعةخورندا باابرای ، مجریان برنامهمی

 دقتهای خود را بهتی مخاطبان برنامههای فرهاگی و جمعیویژگی

نقل ، به33. ص ،3337یزدی و ابراهیمی، )پاپلی نظر داشته باشادمد

دگاه جدید توسعه، با توجه به (. در دی325 .ص ،3373 از بحریایان،

بیشتر از دانش  طح محلی اعتماد به دانش بومی بسیارکه در سایا

مااسب و عالمانه  دانش (، ای 2. ص ،2224 ،33یوشپی) نوی  است 

(. تأبید بر دانش بومی 2. ص ،2223 ،33والولباست )شااخته شده

لکه استفاده از ب ادانش رسمی نیست ساخت  آن بامعاای جایگزی به

های دانش رسمی است. و باستی ضعفآن برای رفع نقاط

و  قبولی ندارندایی باربرد قابلده به جوامع روستشارائه   های فااوری

 ،واقع(. در22.  ص ،3332 )راجاسکاران،زیادی ندارند پذیرش 

بومی، ناشی از درك نیاز  های دانشافزایش تأبید بر استفاده از نظام

طریق دانش هایی از توسعه ازش رسمی در عرصهبردن دانبه بامل

ق ای  دو به تلفیطوریا به(222. ص ،3333 ،22پورسل)محلی است 

دانش، بهبودی و اصالح را برای مزرعه و بشاورز و توسعه را برای 

 (.32. ص، 2227 ،23ملهان و شیواناآورد )ارمغان میوستا بهر

کاربرد دانش بومی در نواحی روستایی شهرستان . 1. 2

 بیرجند
بشت  اقلی  خشک شهرستان بیرجاد و شوری آب و خاك،   

، غالباً رو برده است. در ای  شهرستانمحصوالت را با محدودیت روبه

 آبیمقاوم هستاد و با ب به شوری  ند به شوگیاهانی بشت می

بشت ای  محصوالت، داشت و  باشاد. روستاییان درزمیاةسازگار می

از  ،در مقابله با مشکالت و موانع خاص اقلی  ماطقهنیز برداشت آن و 

ها آن امروزه نیز بیشتراند به های دور تجاربی را بسب بردهگذشته

توان به محصول زعفران زمیاه میاند. درای بارآمد و مفید واقع شده

در ابثر  ،خاطر سازگاری آن با اقلی  خشک ماطقهبه به اشاره برد

زمی  را با گاوآه  بشاورزان در اوایل بهار، شود. روستاها بشت می

. بااداقدام میبه شخ  زمی   روز مجدداً 34و بعد از  زنادشخ  می

نظر از تهیة بستر مااسب های مکرر صرفاند به شخ دریافتهها آن

سازد. برای های هرز پاك میحدودی از وجود علفبشت، زمی  را تا

 باادهایی در هر ردیف ایجاد می، ابتدا با بیل چالهباشت پیاز زعفران

 ،متریسانتی 22دهاد. در عمق میپیاز قرار  3، و در داخل هر چاله

در زمستان از سرما و یخبادان و در تابستان از گرمازدگی پیازها 

بااد و ف و فشرده میمزرعه را با ماله صا ،د. سرانجامامانمصون می

 34-22. باادنمایاد و در پاییز آبیاری میمیزمی  را رها  سپس،

د. بشاورزان نشوهای زعفران ظاهر میاولی  گل ،روز بعد از آبیاری

تابش آفتاب باعث  چیاادا زیرا،عفران را  قبل از آفتاب میای زهگل

 شود. باهش مرغوبیت گل می

، آبیبا خشکسالی و ب در بیشتر روستاها برای مقابله  ،ای برعالوه   

ها برت ها و گادم و جو را در داخلدرختان میوه را در حاشیة برت

ها برت ای حاشیةه، آب را در جویبارانهای ب بارند. در سالمی

بااد. در فصل و فقط درختان را آبیاری مینمایاد میهدایت 

ها جریان پیدا باد، روستاییان مسیر آب  باران را ، اگر مسیلزمستان

آب زیرزمیای  بااد و با ای  بار سفرةزمی  خود هدایت می طرفبه

هادوانه  در آن زمی  بذر ، بدون آبیاری،نمایاد. سپسرا تقویت می
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را شده محصول ، از همان آب ذخیرهواقعبارند. دریا خربزه می

  نمایاد.برداشت می

ها آندامداری دومی  حرفة روستاییان شهرستان بیرجاد است.      

سایر  پایر و ماست و ها و تهیةآن ز دام و طیور، تغذیةدر نگهداری ا

رایط اند به سازگار با شلبایات از شیر دام، دانش زیادی اندوخته

از آویش   در روستای ربات، باشد.شان میطبیعی محیط زندگی

شدن بیفیت گوشت و شیر ی برای افزایش اشتهای دام و بهتربوه

اد به اگر به دام هست بااد. دامداران خوسف معتقدآن استفاده می

به  یو اگر جو بیشترگردد میتر ، شیر دام چربشیرده یونجه بدهاد

و چربی آن بمتر یابد مییر آن افزایش میزان ش ،دام داده شود

های دیگری از باربرد دانش نمونه بر موارد ذبرشده،عالوه شود.می

( ارائه گردیده 2وستاهای شهرستان بیرجاد در جدول )بومی در ر

  است:

 

کارگیری دانش بومی در شهرستان بیرجندههایی از بنمونه -2جدول   

3332،های پژوهشمأخذ: یافته  

 نام روستا هدف کارگیریبهة زمین موارد کاربرد دانش بومی ردیف

های ذرت، گونی و باغذ در اطراف قراردادن باه، غالف 1

 درخت

جویی در مصرف آبصرفه باغداری ز نوباد ا باد وآحسی  تقاب، 

نتوابع باقرا  

سالههای هرز بوچک یکبردن علفدف  2 و باغداریزراعت  بادآسی چهکاد و ح باترل علف هرز   

برت و زراعت در داخل برت ةغر  درختان در حاشی 2 و باغداریزراعت  آب استفاده بهیاه از ماابع   ابثر روستاها 

ایآبیاری به روش بوزه 4 آب  جلوگیری از هدررفت باغداری  اابثر روستاه   

و باغداریزراعت ریخت  باه روی آب قبل از آبیاری 5 آب  جلوگیری از هدررفت  روستاهاابثر    

شدهده از بود حیوانی و بذرهای اصالحاستفا 6  

سازی اراضی برای بشتهای مکانیزه آمادهو روش  

و باغداریزراعت از توابع شاخ  باج بیست افزایش راندمان تولید   

قع خشکسالیار  شدید درختان در موه 7  ابثر روستاها باهش تعرق درخت باغداری 

هل  زاج،وطی از شیردان بره، پایر مایه مخل ةبرای تهی 8

برای  و ریزندمیسفیدرنگی  ةو سیاه دانه را داخل بیس

گذارندچاد روز داخل ظرف آب می  

های دامیفراورده ةتهی دامداری  ارك بیااباد از توابع خوسف 

 در دهان دام  ی راقطعه چوب ،گرفت  دامبرای از شیر 9

گذارند )رگاح بردن(می  

و  طبیعی ةپرورش و تغذی دامداری

شیمیایی دامغیر  

 ابثر روستاها

از ماابع آب فظح احداث باریز و قاات 11  ابثر روستاها جلوگیری از اتالف آب 

از ماابع آب فظح احداث سد و باد 11 آب ةیرذخ برای   ابثر روستاها 

انبارانبار یا حوضاحداث آب 12 از ماابع آب حفظ  آبیآب در ایام ب  ةذخیر  چهکادآباد و حسی    

حیوانات ةوسیلهتااوب زراعی و آیش و شخ  زمی  ب 12 جلوگیری از فرسایش  حفاظت از خاك 

 خاك

 ابثر روستاها

افزودن بود حیوانی به خاك و خوابانیدن گله روی  14

 زمی 

زمی  دیمزار و  یاحیا حفاظت خاك

 مزارن

 ابثر روستاها

 با مقابله احداث گوراب در باالدست قاوات 15

لیخشکسا  

 

آب زیرزمیای تقویت آباد از توابع باقرانحسی    

 های تحقیقیافته. 4
در  های تلفیقی دانش بومی و نوین. کاربرد شیوه1. 4

 کشاورزی ارتقای
با توجه به گستردگی نیازهای باونی جمعیت جهان و نیز     

یک از دو دانش بومی و مانده، هیچیری ماابع طبیعی باقیپذآسیب

نیاز بشاورزی گوی نیازها نیستاد و الگوی موردتاهایی پاسخنوی  به

ای از دانش بومی و رسمی است. بشاورزان روستای پایدار آمیزه

، با استفاده از )شهرستان بیرجاد( تدر دهستان القورا بجدیبالته

شیمیایی مبارزه با های بومی و غیرارقام اصالح شدة گادم و روش

اند و استفاده از بود حیوانی، توانستههای گیاهی آفات و بیماری

محصول گادم را با بیفیت مطلوب و عملکرد باال تولید بااد. در 

 22 ،در ای  روستا ،3333، یعای انجام تحقیق حاضرقبل از سال 

ت  محصول  2، و از هر هکتاراست هکتار زیربشت گادم بوده 
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 شاخ  نیز باج از توابع دهستاندر روستای بیست اند.برداشت برده

 422 بیش از راندمان تولید گادم به های محیطی،محدودیت باوجود

به نسبت به چاد سال قبل و با توجه به است بیلو در هکتار رسیده 

اورزان علت بش آمده رشد مطلوبی داشته است.پیش خشکسالی

ای مکانیزه در عملیات هاستفاده از روشافزایش راندمان را 

 داناد. برایشده و بود حیوانی میرهای اصالحزمی ، بذسازی آماده

 نش بومی با دانش نوی  باعث ارتقایبررسی ای  فرضیه به تلفیق دا

ان متغیر مستقل استفاده می نیز تعیی  رابطةشود و راندمان تولید می

در  شده(حیوانی و بذرهای اصالح )بود های تلفیقیاز شیوه

فیشر و  هایآزموناز  ،ن تولیدبشاورزی و متغیر وابستة میزان راندما

میزان راندمان تولید با سه  .استفاده شده است والیس بروسکال

بررسی  «افزایش راندمان»و « تغییربدون» ،«باهش راندمان»گزیاة 

 است.  گردیده

تلفیقی و راندمان تولید کارگیری شیوةهجدول توافقی میزان ب -2جدول    

3332،پژوهشهای مأخذ: یافته  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

بااده از های استفادهبی  میزان راندمان در گروهوجود تفاوت      

داری معایآزمون فیشر در سطح  های تلفیقی و مقدار زیادشیوه

 اثرگذاری زیاد و حابی از  رد فرض صفر ،(3)جدول  24/2بمتر از 

      است.تولید های تلفیقی در میزان راندمان بارگیری شیوههب

تلفیقی کارگیری شیوةهمیزان راندمان تولید در ب میانگین رتبة -4جدول   

  3332،پژوهشهای مأخذ: یافته

 میزان راندمان                 
 تلفیقی                          کارگیری شیوةهب

 میانگی  رتبه انحراف معیار میانگی  تعداد

32/3 322 ندرتبه  522/2  32/43  

33/2 253 اغلب اوقات  233/2  77/234  

22/3 52 همیشه  222/2  22/243  

23/2 333 جمع  432/2   

  322/234 اسکوئرکای
 

   222/2         داریسطح معنی

در  ،(5 )جدول براسا  آزمون بروسکال والیس ،ای برعالوه    

تفاوت تلفیقی  با توجه به میزان استفاده از شیوةمیزان راندمان 

گی  مربوط به استفادة همیشه وجود دارد و بیشتری  میانداری معای

گونه تشخیص ای  . در بررسی ای  فرضیههای تلفیقی استاز شیوه

با  ،باادها استفاده میداده شد به بیشتر بسانی به از ای  شیوه

 رو هستاد.هافزایش راندمان روب

-کارکرد تلفیقی دانش بومی و نوین در ایجاد فرصت. 4.2

 های شغلی و افزایش درآمد

شرایط اقلیمتی  دلیل وجودروستاهای شهرستان بیرجاد به در ابثر     

درآمتدهای  بشتاورزی و دامتداری و هتای شنامساعد، اشتغال در بخ

های شتغلی و رفع نابسامانیها ناپایدار شده استا باابرای ، حاصل از آن

اغل متاون و مرتبط با نیتاز روستتاییان یتک درآمدی روستا، ایجاد مش

نسبی نتواحی توان با شااسایی مزیت زمیاه می. درای باشدضرورت می

های نتوی ، بتارگیری شتیوهبتا بته ،آن روستایی و تالش برای احیتای

شتاورزی و دامتداری مکمل بهای شغلی متاوعی ایجاد برد به فرصت

بترای  گترددا یباعث افزایش درآمتد ختانوار روستتای روستا باشد و نیز

های با استفاده از شتیوه ،در روستای بجد از توابع دهستان باقران ،نمونه

   راندمان تولید                        
 
 تلفیقی                    شیوةکارگیری هب

کاهش 
 یافته

بدون 
رتغیی  

افزایش 
 یافته

 تحلیل واریانس جمع

داریسطح معنی فیشر آمارة   
  322 2 32 22 تعداد به ندرت

 
222/2  

 
 
247/423  

2/22 درصد  2/32  2 322 
32 2 تعداد اغلب اوقات  222 253 

7/3 2 درصد  3/33  322 
 52 52 2 2 تعداد همیشه

 322 322 2 2 درصد
 333 222 323 22 تعداد جمع

2/4 درصد  4/22  2/23  322 
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تولیتد را ابیفیتی )عااب و پسته( بت اند محصوالت باغیتلفیقی توانسته

یتافت  بااد. باغداران روستای بجد دلیل افزایش درآمتد ختود را رونتق

ختاطر اند و افزایش هر سالة محصتول را بتهصوالت باغی ذبر بردهمح

استا   واقع،داناد. دردشت بجد میایجاد صاایع تبدیلی بشاورزی در 

ی  بتا ای نتوهتلفیتق شتیوه ،گونه صاایع در نواحی روستتاییایجاد ای 

تتا در ای  پژوهش ستعی شتده استت  های ساتی استا باابرای ،روش

دائت  ، وضعیت اشتغال روستاییان )بیکاربودن، بشاورزی ستاتی نیمته

عاوان یکتی از بتارزتری  شده با صاایع تبدیلی( به بهبشاورزی تربیب

ساجش قرار ز تلفیق دانش بومی و نوی  است، موردباربردهای ناشی ا

 گیرد.

میتان اشتتغال ناشتی از  ر اسا  نتایج حاصل از بررستی رابطتةب    

تلفیق دانش بومی و نوی  )متغیتر واستط( و میتزان درآمتد )متغیتر 

-ربیتببخش بشاورزی تدر وابسته(، میزان درآمد افرادی به شاغل 

استا امتا افترادی بته  افزایش داشتهشده با صاایع تبدیلی هستاد، 

هستاد با باهش درآمد مواجه  اتیس دائ  بشاورزیدارای شغل نیمه

 :(4 باشاد )جدولمی

مد ل توافقی میان اشتغال و میزان درآجدو -5جدول   

3332،پژوهشهای مأخذ: یافته  

 ( و 4 )جدول24/2داری بمتر از آزمون فیشر در سطح معای     

 

گویای وجود  ،(2 )جدول آزمون بروسکال والیس رتبةمیانگی  

 ی است:های مختلف شغلدار میزان درآمد در وضعیتتفاوت معای

های شغلیمیانگین رتبة میزان درآمد در گروه -6جدول   

3332،پژوهشهای مأخذ: یافته  

 میزان درآمد

 وضعیت اشتغال                                  

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین تعداد

43/3 53 بیکار  422/2  22/332  

52/3 322 دائمکشاورزی سنتی نیمه  325/2  72/322  

42/2 252 شده با صنایع تبدیلیکشاورزی ترکیب  423/2  24/253  

32/2 333 جمع  733/2   

33/343 اسکوئرکای   

222/2 داریسطح معنی  

شده با صاایع ی  مربوط به مشاغل بشاورزی تربیببیشتری  میانگ    

نیاز های اشتغال متااسب با چه پایه، هراسا تبدیلی استا برای 

 شود.بر میزان درآمد افزوده می ،تر شودیان در روستا مستحک روستای

یقی دانش بومی و نوین در ماندگاری جمعیت کارکرد تلف .5.3

 روستا و کاهش مهاجرت
بارآفریای و ایجاد اشتغال در روستا اگر موافق با نیازهای ساباان     

برایاکه باعث عالوهبار نگیرد، ها را بهروستا نباشد و دانش و تجارب آن

ناسازگاری با شرایط  دلیلشود، بهباوری روستاییان میخود نبود

ط است، پیامدهای طی و دانش مردم به برخاسته از همی  شرایمحی

پردازان از دیدگاه بسیاری از نظریهبار خواهد آورد. باری را بهزیان

دارنبودن از برخور تواند بهمینبود اشتغال مولد در روستا اقتصادی، 

 های روستایی ماجر شودبه مهاجرت ،نهایتامایت شغلی و در

 (.3373)طاهرخانی، 

دهستان  32جمعیت روستایی  با بررسی متوسط رشد سالیانة     

دهستان رشد  7، مشخص شد به 3334شهرستان بیرجاد در سال 

 %3اند و در دهستان فشارود و خوسف رشد مافی بیش از مافی داشته

مورد میزان های تحقیق درتایج حاصل از یافتهن ،بوده است. همچای 

خانوارها تمایل از  %3/52داده است به  تمایل به ماندن در روستا نشان

 میزان درآمد                              
 وضعیت اشتغال

هکاهش یافت ربدون تغیی  هافزایش یافت   جمع 
 تحلیل واریانس

 سطح 
داریمعنی  

 رةآما
 فیشر

  53 2 23 22 تعداد بیکاری
 

222/2  

 
 
332/
352 

3/53 درصد  2/43  2 322 
 322 22 2 32 تعداد دائمکشاورزی سنتی نیمه

2/32 درصد  2 22 322 

شده با صنایع کشاورزی ترکیب
 تبدیلی

 252 322 322 2 تعداد
 322 42 42 2 درصد

 333 352 353 322 تعداد جمع
2/22 درصد  2/37  7/32  322 
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خانوارها تمایل زیاد به  از %4/33بمی به ماندن در روستا دارند و فقط 

ها نیز انگیزه و دالیل قوی برای آناز  %2/22ماندن در روستا دارند و 

 (. 7ندارند )جدول هیچ تمایلی به ماندن در روستا و مهاجرت دارند 

فیق   متغیر مستقل باربردهای ناشی از تلتعیی  رابطه بی برای      

و متغیر « زیاد»و « متوسط»، «ب »دانش بومی و نوی  با سه سطح 

های فیشر و بروسکال والیس آزمون ،میزان ماندگاری در روستا وابستة

داشت  تمایل برای ن»دگاری با سه گزیاة . میزان تمایل مانانداجرا شده

تمایل »و « برای ماندن در روستا ایل خیلی ب تم»، «ماندن در روستا

 است.  ساجیده شده« زیاد برای ماندن در روستا

 

جدول توافقی کارکردهای ناشی از تلفیق و تمایل به ماندن در روستا  -7جدول   

3332،پژوهشهای مأخذ: یافته  

( و بر اسا  آزمون بروسکال 7با توجه به نتایج آزمون فیشر)جدول

( سومی  فرضیه تحقیق نیز پذیرفته می شود. مقدار 3والیس)جدول

و نیز مقدار باالی  24/2باالی آماره فیشر در سطح معای داری بمتر از 

اد باربردهای ناشی از تلفیق دانش بومی و میانگی  مربوط به سطح زی

نوی  در آزمون بروسکال والیس، مهر تأییدی بر نتایج پیش گفته می 

 باشد.

اثرات کارکردهای تلفیقی بر میزان تمایل ماندگاری -8جدول   

3332های تحقیق،مأخذ: یافته  

 تمایل ماندگاری در روستا                                    
 تلفیقیکارکرد 

همیانگین رتب انحراف معیار میانگین تعداد  

22/3 22 کم  222/2  42/42  

23/3 323 متوسط  523/2  23/77  

52/2 222 زیاد  533/2  34/254  

24/2 333 جمع  743/2   

    152/222 اسکوئر                     کای

 111/1 داری سطح معنی

 
 
ج

 و ارائة پیشنهادها گیری. نتیجه5
نش بومی و نوی  و نقش در ای  مقاله به بررسی باربرد تلفیقی دا    

نتایج حاصل از بررسی است. روستایی پرداخته شده آن در توسعة

 ،تحقیق هاییی شهرستان بیرجاد و آزمودن فرضیهروستا جامعة

است به تلفیق دانش بومی و نوی  در افزایش میزان  حابی از ای 

-ایگونهد و باهش مهاجرت مؤثر استا بهد، افزایش درآمراندمان تولی

دار یپا یابی به توسعةطور نسبی شرایط را برای دستبه قادر است به

 و همکاران (، بودسکاران2223) فراه  سازد. نتایج مطالعات بوالول

( 2227یوانا )ملهان و ش ( و3333)اردبانی (، عمادی و امیری2232)

است. در یابی به توسعه ستنیز حابی از نقش مه  دانش بومی در د

ی به توسعه یابدستبارگیری دانش بومی برای ه، بشدهمطالعات انجام

 . است ضروری شااخته شده

تجتارب بارآمتد  اسا دانش بومی برباید به ای  نکته توجه برد به     

ای استت و اندوختتهن دراز حاصل شده طول سالیامردمان روستایی در

باشتدا امتا ار با طبیعتت میهای همراه و سازگشارزش از الگوها و روبا

، آمتدن زیترا ومی نسبت به دانش خود اعتماد گذشته را ندارنتداافراد ب

استت باعث شتده  ،یاندانش نوی  و اشاعة نابخردانة آن درمیان روستای

ی و ارتقا، آن را قبول باادا امتا ایت  های بهبودها با دیدن نشانهبه آن

تاهتا ، نتهآن با شرایط محیطی دلیل سازگارنبودنهای زودگذر بهنشانه

روستتایی بته  تا جامعتة دشبلکه باعث  کرد،نوضعیت روستاها را بهتر 

                   ، جتتذب شتتهرها شتتونداانتتدباورهتتای خودشتتان را ازدستتت داده

 تمایل ماندن در روستا                        
 کارکرد تلفیقی

 یتمایل خیل نداشتن تمایل
 کم

 تحلیل واریانس جمع تمایل زیاد
داریسطح معنی فیشر آمارة   

  22 2 2 22 تعداد کم
 
222/2              

 
 

    333/322    
 322 2 2 322 درصد

 323 2 23 32 تعداد متوسط
2/73 درصد  3/22  2 322 

 222 322 352 2 تعداد زیاد

3/43 2 درصد  2/52  322 
دادتع جمع  322 323 322 333 

2/22 درصد  3/52  4/33  322 
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هتای ر عرصتهد نادرستت و نابهاگتام دانتش نتوی  باربردترتیب،ای هب

بخش بشتاورزی  آمدن خسارت بهماجر به وارد برایاکه، عالوهروستایی

، زمیاتته را بتترای افتتزایش شتتودمییان و بتتاهش درآمتتد روستتتای

فتراه   شتدن روستتاهاشهری و ختالی از ستکاه -های روستامهاجرت

 .سازدمی

تلفیق دانش اند، اگر ردهاشاره ب( 2227) ملهان و شیوانا به انگونههم   

نش بومی و نیز دارای با دامتااسبشده بومی و نوی  و فااوری ارائه

سازد. توسعه را فراه  میرشد و  قبول باشد، زمیاةباربرد قابل

حابی از ای  نتایج تحقیق حاضر نیز  ،تر نیز بیان شدبه پیشهمانطور

راندمان  فزایشا برعالوه، دانش بومی و نوی  مااسب تلفیق به است

ا افزایش درآمد است ب توانسته ،بخش بشاورزی رتقایو ا تولید

روستایی و باهش مهاجرت در محدودة  یان، ماندگاری جمعیتروستای

های توسعة روستایی را فراه  سازدا طور نسبی زمیاهبه ،مطالعهمورد

توسعة یابی به دست راستایدرو  شدهگفتهباابرای ، با توجه به نتایج 

 :است ارائه شدهزیر  پیشاهادهای ،پایدار نواحی روستایی

 جاد بانک اطالعات دانش بومی در شهرستان بیرجاتد و استتقرار ای

 روستتایی و توستعة جغرافیتا،هتای رشتتهآموختگتان )دانش هاییروهگ

برای گردآوری دانتش و  ،ها( در هر بدام از دهستانمهادسی بشاورزی

 -های طبیعتیااسب با ویژگیتتجارب بشاورزان و شااخت تکاولوژی م

   تقای بشاورزیاار با هدفماطقه  نسانیا

 یان در د درستی مربتوط بته دانتش بتومی روستتایایجاد یک واحت

دانشتجویان رشتتة مهادستی بشتاورزی و بشاورزی و دامداری برای 

راستتای حفتظ دانتش بتومی و آمتوزش نیتروی در ،توسعة روستتایی

 اهر برای تلفیق دانش بومی و نوی اترویجی متخصص و م

 ش در مزرعته و رت آمتوزصتوآموزش دانش نوی  به روستاییان به

 بشاورزی. درراستای حفظ دانش بومی و ارتقای ،های مشاربتیطرح
 

 سپاسگزاری

          زاده، عضتتوغالمرضتتا شتتریف دبتتترآقتتای ازمشتتاورة آمتتاری       

 ولوژی دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی بیرجاتتدعلمتتی گتتروه اپیتتدمییئتتت ه

 م.سپاسگزار
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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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