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 هاي طبیعی استفاده از دانش بومی عشایر راهکاري مناسب جهت مدیریت بهینه اکوسیستم
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  استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی، اصفهان، ایران3دانشگاه صنعتی، اصفهان، ایران، 
  2/11/1393؛ تاریخ پذیرش:  2/11/1391تاریخ دریافت: 

  

  1 چکیده
است.   پایدار نشان داده  بومی را در توسعه اهمیت استفاده از دانش يادیز یج تحقیقاتامروزه نتا

بومی  دانش  اي مهم در تعلیف دام بر پایه هاي درختی و درختچه هدف شناخت گونهحاضر با   مطالعه
از  ین منظور ابتدا لیستیا هاست. ب  انجام شدهها در اراضی تخریب یافته گونه جهت توصیه کشت این

توجه به  . بااي در استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه گردید درختی و درختچه ي ها مشخصات گونه
باشد و در تمام مناطق جغرافیایی استان در  ترین کوچنده در استان می که ایل بویراحمدي بزرگ این

هاي  دادهه شد. آماري این مطالعه در نظر گرفت  جامعه عنوان گزینند، به فصول مختلف سال سکنی می
آوري و با استفاده از تجزیه و تحلیل یک متغیره و  کمک پرسشنامه جمع  آماري این مطالعه به

و  تصادفیگیري  با استفاده از روش نمونهنمودارهاي توزیع فراوانی آنالیز آماري صورت گرفت. 
ها بر اساس موارد  امهدست آمد. سؤاالت پرسشن هب پرسشنامه 36کارگیري فرمول کوکران حجم نمونه  هب

(برگ،  گیاهی يها اندام یارزش رجحان، دام يها برا گونه یکل رجحانی  زیر طراحی شد: ارزش
هاي تعلیفی در اقالیم سردسیر، گرمسیر و میانبند استان،  سرشاخه و میوه)، پراکنش جغرافیایی گونه

دهد  دست آمده نشان می  جموع نتایج به(گوسفند یا بز). در م            ً        ها و نهایتا  نوع دام فصل مصرف از گونه
، بنهوحشی، بلوط،  هایی همچون گالبی ها از گونه که بنا به اظهارات کاربران محلی میزان استفاده دام

ها باالتر است، همچنین  خوراکی و در دسترس بودن از سایر گونه علت خوش کوهی و کیکم، به بادام
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توان به بید، زالزالک، پده  ها می آن  سیري هستند که از جملهه اقلیم سردبهاي مصرفی متعلق  اکثر گونه
هاي مورد بررسی بیشتر از گوسفند بوده  گونه  عالوه، تعلیف بز از همه هبوحشی اشاره کرد.  و گالبی

هاي توان به حفظ گونههاي تخریب یافته مرتعی هم میهاي مذکور در عرصهوارد کردن گونهبا . است 
کارگیري  هب ارتقاي کیفی مراتع را در پی داشته باشد. و هم افزایش توان تولیدي و نمودجنگلی کمک 

هاي مشارکتی توسعه داشته باشد،  تواند در رهیافت هاي مختلف و نقشی که می بومی در برنامه دانش
   .خواهد شدهاي طبیعی  گیرندگان در جهت حفظ اکوسیستم ریزان و تصمیم برنامه  باعث افزایش عالقه

  
  اکوسیستم طبیعیدانش بومی، علوفه درختی، پرسشنامه، ایل عشایري بویراحمد،  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

 يها یژگیت و ویا ماهیاست که از لحاظ نوع    بوده یمشخص ینظام اجتماع يران دارایا يریجامعه عشا
              ً      ارائه شده کامال  قابل  ياه يپولوژیمذکور در ت یاجتماع يها با نظام يو قشربند ی، فرهنگیاسی، سياقتصاد

نظام  ز کرد.یمتما یاجتماع يها ر نظامیاز سا یلیتوان تحت عنوان نظام ا یآن را م یست و نوع آرمانیانطباق ن
، یکیروزافزون اکولوژ يها تیتنگناها و محدود  جهیران امروزه در نتیا يریعشا  غالب بر جامعه یلیا

است،   خود را از دست داده  توسعه توان یو فرهنگ یاسیس، ی، اجتماعي، اقتصادیکی، تکنولوژیتیجمع
و  یدر جهت فروپاش ،باشد ش از آنچه در جهت توسعه بودهیراتش بییتغ ریاخ يها که در دهه  يطور  به

  سابقه يکشور دارا يریعشا  جامعه). 2002، عبدالهی(چاالبی و  شتر آن بوده استیاضمحالل هرچه ب
 یجنگل مناطق در توسعه حال در کشور کی عنوان به رانیا ن است.یران زمیگ اخ و فرهنیدر تار یطوالن

 و یروستائ مردم .کنند یم یزندگ يریعشا صورت  به باشد، که یم تیجمع از ییها گروه يدارا خود زاگرس
 يداریپا در یاتیح و مهم عناصر ،یعیطب نگهدارنده منابع جوامع عنوان به همچنان فراوان فقر وجود با ریعشا
 دام ترین تولیدکنندگان بزرگ دور هاي گذشته و از )2005(عادلی و همکاران،  هستند زاگرس ستمیاکوس

بر معیشت شبانی و نگهداري و  طور عمده مبتنی در جامعه عشایري نظام معیشتی به .آمدند می شمار  به کشور
اقتصادي  و اجتماعی توسعه هاي امهبرن کالن اهداف در .)2008(قنبري و راستی،  در مراتع استدام پرورش 
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 و است تجربه اساس بر )1IK( بومی دانش .)2006(خداقلی و همکاران،  است گرفته کید قرارأت مورد آینده
 الزم کارآیی و پویایی لذا و گردیده سازگار زیستمحیط و نگ محلیفره و با شده آزموده زمان طول در      ًغالبا 

بلکه  شود نمی محدود روستا و ناحیه یک ساکنین یا قومی هاي گروه به است. این علم تجربی کرده کسب را
 ملی سرمایه از بخشی بومی ). دانشIIRR ،1996( دارد تعلق عشایري و روستایی و شهري جوامع  همه به
 در خطا و ها آزمون قرن حاصل و گیرد در بر می را آنان محلی هاي آگاهی و ها  ارزش باورها، که است قوم هر

شود. دانش محلی،  می منتقل بعد به نسل نسلی از سینه به سینه شفاهی صورت  به      ًغالبا  است، طبیعی محیط
که تحلیلی در منابع رخ دهد.  این طبیعی کرده است بدونهاي خود از منابعمین نیازمنديأبومیان را قادر به ت

ورن و همکاران، ( شود وضوح دیده می  هها ب در آن IKمطالعات فراوانی صورت گرفته است که اهمیت 
ر اغلب به نوع یعشا) 2002بوذرجمهري،  و 2002، عبدالهی؛ چاالبی و 2001؛ زمانی و عبدالملکی، 1923
زان مصرف دام از ینوع و م بهکنند شناخت کامل دارند و  یف میکه دامشان از آن تعلاي  گیاهی ییها گونه

ص یتشخ یخوب  خوراك به رخوشیخوراك را از غ خوش  گونه و داشته یآگاه یطور تجرب هرگونه به
به بررسی کیفیت علوفه درختی بر اساس دانش بومی و اهمیت  ، )1999(تورن و همکاران،  دهند. یم
ها در کشور نپال نشان داد دانش بومی  آن  توسعه پرداخت. نتایج مطالعهگیري آن در کشورهاي در حال  کار هب

(تاپا و  خوانی دارد. که کشاورزان از کیفیت علوفه درختی دارند با نتایج حاصل از آنالیزهاي آزمایشگاهی هم
ا بیان ه آن ،به مطالعه کاربرد دانش بومی در تعیین ارزش غذایی علوفه درختی پرداختند ، )1997همکاران، 

اي هاي دامداري در نپال دارد و کیفیت علوفه بر اساس مجموعهنمودند علوفه درختی نقش مهمی در سیستم
ثیر علوفه بر سالمت دام و أهاي دامی، تثیر علوفه بر شیر و فراوردهأخوراکی علوفه، ت از عوامل شامل خوش
ن گردید. همچنین اظهار داشتند هاي مختلف تعییهاي درختی مختلف براي دامارزش رجحانی علوفه

گذار است، عواملی همچون ساختار برگ، سن برگ،  ثیرأاي که بر کیفیت علوفه ت هاي شناخته شده ویژگی
که  یدر مطالعاتباشد.  کار برده شده در زمان استفاده می هتلخی برگ، سمیت علوفه، فصل و نوع مدیریت ب

 و )2006( کاردا ها اشاره شده است. ن گونهیا ییغذاانجام شده است به ارزش  یدرخت يها گونه يرو
ها  هاي جنگلی در تغذیه و پرواربندي دام گونه اي علوفهت مصرف یبه اهم) 1987(روبینس و همکاران 

علوفه است و میزان   کننده نیبرگ درختان از منابع تأم نداظهار داشت ،)2007(اوساکو و ایکو  اشاره کردند.
عسگري  نیهمچن تان با توجه به نوع دام استفاده کننده و نوع درخت متفاوت است.مصرف از برگ درخ

                                                             
1- Indigenous knowledge 
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از مناطق  ياریدر بس يا طور گسترده که به يچتر يایو آکاس یرانیا کند درختان کهور یان میب ،)2004(
جوان) و  يها (برگ و ساقه سرشاخه يادیر زیانه مقادیش دارند، سالیخشک رو مهیخشک و ن يریگرمس

سین و همکاران  .شوند یها مصرف م دام  لهیوس هن هستند و بییاز پروت یکنند که غن ید میام) تولیوه (نیم
اي در ارتفاعات میانی  اي و بوته گراس، درختی، درختچه  گونه 300کنند که حدود  بیان می) 2008(
که با شناخت  رند.گی تازه مورد مصرف دام قرار می  صورت خشک یا علوفه هندوستان به "اوتاراکند"

 در و کرد انبار خشک علوفه صورت هب را ها آن توان می مطالعه مورد مناطق در دام استفاده موردي ها گونه
اي ترجیحا هاي درختی و درختچهگونهها  ی که در آنیها سیستم .رساند ها دام مصرف بهي روضر مواقع

اطالق  1عنوان سیلوپاستورال بهشوند، تعی وارد میهاي مرهاي مورد تعلیف دام به عرصه برخوردار از اندام
اند که در مرتعی مشجر چرا  ی یا عشایري ترکیب شدهیاي روستا گله         ً   ها عمدتا  از این سیستم .شوند می
هاي         ً                                                     ی عموما  از گاو یا بز و میش تشکیل شده که محل استقرار آن طویلهیاي با مدیریت روستا کنند. گله می

                                      ً    اي با مدیریت عشایري اغلب از بز و اکثرا  در  کند. گله مرتع حریم روستا چرا می سنتی روستا است و در
 خواه و شامخی متین نماید.          ً                     هاي نسبتا  طوالنی ییالق و قشالق میهمراهی با گوسفند ترکیب یافته که در مسافت

نظام  11د و هاي سیلوپاستورال در استان کهگیلویه و بویر احمد پرداختن به شناسایی سیستم ،)2003(
هاي  رجحانی گونه بررسی ارزش   تاکنون مطالعات اندکی در زمینه .سیلوپاستورال در استان شناسایی نمودند

با استفاده از اطالعات  ،)2011(بدشاه و حسین،  بر پرسشنامه انجام شده است.  اي مبتنی درختی و درختچه
  اي برپایه دهند مطالعه هایی را ترجیح می چه گونهمحلی، که براي تعلیف احشام خود  کشاورزان و دامداران 

  Acacia nilotica،Ziziphus mauritiana  گونه گونه انجام داد و دو 38اي روي  زینههاي چند گ پرسشنامه
ارجح مطابق نظر کاربران انتخاب کرد. با وجود    عنوان گونه  به Convolvulus arvensis گونه علفی و

 آوري دانش باشند اما تاکنون جمع ترین ابزار تحقیقات در مطالعات منابع طبیعی می از مهم ها که پرسشنامه این
اقلیمی سردسیر،    خوراك در سه منطقه هاي خوش لیستی از گونه    بومی با استفاده از پرسشنامه در تهیه

اي جهت  رختی و درختچهد هاي  گونه میوه) و  سرشاخه برگ،( مختلف هاي  اندام گرمسیر و میانبند، بررسی 
هاي  هاي شناسایی شده براي بز و گوسفند و تعیین ارزش رجحانی گونه خوراکی گونه دام، خوش تعلیف 

 مختلف مناطق گیاهان شناخت و هاي غرب صورت نگرفته است. مطالعه اي جنگل درختی و درختچه
 است. زیست محیط و طبیعی نابعم در عرصه زیربنایی و بنیادي تحقیقات و مسائل ترین از ضروري رویشی

                                                             
1- Silvopastoral       همراه دام) (پرورش گیاه چوبی پایا به
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 توسعه راستاي در ارزشمند ثروت از این معقوالنه برداري بهره ضمن توان می منطقه هر با شناخت واقع در
این  براي دستیابی به. )2009چایچی،  (فیروزان و فالح گماشت همت منابع این از حمایت منطقی و پایدار

بومی و سنتی عشایر در مدیریت منابع طبیعی و شناسایی   الطبع دانشانسانی جوامع بومی و ب  مهم از پتانسیل
اي استان کهگیلویه و بویر احمد استفاده شد. این پژوهش با هدف راهنمایی  هاي درختی و درختچه گونه

هاي درختی پرکاربرد و مناسب با تراکم پایین در  براي توسعه اصولی سیلوپاستورال، یعنی کاشت گونه
   تخریب یافته انجام گردید. اراضی مرتعی

  
  ها مواد و روش

کیلومتر  16264با وسعتی بالغ بر د، استان کهگیلویه و بویراحم: این پژوهش در عرصه مورد مطالعه
 31دقیقه تا  9درجه و  30هاي سلسله جبال زاگرس بین  واقع در دامنهمساحت کشور)  درصد 1مربع (

، صورت گرفت درجه طول شرقی 51دقیقه تا  43 و درجه 49دقیقه عرض شمالی و  32درجه و 
  ).1 (شکل

 
  ).2003خواه و شامخی،  متین( نقشۀ مشخصات کلی استان کهکیلویه و بویراحمد -1 شکل

  
هاي موازي سراسر شمال و شرق آن را در برگرفته است و  هاي زاگرس با رشته کوه ن استانیدر ا

سواحل  يها قع شدن در میان فالت مرکزي و دشتدلیل وا ی و اکولوژیکی بهیکاز نظر فیزیوگراف
متر  4409ع اباشد. قله دنا با ارتف یجنوبی داراي اقلیمی بسیار متغیر و در نتیجه پوشش گیاهی متنوع م

حیدر کرار در   منطقه است.از سطح دریا در شمال استان دومین نقطه ارتفاعی کشور پس از قله دماوند 
 .باشد یترین نقطه استان ممتر از سطح دریا کم ارتفاع 170ا ارتفاع جنوب غربی شهرستان گچساران ب

بر اساس  .واقع شده استمتر از سطح دریا  2100با ارتفاع متوسط حدود  ن استانیا ناحیه سردسیري
باشد. حداقل و حداکثر دماي گراد میدرجه سانتی 2/15ا دمایستگاه هواشناسی یاسوج، میانگین ساالنه 
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متوسط  .بوده استگراد  درجه سانتی 38و  -10ساله  11ه در این ایستگاه طی دوره ساالن مطلق
ن دو یحدفاصل ب منطقه معتدله در .رسدمتر در سال می میلی 800تا  600بارندگی در این منطقه بین 

 یا و بارندگیمتر از سطح در 2000-1000قرار دارد که با ارتفاع حدود  يریو سردس يریگرمس   منطقه
ناحیه گرمسیري در قسمت جنوب و و  )2003خواه و شامخی،  (متین متر است یلیم 500توسط حدود م

باشد، این ناحیه داراي  یمتر از سطح دریا م 900ارتفاع متوسط آن حدود  ،غرب استان واقع شده است
اد و حداقل گر درجه سانتی 48تا  45هاي گرم خشک، حداکثر دما در ماه                 ً           آب و هوایی نسبتا  گرم و نیمه

تا  350باشد. متوسط بارندگی سالیانه  یگراد م درجه سانتی 5/2هاي سرد سال بین صفر تا  آن در ماه
  پوشش  نقشه 2شکل ). 2011یوسفی، ( شود یدرصد آن در زمستان تأمین م 60متر که حدود  میلی 500

  دهد. یرا نشان م بویراحمد و  کهگیلویه  استان جنگلی 
  

  
  .)1998(رسولی،  بویراحمد و  کهگیلویه  استان جنگلی   پوشش   نقشه -2 شکل

  
باشد که  ي میراحمدیل بوی(مرد و زن) ا يرین پژوهش جامعه عشایا يآمار  جامعه :یروش بررس

 راحمدیشهرستان بو یل در نواحین ایا یالقییکه منطقه  يطور به ،کنند ی میزندگ ینینش صورت کوچ هب
ر یو در مس باشد می (خشاب، لیشتر و دریال) در اطراف شهرستان گچساران یقاسوج)، منطقه قشالی(
، و منطقه رستم از یممسن يها انبند که از شهرستانیم يها قشالق و بالعکس از قسمت يالق به سویی

با  .ندینما می باشند عبور می راحمدیه و بویلویو باشت از استان کهگ (دهدشت) هیلویاستان فارس، کهگ
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باشد و در  می ل استانین ایتر را بزرگیز ،ن پژوهش انتخاب شدیا يبرا يراحمدیل بویط ایران شیا
هاي مهم به  نند. براي انتخاب گونهیگز ی میاستان در فصول مختلف سال سکن ییایتمام مناطق جغراف
ه و مشاهده در منطق با توجه به مطالعات پیشین یها جهت ارزیابی ارزش رجحان لحاظ تعلیف دام

 1روش کوکران ا استفاده ازبگردید و سپس تهیه   اي منطقه هاي درختی و درختچه لیستی، از گونه
جامعه عشایري  .مصور طراحی شد  پرسشنامه 36 تعدادین ترتیب ا هي نمونه تعیین شد؛ ب  اندازه

ی تقسیم احمد سفلو بویر 2و  1 بویراحمد علیا  بومشان به سه دستهبویراحمدي بر اساس نام زیست
 34و  8، 15ترتیب   ها به آن )،محدوده مجاز جهت چراي دام( و تعداد سامان عرفی) 1(جدول  شد
هاي  دیدگاه گروه هاي عرفیکه در سامان و با توجه به این) 2008(جهانگیري و همکاران،  باشد می

پرسشنامه بین و  گرفت سال را مورد بررسی قرار 60-40هم نزدیک بود طبقات سنی  سنی مختلف به
  عشایر منطقه توزیع گردید. 

  
  .)2008، جهانگیري( ها آن مشخصات زیست بوم ایل بویراحمدي و مساحت -1 جدول

 تعداد خانوار تعدادسامان
 (هکتار) مساحت قلمرو

 نام زیست بوم
 ییالق قشالق

 بویراحمد سفلی 91884 14400 3473 34

 1 بویراحمد علیا 20395 65334 2650 15

 2 بویراحمد علیا 5/42560 71200 405 8

  
و  ها ها مشخصات گونه در پرسشنامه یمطالعات  منطقه يها ها در جنگل منظور شناسایی گونه به

 ،ریعشاها توسط  گونه ییشناسا يد. برایها وارد گرد بندي تاکسونومی درختان و درختچه اطالعات طبقه
ه یته طبیعی استانو اداره منابع منطقه    تجربه ت کارشناسان باگیري از اطالعا ها با بهره نام محلی گونه

ها اضافه گردید تا در شناسایی  آن به پرسشنامه یاصل يها آلبوم رنگی از تصاویر گونه و اندامد. یگرد
اساسی زیر مورد  يگونه، فاکتورها ن شده براي هریها کمک کند. در سؤاالت تدو تر گونه بهتر و دقیق

قابل مصرف تا عالی مشخص شد در این  غیر طبقاتمیزان مصرف در ابتدا در  گرفت؛پرسش قرار 
مورد ثبت قرار گرفت.  داشت، اي نمی که کاربر اطالعات کافی در خصوص گونه  خصوص در صورتی

                                                             
1- Cochran 
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که دام در  نیها شامل برگ، سرشاخه و میوه تعیین شد، ا سپس اندام قابل مصرف درختان و درختچه
(زهري،   با توجه به منابع معرف فلور کند یف میلأها ت انبند از گونهیا می يریگرمس ،يریم سردسیاقل

ها صورت  بندي اقلیمی گونه شناسایی و طبقه) 2003-1978و قهرمان،  2010- 1963؛ ریچینگر، 1973
ا یاي  ها درختچیدرختی    باشد و به آن علوفه می         ً                              و نهایتا  نوع دام که منظور گوسفند یا بز پذیرفت

یا قابلیت اعتماد آن به روش آلفاي   پایایی پرسشنامه  اند یاداشت گردید. غبت نشان دادهها ر آن يهردو
جهت بودند و بررسی روایی پرسشنامه، بر اساس  چندگانه هم يها محاسبه شد که گویه 1کرونباخ

ن و یورد راهنما و مشایند نقطه نظرات اساتیروش روایی صوري و محتوایی صورت گرفت و برآ
ر یعشا يبین خانوارهاصورت تصادفی  هب ها پرسشنامهده شد. ین رشته در پرسشنامه گنجانیمتخصص

افزار  نرم شده، به کمک يآور هاي جمع داده یفیآوري شدند. تحلیل توص توزیع و پس از تکمیل، جمع
SPSS صورت جداول و نمودار ارائه گردید و در پایان نتایج به گرفت  صورت .  

  
  ج ینتا

 یکرونباخ، ضریب گیري آلفاي با استفاده از روش اندازه   پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه یدر بررس
نظر   قابل قبول بودن پایایی پرسشنامه است. براساس   دهنده که نشان دست آمد به 98/0معادل 

درختی و  هاي لیست گونهو کارشناسان پرسشنامه از روایی مناسب برخوردار بود.   متخصصین
  .) آمده است2اي مهم در استان بر اساس مطالعات اولیه در جدول ( درختچه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1- Cranbach,s alpha 
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  .بویراحمد و  اي مورد بررسی در استان کهگیلویه ي درختی و درختچهها گونه -2 جدول
 ردیف نام فارسی  گیاهی   گونهعلمی  نام  خانواده محلی  نام  فرم رویشی

 1 ارس  .Cupressaceae Juniperus polycarpos Koch وول درخت
 2 کیکم .Aceraceae  Acer monspessulanum L کیکم درخت
 3 وحشی  آلبالو .Rosaceae Cerasus brachypetala Boiss تگ درختچه
 4 تنگرس  .Rosaceae  Amygdalus lycioides Spach بایم درختچه
 5 بادامک .Rosaceae Amygdalus scoparia Spach  بخورك درخت

 6 بلوط برودار Fagaceae  Quercus brantii Lindl. Var. persica بلی ختدر
  7 بنگله  .Verbenaceae  Vitex pseudonegundo Hausskn بنگرو درختچه
 Anacardiaceae  Pistacia atlantica Desf.sub sp.mutica  بن درخت

(Fisch. and C.A.Mey.) Rech.f. 8 بنه 

  9  بید .Salicaceae Salix spp  بید درخت
 10 پده  .Salicaceae  Popolus euphratica Oliv  بید درخت
 11 خنجوك  .Anacardiaceae Pistacia khinjuk Stocks کلخنگ درخت
 12 پالخور  .Caprifoliaceae Lonicera nummulariifolia Boiss شن درخت
 13 تمشک Rosaceae Rubus anatolicus Focke تیدره درختچه
 14 اشنگور .Rhamnaceace Rhamnus catharica Boiss تنگرس درختچه
 15 توت سفید .Moraceae Morus alba L -  درخت
 16 چنار .Platanaceae Platanus orientalis L چنار درخت
 17 خرزهره  .Apocyanaceae Nerium oleander L خرزهله درختچه
 18 مولیمع زالزالک Rosaceae Crataegus pontica C. koch سیسه  درخت
 19 زبان گنجشک .Oleaceae Fraxinus rotundifolia Mill بنیو  درخت
 20 زیتون .Oleaceae Olea europea L  زیتون درخت
 21 سماق .Anacardiaceae Rhus coriaria L -  درختچه
 22 سنجد .Elaeagnaceae Elaegnus angustifolia L سرنجل درخت
 23 سیاه تلو  Rhamnaceace Paliurus spina-christi Mill -  درختچه
 24 شیرخشت .Rosaceae Cotoneaster nummularia Fisch برچو درختچه
 25 کنار .Rhamnaceace Ziziphus spina-christi Desf کنار درخت

  .Rosaceae  Pyrus glabra Boiss انجک درخت
 گالبی وحشی
 (انچوچک)

26 

 27 خشگ  Thymelaeaceae Daphne mucronata (Royle)  خوشک درختچه
 28 محلب .Rosaceae Cerasus mahaleb Mill محلب درخت
  29  نارون .Ulmaceae Ulmus minor Mill -   درخت
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آن با سایر    طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه یک متغیره هر متغیر به  با استفاده از تحلیل 
ها مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از  رسشنامه          ُ              یک تصویر ک لی از جامعه، پ     ها جهت ارائه متغیر

  هاي مورد مطالعه پرداخته شد.  جداول توزیع فراوانی به بررسی متغیر
نشان داده شده ) 3( شکل دردر سطح کل استان  ها هاي مختلف گونه اندام  فراوانی مصرف از  توزیع

اي  هاي مردم بومی هیچ استفاده گفته ها منظور نشده است، طبق هایی که عددي براي آن گونه است.
  ها نداشته است. براي دام

زان استفاده دام از یدر ارتباط با م یدهنده نظر کاربران محل که نشان ها طبق آمار حاصله از پرسشنامه
، Pyrus glabra،Quercus brantii  ،Pistacia khinjukهاي  است، گونه یمورد بررس يها گونه

Amygdalus lycioides و Acer monspessulanum اند ترتیب بیشترین ارزش رجحانی را داشته به.  
ش داد شده یصورت درصد نما مختلف گونه به يها زان مصرف دام از بخشینمودار م 3شکل  در
  است.
  

  
  .هاي مختلف گونه درصد میزان مصرف دام از بخش -3شکل 

  
هاي مورد  نظرات کاربران بومی، از بین گونهیند آبر مطابقشود  مالحظه میطبق نمودار که   طور همان

،  salix sp، Popolus euphratica، Pyrus glabra،Rubus anatulicus هاي مطالعه، برگ گونه
Amygdalus lycoides، Ziziphus spina-christi و Pistacia atlantica  کامال  به مصرف دام             ً    
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 Pistacia atlantica ،Salix spو  Pyrus glabra هاي سرشاخه گونه ف ازیتعلاز نظر  رسد. می
و Pyrus glabra،  Amygdalus lycioidesهاي  گونه   میوه بیشترین میزان مصرف و در نهایت 

Pistacia khinjuk هاي گونه الزم به ذکر است که .را داردلیف أمیزان مصرف در ت  بیشترین 
Ulmus minor ،Nerium oleander ،Rhus coriaria، Juniperus polycarpos،Olea 

europea ،Cerasus mahaleb و Paliurus spina-christi اي ندارند. مصرف علوفه  
  انبند مطابقیر و میر، گرمسیسردس یمیاقل  در سه منطقه يا و درختچه یدرخت يها زان مصرف دام از گونهیم
از هستند.  يریسردس   ق به منطقهمورد استفاده متعل يها شود که اکثر گونه می مشاهدهآمده است.  کاربران نظر

 Salix sp،Crataegus توان به ین مصرف توسط دام را دارند میشتریکه ب ن منطقهیا يها گونه

pontica،Popolus euphratica ،Pyrus glabra ،Rubus anatulicus، Amygdalus.lycioides،Quercus 

brantii ،Acer monspessulanum ،Lonicera nummulariifolia،Elaegnus angustifolia  ،Cerasus 

brachypetala و Pistacia atlantica يها ن مصرف مربوط به گونهیشتریب يریگرمس   . در منطقهاشاره کرد 
Vitex pseudo-negundo ،Amygdalus scoparia، Pictasia khinjuk، Rhamnus catharica و 

Ziziphus spina-christi يها گونه انبندیم   است و در منطقه Salix ،Quercus brantii و Pistacia khinjuk 
 یمیاقل  منطقه سه هر درها  گونه از يدهد که تعداد یج نشان مین نتایهمچن زان مصرف را دارا هستند.ین میشتریب

 .)4شکل ( باشد یمموجود 
  

  
  سیر، سرد  اي که در سه منطقه هاي درختی و درختچه گونه یدرصد فراوان نمودار -4شکل 

  .شوند یمصرف م                       ً گرمسیر و میانبند مشترکا  
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 آمده است. 3 ها در جدول بز و گوسفند در مصرف گونه یاهل ح دامیدرصد ترج
  

  .یبررس موردی درختي ها گونه از(بز و گوسفند)  دام انواع مصرفدرصد توزیع فراوانی  -3 جدول
مصرف 

 بز
مصرف 
مصرف   گیاهی   نام گونه  گوسفند

 بز
مصرف 
 گوسفند

 گیاهی   نام گونه

100 73 Amygdalus lycioides 100 100 Salix sp. 
93 73 Amygdalus.scoparia 100 80 Cerasus brachypetala 
100 93 Ziziphus spina-christi 80 33 Cotoneaster nummularia  
0 0 Olea europea 100 100 Crataegus pontica 
86 80 Fraxinus rotundifolia 73 46 Daphne mucronata 
20 13 Morus alba 93 73 Elaegnus angustifolia 
100 86 Quercus brantii 0 0 Juniperus sp. 
93 86 Lonicera.nummulariifolia 0 0  Paliurus spina-christi 
0 0 Nerium oleander 100 100 Pistacia .khinjuk 
0 0 Rhus coriaria 60 40 Platanus orientalis 

100 100 Pistacia atlantica 100 86 Popolus euphratica 
100 100 Acer monspessulanum 100 100 Pyrus glabra 
93 93 Vitex pseudo-negundo 93 60 Rhamnus catharica 
0 0 Ulmus minor 80 80 Rubus anatulicus 
 -   -  - 0 0 Cerasus.mahaleb 

 
 Cerasusيها زان استفاده بز از گونهیمکه شود  می استنباط 3طبق نظر کاربران محلی از جدول 

brachypetala ،Cotoneaster luristanica، Daphne mucronata، Elaegnus angustifolia، 
Platanus orientalis،Popolus euphratica ،Rhamnus catharica ،Amygdalus 

lycioides،Amygdalus scoparia ، Ziziphus spina-christi،Fraxinus rotundifolia ،Morus 

alba،Quercus brantii  ،Lonicera nummulariifolia ،Vitex pseudo-negundo  بیشتر از
  باشد. گوسفند می
  دهد. یها را نشان م فصل مصرف دام از گونه 5شکل 
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  بومی  نظر کاربران اي طبق  هاي درختی و درختچه فصل مصرف گونه یدرصد فراوان نمودار -5شکل 

  .در فصول مختلف سال
  

. دارند يشتریب یخوراک ز خوشییپاکه در فصل  هستند ییها از گونه و بنگرو کلخونگ
ز مصرف ییهستند که در هر سه فصل بهار، تابستان و پا یز از درختانیبنه و بلوط ن، یوحش یگالب

  دارند. يادیز
  

  يریگ جهیبحث و نت
کند. دانش بومی توسـط افـراد    می و توسعه پایدار تأکید میامروزه تحقیقات بر ارتباط بین دانش بو

طـور کلـی نتـایج ایـن      بـه وجود آمده اسـت.   هیند سازگاري بیشتر با محیط زندگیشان بآبومی و طی فر
هـاي   هـاي خـود گونـه    دهـد عشـایر اسـتان کهگیلویـه و بـویر احمـد در تعلیـف دام        مطالعه نشان می

ج ینتا .نمایند هاي خود استفاده می انواع دام   چرا براي تغذیه خوراك را شناسایی کرده و در فصل خوش
همچـون   ییها ها از گونه زان استفاده دامیم یدهد که بنا به اظهارات کاربران محل یدست آمده نشان م به

 ی، در دسـترس بـودن و پراکنـدگ   یخوراک علت خوش کوهی و کیکم، به ، بادامبنهوحشی، بلوط،  گالبی
صورت کشت با تراکم مناسـب و  ها باالتر است. لذا در  ر گونهیطقه مورد مطالعه، از ساشترشان در منیب

ماننـد فشـار   ط نامسـاعد  یشرادر اراضی مرتعی، در  پژوهشهاي ارجح حاصل از نتایج این ورود گونه
 يا و درختچـه  یدرخت يها گونه ،که پوشش غالب آن یو در مناطقسالی  زیاد چرا بر مراتع و یا خشک

و  اي پتانسیل علوفهمورد چرا، از    بر اساس ظرفیت منطقه و تعادل در بین دام و عرصهتوان  میباشد  یم
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مـورد   يهـا  ر گونـه ی(بز و گوسفند) استفاده کرد و سا ها ف دامیجهت تعلدرختی این گیاهان    سرشاخه
مـرار معـاش عشـایر    ارد. یگ می قرار يبعد يها ج اشاره شد در ردهیطور که در قسمت نتا همان یبررس

 اسـتفاده از آن وابسـته اسـت      هاي گیـاهی و نحـوه   استفاده کننده از این مناطق به کمیت و کیفیت گونه
دام از برداران براي چـراي  تشویق بهرهجهت  پژوهشاین  نتایج مستخرج از. )2011بدشاه و حسین، (

دهد که با توجه بـه مسـایل   شور میی کیاي مناسب به مدیران و مراکز اجراایدهباشد، بلکه جنگل نمی
اقتصادي و اجتماعی موجود در حوزه زاگرسی که امرار معاش بسیاري از ساکنین این مناطق بـه شـغل   

منع چـراي دام بومیـان   هاي مذکور در اراضی مرتعی را انجام دهند. کاشت گونهدامداري وابسته است، 
عملی اسـت.   توان گفت غیرطور کلی می یا به زاگرسی از جنگل توسط مراکز اجرایی کار بسیار دشوار

آثار سوء چرا از جنگل، و از طرف دیگر مشکالت موجود اجتماعی و طرف با توجه به  بنابراین از یک
ورزي با توجـه بـه نتـایج ایـن     مرتع -برداران حوزه زاگرسی بهتر است از سیستم جنگلاقتصادي بهره

دام و جنگل را به نحوي و تاحـدودي تلفیـق کـرد کـه      توانتحقیق استفاده نمود. محققین معتقدند می
بـر اخـراج کامـل و هرچـه      یک از این دو مخل حیات دیگري نباشد. سیاست جنگلداري یا مبتنیهیچ

تر همه انواع دام از جنگل و یا تلفیق جنگلداري با مرتعداري و به اصطالح پیـاده کـردن سیسـتم     سریع
هـاي زاگـرس، اجـراي سیسـتم     مناطقی از کشور، مثال در جنگل ورزي خواهد بود. برايمرتع -جنگل
هاي دامـی یـا درآمـد    دلیل تولید زیاد فرآورده شود نه بهپیشنهاد می (سیلوپاستورال) ورزيمرتع -جنگل

علـت معضـالت اجتمـاعی اسـت وگرنـه نهایـت پـذیرش        رضایت بخش از این رهگذر، بلکه بشتر به
ارجـح   يها گونه ).2012اي،  جزیزه(خوار است ران غیراهلی گیاهحیوانات در جنگل، همان همان جانو

 ی(بلوط و بادام کوه ییهمچون مصارف دارو یگوناگون يها ه دام، استفادهیبر تغذ عالوه ین بررسیدر ا
(بلـوط)   ن سـوخت ی) و تـأم یبادام کـوه  ،ی، پسته کوهیوحش ی(بلوط، گالب ی)، مصارف خوراکو ...

نام دارد از گونه بومی ایران بوده و در  "انجک" نچوچک) که در بین مردم بومی(ا وحشی  گالبیدارند. 
لـذا  ). 2010پـور و همکـاران،    (حمـزه  بویراحمد، فارس و لرستان رویـش دارد  و  هاي کهگیلویه  استان

بنـا بـه    یـایی در منـاطق زاگرسـی قـرار گیـرد.     هاي اح در دستور برنامه تواندمیها  استفاده از این گونه
هسـتند.   يریسردسـ    ف کاربرد دارند متعلق بـه منطقـه  یکه در تعل ییها اکثر گونهر، یعشامردم ظهارات ا
هـا در   ن گونهیشتر ایف را به پراکنش بیجهت تعل يریسردس يها شتر بودن گونهیاز علل ب یکیتوان  یم

 يشـتر ین بـارش ب زایـ خود کـه از م  یشیرو  م منطقهیبا توجه به اقل يریسردس يها گونه استان دانست.
ـ در منطقه دارند از ا يشتریب یومس و گستردگیباشد، با یدارا م يریگرمس  نسبت به منطقه ـ مرو  نی زان ی
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کـه سـهم    يریسردسـ   غالـب منطقـه   يهـا  پیاز ت .باشد یر نقاط میشتر از سایها ب ها به آن دام یدسترس
حـدود   یباشـد کـه مسـاحت    مـی  بلـوط  یپ درختیکند ت یفا می، ا از دامین مورد  ن علوفهیدر تأم يا عمده

چهارگونـه  ). 2005(جعفري و کریمـی،   دهد یدرصد به خود اختصاص م 54/83معادل  5/5978082
 باشـد  مـی  Quercus branti گونـه بلـوط ایرانـی    تـرین آن  بلوط در منطقه زاگرس وجود دارد که مهم

هـاي زاگـرس اسـت و بـه      ده جنگـل دهن ترین گونه درختی تشکیل گونه اصلی  )، این2007والفقاري، ذ(
هاي بلوط غرب و بلوط زاگرس شهرت یافته است. با توجه به قدمت این درخت کاربرد زیادي در  نام

آن جهت خوراك دام کاربرد   هاي دارویی، مصارف خانگی، خوراکی و میوه سازي، استفاده صنعت چرم
هـاي   انـدام  باشد، میزان اسـتفاده از   می  Pistacia atlanticaبنهدارد. گونه مهم دیگر در منطقه ییالقی 

مشـجر کـردن منـاطق خشـک و       باشـد، ارزش درختـان بنـه در زمینـه     قابل توجه می بنهمختلف گونه 
هاي دارویی و خوراکی  و استفاده )...(میوه و روغن و خشک و استخراج سقز و محصوالت فرعی نیمه

ایـن درخـت یکـی از بـا      .کس پوشـیده نیسـت  متعدد و ارزش ریالی حاصله از تولیدات آن بـر هـیچ  
هـاي   از جملـه گونـه   .)2009، چـایچی  فالح( گردد هاي جنگلی زاگرسی محسوب می ترین گونه ارزش

اي در تعلیـف دام دارنـد،    باشند که سهم عمده مورد بررسی درختان کنار و خنجوك می منطقه قشالقی
اي  بزهاست که بسـیاري از نیازهـاي علوفـه    و برگ درختان کنار یکی از اجزاي طبیعی جیره  سرشاخه

. گونه در تغذیه دام اشـاره کـرده اسـت    به اهمیت این )2011صادقی و صادقی، کند، ( ها را تأمین می آن
(مصـارف دارویـی، تـأمین     ممکن است در انتخاب گونه با ارزش رجحانی بیشتر، سودمندي اقتصادي

نتایج  .)2011(بدشاه و حسین،  نظر کاربران باشد مداي  سوخت و ارزش صنعتی) همراه با ارزش علوفه
 ،Ulmus minor  ،Nerium oleander ،Rhus coriariaهـاي  دهـد کـه گونـه    همچنـین نشـان مـی   

Juniperus polycarpos،Olea europea  ،Cerasus mahaleb  وPaliurus spina-christi  هیج
  که گونه گالبی وحشی همـه  گیرد. در صورتی نمی لیف دام قرارأها مورد ت اندام بررسی شده آن کدام از 

گیرد. گونه بید بیشـترین مصـرف آن مربـوط بـه      طور چشمگیري مورد استفاده قرار می هاي آن به اندام
پیشنهاد کردند که استفاده از گیاهـان   ،)2009ویلیامز و همکاران، (باشد.  برگ و سپس سرشاخه آن می

رند براي نگهداري تعداد زیادي دام اهلی براي حصـول محصـوالت   باالیی دا  که قدرت تولیدي علوفه
حیـات    دام و مرتع دو عنصر ضروري در بقا و ادامـه  ).2011بدشاه و حسین، ( لبنی باید گسترش یابد

عوامل بسیاري از جملـه افـزایش تعـداد دام و چـراي       اند. در نتیجه عشایري  نظام ایلی غالب بر جامعه
اتع کشور تسریع گردیده است. این محدودیت اکولوژیـک موجـب محـدودیت    مفرط روند تخریب مر
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کـه   کنـد. در حـالی   شود و در مواقع ضروري تعلیف دستی دام را بر عشـایر تحمیـل مـی    تعداد دام می
هاي زندگی روزمـره از سـوي دیگـر افـزایش تعـداد دام و       سو و افزایش هزینه افزایش جمعیت از یک

رو عشـایر در مـواقعی کـه     از این ).2002چاالبی و عبدالهی، ( کند اقتضا میاجتناب از تعلیف دستی را 
هاي جنگلـی   هایشان با استفاده از گونه لیف دامأباشد، به ت شان نمی اي دام مراتع پاسخگوي نیازها تغذیه

هاي جنگلی بـا توجـه   بنابراین بهتر است جهت برآورده کردن نیاز عشایر و حفظ گونهآورند.  روي می
لیف دام در مراتع تخریب یافته نمود. أهاي ارجح مورد تهاي تحقیق حاضر دست به کشت گونها یافتهب

هاي اگروفارستري همچون سیلوپاستورال بیش از پیش نمایان  جاست که اهمیت استفاده از نظام در این
 هـا  آن در کـه  زمـین  کـاربري  هـایی از  سیسـتم  و ها فناوري براي است کلی نامی اگروفارستري شود. می

 علفـی  گیاهـان  با طور دلخواه غیره) به و بامبوها و هانخل ها، درختچه (درختان، چندساله چوبی گیاهان
 بین نمایند و می رشد دو هر یا زمانی یا مکانی نظم یک در دام و یا مرتعی) گیاهان زراعی، (محصوالت

خـواه و   (متـین  دارد وجـود  اقتصادي و متقابل اکولوژیکی روابط سیستم غیردرختی و درختی هاي لفهؤم
 بـراي  المللـی   بین شوراي توسط جهان در رایج اگروفارستري هايسیستم اصلی انواع). 2003شامخی، 

 ؛ سیسـتم  )Agrosilviculture( عمـده  عنـاوین  تحـت  مختلف هايدسته به اگروفارستري تحقیقات در
 بـه  پایا چوبی گیاه پرورش ؛ سیستم)Silvopastoralزراعی، ( محصول همراه به پایا چوبی گیاه پرورش

و  زراعـی  محصـول  همـراه  بـه  پایـا  چـوبی  گیـاه  پـرورش  سیستم ؛)Agrosilvopastoral( دام، همراه
)Homegardenاین مطالعـه در زیـر گـروه سیلوپاسـتورال قـرار       .است شده تقسیم خانگی هاي )؛ باغ

که جمعیت عشایر نسبت به  ) نظر به این1999( ایران با توجه آمار ارائه شده توسط مرکز آمار گیرد. می
هـا کمتـر اسـت، همچنـین بـا توجـه بـه         الوصـف دام آن  ی در استان بیشتر بوده و مـع یجمعیت روستا

طبیعـی مـؤثرتر     ها در حفاظت منابع رسد که مدیریت آن نظر می ساختارهاي گذشتۀ جوامع عشایري به
هاي مختلف و  کارگیري دانش بومی در برنامه هپیامدهاي مفید ب. )2003خواه و شامخی،  (متین باشد می

  هاي مشـارکتی توسـعه داشـته باشـد باعـث افـزایش عالقـه        تواند در رهیافت نقشی که دانش بومی می
خصوص کشورهاي در حال توسعه براي استفاده از  هگیرندگان جوامع مختلف و ب ریزان و تصمیم برنامه

توان هم اکنون در بسیاري  شواهد این عالقه را می). 2001و عبدالملکی،  (زمانی این سرمایه شده است
 انـد، مشـاهده نمـود    هاي آموزشی خود کـرده  هاي جوامع مختلف دانش بومی را وارد سیستم از فعالیت

 و )1997(تاپا و همکاران،  هاي این مطالعه با نتایج حاصل از مطالعات یافته ).1933ورن و همکاران، (
در نشان دادن اهمیـت دانـش بـومی در تعیـین کیفیـت علوفـه درختـی در         )1999و همکاران، (تورن 
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 -سیستم جنگلتوسعه اصولی  در تواندمیپژوهش این  نتایج خوانی دارد. کشورهاي درحال توسعه هم
با تراکم مناسب، هاي مرتعی هاي جنگلی در عرصهیعنی وارد نمودن گونه(سیلوپاستورال)،  ورزيمرتع

ارتقاي کیفـی مراتـع را در    توان تولیدي و تواند به حفظ اکوسیستم جنگلی کمک نماید و همهم میه ک
نشینان و حرفـه دامـداري،    زاگرسبا توجه به ساختار اقتصادي و اجتماعی  طور کلی هب پی داشته باشد.

واقع بینانه نگریست  با دیدباید ، باشدکه تنها وسیله امرار معاش توده وسیعی از ساکنین این مناطق می
هاي مهم جنگلی از طرفی جهت حفظ گونه .نظر قرار داد این عده از افراد جامعه را مدزندگی و شرایط 

هـا  شرایطی را فراهم آورد تا در مراتع تخریب شده حاشیه ایـن جنگـل  باید هاي وارده به لحاظ آسیب
شرایط زندگی دامداران را در نظر تا هم کرد حاصل از نتایج این تحقیق هاي ارجح اقدام به کشت گونه

  مهم جنگلی حفظ گردند.هاي که گونه گرفت و هم این
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Abstract 1  

Now a day, the results of researches clear the importance of using indigenous 
knowledge in sustainable development. The goal of the currents study is to identify 
tree and shrub species for livestock feeding, based on indigenous knowledge for 
planting these species in degraded rangeland. To achieve the goal a list of trees and 
shrubs characteristics in the Kohkiluye-va-BoyerAhmad province was developed. 
Boyer Ahmad tribe considered as the statistical population in this study, because 
this tribe is the largest nomadic tribe in the province and resides in various 
geographical region in each season. Dataset were collected using a questionnaire. 
Univariate statistical analysis and frequency distribution graphs were used for 
statistical analysis. Using random sampling method and Cochran's formula, the 
sample size was calculated to be 36. Questionnaire's topics were based on 
following factors: livestock preference values, favorite parts of plant (leaves, 
branches and fruits), geographic distribution of the species (in cold, hot and 
temperate climates), consumption season and finally type of livestock (sheep or 
goat). The results based on the local users' expressions indicate higher consumption 
of livestocks from Pyrus globra, Quercus brantii, Pictasia khinjuk, Amygdalus 
lycioides and Acer monspessulanum due to better palatability and availability in 
comparison to the other species. Most consumed species, moreover, belonging to 
the cold climate, such as Salix sp, Popolus euphratica, Crataegus pontica and 
Pyrus globra. All the studied species are consumed by goat better than sheep. By 
introdiucing fowllowing species in degraded rangeland, not only can we protect 
forest species, but we also can increase rangeland production and promote its 
quality. The useful consequences of using indigenous knowledge in different 
programs and its rolls in developing cooperational guidance will increase the 
interest of planners and deciecion makers in conserving natural ecosystems.  
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