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چکيده
قدرت بخشی به جامعه ی محلی از طریق بومی سازی و بر پایه ی 
دانش بومی یکی از گفتمان هایی است که در عرصه ی پارادایم های 
است.  گرفته  قرار  زیادی  توجه  مورد  و  مطرح  توسعه  جدید 
بومی سازی در ارتباط با برخورد جامعه با روند دگرگونی از سنتی 
به مدرن و نحوه ی برخورد یا تعامل جامعه درون مدار با جامعه 
نوع  دو  از  استفاده  با  تحقیق  این  در  می کند.  پیدا  مفهوم  بیرونی 
پرسشنامه، تفاوت دانش بومی و رسمی در زمینه منابع طبیعی موجود 
در روستا به ویژه آب و خاک به بررسی دیدگاه سرپرستان خانوار 
آنان پرداخته شد. با استفاده از 64 پرسشنامه در روستای قصاب 
ذالکان شهرستان بابل استان مازندران امتیازات دانش بومی و رسمی 
با دو رویکرد صفر و یک و کم-متوسط و زیاد بررسی گردید. نتایج 
نشان داد سرپرستان خانوار روستای مورد مطالعه 16/13 درصد در 
زمینه ی دانش بومی به سازگاری آن و 28/92 درصد در زمینه ی 
دانش رسمی به علمی بودن آن رای داده اند. همچنین سایر پارامترها 
با  دیگر  از سوی  گردیدند.  اولویت بندی  ترتیب  به  دانش  هر  در 
بررسی راهبردهای دو دانش بومی و رسمی به منظور حفظ منابع 
آب و خاک در روستا دانش بومی با 48/056 درصد نسبت به دانش 
رسمی با 42/077 از دیدگاه جامعه ی روستایی سازگاری و کارآیی 
باالتریی را نشان می دهد. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان 
میزان پذیرش آهنگ نوآوری 5/979 درصدی را در روستای مذکور 
مشخص نمود و فناوری مورد پذیرش این روستا نظیر محصول، 
دستاورد و یا فناوری که در آینده انتقال پیدا می کند باید با دانش 
محلی سازگار و قدرت پاسخگویی به مشکالت روستایی به لحاظ 

دانش رسمی را داشته باشد.
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مقدمه  
محلي  نظام  بر  مبتني  رویکردي  پایدار،  توسعه ی  برنامه ریزي  در 
روند  تسهیل  براي  محلي  جامعه ی  مشارکتي  نقش  است.  ضروري 
تصمیم گیري غیرمتمرکز اساسي بوده و طبق نظر برنامه ریزان موفقیت 
مشارکت جامعه و سازمان هاي محلي بستگي به درک کارکرد نظام 
اجتماعي- اقتصادي و قابلیت یکپارچه کردن عناصر انساني به صورت 
فردي و جمعي در سطح محلي دارد که این مهم در قالب رهیافت 
این  مبناي  بر  است.  تبیین  قابل  محلي  جامعه ی  بر  مبتني  مدیریت 
مردم  بهره مندي  و  مردم  براي  توسعه اي  برنامه هاي  همه ی  رهیافت 
است  ابزاري  محلي  جامعه  به  مبتني  مدیریت   .]14[ مي گیرد  انجام 
مشارکت  بهبود  محلي،  جامعه  توانمندسازي  و  ظرفیت سازي  براي 
مردم، تقویت مسئولیت پذیري و ضمانت اجرایي پروژه ها، سازماندهي 
تأثیرگذاري در  از سرمایه ها جهت  بهبود استفاده  نهادهاي محلي و 
فرآیند توسعه، که با هدف پذیرش و رفع نیازهاي جوامع روستایي 
براي توسعه ی اقتصادي– اجتماعي و حفاظت از منابع تولید مورد 
استفاده قرار مي گیرد ]2[. مهاندرا و شارما بهترین رهیافت براي مطیع 
را  روستایي  پایدار  توسعه ی  فرآیند  در  مردم  توانمندي هاي  نمودن 
رهیافت مدیریت مبتني بر جامعه توسط نهادهاي محلي مي دانند، که 
آ ن را رهیافت اداره براي پوشش دادن مشارکت و توانایي هاي آن ها 
در یک فرآیند تصمیم گیري جامع و شفاف )خودمحور( می نامند. 
مردم محلي صالحیت و قابلیت دارند که اجرا و مدیریت پروژه هاي 
توسعه روستایي را با راهنمایي و ظرفیت سازي از جانب نهادهاي 

دولتي و سازمان هاي غیردولتي بر عهده گیرند ]6[.
فرآیندهاي  محلي  جامعه ی  بر  مبتني  مدیریت  مفهوم  قلب  در 
چندگانه اي توسعه یافته اند که در آن نمایندگان گروه هاي ذینفع به 
صورت منظم با هم در تعامل مي باشند. تعاملي که هسته ی اصلي آن 
سازمان هاي   .]8[ مي گیرد  شکل  محلي  مشارکت جامعه ی  بر  مبتني 
فرآیند  ایجاد  در  زیادي  نقش  محلي  جامعه ی  بر  مبتني  بنیادي 
تصمیم گیري، فراهم آوردن اعضا، بهبود وضعیت اقتصادي، تشویق 
توانمندي هاي جامعه و خدمت رساني دارند و به عنوان کانالي براي 
سازماندهي جامعه ی محلي داراي یک نقش ضروري می باشند. آن ها 
معموالً مقیم جامعه ی محلي هستند و به خوبي با افراد در ارتباط اند، 
نیازهاي  از  آگاهي  جمله  از  زیادي  مزایاي  داراي  آن ها  رو  این  از 
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سریع  بسیار  و  مؤثر  پاسخگویي  براي  و  مي باشند  محلي  جامعه ی 
در  غیردولتي  یا  و  دولتي  سازمان هاي  به  نسبت  روستایي  مسایل  به 
موقعیت مناسبي مي باشند. به عالوه، آن ها نشان داده اند داراي ظرفیت 
بسیج منابع محلي براي توسعه ی  بنیادي هستند ]11[. از این رو با 
الهام از دیدگاه موسلي قلمرو محلي معموالً بهترین محدوده اي است 
که امکان دسترسي به پایداري در آن وجود دارد ]7[.بر مبناي روابط 
تصمیم سازي،  براي  آن ها  دانش  می و  مرد  گروه هاي  داخل  واقعي 
جوامع محلي ممکن است اغلب اوقات اما نه همیشه، مناسب ترین 
از  باشند ]15[.  پایدار روستایي  توسعه  فرآیند  مدیریت  براي  واحد 
نظر دواین تجربه و دانش و نقش آفریني جامعه ی محلي یک منبع 
ضروري براي توسعه ی پایدار به حساب مي آیند و سازمان هاي مبتني 
بر اعضاي محلي نقش مه می در بهبود معیشت مردم فقیر دارند ]15[.

تصور بر آن است که فرآیندهاي این چنیني با همکاري چندبخشي 
به نتایجي منتهي می شود که بهتر از روش هاي صرفًا فني مي باشند، از 
جمله تأثیرگذاري بسیار سودمند براي محیط زیست، افزایش تعامل 
میان افراد، افزایش ظرفیت هاي ذینفعان براي مدیریت مشکل، بهبود 
وضعیت اقتصادي و رضایت از مشارکت در تصمیم گیري و دستیابي 
 .]9[ کرد  اشاره  مي توان  را  تعهد شده  نتایج  بیشتر  بر سر  توافق  به 
ساختار مدیریتي مبتني بر جامعه ی محلي، با همکاري بخش دولتي 
پایدار  توسعه ی  فرآیند  با مشارکت جامعه ی محلي،  و  و غیردولتي 
روستایي را مدیریت مي کند و پاسخي براي دستیابي به نتایج سودمند 
محلي  جامعه ی  عهده  ی  بر  رهیافت  این  مرکزیت  است.  پایدار  و 
)شوراي روستایي( است و به عالوه هر یک از بخش هاي مختلف 
نقش ها و مسئولیت هاي مرتبط را بر عهده خواهند داشت که هدف 
برنامه  در  نقش رهبري  ایفاي  براي  توانمندسازي جوامع محلي  آن 
در  رهیافت  این  هاست.  پروژه  نگهداري  و  نظارت  و  اجرا  ریزي، 
برگیرنده ابزارهاي توسعه ی پایدار )راهنمایي ها، بسته هاي آموزشي 
و...(  و فعالیت هاي ظرفیت سازي در سطوح مختلف به ویژه از پایین 
ارزیابي مشارکتي است. در گذشته  فعالیت هاي نظارت و  باال و  به 
مشارکت مردم محلي صرفًا فراهم آوردن نیروي کار و ابزار محلي 
بدون اینکه نقشي در فرآیند تصمیم گیري توسعه داشته باشند، بود. 
امروزه بیشتر پروژه هاي توسعه ی روستایي در زمینه هاي مختلف و 
طریق  از  و  محلي  مردم  توسط  تولید  منابع  و  محیط زیست  به ویژه 
اساس  این  بر   .]10 و   13[ مي شود  انجام  آن ها  محلي  ساختارهاي 
موفقیت مدیریت مبتني بر جامعه ی محلي به عنوان استراتژي توسعه 
آن است که مشوق هاي کافي براي جامعه ی محلي جهت مدیریت 
منابع و فرآیند توسعه ی پایدار در بر داشته باشد تا به وسیله ی آن، 
محلي  می در سطوح  مرد  اداره  نظام  و  فقرزدایي  منابع،  از  حفاظت 
تشویق شود ]12[. نظام اداره مرد می در سطوح محلي هر دو هدف 
حفاظت از منابع تولید و فقرزدایي را به خوبي پوشش مي دهد. راه 
اندازي و نگهداري یک نظام اداره مرد می یا )یک نظام تصمیم سازي 
و تصمیم گیري( تنها راه ممکن براي جلوگیري از شکست پروژه ها 
گرفت  خواهد  تصمیم  تصمیم سازي  نظام  است.  محلي  سطح  در 

اولویت بندی  با  پژوهش  این  در   .]3[ اوست  به  مربوط  چیزي  چه 
نقاط قوت دانش بومی و رسمی و اولویت بندی هر یک از آن ها در 
مقیاس معیارهای 9گانه به تعیین نقشی که در حفظ منابع آب و خاک 
روستای ذالکان دارند پرداخته شده است و دیدگاه سرپرستان خانوار 

یا همان کشاورزان تحت تأثیر مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش ها
منطقه موردمطالعه

روستای قصاب ذالکان در شهرستان بابل، بخش مرکزی، دهستان 
کیلومتر   13 بابل  شهر  تا  آن  فاصله ی  و  است  شده  واقع  اسبوکال 
می باشد. به لحاظ موقعیت جغرافیایی این روستا در طول )52   درجه 
و 36 دقیقه و  05 ثانیه( و در عرض )36درجه و27 دقیقه و 30 ثانیه( 
می باشد. ارتفاع این روستا از سطح دریا 50 متر می باشد و به لحاظ 
موقعیت نسبی این روستا در پهنه ی جلگه ای واقع شده است )شکل 

.)1
توسعه،  فرآیند  در  روستایی  جوامع  نقش  اهمیت  شناخت  با 
در  را  مشارکتی  راهبردهای  توسعه   کارشناسان  و  متخصصان 
برنامه ریزی و اجرای پروژه ها لحاظ کردند. این راهبردها عمومًا شامل 
آموزش و عمل مشارکتی و یا ارزیابی مشارکتی روستایی می باشد. با 
استفاده از این روش ها عالوه بر دستیابی به اطالعات ارزشمند نهفته 
در دانش بومی، رابطه ی بین کارشناسان و مردم محلی را قوام خواهد 
بخشید. یکی از دروس مهمی که پژوهشگران توسعه از دانش بومیان 
آموخته اند، اهمیت نگرش سیستمی به محیط است. در محیط روستا 
همه چیز به هم مربوط است و روستایی هوشمند با در نظر گرفتن 
آنچه برای او در محیط مهیاست و یا به آسانی و با هزینه ی کم قابل 
حصول است، زندگی خود را تأمین می کند. این امر با تحلیل عمیق 
شناخت شناسی  و  نگرش  شیوه ی  با  نزدیک  آشنایی  و  بومی  دانش 
مردم محلی ممکن می گردد و شکاف گسترده و عمیق بین کارشناسان 
و پژوهشگران با مردم روستایی از این طریق ترمیم خواهد شد. در 
می و  بو  دانش  ویژگي هاي  از  برخي  مقایسه ی  به  مذکور  روستای 
دانش رس می در حوزه ی کشاورزي توسط نظرسنجی از کشاورزان 
از طریق ساده سازی سواالت در منطقه پرداخته شد )جدول 1( و 
تفاوت دانش رسمی و دانش  افراد،  پاسخ دهی  امتیازات  بر اساس 
بومی ارجحیت و تقابل بین دانش بومی و رسمی در بازه مقادیر 0 و 
1 مشخص گردید. 17 پرسشنامه به دلیل ناخوانا بودن و یا اطالعات 
نادرست از چرخه ی بررسی حذف گردیدند و 64 پرسشنامه صحیح 
مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان اطالعات جمع آوری شده دیدگاه 
افراد کشاورز پس از تبیین صحیح و دقیق سواالت مطرح شده در 
حال  در  کشورهای  کشاورزان   .)2 )جدول  گردید  ثبت  پرسشنامه 
توسعه از دانش هوشمندانه ی کشاورزی و منابع طبیعی برخوردارند. 
این دانش از نسل های گذشته و از طریق ارتباط نزدیک با محیط های 
محیطی  شرایط  تغییرات  با  است.  شده  حاصل  طبیعی  کوچک 
می شوند  پویا  و  متغیر  نیز  کشاورزی  بومی  دانش های  سیستم های 
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و لذا پایداری را برای جوامع و محیط فراهم می سازند. برای مثال 
تجربه زارع بخشی از تغییر و تحول کشاورزی و پویایی دانش بومی 
است. بر همین اساس دانش بر اساس تجربیات و آگاهی های بومی 
و فن آوری هایی که از بیرون منتقل و سازگار شده ایجاد می شود. در 
این پژوهش براساس نتایج به دست آمده موفقیت طرح های توسعه 
خود  به  متعلق  فن آوری های  انتقال  و  اعتبار  دانش،  سیستم های  به 
که  کشاورزان،  عقاید  اکثر  که  طوری  به  می شود  مربوط  کشاورزان 
در گذشته بدوی و نادرست تلقی می شد، اکنون مناسب و عالمانه 
شناخته شده است و جایگاه دانش رسمی قدرت تقابل با دانش بومی 
را در زمینه سازگاری با طبیعت را نداشته و ندارد زیرا دانش بومی 
خاصی  طرفداران  خارجی  دانش  مقابل  در  مردم  خود  از  برخاسته 
داشته و فراگیر نمی باشد. در بسیاری از موارد، زمانی که پروژه هایی 
به مردم تحمیل می شود، با استقبال و پذیرش آنان روبه رو نمی شود. 

زیرا دانش بو می داراي چند جنبه ی مختلف است. 
1- جنبه مفهو می دانش بومي: که به تعیین ابعاد مختلف دانش بو 

می توجه دارد.
در  آن  از  بهره مندي  نحوه  به  که  دانش بومي:  فني  جنبه ي   -2

آموزش کشاورزي مرتبط است. 
درباره  نگرش  چگونگي  به  که  دانش بومی:  فلسفي  جنبه ی   -3
دانش بو می و نقش آن در کشاورزي پایدار مي پردازد. ویلیامز موچینا 
است:  کرده  تعریف  این گونه  می را  بو  دانش  کلور  ملک  از  نقل  به 

و  آزمون  براساس  گشایي  مسئله  و  تجربه  سال ها  نتیجه  که  دانشی 
خطا به وسیله گروه هایي از مردم در حال فعالیت مي باشد که منافع در 
دسترشان را در محیط خود به کار برده و تجربه کرده اند. این دانش 
خاصي  جغرافیایي  حوزه  از  که  مي شود  گفته  دانشي  به  اصطالحًا 
از  ]1[. بخشي  باشد  تولید شده  طبیعي  به طور  و  سرچشمه گرفته 
آگاهي هاي  و  ارزش ها، روش ها  باورها،  که  قوم  هر  ملي  سرمایه ی 
محیط  در  و خطا  آزمودن  قرن ها  و حاصل  برمي گیرد  در  را  عملي 
طبیعي است دانش بو می خوانده مي شود که غالبًا به صورت شفاهي، 
سینه به سینه از نسلي به نسل دیگر منتقل شده است. چمبرز دانش 
فعالیت هاي  الف(  بندي مي کند:  تقسیم  متنوع  بو می را در 4 حوزه 
مزرعه ایي ب( دانش مربوط به محیط ج( توان و استعدادهاي مردم بو 
می د( آزمایش هاي مردم بومي. این تنوع، حکایت از کاربرد دانش بو 
می در جنبه هاي مختلف و ارتباط تنگاتنگ آن با محیط و افراد دارد. 

زمینه هاي توجه به دانش بو می : 
شاید یکي از دالیل اصلي بي توجهي به دانش بو می در کشورهاي 
اطالعات  و  دانش  استعمارگر  کشورهاي  که  است  آن  سوم  جهان 
مردم این کشورها را نادیده مي گیرند و همواره از مردم کشورهاي 
در  یاد مي کنند.  گرا  واپس  و  افرادي خرافي  به عنوان  استعمار شده 
دهه هاي اخیر آزادي کشورها از قید نظام هاي استعماري کشاورزي و 
ترویجي، لزوم توجه به این دانش توسط سیاست مداران، برنامه ریزان 
و دانشمندان این کشورها را افزایش داده است. در اواسط دهه 1980 

شکل1-  موقعیت جغرافیایی منطقه ی موردمطالعه
Figure 1. Geographical location of the study area.
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نیز نگرش جدیدي با نام »اولویت بخشي به کشاورز« مطرح شد که 
تا حد زیادي زمینه ساز توجه به دانش بو می گردید. قبل از تبیین 
دقیق این نگرش، تصور بر آن بود که توسعه نیازمند مدیریت افراد 
خارج از نظام روستا است ولي در دو دهه ی اخیر استفاده از دانش 
مردم، در فرآیند توسعه به صورت کاربردي مطرح شده و دانش آنان 
به عنوان پلي ایدئولوژیکي بین بخش هاي کشاورزي جدید و سنتي 
به کمک محققین و برنامه ریزان توسعه آمده است. نظام هاي دانش 
بومي، مبنای تصمیم گیري ها در سطح محلي است، زیرا این نظام ها 
از تالش مردم محلي براي شناسایي مشکالت و یافتن راه حل ها به 
کمک نوآوري و آزمون نشات گرفته است. دانشي که کشاورزان به 
واسطه عمل کردن در موقعیت هاي واقعي کشاورزي کسب کرده اند، 
نظر  از  است،  دانشمندان  تئوري  آموزش هاي  حاصل  که  دانشي  با 
کیفي تفاوت دارد. این دانش به عنوان مبنایي براي بنیان نهادن علوم 
و  است  نظر  مد  پایدار  توسعه ی  به  دستیابي  راه  در  کارا  و  جدید 
تکنولوژي  بکارگیري  از  ناشي  ریسک  کاهش  سبب  آن  از  استفاده 
خواهد شد، زیرا به کارگیري تکنولوژي هایي که از محیط محلي منشا 
را کاهش مي دهد و  کارایي آن ها  به  اطمینان نسبت  گرفته اند، عدم 
تکنولوژي هاي  به  نسبت  چشمگیري  طور  به  را  آن  پذیرش  میزان 
پایه ی  بر  که  پایدار  کشاورزي  در  مي دهد.  می افزایش  غیربو 
سیستم هاي طبیعي پایه گذاري مي شود به دانش بو می به عنوان یک 
الگو مي نگرند. طبق تعریف پایداري کشاورزي این نوع از کشاورزي 

حال  در  جمعیت  نیازهاي  رفع  براي  منابع،  مؤفق  مدیریت  شامل، 
افزایش است، که عالوه بر برآوردن این نیازها، بتواند خصوصیات 
کیفي محیط زیست را حفظ کرده و افزایش دهد و از منابع طبیعي 
محافظت نماید. در واقع سیستم هاي کشاورزي پایدار، سیستم هایي 
هستند که براي حصول تولید در دراز مدت و سازگاري محیطي بر 
نهاده هاي کم انرژي و شیمیایي متکي است ]5[. لذا کاربرد روش های 
کشاورزان محلي در بخش هاي مختلف کشاورزي از جمله استفاده 
از ارقام محلي پر بازده و استفاده از فنون مختلف در مبارزه با آفات 
مي تواند در زمینه ی کاهش سموم و مواد شیمیایي به عنوان یکي از 

جنبه هاي کشاورزي پایدار مؤثر واقع گردد.
در این پژوهش به منظور بررسی تفاوت دانش بومی و رسمی از 
دیدگاه کشاورزان روستای قصاب ذالکان با استفاده از دو پرسشنامه 
کمی به صورت صفر و یک و پرسشنامه ی دیگر تحت عنوان نقش 
به  روستا  خاک  و  آب  منابع  حفظ  زمینه ی  در  دانش ها  از  یک  هر 
بررسی این تفاوت پرداخته شد. براساس تفاوت های به دست آمده از 
سایر پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته 9 فاکتور برای هر کدام از 
دانش ها در نظر گرفته شد که در جدول 1 نشان داده شده است. در 
این جدول مزایا و معایب این دانش ها آورده شده است. با قرائت و 
تفهیم مزایای هریک از دانش ها به صورت مفهومی، فلسفی و فنی در 
نهایت از کشاورزان روستا خواسته شد تا نظر خود را راجع به هر 
کدام از دانش ها بیان نموده و در یک بازه بین صفر و یک به هرکدام 

جدول1- تفاوت دانش بومی و رسمی
Table1 .Differences between indigenous and formal knowledge 

B   ب
knowledge Indigenous  دانش بو می کشاورزي

A  الف
knowledge formal   دانش رس می کشاورزي

گروه 
Group

با ارزش ها و اعتقادات آمیخته و متأثر از آنهاست
.beliefs and values their by affected and with Mixed

کمتر متأثر از ارزش ها و اعتقادات است.
.beliefs and values the by influenced Less

1

کمتر بر تحقیقات پایه اي و بنیادي  استوار است واساسًا به  دنبال حل 
 مشکل مي باشد.

 fundamental the and research basic on less based Is
.follow to basically is problem

بیشتر برتحقیقات پایه اي و بنیادي استوار است و به دنبال پاسخگویي 
به سؤالها و بسط دانش بشر مي باشد.

 answer to and research basic on more based Is
.developed is knowledge human of questions fundamental

2

نتایج آن باشرایط زندگي منطقه انطباق دارد.
.life of conditions the with compliance in is area The

ضرورتًا با شرایط زندگي منطقه انطباق  نداشته و نیازمند انجام مطالعات 
تطبیقي کشاورزان است.

 region the of conditions living the to conform not Does
.farmers studies comparative requires and

3

مقبولیت کمتري براي متخصصان علوم رس می دارد. مقبولیت 
بیشتري براي کشاورزان دارد.

 acceptable More .acceptance formal less are Scientists
.farmers to

مقبولیت بیشتري براي متخصصان علوم جدید دارد. براي کشاورزان، 
مقبولیت کمتري دارد.

 ,farmers the For .scientists new for acceptable More
.less accepted

4
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حضور  جمع  در  که  سوادی  با  افراد  از  راستا  این  در  دهند.  امتیاز 
تا به سایر کشاورزان به تکمیل پرسشنامه  داشتند کمک گرفته شد 
کمک نمایند. در کارگاه دوم نقش هر یک از دانش ها در حفاظت آب 
و خاک توضیح داده شد و از سرپرستان خانوار که دارای حرفه ی 
با استفاده از تجربیات خود اثرات  کشاورزی بودند خواسته شد تا 
دو دانش در حفظ منابع آب و خاک را بیان نموده و سپس مکتوب 

نمایند. در این راستا جدولی با عنوان تأثیرات دانش بومی و رسمی 
هر یک به صورت جداگانه در سه سطح اثرات کم، متوسط و زیاد 
طراحی گردید و از اهالی روستا خواسته شد امتیازی بین 0 تا 20 
برای اثرات این دو دانش لحاظ نمایند تا درصد فراونی هر یک از 

سطوح بررسی گردد )جدول 3 و 4(.

انتقال نتایج آن بیشتر به صورت سینه به سینه و توسط خود 
کشاورزان انجام مي شود.

 by and heart by done mostly are results Transmission
.themselves farmers

انتقال نتایج آن توسط عامالن ترویج و رسانه هاي خاص انجام مي شود.
 in media the and agents extension by results Transmission

.particular

5

همواره در دسترس کشاورزان است و به سرعت در مزرعه مورد 
استفاده قرار مي گیرد.

 in used quickly and are farmers for available Always
.field the

همواره در دسترس کشاورزان نیست و کاربرد آن، مستلزم پیمودن 
مراحل و صرف هزینه و زمان خاص است.

 requires use its and available always not are Farmers
.cost and time and steps specific taking

6

به تنوع زیستي کمک مي کند.
.biodiversity to Contribute

به انتخاب اصلح کمک مي کند.

.selection natural help To
7

به سازش و همنوایي با طبیعت کمک مي کند.
.help can nature with conformity and compromise The

به کنترل طبیعت کمک مي کند.
.nature control to Helps

8

خودجوش است و متکي به نیاز.
.need on based and Spontaneous

بر اساس دستور کارفرما به وجود مي آید.

.arises employer the to According
9

ادامه جدول1- 
Table1.

جدول 2-  نتایج به دست آمده از نظرسنجی کشاورزان روستای قصاب ذالکان راجع به نقاط قوت و ضعف هر یک از دانش ها
با توجه به جدول 1

Table .2 Results from a survey of farmers in the village butcher Still concerning the strengths and weaknesses of each 
knowledge according to Table1 

گروه
Group

الف )دانش رسمی(
(knowledge Official) A

ب )دانش بومی(
(knowledge Indigenous) B

11351

2595

3460

43331

5856

62242

73331

81054

92242
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نتایج
به  رسیدن  برای  روستایی  توسعه ی  مفقوده  حلقه  ی  بومی  دانش 
جدید  فن آوری های  و  علوم  از  بهره گیری  با  صرفاً  پایدار  توسعه ی 
نیست زیرا بسیاری از برنامه ها و پروژه های توسعه و ترویج طی 50 
سال گذشته در دنیا و کشورهای جهان سوم در عمل همراه با توفیق 
بومی  دانش  مقوله ی  به  اندیشمندان  توجه  قبل  از مدت ها  لذا  نبوده 
دانشی است  دانش محلی،  یا  بومی  دانش  ]4[  معطوف شده است. 
که با فرهنگ هر منطقه قرین بوده و طی سالیان بی شمار و به شکلی 
طبیعی به وجود آمده و دهان به دهان و سینه به سینه از نسلی به نسل 
دیگر منتقل شده است. ضمن آن که این دانش بومی، همواره با دنیای 
خارج از حوزه ی جغرافیایی خود تعامل و تبادل داشته و به شکلی 
پویا و در قالب سیستمی خود را با تحوالت و دگرگونی های بیرونی و 
درونی محیط سازگار نموده است. به دلیل وجود مشخصه کل نگری و 
جامع نگری در دانش مذکور، مردم اجتماعات محلی، توانسته اند کلیه ی 
نیازهای خود را طی قرون متمادی از این نظام دانش تأمین نمایند و 
در  و  زیست  محیط  و  طبیعت  به  کمترین خدشه  کردن  وارد  ضمن 
که  است  این همان چیزی  کنند.  ناپذیر، گذران عمر  تعادلی وصف 
امروز بعد از پشت سر گذاشتن دهه هایی از تجربه، در توسعه روستایی 
و توسعه پایدار به ویژه در روستای ذالکان مطرح می باشد. مطالعات 
پتانسیل  بومی  دانش  نظام های  که  می دهد  نشان  ذالکان  روستای  در 
باالیی دارند. نتایج آرای کشاورزان روستای قصاب ذالکان در رابطه 
با هر یک از متغییرهای دانش رسمی و محلی در راستای حفظ منابع 
آب و خاک با توجه به جدول یک در جدول 2 آماده است. شالوده ی 
این پژوهش نشان می دهد گروه سوم معیارها یعنی سازگاری دانش یا 
)نتایج  آن  با شرایط زندگي منطقه  انطباق دارد( در بخش دانش بومی از 
اهمیت باالتری نسبت به سایر معیارها برخوردار است و باید توجه 

شود که نقطه قوت دانش بومی سازگاری با شرایط محلی، اقتصادی، 
دانش  مقابل،  اما در  افراد و محیط است.  فیزیکی  مالی و  اجتماعی، 
رسمی به دلیل تالش برای حل مشکالت افراد با روش ها و ابتکارات 
نو نیز از جایگاه خوبی برخوردار است. اما با این حال این دانش بومی 
است که به دلیل آگاهی بر مشکالت و امنیت خاطر ذینفعان روستایی 
ذالکان به دلیل آشنا بودن آنان با دانش بومی نقطه قوت باالتری نسبت 
به دانش رسمی دارد. از مطالعه این روستا چنین برمي آید یک آگاهي 
عمو می نسبت به تخریب محیط زیست در میان محققین و همچنین 
عموم کشاورزان این روستا وجود دارد و نیز نتیجه گیري هاي تحقیقات 
نشان مي دهد که توسعه ی یک جانبه ی کشاورزي بدون در نظر گرفتن 
تجارب محلي و عدم کاربرد آن در طرح ها ثمره اي جز تخریب محیط 
زیست و عدم موفقیت در طرح ها و پرژوه هاي تحقیقاتي و توسعه ی 
روستایي قصاب ذالکان نداشته است. لذا به کارگیري الگویي مناسب و 
کاربردي جهت توسعه ی پایدار کشاورزي نیازمند تعامل دو جانبه بین 
دانش مدرن و دانش گذشته ی این روستا می باشد که در راه نیل به این 
هدف، شناخت جنبه هاي مختلف و کاربردي دانش بو می و ارتباط آن 

با کشاورزي پایدار ضروري به نظر مي رسد.
یکی از دالیل عدم بهره گیری دانشگاهیان از نظام دانش بومی، مشکل 
دسترسی به آن است زیرا به علت مکتوب نبودن، بخش عمده ای از آن، 
معموالً از طریق ارتباط مستقیم و مؤثر با روستائیان و با صرف هزینه و 
سفر امکان پذیر است. یک روش به منظور کاهش موانع مذکور، توسعه 
و تعمیق ارتباط میان صاحبان علوم رسمی و بومیان از طریق تأسیس 
زیرا  است.  بومی  دانش  زمینه ی  در  رسانی  اطالع  و  پژوهشی  مراکز 
اطالعات در استراتژی های شبکه های دانش بومی سهمی بسیار اساسی 
دارد و با تجمع و تنوع دانش، راهبردهای توسعه ای جوامع مناسب تر و 
مؤثرتر خواهد بود. شکل )2( نشان می دهد نتایج دانش بومی با شرایط 

شکل 2-  نقش پارامترهای دانش بومی بر اساس تعداد آرای اخذ شده از کشاورزان روستای قصاب ذالکان
Figure.2 The role of Indigenous knowledge parameters on the basis of the number of votes received from farmers in the village 

Ghassab
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زیست محیطی منطقه انطباق بیشتری داشته و کشاورزان بر این عقیده 
هستند که بخش هایی از دانش بومی نسبت به سایر بخش ها اهمیت 
اهمیت  میزان  یک  به  بومی  دانش  ابعاد  تمامی  اگرچه  دارد.  باالتری 
ندارند اما تجربه و نظرسنجی نشان می دهد این ابعاد هر یک جایگاه 
ویژه ای را در مطالعات موردی دارا می باشد. لذا در مطالعه ی روستای 
قصاب ذالکان نقش سازگاری با محیط طبیعی روستا از اهمیت باالتری 

برخوردار است.
نیز  و  ذالکان  قصاب  روستایی  بومی  دانش  جدول  به  توجه  با 
استفاده از آزمون کای اسکوئر در سطح آلفا 0/05 اثر روش های بومی 
مطالعه  مورد  منطقه ی  در  اصلی  بر شاخص های  یاد شده  و رسمی 
سنجیده شد. همان طور که در جدول )2 و 3( نشان داده می شود به 
عقیده تعداد نمونه های بررسی شده روش  های دانش بومی نسبت به 
داشته است و مهم ترین  را  باالتری  کارآیی  منطقه  دانش رسمی در 
علت آن هزینه ی کمتری است که برای دانش بومی صرف می شود و 
با معیشت روستائیان سازگار بوده و گویای تأثیر فناوری های بومی 

روستائیان در مدیریت بهینه ی منابع آب و خاک روستایی می باشد.
نتایج نشان می دهد نظر کشاورزان روستای مورد نظر بر این اساس 
کشاورزی  دانش  گسترش  پایه ی  بر  بیشتر  رسمی  دانش  که  است 

بوده و نسبت به نیازهای روستائیان و تطابق با محیط زیست کمتر 
توجه دارد و پاسخگویی به سواالت به وجود آمده در دانش را بر 
نیازهای ضروری کشاورزان ترجیح می دهد اما از سوی دیگر قدرت 
به  بومی  دانش  در  آمده  به وجود  حل سواالت جدید و مشکالت 
شدت کمتر از دانش رسمی می باشد. به عبارت دیگر قدرت مانور 
دانش رسمی در زمینه حل مسایل جدید بسیار باالتر از دانش بومی 
بیشتر  بوده   28/92 میزان  به  که  را  دوم  گروه   )3( شکل  می باشد. 
مورد توجه قرار می دهد و ناتوانی دانش رسمی را با زوایای مختلف 
معیار  تنها یک  این  اما  بیان می دارد.  زندگی روستایی و کشاورزی 

است و نیاز است تمامی معیارها بررسی شوند.
از  شده  کسب  آرای  تعداد  و  آمده  دست  به  نتایج  به  نگاهی  با 
پرسشنامه ها می توان دیدگاه دانش رسمی و بومی را از نظر کشاورزان 
روستای قصاب ذالکان بررسی نمود. هرگاه که دانش بومی در یکی 
از پارامترها قدرت بیشتری در حل مسایل معیشتی کشاورزان کسب 
می نماید، در طرف دیگر دانش رسمی نقطه مقابل آن بوده و در برابر 
دانش بومی کارایی کمتری دارد )شکل 4( و کشاورزان منطقه بیشتر 
تمایل به استفاده از دانش بومی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد 
دانش  و رسمی،  بومی  دانش  بین  امتیازات کسب شده  مجموع  در 

جدول 3- بررسی اثرات دانش بومی در راستای مدیریت بهینه منابع آب و خاک روستای قصاب ذالکان
Table3 .Effects of Indigenous knowledge in the management of water resources and soil ghassab village

شاخص

توزیع فراوانی به درصد
percentage the of Distributionمحاسبه شده x2 مقدار

 calculated The
x2 of value کم

Low
متوسط

Medium
زیاد

High

استحصال آب
harvesting water

8.8748.242.9322.879

کاهش هدر رفت آب
loss water Decrease

7.4951.441.1123.119

کاهش جابه جایی خاک
loss soil Decrease

11.3138.5950.117.356

کاهش رسوب گذاری
sedimentation Decrease

14.5854.6730.7526.861

مقرون به صرفه بودن دانش بومی
 to knowledge Indigenous

economical be

13.4943.1243.3924.2

مدیریت بهینه و سازگار با منابع روستای ذالکان با استفاده از دانش بومی
knowledge Indigenous using village ghassab of management sustainable and Efficient

48.056
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جدول 4- بررسی اثرات دانش رسمی در راستای مدیریت بهینه منابع آب و خاک روستای قصاب ذالکان
Table4 .Effects of Official knowledge in the management of water resources and soil ghassab village

شاخص
Index

توزیع فراوانی به درصد
percentage the of Distributionمحاسبه شده x2 مقدار

x2 of value calculated The کم
Low

متوسط
Medium

زیاد
High

harvesting water  14.1337.548.3719.1استحصال آب

کاهش هدر رفت آب
loss water Decrease

12.2125.662.199.3

کاهش جابه جایی خاک
loss soil Decrease

13.119.267.78.8

کاهش رسوب گذاری
sedimentation Decrease

15.137.547.419.8

مقرون به صرفه بودن دانش رسمی
economical be to knowledge Official

62.512.1125.3925.7

مدیریت بهینه و سازگار با منابع روستای ذالکان با استفاده از دانش رسمی
knowledge official using village ghassab of management sustainable and Efficient

42.077

شکل 3-  دانش رسمی و دیدگاه کشاورزان منطقه مورد مطالعه
Figure 3. Official knowledge and vision of farmers in the region.

شکل 4-  تقابل بین دانش رسمی و دانش بومی در روستای مورد مطالعه
Figure 4. Interaction between the formal knowledge and Indigenous knowledge in the village of study
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بومی از نسبت باالتری برخوردار است )شکل 5(.

نتيجه گيری و پيشنهادات
  تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های 
سنتی در عرصه ی تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه ی محلی بومی 
به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع همان روش هایی 
پایدار  توسعه ی  به  رسیدن  روش های  معرف  امروزه  که  هستند 
این موضوع روشن شده است که تکنیک های  می باشند. برای مثال 
بهره برداری سنتی از منابع محدود آب در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی 
مانند قنات یا روش های بهره برداری جمعی مانند بنه یا شیوه ی تولید 
شدت  به  اکولوژیک  شرایط  با  سازگاری  دلیل  به  سنتی  کشاورزی 
شکننده این نواحی، امروزه مناسب ترین روش های توسعه  ی پایدار 
این مناطق به شمار می رود. توجه به دانش بومي، پذیرش اصل تنوع 
در توسعه و این اصل است که همه ی مردم در تنوع و غناي تمدن ها 
و فرهنگ ها شریک اند و میراث مشترک بشري را مي سازند، بدون 
بومي، نقش و جایگاه آن و حفاظت دانش و  شناخت دانش مردم 
حقوق مردم بو می توسعه پایدار نمي تواند موفق شود. این پژوهش 
نیز همانند پژوهش پال وستل ]12[ به بررسی دانش بومی می پردازد 
اما تفاوت آن در این است که در این پژوهش نرخ تغییرات دانش 
رسمی و بومی به صورت کمی و ریاضی بیان می گردد. این نتیجه ای 
گردیده  مشخص  کیفی  صورت  به  ایشان  پژوهش  در  که  است 
است. همچنین نتایج تحقیقات این پژوهش نشان می دهد دانش بو 
می بیشترین سازگاري با اصول توسعه پایدار را دارد در صورتی که 
دانش  نقش  از طریق  اجتماعی  یادگیری  به  تنها  ایشان  پژوهش  در 
بر  وحدت  جاي  به  نیز  مدرنیسم  پست  در  است.  پرداخته  رسمی 
کثرت تاکید مي شود و این پژوهش نیز نشان می دهد توجه ویژه به 
دانش بومی گامی  است که باید در روستای ذالکان بررسی گردد و 
مورد توجه قرار گیرد. سمت گیري پست مدرنیسم به سوي کثرت، 
که بر تفاوت ها و ناهماهنگي ها بسیار ارج مي نهد در راستاي توجه 
به تنوع دانش هاي بو می در سراسر جهان است. در شناسایي دانش 

مي شود  توجه  آن ها  ویژگي هاي  و  مختلف  فرهنگ هاي  می به  بو 
پیشنهاد  پژوهش  نمي گیرد.این  قرار  تاکید  مورد  خاص  فرهنگي  و 
می نماید دانش بومی در ترکیب با دانش رسمی در روستای قصاب 
نوین می تواند  با شرایط  سازگاری  و  روز شدن  به  به منظور  ذالکان 
راهی مناسب برای توسعه ی پایدار محلی، منطقه ای و ملی بیابد که با 
اختیار دادن به جوامع محلی، فرآیند مشارکت مردم بومی در فرآیند 

توسعه به عنوان اصل اساسی پایداری توسعه فراهم می شود.
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Abstract 

Role of Indigenous Knowledge in Sustainable Development of Rural Soil and Water 
Resources (Case study: Ghasab Zalelkan Village, Babol City)
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Empowering the local community through localization and based on indigenous knowledge is one of 
discourses that propounded in new development paradigms. Localization is in relation to dealing community 
with transformation trend from traditional to modern. In this study, using two questionnaires, asked heads 
of households view points about the difference between indigenous and formal knowledge in the field of 
natural resources in rural areas, especially water and soil  was investigated. Using the 64 questionnaires in 
Ghasab Zalekan village, Babol city, Mazandaran province, distinctions of formal and indigenous knowledge 
were evaluated with two approaches zero and one and low, medium and high ratings. The results show that 
in this village, 13.16 percent of voters agree to indigenous knowledge adaptively and 28.92 percent of voters 
to formal knowledge scientifically. As well as, other parameters in each knowledge subjects were ranked. 
Also, with investigating strategies of this two kind of knowledge to conserve soil and water resources, the 
indigenous knowledge with 48.056 percent is more efficient and adaptive. The results show 5.979 percent 
acceptance rate about innovation and new technologies such as product, achievements and technologies 
must be adapted with indigenous knowledge and be responsible to rural problems. 

Keywords: Indigenous knowledge, Formal  knowledge, Ranking, Zalekan village.
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