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 چکیده
از عمده ترین نتایج توسعه شتابان شهر نشینی، گسترش فضایی شهرها و خورندگی و هضم روستاها  و اراضی پیرامونی 

شته است. شهر گرمسار  طی چهار دهه  اخیر )پس از آنها در شهرها بوده و در شهر های بزرگ نمود گسترده ای دا

پیروزی انقالب اسالمی( به دنبال مهاجرت روستاییان به شهر، با رشد سریع جمعیت به سوی فضاهای پیرامونی توسعه 

ای شتابان را تجربه کرده است، از مهمترین  پیامد های خزش شهری و ادغام روستاهای پیرامونی، تغییرات اقتصادی 

و تغییر کاربری زمین های زراعی و باغی به مسکونی و تجاری و خدماتی است. امروزه نتیجه بسیاری از تحقیقات  آنها

اهمیت استفاده از دانش بومی را  برای توسعه پایدار نشان می دهد. بخش عمده دانش بومی روستاییان به ویژه در 

ضر با هدف شناخت و  مستند سازی  دانش بومی روستاهای پیراشهری به فراموشی سپرده شده است. مطالعه حا

کشاورزان روستاهای کرند و فرور از روستاهای پیراشهری شهر گرمسار انجام شده است. در این مطالعه از بین انبوه 

دانش های بومی به دو مورد  تقویت زمین های کشاورزی و مبارزه با آفات پرداخته شده است. روش تحقیق، میدانی و 

وده است. نتایج این پژوهش نشان داد که به دلیل تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی روستاهای پیراشهری، اسنادی ب

دانش بومی در این روستاها، با آسیب پذیری بیشتری روبرو بوده و در صورتی که چاره اندیشی کارا صورت نگیرد، 

 ذخایر علمی، فرهنگی گرانبهای مردمی از دست خواهد رفت.
 

 روستاهای پیراشهری، آسیب پذیری دانش بومی، گرمسار.ی کلیدی: واژه ها

 دانش بومی در چنبره تحوالت روستاهای پیراشهری

 مورد: روستاهای کرند و فرور در شمال شهر گرمسار
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 مقدمه
بخشی از سرمایه هر قوم است که باورها، « دانش بومی»

های محلی آنان را در ها، ابزار و آگاهیها، روشارزش

 گیرد. این همان دانشی است که به وسیله آن در طی قرون،برمی

اند، پوشاکشان ان جستهاقوام گوناگون روزی خود را از محیطش

اند، فرزندان اند، خود را در سرپناهی اسکان دادهرا تهیه کرده

اند، جامعه خود را سامان داده و سالمت خود را تربیت کرده

:  1378 عمادی و عباسی، )اند خود و احشام خود را حفظ کرده

1.) 

های یازمندیندانش محلّی هر قوم، بومیان را قادر به تأمین 

بنابراین . از منابع طبیعی بدون تحلیل بردن آنهاکرده است خود

و  هاروشمجموعة دانِشِ بومیِ جهان گنجینة ارزشمندی از 

ای است که در توسعة پایدار ِتمام جوامع به ابزار زمان آزموده

که دانش، حاصل تعامل فرد با محیط آنجااز . کار خواهد آمد

مل بومیان با محیط دانش بومی نیز حاصل تعا است پیرامونش

داند می ( دانش بومی را دانشی1999)  9دیاال پیرامونشان است .

که منحصر به یک جامعه و فرهنگ خاص است و اطالعات 

ویلیامز و . کندمی گیری بومیان فراهمالزم را برای تصمیم

ینگونه تعریف ادانش بومی را  11به نقل از مک کلور 10موچینا

گیری، فهم و نگرش به جهان که نتیجه یادهای یوهش»اند: کرده

یله به وسگشایی بر اساس آزمون و خطا تجربه و مشکل هاسال

که منابع در دسترس را  استیی از مردم در حال فعالیت هاگروه

شاه ولی و امیری )«.انددر محیط خود بکار برده و تجربه کرده

 (.1:  1383اردکانی، 

ینگونه ار دانش بومی را ویلیامز و موچینا به نقل از مک کلو

های یادگیری، فهم و نگرش به جهان که یوهش»اند: تعریف کرده

ها تجربه و مشکل گشایی بر اساس آزمون و خطا به نتیجه سال

                                                           
9- Dialla 

10- Willams and Muchena 

11- Mcclure 

که منابع در  استیی از مردم در حال فعالیت  هاگروهوسیله 

 اند )همان(.دسترس را در محیط خود به کار برده و تجربه کرده

، دانشی است که طی نسل ها و قرن ها از میدانش بو 

 ست ،اتعامل و ارتباط بومیان با محیط اطرافشان به وجود آمده 

ر سپس بر اثر استفاده مکرر  و اندوختن تجربیات  فراوان د

زمینه درست و نادرست بودن آن ، به صورت مجموعه ای از 

 دهروش ها و شیوه های گوناگون ارتباط بهینه با محیط در آم

 (.16:  1395است ) افراخته ، 

 امروزه یکی از مسایلی که توجه محققان را به خود جلب 

کرده است ، بررسی نقش دانش بومی در توسعه درون زا  و 

ری پایداری نواحی روستایی است .زیرا دانش بومی با بهره گی

 وبسترهای تجربی ، می تواند نقش مهمی در انتقال اطالعات 

ه م گیری روستاییان داشته باشد و در بهرباروری قدرت تصمی

 برداری مطلوب منابع و امکانات موثر واقع شود.

پس از مسئله حیاتی آب و آبیاری ، دومین معضل بزرگ 

کشاورزی دیرپای ایران ، به جهت جلوگیری از به هدر رفتن 

منابع محدود آبی ، اجبار به استفاده پی گیِر چند صد ساله و 

زمین های محدود نزدیک به سرچشمه ها و  چند هزار ساله از

تقویت مستمر زمین  بنابراینمنابع محدود آب کشاورزی ، و 

بوده است. کشاورزی ایران برخالف دره نیل ، از آغاز به 

کودورزی مستمر محتاج بوده است . شاید به همین دالیل بوده 

گردآوری کود در امر معیشت  "شفسکی 12است که به قول پطرو

 13"د روستایی ایران مقام نمایانی داشته است.و اقتصا

در وندیداد دیده  شده  "کودورزی"اولین انعکاس ضرورت 

است ؛ جایی که زرتشت از اهورا مزدا می پرسد : پنجمین جایی 

که از زمین که به حداکثر ، شادمان و خوشبخت است کجاست 

زمینی که رمه ها و احشام  "؟  اهورامزدا پاسخ می دهد :

                                                           
 طروشفسکی ، ایلیا پاولویچ. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهدپ - 5

 268، ص  1355مغول. ج اول ، ترجمه کریم کشاورز، تهران ، نیل ، 
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 1355)پرمون ،   14."ری  در آن کود بیشتری به بار آورندبسیا

. مصرف بی رویه اوره و فسفات باعث قلیایی شدن خاک ( 47:

کشور و تخریب آن شده است به گونه ای که در حال حاضر 

درصد از خاک کشاورزی ایران در حد ایده آل  مانده  18تنها 

 (.75:  1395است ) افراخته ، 

بسیار وسیع است . بر اساس گستره فرسایش خاک  

گزارشی از انجمن  علوم خاک ایران ، نرخ ساالنه فرسایش 

شش  تن در هکتار گزارش شده   که پنج تا 33خاک در ایران تا 

د برابر حد مجاز است و میانگین ساالنه فرسایش خاک به حدو

 ست )تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره ی آسیا ا 15

 (.1393درویش ، 

در روستاهای پیراشهری ، تحول اقتصادی  تدریجی نیست  

تغییرات و تحوالت  اقتصادی در این گونه روستاها   سیر 

ی طبیعی خود را طی نمی کند . اقتصاد  این روستاها نه شهر

ر است و نه روستایی . هجوم جمعیت مهاجر غیر بومی به منظو

ه نشینی  غیر رسمی اشتغال و سکونت  !  موجب توسعه حاشی

ست  اعاملی شده   -حتی شهرهای کوچک  –در اطراف شهرها 

 ترینتا  زمین های حاصلخیز  اطراف  این شهر ها که زمانی مهم

 نیاز های همین شهر ها را تامین می کرده است و  به دلیل

ن داشتن باغ های سرسبز ، نقش تفرجگاهی را برای ساکنان ای

یر یب پذو امروزه به نقاطی آسشهر ها  ایفا می کرد از بین برود 

ت تبدیل شده اند. افزون بر این سرعت تغییرات موجب شده اس

وش که  ذخایر دانشی  و یادمان ها زود تر رنگ باخته و فرام

ه ،  بییانشوند. در این مقاله  از بین انبوه دانش های بومی روستا

 وبررسی دو  دانش  کودورزی سنتی و مبارزه با آفات زراعی 

 .ی  پرداخته شده استباغ

هدف اصلی تحقیق حاضر آن است که نخست از بررسی 

مشخص نماید که  ی گرمسار موردی در روستاهای پیراشهر

کشاورزان منطقه از چه شیوه ها و روش هایی استفاده کرده اند 

                                                           
 47، ص  1355 - 14

که در طولِ چند هزار سال ، زمین های کشاورزی را از بازدهی 

ه برنامه ریزان را به این نکته و توان نینداخته است. آنگاه توج

معطوف نماید که بین تحوالت اقتصادی، اجتماعی روستاهای 

پیراشهری و آسیب پذیری دانش بومی رابطه مثبتی وجود دارد، 

 امری که شایسته توجه و چاره اندیشی است.  

 

 روش تحقیق
تلفیقی از دو   "روش گرد آوری اطالعات در این پژوهش 

بوده است. محقق   ضمن حضور  در  "دی روش میدانی و اسنا

 روستاهای مورد مطالعه  با کشاورزان سالمند و  با تجربه

و  مصاحبه کرده است . از روش گلوله برفی، برای نمونه گیری

استفاده  شده است.   جمع آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق

 همچنین اطالعات مورد نیاز تحقیق با روش اسنادی نیز جمع

اطالعات گرد آوری شده تحلیل  و بررسی  است. آوری شده

 شده اند.

در مختصات  فروردو روستای متصل به هم کرند و 

 14درجه و  35دقیقه طول شرقی و  20درجه و  52جغرافیایی 

تر م 870دقیقه عرض شمالی واقع  و ارتفاع آنها از سطح دریا 

 است.

روستاهای یاد شده تابع دهستان لجران، بخش مرکزی 

رستان گرمسار هستند و در حدود یک کیلومتری شمال شهر شه

ب  و مشهد از جنو -گرمسار واقع شده اند. راه آهن تهران 

ا ل آنها می گذرند. این روستاهمشهد از شما -جاده اصلی تهران 

 در شمال غرب دشت گرمسار قرار دارند.

، در غرب روستای فرور، شهرک شهید 1360اواخر دهه 

گردید و تعدادی از مهاجرین  ااستان خراسان در معینیان احداث 

شهرک آزادی در   1370این شهرک اسکان یافتند. در اوایل دهه 

حاشیه جنوب غرب  روستای کرند   شکل گرفت . این شهرک 

نیز جمعیت مهاجر زیادی را در خود جای داده است. . به دلیل 

،  محدودیت زمین در شهرک شهید معینیان و سیل گیر بودن  

شمار قابل توجهی از  1395تا  1390در فاصله دو سرشماری 
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جمیعت آن به کرند مهاجرت کردند.  در سرشماری های 

( همواره جمعیت این روستاها  در حال 1395 -1370گذشته )

 (. 1افزایش  بوده است. ) جدول شماره   

طبق آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در 

 خانوار و 386نفر در قالب  1373رند ، روستای ک 1395سال 

رکز خانوار  جمعیت داشته اند ) م 268نفر در قالب  760فرور 

 (.1396آمار ایران 

 
 (1335 – 95. تعداد خانوار و جمعیت کرند و فرور طی سالهای)1جدول 

 فرور

 

 کرند

مجموع  
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1335 - 255 - 247 0 502 0 

1345 43 253 34 202 77 455 1-  

1355 42 196 47 252 89 448 1/0- 

1365 47 172 38 154 85 326 3- 

1370 68 295 40 156 108 451 66/10 

1375 120 467 17 88 137 555 24/4 

1385 186 706 205 777 391 1483 10 

1390 319 1037 322 1104 641 2141 6/7 

1395 268 760 386 1273 654 2033 03/1- 

 سال ماخذ : مرکز آمار ایران . نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن

 1395 -1335های 

 

جمعیت  روستاهای کرند و فرور را   1360تا اواسط دهه 

یان  عینبومیان تشکیل می داده اند اما  با احداث دو شهرک شهید  م

 ژه ی بتدریج  شمار ی از جمعیت استان های همجوار به ویو آزاد

ین اخراسان شمالی )شهرستان جاجرم (  و رضوی  ) اسفراین ( به 

 روستاها مهاجرت کردند.

اقتصاد  ساکنان روستاهای مورد مطالعه متنوع است . بومیان  به 

کشاورزی و دامداری و غیر بومیان  به امور ساختمانی ) سنگ 

کاری ، سیمان کاری  و .. ( اشتغال دارند. به همین دلیل کاری ، گچ 

اولین  انجمن صنفی  کارگران ساختمانی  توسط  کارگران این 

 روستا ها در کرند تاسیس شده است.

ت فعالیت اصلی بومیان ، کشاورزی و  دامداری است . مالکی

،  ز آنازمین   پیش از  اصالحات ارضی ارباب رعیتی بود. اما بعد  

 425مینها بین زارعان تقسیم شد.. مساحت کل اراضی دو روستا ز

ر هکتار است که به دلیل کمبود آب بخش  قابل توجهی از آن زی

کشت نمی رود. . در گذشته  تنوع تولید محصوالت  باغی و 

ار ، ان جیرزراعی بیشتر بود . مهمترین  تولیدات آن ارقام گوناگون ان

سه  اما اکنون ، تولید  محدود بهو انگور و خربزه بوده است . 

ی کشت اصلی گندم ، جو و پنبه است و در سطح محدود ، میوه ها

مریع   3500گرمسیری و یک واحد  خیار گلخانه ای به مساحت 

تاسیس شده است. آب  1378انیز دیده می شود که در سال 

 می کشاورزی روستاهای مورد مطالعه از رودخانه حبله رود تامین

د  یک لیتر در ثانیه ( حقابه دارن 50سنگ )  5روستاها   شود این

حفر  1364لیتر در ثانیه  در سال  10حلقه چاه عمیق نیز با آبدهی   

 به بهره برداری رسیده است  1380و تجهیز و از سال 

 وبخش محدودی از دامداری روستا   مبتنی بر کوچ و ییالق 

ر دیز ندادی از ساکنان قشالق است  . یک هزار راس دام دارند و تع

و  قالب دامداری بسته به پرورش دام سبک ) گوسفند و بز و گاو

 گوساله ( اشتغال دارند.

کتاب کشتکاری و فرهنگ )چون و چراهایی بر کشاورزی 

ورزی و بهداری و توان بخشی زمین های سنتی بهصنعتی و شیوه

بردی و ای در باب مردم شناسی اقتصادی و کاررساله –در ایران 

های سنتی( تألیف دکتر مرتضی فرهادی یآورفنها و دانش

ه دانش ین کتاب مستقل در زمینترمهم، به عنوان (1382فرهادی، )

ده بومی کشاورزی ایران است. این کتاب در شانزده فصل تدوین ش

 بندی کتاب بنا بر نظریه مکتب گشتالت در روان شناسیاست. فصل

 از کل به جزء است.

بومی در دامداری تألیف و تدوین مهندس محمد امیری دانش 

اردکانی و دکتر محمدحسین عمادی، عنوان کتابی است که در دفتر 

مطالعات و تلفیق برنامه، معاونت ترویج و نظام بهره برداری در 
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آن را چاپ و منتشر کرده است. این کتاب در هشت  1382سال 

های دامداری، نظامی بر مرور صفحه تنظیم شده است. 322فصل و 

ی، شیردوشی و تشکیل واره، دهآبمدیریت مرتع و چرا، تغذیه و 

، فرآوری و کاربرد هاآنفرآوری محصوالت لبنی و مشتقات 

نژادی و تولید مثل و سایر گزینی، بهمحصوالت غیرلبنی، به

موضوعات دانش بومی )چوپانی، حفاظت از گله، دام و خاک 

های هشتگانه این قایع( از عناوین فصلورزی و دام و پیش بینی و

 کتاب است.

های گیاهی تألیف دانش بومی در کنترل آفات و بیماری

مهندس محمد امیری اردکانی و دکتر محمد حسین عمادی کتابی 

توسط وزارت جهاد کشاورزی، معاونت  1381است که در سال 

صفحه چاپ و  181برداری در چهار فصل و ترویج و نظام بهره

فات آرل یابی به مواد و راهبردهای پایدار، کنتدست تشر شده است.من

های هرز، عناوین های گیاهی و کنترل علفگیاهی کنترل بیماری

ان دهندۀ عمق و در این کتاب نش آنچه های کتاب هستند.فصل

ها و وسعت دانش بومی کشاورزان در زمینه مبارزه و کنترل بیماری

ین وسایل، ترسادهرتی است که با آفات گیاهی است دانش و مها

های ترین ابزار و کمترین هزینه اقتصادی، آفات و بیماریییابتدا

های مندرج در این کتاب نماید. از مفاد و منالگیاهی را کنترل می

های محلی و دانش بومی کمترین اثرات شود که روشمشخص می

 مخرب زیست محیطی را داشته است.

دانش بومی کشاورزی تألیف دکتر شناسی پژوهش در روش

یی هاکتابمنصور شاه ولی و مهندس محمد امیری اردکانی یکی از 

در زمینه شیوه پژوهش دانش بومی  1383است که در سال 

این کتاب، مؤلفان ضمن استفاده از  در کشاورزی منتشر شده است.

منابع معتبر مرتبط با موضوع، شرایط مختلف را با توجه به جامعه 

های ها و تجارب محلی خود را در زمینهد در نظر داشته و مثالخو

اند تا بتوانند یک مجموعه هدایت کننده و گوناگون به کار گرفته

متناسب با شرایط بومی کشاورزان را فراهم آورند. کتاب در شش 

صفحه تنظیم شده است. معرفی اجمالی دانش بومی و  283فصل و 

ریزی های دانش بومی، برنامهوهشاهمیت و ضرورت آن، مبانی پژ

ها در های جمع آوری دادههای دانش بومی، روشپژوهش

ها و تهیه گزارش دانش های دانش بومی، واکاوی دادهپژوهش

ین مباحث ترمهمهای دانش بومی های پژوهشبومی و چالش

ی، مفاهیم و مطالعات دانش بومی کشاورزی مبان کتاب هستند.

امیری اردکانی و )اردکانی و منصور شاه ولی تألیف محمد امیری 

ی دانش بومی است. هاکتاب( یکی دیگر از 1378شاه ولی، 

موضوع اصلی کتاب مبانی نظری دانش بومی و مفاهیم آن است و 

برداری( در ادامه به دانش بومی طیور به شیوه سنتی )پرورش و بهره

 پرداخته است.

 می دهد که فناوری یک تحقیق علمی در منطقه خلخال نشان 

فظ های  بومی روستاییان در زمینه مدیریت بهینه آب و خاک ، ح

کیفیت منابع ، طرح های  مدیریت سیالب و خشکسالی بسیار 

کن رارزشمند ، کم هزینه  ، ساده  و کار آ بوده است ) وزین ، 

 (.110:  1391الدین افتخاری ، 

 دهه گذشته از اند در چندبرخی از پژوهشگران معاصر توانسته

ایرانی  سالکهنطریق مشاهده و مصاحبه با کشاورزان و دامداران 

می بو به مطالب و شواهدی نو و گاه نادر و منحصر به فرد از دانش

 دست یابند.

ها و متون از برخی از این مطالب و موضوعات در کتاب

ها در حد محدود سخن گفته شده است و گاه کشاورزی و سفرنامه

و  اندساکتبع کاًل درباره برخی از موضوعات کشف شده نیز منا

ب اتی که در قالندارند. از برخی از موضوع هاآنای به هیچ اشاره

توان ر شده میو مجالت علمی چاپ و منتش هانامهفصلمقاالت در 

 به موارد زیر اشاره کرد:

های مبارزه با سرمای نابهنگام( در چوم سوزان )سازمان  -

آدوری  کشت(؛ 1372یرم ) فرهادی، سمو نجف آباد و  الیگودرز

ای بالقوه برای انقالب کشاورزی و جنگلداری در )خار وابسته( پایه

یک « انگور دیم»(؛ 1372مناطق بیابانی و نیمه بیابانی ) فرهادی، 

(؛ بند 1361کشت سنتی در روستاهای اطراف بوشهر ) گرروسی، 

(؛ 1373نژاد و دادرس، قنات )سری نهفته در دل خاک( )صفی 
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(؛ و اقلیم و فرهنگ )انگور( )پاپلی 1375برف آندیل )پاپلی یزدی، 

 (. شده است.1375و جاللی، 

 

 های تحقیقیافته

 اول، شیوه های توان بخشی زمین
های گوناگون چه به در کشاورزی سنتی از خاک، کودورزی

رای منزله کود و شیوه اصالح زمین و چه به عنوان وسیله ای  ب

های شده است. زمینمبارزه با برخی از آفات درختان استفاده می

ها و افزودن خاک رسی شنی و ریگزارها را با آبیاری با سیالب

اند. نمونه جالب استفاده از خاکستر در مبارزه با کردهاصالح می

آفاتی نظیر شتة خربزه و پنبه در روستاهای  مورد مطالعه  بوده 

 است.

 

 )هوار( و خاک تپه های قدیمیخاک خرابه 
یکی از مشهورترین کودهای معدنی در مناطق گوناگون 

های قدیمی و خاک خرابه و آوار است. ساختمان خاکایران، 

های قدیمی ها و قلعهشاید یکی از دالیل از بین رفتن ساختمان

های باستانی در دشت های مخروبه و همچنین تپهو ساختمان

 ست.ادر کشاورزی بوده  هاآناده از خاک گرمسار، همین استف

های ساختمان کشاورزان روستاهای  کرند و فرور به خاک

ها از این نآ است "آوار "که منظور گویندمی«  هَوار»   مخروبه 

همچنین  گیرند.های ریگی بهره میاصالح زمین برای نوع خاک 

 ملهدر اطراف آبادی های مذکور  تپه های خاکی متعددی از ج

)قلعه گرگ(، شق دوزرده و چاله خرابه وجود  "قورد قلعه 

داشته است  که خاک آنها بتدریج توسط کشاورزان به زمین 

 های کشاورزی منتقل شده است.

 

 ریگزارها با استفاده از سیالب های حبله رودح اصال
سفید های بکشاورزان روستاهای مورد مطالعه با هدایت سیال

 اند.آنها را به زمین زراعی تبدیل کردهیگزارها، ربه 15رنگ 

 اهمیت غالمحسین مهندس در اواخر قرن گذشته درباره

حیوانی  ه حاوی کودکحبله رود آبخیز های باالدست حوزه سیالب

ن خوار )گرمسار امروزی( چنیدر آبادانی دشت احشام ایالت است

 نوشته است:

 وکوه ویرزفین رودخانه )حبله رود(، در بلوک ای سرچشمه»

حال ین ماینکه در اتار و مومج محال دماوند واقع شده و نظر به 

مال  [یالت  ] به ییالق ایاد است و در موقع رفتن زیالت امراتع 

ه آب رودخانه ی کمواقعکنند، در یمیاد آنجا چرا ز]دام[ و حشم 

ی را زراعتیه تغذواد قابل مها ]گودها[ و کند تمام کوتیمیان طغ

 آورد.یمخوار به بلوکهمراه خود 

 یر بسته شود وکوهای ینزمیل، به سین که آن مواد آلوده به هم

هد ی خوازراعتی اراضین بهتریر از کوین گردد، آن نشی آن تهال

( تخم کمتر نخواهد 25ی محصول آن از هر تخم )مدتشد که تا 

 (. 293: 1299غالمحسین مهندس ، «. ) شد

یگزارها و هدایت رندی( بکرت) کشاورزان با کردوبندی

ها را اصالح و بافت این نوع خاک هاآنهای سفید به داخل سیالب

 د.کننبه زمین قابل کشت و زرع تبدیل می

 

 خاک الیروبی
مام یکی از کارهای سالیانه و مهم کشاورزی در ایران و در ت

ها، ها و نهرهای آب روان چشمهروستاها در گذشته الیروبی جوی

 رهای جدا شده از رودخانه بوده است.قنوات و نه

                                                           
:  در  دشت گرمسار دو نوع سیالب به ویژه در فصل بهار جاری می شود - 15

ه از ارتفاعات باالدست حوزه از سرزمین های شیرین کسیالب سفید  -1

ست سرچشمه می گیرد . این نوع سیالب  برای زمین های کشاورزی مفید ا

ت رمز که از سازند های زمین شناسی شور و تلخ پایین دسسیالب های ق -2

ن یب احوزه ) از ایستگاه سیمین دشت تا بنکوه ( جریان می یابد که سیال

اضی منطقه به رنگ قرمز یا سرخ است و حاوی نمک فراوان است و برای ار

 کشاورزی زینبار است
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رار ر تکدر برخی مناطق ساالنه دو بار و گاه حتی سه بار این کا

ها برای شده است. از گِل و الی بیرون ریخته شده از جویمی

 شده است.استفاده میها ها و باغاصالح برخی زمین

 ی، نهرهاهای سیمانی آبرسانیدر گذشته و قبل از احداث کانال

روستاهای کرند و فرور در طول سال در دو نوبت ب لی آاص

رت شدند. این کار مهم با همیاری  کلیه کشاورزان  صوالیروبی می

معروف بود. طول جوی های سنتی  "جوب زدن"می گرفت و به 

ز  قبل از کیلومتر بود ودر دو فصل بهار و پایی 11روستاهای یاد شده 

و ددر  ی شد. مواد الیروبی شدهکشت های بهاره و پاییزه الیروبی م

دو طرف ر را د« هلِ»ای از و تشکیل باریکهد شطرف نهر ریخته می

ها در . مواد مذکورمدت معروف بود "باهو"که به  د.داجوی می

ن  شد و مواد مناسبی برای  افزوده شدخشک می ب کامالًمقابل آفتا

 به خاک و تقویت آن محسوب می شد .

های فرعی را در داخل اراضی ر جویمسی در برخی موارد

ردن جوب ها )تغییر کوض ع»دادند، در اصطالح مزروعی تغییر می

ک کردند تا از این طریق موجبات حاصلخیزی خامسیر نهرها( می

 را فراهم آورند.ه مزرع

های ها و انهار سنتی به کانالدر حال حاضر به دلیل انتقال جوی

 ها کاسته شده است.جوی روب سیمانی در دشت گرمسار از دامنه

 

 کود سبز
های  دیگرکودورزی، استفاده از گیاهان برای یکی از روش

ین و ترمعمولتقویت زمین است. شخم زمین پس از رشد گیاهان 

 ترین این شیوه هاست. در دشت گرمسار، مزارع گندم و جو رایجرا

، یاهانکنند و پس از رشد گپس از برداشت، در چند نوبت آبیاری می

 زنند.زمین سبز را شخم می

کشاورزان روستاهای مورد مطالعه زمینی را که بنا داشتند در سال 

آینده خربزه بکارند، پس از آبیاری جای گندم و جو برداشت شده  

 گرداندند.یم( آن را بر  16)خصیل

                                                           
 به مزارع گندم و جو تا زمانی که دانه نبسته اند خصیل می گویند  - 16

های خطی مربوط به علم فالحت، کود سبز در اکثر نسخه

ویت اراضی کم تولید و ضعیف( )کاشت گیاهان خاصی برای تق

، ها، برای اراضی خستهتجویز شده که بنا به توصیه نویسندگان آن

« رفتههای متوالی و پی در پی و بدون آیش به کار میپس از کشت

 (.1359)یاوری، 

 

 کشت تیره نخود )پروانه واران(
آید که کشت شبدر به منظور چنین بر می :و شنبلیله شبدر

های دور در ایران به منزله کود سبز از گذشتهتقویت زمین و 

در آن روزگار ظاهراً دلیل است که مرسوم بوده است. جالب این 

  این توان بخشی آشکار نبوده است.

در روستاهای دشت گرمسار بارها شاهد کشت شبدر  محقق

 در کلش )جای گندم و جو درو شده( بوده است. پاییزه

ایرانی بر این باورند که همه کشاورزان  :یونجه و اسپرس

کند هرچند این کشت یونجه و اسپرس زمین را قوی و اصالح می

. کشاورزان کنندمی کشت آن ایگیاهان را به خاطر استفاده علوفه

را باعث  گرمسار کشت شنبلیله، شبدر، بقوالت، سیر و یونجه

ی منطقه بر این باورند که روستاهاکشاورزان  دانند.تقویت زمین می

ای، غالت، یونجه، شبدر و ای و دانهیی مثل ذرت علوفههاشتک

 دهند.یمشنبلیله به زمین قوت 

های نه چندان دور در گذشته :ته خرمن زائداتاستفاده از 

هایی بخش پس از بوجاری دررا   های خرمنکشاورزان ، ته مانده

باد کردند. این امر باعث آاند دفن میاز زمین که شور و کویری بوده

 شد.شدن این بخش از زمین می

کنند و همزمان با در فصل پاییز سیر کشت میکشاورزان   :سیر

اند کنند. به زمینی که سیر کشت کردهدروی جو آن را برداشت می

این روستا کشت  نتر شود. کشاورزاتا زمین نرم می افزایندخاکستر 

ا وجین پی دانند زیرزمین باغ می موجب تقویت ها سیر را در باغ

هرز و بیل زنی باغ  یهادر پی این محصول باعث کاهش علف

 شود.می
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 کودهای حیوانی
کشاورزان تمایل زیادی به استراحت شبانه  کود گوسفندی:

نها بر این باورند که این آگله در اراضی کشاورزی خود دارند. 

شود. کشاورزان  کرند و فرور ، یکی امر باعث تقویت زمین می

گله های  17«نگره گرفت»های اجاره کلش به دامداران از شرط

 .دهای مزروعی بور زمیند آنها

اگرچه کشاورزان ایرانی فضوالت گاوی را در  کود گاوی:

دانند، مقایسه با کود گوسفندی و طیور به نسبت کم قوّت می

کنند. کشاورزان گرمساری ولی در جای خود از آن استفاده می

لیاقت عرضه و بیهای بیبه آدمضرب المثلی دارند که 

یا گویگی است، )یعنی نه بو دارد نه [ تپاله]گویند: تَپِلِه می

 خاصیت(.

باغداران این روستاها کود گاوی را به خاطر 

 دانند.های علف هرز برای باغ مناسب مینداشتن تخم
دانند و های انار مناسب میباغداران کود گاوی را برای باغ

 گاو وع کود کاه زیادی دارد. ضمن این که تپالهمعتقدند این ن

ر قوه است. همچنین بر این باورند که اگر درخت کود پ ترنرم

 خواهد بود. ترمقاومبخورد در برابر سرما و آفات 

 دانند.یمباغداران کود گاوی را برای درخت انجیر مناسب 

در گذشته به دلیل نبود مرغداری های بزرگ    کود مرغی:

وه امروزی ، معموال  کود مرغ کاربرد وسیعی نداشت اما  به شی

در منازل نگهداری       18از کود مرغ های بومی که در   کولو

می شدند  در باغچه ها استفاده می شد . اکنون کشاورزان در 

سطح وسیع تری  از کود مرغی  در زمین های کشاورزی 

غ  تنها برای  یک استفاده می کنند . آنها بر این باورند که کود مر

دوره کشت زمین را تقویت می کند بنا بر این چنانچه بخواهند  

به طور مستمر از این کود استفاده کند  می بایست هر ساله  

 زمین را کوددهی کنند.

                                                           
 استراحت شبانه گله در مکان مشخص. - 17

18 - kulu مرغدانی  در محدوده منزل 

 ضایعات و مردار جانوری
 افزون بر فضوالت جانوری، کشاورزان دفن مردار جانوری:

ه بو مرغان خانگی نیز  منطقه از مردار و ضایعات چهارپایان

های ویژه و همچنین برخی درختان منزله کود برای برخی کشت

 کردند.میه استفاد

ها و حمله گرگ به که در اثر بیماریدفن مردار چهارپایانی

 شدند و همچنین مرده مرغان خانگی که گاه در اثرگله کشته می

تفاده آمد در پای درختان میوه و اسهای مسری پیش میبیماری

ای تا بازمانده پوست و استخوان و شاخ از ضایعات سالخ خانه

 و موی چهار پایان از این جمله بودند.

های دفن مردار جانوران و مرغان خانگی که در اثر بیماری

مسری هالک شده بودند، ضمن این که از سرایت بیماری 

 شده است.کاسته، در درازمدت سبب تقویت زمین نیز میمی

استفاده از مردار چهارپایان نیز از دیرباز به ویزه برای  :مردار

برخی از درختان به منزله کود مرسوم بوده است. باغداران ، 

 اند.کردهجمجمه االغ را در پای درختان انجیر و انار چال می

های حرام محقق خود، خاک کردن ماکیان مرده و الشه

 ه است.کرد ی گرمسار مشاهدهروستاهاها را در برخی دام

برخی از کشاورزان استخوان و قلم گاو  کنی:استخوان چال

اند. در گذشته کردهو کله گوسفند را پای درختان انار دفن می

دفن کردن الشه حرام گوسفند در پای درختان انار و انجیر رایج 

بوده است. استخوان دام قربانی را پای درخت یا بوته گل 

 اند.کردهمحمدی چال می

 

 ناوب کشتت
های کهن کشاورزان برای توان بخشی زمین و یکی از شیوه

پیشگیری از ضعف و ناتوانی آن رعایت چرخش و تناوب 

 کشت است.

اند که هر کشت به برخی از مواد خاک آنان به تجربه دریافته

بیشتر نیازمند است و در ضمن هر کشت، مواد مغذی خود را 

ه رویین و زیرین خاک بسته به نوع ریشه ممکن است از الی
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ها، خود به مثابه کسب کند و باالخره این که برخی از کشت

 گردند.کود، سبب تقویت زمین می

های خاص خود است، و نهایتا این که هر کشت دارای آفت

ا بپس اگر زمین را چند سال با کشتی واحد خسته کنند همراه 

کاهش سریع محصول، آفات کشت به سرعت و با تصاعد 

جه دسی افزایش خواهد یافت. این مسئله امروزه هم مورد توهن

 هاآندانشمندان جدید کشاورزی واقع شده است و به وسیله 

 (.1382تأیید گردیده است ) فرهادی، 

 نانآکشاورزان کرند و فرورمعتقدند باید زمین را نفس داد. 

کردند و یک سال آیش در گذشته زمین را دو سال کشت می

ر ددوم پنبه و  مثال  در سال اول ، گندم ، در سال گذاشتند.می

 .( 2سال  سوم آن را کشت نمی کردند )جدول شماره  

 
 . تناوب کشت در روستاهای  کرند و فرور2جدول 

 سال سوم سال دوم سال اول

 نفس )استراحت دادن( پنبه گندم

 خربزه گندم جاتصیفی

 گندم استراحت پنبه

 خربزه گندم جو

 
)استراحت( زمین را موجب کاهش  فس دادنآنان ن

دانند و بر این باورند که چون زمین در هر های هرز میعلف

 شود.خورد پرقّوت مینفس )آیش( آفتاب می

کشاورزان معتقدند که  پس از کشت پنبه  ، زمین باید  

زه  بماند. بعد از کشت خرب "آیش "استراحت کند و در اصطالح 

است اما چنانچه  گندم کشت شود  کشت هر محصولی مناسب 

 بهتر است و دو برابر جو محصول می دهد. همچنین  به جای 

 تقادزمینی که جو کشت کرده بودند  گندم می کاشتند  و این اع

 ند.ارا داشتند که  در این حالت  به جای زمین آیش کشت کرده 

 

 تنوع کشت
منظور از  :چند کشتی و درهم کشتی )درهم کاری(

چند کشتی، کشت انواعی از گیاهان در قطعاتی  اصطالح

واحد است. در اغلب روستاها و  19جداگانه یک کشتخوان

کشتزارهای ایران به ویژه در حومة شهرها، این حالت به شدت 

 گیر است.شود و چشممالحظه می

منظور از اصطالح درهم کشتی )درهم کاری، کشت مخلوط، 

م محصول یا درخت در کشتی( کشت دو یا چند گونه یا رقهم

 (.219:  1382فرهادی،  ) قطعه زمینی واحد است

های سنتی منطقه توان در باغمثال بارز این درهم کاری را می

ن مالحظه کرد. اما منظور از تنوع کشت، وجود انواع گوناگو

ها از سویی و گیاهان کشت شده در کشتخوان واحد یا باغستان

 ویاه خاص به صورت هم زمان استفاده از ارقام متفاوت یک گ

 هم مکان است.

گفتنی است که تنوع کشت با نظام چند کشتی و درهم 

ما اشوند. کاری ارتباط بسیار نزدیکی دارد و گاه بر هم منطبق می

ام ها و ارقچند کشتی به خودی خود دامنه تنوع را در انواع گونه

 (.2201382) فرهادی، :  سازدیک گونه مشخص نمی

دوی و بکشاورزان خرده پا که زمانی  هاییتاز فعال بسیاری

شده، امروزه مترقی، جامع و مناسب تشخیص فایده تصور میبی

اند. شخم پراکنده، کشت متناوب و کشت مخلوط که داده شده

اند، شواهدی بر این مطلب هستند. توسط محققان گزارش شده

میان هم اکنون کشت مختلط به عنوان یک تکنیک فراگیر در 

ست. کشاورزان خرده پا در آفریقا و کشورهای دیگر رایج شده ا

 شد.ها این تکنیک عقب مانده فرض میکه مدت درحالی

 ( .50: 1378)امیری اردکانی، شاه ولی، 

                                                           
ت آبی هر روستا به دو یا غالباً سه های زیر کشینزمدر کشاورزی ایران،  -19

شود. در دشت گرمسار هر کشاورز در یمکشتخوان هرگاه بیشتر تقسیم 

 ک بهیاراضی خالصه سه قطعه یا در اصطالح محلی سه قره ]شاید قرعه[ هر 

ندم هکتار دارد که دو قطعه آن زیر کشت غالت )گ 5/2تا  2مساحت حدود 

 ارد.صیفی )پنبه یا خربزه( اختصاص دو جو( و یک قطعه )قرعه( زیر کشت 
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عالوه بر چند کشتی و هم کشتی، کشاورزان ایرانی در 

اند. دادهها اجازه رشد به گیاهان هرز را نیز میبرخی از کشت

ندم، بودۀ گ"گوید: ضرب المثل روستایی در گرمسار مییک 

خورد(. یمبه خاطر گندم تلخه هم آب . )"تلخه هم اوی ُخنه

در کشاورزان این منطقه  در مزارع پنبه ، گوجه فرنگی و چغن

هره کشت می کنند و همزمان با برداشت پنبه از این محصوالت ب

 برداری می کنند.

یره شقایق و گُل گندم و غ هایهر ایرانی صاحب ذوق گُل

خم را به وفور در کشتزارهای گندم و جو مشاهده کرده است. ش

ه و با گاو نیز ریشه بسیاری از گیاهان قوی ریشه و دراز ریش

های کرده است. در کنار کشتخوانچند ساله را کامالً نابود نمی

های در آیش نیز پس از شخم تا مدتی آزاد گندم و جو، زمین

شاه  دکانی،) امیری ار د که گیاهان خویش را به بار آورند.انبوده

 (.1378ولی، 

البته کشاورز ایرانی همیشه به گیاهان هرز اجازه رشد 

هایی نظیر پنبه کاری و جالیزکاری با داده است. در کشتنمی

 شد.های مکرر اجازه رشد به گیاهان هرز داده نمیوجین

اند. مخلوط برشمردهامروزه مزایای زیادی را برای کشت 

 نظیر:

ب رطوبت و مواد جذریشه در سطوح مختلف خاک برای  -

 شود.غذایی پراکنده می

یک گیاه ممکن است شرایط آب و هوایی مناسبی را برای  -

 گیاه دیگر فراهم آورد.

یت گیاهان تثبیت کنندۀ نیتروژن به تغذیه گیاهان غیرتثب -

 کنند.کننده نیتروژن کمک می

ن همراه دیگر گیاهان کاشته شوند، در اگر برخی گیاها -

شوند کمتر مورد حمله مقایسه با زمانی که تنهایی کشت می

 گیرند.آفات قرار می

های هرز کاهش نیروی کار الزم برای مبارزه با علف -

 یابد.می

تری به وجود نیاز به نیروی کار طی دوره زمانی طوالنی -

 آید.می

 شود.رطوبت بیشتری در خاک ذخیره می -

 یابد.میزان ریسک کاهش می -

) امیری  شودمیزان عملکرد در واحد سطح بیشتر می -

 (.51:  1378اردکانی، شاه ولی،  

 

 بندیآیش
های ها و هزارهیکی از شگردهای کشاورزی ایرانی در دوره

های کشاورزی بوده است. اگر میزان خاک بندی زمینگذشته آیش

یک  خردمندانه آن است که کشاورزی نسبت به آب خیلی زیاد باشد،

ی توانقطعه زمین هر ساله به زیر کشت نرود. چرا که چنین کاری نا

 .زمین و افزایش آفات گیاهی را به دنبال خواهد داشت

ویژه آن که شخم نیز مانند امروز با بندی در گذشته بهآیش

شده است که ریشه و پیاز شد، سبب میتراکتور و عمیق انجام نمی

نند های آیش گذاشته را پیدا کد ساله امکان رشد در زمینگیاهان چن

ک که همین گیاهان در ایجاد تعادل و شیرینی و عدم فرسایش خا

ها در این اند. در ضمن چریدن گوسفندان و دامشدهمؤثر واقع می

ها خود به خود سبب کودورزی و چاق کردن زمین را نیز زمین

 ساخته است.فراهم می

ویژه در بندی بهنی تجربیات بسیار خوبی از آیشکشاورزان ایرا

 سیاربکشت جالیز و بوستان کاری دارند. این کار هم سبب مرغوبیت 

شوار شده که مبارزه با آن بسیار دجالیز و هم عدم رشد گل جالیز می

 .بوده است

بر این  هاآنگویند. می 20(کشاورزان گرمساری به آیش )آگِش

مین باعث تقویت زمین و آفتاب خوردن و باورند که آگِش گذاشتن ز

                                                           
کمبود آب، مقدار زمین بیشتر از آب، وسایل شخم محدود از یک سو و  - 20

افزایش حاصلخیزی )قوۀ زمین( از طرف دیگر دالیل به آیش گذاشتن زمین بود. 

گویند. در گذشته زمین ( میages« )آگش»کشاورزان گرمساری به آیش در اصطالح 

زدند تا آفتاب یمنوروز زمین را شخم  45دادند و در یمیخاب را در فصل زمستان 

شود. در یمبخورد و بر این باور بودند که خاک زمین آفتاب خورده بسیار با قوت 

این روستا، هر کشاورز شش هکتار زمین در اختیار دارد که در سه قطعه )قُرّه( در سه 
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شود. در گذشته که آیش اراضی زراعی کامالً عمل آمدن آن می

های ایالت و عشایر در فصول بهار و پاییز شد چریدن گلهرعایت می

شد. زارعان گرمساری به اراضی که موجب کودورزی این اراضی می

:  1393حسینی ، ) شاه  .گویندمی« یاه کال»شود به آیش گذاشته می

92.) 

« کلش به کلش»شود کشاورزان به زمینی که هر ساله کشت می

گویند. همچنین به می« "آگِش»چنانچه یکسال در میان کشت شود 

زارعان معتقدند که گویند. می« ایکاله»زمین دایری که کشت نشود 

اگر زمین به آیش گذاشته شود و در سال بعد زیر کشت گندم رود 

 کند.می 21«یر»گندمش 

 

 دوم، دانش بومی در کنترل آفات زراعی و باغی

 یخاب
وایل ر ادزمینی را که  قرار است زیر کشت بهاره یا پاییزه ببرند 

خ بندند. سوز و سرمای زمستان باعث یزمستان یک یا دو بار آب می

گویند و اعتقاد دارند که شود. این آبیاری را یخ آب میزدن زمین می

رود و یمزمین پوک شده و آفات و بیماری های آن از بین با این کار 

که  شود. کشاورزان منطقه بر این باورندزمین برای زراعت آماده می

یاری زمینی که یخ آب نخورد در تابستان و فصل کشت با آب

 شود.  همچنین به سومین آبیاری غالت در فصل زمستان سیراب نمی

 هم یخاب گفته می شود.

                                                                                             
صیفی )خربزه یا پنبه( یک قُرّه  منطقه زراعی قرار دارند. یک قُرّه )قطعه( زیر کشت

زیر کشت شتوی )زمستانه( غالت )گندم و جو( و قُرّه سوم نیز آگش بود و بدین 

ترتیب ضمن رعایت تناوب کشت با آیش گذاشتن یک قُرّه )قطعه( از زمین موجب 

 شوند.یمهای زراعی ینزمتقویت و حاصلخیزی 

  ری: افزونی، برکت . - 21

 
 دفعات شش گانه آبیاری گندم در روستاهای کرند و فرور. 1 شکل

 

 تناوب کشت
های هرز های سنتی کنترل علفتناوب کشت یکی از روش

ز (. امروزه از تناوب به عنوان یکی ا1379است )آهون منش، 

شود. تناوب های هرز نام برده میهای مؤثر در کنترل علفروش

اوب های هرز دارد. تنزراعی، نقش بسیار مؤثری در کنترل علف

های هرز از میزبان اختصاصی خود زراعی باعث جدا شدن علف

 شود.می

گذاری و تناوب کشت از جمله اقداماتی است که آیش

های آفات گیاهی آن را رعایت کشاورزان برای کاهش خسارت

ز اکنند. زیرا به تجربه برای آنان ثابت شده است که بسیاری می

های هرز بسیار خطرناک جالیز که از علف گیاهان  از جمله گل

ه عنوان ) مثل خربزه(. بسیاری از گیاهان حتی ب اندحساساست 

کنند و اندام این علف را در زیر تله برای این آفت عمل می

خاک و در درون ریشه خویش از رشد متوقف کرده و قبل از 

ظاهر شدن بر روی زمین و گل دهی و پراکنش بذرهای بسیار 

های اطراف، آن را از میان و انبوه آن و آلودگی زمین ریز

 برند. بدین سبب همواره بر جای کشتزارها، خربزه، گندم یامی

کارند و با دو تناوب آن، چنان چه مقدور شد یونجه را جو می

 .کنندجایگزین می
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کشاورزان گرمساری معتقدند که کشت پنبه  ، ذرت و 

کند. از این رو بایستی آن را به آفتابگردان زمین را کم قوه می

 داد. 22"رِشوَت "آیش گذاشت و  

 

 آبیاری غرقابی
های هرز از طریق تناوب و کشت برای مبارزه با علف

گیاهانی مانند شبدر، اسپرس و یونجه در مزرعه خسارات 

دهند. روش دیگر نیز شیوه آبیاری های هرز را کاهش میعلف

گی به زمین است که باعث خف)غرقابی( و یخ آب دادن زمستانه 

 .شودمی هاآنهای هرز و تباهی بذر علف

های آبیاری مبارزه با گل جالیز و سایر از جمله روش

 های هرز، روش آبیاری غرقابی بود زیرا دهقانان به تجربهعلف

های هرز  دریافته بودند که بذر گل جالیز و بسیاری از علف

ی باروری  را از دست م پس از مدتی ماندن زیر  آب  ، قدرت

 دهند.

 کشاورزان گرمساری معتقدند که مصرف کود حیوانی تازه و

شود. های هرز در مزرعه مینپوسیده باعث رویش انبوه علف

های خاصی انباشته تا بنابراین کودهای حیوانی را در محل

رطوبت موجود در کود و گرمای حاصله از تخمیر با گرمای 

شود و قبل از ی هرز موجود در کود هامحیط موجب رشد علف

از بین  هاآنای از آنکه بر سطح خاک توزیع شوند بخش عمده

 .روندمی

 

 ریشه کن کردن علف های هرز 
کشاورزان گرمساری بعد از بیل زدن باغ یا مزرعه، 

چون در غیر  کنندرا جمع آوری می« 23بازمیل »های گیاه ریشه

 کند.به سرعت رشد می و های گیاه تکثیرصورت ریشه این

                                                           
به کود دادن در اصطالح رِشوَت دادن یا رشوه دادن  کشاورزان گرمساری - 22

 می گویند.

 می گویند. "گوی تَرکُنَک "سایر کشاورزان گرمساری به این گیاه   - 23

ه بکشاورزان برای مبارزه با جو موشه که در اصطالح محلی 

، و قبل از بذردهی را آبیاری کرده گویند زمینمی نیز "دوسر»آن 

زنند تا به کود سبز تبدیل شود یا اینکه به زمین را شخم می

ها بر این باورند که جو موشه دو سر رسانند. آنها میتعلیف دام

ینده آیک سر آن امسال سبز می شود و سرِ دیگر ِ آن سال  دارد 

ز  اا کامالًت اقدام به این کار کنندی بنابراین باید دو سال متوال. 

 زمین برچیده شود.

 

 افزودن خاکستر به  زمین
باغداران در حین بیل زنی، خاکستر را با کود حیوانی 

ابودی کنند. این کار باعث نمخلوط کرده به زمین اضافه می

 گردد.) آب دزدک( می  24زیمین بُرِّه "آفاتی مثل  

لک اباغداران ، برای مبارزه با آفت شته انار، خاکستر را 

کردند و با کمک جارو محلول یاد شده را کرده در آب حل می

 پاشیدندروی درخت می

 

 آتش زدن بقایای میوه های آلوده
فات و یکی از روش های مبارزه فیزیکی بومیان  علیه آ

زان بیماری های گیاهی ، استفاده از آتش است. برخی از کشاور

ات ل آف، سوزاندن بقایای گیاهی را یکی از راههای موثر بر کنتر

س ار پو بیماری های گیاهی می دانند. برخی از باغداران انار ک

ی ماز جمع آوری انار ، انار های آلوده به ِکرم گلوگاه را 

 ی پاکباغ خود را از آلودگی این بیمارسوزانند. تا بدین طریق 

 کنند.

 

 تُف نم کردن 
ای نه چندان دور، جالیزکاران گرمسار، با در گذشته 

محافظت ه پوشاندن گُل خربزه آن را از خسارت مگس خربز

زمانی که خربزه به اندازه یک فندق بود با  هاآنکردند. می

گ قرار مرطوب کردن میوه با آب دهان آن را در بین دو بر
                                                           
24 zimin borre- 
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ریختند.. با بزرگ شدن دادند و کمی خاک بلغور روی آن میمی

و ضخیم شدن پوست آن، ُگل )میوه خربزه( را از خاک خارج 

« تّف نم کردن» کشاورزان به این کار در اصطالح  .کردندمی

 (.1393:118گفتند. )شاه حسینی ، می

 

 کیسه کردن  محصوالت
هایی نظیر انگور و میوه های دور، کیسه کردناز گذشته

آفتابگردان در دشت گرمسار مرسوم بوده است. کیسه کردن 

از حمله حشرات مثل زنبور و  هاآنها به منظور محافظت میوه

 هاآنپرندگان و کاهش تأثیر سوز محیطی نظیر سرما بر روی 

 شود.انجام می

خواستند تا اواسط یی را که میانارهادر  گذشته باغداران 

کردند بدین وی درخت سالم بمانند نمد دوز میزمستان ر

هایی از نمد پوشانده و آن را صورت که انار را در تکه

 دوختند.می

 

 یباغی و زراعجمع آوری بقایای محصوالت 
ی که سنتی کشاورزیکی از رسوم به یادگار مانده از دوران 

ی از معدودی زندگی اساسیازهای نین تأمای در یژهویگاه جا

ینان فاقد نشیی، بخصوص خوش روستان اقشار جوامع یرتریفق

ی روی مانده بر باقی محصوالت آورین داشته است، جمع زم

ین است. زارعیات برداشت توسط عملین یا درخت پس از زم

ینی در مزارع گندم و جو و چین رسم خوشه این شکل بارزتر

 .در مزارع پنبه نام دارد25ینک چپس 

شد و غالت درو یمنجام ی ادستی غالت درودر گذشته 

یده چیی منظم در کنار دست دروگر هادستهشده به شکل 

یی به نام بزارهاای گندم توسط هادستهیان کار درو، پاشد. در یم

حل می و به آوریی با دو شاخه بودند، جمع هاچوبدوخاله که 

 .شدندیمخرمن حمل 

                                                           
25- pas chinak 

ها ی از خوشهبرخی محصول و حمل آن درویان جردر 

ت ین تحچی به نام خوشه گروهماند. یمی باقین زمی رو

 یندگان مالک یا زارع به دنبال جمع شدننمانظارت یکی از 

ین اکردند. یمی مانده را جمع باقی هاخوشهی گندم، هادسته

یر و فقسرپرست و کودکان یبی افرادیوه زنان، ب عمدتاًگروه 

ه بود کیایی مترتب مزاینی چین بودند. بر خوشه نشیتیم خوش 

جاد یایای محصول، بقااهم آن عبارتند از : پاک شدن مزرعه از 

ین بخش تأمی از زنان و کودکان، تعدادی برای فصلاشتغال 

 یر .فقی خانوارهایاز زمستانه نی از مهم

 یش آمدپی اقتصادییراتی که از نظر تغین و کمبابا استفاده از 

نمود، ین محرومی مختلف دولت به هاشکلی که به توجهو 

 .یار محدود شدبسین رفت و یا بینی از چخوشه 

ای هبرخی از باغداران  ،  پس از جمع آوری انار ،  انار  

 پوسیده و آلوده به کرم گلوگاه را می سوزانند .

ی کوچکی که پس از برداشت محصول روی انارهاآنها به  

ی اانارهگویند. این یا باغ بَُنک می 26مانند انار باغبونیدرخت می

کوچک پس از مدتی بسیار آبدار و خوشمزه شده و مورد 

 گیرند.استفاده بیلداران و کودکان  در اسفند ماه قرار می

 

 هرس
ای زایشواهد حاکی از آن است که بومیان از قدیم االیام با م

های آلوده ها و برگاند. آنان برای هرس شاخههرس آشنا بوده

شاخه و برگ محدود  های قائل هستند. هرس باهمیت ویژه

های انتهایی گیاهان را های جوان و جوانهشود و گاهی اندامنمی

 .شود که برای تغذیه و یا زیست آفات جذاب هستندشامل می

های ای هستند که بیشتر اندامها از جمله حشرات مکندهشته

های پنبه در دهند. شتهجوان گیاهان را مورد حمله قرار می

های مذکور، گیاه کنند. شتهیی گیاه زندگی میبخش جوانة انتها

، بستر هاآننمایند و عسلک حاصل از ترشح را ضعیف می

                                                           
26- baqbooni 
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آورد. مناسبی برای رشد عوامل میکروبی و قارچی فراهم می

برخی از کشاورزان دشت گرمسار با حذف جوانه انتهایی پنبه 

های جانبی و افزایش عملکرد انجام که با هدف رشد ساقه

 شوند.ها میها در این گونه بوتهرد مانع از استقرار شتهگیمی

 

 کنترل بیولوژیک
 در کشاورزی سنتی کنترل بیولوژیکی به شکل طبیعی انجام

شود و مجموعه عملیاتی که به منظور کشت و کار انجام می

کرد. این ایده که انسان گرفت کنترل بیولوژیک را حمایت میمی

ا در جهت کنترل ریط زیست تواند یکی از عوامل محمی

 موجودات زنده دیگر به کار گیرد، بتدریج حاصل گردید خشک

ه ککردن انجیر، قیصی، زردآلو، آلوچه و نظایر آن در آفتاب 

رساند از به حداقل می هاآنزا را بر روی فعالیت عوامل بیماری

که از  استولوژیک آفات انباری های کنترل بیجمله روش

 .داشته است بسیاری از مناطق روستایی رواجها پیش در سال

ها به الرو باغداران برای تسهیل دسترسی مورچه

های چوبخوار، انگوم )شیره خام خارج شده از درخت( سوسک

کنند. با این عمل، را به وسیله داس از روی درخت پاک می

 بنابراینگردد، های ورود الرو به تنه درخت نمایان میسوراخ

ها به راحتی وارد تنه درخت ز طریق این سوراخها امورچه

آنها را نابود  ی چوبخوار تغذیه نموده والروهاشوند و از می

 .کنندمی

 

 ترساندن با  مترسک
هجوم جانورانی مثل خوک، تشی، خرگوش و پرندگان به 

ز او ...  محصوالت کشاورزی نظیر غالت: آفتابگردان، خربزه ،

 های بسیار دور با آنجمله مسائلی است که کشاورزان از گذشته

 اند.مواجه بوده

پرندگان در مراحل مختلف به محصوالت کشاورزی آسیب 

رسانند. در مرحله کاشت، بسیاری از بذور کاشته شده به می

در بعضی مناطق  بنابراینشوند و وسیله پرندگان برچیده می

و تنک خواهد بود. باغداران به منظور بذور سبز شده اندک 

اند و به کار هایی را ابداع کردهکاهش خسارت جانوران، روش

های چوبی با قرار دادن آدمک هاآناند. به عنوان مثال گرفته

 .دهند، خسارات جانوران را کاهش می "مترسک"ملبس به نام  

 

 نتیجه گیری 
به خود جلب  امروزه یکی از مسایلی که توجه محققان  را

کرده است ، نقش دانش بومی در توسعه درون زا و پایداری 

ی نواحی روستایی است زیرا دانش بومی با بهره گیری بسترها

ی تجربی ، می تواند نقش مهمی در انتقال  اطالعات و بارور

قدرت تصمیم گیری در روستاییان داشته باشد  و در بهره 

ی واقع شود. دانش بوم برداری مطلوب منابع و امکانات موثر

 مردم محلی میراث ارزشمندی محسوب می شود که برای برنامه

های مدیریتی و توسعه اجتماعی فرصت هایی را فراهم می 

 آورد.

شناخت  دانش های بومی و شیوه های سنتی تولید  و  

 آگاهی از دانش  روز نقش کلیدی  در دستیابی  به شاخص ها

اده اشت.  در سال های اخیر استفی توسعه پایدار  را خواهد د

از تکنولوژی ها ی پیشرفته مشکالت زیست محیطی  و هزینه 

 های باال را در فرایند  تولید سبب شده است . 

دانش بومی در ترکیب با دانش جهانی به منظور به روز 

 شدن و سازگاری با شرایط نوین محلی می تواند راهی مناسب

یند مشارکت مردم  بومی در فرابرای توسعه پایدار روستایی و 

 .توسعه باشد 

 خالصه کالم این که برای حفاظت از محیط زیست غیر قابل

ای تجدید، راهی جز آشتی با طبیعت و بهره گیری از راهکار ه

د.  طبیعی ، بومی و سازگار با شرایط اقلیمی کشور وجود ندار

 م.گیریببنابر این باید از تجربیات هزاران ساله اجدادمان بهره 
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 منابع   

(. رویکردهای برنامه ریزی روستایی 1395افراخته ، حسن )
 ایران از منظر بومی سازی. تهران ، دانشگاه خوارزمی

فاهیم ( مبانی، م1378امیری اردکانی، محمد؛ شاه ولی، منصور. )
و مطالعات دانش بومی کشاورزی. تهران: وزارت جهاد 

روستایی،   ئلمساسازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی 
 (.34)سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 

( دانش 1382امیری اردکانی، محمد؛ عمادی، محمدحسین.  )
 بومی در دامداری سنتی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی،

برداری، دفتر مطالعات و معاونت ترویج و نظام بهره
 . هابرنامهتلفیق 

( دانش 1381ن. )امیری اردکانی، محمد؛ عمادی، محمدحسی
های گیاهی. تهران: یماریببومی در کنترل آفات و 

وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ترویج و نظام 
 . هابرنامهطالعات و تلفیق برداری، دفتر مبهره

های گیاهی یماریب( اصول مبارزه با 1379آهون منش، علی. )
 .1379چاپ دوم( اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، )

استان ) ( .در آمدی بر سیر فلسفه در ایران ب1355م.  )پرمون  ، 
 زرتشت ( . تهران ، جهان کتاب  –اساطیر 

ضی (کشاورزی و مناسبات ار1355پطروشفسکی، ایلیاپا اویچ.  )
 . در ایران عهد مغول. ترجمه کریم کشاورز، تهران: نیل

 (. نرخ واقعی فرسایش خاک در ایران 1393درویش ، محمد ) 
 1393؟تارنمای مهار بیابان زایی ، ششم دی  چقدر است

 ( ، دانش بومی بهداشت 1387سالمی قمصری ، مرتضی.  )    
خاک و توانبخشی زمین در ایران ، نقدی بر کتاب 
کشتکاری و فرهنگ. ) تالیف  دکتر مرتضی فرهادی ( ، 

 1387، بهار  40فصلنامه علوم اجتماعی ، ش 

مدن تهم ایرانیان در برپایی ( آبیابی : س1389سعیدی ، عباس )
سکونتگاهی. در : ده مقاله در شناخت سکونتگاههای 

 روستایی  ، تهران ، نشر مهر مینو.

 ( شیوه های بومی بهره گیری از منابع1389سعیدی ، عباس )
محدود ، مورد : بهره گیری از آب باران در جزیره 
 کیش. در : ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستایی 

 تهران ، نشر مهر مینو.، 

ار (طرح مدیریت پاید1392.  )(و دیگران)سلمانی مقدم، محمد 
ن: مروری بر فاز اول(. تهرا) منابع آب و خاک حبله رود

معاونت آبخیزداری، دفتر طرح مدیریت منابع آب و 
 خاک حبله رود.

زه ( مستند سازی دانش بومی  حو1393شاه حسینی ، علیرضا . )
 سفارش طرح مدیریت پایدار منابع آب وحبله رود ، به 

خاک حبله رود سازمان جنگلها و مراتع کشور ، تهران 
 انتشارات عمران . 

ی ( روش شناس1383شاه ولی، منصور؛ امیری اردکانی، محمد. )
پژوهش در دانش بومی کشاورزی. وزارت جهاد 

 کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی .

( درد بد آبی و بی آبی شهرستان 1367عاشوری، اسماعیل. )
: مجموعه در .(آن در گرمسار مسائلآب و )گرمسار 

، به کوشش دکتر محمد حسین 4مقاالت جغرافی شماره 
 پاپلی یزدی، مشهد: آستان قدس رضوی.

حکمت ( »1378عمادی، محمدحسین؛ عباس، اسفندیار.  )
دیرین در عصر نوین: کاربرد دانش بومی در توسعه 

ان: : مبانی، مفاهیم و باورهای حاکم. تهر1جلد پایدار، 
وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل 

 .(33روستایی، )سلسله انتشارات روستا و توسعه شماره 

( اراضی کویرخوار. مجله فالحت و 1299غالمحسین مهندس. )
 شمسی(. 1299پیجی ئیل )تجارت، دوره سوم 

ول. ای و دامپروری در ایران، جلد الفتی، هادی. تاریخ کشاورز
 .1374تهران: امیر کبیر، 

( بحران محیط زیست در ایران و 1379فرهادی، مرتضی.  ) 
ی فرهنگ راهکارهای مردمی و هادانشلزوم بازنگری 

 13 و 14ش ملی. نمایه پژوهش، 

ی سنتی ها)سازمانسوزان  چوم (.1372فرهادی، مرتضی. )
ز، ام( در روستاهای الیگودرمبارزه با سرماهای نا بهنگ

تحقیقات  فصلنامه .(سمیرم، شهرکرد و نجف آباد
 زمستان(.) .31جغرافیایی، شماره 

( کشتکاری و فرهنگ. چون و 1382فرهادی، مرتضی. )
های سنتی یوهشچراهایی بر کشاورزی صنعتی و 

ن: بهورزی و بهداری بر توان بخشی زمین در ایران. تهرا
ریزی و اقتصادی معاونت برنامه وزارت جهاد کشاورزی،

 ریزی و اقتصاد کشاورزی .ی برنامههاپژوهشمؤسسه 

مرکز آمار ایران .  فرهنگ آبادی های  استان سمنان در 
 1395تا  1335سرشماری های 

ن. ( شناختی از کشاورزی سنتی ایرا1359یاوری، احمد رضا.  )
 ترجمه و نشر کتاب . بنگاه تهران:

 


