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  بررسي نقش دانش بومي آبخيز داري در توسعه پايدار روستايي

  

  *محمد مهدي فاضل بيگي 

  دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي

   دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران

  

  چكيده

 
انگيز بودن را   اين شگفت   . بيگمان سده ي بيستم ميالدي، يكي از سده هاي شگفت انگيز در تاريخ جهان بوده است               

در بسياري از ميدان ها آن را مي تـوان  يكـي از هولنـاكترين دوران هـاي زنـدگي                     . نبايد حتما از ديد مثبت نگريت     

. هولناك بودنش بيش از همه، در راستاي ويراني دو زيستگاه اصلي زندگي بشري جلـوه كـرده اسـت                  . بشري شمرد 

ني دو زيستگاهي كه همه ي هستي انسان و آينده اش بـه آن  نخست، زيستگاه طبيعي و ديگري زيستگاه فرهنگي، يع  

حوزه هاي آبخيز و انواع مختلفي از منـابع طبيعـي، خـاك، آب، جنگـل، مرتـع،               زيستگاه طبيعي شامل    . وابسته است 

در اين ميان دانش بومي به عنـوان يكـي از اجـزا اصـلي زيـستگاه فرهنگـي از نقـشي                    . مي باشد .... حيات وحش و    

  . حفظ زيستگاه طبيعي برخوردار استبرجسته در 

لذا بسياري از كشورهاي .  حفاظت، احيا و اصالح آبخيزها براي دستيابي كامل به اهداف توسعه اهميت حياتي دارند

يكـي از راهكارهـاي   . در حال توسعه به اين امر توجه داشته و منابع زيادي را در زمينه آبخيز داري صرف مي كننـد                  

ها استفاده از دانش سنتي بوميان هر منطقه اسـت كـه بـه واسـطه كـل نگـر بـودن و پيـدايش                         بهبود وضعيت آبخيز    

. تدريجي، تطابق بسياري با اكوسيستم يافته كه اين خود مي تواند گام بزرگي در جهت پايداري محيط زيست باشـد                   

سـتا و توسـعه     تجربه چند دهه گذشته در زمينه توسعه روستايي نشان مي دهـد كـه نحـوه نگـرش بـه موضـوع رو                      

براي شناخت روستا، مسائل آن و توسعه روسـتايي و همچنـين اجـزاي              . روستايي بايد دچار دگرگوني بنيادين شود     

وابسته آن از قبيل آبخيز داري بايد به آن به صورت يك كل واحد نگريست و با نگرش سيـستمي شـناخت الزم را                         

  .كسب كرد

  

  سعه پايدار، توسعه روستايي، تونگرش سيستميدانش بومي، : واژگان كليدي

  

  

  

Email: fazel_mehdi@yahoo.com 
Mobile: 09188394458  
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  مقدمه

با جدي تر شدن بحران هاي زيست محيطي، بشر هر روزه به اشتباهات گذشته خـود در رابطـه بـا توسـعه، بيـشتر                         

ذكـر  . د پايدار همـراه آن باشـد       مگر  اينكه پسون    م نمي شنوي  " توسعه "  واقف مي شود به طوري كه اخيرا در مورد        

 خاكهاي زراعي و نيز آلودگي  و كمبود منابع آبهاي سطحي  و زير زمينـي                 ،بحرانهايي چون فرسايش مراتع، جنگلها    

پـيش از بـروز انكـار    . كافي است تا نسل حاضر را متوجه محدود بودن ذخاير طبيعي و آسيب پذيري كره زمين كند 

 حـداكثر بهـره     ؛ در محافل توسعه، همواره بر دستيابي به حداكثرها پا فشاري مي كرد            ناپذير اين بحرانها، تفكر غالب    

برداري از منابع طبيعي، حداكثر توليد، حداكثر مصرف، حداكثر فروش و حـداكثر سـود، بـراي توجيـه كليـه زيـاده                       

بود و بـه نـدرت از       به بيان ديگر، حصول به حداكثر، آرمان بي چون و چراي توسعه             . خواهي هاي توسعه كافي بود    

  .مورد سوال قرار مي گرفتاين زياده خواهي طرف پژوهشگران توسعه 

توسعه پايدار تالش بشر در تعديل زياده خواهي هاي نيم قرن اخير است به اين ترتيب كـه بهـره بـرداري بهينـه از                         

پـذير دسـتيابي بـه      هاي نسل حاضر جـايگزين هـدف سـيري نا          منابع طبيعي براي توليد كافي، جهت رفع نيازمندي       

از اين ديدگاه منابع طبيعي متعلق به نسل هاي آينده نيز مي باشد و براي تمام نسل بشر بايـد                    . حداكثر ها شده است   

  . شودحمايتاز اين ذخاير ارزشمند و آسيب پذير مراقبت و 

  

  روش شناسي

بـه منـابع     عه پايـدار روسـتايي    نقش دانش بومي آبخيز داري در توس      بررسي  براي مطالعه و كسب اطالعات پيرامون       

 منابع مزبـور بـه آن اشـاره مـستقيم شـده      در  كمترمتعددي مراجعه شده است ولي با توجه به نوين بودن اين بحث،        

ه تحليلي بعمل آمد تا با نگرش بـه         عبه همين دليل ضمن كسب اطالعات مورد نياز تلفيقي از آنها، روش مطال            . است

از ايـن جهـت روش   . پي بـرد   دانش بومي آبخيز داري در توسعه پايدار روستايينقشمجموعه فراهم شده بتوان به     

  .في انتخاب گرديده استي توص-مطالعه تحليلي 

  

  1ضرورت مطالعه و برنامه ريزي آبخيز

لـذا بـسياري از     . اهميت حيـاتي دارنـد    پايدار  حفاظت، احيا و اصالح آبخيزها براي دستيابي كامل به اهداف توسعه            

 در  امـا . ر حال توسعه به اين امر توجه داشته و منابع زيادي را در زمينه آبخيـز داري صـرف مـي كننـد                      كشورهاي د 

بعضي كشورهاي در حال توسعه مشكل تخريب آبخيزها و محدوديت منابع موجود به قدري زياد اسـت كـه اتخـاذ     

يژه كه بـا حـداكثر كـارايي، كمتـرين           در اين ميان اتخاذ تدابير و      .برنامه هاي دراز مدت و جامع اجتناب ناپذير است        

 از اولويت ويژه اي  مي كنند    در عرض زمان حركت       اتخاذ شيوه هايي كه    صدمات را به محيط وارد كرده و همچنين       

  .برخوردار است

  

  تعاريف

  .نخست بعضي از اصطالحات را تعريف مي كنيم

ياسي، اجتماعي، اقتصادي، براي طراحي و      ، س كيژي بيولو واحدي هيدروليك است كه به عنوان واحد فيزيكي،       : آبخيز

  .پذيرفته شده است) آب،خاك،پوشش گياهي(مديريت منابع طبيعي 

                                                 
1- Watershed 
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عبارت از كاهش ارزش حوزه با گذشت زمان، شامل افت پتانـسيل توليـد آب و خـاك، همـراه بـا                      : 1تخريب آبخيز 

. و زمان بندي جريان آب مي گـردد       تغييرات بارز در واكنش هيدروليكي رودخانه كه منجر به كاهش كيفيت، كميت             

قطـع جنگـل، كـشت      (  اثر تقابل خصوصيات فيزيوگرافي، اقليم و بهره برداري نامناسب از زمـين               در تخريب آبخيز 

تخريـب آبخيـز منجـر بـه تغييـرات           .حاصـل مـي شـود     ..... ) نامناسب، به هم زدن ساختمان خاك، جاده سـازي و         

  .رفتن امكانات اقتصادي و افزايش مشكالت اجتماعي مي گردد از بين  و همچنيناكولوژيك تشديد شونده

آبخيز داري عبـارت از مـديريت و بهـره بـرداري هماهنـگ، يكپارچـه و قانونمنـد از منـابع طبيعـي،                      :2آبخيز داري 

كشاورزي، انساني و اقتصادي يك آبخيز؛ مشروط برآن كه سرمايه اصلي آبخيز كه همانا منابع  آب و خاك آن است، 

  . حفظ شود و دچار تاثيرهاي منفي نگرددكامال

.    

  مفاهيم توسعه

  توسعه چيست؟ 

توسـعه  .  همپاي زندگي بهتر تلقي مي شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بيشتر منتفـع مـي گردنـد      3امروزه توسعه 

گيـري  همان رشد اقتصادي نيست؛ زيرا توسعه جرياني چند بعدي است كه در خود توسعه تجديد سازمان و سمت                   

توسعه، عالوه بـر بهبـود در ميـزان توليـد و درآمـد، شـامل                .  اجتماعي را به همراه دارد     -متفاوت كل نظام اقتصادي   

. دگرگوني اساسي در ساختمان هاي نهادي، اجتماعي، اداري و همچنين ايستارها و وجه نظرهاي عمومي مردم است                

  .4را نيز در بر مي گيريدتوسعه در بسياري موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم 

  

  5توسه پايدار

 انديشه سيستمي بر توسعه پايدار حاكم شد و تاثير متقابل اقتصاد، اجتماع و محيط زيـست مـورد               1990از آغاز دهه    

. در اين ديدگاه، توسعه پايدار توسعه اي بلند مدت است كه نسلهاي آينده را نيز در بر مـي گيـرد                  . توجه قرار گرفت  

توسعه در خور و پايدار درصدد فراهم آوري استراتژيها و ابزاري است كه بتواند به پنج نياز اساسـي                   مي توان گفت    

تلفيق حفاظـت و توسـعه، تـامين نيازهـاي اوليـه زيـستي انـسان، دسـتيابي بـه عـدالت اجتمـاعي،                        : زير پاسخ دهد  

  .6خودمختاري و تنوع فرهنگي بر حفاظت يگانگي اكولوژيك

ه پايدار به صورت طبقه بندي شـده در كـشورهاي در            عكه هنوز امكان استفاده از اصول توس      اگرچه به نظر مي رسد      

  .حال توسعه وجود ندارد، معرفي آن حداقل مي تواند چهار فايده را در بر داشته باشد

عـاريف خـود دقيقتـر نگـاه       تها را وادار مي كند كه به مدل ها و           اقتصاد دانان و اكولوژيست    ،توسعه پايدار  -1

  . كنند

                                                 
1  - Watershed Degredation 
2- Watershed Managment  
3- development  

   .١٨ ازAB8 ،-DE@+؛ 8?<28 ا> ;: 9-238 67-/+ 23/45 رو/.-,+؛ ص -)
5- sustainable development  

J- ار، ص>,-K 23/45 4؛./:K ،Lاب زاد:D8 ٣٩.  
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هـاي انـسان      از طريق مفهوم توسعه پايدار مي توان به برخي از شيوه ها و ابزار اندازه گيري آثار فعاليـت                   -2

هاي اقتصادي به عنوان مثال در تعين توليـد ناخـالص ملـي، بـا                شاخص. روي محيط زيست دست يافت    

 .كاهش منابع طبيعي و تخريب آنها را بر اثر آلودگي شامل شوند

هاي توسعه بين المللي، وارد كردن توسعه پايدار به عنوان يك رشته معيارها              براي سازمان مهمترين مساله    -3

البته براي دستيابي بـه يـك مجموعـه كامـل           . و ضوابط در تجزيه و تحليل پروژه و بازنگري سياستهاست         

ن بـه  فرهنگي و اكولوژيك راه درازي در پيش است، ولي مفهوم توسعه پايدار زمينه مناسـبي بـراي رسـيد             

 .چنين هدفي فراهم كرده است

هاي توسعه را در كشورهاي      توسعه پايدار در حال تبديل شدن به يك نظريه فلسفي است كه تمام فعاليت              -4

 .فقير و غني به هم پيوند مي دهد

  1توسعه روستايي

سائلي كـه    نوع جديدي از فعاليتها در سطح محلي جهت پاسخ به ماهيت مـ             1980 و اوايل دهه     1970در اواخر دهه    

اين استراتژي ها متنوع بودند؛ مانند توسعه بومي، توسعه پـائين بـه بـاال و                . برخي با آن مواجه شده بودند حاكم شد       

ها تفاسير متعددي وجود دارد، اما بحـث مهـم    در مورد مفاهيم و محتواي اين استراتژي  . توسعه همه جانبه روستايي   

محلي و براي موسسات محلي در برنامـه ريـزي، وسـايل و فرضـيات         آنها هدفي را كه بر نقشي بزرگتر جهت مردم          

اما آنچه مهمتر به نظر مي رسد توسعه همه جانبه روسـتايي             .2برنامه هاي توسعه محلي تاكيد مي كند شرح مي دهد         

ي است، چرا كه در بطن خود و در روش اجرايي آن، اصول توسعه پائين به باال يعني توسعه بر مبناي نواحي روستاي                     

رعايت شده است، به هر حال توسعه روستايي در مفهوم كلي آن جـدا از رونـد                 ) روستابه شهر ( و اجتماعات محلي  

يكي از مهمترين موضوعاتي كه بايد در تدوين روش دستيابي به توسـعه همـه جانبـه روسـتايي                    .كلي توسعه نيست  

. امتداد مداخالت در سطح منطقه قرار گيرند      هاي اوليه و اصلي در       بررسي شود، شناسايي مواردي است تا مسئوليت      

بخش كشاورزي طبيعتا و عمومـا نقطـه   .  استروستايياز آنجا كه كشاورزي تنها وسيله امرار معاش براي اكثر مردم    

ها توسعه روستايي است و موسسات و نهاد هاي كشاورزي اغلب نقش نهاده هاي پيشاهنگ را بـر                   شروع استراتژي 

عتي بنـدرت ايـن     نبنگاه هاي صـ   . ه موسسات آموزشي، بهداشتي نيز اين نقش را ايفا مي كنند          اگرچ. عهده مي گيرند  

  .3گونه عمل مي كنند

  

  رويكرد سيستمي 

رويكرد سيستمي به اكوسيستم ها، تجزيه و تحليل گران و برنامه ريزان اكوسيستم ها را تشويق مي كند تا با تاكيد بر    

چنين ديدگاهي حائز   .  اين اجزا يك تصوير كالن از اكوسيستم بدست آورند         كل اكوسيستم، اجزاي آن و روابط ميان      

اهميت است زيرا به ما يادآوري مي كند كه براي مثال، بسياري از مشكالت مربوط به منابع آب ماننـد آلـودگي آب                       

ن در خـشكي  اكثر عوامل آلودگي آب از فعاليت هاي  انـسا    . يا سيالب را نمي توان با تاكيد محض بر آب حل نمود           

از سـوي ديگـر،     . ناشي مي شود و پتانسيل تخريب سيالب به شدت تحت تاثير بهره برداري از خـشكي قـرار دارد                  

بسياري از مشكالت مربوط به خشكي ها مانند كاهش توليد كشاورزي و از بين رفتن تنوع زيستي در نتيجه كـاهش             

هد بود كه تصوير كالني از اكوسيـستم داشـته باشـيم و    بنابراين، حائز اهميت خوا . يا افزايش شديد آب رخ مي دهد      

                                                 
1- rural development  
2- Keane, Michael j.; "Economic Development Capacity Amongst Small Rural Communities".  

٣-Yدن و 23/45 رو/.-,+" و>؛ .  ه-گ، ه:E +.36از 8`-_^ ا/-/+ ص +aDab5" ص ،J١.  
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نكته مهم دراينجاست كه يك اكوسيستم را تا چـه انـدازه كـالن در            . فقط بريك جز يا يك بخش از آن تاكيد ننمائيم         

اگر اين تصوير كالن خيلـي بـزرگ باشـد،        . نظر بگيريم و چه تعداد از اجزاي آن و روابط ميان اجزا را منظور نمائيم              

ن است تجزيه و تحليل گران و برنامه ريزان در پيچيدگي اجزا و روابط چند گانه آن گرفتار آيند و قادر نباشـند       ممك

  .تجزيه و تحليل خود را در يك دوره زماني منطقي به انجام رسانند

  

   پايدارمديريت و راهكار رسيدن به اهداف آبخيز داري

س روشها و فن آوري هاي سازگار بـا محـيط اجتمـاعي و فرهنگـي                در دهه گذشته دستيابي به توسعه پايدار بر اسا        

اين باور جديد كه با مقتضيات زمـان مـا و ضـروريات        . جوامع از اصول زير بنايي مباحث توسعه محسوب مي شود         

حياتي نسل هاي آينده هم خواني بيشتري دارد بر شيوه هاي تحقيق و ترويج روستايي اثرگذارده است، به طوري كه            

 .ضر پژوهش و اشاعه هر گونه فن آوري جديد بدون مشاركت فكري روستائيان پسنديده محسوب نمي شـود   در حا 

. آوري هاي جديد، همكـاري فكـري و عملـي بهـره بـرداران روسـتايي الزامـي اسـت          براي تشخيص سازگاري فن   

ـ                  يش از معرفـي آن در      همچنين پيامد هاي اجتماعي و فرهنگي هر فن آوري جديد بر جامعه روستايي مي بايستي  پ

از ايـن رو مـشاركت كارشناسـان و         . سطح وسيع تر مورد مطالعه قرار گيرد تا از خسارت  احتمالي جلوگيري شـود              

دانشمندان علوم اجتماعي، به ويژه مردم شناسان و نيز كاركرد شيوه هاي پژوهشي متداول در اين علوم در پـژوهش                    

جديد كه مطالعات  اجتماعي را در ترويج شيوه هـاي فنـي مهـم مـي                 اين ديدگاه    .هاي روستايي رابج گرديده است    

 نـام نهـاده     "پژوهش دانش بـومي   "داند، به پديدار گشتن گرايش خاصي در مردم شناسي منجر شده است كه بر آن                

تفاوت عمده مردم شناسي و پژوهش دانش بومي در اين است  كه در اين گرايش خاص، پژوهشگر در مطالعـه                     . اند

رهنگي، ابزاري و توليدي به دنبال راهكارهاي عملي براي كـاربرد توسـعه و تـرميم خرابـي هـاي وارده بـر              ميراث ف 

   .محيط زيست است

  

  ت اساسي حوزه آبخيزمشكال

اما موارد زير بعضي از شايعترين مشكالت در كشورهاي در          . ت از كشوري به كشور ديگر متفاوت است       اين مشكال 

ولي براي سـهولت بيـشتر      . نها به يكديگر وابسته بوده و به راحتي قابل تفكيك نيستند          بيشتر آ . حال توسعه مي باشد   

  .آنها را  به صورت زير طبقه بندي مي كنيم
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  1 اقتصادي-اجتماعي

  . مي گردد2فقر جوامع روستايي منجر به مهاجرت به طرف مراكز پرجمعيت شهري يا تخريب منابع حوزه

 منجـر بـه تخريـب    ) 5 بدون آيش مناسب، چـراي مفـرط  4هاي تند، كشت نوبتيكشت روي شيب (3بهره برداري غلط  

  . و ساير منابع آبخيز مي شود6زمين

  طبيعي

  . موجب افزايش خطر سيالبهاي فصلي يا خشكي مناطق پايين دست مي گردد7قطع جنگل

  .يب مي كندحوزه را تخر...) ، آتش سوزي هاي طبيعي و 8رگبارهاي شديد، زمين لغزش ها( حوادث طبيعي 

  منابع موجود و تنگناها

طرحهاي جاه طلبانـه يـا غيـر واقعـي          .  موجود را نبايد ناديده گرفت     9در برنامه ريزي عملي آبخيز منابع و تنگناهاي       

بعضي از تنگناهاي اساسي كه كشورهاي در حـال توسـعه در طـرح    . احتماال كمتر تصويب شده يا به اجرا مي رسند     

  : بررو هستند عبارتند ازهاي آبخيز داري با آن رو

  10فقدان سرمايه. 

 كمبود نيروي انساني، مخصوصا نيروهاي اجرايي. 

 همكاري ضعيف سازمانهاي دولتي. 

 تحرك اندك و تجهيز نامناسب نيروهاي اجرايي. 

  فقدان داده ها و تحقيقات جهت انجام اصالحات مداوم. 

 
 اوليـه   و استراتژي هاي مناسب براي غلبه بر آنها در مراحـل          اين مشكالت بايد به طور جدي مورد توجه قرار گرفته           

بـا  ) عوامـل طبيعـي و انـساني و غيـره         (در يك آبخيز عوامل و عناصر مـستعد و متنـوعي            . برنامه ريزي توسعه يابد   

اين برنامه ريـزي بايـد يكپارچـه وجـامع          . مديريت اين عوامل، نيازمند برنامه ريزي است      . يكديگر در ارتباط هستند   

پيش نياز هر نوع برنامه ريـزي كـسب اطالعـات الزم و شـناخت دقيـق                . شد و تمامي جوانب را مد نظر قرار دهد        با

هاي آنان نسبت به ساير عوامل و نيز ارتباط دروني و نظامدار هر يك از اين عوامل                  عناصر موثر و آگاهي از واكنش     

اضي، آبخيزداران واقعـي هـستند، بنـابراين ضـروري          بايد توجه داشت كه اصوال بهره برداران از ار         .با يكديگر است  

بايد توجه داشت كه علـي رغـم وضـع موجـود     . است كه در برنامه ريزي ها، جايگاه اصلي آن ها مد نظر قرار گيرد          

وجوه مشترك برخي از مسائل حوضه هاي آبريز مختلف، برنامه هاي مربوط به هر حوضه، مخـتص همـان حوضـه            

  . آميز يك برنامه، دال بر موفقيت آن در ديگر حوضه ها نيستخاص باشد و اجزاي موفقيت

هاي برنامه ريزي، طراحي، ساخت و بهره برداري صحيح  مديريت آبخيز را مي توان به عنوان فرايندي شامل فعاليت    

مديريت آبخيز، هماهنگي در مراحل طراحي، اجرا، بهـره بـرداري، نگهـداري             . از سيستم هاي آبخيز به حساب آورد      

                                                 
1- socio- Economic   

 Watershed Resources -2  
3- Improper Land Use  
4- Shifting Cultivation  
5- Overgrazing  
6- Land Degradation  
7- Deforestation   
8- Landslides   
9- Constraints  
10- funds   
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مديريت آبخيز، به منظور استفاده حداكثر از سرمايه گذاري هـا و بهـره              . ها و نارسايي احتمالي آن ها مي باشد        رحط

در هر حال، در يك حوضـه  . برداري بهينه از آبخيز و هماهنگي در برنامه هاي تامين آب، انتقال و مصرف آب است         

 كامل نيروهاي بالقوه موجود و ارزيابي امكان استفاده از          مطالعه همه جانبه جهت شناخت     آبريز با منابع محدود، بايد    

آبخيز يا برنامه ريزي به منظور استحصال منابع آبخيز در بهترين نقطه از آن و انتخاب گزينه هاي مناسـب در جهـت        

  . توسعه و بهره برداري صحيح از آبخيز باشد،حفاظت منابع آبخيز و حفظ محيط زيست و شناخت

  

  دارالگوي توسعه پاي

توسعه پايدار كه امروزه موضوع اصلي بحث محافل توسعه و برنامه ريزي است، خود برايند انگـاره هـاي مختلـف                     

نكته مشترك  . در عين حال از اين مفهوم نيز مانند خود مفهوم توسعه برداشتهاي گوناگوني وجود دارد              . توسعه است 

  . عه است كه بتواند پايا و بادوام باشدتمامي اين انگاره ها پايداري و رسيدن به فرايندي از توس

چنان كه در بحث سيستمها مطرح است براي اينكه يك سيستم پايدار باشد، بايد متعادل باشد و سيستمهاي نامتعادل                   

تفاوت در برداشت هاي مختلف از توسعه پايـدار در          . ناپايدار نيز هستند؛ به عبارت ديگر الزمه پايداري تعادل است         

گروهي مانند محيط زيست گرايان و طرفداران محيط زيست طبيعي به تعـادل             . تعادل و پايداري است   تعميم مفهوم   

در رابطه انسان و محيط زيست طبيعي اكتفا مي كنند و گروهي ديگر، به طور عمده شـامل صـاحب نظـران توسـعه                        

ط و انـسان بـا انـسان و جوامـع           اجتماعي و اقتصادي، آن را به تمامي شئون زندگي انسان، يعني رابطه انسان با محي              

از نظر اين گروه درست است كه محيط زيست طبيعي بستر حيات را فراهم مي سـازد و حفـظ آن                     . تعميم مي دهند  

شرط الزم حيات است ولي توسعه پايدار تنها حفظ محيط زيست نيست، چرا كه الزمه برقراري ايـن شـرط تعـادل                      

تعادل با محيط زيست طبيعي برقرار مي كند كه سطح عدالت اجتماعي            جامعه اي رابطه م   . اجتماعي و اقتصادي است   

در يك جامعه با اكثريت فقير و اقليت ثروتمنـد يـا در جامعـه اي كـه                  . و اقتصادي نسبي قابل قبولي نيز داشته باشد       

اشد توسعه شرايط يكساني در بهره مندي از منابع و فرصتهاي توسعه براي تمامي اقشار و گروه هاي جامعه فراهم نب        

از اين رو توسعه پايدار به مفهوم نگاه متعـادل           .به تحقق نخواهد پيوست و در صورت تحقق نيز ناپايدار خواهد بود           

به جامعه و ايجاد جامعه اي متعادل كه در آن روابط اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي تعادل داشته باشد، بـر مبنـاي                      

  .ر گرفته استحفظ حرمت و محوريت انسان مورد تاكيد قرا

  
  مدل توسعه پايدار : 2تصوير شماره 
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  آبخيزنقش دانش بومي در توسعه پايدار 

براي رسيدن به توسعه پايدار، به ويژه با تاكيد بر محيط و حوزه هاي آبخيز، صرفا بهره گيـري از علـوم وفـن آوري           

 سـال گذشـته در دنيـا و         50 طـي    هاي جديد كافي نيست زيرا بسياري از برنامه ها و پروژه هاي توسـعه و تـرويج                

كشورهاي جهان سوم در عمل، همراه با توفيق نبوده لذا از مدت ها قبل توجه انديشمندان بـه مقولـه تحـت عنـوان                        

 هر منطقـه قـرين بـوده و    دانش بومي يا دانش محلي، دانشي است كه با فرهنگ   .  معطوف شده است   1"دانش بومي "

طي ساليان بي شمار و به شكلي طبيعي به وجود آمده  ودهان به دهان و سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر منتقـل                          

ضمن آن كه اين دانش بومي، همواره با دنياي خارج از حوزه ي جغرافيايي خود تعامل و تبادل داشته و                    . شده است 

. خود را با تحوالت و دگرگوني هاي بيروني و دروني محيط سازگار نموده است             به شكلي پويا و در قالب سيستمي        

به دليل وجود مشخصه كل نگري و جامع نگري در دانش مذكور، مـردم اجتماعـات محلـي، توانـسته انـد كليـه ي                         

عـت و   نيازهاي خود را طي قرون متمادي از اين نظام دانش تامين نمايند و ضمن وارد كردن كمترين خدشه بـه طبي                    

اين همان چيـزي اسـت كـه امـروز بعـد از پـشت سـر                 . محيط زيست و در تعادلي وصف ناپذير، گذران عمر كنند         

مطلعات نشان مي دهـد كـه نظـام      .گذاشتن دهه هايي از تجربه، در توسعه روستايي و توسعه پايدار مطرح مي باشد             

عمال . به كار گرفته نشده اند     ان كه بايد شناخته و    اگرچه متاسفانه هنوز آن چن    . هاي دانش بومي پتانسيل بااليي دارند     

بررسي ها حاكي است كه علت شكست بسياري از برنامه هاي . بشر از اين ظرفيت بالقوه، بهره ي زيادي نبرده است    

صاحبان انديشه توصيه مي كننـد      . توسعه روستايي عدم انطباق آن ها با دانش مذكور و سازمان هاي محلي مي باشد              

  . جهان سوم، بدون بهره گيري از اين دانش عمال ممكن نمي شودتوسعه در

نگاهي به ويژگي هاي نظام هاي دانش بومي ، حاكي از آن است كه دانش مذكور به دليل سيستمي بـودن، انعطـاف،                       

متكي بودن بر نياز ها، حفظ تنوع زيستي، مشاركتي بودن، تجربي بـودن، در دسـترس و ارزان بـودن، حفـظ تعـادل                        

 زيست، چند بعدي بودن، منطبق بودن بر فرهنگ مردم، دارا بودن صحت و دقت در بسياري از شاخصه هـاي           محيط

منحصر به فرد ديگر، در فرايند توسعه مي توانند و بايد لحاظ شوند و عدم توجه و بهره گيـري از ايـن گنجينـه پـر                           

، زيست كره ي زمين را با       1990ه ي قبل از     ارزش، همان پيامد هايي را به دنبال خواهد داشت كه در فاصله چند ده             

فاجعه هاي زيست محيطي، فقر و عدم عدالت اجتماعي، تبعيض نـژادي، فاصـله              . تمام متعلقات به آن، دچار آن شد      

هاي وحشتناك بين كشورهاي شمال و جنوب در طول دهه هاي مذكور، اثراتي را برتمدن بشر باقي گذاشـته اسـت                     

  .هاي زيادي از آينده، آثار آن قابل از بين بردن نباشدكه به نظر مي رسد تا سده 

  

  تغير در كشاورزي سنتي

از اين رو تغيير    . كشاورزي به عنوان ركن اصلي پيشرفت و  توسعه در كشورهاي در حال توسعه شناخته شده است                

بـراي  . اشته باشد درنوع  فن آوري و ساختار كشاورزي مي تواند تاثير عمده اي بردگرگوني هاي محيطي و جامعه د                 

غيـر در شـيوه هـاي زراعـت و      يت احتماال مهمترين عامل بـراي ت  اكثر سيستم هاي كشاورزي، رشد دراز مدت جمع       

  .برانگيختن افزايش در توليد است

  

  

  

                                                 
1 - Indigenous knowledge  
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   زراعت متحرك و فشرده كردن كشتدانش بومي در 

ند، ولي اين سيستم ها در قـسمت   سيستم هاي زراعت متحرك، قبال گسترش به مراتب بيشتري نسبت به امروز داشت            

ويژگـي  . اعظم آفريقاي حاره، آمريكاي جنوبي و به مقدار كمتري در آسيا هم چنان از اهميـت زيـادي برخوردارنـد                   

اساسي اين سيستم ها كشت موقت زمين و به دنبال آن يك دوره آيش طوالني است كه طي آن دوباره پوشش نباتي                      

  .و حاصل خيزي خاك برقرار مي شود

اينهـا  . اختالف بسيار زيادي در طول مدت كشت و آيش، همچنين در مجموعه هاي پيچيده محصوالت وجـود دارد          

  -بوتـه "در آفريقاي زير صحرا مي تـوان بـين          . شرايط محيطي، تراكم جمعيت و اولويت كشت را منعكس مي كنند          

اولـي تـك محـصولي ماننـد ذرت،         در  .  حاره يك تمايز بسيار آشكار قائل شـد        "جنگل آيش  " جنب حاره و     "آيش

ارزن، ذرت خوشه اي و بادام زميني به مدت دو تا چهار سال كشت مي شود كه به دنبال آن شش تا دوازده سال يـا                        

سيستم جنگل شامل كشت محصوالت مختلفي فقط به مدت يك يا دو سال مي شـود                . تر، آيش وجود دارد   شحتي بي 

اختالف هاي محلي و ناحيه اي در اين سيستم هـا  . آيش مي دهدوالني تركه بعدا جاي خود را به دوره هاي نسبتا ط  

علمـاي  . زراعت متحرك نواحي جنگل حاره به ويژه منظره كشت پاره اي بي نظم و ترتيبـي دارد        . قابل توجه هستند  

حقـق  علم كشاورزي چنين سيستم هايي را در ابعاد وسيعي محكوم كردند و اين امر به ويژه طـي دوره اسـتعماري ت              

امروزه اين امر .  توصيف شدند2 و غالبا خسارت آور براي محيط1سيستم هاي متحرك تحت عنوان بي كفايت    . يافت

كال مورد توافق گرفته است كه اين سيستم ها يك شيوه منطقي و از نظر اكولوژيكي سالم براي كـشت خـاك هـاي                        

  . قدر كافي طوالني باشدغير حاصلخيز حاره و جنب حاره اند، مشروط بر آنكه دوره آيش به

اول، محـصوالت   .   كه ويژگي بسياري از سيستم هاست داراي وظـايف مهمـي اسـت              3ترتيب پيچيده كشت فيمابين   

دوم، نيروهاي كارگري مورد اسـتفاده      . مختلفي را براي غذا، صنايع دستي و مبادله در طي سال زراعي توليد مي كند              

 جلوگيري از صدمه زدن به خاك، حفظ مـي كنـد و در بعـضي مـوارد        سوم، پوشش نباتي را براي    . را پخش مي كند   

سيستم هاي متحرك معموال بـا توليـد خـود كفـايي            . سايه فراهم مي كند و از هدر رفتن رطوبت جلوگيري مي كند           

اگرچه، جوامع محلي وابسته به آنها محصوالت مختلف جديدي را پذيرفتـه و             . محصوالت سنتي همراه و مرتبط اند     

عالوه بر اين، تعدادي محصوالت پول ساز زميني و درختي تحت رژيم هاي متحرك توليـد        . ا استفاده كرده اند   از آنه 

در حقيقت، برخالف نظر عامه، چنين سيستم هايي غالبا         . در برزيل است   مي شوند كه مثال قابل مالحضه آن، كاساوا       

  .ظرفيت قابل مالحضه اي براي تغيير و تحول دارند

  

  تكامل آگاهانه و توسعه فناوريكليد : زبان

ما مي توانم در سكوت، هنگامي كه كسي براي ما . از بين تمام مواهب زندگي، زبان يكي از حيرت آورترين آنهاست

. چيزي مي نويسيد، بفهميم كه با اين نوشته چه مي خواهيد به ما بگوييد و ما را از چه نكته اي مي خواهيد آگاه كند                  

ما با زبان مي توانيم مفاهيمي از انديشه هاي غير قابـل مـشاهده               .ت ذهني ديگران را درك كنيم     و ما مي توانم تفكرا    

مفاهيم را مي توان تنها از نظر كيفـي سـنجيد و نـه              . تفكرات و خيال انساني را بيافرينيم و در بوته آزمون قرار دهيم           

 صدها سال پس از آن كه براي نخستين بار بـه           كمي؛ آنها را مي توان تفسير و تاويل نمود و مفاهيم را مي توان حتي              

و بنـابراين زبـان از طريـق         صورت مكتوب درمي آيند مورد سنجش كيفي و تفسير و تاويل مجدد و مجدد قرار داد               

                                                 
1- inefficient 
2- damaging to the environment 
3- Inter-Planting 
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هر زبان مهمترين ابزار بيان كننده  .بايگاني و ثبت دانش، اداراك و دريافت ما را از واقعيت هدايت و راهبري مي كند      

آن را در بيـان  هـا و توانـايي هـاي     ي باشد و داراي ساختار منحصر به فرد خويش است كه محدوديت     فرهنگ آن م  

ها را داريـم، مـي تـوانيم خـود را بـه              تا زماني كه حداكثر تنوع زبان     .  احساسات نعيين مي كند    افسانه، اسطوره ها و   

و كـسي  . دي نظاره كنيماي اجتماعي متعدي مختلف در آينه هعنوان مجموعه اي از انسان ها آشكار تر و از جنبه ها    

 يا يكي از پنـد هـاي        " بدوي   "  چه مي داند شايد يكي از اصطالحات و تعابير زبان مهجور ، يك راه حل فرهنگي               

يكـي   . ما باشد  " نوين   "نهفته در اسطوره هاي باستاني يا افسانه اي مدرن بتواند كليد حل بحراني در جامعه جهاني                 

ز چگونگي عمل كشاورزان مايا در تغذيه جمعيت عظـيم انـساني در جنگـل هـاي گرمـسيري شـبه             از اين موارد، را   

اين كشاورزان به جاي آنكه مانند امروز به قطع جنگل و عمليات مخرب بـرش درختـان و   . زيره يوكاتان مي باشد  ج

اتحان اسپانيايي پاي بـه  سوزاندن پوشش گياهي روي بياورند، جنگل هاي گرمسيري باراني را بسيار پيش از آن كه ف              

مايا هـا چنـدين    .دنياي جديد بگذارند با فراستي اكولوژيكي و هماهنگي فرهنگي مديريت و بهره برداري مي كردند          

به عمليات كشاورزي پايـدار  ) در زبان مايايي به معني ديواره مدور سنگي است (Pet Koobقرن از طريق احداث 

 سانتيمتر تا يك متـر كـه اطـراف فـضايي            60ند ازديواره هاي سنگي به ارتفاع       اين سازه ها عبارت بود    . مي پرداختند 

 انواع متعـددي از گياهـاني كـه بـومي منطقـه نبودنـد       Pet Kotoobداخل . معادل با يك باغ كوچك را مي پوشاند

 به كشاورزان امروز شبه جزيره يوكاتان شكلي از عمليات كشاورزي گرمـسيري و   Pet Kootoob .كشت مي شد

دليل است كه ايـن واژه هنـوز زنـده       به اين    مديريت جنگلي پايدار را كه بايد اتخاذ كنند يادآور مي شود و اين تنها               

اگر اين كلمه منسوخ و نابود شده بود و همراه با آن، ايده مستتر در آن نوعي عمليات كشاورزي پايدار اسـت                      . است

  .چار خسارات جبران ناپذيري مي شدد و همچنين محيط زيستشان نيز از بين رفته بود، كشاورزان امروزي آن مناطق

اگر در بعضي مناطق، تنوع را معادل ثبات يك جامعه پويا بدانيم، ما جامعه را نه تنها از طريق از دست دادن زبانها و                        

هر . ت مي كنيم  فرهنگ هاي آنها، بلكه از راه انتخاب و ترجيح چند زبان معدود، بسيار ساده سازي و بنابراين بي ثبا                  

دوي اين امور مخرب بقاي معنوي و روحاني اسطوره ها و شعاير فرهنگي كه بشريت بر آنها استوار است مي باشـد        

و همين امر ما را نسبت به اين انگاره كه در دنياي نوين امروزي، تكامل در مقابل توسعه قرار گرفته است، آگاه مـي                        

  .سازد

  

  مردم چگونه فكر مي كنند

 به توليد و انباشت     با يك الگوي خطي كه باعث مي شود يك جامعه         ) 1:  يكي از دو شكل زير فكر مي كنند        مردم به 

با يك الگوي چرخه اي كه باعث مـي شـود           ) 2و   دي به عنوان مهمترين هدف زندگي متمركز شود       محصوالت تولي 

  .رخه زندگي را تشكيل مي دهندجامعه ديگر خود را بخش جدايي ناپذير از فرايندهايي بداند كه مركز معنوي چ

  

  تفكر چرخه اي

تفكر چرخه در نهايت باعث مي شود تا  ما زندگي خود را به شكل حركتي مـوزون و چرخـه اي ببينـيم كـه در آن                   

 1آن طور كه بلك الك. الگوهاي اساسي و بنياديني همچون مصرف و بازيافت، زندگي و مرگ تا ابد تكرار مي شوند       

  : بنيان اخالقي تفكرات معنوي بوميان  را شكل مي دهدمي گويد، اين تفكر،

                                                 
1- Black Elk  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

آسمان گرد است، و  زمين مثـل يـك تـوپ گـرد     . نيروهاي جهان همه چيز را در قالب يك چرخه انجام مي دهد        "

همه . است و نيز تمام ستاره ها، هنگامي كه باد بيشترين قدرت خود را پيدا مي كند به شكل گردباد متجلي مي شود                     

ال هم يك چرخه بزرگ را با تغيير متناوب خود شكل مي دهند و هميشه به همان جا باز مي گردند كه فصل هاي س

زندگي هر انسان، چرخه اي از كودكي تا كودكي است و ايـن نكتـه در مـورد تمـام اجـزاي                      . قبال حضور داشتنه اند   

  ."جهان وجود دارد

  

  تفكر خطي

 داشتن روابط هم سو با جهان هـستي اسـت، تفكـر خطـي غربـي                 برخالف تفكر چرخه اي كه برخاسته از تمايل به        

تفكر خطي بر اساس اين ديدگاه  .عمدتا در راستاي كنترل شديد طبيعت و تبديل منابع طبيعي به ابزار اقتصادي است 

 در  .بنا شده است كه هر چيز تا زماني معتبر و ارزشمند است كه بتوان از آن سريعا براي نيل به اهداف استفاده كـرد                       

 مثـال  1كاليـد مـارتين  . تفكر خطي ارزش همه چيز بايد به شكل مستقيم، بي واسطه و سريع درك و دريافـت شـود                

بـدون بهـره بـرداري      :  ذكر كرده اسـت    1940خوبي از اين نوع تفكر را در مقاله خود در مجله جنگل داري در سال                

تا زمـاني كـه قطـع درختـان     .... ي داشته باشيم هرچه كاملتر و سودمند تر ما نخواهيم توانست مديريت فشرده جنگل 

جنگلي منفعت داشته باشد و الوار و شاخه هاي آنها خريدار داشته باشد، مديريت جنگلي محلي از اعـراب خواهـد                     

هر چيز كه ارزش پولي نداشته باشد فاقد ارزش است و اگر . داردنگاه مارتين هنوز هم بر جهان فعلي استيال  .داشت

به نظر مـي رسـد هميـشه سـود          .  چيز كه ارزش پولي  مستقيم دارد استفاده نكند، آن را هدر كرده است              انسان از هر  

الزم اسـت    اگر قرار است توسعه پايدارجايگزين توسعه ناپايـدار باشـد،         . ادي كوتاه مدت حرف اول را مي زند       اقتص

رنده روشهاي حمايت از زندگي همـه       الگوي رشد و انباشت سرمايه به گونه اي تفكيك شود كه در نهايت در بر گي               

  .ما بايد به  مفهومي ديگر از  اقتصاد، محيط زيست و پايداري دست يابيم. مردم جهان باشد

  

  نتيجه

در دنياي امروز مسايل و وقايع پيرامون ما به صورت يك سيستم پيچيده و به هم پيوسته مطرح مي باشد و تنها يك                       

اين سـاده انديـشي اسـت كـه     . داختن به آن مسئله را شناخت و آن را حل كردعامل و يك بعد نيست كه بتوان با پر   

تحليل هاي جز گرايانه و تك بعدي بتوانند بررسي دقيقي از مشكالت به دست دهنـد و راه حلهـاي جـامعي ارائـه                        

قليلـي  براي رويارويي با مسائل اين عصر بايد نگرش و انديشه  سيستمي را جـايگزين نگـرش جزگرايانـه و ت           . كنند

نگرش سيستمي يعني انديـشيدن  و اقـدام در          . ساخت و با ديدي كل نگر و مجموعه نگر به تحليل مسائل پرداخت            

مورد مسائل به صورت يك مجموعه متعامل و مرتبط كه از اجزاي مختلف تشكيل شده اند و تغيير هر جز مي تواند      

 بـومي حـاكي از وجـود رويكـردي سيـستمي، عميـق،              در اين راستا نگاهي گذرا به دانش      . بر ديگري اثر گذار باشد    

پـس جـا    . پيچيده و در عين حال سازگار با موازين زيست محيطي و همچنين هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي است                

دارد كه كارگزاران توسعه روستايي با نگرشي آميخته بـه احتـرام و تمجيـد نـسبت بـه رفتارهـاي فنـي و حرفـه اي                

  .دازه كه در صدد آموختن به ايشان هستند، در مقام يادگيري از آنها نيز برآيندمخاطبان خويش، به همان ان

                                                               " ما در زندگي نبايد به بدبختي وپلشتي دنيا چيزي بيفزايم، بلكه بايد به تنوع و اسرار بي كران جهان لبخند بزنيم"

  يانويليام سارو

                                                 
1- Clyde Martin  
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