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 Purpose: The main purpose of this research is to know the 

local agricultural knowledge of middle-aged and elderly 

people in Taleghan and its suburbs. 

Materials and methods: To achieve this goal, two 

documentary methods and grounded theory were used. And to 

collect information, semi-structured and unstructured 

interviews, library and document study have been used. 

Sampling in this research was random. 

Findings: According to the findings of this research, we can 

understand the role of local agricultural knowledge of middle-

aged and elderly people, due to being influenced by local 

culture, norms, traditions, values and human-nature relations, 

and the experience and knowledge that comes from 

geographical, economic, and social location. and the culture of 

Taleghan and its suburbs; became 

Conclusion: The results of the research also show that due to 

the neglect of the local knowledge of the middle-aged and 

elderly, and the lack of proper management to identify needs, 

planning and decision-making, and the lack of participation of 

the villagers, they have faced many economic, social and 

environmental problems. Is. that by using information and 

communication technology (ICT) together with indigenous 

knowledge of agriculture to empower and increase people's 

participation and spread and exchange local experiences of 

middle-aged and elderly people towards the real goals of 

sustainable development in Taleghan and its suburbs. 
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 404... و  میانساالن توانمندسازی به شناختیجامعه نگرشی  
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 و  میانساالن توانمندسازی به شناختیجامعه نگرشی
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 دهیچک
 کشاورزی بومی دانش شناخت پژوهش این اصلی هدف: هدف
 .است حومه و طالقان شهرستان سالمندان و ساالنمیان
 و اسنادی روش دو از هدف این به دستیابی برای: ها روش و مواد

 و. گردید استفاده (Grounded Theory) ایزمینه ینظریه
 و یافتهساخت نیمه هایمصاحبه از اطالعات آوریجمع برای

 .است شده استفاده اسنادی و ایکتابخانه مطالعه نیافته، ساخت
 .بود اتفاقی پژوهش این در گیرینمونه
 نقش متوجه توانمی پژوهش این از حاصل هاییافته طبق: هایافته
 ودنب متاثر دلیل به سالمندان، و میانسال افراد کشاورزی بومی دانش

 با انسان روابط و هاارزش ها،سنت هنجارها، بومی، فرهنگ از
 ی،اقتصاد جغرافیایی، موقعیت از که شناختی و تجربه و طبیعت،
 .گردید دارند؛ حومه و طالقان شهرستان فرهنگی و اجتماعی

 دلیل به که دارد آن از نشان نیز پژوهش نتایج: گیری نتیجه
 مدیریت عدم و سالمندان، و میانساالن بومی دانش به توجهیبی

 دمع و ها،گیریتصمیم و هاریزیبرنامه نیازها، شناسایی برای صحیح
 و اجتماعی اقتصادی، مشکالت با را روستاییان مردم مشارکت

 از استفاده با که. است نموده مواجه زیادی بسیار محیطیزیست
 بومی دانش با همراه (ICT) اطالعات و ارتباطات تکنولوژی
 و مردمی مشارکت افزایش و توانمندسازی جهت در کشاورزی

 جهت در سالمندان و ساالنمیان بومی تجربیات تبادل و انتشار
 میتوان حومه و طالقان شهرستان در پایدار توسعه واقعی اهداف
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 مقدمه
عنوان افرادی باتجربه در در جوامع روستایی همیشه سالمندان به

یمتمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی منبع دانش و تجربه محسوب 
پایگاه اجتماعی  رفته با تغییرات سریع در جوامعاما رفته. شدند

و ارزش اجتماعی دانش، فن و مهارت  .سالمندان دگرگون گشته است
روستایی نفوذ و اعتبار  کردهلیتحصندان و فرز کندیماهمیت پیدا 

به دلیل تغییرات  اما اخیرا. [1]. آورندیمزیادی در خانواده به دست 
اقلیمی بوجود آمده محققین دریافته اند برای حفظ محیط زیست از 
افراد پیر و سالمندان بومی به دلیل دانش عمیق و گسترده ای که 
دارند می توان استفاده نمود تا بتوان بهره برداری بهتری از منابع 

ت پایداری طبیعت و محیط زیسطبیعی داشت بدون این که آسیبی به 
وارد نمود. از این رو دانش بومی میانساالن و سالمندان به عنوان یک 
سرمایه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی محسوب می شود 

 ت و نوآوری را نیز به همراه دارد.که در خود خالقی
 بیان مسئله:

پیش از خط و اختراع چاپ، دانش به صورت شفاهی و اساسا از 
وانان جپیران به جوانان منتقل می شد اما این شیوه تغییر کرده است. 

برای حرفه آموزی، دیگر نزد صنعت گران پیر نمی روند بلکه به 
. در حالی کنندشکده های کشاورزی مراجعه می هنرستان ها و دان

مینه هایی تخصص دارند که همه زیر و بعضی از سالمندان در ز که
همزمان با تغییر و . [2] بم آن ها را نمی توان در کتاب ها یافت

فرهنگی، و پیشرفت علم و تکنولوژی،  -اقتصادی-تحوالت اجتماعی
میانساالن و سالمندان تغییر کرده است.  جایگاه موقعیت و

 و تجربه و دانش میانساالن و سالمندان عاملی برای ارزش منددیگر
جامعه فن ساالر امروزه، عقیده . مهم بودن آن ها محسوب نمی شود

بلکه با گذشت سال ها، افزایش می یابد، ندارد که دانش همراه 
و برای ارزش های وابسته به جوانی،  معتقد است که قدیمی می شود.

میانساالن و  بومی های دانشو متاسفانه اکثر  .[3] بها قائل می شوند
و خطا حاصل شده که در طی سال ها تجربه و آزمون  سالمندانی

و شاید کم تر کسی به فکر  است به سرعت در حال نابودی است.
از سوی  باشد.ضرورت حفظ این دانش ها آن هم به صورت مکتوب 

مدرنیته مانند مشکالت زیست پیامدهای مخرب  بروزدر پی  دیگر
 روی زندگیبر  پیشرفت تکنولوژیمخرب  اثرات نیز ومحیطی، 

 معل نقدبه  محققان را برآن داشته است که  معاصر ی انساناجتماع
 از کارشناسان بسیاری طوری کهبه بپردازند.  مدرن و تکنولوژی

تجربیات  میانساالن و  که رسیده اند باوراین  به  توسعه روستایی
سالمندان و دانش محلی هر قوم، بومیان را قادر به تامین نیازمندی 
های خود از منابع طبیعی کرده است. بدون این که این منابع را تحلیل 

ده انتقال نسنجیکه از این رو می توان چنین استنباط نمود . [4] ببرند
فن آوری ها به همان اندازه زیان آور است که نادیده گرفتن روش 

از  ها و دانش بومی میانساالن و سالمندان می تواند زیان بار باشد.
طرفی براساس نتایج تحقیقات بانک جهانی و سازمان بین المللی کار 

اجتماعات محلی را ارگیری دانش بومی، نشان می دهد که به ک
 از این رو .[5] دتوانمند می سازد و به کاهش فقر یاری می بخش

استفاده از دانش بومی میانساالن و سالمندان عالوه بر توسعه، 
با تلفیق دانش رسمی یا  به دنبال دارد؛ که زیرا نپایداری طبیعت 

در حال حاضر  می توان گفت که و توان به پایداری رسید.مدرن می
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   و همکاران  قمرودی علی دوست سوسن  405

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

زیست سالمندان در حفاظت از محیطنقش دانش بومی میانساالن و 
 از طرفی در مباحث توسعه،امری ضروری و مهم تلقی می گردد. 

پایداری میان فقر و تخریب محیط زیست رایطه تنگاتنگ و 
فقرا برای حفظ حیات خود به  به طوری که دوسویی برقرار است..

در دهه  و .[6] جای نگه داری از منابع مصرف را انتخاب می کنند
سیاری ، بدنبال کاهش گسترده ماهیگیری به قرن بیستم های پایانی

اعی قابل توجهی قرار گرفته از جوامع ساحلی تحت بازسازی اجتم
همزمان با فرصت های شغلی جدید در بخش نروژ ، در  اند. مثال

ین پایین  برای ماهیگیری از سن  دولتی و آبزی پروری. اجتماعی شدن
سازمان،  کل ریدبآنتونیوگوترش و  .[7] یافته استبسیار کاهش 

و مشاغل  وکارهاکسبملل، معتقد است جهان باید به دنبال ایجاد 
ید منابع عمومی با. تازه از طریق یک دوره انتقالی پاک و سبز باشد

به  در آینده شود نه گذشته. سوبسید یگذارهیسرماصرف 
 کنندگانآلودهباید قطع شود و  هادولتفسیلی از سوی  یهاسوخت
شایان ذکر است   .[8] ینه ایجاد آلودگی را پرداخت کنندباید هز

گروهی حمایت از مشاغل رایج شده  یهامدلدودهه گذشته، در  که
توسعه است که از طریق این  ییهابرنامهاساسی چنین است. هدف 

، تقویت تبادل دانش و یادگیری و کنندگانشرکتاعتماد جمعی بین 
 از طرفی [7] و نوآوری را تقویت کند یآورتاببهبود 

 ممکن است ستیزطیمحآنتونیوگوترش معتقد است: حفاظت از 
ید تول یهاروش، ستیزطیمحاما برای این کار به مصرف سازگار با 

سازگار با طبیعت نیاز است. از زراعت گرفته  یهاحلراهپایدار و 
یک حق برای هر انسان  عنوانبهمواد غذایی باید وتا ماهی گیری. 

 یالمللنیباندرو نورتون، مدیر موسسه و  .[8] باشد دسترسقابل
 از یوربهرهنحوه  براین باور است که نیز و توسعه ستیزطیمح

 مل اصلی نابودی تنوع زیستی هستنداز عوا هاجنگلزمین و قطع 
 1999مفهوم مدرن کشاورزی عمودی در سال  بدین منظور. [9]

(، استاد بهداشت Despommierتوسط نیکسون دسپومیر)
استفاده . [10] .ارائه شددر دانشگاه کلمبیا  ستیزطیمحعمومی و 

اده بدون نیاز به استفارگانیک؛  محصوالت دیتولافزایش از این روش 
 از طرفی. را به دنبال دارد .[11]شیمیایی  یهاسمو  هاکشآفتاز 

همراه با  الزاماًاست که مدرنیزاسیون  آشکارشدهمسئله امروزه این 
 یهاروشتداوم آن نیست. همچنان که  ژهیوبهو  یوربهرهافزایش 

یمقرار گیرند،  مورداستفادهآگاهانه  کهیدرصورتبومی و سنتی نیز 
 [12] .هم سازنی باالتر و مستمری را فراو کارای یوربهره توانند

این است که  پرسش اصلی الذکرفوقبنابراین با توجه به موارد 
 یو سالمندان با در نظر گرفتن دانش بوم  انساالنیم یتوانمندساز

 شناختی قابل تبیین است؟چگونه با رویکردی جامعهها آن
 پیشینه پژوهش:

توسعه روستایی در ایران با  یهابرنامهبررسی رویکرد به  [13] .
وهش این پژ یهاافتهیبر نقش و جایگاه دانش بومی پرداخته.  دیتأک

و مشارکت  مذکور به دانش یهابرنامهحاکی از آن است که در 
ی هستند اهمیت هابرنامهمردم روستاها که ذینفع کنندگان اصلی این 

برگرفته از الگوها و غیربومی و  هابرنامه عموماًداده نشده است. 
 هابرنامهبدون توجه به خواست  و نظر مردم بوده  و اجرای این 

مواجه ساخته است.  یادهیعدجامعه روستایی ایران را با مشکالت 
فرهنگ و  بر اساسروستایی  یزیربرنامهضروری است مسئولین 

قدام ا روستایی یزیربرنامهبینش مردم  جامعه روستایی  نسبت به 
 نمایند.

بر دانش بومی  مؤثرتحت عنوان بررسی عوامل  یامطالعهر د، [14] 
در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به بررسی عوامل اقتصادی 

از دانش بومی به مصرف بهینه آب در حد متوسط  یریکارگبهدر 
این پژوهش حاکی از آن است که میزان  یهاافتهیمنجر شده است . 

درآمد کشاورزان، بیمه محصوالت کشاورزی در معرض 
و تمدید  یسالخشکبالعوض  یهاکمکو  یسالخشک

 بر اساساهمیت زیادی داشتند. و  یسالخشک یهاوام بازپرداخت
آماری، عوامل آموزشی ترویجی، فرهنگی اجتماعی،  یهالیتحل

اقتصادی و مدیریتی با استفاده از دانش بومی برای مصرف بهینه آب 
 رابطه معنادار و مثبتی دارد

تحت عنوان دانش و پیامدهای بومی در دستور  یامطالعه به. [15]
به  : شدهیبررس یهاشاخصکار توسعه پایدار پرداخته است. نتایج یا 

کاهش بر جمعیت  بومی و ضرورت تضمین   یهایاستراتژ ریتأث
دسترسی  کامل به زمین  و عدالت  برای اجازه دادن به مردم بومی 

اهمیت  درباره تأملو با  پردازدیم هاآنجهت تحقق کامل حقوق 
دانش که در آن مردم بومی این فرصت   داشتن  یک سیستم  یکپارچه

 یهاچالشغلبه بر را خواهند داشت  که تجربیات  خود را برای 
آینده به اشتراک  بگذارند که به عوامل فعال  تغییر از طریق درگیر 

  .تبدیل شوند یریگمیتصمشدن در فرآیندهای 
Auckland Park (2006 .) تحت عنوان حفظ  یامطالعهبه

دانش بومی در روستاهای فرهنگی در افریقای جنوبی پرداخته است. 
: روستاهای فرهنگی در این منطقه شدهیبررس یهاشاخصنتایج یا 

بومی هستند . و گردشگران  یهاگروهاز  یاعمدهنمایان گر بخش 
هستند.  و اعضای خارجی  در اکثر روستاهای فرهنگی بازار هدف 

یمستاد در روستاهای فرهنگی به دلیل دانش بومی  به کار گرفته 
 .دهندیم IK. و کارکنان خود را  آموزش شوند
تحت عنوان دانش بومی و نقش آن در کشاورزی  یامطالعهبه .[16]

: شدهیبررس یهاشاخصپایدار در ساموا پرداخته   است. نتایج و 
، مدیریت آفات، کنترل بیماری، ابزار کشتحفاظت خاک، 
 محافظت محصول.

و  در جنگلتحت عنوان تالش دانش بومی  یامطالعهبه  .[17]
در بوالنگ دهکده مانگباد استان یوننان  وحشاتیححفاظت از 

:  بدون معیارهای شدهیبررس یهاشاخصچین پرداخته است. نتایج و 
استفاده از منابع  طبیعی از  مؤثر طوربهمجازات خاص مردم محلی 

عمومی را اخالقی و پرستش مناسک افکار  یهاتیمحدودطریق 
را  وحشاتیح. و یک سیستم حفاظت از جنگل و کنندیمکنترل 

بین مردم محلی و طبیعت  یرابطه  دهندهنشان. که انددادهتشکیل 
موارد مردم این روستا پرندگان را  یاپارهدر  حالنیدرعاست. اما  

که این عمل  توسط دانش بومی  کنندیمبا تغذیه مصنوعی جذب 
 ستیزطیمحکه از دانش علمی در زمینه حفاظت از   شودیمتجویز 

  شوندیممنحرف 
 ی و ارزیابی تحقیقات پیشین: بندجمع

شناسی توسعه، نقش دانش بومی در ایجاد یکی از مباحث جامعه
یی که تاکنون صورت گرفته هایبررس بر اساستوسعه پایدار است. 

است؛ تحقیقات متعددی در زمینه نقش دانش بومی در توسعه پایدار 
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تمایز این پژوهش با تحقیقات پیشین،  وجهاما است؛  شدهانجام
نقش دانش بومی کشاورزی  شناختینگرش جامعه تمرکز بر روی

که از  باشدیمو سالمندان در شهرستان طالقان و حومه  ساالنانیم
است. که به نظر یک کار  شدهپرداختهاین بعد خاص به آن کمتر  

دانش . نکته قابل توجه این است که باشدیمتحقیقی جدید و نو 
دوشادوش  دانبلکه زنان و مر ستیفقط مختص مردان ن یبوم

 و یهمکار گریکدیبا  ییروستا یهاتیدر تمام فعال گریکدی
ها، هنجارها و بودن از سنتمتأثر  لیبه دل. و مشارکت دارند

مسائل  ،یعدالت اجتماع ،یروابط اجتماع ،یفرهنگ بوم وها ارزش
مربوط به کار و  یهاو تجربه عت،یروابط انسان با طب ،یاخالق

 یعیطب طیبا مح یو سازگار یعیطب طیگوناگون در مح یهاتیفعال
 یریلوگج ر،یپذ دیبه منابع تجد یو وابستگ ،یبا اتکا بر منابع محل

 تیریآب، مد نهیو مصرف به تیریمد ،خاک شیاز کاهش فرسا
محافظت محصول، حفظ تنوع کشت، استفاده   ،یمبارزه با آفات بوم

 ییغذا تیامن ،یعیحفاظت و استفاده معقول از منابع طب ،یاز بذر بوم
مهم و  یبودن، ارزان بودن، در دسترس بودن، امر یو مشارکت

و  ساالنانیمی به دانش بوم یتوجهیب لیبه دل ی. ولباشدیم یضرور
 ،یاتوسعه یهادر برنامه انییو عدم مشارکت روستا سالمندان
 یطیمحستیو ز یاجتماع ،یبا مشکالت اقتصاد انییروستاامروزه 

و برای فائق شدن بر مشکالت  اند.روبرو گشته یادهیعد اریبس
است دانش روستاییان  و  کردهاشارهچمبرز که  طورهمان الذکرفوق

برای نیل به  کهیطوربهدانش رسمی  مکمل یکدیگر هستند. 
یی هاتیمزموفقیت  باید به ترکیب این دو دست زد. زیرا دارای 

 وجودبا. بنابراین [4]یی واجد آن نیست تنهابهکه دیگری هستند 
ی موجود این دو دانش به دنبال هم که از هوشمندی بشر هاتفاوت

ی کهن تکیه زده و هاتجربه. دانش رسمی، خود بر رندیگیم منشأ
در دامن آن رشد کرده است  به عبارتی دانش بومی ما در دانش علمی 

  .[18]  است
 دانش بومی: 

های تفکر جوامع محلی ای از دانش و روشدانش بومی مجموعه
یافته و معموالً محیطی توسعههای زیستاست که از طریق سیستم

است. همچنین باتجربه، تکرار، آزمایش  شدهانیبصورت شفاهی به
حفظ تعادل  و استعداد مطابق است. به دلیل مستمر بودن،

و به دلیل انطباق آن با جوامع محلی و عامه   [19] زیستمحیط
آوری تر از کاربرد فنمردم، برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار ساده

یل انطباق با فرهنگ مردم بومی و . به دل [19]و تکنولوژی است 
محلی، مشارکتی بودن، متکی بودن به نیازها و در دسترس و ارزان 

تواند کمک فراوانی به روستاها در دستیابی به توسعه پایدار بودن می
  .[4]بومی و محلی داشته باشد 

صرفه، پایدار و با حداقل ریسک بهبومی یکی از انواع مقروندانش 
و راهی مناسب  .برای کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی است

غیرمعقول است ..د. [20] آیبرای حفاظت از منابع طبیعی بشمار می
های بومی، اعمالی مناسب و در جهت پایداری که بپذیریم همه دانش

ای ای از موارد، منابع طبیعی را به شیوهاست. افراد بومی نیز در پاره
ران نظصاحب کنند. به اعتقاد بیشترصحیح و مناسب مدیریت نمی

کند که برای دستیابی به مصالح توسعه، شرایط حاضر ایجاب می
 .و دانش جدید با یکدیگر تلفیق شودعه پایدار، دانش بومی توس

. برخی از محققان، دانش بومی را جایگزین و یا مکمل خوبی [21]
هایی را در جهت ادغام دانند، تالشآوری و دانش رسمی میبرای فن

ن اند. ایکاربرد این دانش در نقاط مختلف دنیا انجام دادهو گسترش 
اول "و یا  "پژوهش مشارکتی با کشاورزان"ها با عنوان طرح

در مزرعه  حضور کشاورزانها با آزمایش. شودمطرح می "کشاورز
دوراز شرایط محیطی انجام آنان و نه در مراکز تحقیقاتی و به

هایی که ن متوجه شد. اما روشتواشود. هرچند در نگاه اول نمیمی
کشاورزان و بومیان برای مدیریت محیط زندگی خویش به کار 

ای هایی است که از اصول علمی پیچیدهدهنده روشبرند، نشانمی
 . [4] مند استبهره

 
 دانش رسمی ی دانش بومی وهاتفاوت -1جدول 

 دانش رسمی: دانش بومی:
 وارداتی است داخلی و محلی است

 است جزءنگر نگراستکل
 کندیمکالن عمل  در سطح کندیمخرد عمل  در سطح

جموع م از شتریب)یعنی سیستم هاچیزی نظر داردرهیافت کل گرا را در 
 (باشندیماجزاء 

، از مدیریت اراضی کشاورزی و مدیران تولیدکنندگان از کشاورزان
 باشدیمجدا 

 باشدیمجهانی  جای دارد در فرهنگ
آزمایش روستاییان و  مورد ی طوالنی تولیدشده وهازماندر طول 

 اندشدهی معتبر مستند هاوهیشمشاهدات، تجربیات و  بر اساس قرارگرفته است کنندگاناستفاده

 دانش بومی و دانش رسمی: یهاتفاوت
مشارکت  و  توانیمدر صورت استفاده از دانش بومی مردم، 
به دلیل وارداتی بودن،  همکاری آنان را نیز جلب کرد. دانش رسمی

 دانش بومی و رسمی ه کردن در شرایط روستا را ندارند.قابلیت  پیاد
ر با یکدیگ ییهاشباهتدر بعضی موارد و  هاتفاوتاز بعضی جهات 

این دو  دانش به معنی در مقابل هم قرار  یهاتفاوتدارند؛ لیکن 
 توانیمنبوده  و از طریق تلفیق این دو دانش   هاآنگرفتن 

بسیاری را در دستیابی به توسعه روستایی که یکی از  یهاتیموفق
. دانش رسمی [4]ارکان  مهم توسعه پایدار است کسب کرد 

؛ دانش رسمی در سطح کالن  و نگرکلاست و دانش بومی  جزءنگر
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. در دانش رسمی، [4] کندیمخرد عمل  یامحدودهدانش بومی در 
، مدیریت منابع وحش از مدیریت اراضی یکارجنگلکشاورزان از 

 کهیدرحال. باشندیمکشاورزی و مدیران از تولیدکنندگان جدا 
یم ییگراکلدانش بومی یک رهیافت کل گرا را در نظر دارد. 

. باشندیمچیزی بیشتر از مجموع اجزاء  هاستمیس؛ دیگو
یک  عنوانبهو طبیعت را  هاانسانبومی اغلب   یهافرهنگ

. بنابراین دانش بومی بیش کنندیممجموعه و سیستم  خالق درک 

دانش رسمی،   یهاستمیساز علم در فرهنگ جای گرفته است. 
دانش علمی از طریق مشاهدات، تجربیات و  .باشندیمجهانی 

 یهازماندانش بومی طی . [22] اندشدهمعتبر، مستند  یهاوهیش
از  کنندگاناستفادهو مورد آزمایش روستاییان و  دشدهیتولطوالنی 

 . [4] است.  قرارگرفتهآن 
 مدل مفهومی

 مدل مفهومی -2جدول 

 
ارای ددر بعد اقتصادی: با استفاده از تجربیات میان ساالن و سالمندان 

و با استفاده از ثروت های توانایی جسمی، ذهنی و متخصص منطقه 
منابع طبیعی و فرهنگی و سرمایه گذاری در جهت توسعه ی  فعالیت 
های متنوع می توان شرایط مناسبی را برای ایجاد اشتغال، کاهش 

 ر، امنیت غذایی و کاهش مهاجرت نمود. بیکاری، کاهش فق

بعداجتماعی: از آن جایی که مشارکت و همکاری و حضور مستقیم 
گیری ها، نظارت و ریزی ها و تصمیممی منطقه در برنامهمردم بو

اجرا امری ضروری می باشد. بنابراین با تشکیل تعاونی ها و تشکل 
های مردمی و امکانات محلی همراه با دانش بومی میانساالن و 

ر این دسالمندان می توان به بسیاری از مشکالت منطقه فائق گردید. 
ها و شناسی، نقش مشارکتبعد با استفاده از نگرشی جامعه

ای روستائیان و راهبردهای اجرایی و کاربردی در این ههمکاری
 شود.ها بررسی میخصوص برای افزایش این مشارکت

بعد زیست محیطی: حفظ و حراست از محیط زیست و استفاده از 
تجربیات میان ساالن و سالمندان کارآمد و متخصص در رابطه با 

پذیر، تجدیدمدیریت منابع طبیعی و مدیریت محلی، استفاده از منابع 
و اجرای عملیات آبخیزداری و بسیاری از عوامل دیگر شاید بتوان 
گفت که به بهبود وضعیت زیست محیطی بیانجامد. و منطقه را در 

  جهت توسعه پایدار سوق دهد.
  

 هاروش و مواد 
این پژوهش از نوع کیفی و از ترکیب دو روش اسنادی و نظریه در

یادداشت  -صوت ضبط  پژوهش:ابزار . زمینه ای استفاده شده است
وه عالکه یافته،  مصاحبه های ساخت نیافته و نیمه ساخت -برداری

از  استفاده شده است. بر مصاحبه مستقیم از مصاحبه های تلفنی نیز
سوی دیگر گردآوری داده های کتابخانه ای و اسناد و مدارک 

ی ط حی ت م عاد زیس اب

یانساالن  دان وم من ی سال وم ش ب استفاده از دان

ع  ناب ت م ری دی طه با م ص در راب خص ت د وم کارآم

ع  ناب ی / استفاده از م حل ت م ری دی ی وم بیع ط

ی  ش گیاه وش ت از پ فاظ وسعه وح ر / ت ذی د پ دی ج ت

نگلها / استفاده بهینه  ع و ج رات یای م وری / اح ان وج

ی /  ین رزم ی وزی ح ط ای س ع آب ه ناب از م

ش آن  رسای اک وف ی آب وخ ودگ لوگیری از آل ج

ی خیز دار رای عملیات آب و اج

دان  من یانساالن وسال ش م نق

ی  وم ش ب دان

ر دا ای وسعه پ ت

یانساالن  ی م وم ش ب استفاده از دان

ای  ینه ه دان درزم من وسال

ع  ی/صنای دار ی/باغ دار ی/دام کشاورز

داری  ه کشاورزی ودام سته ب ی واب ل دی ب ت

وسعه  ی/ت ست ک د وچ ع ک یا صنای

ان  ت گیاه وسعه کش ی/ ت وردار ب زن

ی شگر وسعه گرد ی و ت داروی

ی تصاد عاد اق اب

یکاری /  ش ب ل/ کاه ش اشتغا زای اف

ش  زای ی/ اف ذای ت غ نی د/ ام ش درآم زای اف

رت ش مهاج اه ی وک دگ ت زن یفی ک

ی / استفاده از  ستای ان رو د سازی زن من وان ت

ی  ل تعاون ی/ تشکی ای مردم هاده ا ون ت ه ی رف ظ

ا  یازه ن ن ت ظرگرف ی / درن ای مردم ل ه وتشک

رای  ت ب رص جاد ف ی وای ای مردم واسته ه وخ

ی حل ح م ط س ر در وث ای م ت ه ی الق تکار وخ اب

ی تماع عاد اج اب

جام  ی / استقالل و انس فای ودک ی/ خ ود اتکای خ

ی تماع ه اج وسرمای

ت  ری دی ت و م ط زیس حی ت از م راس ظ و ح ف ح

ی بیع ع ط ناب م
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مرتبط و استفاده از کانال های تلگرامی برخی از روستاهای 
شهرستان طالقان و همین طور واتساپ.برای دستیابی به اطالعات 

 یریگنهنمواز  پژوهشگر :یریگنمونهشیوه  .استفاده شده است بیشتر
که در  ازآنچه وآمدرفتو منع  19اتفاقی به دلیل پاندومی کوید 

افراد مورد مصاحبه و یافتن مسیر  گزینشدسترس بودند برای 
میانساالن و سالمندان  جامعه آماری:پژوهش استفاده نموده است. 

برای  :لیوتحلهیتجزروش . سال شهرستان طالقان و حومه 48باالی 
 سو سپاستفاده شد  و محوری بازاز کدگذاری  هاداده لیوتحلهیتجز

یگردآور یهادادهاطالعات و  تیدرنهامقوالت استخراج شدند و 
و سپس کدگذاری ، تنظیم و تحلیل نموده یدهسازمانرا  شده

گزینشی صورت گرفت و یک مقوله به عنوان هسته و مدل انتخاب 
 40گردید که سایر مقوالت با آن در ارتباط قرار گرفتند و با 

 و به ارائه نظریه مبتنی برمصاحبه صورت گرفته به اشباع نظری 
 شد. افتهیدست هادادهواقعیات و 

 از: عبارتنداین پژوهش  موردنظر دراهداف  
و سالمندان در دانش  ساالنانیمنقش  شناختیبررسی جامعه -

 .باشدیمبومی کشاورزی شهرستان طالقان و حومه 
و سالمندان  در  ساالنانیمنقش  شناختیبررسی جامعه -

در افزایش اشتغال، کاهش فقر، کاهش بیکاری، کاهش مهاجرت 
 طالقان و حومه شهرستان

و سالمندان  در حفظ  ساالنانیمنقش  شناختیبررسی جامعه -
 و مدیریت منابع طبیعی در شهرستان طالقان و حومه ستیزطیمح
و سالمندان در صنعت  ساالنانیمنقش  شناختیبررسی جامعه -

 گردشگری و توریسم در شهرستان طالقان و حومه

 

  هاافتهی
مه ساخت نیافته و نی یهامصاحبهبرگرفته از  یهاافتهیبا توجه به 

مطالعات  طورنیهماز شهرستان طالقان و حومه و  افتهیساخت
در قالب  . این پژوهشهصورت پذیرفتو اسنادی  یاکتابخانه

که حاکی از دو گفتمان مسلط و  یاتوسعه یهابرنامهراهبردها و 
که ؛ باشدیمدر رابطه با توسعه پایدار  باهمسه  رویکرد متفاوت 

یک طیف در نظر گرفت. در ابتدای طیف  مثابهبهآن را  توانیم
و  ساالنانیم)نظریه نوسازی(، را داریم که  تجربیات و آگاهی 

یک امر کهنه، قدیمی، نابخردانه و مانع توسعه  مثابهبهسالمندان  را 
روستایی  یتوسعهو در میانه طیف  )نظریه . کندیمروستایی تلقی 

 بهترین مثابهبهمندان را و سال ساالنانیم(، که تجربیات  زادرون
بر ؛ که کندیمپایدار روستایی قلمداد  یتوسعهشیوه  برای رسیدن به 

نه  باشدیممردم بومی  بافرهنگنیازهای خود مردم و منطبق  اساس
این دیدگاه معتقد است که ؛ هایرونیبتخصص و مهارت  یهیپابر 

توجه کنند و از مردم بومی  هاتفاوتکارکنان توسعه باید به 
 یهاهینظربیاموزند. توجه به دانش محلی، سازگاری و احترام به 

در سوی دیگر طیف ) . [22] مردمی یهامشارکتمردم و تشویق 
. میکنیمارتباطی را مشاهده -اطالعاتی یهایفناورنظریه توسعه و 

این تکنولوژی از جهت افزایش مشارکت مردمی، تسهیل  یریکارگبه
انتقال و نشر اطالعات، مبادله دانش و تجربیات و دانش بومی 

  باشدینمروستاییان که برای مردمان روستا واضح و مشخص 

در جهت  یمؤثریک ابزار بسیار مناسب و  عنوانبه  تواندیم .[4] 
 -مزارع -مراتع -آموزش کشاورزان در جهت حفظ منابع آب

. [4] باشد ستیزطیمحدر جهت پایداری  تاًینهاو  هاجنگل
 یآب یهانیزمدر  یکشاورز ،حومهدر شهرستان طالقان و  درگذشته

و . [23].  افتییمانواع غالت اختصاص زار به کشت  یمیزار و د
. [24] تقسیم می شدو کال.  شیآ به دو گروه:  مزروعی یهانیزم

به کشت  را گریدام و قسمت د فیقسمت جهت تأل کیهرسال 
برداشت با بازده بهتر و  یبراو  . [23] .دادندیغالت اختصاص م

 سانخ-2شخم زدن و شخم دوباره پشه. -1از دو روش:  ،گندم شتریب
می  نیز رابطه با باغداریدر    .[25] استفاده می کردند، گوسفندان 

 و.[26] است یکاغذ یگردو ؛ی طالقانگردو نیهتربتوان گفت که 
خوب و مرغوب را  یگردو، گردوها یهادرختاضافه کردن  یبرا

 نامو چسبناک به  یغیت اهیگ کیرا داخل  هاآنو  کردندیمجدا 
 یال 200. در سال حدود گذاشتندیم رخاکیزو  دندیچیپیممندوس 

یمرا  هادرختسه سال  یاز دو ال دبع .کردندیمگردو خزانه  400
درختان  زییدر فصل پا .[27] کاشتندیم موردنظر یو در جا کندند

 دندیچیپیمدرخت  یباالتا  نییپارچه از پا یهاتکهکوچک را با 
پیوند زدن  و برای .[27] بماند و خشک نشودسرما سالم تا در فصل 

و با  کردندیمرا گرم  وندیو چسب مخصوص پ ریقابتدا   درختان
 جادیا وهیشاخه بزرگ درخت م یرو یداس مخصوص شکاف کی
 یرو یو بعد با روش خاص دندیتراشیمرا  هارخسپس ته ؛ کردندیم

 دادهبرش  یهاقلمهو  کردندیم جادیشاخه بزرگ درخت ترک ا
که  ییهاشاخهو داخل و اطراف آن  گذاشتندیمرا داخل آن  شده
 ی. روکردندیمپر  وندیقلمه قرار داشت را با چسب پ شیرو

محکم دور  یو با پارچه نخ زدندیمکوچک را هم چسب  یهاقلمه
یماستفاده  باتجربهاز افراد ماهر و  و  ؛بستندیمرا  هاشاخهآن 

خوب را از  یهانهال. سپس تازه و بلند را  بزنند یهانهالتا  کردند
 کی صورتبهو  دیتراشیمرا خوب  هاآنو ته  کردیمجدا  هیبق

 . [27] کاشتندیمکنار هم  یخط مواز
کشت  کمبود آب به خاطرساله از روستای امیرنان:  63اسکندر  

اول  ،گندم و جو دیم هست. بهترین موقع برای کاشتن صورتبه
 نییع ریاواخر تآبان هست. برداشت هم از اول تیر تا  15شهریور تا 

 هم  ینیزمبیسو  نخود و لوبیا و عدس .زرد میشود هاگندم کهیوقت
یمشروع به کاشتن  خردادماهاز اول اردیبهشت تا اواخر  معموالً
برای اینکه محصولشان  کاشتندیمخاطر سرما دیرتر به  و. کردند

 کارندیمزیاد  نجایاارزن هم  .شدیمو در هم رماهیت و درنسوزد. 
. سازگار هستاینجا  یوهواآبچون هم زودبازده و هم با شرایط 

 اهایلوباز ساقه و برگ  کاشتندیمکه لوبیا خیلی  کشاورزهایی هم
و از اوایل مهرماه تا  .کردندیماستفاده  شانیهادامبرای خوراک 

یمگندم و جو  نآبان شروع به شخم زدن زمین برای کاشت لیاوا
 .دندیچیمرا  هاعلف خرداد هماز اواخر و  .کردند

ساله از روستای شهرک: برای از بین بردن آفات و  68 رضایعل
کفشدوزک هم خیلی  دادندیمهرز، در زمستان یخ آب  یهاعلف

هم آفات گندم مثل سن را خوب  هاکبک.خوردیمخوب آفات را 
 . خورندیم

از  هنکیااز روستای کش: قدیم تو فصل زمستان برای  ساله 48 مهدی
 هاامد نکهیامحصوالت زراعی مراقبت کنند دشتبان داشتند. و برای 
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   و همکاران  قمرودی علی دوست سوسن  409

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 کردندیممخصوص دام درست  ییهاراهکیکنند را از مزارع دور 
کشاورزی دور بشوند  یهانیزم یمحدودهسریع از  هادامطوری که 

 و وارد مراتع بشوند.
ساله از روستای تکیه ناوه: قدیم مالکیت را هم بر اساس  62احمد 

که فالنی  دانستندیمهمه  مثالً. دندیسنجیممتر، وجب و تخم افشان  
من تخم افشان زمینش محصول داده. و یا برای شناسایی زمین  یا  5

، کدام ها عمومی و کدام ها هاچراگاهوستا، مرزشان، محدوده ر
 هانیاخصوصی هستند و یا شیب مرز مشاعات برداشت علوفه همه 

 .شدیمانجام  یزیربرنامهشناخت و تجربه و  بر اساس
هرچی که  گفتندیمپیرمردها  ساله از روستای خوزنان : ا 57قاسم 

از کود حیوانی  اما االن اگر به زمین پس بدهیم.خوردیم را باید 
، بر زمانهماستفاده کنیم راندمان پایین میاد چون هم گران هست و 

چون  میکنیمشیمیایی استفاده  برای همین از کودها و سموم
حیوانات و  از پهناست.  قدیم برای تقویت خاک  صرفهبهمقرون

 کردندیممیوه و سبزیجات و برگ درختان کود درست  ماندهیباق
 ختندیریمو رویش خاکستر  کردندیمانسان را خشک و یا مدفوع 

 .ندردکیم؛  استفاده هانیزمآیش  با و یا شک بشود.تا خ
ساله از روستای خوزنان: اگر بذر خوب باشد برای کشت  48حسین 

ارتی پخوب  بعضی از افراد برای گرفتن بذر .میگذاریمسال بعد کنار 
اما  رندیگیمدارند و بدون داشتن حواله همه جور بذر خوب را 

یا باید از بازار  رندیگیمکسانی که رابطه ندارند یا بذر نامرغوب 
  سیاه بذر خوب بخرند

هیچ جا کشت  وقتچیهقدیم ساله از روستای زیاران :  48محمد 
آب بوده، و فقط جاهایی  اندازهبه. کشت و کار کردندینماضافه 

یعنی باید تعادل آب و زمین . کردندیمکه آب سوارش بوده کشت 
خشک نشوند  هادرخت نکهیا. برای کردندیمرا همیشه رعایت 

بودندکه پنجه بر می کردندوباید از جایی  یاباتجربهافراد پیر و 
 برای رشد کردن داشته باشد.  یاجوانهپنجه بر می کردندکه 

در  ییجوصرفهساله از روستای زیاران: برای آبیاری و  56مهدی 
که برای این دندزیم یک شخم عمیق زمستانمصرف آب؛ قبل از 

سعی  معموالً برود به خورد زمین حسابی دیآیمو بارانی که برف 
. و یا هاباغبه  هم و روزها  به مزارع آب بدهند هاشب ردندکیم

 بیشتری را یهانیزم ردند تا بتوانندکیمرا کرت بندی  هانیزم
جلوی هدر  هم تا ردندکیمباریکی درست  یهایجو. آبیاری کنند

 یهاعلف. برسد هاقسمتو هم آب به همه  رفتن آب را بگیرند
 ردند.کیمهرز را هم جمع 

ساله از روستای زیاران:. یک روشی برای پاک کردن جوب  59علی 
ا گل رس جوب که ب ابداع کرده بود، جانیهمیکی از پیرمردها در 
یمچون گل رس آب زیادی را در خودش نگه ها را ماله کرده بود. 

 یهادرختبگذاریم  نکهیاو هم  رودیم؛ با این کار نه آب هدر دارد
 بغلیش هم یک آبی بخورند. 

اون موقع  هاباغبرای آبیاری ساله از روستای زیاران:  57 اهللرحمت
به اسم پیاله پیمان داشتند.  یزیچکی است، دهها که ساعت نبو

و  گذاشتندیمتوی یک ظرف  کردندیمرا سوراخ  یاکاسهکی
و یک واحد دو واحد.  است شدهیم مثالًکه  ختهیریمریزریز آب 

باغ  دادندیمیک کسایی بودند که تشخیص ها برای آب دادن به باغ 
فالنی چه قدر هست و چه قدر نیاز به آب دارد و یک دانش خاصی 

داشتند  یخاص مهر کیباغ کسی آسیب نبیند.  نکهیاداشتند برای 
و این مهر دست میراب بود و اگه کسی  گذاشتندیمکه روی جوب 

 نکهیا. و یا دندیفهمیمجای دیگر از طریق این مهر  بردیمآب را 
از اول تیر آب نوبتی بشود یا از  مثالًی بشود آب از چه زمانی نوبت

بوده  وهواآبمیزان بارندگی و وضع  بر اساسهمه  هانیاخرداد  15
 که زودتر نوبتی کنند یا دیرتر.

ساله از روستای امیرنان: آبیاری مزارع به دو صورت بود.  50احمد  
دیمی بود؛ ولی لوبیا که نیاز به آب داشت  صورتبهکشت گندم 

تخر آب را بیندازند تو اس نکهیااگر فصلی بود که آب زیاد بود بدون 
یماین آب را از یک جوبی که درست کرده بودند به مزرعه آب 

روی نوبت خودش یک   یهرکس. اما اگر آب کم بود؛ دیرس
و  کردندیمو بعد باز  کردیمتوی استخر، آب را ذخیره  یچندساعت

که  گفتندیم. اولین آبیاری را خاکی او ندکردیممزارع را آبیاری 
نهر  یبعد جلو  تا زمین مرطوب بشود. دادندیمآب زیادی به زمین 

تا بتوانند آب را به سمت زمین  گذاشتندیم سنگ و  گیاه ،آب
تا آب به همه  کردندیمهدایت کنند. بعد با نوک بیل شیار درست 

 زمین برود. یهاقسمت
اراضی کوچک را به شکل سنتی  :ساله از روستای خوزنان 57قاسم 
کش  نیچدستو با  میکنیم زمین را صاف یعنی با بیل میکنیماداره 

هست  زودبازدهکاشت درخت گیالس چون  .میکنیمها را انبار 
هم  به کاشتن یک نژاد  راًیاخ .کارندیمباغداران بیشتر گیالس 

 یهانیزمدولت . خواهدیمآب  بارکیگردو روی آوردند که ماهی 
هم  سند دارهابی سند را ضبط کرده . و بعضی از  یهانیزمدیمی و 

یمکه آب کم  کارندیمکه یکسری سودجو هستند، میان گردو 
و  فروشندیمبعد زمین را و به شکل صوری آبادمی کنند و  خواهد

 .کنندیم وسازساخت نکهیایا 
جلوی سرمازدگی  نکهیابرای ساله از روستای تکیه ناوه:  63 اهللفتح

که دود  میسوزانیم؛ کاه و کلش و هیزم را بگیریم را هادرخت
 -افرا -مثل چنار میکاریم ییهادرختدرست بشود. یا 

یا الستیک آتش ، ردیگیمکه جلوی باد و سرما را   گنجشکزبان
باغی  یهایبخارهم که از  راًیاخاد کند. که دودش سپر ایج میزنیم

 هست. لیگازوئ اینفت -چوبکه سوختش  کنندیماستفاده 
که یک گیاهی هست  ساله از روستای تکیه ناوه: گون67مسعود 

. این گیاه جلوی کندیمرشد  یآبیبدر بدترین شرایط آب و هوایی و 
غذای حیوانات  .ردیگیمرا  و فرسایش خاک گردوغبار ،گردها زیر

خوش بویی  که دارد از شهدش  یهاگلهم هست و به خاطر 
ماده دارویی و صنعتی  عنوانبه. کنندیمزنبورهای عسل هم  استفاده 

یکی از گیاهان دارویی مهم  هم . ؛ آویشنکنندیمکتیرا  هم استفاده 
. میخوریمطالقان هست. برگ و ساقه و گل اش را با ماست و دوغ 

 برای سرفه و سرماخوردگی هم از آن استفاده می کنیم.
زرشک و  شدیمساله از روستای تکیه ناوه: پاییز که  72مرضیه  

باهاش رب، مربا، ترشی و لواشک  میدیچیموحشی را  یهاآلوچه
. ماست و پنیر و... درست میپختیمرا  هانان. انواع میکردیمدرست 

درست  یدستعیصنا. میکردیممردها کشاورزی  یپاپابه. میکردیم
  . میکردیم

تا حلقه چاه آب داریم و  5ساله از روستای زیاران: ما  54رضا 
هم هستند که فقط دو حلقه چاه  هایکسریکانال آب،  طورنیهم
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 410... و  میانساالن توانمندسازی به شناختیجامعه نگرشی  
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 نیتأمدارند. از رودخانه زیاران زیر سد انحرافی هم آب کشاورزی 
موقوفه است. همین باعث  هانیزم دیگویم. اما آستان قدس میشود

 نجایا. در است کم شده شانیآبدهو  شوندینمتعمیر  هاچاهشده که 
وقف  نجایا یهانیزم. چون میکنیمغرقابی کشت  صورتبهما 

آبیاری مدرن انجام بدیم. چون برای  میتوانینمآستان قدس  هست ما 
ید و سند صاحب زمین باش حتماًباید  دیگویموام گرفتن، بانک 

  داشته باشید.
ما امکانات آموزشی،  نجایاساله از روستای جوستان:  58رضا 

شرب ما آلوده  یهاآببهداشتی نداریم، سیستم فاضالب نداریم، 
، زاست چون سیستم تصفیه آب نداریم، امکانات سوخت مثل گا

را  شانیزندگبا زراعت و باغداری خرج  توانندینممردم نداریم. 
کم هست. آب هم کم هست برای همین  هانیزممساحت  .اورندیدرب

شهرها و به  هاستانیافغانیشان را می سپرند به  ها مردم خانه
 .  ندیآیمبه روستا  هاتابستانو فقط  کنندیممهاجرت 

  :علل کاهش کشاورزی در شهرستان طالقان و حومه
 -هزینه کارگر -ی کشاورزی مثل خرید بذرهانهیهزباال بودن  

کمبود آب و سوء مدیریت در  ،هانیزمبودن  داربیشهزینه آب و 
بر مبنای قانون اصالحات ارضی،  هانیزمشدن  تکهتکهمنطقه و 

وقف بودن برخی از اراضی و نیز از بین رفتن  طورنیهمقانون ارث و 
خانواده ها به شهرها ان؛ تحصیل و کار جوانو  تعاونی،  یهاشرکت

یدا کاهش پ هانیزمه زیر کشت بردن ب رفتهرفته ومهاجرت کردند. 
 کرده است.
 ها)بحث و بررسی(تحلیل داده

 اتیو تجرب یاستفاده از دانش بوم با ،قیتحق یهاافتهیبا توجه به 
 را یمناسب اریبس طیشرا ،نیدانش نو باو سالمندان همراه  ساالنانیم

حل  یبرا یطیمحستیزو  یاجتماع ،یدر ابعاد اقتصاد می توان
 .ودنم جادیمشکالت و مسائل شهرستان طالقان و حومه ا

و  ساالنانیم ی کشاورزی: استفاده از دانش بومیبعد اقتصاد در
در جهت  یگذارهیسرماو سالمندان کارآمد و متخصص منطقه 

کوچک  عیناص ،یو دامدار یوابسته به کشاورز یلیتبد عیتوسعه صنا
ه و و توسع ییدارو اهانیتوسعه کشت گ ،یتوسعه زنبوردار ،یدست

و  یعیمنابع طب یهاثروتبا استفاده از  سمیگسترش صنعت تور
 شتک ریزسطح  شیو افزا کمبود آب نیتأممنطقه همراه با  یفرهنگ

را  یمناسب طیشرا  توانیم یدامدار ،یباغ ،یمحصوالت کشاورز
درآمد و کاهش فقر  شیافزا ،یکاریب اهشاشتغال ، ک شیافزا یبرا

 نمود.  جادیمهاجرت ا و کاهش ییغذا تیو امن
 میحضور مستق و یمشارکت و همکار کهییازآنجا: یبعد اجتماع

، نظارت و هایریگمیتصمو  هاریزیبرنامهمنطقه در  یمردم بوم
و مسائل   ازهایدر رابطه با ن نی. بنابراباشدیم یضرور یاجرا امر
 اظهارنظرفرصت  دیبا شودیممربوط  هاآنکه به خود  یمردم محل

فاده تا با است داد یموثردر سطح محل یهاتیخالقو  کارابت جادیا یبرا
 یهاتشکلو  هایتعاون لیمثل تشک یمردم یو نهادها هاتیظرفاز 

 اهبرنامهدر  هاآن تینظر و رضا ،یاصل بردارانبهره عنوانبه ،یمردم
ی به دانش بوم نانیلحاظ شود. لذا با اعتماد و اطم هاپروژهو 

 توانیم یانسجام اجتماع شیو سالمندان و افزا ساالنانیم کشاورزی
-با رویکردی جامعه. دیاز مشکالت منطقه فائق گرد یاریبه بس

 یریپذانعطافاز  این دانش توان گفت،شناختی به دانش بومی، می

 طیدر جهت ساختارها و شرا نکهیا لیبرخوردار است به دل ییباال
بر است  یکه مبتن ییبا خوداتکا گرید ی. از سوابدییم رییتغ یعیطب

در جهت  توانیممنطقه  یو دانش بوم هامهارتو  یمحل امکانات
و  یخدمات عموم جادیبا ا طورنیهماقدام نمود.  یحفظ منابع محل

و  یتفاضالب صنع ستمیو س نترنتیمانند: آب، برق، گاز، ا ییربنایز
 لیاو وس یسازراهو گسترش  یدارنیزمدر نظام  رییآب و تغ هیتصف

مردم،  در  یزندگ تیفیک شیباعث افزا توانیمارزان  ونقلحمل
 .دیشهرستان طالقان و حومه گرد

 تیریو مد ستیزطیمح: حفظ و حراست از یطیمحستیز بعد
مندان و سال ساالنانیم ی کشاورزیاستفاده از دانش بوم ،یعیمنابع طب

 تیریو مد یعیمنابع طب تیریکارآمد و متخصص در رابطه با مد
توسعه و حفاظت از پوشش  ،ریپذ دیتجداستفاده از منابع  ،یمحل

از منابع  نهیبه استفاده، هاجنگلمراتع و  یایاح ،یو جانور یاهیگ
آن  شیو فرسا وخاکآب یاز آلودگ یریجلوگ ،ینیرزمیز یهاآب

 یروبیفاضالب، ال ستمیس یاندازراه ،یزداریآبخ اتیعمل یو اجرا
بتواند   دیعوامل شا نیهمه ا مجموعاً،  هارودخانهو  هاکانالنهرها، 

و  ؛انجامدیب یطیمحستیزو  یماعاجت ،یاقتصاد تیبه بهبود وضع
 . دهد رییتغ یمنطقه را به شکل مطلوب

 تحقیق که عبارتنداز: یهاپرسشدر پاسخ به 

و سالمندان چه نقشی در دانش بومی کشاورزی شهرستان  ساالنانیم
 طالقان و حومه دارند؟

با استفاده از دانش بومی میانساالن و سالمندان و ایجاد تغییراتی در 
نظام زمین داری و افزایش زمین های زیر کشت و جلوگیری از 

و توجه به اهمیت اقتصادی و طبیعی گیاهان دارویی  فرسایش خاک
منطقه و تنوع فعالیت های اقتصادی از اقدامات مهمی است برای 

 بهره برداری از ظرفیت های طالقان که می بایست انجام گیرد.

و مدیریت  ستیزطیمحو سالمندان چه نقشی  در حفظ  ساالنانیم
 منابع طبیعی شهرستان طالقان و حومه دارند؟

با استفاده از دانش بومی میانساالن و سالمندان و نیز انجام برنامه ها 
و طرح های به تعویق افتاده مثل اجرای عملیات آبخیزداری، تعیین 
حقابه های ناشی از انتقال آب رودخانه طالقان، همین طور راه 

، تصفیه صنعتی، مدیریت اصولی انواع  egoاندازی سیستم فاضالب 
پسماندها مثل نخاله های ساختمانی، اعمال مدیریت زیست محیطی 
پساب های کشاورزی، به حداقل رساندن مصرف کودها و سموم 
شیمیایی، دفع بهداشتی زباله و فاضالب، جلوگیری از ساخت و 
سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها، صرفه جویی در مصرف 

، جلوگیری از نابودی جنگل های داالنی، احیای مراتع، توسعه آب
کشت پوشش گیاهی، ارتقاء سطح حفاظت منطقه شکار ممنوع 

محیط زیست و مدیریت طالقان می تواند نقش بسزایی در حفظ 
 شهرستان طالقان و حومه داشته باشد. منابع طبیعی

و سالمندان چه نقشی در افزایش اشتغال، کاهش فقر،  ساالنانیم
  کاهش بیکاری، کاهش مهاجرت شهرستان طالقان و حومه دارند؟

با استفاده از دانش بومی میانساالن و سالمندان منطقه و با در نظر 
های روستاییان، می توان کیفیت زندگی  گرفتن نیازها و خواسته

نجر به خودکفایی، منطقه را بهبود بخشید به طوری که م
خوداتکایی، و نیز افزایش اشتغال، کاهش بیکاری،افزایش درآمد، 
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   و همکاران  قمرودی علی دوست سوسن  411

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

کاهش فقر و کاهش مهاجرت برای رسیدن به توسعه پایدار در 
 شهرستان طالقان و حومه بیانجامد.

و سالمندان چه نقشی در صنعت گردشگری  ساالنانیمدانش بومی 
 و توریسم در شهرستان طالقان و حومه دارد؟

با استفاده از دانش بومی میانساالن و سالمندان منطقه و استفاده از 
ظرفیت ها و نهادهای مردمی و نیز استفاده از نیروی کار و ایجاد 
تغییرات اساسی و بنیادی در زمینه خدمات بهداشتی و آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی مثل احداث بیمارستان، کتابخانه، ورزشگاه، 

ته روستایی و نیز فراهم نمودن امکانات صنعت ایجاد راه های آسفال
توریسم و افزایش سهم گردشگری در اشتغال زایی به ویژه جوانان 
بیکار، می تواند زمینه مساعدی را برای رسیدن به توسعه پایدار 

 .شهرستان طالقان و حومه ایجاد نمود

 
  یریگجهینت

فقر  لیدالیکی از  رسدیماین پژوهش به نظر  یهاافتهیبا توجه به 
و نادیده گرفتن  یتوجهیبدر این منطقه  یافتگینتوسعهو بیکاری و 
و  ساالنانیم و تجربیات و دانش بومی  هاتیخالقبسیاری از 

است  یاتوسعه یهابرنامهستاییان در سالمندان و عدم مشارکت رو
امروزه روستاییان را با مشکالت اقتصادی، اجتماعی و که 

 به دانش بومی یتوجهیبروبرو ساخته است.  بسیاری یطیمحستیز
 اهباغبسیاری از باعث شده است  سالمندانو  ساالنانیم کشاورزی

درختان کاشتن  دیگر از سوی .رها گردندخشک و به حال خود 
منطقه  یوهواآبمثل گردو که ممکن است در آینده با  یغیربوم

 وجودبه دیگری برای اهالی  د و مشکالتاری نداشته باشسازگ
 یهاباغمحقق  که کیت کاردویک طورهمان .[23] بیاورد

اگر درختی نامناسب در جای غلط کیو معتقد است؛  یشناساهیگ
الزم به ذکر  بیش از فایده ضرر داشته باشد. تواندیمکاشته شود 

بسیار زیادی که به  یهایسودمند باوجوداست که دانش بومی 
از  یریکارگبهدر  ییهاتیمحدودموارد  یادر پارههمراه دارد ولی 

. مثل استفاده از چرای آزاد و [8] آمده است به وجوددانش بومی 
، شخم هانیزمغرقاب نمودن -تند  یهابیدرشکشت دیم - هیرویب

 ریختن-سوزاندن برگ و بقایای گیاهی در اراضی -عمودی در اراضی
مواردی است که منجر به از بین  ازجمله نمک پای درختان گردو

بکار گیری همین طور . وگرددیمرفتن خواص و فرسایش خاک 
وم از سم هیرویبنوین در این منطقه مثل استفاده  یهاروشبعضی از 

آبیاری  -عمیق یهاحفر چاه -و کودهای شیمیایی  هاکشآفتو  
و   به زندگی یریناپذجبرانضربات سنگین و شور  یهاآباراضی با 

 ستیزطیمحنظرات سازمان  بر اساس .اندنمودهمحیط طبیعی وارد 
شهرستان  متأسفانه عنوان شده است. 1393لبرز که در سال  استان ا

 فرورفتمثل  یطیمحستیزبسیار زیاد  یهاچالشطالقان و حومه با 
 طورنیهمو  کاهش فضای سبز،  وخاکآبمنابع کیفیت 

ید که اماز منابع طبیعی مواجه گردیده است.  ازحدشیب یبرداربهره
اقدامات الزم  هاطرحو  هابرنامه است هر چه زودتر در انجام

 صورتبهصورت پذیرد؛ تا چهره اقتصادی و اجتماعی این منطقه 
سرعت از دست  کهییازآنجا و تغییر پیدا کند. یاستهیشامطلوب و 

کشاورزی در دنیا شدت گرفته است و کاهش  یهانیزمرفتن 
راندمان تولید با افزایش دمای زمین و تغییرات جوی شدت گرفته 

 بیشتر خواهد شد هرروزغذای دنیا  نیتأماست؛ بنابراین چالش 
 نیترتازه عنوانبهبدین منظور استفاده از مزارع عمودی . [11]

یمدستاورد به بازسازی ارتباط میان انسان و زندگی سنتی روستایی 
در جهت حل مشکالت اقتصادی، اجتماعی،  ینوعبهکه  پردازد

این  یهاتیمز. [28] و کشاورزی عمل خواهد کرد یطیمحستیز
 از ترکماستفاده  -مزارع : افزایش حجم تولید در تمامی طول سال

از شرایط  یریرپذیتأثعدم -در مصرف آب  ییجوصرفهآب یعنی 
کمک به -افزایش تولید محصوالت ارگانیک-بد آب و هوایی

 و. هاکشآفتو  هاسماستفاده از  یطیمحستیز یهابیآسکاهش 
نور مصنوعی،  نیتأمهزینه ، : هزینه باالی تولیدشامل هاتیمحدود

وابستگی زیاد به  ،کارهزینه نیروی  گرما در فضای مزرعه،
نه زیادی برای هزی تواندیمتکنولوژی، قطع برق برای یک روز 

مثل  محدودیت در تولید محصوالت کشاورزیمزارع داشته باشد، 
کشت درختان یا گیاهان ساقه بلند و یا کشت گیاهانی که ریشه 

 صورتبهتولید محصوالت کشاورزی از طرفی . [11] عمیق دارند
است. اما شاید بتوان گفت بدون در نظر  نهیپرهزعمودی بسیار 

، مزارع عمودی ذکرشده یهاتیمحدودگرفتن تمامی مشکالت و 
ن در و چوممکن است جایگزینی پایدار برای کشاورزی سنتی باشد.

استفاده از منابع تجدید پذیر یکی  و  ستیزطیمححال حاضر حفظ 
با  . بنابراینشودیممحسوب از ضروریات اهداف اجتماعی بشر 

ارتباطات و -ارتقای سطح سواد و دانش، از طریق تکنولوژی
و نیز ارتقای سطح  ییانروستااطالعات، در جهت توانمندسازی 

 یهایتعاونبا تشکیل شوراها و  هایریگمیتصمدر  هاآنمشارکت 
 یاکنندهنییتعنقش بسیار  توانیماجتماعی،  یهاتیفعالمحلی و 

زم ال .شهرستان طالقان و حومه ایفا نمود  ستیزطیمحبرای پایداری 
این دیدگاه به دلیل نو و جدید بودن در حال حاضر به ذکر است که 

در آینده  احتماالًکه  رسدیماما به نظر  باشدینماز کثرت برخوردار 
ویروس کرونا  این  باوجود نکهیافتمان مسلط  باشد. بخصوص گ

 .کندیمدارد تسریع پیدا  مروربه  روند
 تجربیات  امروزه متاسفانه گفت: توانیمگیری از مقاله  جهیدرنت

نسل جوان  یمهریبو  یتوجهیبمورد  میانساالن و سالمندان
االن میانساست؛ و روابط اجتماعی و اعتماد به تجربیات  قرارگرفته
یباز اثرات نامطلوب این  اهش است.رو به ک مروربه وسالمندان

 توانیمکه  نجاستیا. باشدیم یطیمحستیزاثرات مخرب  یمهر
فضای مجازی و یا به عبارتی به  فناوری  یریگشکلبه نقش ویژه و 

 است شدهمطرحه در عرصه جهانی انقالبی نوین ک عنوانبهاطالعات 
 ریتأثتمامی ابعاد زندگی بشری را تحت  کهیطوربهاشاره نمود. 

اطالعات و  -امروزه دسترسی به تکنولوژی درواقع. دهدیمقرار 
.  شودیممهم توسعه روستایی محسوب  یازهاینشیپارتباطات از 

افزایش سطح  -استفاده از این ابزار موجب تقویت تعامالت
به دانش و اطالعات در میان روستاییان  ترآسانمشارکت و دسترسی 

مجبور برخی از افراد را  19در حال حاضر پاندومی کووید  .گرددیم
در  باهممجازی  صورتبهاست که در خانه کار کنند و  ساخته

 صورتبههم در حال حاضر  هاگاهدانشارتباط باشند؛ مدارس و 
و  یریگهمه. بنابراین برای جلوگیری از گرددیممجازی برگزار 

 ایران ازجملهانتقال ویروس کرونا ضروری است که تمام مردم دنیا 
 هنوز کشور مااز این روش پیروی کنند. و این در حالی است که در 
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 412... و  میانساالن توانمندسازی به شناختیجامعه نگرشی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

کامل فراهم  طوربهاطالعاتی  یجامعهبسترهای اقتصادی و فرهنگی 
زیادی با این دوره دارد. مثل شهرستان طالقان  یهاچالشنشده است و 

 یهاتیمحدودو حومه که در ارائه خدمات اینترنتی با مشکالت و 
با ورود کرونا این مرحله گذار  ناچاربهولی  باشدیم روروبهزیادی 

و با مشکالت زیادی  جیتدربه توانستیمبه جامعه اطالعاتی که 
طی شود؛ باعث شده است که ما با سرعت بیشتری به سمت جامعه 

 اطالعاتی پیش

 

 هاتشکلدر هر دگرگونی مثل از بین رفتن  رسدیمبرویم. و به نظر 
 یجابهاجتماعات، حیات جدید و تشکل جدیدی در کار باشد؛ و و 

 یهاشبکهمجازی و  یهاتشکلسنتی، صحبت از  یهاتشکلاحیای 
شاید بتوان امیدوار بود که با استفاده  رونیازا .[4] باشدیممجازی 

و سالمندان و دانش نوین  ساالنانیماز این ابزار به مبادله تجربیات 
اجتماعی   یهاشبکهو  هاتشکلکارشناسان منطقه از طریق  

؛ باشندیم یریگشکل مجازی که در حال حاضر در حال صورتبه
در حال حاضر روستاهای شهرستان طالقان با استفاده  گردید. مندبهره

 اندنمودهبومی را برای خود ایجاد  یهاتشکلاز فضای مجازی این 
در این پژوهش محقق اطالعات بسیار زیادی از طریق  کهیطوربه

مجازی که توسط روستاییان،  یهاشکلتتلگرامی و  یهاکانال
است کسب نموده است. و یا  جادشدهیاو سالمند  سالانیمجوان، 

یمشبکه اجتماعی کشاورزی ایران تاک که روستاییان  یاندازراه
بدون  هانهادهآنالین و مستقیم  دوفروشیخرمانند  یخدمات توانند

استفاده از تله مدیسین یا پزشکی  طورنیهمواسطه را دریافت کنند.  
به نقش زنان روستایی شهرستان  توانیم تیدرنهااز راه دور. و 

 -باغداری-کشاورزی یهاتیفعالطالقان در کنار مردان در 
 -صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی و دامداری -دامداری

پرورش گل -کشت گیاهان دارویی -یکاریسبز -یدستعیصنا
و  اندداشته  میرمستقیغه همیشه مشارکت مستقیم و محمدی و.... ک

؛ اندودهنمدر معیشت و اقتصاد خانوار ایفا  یاکنندهنییتعسهم بسیار 
و استعدادهای بالقوه و  هامهارتو  هاییتواناکه از  انددادهو نشان 

 یتوسعهدر بحث  ازآنجاکهبسیار خوبی برخوردارند اشاره نمود. و 
 رونیازااست.  شده دیتأکزنان بسیار  مؤثرو نقش  بر حضورپایدار 

و ایجاد  هاآندانش و توانایی  ارتقاء سطحزنان و  یتوانمندسازبا 
در  هاآنشغلی و حضور و مشارکت هر چه بیشتر  یهافرصت

 ترگسترده یهاتیفعالروستایی و  یهاتشکلبا ایجاد  هایریگمیتصم
در جهت رسیدن به  یمؤثر نقش بسیار توانندیماجتماعی؛ زنان 

 شهرستان طالقان و حومه ایفا نمایند.  در داریپا یتوسعه
 

 پیشنهادات
 تصوربهرا  هاکالسکارشناسان با رفتن به مزرعه و باغ افراد  -1

 یتجربهعملی برگزار کنند تا هم کارشناسان از دانش بومی و 
شوند و هم روستاییان از  مندبهرهو سالمندان منطقه  ساالنانیم

 . گردند. مندبهرهنو کارشناسان  یهادهیااطالعات و 
و سالمندان و تشویق  ساالنانیمبومی کشاورزی  از دانشاستفاده -2

 یهانیزمو جلب اعتماد کشاورزان جوان به کشت بذرهای بومی در 
بذرهای بومی برای  یسازرهیذخزراعی با تشکیل تعاونی برای 

از  یمندبهره طورنیهمو  ستیزطیمححفظ  و شتریب یمندبهره

 هاآنراهکارهای علمی کارشناسان به کشاورزان جوان و همراهی 
زمین و بذرها به روش سنتی همراه با توضیحات علمی  یسازآمادهدر 

که کشاورزان جوان برای برداشت محصول بهتر،  گرددیمباعث 
و  خودآگاهبومی سرزمین  یهاروشاز درستی و توانایی  مروربه

  مطمئن شوند.
که  گرددیممهاجرت به شهرها کاهش یابد. پیشنهاد  نکهیابرای -3

  طورنیهمبه تعمیم خدمات بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی، و 
یمضروریات  حاضر ازاینترنت که در حال  و وتریکامپاستفاده از 

بتی بر جلوگیری مث ریتأث تواندیم 19به دلیل پاندومی کووید  باشد
از تمایل روستاییان به شهرنشینی و رها کردن زندگی روستایی، 

 .داشته باشد
شدن اطالعات و ارتباطات  الحصولسهلبا  هاتیفعالتمام  تاًینهاو  -4

و انتقال اطالعات و دانش بومی   ICTروستاییان با استفاده از ابزار 
به همراه دانش نوین به روستاییان همراه با  ساالنانیمسالمندان و 

نقش بسیار  تواندیمو اجتماعات مجازی  هایتعاونتشکیل 
 .باشد در شهرستان طالقان و حومه داشته یاکنندهنییتع
شناختی، عنوان یک مطالعه با رویکرد جامعهاین پژوهش به -5

با های مشارکت روستائیان در وهله اول کند زمینهپیشنهاد می
سازی قوانین از باال به پایین دولت و در وهله دوم میزان شفاف

استفاده از دانش و تجارب و مشکالت خود روستائیان و برقراری 
ها در اتخاذ تصمیمات کالن برای تحقق مشارکت دوسویه با آن
 گیرد.توسعه پایدار صورت می

 محدودیت پژوهش:
به ممنوعیت یا  توانیممشکالت پژوهش حاضر  نیترعمدهاز -

آزادانه به روستاهای  صورتبه وآمدرفتمحدودیت  شرایط 
 دانست. 19شهرستان طالقان به دلیل پاندومی کووید 

داشتن ماهیت مقطعی زمانی و مکانی به دلیل سرمای زیاد و -
 کوهستانی بودن منطقه
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