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 سرآغاز
 فرهنگی توسعه از موارد بیشتر در اقتصادی توسعه بیستم قرن در

 سوی به ابعاد همه در زیستمحیط نتیجه در و گرفته پیشی
 ارتباط برقراری در هاتدول شکست .است یافته سوق ناپایداری

 جای به منفعل اشیایی انعنو به افراد یتلق و جامعه با عمیق
 که شودمی هانگاشت دارییناپا ریشه عنوان به فعال و فهیم جامعه

 است مفروض توسعه، حال در و یافته هتوسع کشورهای یبرا
(Lele & Norgaard, 1996; Rao, 2006). از بسیاری 

 همواج شکست با نیز یزیستمحیط ریزیبرنامه فنون وها شرو
 به کنندگان هاستفاد انتظارات وها شارز نیازها، زیرا دشونمی

 چندین .(Cole & Lorch, 2008) تاس نشده درک درستی
 غیر امری ارزش، از رها و گراتخصص ریزیبرنامه که است دهه

 و هاویژگی به بیشتر هرچه توجه و رودمی رشما به عملی
 پرهیز ،ریزیبرنامه مشتریان همه فرهنگی -اجتماعی هایتفاوت

 آحاد نظرهای بیشتر هرچه کاربرد و جامع هایحلراه ارایه از
 خاصی اهمیت از خود زیستمحیط در دخالت برای مردم

ها شارز توانمی هچگون که است این سوال .است شده برخوردار
 فعالیتی عنوان به ریزیبرنامه کار در را جوامع فرهنگی نظام و

 بین عمیق شکاف پرکردن .گرفت نظر در منطقی و علمی
 دانش، بین پیوند و مردم مختلفهای هگرو و انریزبرنامه
 یک برای صلیا شرط مردم با ریزبرنامه زبان و تجارب ،هاتمهار

 همچنین .(Friedmann, 2008) است موفق ریزیبرنامه
 و گوناگونهای شدان وها شارز به نهادن ارج و شناخت

 جهت در باال به پایین و پایین به باال رویکردهای یکپارچگی
 Bond) است شده انگاشته الزامی پایدار توسعه برای ریزیبرنامه

& Morrison-Saunders, 2011; Reed et al., 2008). به 
 زمینه در به ویژه جامعههای شارز درک و شناخت ترتیب همین
 ریزیبرنامه جدید پارادایم .است مهم طبیعیمنابع و زیستمحیط
 درک ایجاد منظور بهای هرشت بین فضایی ایجاد دنبال به ،توسعه

 گفتگوی طریق از نفع ذی مختلفهای هگرو بین مشترک
 بین گفتگو .Pozzi, & (Talamo (2011 است (1)معتبر
 .کندمی کمک (2)طرفه دو یادگیری به جامعه و ریزبرنامه
 مردم و طبیعیمنابع دیریتم محلیهای هشیو ریزبرنامه

 آموزندیم ار ریزیبرنامه جدید آورانه نف و تخصصیهای شرو
(Friedmann, 1989: 76). مدیریت سنتی و محلیهای هشیو 

 آمیزماحترا نگاه با همواره تمدن اریخت طول در که ،طبیعیمنابع

 مدیریتی مناسب یهاالگو تواندمی بوده، همراه طبیعت به نسبت
 موفقیت بنابراین، .دهد دست به پایدار توسعه جهت در را

 مشارکت و جامعه بومی دانش از آموختن گرو در توسعه یهاطرح
 و اجرا ،ریزیبرنامه طراحی، جمله از مراحل کلیه در محلی معهجا

 ریزیبرنامه محققان .(Thomas, 2006) است هاطرح ارزیابی
 برای روشی عنوان به را خردگرایانه گفتگوی نیز ارتباطی

های هگرو و افراد زیرساختیهای شارز سازیهزند باز و شناسایی
های شرو و فضاها دایجا برای تالش حال عین در و مختلف
های شارز رساندن عمل به و ابقاء ،متقابل درک جهت مناسب
 از نیز گوییداستان همچون رویکردهایی .کنندمی دیشنهاپ جامعه

 و شهرها در .(Innes, 1995) است گفتگوهای شرو ترینه ساد
 از انسان استفاده و رفتار تدبیر، ایران سنتی روستاهای

 داشته قرار جامعه فرهنگیهای شارز اساس بر طبیعیمنابع
 بین سینه به سینه آن با مرتبط عملی سنن وها شارز این .است

ای هپیشین نیز زیستمحیط به احترام .است یافته انتقال هالنس
 به ایرانیان نوشتاری و گفتاری فرهنگ در و دارد تاریخی

 سنتی کاری و ساز همچنین .است شده کیدتأ گوناگون یهاشکل
 برای منشی کدخداهای شرو و روستایی شوراهای جمله زا

 طبیعیمنابع و زمین از استفاده نحوه در مردم نظر دادن دخالت
 شهری توسعه گسیخته لجام روند دلیل به اما .است داشته وجود

 از متعاقباً و اخیر دهه چند در جمعیت رویهبی افزایش و صنعتی و
 استفاده عدم طبیعت، با تیدوس در ایرانی غنی فرهنگ بردن یاد
 و علمی ریزیبرنامه فرایندهای در مردم تجربی و بومی دانش از

 مردم با رسمی انریزبرنامه و مسئولین ارتباط عدم بوروکراتیک،
 ،زیستمحیط با رفتار یا حفاظت مرسومهای هشیو مورد در

 ایجاد کشور طبیعیمنابع از استفاده و منظر در نامطلوبی تغییرات
 ارتباط ریزیبرنامه فرایندهای در است الزم بنابراین، .است دهش

 در شده منعکس مردم بومی و تاریخیهای شارز بین مناسبی
 یادگیری ضمن صورت اینر د .شود برقرار زیستمحیط با رفتار

 دانش از مردم و مردم تجربی دانش از انریزبرنامه متقابل
های شارز ،(Friedmann, 1989: 75) انریزبرنامه تخصصی

 رفتار شامل ساختی رو سطح به جامعه ساختی ژرف یزیستمحیط
 بیشتر هرچه ارتباط برای مشترکای هزمین و شده تبدیل عمل و

به  طبیعت دوستدار رفتارهای هشیو مورد در مردم و مسئوالن
 شناسایی ترتیب این به .(Faryadi, 2004) آیدمی وجود

 عمیق ساختارهای سطح از جامعه یزیستهای محیطشارز
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 یعنی (4)ساخت رو و واقعیت سطح بهها نآ انتقال و (9)ذهنی
 و زیستمحیط کیفیات با سازگار و دوستانه رفتارهای وها ماقدا

 مورد در مردم با مسئوالن و انریزبرنامه ارتباط برقراری همچنین
 از زیستمحیط با رفتار چگونگی یا و حفاظت حلیمهای هشیو

 عنوان به گوییداستان رویکرد اینجا در .است تحقیق این اهداف
های شارز تفسیر و شناسایی برای ریزیبرنامه ارتباطی ابزار یک

 و یزد استان در مطالعاتی نمونه عنوان به روستا چند یزیستمحیط
ها نآ به یدنبخش تحقق یبرا مردم هدوستان رفتارهای و هاشکل
 بتوان نیز آینده در است ممکن شناختی چنین با .شودمی هاستفاد

 و یزیستمحیط هایشارز از حفاظت برای هانآ عملی هایشرو از
 این در گوییداستان .جست بهره زیستمحیط کیفیت بهبود

 از که شودمی هگرفت نظر در محتوایی مدلی عنوان به تحقیق
 کاربردی ریزیبرنامه برای راهایی هاید مردمهای نداستا میان

 آینده تصویر دهندهلشک عنوان بهها نداستا از و کندمی نبیا
 همچنین .Sandercock, 2003:23)) کندمی هاستفاد

 انواع در که روزه ره و مهم فعالیت یک عنوان به گوییداستان
 و افتدیم قاتفا رسمی غیر و رسمی اجتماعی تعامالت مختلف

 کند، پیداها هبرنام در را راهش مداوم اما آرام صورت به تواندمی
 گویی داستان از استفاده معنی به ینا .گیردمی رقرا مالحظه مورد

 هدف اساس این بر .است ریزیای برنامههروی لمد یک عنوان به
 یک عنوان به گوییداستان کارامدی دادن نشان تحقیق دیگر
 یک عنوان به تواندمی هک است ایران جامعه در ریزیبرنامه روش
 درسیستم ارتباطی ریزیبرنامه (محتوایی وای هروی) منسجم مدل

  .شود نهادینه دیگر جوامع بسیاری و ایران فضایی ریزیبرنامه
 

  ینظر یمبان
 ،هاشارز به توجه عدم سنتی، یریزبرنامه در اساسی مشکالت از

 امر در مردم جدی مشارکت به انریزبرنامه تمایل عدم
 سالیق و نفع یذهای هگرو میان تعامل نبود ی،ریزبرنامه

 در مشارکت و تعامل ،کوچک یهامقیاس به توجه عدم مختلف،
 در .(Burby, 2003; Watson, 2002) است بوده گیریمتصمی

 و اجتماعی یادگیری بر ریزیبرنامه نوین رویکردهای مقابل،
 راستوا کوچک جوامع و محالت در خصوص به متقابل کدر

 یهاتکنیک بر عالوه انریزبرنامه .(Healey, 1992) گیردمی
 و ارتباطیهای شرو بایستیم ریزیبرنامه متداول علمی و فنی

 گیرند فرا نیز را اجتماعی روابط و ارتباطات زمینه در الزم تکنیک
(Healey, 1997). بایستی منظر یهاریزیبرنامه در چه چنان 

 در یاجتماع یندهایفرا با یندهافرا و هاالگو یاییپو چگونه که یدد
 هایهمطالع ی،تعامالت ینچن درک برای .گیردمی رقرا لتعام

 بر و کند استفاده یاجتماع علوم از بیشتر ستیبایم یزیستمحیط
 .شود ترسیم طیمح در کنندگانعمل و نفعانیذ یاتتجرب اساس

 به یزیستمحیط یندهایفرا دانش امر این برای که شودمی دکیات
 و ،هاشارز ی،انسان یرفتارها دانش بلکه یست،ن یکاف ییتنها

 یعیطبهای میستس و انسان ممزوج یاییپو درک یبرا هنجارها
 راه اتصال یبرا زونیفا روز طور به یشناخت ینچن ست.ا الزم نیز
 هشناخت یضرور یزیستمحیط مشکالت به رییداپا یهالح

 جایگاه ریزیبرنامه شیوه این .(Opdam et al., 2013) شودمی
 که این جای به و گیردمی رنظ در مردم برای راای هویژ

 شودمی مانجا مردم با ریزیبرنامه باشد، مردم برای ریزیبرنامه

(Friedmann, 1989: 103). در گوییداستان از استفاده 
 مورد و ارتباطی ریزیبرنامه نظریهای هپای بر نیز ریزیبرنامه
 گیردمی رقرا ریزیبرنامه کاردرها شارز قراردادن توجه

(Faryadi, 2018). 
 

 یارتباط ریزیبرنامه  
 از مطرحای ههنظری ترینم مه از توانمی ار ارتباطی ریزیبرنامه

 با تا است آن بر نظریه این .کرد قلمداد سو این به 1330 دهه
 پیشین،های هده ابزاری خردگرایی رویدادهای از گرفتن فاصله

 و باال به پایین فرایندهای با محور اجتماع رویکردهای سوی به
 روش ارتباطی ریزیبرنامه .کند حرکت محلی مقیاس بر کیدتأ با

 ریاکارانه ادعای بر مبتنی و سوگیرانه را تیاثبا تحلیل شناسی
 آن از پرهیز در سعی و داندیم یارزش طرفییب یا گراییتعینی
 قطعی واقعیت از بخشی هیچ ارتباطی شناسیمعرفت در .دارد
 پذیر نامکا واقعیت از متنوعی تفاسیر وجود بلکه ،شودمی ن تلقی

 ریزیبرنامه .(Fainstein, 2010) شودمی هگرفت نظر در
 مفاهیمی و هابرماس یورگن انتقادی نظریه مبنای بر ارتباطی،
 نظریه این در .است یافته سامان «ارتباطی عقالنیت»همچون

 یک در کنندگانتشرک گفتمان، طریق از که است این فرض
 تانش استدالل بهترین از که تصمیمی بهترین به گیریمتصمی
 چه چنان ،(Healey, 2003) یافت خواهند دست است، گرفته

 را بشری خرد و داندیم تحقیق کشف امنش را ارتباط هابرماس
 در بیشتر ارتباطی انریزبرنامه .هانانسا میان ارتباط محصول

 اجتماعی مختلفهای هگرو با رایزنی و سازیارتباط و گفتگو حال
 یتلق ارتباطی کنش نوعی ریزیبرنامه فعالیت ،بنابراین .هستند
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 ریزیبرنامه است معتقد یارتباط یهنظر .Innes, 1998)) شودمی
 یفهوظ و است ارتباط ینوع است، یجمع یگفتگو یانجر ینوع

 ریزیبرنامه نتیجه در .باشدمی هاارتباط ینا یلتسهها نسازما
 ساالرانه مردم مشاوره برای فضاهایی خلق معنای به گفتمانی

 گذاریهدف در هم شهروندان مشارکت برای را مکانی که است
 .(Healey, 1997) نمایدیم هعرض تضادها مدیریت در هم و

 در یابزار لحاظ به و آزاد یکدموکرات لحاظ از که ییفضاها
 هک هستند یمدن ینهادها ،رسمی لحاظ به و هستند دسترس

 یبرا ی،ارتباط ریزیبرنامه یهنظر .کنندمی ایفا را یانجیم نقش
 ارایه را یمشخص یگاهجا ریزیبرنامه درها شارز و فرهنگ

 یتیاقلهای هنگا و یفرهنگ یراثم ی،فرهنگ تنوع بر ،کندمی
 ،هاتیقوم ،هاهگرو افراد، یتمام که دارد دیکات و است یمتک

 نیا .باشند داشته را گرانید با باطارت یبرقرار امکان دیبا نژادها
 بلکه (5)تفسیر و نحو ای ییمعنا ستمیس عنوان به نه را زبان ه،ینظر

 در نظر تبادل شمنظور که گیردمی رنظ در یکاربرد یستمیس
 انتشار برخورد، یهاهشیو تعیین جدید، یهاهاید خلق یراستا

 ،هاهاید یارزیاب ،هاتمغایر حل و رفع رسانی اطالع و اطالعات
 به توجه با .(Sanoff, 2000) است پیشنهادها و هاطرح مرور

 ریزیبرنامه در جوامع فرهنگی هایتفاوت وها شارز اهمیت
  .شودمی هپرداخت ارزش مفهوم تبیین به ارتباطی،

 

 یزیستهای محیطشارز و ارزش 
 است، مهم زندگی در که چه آن و سودمندی معنی به ارزش

ه شری احساساتها شارز .(Wehmeier, 2005) گیردمی یتلق
 و ندهست سهیمها نآ در جامعه یک اعضای که هستند داری
 کندمی تعیین را آنان رفتارهای و اعمال بیشتر احساسات همین

(Schiffman & Kanuk, 2007; Coen, 1996). های شارز
 آن فیزیکی و ساختاری هایویژگی :از عبارتند پدیده هر ملموس

 یا و داشته جستگیبر فنی یا فرهنگی هنری، تاریخی، نظر از که
 و فیزیکی شکل دارایها شارز این .باشند فرد به منحصر

های شارز .باشندمی تروی قابل و بوده جغرافیایی مختصات
 که ساختاری، غیر و مفهومی هایویژگی :از عبارتند ناملموس

 نیستند مستقیم طور به سنجش و گیریهانداز دهی،نوز قابل
(Schlater & Sontag, 1994)، اجتماعی، روابط در ریشه 

 محصول دارند، هنری و تاریخی فرایندهای و سیاسی اقتصادی،
 و بیرونی شکل و باشندمی هجامع و زیستمحیط با انسان تعامل

 .شودمین تعیین علمی ابزارهای با سادگی به نیزها نآ فیزیکی

 ،باشندمیها شارز از نمودی که اعمال و رفتار سطتوها شارز
 .(Handy, 1970) شوند گیریهانداز و مشاهده ندتوانمی
 رفتارهای مهمهای همحرک نیرو عنوانبه یزیستهای محیطشارز

 و طبیعت مورد در میقدی باورهای عنوان به و یزیستمحیط
 قدیمی باورهایی .گیردمی رقرا مالحظه مورد طبیعی زیستمحیط

 و دارد قرار اعتقادات سیستم درونی هسته در ریشه خود که
 محیط اجتماعی و فیزیکی هایتواقعی از را فرد ادراک اساس
 Boeve & Van Petegem, 2011; Stern) دهدیم لتشکی

(et al., 1995. معاصر یهایتئور توجه از مهمی بخش 
های شارز سازیزنده باز و شناسایی تنها نه ،ریزیبرنامه
 ابداع برای تالش بلکه است، محلی جوامع و افراد یزیستمحیط

 یابقا و مردم و ریزبرنامه متقابل درک برای مناسبهای شرو
 همچون اجتماعی رویکردهایی وسیلهه بها شارز این

  .(Frayadi, 2018) است گوییداستان

 

 باز و ییشناسا یبرا گوییداستان و تیروا 

 هاش ارز یساززنده

 راویان توسط شفاهی صورت به داستان چاپ، تکنولوژی از قبل
 از و گرفته قرار استفاده مورد کاربردی صورت به و شدیم نبیا

 بوده ثیرگذارات جهان سراسر در مردم روی بر شناختیجامعه لحاظ
 قادرندها نداستا .(Forfori, 2006; Madej, 2003) است

 لحاظ از و باشند شنوندگان یشناخت یهاتمهار یبرا یزشیانگ
-Donato & Trostle) گذارند ریثاتها نآ بر زین یاحساس

Brand, 2001). برای آدمی ذهنهای هپای از گوییداستان 
ای هوسیل و بوده هنری و علمی مختلفهای هحوز در اندیشیدن

 ثرمو و پویا روشی عنوان به و علمی مباحث سازی نروش برای
 شودمی بمحسو خالقیت افزایش و سازی ممفهو ،یادگیری در

(Haydon, 2006; Heath, 2000). ادبیات کیفیت و کمیت 
 ساکنین تفکر نحوه و عمومی فرهنگ نماینده سرزمین، هر روایی

ها نداستا که کرد فرض طورن ای توانمی بنابراین، .است آن
 ( ,Madejاندهشد ایجاد دانش از بخشی و دانش انتقال برای

(2003 ; Adams, 2007. پنهان، دانش توانمی شرو این با 
 طول در شده کسب سنتی دانش و افراد تجارب از حاصل دانش
 دانش با و استخراج فهم قابل روشی به را جامعه یک تاریخ
 کاربرد و درک طریق این به .کرد تلفیق و مقایسه جدید نظری
 حادثه واضح طور بهها نداستا .نمود تسهیل نیز را نظری دانش

 هایویژگی از بسیاری بنابراین، و هستند طبیعت در ضمنی
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 قابل سرعت به و بست خواهد نقش جامعه درحافظهها نداستا
 نه گوییداستان .(Swap et al., 2001:107) باشدمی یبازیاب
 یراثم و دانش با مردم که آوردمی مفراه راای هزمین تنها

 برای را عمومی حمایت بلکه ،شوند آشنا خود طبیعی و فرهنگی
 ,Soerjoatmodjo) کندمی مفراه میراث این بهتر مدیریت

 تفسیر یبرا مناسب روشی گوییداستان دلیل همین به .(2015
 یک یفرهنگ یراثم تفسیر .شودمی هشناخت نیز یفرهنگ یراثم

 منطقی اتصاالت تسهیل برای آموزشی فعالیتی و ارتباطی فرایند
 تجارب طریق از حوادث و ممرد ،جوامع ،هانمکا با احساسی و

 ارتباط یجادا فرهنگی میراث یرتفس یهاول هدف .است اول دست
 یذات یمعان و مختلف ینمخاطب یقعال ینب یعقالن و یعاطف
 رام این .(Curthoys et al., 2012) است فرهنگی میراث منابع

 یهاریزیبرنامه در را اجتماعی و فرهنگی هایشارز نقش تواندمی
 واجد را گوییداستان ،خصوصیاتی چنین .دهد افزایش توسعه

  .است کرده ریزیهبرنام یتفعال به یوستنپ
 

 ریزیبرنامه و گوییداستان  

 رشد اخیر دهه دو طول در ریزیبرنامه در گوییداستان به عالقه

 و اجتماعی شناخت برای راای هزمین گوییداستان .است کرده

 آینده یک ساخت برای تواندمی و کندمی مفراه جامعه فردی
 گیرد قرار ادهاستف مورد گذشته وقایع روایت پایه بر ،مطلوب

(Goodchild et al., 2014) که است گونه این به و 
 ( ,Foresterشوندمی جمع هم با ریزیبرنامه و گوییداستان

 زمینه در هک هاییهمقال و ،هالتحلی و تجزیه ،هاطرح .1993)
های هدیدگا از آگاهی ایجاد سبب ،شودمی ارایه ریزیبرنامه

 تفسیر متفاوت یهاشکل به تواندمی و شودمی مخالف و متفاوت
 نظر طبق .است گوییداستان مشابه نظر این از که شود

 تشویقی و ترکیبی گوییداستان نوعی ریزیبرنامه تراگمورتون،
 یسع انریزبرنامه .(Throgmorton, 2007) است آینده مورد در

 مورد در داستان گفتن با را آتی یهاتفعالی از جریانی که کنندمی
 خاص یهاتوضعی در که قبولی قابل و جالب یهاتشخصی

 آتیلی و ساندرکک اعتقاد به .دهند شکل کنند،می عمل
(Sandercock & Attili, 2010) ندتوانمیها نداستا 

 کههایی هرا همزمان و دهند انعکاس را جامعه تفکرهای ههست
 ترغیب حتی یا تسهیل را کند تغییرها نآ طریق از تواندمی هجامع

 وها نداستا .(Eckstein & Throgmorton, 2003) نمایند
 را عناصر و کشندیم رتصوی به را گذشته اتفاقات، بیان با هاتروای

 شکل یکپارچه کل یک که دهندیم دپیون یکدیگر بهای هگون به
 .باشد آینده دهیلشک برای راهنمایی تواندمی نای و گیرد

 ریزیهبرنام همچونهایی هحرف با مطلوب آینده سازیتصویر
 دارایها نداستا بنابراین، .(Schon,1979:144) باشدمی طمرتب
 وجود چیزی چه که این مورد در تنها نه که هستند توانایی این

 (Reinکنند صحبت باشد، باید نیز چیزی چه که این بلکه دارد،

& Schon, 1977(. هاینظریه نقش ترینممه واقع در این 
 برای راهی تواندمی نآ شنیدن و داستان گفتن .است ریزیبرنامه

 هایتفاوت سر بر مصالحه و طرفه دو یادگیری به آرام دستیابی
 .باشد زیستمحیط در جمله از بهبود برای روشی یا وای هریش

 رنظ به هک جایی در را امید ندتوانمی گوییداستان فرایندهای
 .(Forester, 1999: 78,136) گردانند باز ،رفته دست از رسدمی
 تواندمی هاییویژگی چنین با گوییداستان که رسدمی رنظ به

 نیز را مشارکتی ریزیبرنامه پیشینهای شرو یامحتو و رویه
 مشارکتی ارزیابی وشر با همگام مثال طور به .کند تقویت
 مختلف اقشار واقعی مشارکت تقویت بر عالوه تواندمی یروستای
 و ارزیابی در ایشان سازیدتوانمن و ریزیبرنامه در ،محلی جامعه
 (Maghsoodiدباش داشته نقش ،زیستمحیط تغییرات هدایت

.(and Rahimi, 2008; Chambers, 1994 ریزیبرنامه 
 و معانی گفتمان وها نداستا وسیلهه ب ،دارد سعی گوییداستان

 تفکرات زیرینهای هالی میان از را جامعه مشترکهای شارز
 دغدغه این که برساند واقعیت سطح هب و کرده استخراج ایشان
  است. ریزیهای برنامههنظری اصلی

 

 ییمحتوا وای هیرو یهالمد و گوییداستان 

  ریزیبرنامه

 شناسایی ریزیبرنامه در گوییداستان برای پژوهش مسیر دو
 ،ریزیای برنامههروی مدل عنوان به گوییداستان .1 است، شده
 هتشبی گوییداستان فرایند به یریزبرنامه حرفه آن در که
 است ریزیبرنامه برایای هپای گوییداستان مورد این در .شودمی

 یک عنوان به گوییداستان .بخشدیم تسندی ریزیبرنامه به و
 اجتماعی تعامالت مختلف انواع در که روزه هر و مهم فعالیت
 اما آرام صورت به که این و افتدیم قاتفا غیررسمی و رسمی
 پذیرش معنی به ،کندمی اپیدها هبرنام در را راهش مداوم

 تلقی ریزیبرنامه درای هروی مدل یک عنوان به گوییداستان
 عنوان به گوییداستان .2 .(Throgmorton, 1992) است شده
 و آتی احتمالی رویدادهای بر که ریزیبرنامه محتوایی مدل یک
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 بر کیدات اینجا در .شودمی یتلق ،دارد تمرکز جامعه اهداف
 که است فراگیر و دموکراتیک فعالیت یک عنوان به گوییداستان

 تفاوت،م احساسات و هاهتجرب با مختلف فعاالن برای را فضاهایی
 مفراه موجود شرایط و موقعیت از متقابل درک ایجاد برای
 کرده جلب خود به را زیادی توجه ااخیر که رویکرد این .آوردمی

 برایهایی نداستا چه که این مورد در راهایی هاید ،است
 عنوان بهها نداستا از و کندمی نبیا است کاربردی ریزیبرنامه

 کندمی هاستفاد آینده برایهایی هگزین دهندهلشک
(Throgmorton, 2003). Bulkens et al., 2014) (. نقش 

 .اندهداد قرار بررسی مورد فضایی ریزیبرنامه در را گوییداستان
 برای که ای،ه روی صرفا مدلی عنوان به گوییداستان ازها نآ

 گیردمی رقرا استفاده مورد منظر در انریزبرنامههای هاید توجیه
ها نآ .کنندمی دیا فضایی ریزیبرنامه در محتوایی مدل یک تا

 استفاده برای ابزاری عنوان به را گوییداستان از یهنجار استفاده
 و کنندمی هاستفاد مکان آن از که کسانی دیدگاه و بومی دانش از
 از همچنین .شمارندیم رب مفید ،کنندمی یزندگ مکان آن در یا

 فرایند ترقدقی درک برای رویکردی عنوان به گوییداستان
 گروه دو چه چنان .کنندمی هاستفاد مشارکتی ریزیبرنامه

 مطلع متخصصان و (مطالعه مورد منطقه ساکنان) شهروندان
 برای را (... و ریزانبرنامه دولتی، غیرهای نسازما اعضای بیشر)

 روایات که همچنان .کنند معرفی گوییداستان قالب در مصاحبه
 رآشکا شوندگانمصاحبه وسیله به شده گفتههای نداستا طریق از

 تواندمی یمشارکت ریزیبرنامه که دهندیم ننشاها نآ ،شودمی
 یا قدرت حس القاکننده مکانی و زمانی مختلف یهامقیاس در

 مشارکت خاطر به شهروندان در قدرت حس ایجاد .باشد آن عدم
 قرمزهای خط دلیل به قدرت حس عدم و ،هایگیرمتصمی در

 در .است فنی نظرهای اظهار از ناکافی درک و بوروکراتیک
 را شهروندان و انریزبرنامه بین تعامل بوروکراسی وجود حقیقت

 ثقیل، و فنی اصطالحات از استفاده با ،زیرا .دهدیم شکاه
 پیچیده بسیار شهروندان برای ریزیبرنامه در مذاکرات مراحل

 وجود هاآن برایها هخواست و عالیق شفاهی بیان امکان و شده
 ایجاد با که شد خواهد تررنجبغ زمانی مسئله .داشت نخواهد

 یک ارتباط امکان هاتسای وب قطری از مجازیهای هصفح
 کهیحال در داشت، خواهد وجود انریزبرنامه با شهروندان از سری
 ( ,.Bulkens et al داشت نخواهند را امکان این مردم عموم

 عنوان به گوییداستان گرفتن کار به که ینجاستا .2014)
 مرکزی بخش دهد،یم مانجا ریزبرنامه که آنچه ازای هعاراست

 گوییداستان حال عین در .دهدیم لتشکی را روایتی رویکرد یک
 و مشارکتی ریزیبرنامه از مردم درک مورد در الزم یهایآگاه

 اختیار در را خودشان نظر با مخالف نظرهای اظهار همچنین
 (,Allmendinger & Haughton دهدیم رقرا انریزبرنامه

 پایین برگشتی و رفت فرایند یک عنوان به گوییداستان .2012)
 یسع ریزرنامهب آن طی که ،شودمی یتلق پایین به باال و باال به

 نیازها، به مردم سوی از شده روایتهای نداستا شنیدن با کندمی
 انتقال و بیان با یا و برده پی جامعههای شارز و اعتقادات

 دانش پیوند و نظر تبادل برای راای هزمین ،مردم بهها نداستا
 نوع یک گوییداستان یبترت ینا به .آورد فراهم بومی و علمی
 راای هزمین تنها نه که شودمی بمحسو محتوایی و ایهروی مدل
 و خصوصیات بلکه ،آوردمی مفراهها شرو وها هروی انتقال برای

 نهفته باورهای وها شارز عقاید، همچون محتوایی هایویژگی
 راها نآ مستندات و کالبدی عناصر ،هاتفعالی از بسیاری در

  .نمایدیم رآشکا

 

  پژوهش روش
 و هاتفعالی در زیستمحیط زمینه در محلیهای شدان و هاتجربه
 سرودها، ،هانداستا ،هاهخاطر در و شودمی هذخیر مردم حافظه
های شارز ،هاهافسان ،هارقص ،هالالمثضرب رسوم، و آداب

 زبان، اجتماعی، قوانین مذهبی،های نیآی باورها، فرهنگی،
 مواد، و زاتتجهی کشاورزی،های هروی عملی، بندیطبقه

 توجه با .کندمی اپید تجلی حیوانات نژادهای و گیاهیهای هگون
 به واقع در وها شارز فرهنگ، به که تحقیق این ماهیت به

 دارد، توجه زیستمحیط با رفتار در جوامع ذهنی یهاتساخ
 تحقیق .گیردمی راستوا کیفی روش بر پژوهش یشناس شرو

 ازها هداد استخراج منظور به ،است جستاری فرایند یک کیفی
 شتال چه نچنا .است افتاده اتقاق آن در وقایع کهای هزمین
 و توصیف را وقایع شده، مشاهدههای هپدید پایه بر تا شودمی

 & Gorman) کند استنتاج و استخراج را ممکن تفسیرهای

Clayton, 1997). مردم توسطها نداستا بیان و یادآوری روند 
 مانجا تحقیق این در که غیررسمی شوندگانمصاحبه عنوان به

 طریق از که است بر زمان و نرم بسیار فرایندی ،شودمی
 صاحب و ترنمس افراد با نظر تبادل و گروهی یا فردی یهابحث

 نرم دانش حوزه درها شرو این .شودمی مفراه تجربه
 که دارند کار و سر موضوعاتی با یراز ،گیردمی رقرا ریزیبرنامه
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 این در .(Alonso, 1971) کرد قضاوت هاآن مورد در باید
 در دوستانه و غیررسمی گفتگوهای جلسات شد سعی نیز تحقیق

 افراد اب یزد استان محلی یزیستمحیط موضوعات برخی مورد
 مردم خصوص به و تجربه صاحب سفیدانشری ،متخصص خبره،
 و بازخوانی برایای هزمین طریق این از .گردد برگزار منطقه عادی
 زیستمحیط به مربوط یهاتروای وها نداستا ،هارهخاط تبادل
 دوم نویسنده یهاتفعالی و حضور تجربیات همچنین .شد فراهم

 و روزمره زندگی در (محلی ساکن یک عنوان )به تحقیق این
 مورد جامعه مختلفهای هگرو با مستقیم اجتماعی ارتباطات
 انتخابی روستای چهار موردنظر جامعه .گرفت قرار استفاده
 مهریز شهرستان در واقع بهادران و سرو چنار، تنگ خورمیز،

 مورد در گفتگوها برای انتخابی موضوعات .است بوده یزد استان
 خود نیاکان و اجداد از مناطق این ساکنین که است یکارهایهرا

 اقلیم با خود زندگی تطابق برای زیاد سالیان طی و دیده آموزش
 دانش کویری، بناهای وها هساز جمله از ،برندیم رکا به کویری

 و کشاورزی زمینه در جامعه بومی دانش و روستایی زنان بومی
 و هاهخاطر یبازخوان فرایند ترتیب این به .خشکسالی با مواجهه

 و فردی مصاحبه .1 شامل مطالعه این در مردمهای نداستا
 از یهاتروای و هاهخاطر بر مروری .2 گروهی هایهجلس تشکیل

 ها نآ فراخوانی و آورییاد برای انگیزه ایجاد و شده شنیده قبل
 وها نداستا ضبط .4ها نداستا وها هخاطر از برداریخالصه .9

 هایهمطالع و جستجو و کلیدی کلمات تهیه -5 افراد هایهخاطر
 صورت به شده شنیدههای نداستا یافتن منظور بهای هکتابخان
 .شودمی شده، آوریجمع مستندات تحلیل و تجزیه .6 و مکتوب

ها هاندیش ،باورها در نهفته یزیستهای محیطشارز مرحله این در
 و نهسی به سینه هاتروای وها نداستا طریق از که محلی دانش و

 هاییهنجار و شده منتقل نیاکان و اجداد از نسل به نسل
 شرایط با کویری جوامع بیشتر هرچه سازگاری برای را فرهنگی

 میزان کمترین ایجاد و طبیعی فرسای طاقت و سخت
 الزم .شد استخراج است، نموده فراهم یزیستمحیط ایهتخریب

 شده بیان هاتروای در آشکارا ،هاشارز از برخی که است ذکر به
 نگارندگان یا و راویان خود توسطها هشنید تفسیر با برخی و است

 است، «تفسیری» مرحله ینا در یقتحق روش .شد استخراج
 یرتفس و محلی جامعه تجربه به طمشرو یتواقع درک چه چنان

 دنیای مردم چگونه که ینا ادراک رایب روش ینا در اوست.
 رفتار بخشند،یم یمعن آن به و کرده خلق را خودشان اجتماعی

 رتفسی و مشاهده مستقیم صورت به یعیطب یطشرا در مردم

 به .(Bazargan, 2000: 18; Faryadi, 2013: 37) شودمی
 بناهای وها هساز مشاهده نیز تحقیق ینا فرایند در ترتیب این

 یسندگاننو یبرا تنها نه که منطقه کشاورزی اراضی و انتخابی
 عنوان به نیز خارجی محققان حتی و مردم عموم برای بلکه

 تحلیل و درک به ،شودمی هشناخت جامعه بومی دانش مصادیق
 هاآن ساختی ژرف یزیستهای محیطشارز استخراج و هاداستان
 به که است کافی قدر همین نمونه عنوان به .کرد کمک

 مناطق سایر و یزد استان مختلف شهرهای معروف بادگیرهای
 از یمشترک فرهنگی نماد و شکل وضوح به که خشک و گرم

 دما کاهش برای پذیرتجدید و طبیعی یهایانرژ از استفاده نحوه
 ،است کرده خلق را بناها داخلی فضاهای در رطوبت افزایش و

 به یزد استان انتخاب از منظور که است ذکر به الزم شود. اشاره
های شارز بر کیدات دلیل به مطالعاتی نمونه منطقه عنوان
 شناخته لیکن نیست، منطقه این یفرهنگ میراث یزیستمحیط

 یزیستمحیط و فرهنگیهای شارز و مفهوم ی،معن بودن شده
 امکان استان ینا فرهنگی میراث وها هساز بناها، از یاریبس

 گوییداستان یقطر از منطقه یزیستهای محیطشارز بازشناسی
 لتسهی را ریزیرنامهب در روش ینا یواقع کاربرد دادن نشان و
 .دکریم
 

 یمطالعات منطقه
 مرکز در مربع کیلومتر 550/191 حدود مساحت با یزد استان
 و سو یک از لوت بیابان و دشت و کویر دشت حاشیه در و ایران

 .دارد قرار دیگر سوی از زاگرسهای هکوش پی و یننائهای هکو
 تاریخی ینواح از یشناس نباستا شواهد اساس بر که استان این

 خشک کمربند در ایران مرکزی فالت رد رود،می شمار هب کشور
 قرار بیابانی خشک و گرم اقلیم اب شمالی کرهنیم خشکنیمه و

 عنوان به مهریز شهرستان و یزد استان هاییژگیو از .دارد
 فصول رد اغلب ،اندک یاربس یانهسال بارندگی ،مطالعاتی منطقه

 تمام در کم یاربس هوای ترطوب زمستان، خصوصبه  و ییزپا
 و سرد و تابستان در خشک و گرم یاربس هوای سال، فصول
 روز، و شب ینب حرارت درجه یادز اختالف زمستان، در خشک

 کم بسیار پوشش ،مناطق اکثر در زیرزمینی یهابآ بودن شور
 ،تابستان و بهار فصول در آفتاب عمودی تقریبا تابش ،گیاهی
 با .است نامناسب یبادها وزش و نطقهم در زیاد تبخیر میزان
 ینچن ساکنان و یاهال یزیستمحیط سخت یطشرا ینچن به توجه
 خود ممکن نحو بهترین به ،انده کرد سعی تاریخ طول در یمناطق
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 یدگرگون یزانم ینکمتر و نموده سازگار زیستمحیط شرایط با را
 بومی دانش .یندنما یجادا زیستمحیط یطشرا در را یبتخر و

 ،هاشارز باورها، که است مناطق این ساکنین سرمایه از بخشی
 را طبیعت با ارتباط درای هارزند محلی یهایآگاه و ابزار ،هاشرو

 وای هینزم مطالعات با شده سعی پژوهش این در .شودمی لشام
 و یزمهر شهرستان در یانتخاب یروستا 4 اهالی با گفتگو

 طبیعت برای جامعه کههایی شارز بهها نمکا یواقع مشاهدات
 این روستاهای سنتی آگاهی و شناختیهای هشیو ،هستند لیقا

 پی شان زیستمحیط با سازگار عملی هایحلراه و کویری خطه
 که ییهاتفعالی و شهری یهاشکل ،هاشرو ،هاشارز .شود برده
 اندهکرد کسب زیستمحیط در زندگی و تجربه سال سالیان طی

 خود نیاکان و مادران پدران، هایهخاطر وها نداستا طریق از یا و
 راای هزمین تواندمیها هیافت ینا .است بسته نقش شانهحافظ در

 این بومی دانش ی،زیستهای محیطشارز سازیزنده باز برای
  .آورد فراهم پایدار توسعه جهت در مشابه مناطق و مناطق

 

 نتایج
های هگرو و افرادهای نداستا یدنشن با مطالعه ینا یط در

 مرتبط و مکتوبهای نداستا خواندن ینهمچن و جامعه مختلف
 یراثم وها شارز .1 :دش یرتفس و استخراج اطالعات دسته دو

 به وها هساز بناها، یا هاتفعالی شکل به ملموس یزیستمحیط
 در فیزیکی و ساختاری هایویژگی با که ییهاشکل کلیطور

 هایویژگی از و بوده یاننما یستزمحیط روساختی سطح
 وها هساز قنات، همانند ،باشندمی ربرخوردا فنی فرد به منحصر

 ینا تفسیر و یمعرف با قسمت ینا در .یریکو مناطق یبناها
  .شودمی استخراجها نآ یزیستمحیط نقش وها شارزها هپدید

 ساختارهای از عبارتند که ناملموس یزیستهای محیطشارز .2
 ابزار یقطر از و ندارند مشخص فیزیکی نمود که یفهومم

 یدنشن و مصاحبه ،گفتگو چون یداریشن و یگفتار یارتباط
 لمنتق رفتار و رسوم و آداب یلتحل و هاهخاطر ،هانداستا

 حفظ در ییروستا مردان و زنان «بومی دانش» همانند ،شوندمی
 .یرهغ و دسترس در منابع از ینهبه استفاده و یعیطب یرذخا و منابع
 .هستند یزیستها محیطماقدا و رفتارها کننده هدایتها شارز این

 در شده استخراج نتایج شده، ذکر اطالعاتی زمینه دو به توجه با
 .شودمی یمعرف یرز دسته 4
 

 

 زیستمحیط با سازگارهای هساز و بناها 
 گرم و کویری مناطق در شهرها و روستاها فرد به منحصر ساختار

 تساها نآ بر حاکم اقلیمی وضعیت حاصل خشک، و

(Ghobadian, 2005). بارش شب، در هوا یخنک سوزان، آفتاب 
 تفاوت د،یشد یبادها ع،یسر اریبس ریتبخ با یآسمان نزوالت اندک

 از یآب کم معضل نیهمچن و هیسا و آفتاب نیب محسوس یدما
 روندیم رشما به مناطق نیا مهم یمیاقل یهاشاخص

(Tavasoli, 2002). اتیح حفظ منظور به مناطق نیا ساکنان 
 نیکمتر جادیا و عتیطب با یهماهنگ چونهایی شارز خود

 قرار طبیعت با خود ارتباط لوحه سر را طبیعی شرایط در اختالل
 .است شده ،هنوآورانهای هتوسع ابداع به منجر که ،اندهداد

  .شودمی هاشارها نآ از تعدادی به بنابراین،
 آورانهن ف دهیپد یک و ،یآب منبع کی عنوان هب :قنات ای زیکار

 هیتخل و رهیذخ انیجر درست میتنظ در مهم یعنصر ،یسنت
 یعیطب طیشرا حفظ با قنوات، .آیدمی رشما به ینیرزمیز یهابآ
 به دارزه مناطق در ای و یآب پر مواقع درها نآبخوا کیدرولوژیه

 هیتخل کاهش با یآب مک مواقع در و کنندمی عمل ریزسر عنوان
 سازگار آبخوان طیشرا با را خود ،ینیرزمیز آب ریذخا حفظ با آب

 نیچن یسازگار هایویژگی از .(Semsar, 2010) سازدیم
 با یمنطق و معقول رابطه جادیا زیستمحیط با ییساختارها

 یعیطب حالت و آبخوان وضع نشدن دگرگون عت،یطب
 بیتخر از یریجلوگ و کیولوژیب تعادل جادیا ،زیستمحیط
 قواعد اصول، وجود ی،نیزمریز آب یهاسفره جمله از طبیعیمنابع

 یبردار هبهر ،یبهساز ،ینگهدار ،یحفار جهت در یبوم دانش و
 و قیعمهای هچا با سهیمقا در هاتقنا آب خوب تیفیک ،قنات از

 با که :خانهحوض و انبار بآ است. دیگر بسیار مزایای

 یزندگ تداوم و ستیز امکان آن، یسازخنک و آب یسازهریذخ
 ( ,Tavasoli است هآوردمی دوجو به را سال گرمهای هما در

 هیتهو ستا،یا یشیسرما ستمیس کی عنوان به :ریبادگ .2002)

 یطور به .آوردمی دوجو به ریکو قلب درها هخان یبرا را یمناسب
 دجایا نیرزمیز و تاالرها ،هاقاطا در را مطبوع یهوا انیجر که
 نفس ریبادگ با یریکو یروستاها و شهرها واقع در .کندمی

 .(Tavasoli, 2002; Shariatzadeh, 1992) کشندیم

 یهالیخچا یخ. حفظ و نگهداری برای است ایهچال :یخچال

 جهت در تابستان ازین مورد خی ،حرارت و انرژی حفظ با سنتی
 را غذایی مواد سایر و لبنیات گوشت، سالمت و سرد آب نیمات
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 و استقرار نحوه .(Ghobadian, 2005) آوردمی مفراه

 دل درها هخان ساختن با یریکو مناطق در :بافت یریگشکل

 فشرده اریبس مجموعه و متراکم بافت جادیا ن،یزم ریز ایها هتپ
 هیسا نیشتریب و افتهی شیافزا یساختمان مصالح کل توده بنا،

 حد به گرما ریخات زمان و شودمی دجایا یخارج سطوح بر ممکن
 شکل م،یضخ یوارهاید .(Kasmaie, 2008) رسدمی بمطلو
 و وانیا وجود ،گل هکا روشن رنگ بلند، پناه نجا ،هامبا یگنبد
 میمستق تابش و گرما از ماندن امان در از یگرید وهیش تاالر

 و یمرکز اطیح .(Tavasoli, 2002) است بوده آفتاب

 ییگراندرو کامل نمود یریکوهای هخان اطیح :باغچه لگودا

 ( ,Tavasoli است یمیاقل و یاجتماع -یفرهنگ عوامل از ثرامت

 گوناگون یفضاها یسازمانده در ممه عنصر اطیح .2002)
 دارد زین یحرکت -یارتباط نقش و تاس رامونیپ ساختمان

(Memarian, 2012). داخل حفره عنوان به باغچه گودال 
 هیسا لهیوس به که است ساختمان داخل در گود اطیح ای و بمکع

 کندمی خنک را هوا خنک فواره و آب حوض درختان، و وارهاید
(Kasmaie, 2008). یمرکز اطیح ،یمحلهای هگفت اعتبار به 

 تک در را خاک و هوا نور، آب، یعنی اتیح یاصل عناصر انیجر
  .سازدیم ربرقرا خانه تک

 

 ییروستا زنان یبوم دانش  
 امور و روزانه رویدادهای وها هپدید با برخورد در روستایی زنان

 .کنندمی لاعما راای هخالقانهای شرو و هالحهرا مختلف،
 ،زیستمحیط و طبیعت به آنان یهاپاسخ از عظیمی بخش

 زیستمحیط با دارد سعی که است منطقه بومی دانش از برگرفته
 .باشند داشته سازگاری و خوانی مه امکان سرحد تا خود پیرامون

 دانش مختلف ابعاد مردم،های نداستا و خاطرات بازخوانی با
 شده شناسایی زیر شرح به مطالعه مورد روستایی زنان بومی
 :است

 مهمی شقن یدام و یکشاورز داتیتول چرخه در زنان :دیتول

 .کنندمی لاعما را یمتفاوتهای شرو و هاتیفعال داشته،

های هوردفرا و عتیطب ،اهانیگ درباره زنان :عتیطب شناخت

 و یسالمت .باشندمی هتجرب از سرشار گیاهان از حاصل دارویی

 یبومهای شرو و اهانیگ از هایماریب با مبارزه یبرا :بهداشت

 افراد دیمف عمر بردن باال یبرا نیهمچن .کنندمی هاستفاد یمتنوع

 :مشاغل وها هحرف .کنندمی تیرعا را یخاص آداب وها شرو

 روزانه یهاتیمسئول همچون ییهاتیفعال در ییروستا زنان
 یدست عیصنا و (ییغذا مواد یعیطب یفرآور غذا، پخت نان، طبخ)

 دانش .هستند برخوردار ییبهاگرانهای شرو و هاهتجرب از نیز

 رهیت ییروستا زنان :وریط و دام یهایماریب درمان یبوم

 یعیرطبیغ دادیرو کی را وریط تاج و هچهر رنگ حد از شیب شدن
 بودن ماریب جمله از یمختلف عوامل به را آن و کنندمی دقلمدا

 آوردن نییپا یبرا آنان .دهندیم تنسبها نآ یزدگبآفتا و وریط
 درمان یبرا .خورانندیمها نآ به خنک عاتیما ور،یط بدن حرارت

 جوش ،کرچک روغن از توت، خوردن از یناشها مدا معده ورم

 و گوشت از ینگهدار .کنندمی هاستفاد شور ریش ای و نیریش

 زده نمک را آن ،یطوالن مدت به گوشت ینگهدار یبرا :اتیلبن

 استفاده با خانه مکان نیترخنک در و داده قرارای هپارچ درون و
 رقرا باد وزش معرض در که کنندمی زانیآو سقف از یچوب ریت از

 ،یلبن محصوالت یماندگار زانیم شیفزاا منظور به .باشد داشته
 مسکه، ر،یپن ماست، به و یفرآور را ریش منطقه نیا درها مخان

 هیتغذ .ندینمایم لیتبد غیره و قروت قره دوغ، کشک، کره،

 هیتغذ یبرا جو ای گندم آرد به مرغم تخ زرده افزودن :وریط

 زرده در ،زیرا .است جیراها هجوج هیتغذ خصوصه ب و وریط
 یبرا نیتامیو نیا وجود و شودمی افتی B6 نیتامیو مرغ،متخ

 .است یضرور وریط یخون مک نیهمچن و یبدن تشنجات کاهش

 از یکی گردن به یمرتع اهانیگ بذر از پرای هسیک :دام یچرا

 مراتع بر گله ریمس طول در بذرها و شده بسته گلههای مدا
 بذرها یرو بر الزم خاک مقدار گله حرکت با .شودمی افشانده

 مراتع در کاشتهای هرا از یکی عنوان به روش نیا .گیردمی قرار

 به دامداران :یسوختن خاشاک یآورجمع .شودمی یتلق

 که را یخاص انواع که دارند توجه خاشاک نیا یآورجمع هنگام

 :پسماند کاهش .کنند استفاده نباشد، مناسب دام خوراک یبرا
 یخانوارها نسبت به ییروستا یوارهاخان عاتیضا دیتول زانیم

 ییروستا یخانوارها یزندگ در .است کمتر اریبس یشهر
 مصرف در ییجو هصرف .دارد وجود کمتر مقوا کاغذ، ک،یپالست
 مواد کاهش فرصت خانوار مصرف سنتیهای شرو و ییغذا مواد

  .آوردمی فراهم را دئزا
 

 یکشاورز نهیزم در یبوم دانش  

 کشت با متناسب خاک انواع :مناسب خاک از یریگه بهر

 از استفاده .شودمی استفاده یکشاورز محصوالت انواع
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 :خاک تیتقو منظور به یسنت یورزکودهای شرو

 منظور به ییایمیرشیغ و یآل ،یعیطب یکودها از استفاده
 عاتیضا وها هشیتر از استفاده .خاک و آب یآلودگ از یریجلوگ

 که کود عنوان به یاطیخهای هارگاک و یباف پارچههای هکارخان
 سبب هم و داردیم نگه نیزم در یادیز مدت به را رطوبت هم

 استفاده منظور به :یقیتلف کشت .شودمی خاک یپوک و ینرم

 یقیتلف کشت از شتیمع بهتر نیمات و یآب منابع از نهیبه

 به :یزراع تناوب .شودمی استفاده یباغ و یزراع محصوالت

 اثر در نیزم یخستگ از یریجلوگ و یزیخلحاص حفظ منظور
 اجرا ،خاک ییغذا عناصر تعادل حفظ و محصول کی کاشت

 مدت و معتقدند خاک یدهبآفتا به انییروستا :شیآ .شودمی

 قرار شیآ تحت یچرخش صورت به را هاتکر ،سال از یزمان

 عکس جهت در داربیشهای نیزم شخم .دهندیم

 همچنین شوند.می خاک یشفرسا از مانع کار نیا با :بیش

 کاهش یبرا شکنباد عنوان به مزارع اطراف در درختان کاشت
 به ،مزارع کرت اطراف در هاسنگ تخته و یباد شیفرسا زانیم

  .شودمی استفاده یآب شیفرسا از یریجلوگ منظور
 

 خشکسالی زمان یهاکیتکن  

 به منجر که :یآب کم زمان در درختانهای هشاخ هرس

 جلوگیری و درختان یهابرگ و شاخ از آب ریتبخ انزیم کاهش
 و یآب کم زمان در نیا بر عالوه .شودمی درختان شدن خشک از

 و خار با یاریآب از پس هالنها و درختان اطراف خشکسالی
 سرعت به موجود رطوبت تا ،شودمی دهیپوشان علوفه و خاشاک

 یاریآب .کند دایپ را خاک عمق در جذب فرصت و نشده ریتبخ

 محصوالت یاریآب خشکسالی و یآب کم مواقع در :صبح هنگام

 ریتبخ و شده خنک خاک تا شودمی انجام غروب ای صبح هنگام

 اطراف در هزر یهاعلف بردن نیب از .ردیگ صورت کمتر

 اقدام خشکسالی و یآب کم مواقع در :آب یهایجو و نهرها

 تا دهش آب یهایجو و نهرها اطراف هرز یهاعلف دنیچ به

 شخم و یکشهسل .شود اهانیگ نیا توسط آب مصرف از مانع

 امکان ،زدن شخم با :آب بهتر نفوذ یبرا درختان اطراف

 یریجلوگ آب زیاد ریتبخ از و شده شتریب شهیر اطراف در آب نفوذ

 :زیخلحاصهای نیزم یبرا زهییپا کشت .شودمی
 نیا این،بنابر ،دارند آب به یشتریب ازین زیخ حاصل یهاخاک

 آب از محصول یمنده بهر امکان که زهییپا کشت یبراها نیزم

 یالگو راتییتغ .شودمی استفاده دارد، وجود یشتریب یبارندگ

 منظور به روش نیا :خواه بآ مک محصوالت از استفاده و کشت

 و یآب مک یهالسا در خصوص به آب مصرف زانیم کاهش

 :گوراب ای ریدق از استفاده .شودمی استفاده خشکسالی

 و باران آب یآورجمع یبرا است یعیطب یگودال ای مکان
 بودن شور لیدل به البته .قنات آب به البیس نفوذ از یریجلوگ
 آب نیمات یبرا گاها و نداشته یکشاورز مصرف ،خاک از ناشی
 استخر احداث .گیردمی قرار استفاده موردها مدا یدنیآشام

 و قنات ،باران از حاصل آب که یکوچک یاستخرها :آب رهیذخ
 این ،کنندمی تیهدا هایجو به و شده یآورجمع آن در چشمه یا

 .شودمی یزیستهای محیطنایز کاهش به منجر امر
 خشک مناطقهای هساز و بناها ازهایی هنمون پژوهشهای هافتی

 مردم تجارب از ملموس و ینیعهایی هنمون عنوان به را یریکو
 سطح به یزیستمحیط و یفرهنگهای شارز انتقال یبرا یمحل
 .داد نشان یریکو مناطق در عمل و رفتار ،شکل ت،یواقع

 ییروستا مردان و زنان یبوم دانش که داد نشان نیهمچن
 یکشاورز ،یزندگ امور در طبیعیمنابع از داریپا استفاده گرتیهدا

 یمعنو و یماد یازهاین رفع یبراها ماقدا نیکارآمدتر انجام و
 نیکمتر حال نیع در و خشکسالی یهابیآس کاهش آنها،

 و اتیتجرب نیا حال نیع در .است بوده عتیطب بیتخر و دخالت
 که است برخوردار یموثر و یقو یسازمانده چنان از دانش

 بایتقر یمیاقل طیشرا با ستیز محیط یک در کار و یزندگ طیشرا
 (1) جدول .دینمایم لیتعد مطلوب طیشرا شکل به را نامطلوب
 یبوم کارهایهرا نمونه از شده استخراجهای شارز مجموعه

 نشان ،شده بندیهطبق صورت به را زدی استان یریکو مناطق
 و اصول قالب در ندتوانمی یخوب بهها شارز نیا .دهدیم

 .روند کار به ندهیآ یزیستمحیط یهاریزیبرنامه یهااریمع
 

 یریگه جینت
 و کویری منطقه یک در نمونه مطالعه قیطر از قیتحق نیا در

 در جوامع سنتی دانش و یزیستمحیطهای شارز تیاهم ،تاریخی
 گوییداستان گاهیجا همچنین شد. روشن زیستیطمح از حفاظت

ها شارز آن چگونه که نیا وهایی شارز نیچن یشناسباز یبرا
 و پذیرفته یواقع شکل رفتار و یکاربر ،بنا قالب در خیتار طول در

 .است هشد داده نشان ،دهدیم لشک را جوامع فرهنگی میراث
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 آن در نهفتههای شارز و عتیطب با ارتباط در زدی ییروستا مناطق نیساکن یاهکار هرا نمونه (:1) شماره جدول
 یتجرب یهاکاره را

  یبوم و
 کارهاه را در نهفته یزیستمحیطهای شارز

 قنات ای زیکار

 موجود یزیستمحیط و طبیعیمنابع حفظ -
 زمینی یرز بآ یردخا توازن و یآب یالنب تعادل حفظ -
 زنده موجودات یرسا و یانسان تیاح از حفاظت -
 یعیطبهای مستیاکوس یبقا و دوام -
  یکیاکولوژ و یستیزهای هچرخ از حفاظت -
 آب منابع هدررفت و اتالف از جلوگیری -

 طبیعی نیروهای با زیستمحیط در دخالت تطابق -
 و بازسازی نگهداری، حفظ، زمینه در محلی یهاشکلت وجود -

 زیرزمینی یهابآ از رداریب بهره و قنات احیای

 مشارکت و طبیعیمنابع برابر در مشترک تیمالک حس وجود -
 هاه نیهز نیمأت و یآب عبمنا از استفاده و گیریم تصمی در مردم

 وها هرسازیسا

 مناطق یبناها

 یریکو

 یانرژ حفظ -
 وردآ مبو مصالح از استفاده -
 یعتطب با یختگیآمدر و مکان خاستگاه با هماهنگی -
  یاقتصاد منابع حفظ -

 حس به توجه آنها اتالف و منابع مصرف میزان کاهش -
 افراد یروان ،یروح سالمت و یجمع یاتح ی،سرزندگ

 ییبایز و استحکام ،یداریپا -

 زنان یبوم دانش

 ییروستا

 یاهیگ پوشش وها مدا انسان، سالمت و بهداشت -
 آورد بوم و یعیطب مواد از استفاده -
 منطقه فلور و فون یایاح و حفاظت -
 خانواده اقتصاد به کمک و بانوان یبرا یبوم و یخانگ مشاغل -

 دئزا مواد دیتول حداقل -
 ها هندیالآ دیتول و ییایمیش مواد از استفاده حداقل -
  یزیستمحیط باتیتخر زانیم حداقل -
 یبوم و یسنتهای شارز یایاح و حفظ -

 در یبوم دانش

 یکشاورز نهیزم

 (غیره و خاک ،آب )منابع طبیعیمنابع از فاظتح -
 زیستی تنوع از حفاظت -
 یشفرسا یزانم کاهش -

 موجود امکانات و منابع از ینهبه استفاده -
 یعیطب و یزیستمحیط یطشرا با سازگاری -
  زیستمحیط در دخالت یزانم حداقل -

 زمان یهاکیتکن

 یخشکسال

 موجود آب منابع از حفاظت -
 آب تالفا کاهش -
 زنده موجودات سایر و انسانی حیات از حفاظت -

 طبیعیهای ماکوسیست بقای و دوام -
 یکیاکولوژ تعادل حفظ -
 یستیز تنوع حفظ -

 
 یزیستمحیط ساختی ژرفهای شارز مبنای بر تجاربی چنین
 اصولی عنوان به تواندمی هک است گرفته قرار بررسی مورد جامعه

 در حتی یزیستمحیط یهاریزیبرنامه از بسیاری در مشترک
 نجاستیا سوال اما .گیرد قرار کیدات مورد متفاوت اقلیمی مناطق

 ،ایران مختلف مناطق یبوم دانش وها شارز همه وجود با که
 استانهای هگاتسکون در فقط نه زیستمحیط تیوضع اکنون چرا

 نیز دیگر مناطق و هاشهر یشترب در که تاریخی مناطق و زدی
 وها هدیا ورود دنبال به که گفت توانمی پاسخ در .ستین مطلوب

 با مردم وندیپ ،کشور به )مدرن( ریزیبرنامه دیجدهای شرو
 و یاجتماع و فرهنگیهای شارز و شد گسسته زیستمحیط

 گرفته نادیده زیستمحیط در مداخله برای جامعه یومبهای شرو
 ،شود ینیبازآفر یبومهای شدان نیچن که است الزم اکنون .شد

 یندهایفرا در و کند تعامل تخصصی و جدید دانش با
 یعمل یبرا .ردیگ قرار استفاده مورد ریزیبرنامه و گیریمتصمی
های هیال نیا که میهستهایی شرو ازمندین ینگرش نیچن شدن

 عمق یانتزاع و نیادیبن سطوح از را یفرهنگ یباورها و یارزش
 .کند متجلی تیواقع در ملموس و ینیع سطوح شکل به ذهن

 عنوان به گوییداستان که است آن از یحاک مطالعههای هافتی
 نیا انتقال یبرا راای هنیزم تواندمی ،قوی یارتباط روش کی

 آنها یساززنده باز یحت و نیولمسئ ،انریزبرنامه بهها شارز
 عنوان به همچنین گوییداستان .دینما فراهم مردم خود توسط

 یک مانند به زیرا ،دارد کاربرد یفرهنگ یراثم یرتفس روش یک
 مورد اهداف ندتوانمی ناریزبرنامه آن در که کندمی لعم میانجی

 متنوع مخاطبانهای شارز و معانی درک طریق از را خود نظر
 درها نآ یافته تطبیق مجموعه و داده ارتقا فردی، و گروهی
 .((Curthoys et al., 2012 گیرند کار به توسعه یهاریزیبرنامه

 مناسب قیتلف تواندمی گوییداستان روش با ریزیبرنامه بنابراین،
 مشارکت امکان و ،باال به نییپا و نییپا به باال یکردهایرو

 تیریمد و اجرا ،ریزیبرنامه ،یطراح ندیفرآ در را مردم گسترده
 میراث مناطق برای فقط نه فرایند این .کند جادیا زیستمحیط
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 هر رد ،زیرا .است استفاده قابل نیز جوامع سایر برای که فرهنگی
 و طبیعت با پیوند نحوه ،تجربیات ،دانش اساس بر مردمای هجامع
 را خاصی یزیستهای محیطشارز خود، آرزوهای اساس بر حتی

 یادگیری فرایند در و شود شناسی باز تواندمی که دارند ذهن در
 تیمحور با ،گوییداستان که نیا یبرا .گیرد قرار طرفه دو

 و شود ریزیبرنامههای منظا وارد مردم یواقع مشارکت و گفتمان
 مردم تجربی دانش نیب طرفه دو یریادگی ندیفرا گرید ییسو از
 است الزم ،ودش قراربر ریزیبرنامه دیجد یهایآورفن و شدان با

 ینچن باشد. داشته یوندپ ریزیبرنامه مندمنظاهای شرو با که
 گوییداستان ریزیبرنامه یندفرا یک طراحی مستلزم یوندیپ

 اعتقاد به که است یهدف این .(Faryadi, 2018) است
های هنظری دهآین اتیقتحق از مهمی بخش تواندمی ننگارندگا

 تحقق یبرا گرید یسو از دهد. اختصاص خود به را ریزیبرنامه
 سازمان است الزم گوییداستان ریزیبرنامه ندیفرا چنین عملی

 سازمانی نیچن که است یهیبد .شود جادیا آن با متناسب اجرایی
 از .دشو بناها نآ خود توسط و جامعه از برخاسته ستیبایم زین

 از استفاده رایب تنها نه سازمانی نیچن تیتقو یبرا گرید یسو
 و یمال یهاتیحما یبرا نیهمچن بلکه د،یجد فنون وها شدان

 نیمسئول از یندگانینما و نیمتخصص که است الزم ،یقانون
 نآ در هم توسعه گزارانهیسرما یحت و ریزیبرنامه یرسم

 عنوان به سازمانی نیچن یکل یمشخط باشند. داشته مشارکت
 عنوان تحت تواندمی «مستقل یمحل یمشارکت سازمان» کی

 در ییهاامدیپ یدارا که ییرفتارها وها مااقد عهمجمو تیهدا
 و هایآلودگ از اجتناب یسو به بود خواهد جامعه زیستمحیط

 یزیستمحیط یرفتارها بهبود حال نیع در و زیستمحیط بیتخر
 تواندمی یسازمان نیچن .(Faryadi, 2005) دوش تصریح

 مردمهای نداستا اساس بر را جامعه یزیستمحیطهای شارز
 یعمل یهاطرح در را آن با ظرمتناهای هتوسع کرده، یبازشناس
 ییاجرا مراحل یابیارز تیمسئول و دهد شنهادیپ ریزیبرنامه
 یهاتفعالی یطیشرا نیچن رد .باشد داشته عهده بر هم را هاطرح

 نیا در شده مطالعه یوستاهار نمونه همچون یمحل وامعج
 یداریپا و عتیطب با دوستانه ارتباط جهت در تواندمی قیتحق

  .گیرد قرار طبیعیمنابع

 

  هاتیادداش
1. Authentic dialogue 

2. Mutual learning 

3. Deep structure 

4. Surface 

5. Syntax 
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