
 
 

 

 

 

 

 
 ۱۲۴-۸۹، صفحات ۱۳۸۷، زمستان ۴، شماره ۱۱فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 

 ثير خشكسالي بر فرآيند زندگي عشايري طايفه طاهري در أت

 شهرستان طبس  حوزه

 *جالل سالم
 ۶/۸/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۹/۲/۱۳۸۷: دريافتتاريخ 

 چکيده

روسـت كـه پديـدة       و مشكالت فراوان روبه    ها  چالشنظام توليدي و زندگي اجتماعي عشاير با        
 اجتمـاعي   -برای شناخت موانـع توسـعه و مـشكالت اقتـصادي          . خشكسالي از آن جمله است    

 تأثير آن بر زندگي عشاير      ي گذشته در محدودة قشالق و     ها  سالناشي از وقوع خشكسالي طي      
ريزي توسعة اقتصادي و اجتمـاعي      حل برای برنامه    طايفة طاهري شهرستان طبس و نيز ارائة راه       

 مطالعـات   صـورت   بهروش تحقيق   . ، تحقيقي در اين زمينه صورت گرفت      ۱۳۸۵اين جامعه، در    
سـت آمـده از     دهمچنـين، اسـتفاده از آمـار و اطالعـات بـه           و   ،گيـری ميداني با اتكا بـه نمونـه      

بـر اسـاس نتـايج تحقيـق، وقـوع      . ي گذشـته بـود  هـا   سـال هاي عشاير كوچنده طي     سرشماري
 ُكنـدي ثيرات شديد اقتصادي و اجتماعي بر جامعة مورد مطالعـه داشـته و باعـث                أخشكسالي ت 

هـاي  كـاهش شـديد تعـداد دام     كاهش ميانگين تعداد دام هـر خـانوار،       . روند توسعه شده است   
هـا، كـاهش توليـدات      ، كاهش شديد ميانگين وزن دام     هاي سبك ديد نسبت دام  ين، تغيير ش  سنگ

صنايع دستي و سرانجام، كاهش توليد و ميانگين درآمد هـر خـانوار نـسبت بـه دورة پـيش از                     

                                                 
  كارشناس ارشد اقتصاد كـشاورزي و عـضو هيئـت علمـي مركـز تحقيقـات كـشاورزي و منـابع طبيعـي اسـتان يـزد           *

(jalal.salem@yahoo.com). 
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ين تـأثيرات   تر  مهمهمچنين، از   . ين تأثيرات اقتصادي خشكسالي بوده است     تر  مهمخشكسالي از   
های ويژه مهاجرت جمعيت اين طايفه و وقوع مهاجرت به      توان كاهش   اجتماعي خشكسالي، مي  

 تخريب مراتع و كاهش مقدار      ،از ديگر تأثيرات منفي خشكسالي    . فصلي و موقت را يادآور شد     
 .بوده است و كيفيت علوفة توليدي

 ) استان(يزد )/ شهرستان(طبس )/ طايفه(طاهری / عشاير/ خشكسالي: هاكليدواژه

* * * 

 مقدمه

های اجتمـاعي و فرهنگـي و نيـز شـيوة     هاي اقتصادي و ويژگی، با فعاليت  جامعة عشاير 

ای يافتـة عـشيره   سكونت خاص خود، بخشي از جمعيت اسـت كـه بـا پيونـد سـازمان               

شـمار  نـشين و چادرنـشين بـه      ، كـوچ  )دامپـروري (، بر اساس معيشت شباني      )تباري هم(

 از مكاني به مكان ديگر كوچ       گيري از مراتع و امكانات زندگي     عشاير براي بهره  . رود  می

جامعـة عـشايري واقعيتـي اجتمـاعي و     . پردازنـد  ميشيوة سنتي به دامداري  كنند و به مي

بخشي از ساختار تاريخي و فرهنگي كشور و نيز عضوي پركار در پيكـرة جامعـة ملـي                  

رغـم جمعيـت کمتـر عـشاير نـسبت بـه جمعيـت شهرنـشينان و               اي كه به   گونهاست، به 

. ، تأثير اقتصادي و اجتماعي و نيز نقش دفاعي و امنيتي آن انكارناپذير است             روستانشينان

زمـين اسـت كـه در تهيـة مـواد           قدر ايـران  هاي گران گمان، جامعة عشايري از ميراث    بي

) بـيش از ده برابـر     (ويژه گوشت قرمز، چندين برابر نسبت جمعيتي خـود          پروتئيني و به  

 اجتماعي دهة   -دنبال تحوالت اقتصادي  به). ۱۳۸۴ سازمان امور عشاير ايران،   (نقش دارد   

. هـاي فـراوان شـده اسـت       گذشته در ايران، نظام عشايري کشور دسـتخوش دگرگـوني         

عشاير، طي هزاران سال، با شناخت كامل عوامل محيطي وابسته به رشد گياهي و روابط               

طبيعـي  روي، از منـابع  دوسويه محيط بـا اجـزاي زنـدة آن و بـا اتكـا بـه فرآينـد كـوچ             

 بـا فرآينـدهاي تـواتري مراحـل رشـد           شناختي  بومكوچ از ديدگاه    . اند  كرده برداري  بهره

راستا بـا مراحـل طبيعـي رشـد گياهـان           گياهي ارتباط دارد و عشاير حركت خود را هم        

تنها با طبيعت در ستيز نيستند بلکه بـا         ؛ و نه  شناسند  ميعشاير طبيعت را    . كننداستوار مي 
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از نظر اقتصادي، در آمـد عـشاير بـه          ). ۱۳۸۳نجفي،  (هماهنگی دارند    پويا   صورت  بهآن  

ها پرورش اقتصادي اين دام   . ويژه پرورش گوسفند و بز وابسته است      دام و دامداري و به    

ی کشاورزی، و محصوالت فرعي ماننـد كـاه و كلـش متكـي              ها  زمينبه مراتع ، چراگاه     

ركت و نقل و انتقال بين مراتع ييالقي و         رو، براي تأمين علوفة مورد نياز، ح      از اين . است

 .ضرورت دارد) كوچ(قشالقي 

، دهـد   مـي ای تـشكيل    هـاي تغذيـه   هاي پرورش دام را هزينه    از آنجا كه بيشتر هزينه    

هاي پرورش و افزايش بـازده اقتـصادي در          درست از مراتع به كاهش هزينه      برداري  بهره

 يري از دو ديـدگاه اهميـت دارد   توجـه بـه جامعـة عـشا     . انجامـد اين شيوة معيشتي مـي    

 نقـش سـاختاري عـشاير در        -۲زدايي؛ و    برنامة محروميت  -۱): ۱۳۸۶بخشي جهرمي،   (

 .توليدات دامي

 اجتماعي تهيـه و اجـرا شـده در كـشور نـشان              -هاي توسعة اقتصادي  بررسي برنامه 

 اي در همـاهنگی بـا  جامعـة عـشايري ، كمتـر برنامـه     يهـا   توانـايي  كه با وجود     دهد  مي

 و ميزان نيازهاي اين جامعه تدوين و اجرا شده اسـت؛ و             ها  توانمنديوضعيت جمعيتي،   

هاي توسعه و دسترسي به خدمات ، ميـان ايـن   بر اين اساس، از نظر بسياري از شاخص  

مهـدوي و همکـاران،     (جامعه و جوامع شهري و روستايي شـكافی بـزرگ وجـود دارد              

سـيدگي بـه وضـعيت اقتـصادي و اجتمـاعي           هاي موجود، ر  با توجه به واقعيت   ). ۱۳۸۶

 .جوامع عشايري و حل مشكالت و ارائة خدمات به آنها اهميت زيادي دارد

در حال حاضر، با جدا شدن شهرستان طـبس از اسـتان خراسـان و پيوسـتن آن بـه                    

ي داراي  هـا   اسـتان استان يزد كه پيش از اين قلمروی عشاير نبوده است، يـزد از جملـه                

ي اخيـر در  هـا  سالهاي متوالي در وقوع خشكسالي. شود  ميسوب  جمعيت عشايري مح  

منطقة قشالق عشاير استان يزد كاهش توليد علوفة مراتع و محـدوديت توليـدات دامـي      

خانوارهاي عشايري را موجب شده و از سوی ديگر، جدايی شهرستان طـبس از اسـتان                

يـت سياسـي دو     خراسان سابق باعث شده است كه منطقة قشالق و ييالق تحـت حاكم            

استان مختلف قرار گيرد که همين مسئله بـراي خانوارهـاي عـشاير طايفـة طـاهري در                  
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منطقة ييالق واقع در محدودة استان خراسان رضوي مشكالت زيـادي را اطجـاد کـرده                

 از مراتـع ييالقـي،   بـرداري  بهـره رغم حق عرفي و قانونی آنهـا در  ای كه به گونهاست، به 

. شـوند رو مي گونه مراتع، با ممانعت اهالي مناطق ياد شده روبه         اين  از برداري  بهرههنگام  

بدين ترتيب، اين مجموعه عوامل زندگي طايفة طاهری را در معرض تهديد قرار داده و               

دهي به وضعيت موجود خانوارهاي عشايری رو، انجام مطالعات جامع برای سامان    از اين 

هـاي علمـي    گيریبا اتكاي كامل به نمونه    مطالعة حاضر   . اين طايفه ضرورت يافته است    

بررسي و شناخت وضـعيت موجـود ايـن طايفـه در ابعـاد       صورت گرفته و هدف از آن  

اجتماعي و اقتصادي و ارزيابي مـشكالت و كمبودهـاي ناشـي از خشكـسالي در كنـار                  

دهي به وضـعيت موجـود      هاي توسعه و سامان   ها و امكانات برای كمك به برنامه      قابليت

 .طايفه بوده استاين 

 پيشينة تحقيق

نتـايج  . به بررسي اقتـصاد توليدعـشاير خراسـان پرداختنـد         ) ۱۳۷۹(دهقانيان و كهنسال    

 ۸/۱۳ درصد درآمد ساالنة عـشاير از پـرورش و فـروش دام،              ۲/۶۶بررسي نشان داد كه     

مانـدة آن از توليـد مـو و          درصد آن از توليد شير و بـاقي        ۸/۱۶درصد آن از توليد پشم،      

درصد خانوارهاي عشاير نمونـة خراسـان در كنـار          ۹/۱۲همچنين،  . آيد  ميدست  رك به ك

، با بررسی اقتصاد خانوار عشاير      )۱۳۷۹(رضوي  . پردازند  ميدامپروري به كشاورزي نيز     

ساكن در مراتع ييالقي شمال شهرستان سمنان و نقش خيل در آن، به بررسي چگـونگي       

. هاي اقتصادي آنها پرداخته اسـت     راعي و فعاليت  تأمين سوخت خانوارها، ميزان زمين ز     

، در تحقيق خود، اثـرات اقتـصادي و اجتمـاعي خشكـسالي بـر زنـدگي                 )۱۳۸۰(قنبري  

عشاير ايل قشقايي و تأثيرات كمي و كيفـي آن بـر توليـدات دامـي، صـنايع روسـتايي،                    

زاده ماعيلزاده و اس  كفيل. مهاجرت، تركيب دام، و مراتع را مورد بررسي قرار داده است          

يافته انجام  ، در تحقيقي كه در زمينة اقتصاد توليد بخش عشاير كوچنده و اسكان            )۱۳۸۱(

يافته و كوچنده متفاوت بوده و      اند كه تركيب دام عشاير اسكان     دادند، بدين نتيجه رسيده   
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هزينة نگهداري هـر    . در شرايط اسكان، بر سهم گوسفند و گاو عشاير افزوده شده است           

يافتـه و نيـز در شـرايط اسـكان، سـود            عشاير كوچنده نسبت به عشاير اسكان     رأس دام   

، در بررسي اقتـصاد     )۱۳۸۶(بخشي جهرمي   . ساالنة هر رأس گوسفند و گاو بيشتر است       

 جازموريان شهرسـتان كهنـوج،      -بوم هامون توليد و درآمد عشاير سامانة درزه از زيست       

ـ   علت خشكـسالي  گيرد كه به  چنين نتيجه می   وقـوع پيوسـته در منطقـه، فعاليـت         ههـاي ب

رو، آنها دريافت دستمزد كم     دامپروري و كشاورزي اين عشاير اقتصادي نيست و از اين         

 . دهنددر مشاغل شهري را بر ادامة فعاليت توليدي ترجيح مي

بــه بررســي روســتاهاي برآمــده از اســكان عــشاير و ) ۱۳۸۶(مهــدوي و همكــاران 

 دهـد   مـي نتايج بررسي نشان    . اندال و بختياري پرداخته   ي آن در استان چهارمح    ها  چالش

هاي اجرايـي در زمينـة اسـكان،        يي مانند سستي دستگاه   ها  چالشكه روستاهاي جديد با     

 انـد   بودهرو  ناتواني مديريت اين روستاها، و مشاركت اندك مردم در فرآيند اسكان روبه           

محيطـي ايـن   ، اجتماعي و زيسترو، براي فراهم آوردن زمينة پايداري اقتصاديو از اين 

 .هاي كارآمد ضروري استها، برخورداري از برنامهكانون

تحليل ابعـاد اقتـصادي و اجتمـاعي        «، در تحقيقي با عنوان      )۱۳۸۶(مختاري و صالح    

، بـه بررسـي نـأثيرات    »خشكسالي و آثار آن بر خانوارهاي روستايي در منطقـة سيـستان     

گـذاري،   بر وضـعيت اشـتغال، درآمـد، سـرمايه         ۱۳۸۰ تا   ۱۳۷۷ي  ها  سالخشكسالي در   

، در  )۱۳۸۶(شـنو   يزدانـي و حـق    . انـد مهاجرت، و امنيت غذايي در اين منطقه پرداختـه        

مطالعة خود، مديريت خشكسالي را بررسـی و راهكارهـايي بـراي مقابلـه بـا آن ارائـه                    

ـ   هـايي جبـران    كه خشكسالي زيان   دهد  مينتايج بررسي نشان    . اند  کرده ر بخـش   ناپـذير ب

هاي ناكارآمد فني و استفاده     ؛ و با اعمال مديريت    کند  ميكشاورزي و توليدات دامي وارد      

هـاي آينـده    سـاز مـشکالت در خشكـسالي      از راهبردهاي نامناسب، بيش از پيش زمينـه       

هـاي اقتـصادي    در اين پژوهش، پيشنهاد شده است كه بـرای كـاهش زيـان            . خواهد بود 

 اعمال شود كه وابستگي روستاييان و عشاير به درآمد          هاييناشي از خشكسالي، سياست   

 .توليد محصوالت كشاورزي و دامي كاهش يابد
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هاي مقابله بـا خشكـسالي در       مكانيسم«اي با عنوان    ، در مطالعه  )Kanti,1998(كانتي  

ديده از اين پديده را بررسـي       ، وضعيت افراد زيان   »منطقة بنگال واقع در شمال بنگالدش     

ای قابـل    كـه در بـنگالدش، خشكـسالي پديـده         دهـد   ميايج مطالعه نشان    نت. است کرده

اي است و عالوه بر تأثيرگـذاري بـر رشـد گياهـان، بـه كـاهش توليـد                   برگشت و دوره  

محصوالت زراعي و كمبـود غـذا بـراي بـسياري از مـردم و در نهايـت، بـه قحطـي و                       

 . انجامدگرسنگي مي

 روش تحقيق 

 اي، آخـرين آمـار و اطالعـات بهنگـام          از مطالعات كتابخانه  گيری  در اين بررسي، با بهره    

 با مراجعة مستقيم به مراكز سـازمان امـور عـشاير كـشور، مركـز آمـار ايـران، مـديريت             

آوري   ريزي استان يزد جمع   جهاد كشاورزي شهرستان طبس و سازمان مديريت و برنامه        

شـده در سـازمان     ي تهيـه  هـا   پرسشنامهمطالعات ميداني نيز     و استفاده شده و برای انجام     

 پرسـشنامة آبـادي     ۱۹ای كـه در بخـش آبـادي،         گونـه کار رفته اسـت، بـه     امور عشاير به  

 پرسشنامة خانوار   ۱۱۰و در بخش خانوار عشايري نيز       ) هاي قشالق تعداد تمام آبادي   به(

هاي عشاير دربرگيرندة مشخـصات  شده از آبادي  آورياطالعات جمع . تكميل شده است  

ين مـشكالت   تـر   مهـم  امكانات زيربنايي موجود در آبـادي، وضـعيت دامـداري،            آبادي،

اقتصادي و اجتماعي ناشي از خشكسالي، و تحوالت اجتماعي و انتظارات اهالي آبـادي              

هـاي جمعيتـي    شده از خانوارهاي عشايري ويژگي    آوريهمچنين، اطالعات جمع  . است

 از مراتـع و تـأثير       بـرداري   بهرهت  خانوار و تأثير خشكسالي بر آن، وضعيت كوچ، وضعي        

دستي خـانوار، و سـاير اطالعـات     خشكسالي بر آن، وضعيت مسكن، دامداري و صنايع  

 آبادي  ۱۹در   ساكن خانوارهاي كليه مطالعه مورد منطقة آماري جامعة .شودمی را شامل  مهم

 رابطـة  از نمونـه  حجـم  تعيين منظوربه .مطالعه بودند  مورد
NEpqt

pqNtn
+

= 2

2
 دهشـ  اسـتفاده  

، (t-student) استيودنت   - آمارة تي  t اندازة نمونه،    n اندازة جامعه،    N رابطه، اين رد. است

ي آبادي  ها  پرسشنامهاستخراج اطالعات از    . است) در سطح پنج درصد   ( ميزان خطا    Eو  
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هـا بـا    ها و خروجـي    صورت گرفته و سپس، داده     Excelافزار  و خانوار با استفاده از نرم     

دليـل اسـتقرار عـشاير طايفـة          بـه . افزار تجزيه و تحليل شده اسـت      استفاده از همين نرم   

 صـورت   بـه شـده    تكميـل  هـاي   طاهري در زمان قشالق در شهرستان طبس، پرسـشنامه        

 .شود مي مربوط ۱۳۸۵مقطعي است و به دورة حضور در قشالق و سال 

 موقعيت و خصوصيات منطقه مورد مطالعه

اليـه شـمال شـرق      آباد طبس در منتهـي    ري طايفة طاهري شهر عشق    منطقة قشالقي عشاي  

 كيلـومتري شهرسـتان   ۱۸۰ كيلـومتري مركـز اسـتان و      ۵۵۰استان يزد در فاصلة بيش از       

  دقيقـه تـا     ۳۱ درجـه و     ۳۴در موقعيـت      كيلومتري مركز بخـش دسـتگردان      ۸۰طبس و   

 دقيقة عرض   ۵۷و   درجه   ۵۷دقيقه تا    ۸ درجه و    ۵۷ دقيقة طول شرقي و      ۵۹ درجه و    ۳۴

.  هكتـار اسـت    ۱۳۲۵۵۰ مساحت منطقـة مـورد مطالعـه حـدود        . شمالي واقع شده است   

 هـاي چـاه مـسافر،      ين مراكـز جمعيتـي در ايـن منطقـه مطالعـاتي شـامل آبـادي               تـر   مهم

ها، چاه شور، چـاه پيوم،كـال عبـدالغني، انجيـره، و كرباليـي اسـداهللا اسـت                  كل حوض 

 ). ۱۳۸۴بس، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ط(

 هاي مستقر در محدودة آمار خانوارهاي عشايريمعرفي طوايف و تيره
رو است كه در دهـستان      بخش دستگردان شهرستان طبس داراي دو طايفة عشايري كوچ        

گذرانند و اصوًال اين منطقـه را مـأمن اصـلي خـود             كوه يخاب كوچ قشالقي خود را مي      

 .يفة عرب طاهري و طايفة ايلخانيطا: اند ازاند؛ اين دو عبارتقرار داده

از آنجا كه هدف مطالعة حاضر بررسي وضعيت اقتـصادي و اجتمـاعي و پيامـدهای               

خشكسالي برای طايفة عرب طاهري و نيز ارائة راه حل برای كاهش مشكالت و توسعة               

اقتصادي و اجتماعي آنهاست، در اين مطالعه، تنها به بررسي مـسائل يـاد شـده در ايـن                   

 .داخته شده استپر طايفه



 جالل سالم ۹۶

 

 

 نتايج تحقيق

 تفكيك خانوار و آبادي و نحوة شركت اعضاي خانوار در كوچبررسي وضعيت كوچ به

شـمار  رو بـه  طوايـف كـوچ    طور كه گفته شد، عشاير طايفة عـرب طـاهري جـزو           همان

؛ و محل كوچ قشالقي آنها در قسمت شمال شرقي بخش دستگردان شهرسـتان              روند  می

اين طايفه در گذشته بيشتر در      .  كيلومتري مركز بخش است    ۷۰د  طبس و در فاصلة حدو    

های گود طاهري و چاه مسافر سـاكن بودنـد؛ امـا در حـال حاضـر، آبـادي گـود                     آبادي

علت تخريب شديد مراتـع اطـراف آن و بيابـاني شـدن منطقـه و نيـز هجـوم                    طاهري به 

ده شـده و يـا      خالي از سكنه شـده و اهـالي آن در سـاير محـالت پراكنـ                هاي روان  شن

هـاي چـاه مـسافر و       آبادي  كلي، محل كوچ قشالقي اين طايفه      طور  به. اند  کردهمهاجرت  

ها، گزو، هوك، كـركس آب،      آب، كل حوض    هاي تابعة آن مانند چاه شور، چاه پي       محله

هاي زيره، كال گز، رباط زنگيچه، انجيرة پايين، حـوض كرباليـي اسـداهللا، كـال                حوض

ي خانوار، همة   ها  پرسشنامهدست آمده از    بر اساس اطالعات به   . عبدالغني، و قرچه است   

انـد و اشـكال ديگـر       ها در كوچ به قـشالق شـركت داشـته         اعضای خانوار در اين آبادي    

گرداني نـزد اعـضاي ايـن طايفـه وجـود نـدارد؛             كوچندگي و رمه   مانند نيمه  برداري  بهره

اند بلكه بـه فواصـل زمـاني كوتـاه از            كامل باقي نمانده   طور  بهكدام از آنها در ييالق       هيچ

. انـد كدام دام ديگري را به قـشالق نيـاورده        اند؛ و هيچ    يكديگر، به محل قشالق بازگشته    

هـا   بـدين آبـادي    ۵/۴/۸۵در تـاريخ    (كنند  همچنين، تمام افراد خانواده به ييالق كوچ مي       

 محـل كـوچ     ).مراجعه و مشاهده شده که حتي يك خانوار در قشالق باقي نمانده است            

پايه بخش برداسـكن شهرسـتان كاشـمر و منـاطق           ييالقي اين طايفه عمومًا دهستان كوه     

هـاي دهانـة    هايي به نـام   هاي دهستان كوه يخاب و محل     چاهاي بعضي از چشمه   كوهپايه

درخـت جـوز، كالتـه      هـادي، قزكـز، كالتـه عنـاب، پـاي         آباد، چشمه آب، آهوكم، ايرج  

 كالته آق مهدي و كوه سرخ تنگل پرشم، تنگـل حيـدر،             حسامي، تنگل فجر، كال تيجو،    

بلـو،  قبرهاي سفيد، دهانة تاغي، چاه عباس صفر، تنگل سياه، دشت زبركوه، دشت چـاه             

 .سفيد است چاه گزي، تيغ قرمز، و چاه جملي
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 درصـد از خانوارهـا      ۹۶ي خـانوار،    ها  پرسشنامهدست آمده از    بر اساس اطالعات به   

 درصد شهرسـتان سـبزوار را بـراي كـوچ يـيالق             ۴شمر و   كا بخش برداسكن شهرستان  

از چهار تا    زمان كوچ دام از قشالق به ييالق و برعكس        همچنين، مدت . اند  كردهانتخاب  

زمـان كـوچ     روز طول كشيده است؛ مـدت      ۵/۹ ميانگين،   طور  بهپانزده روز متغير بوده و      

سـت؛ و صـد در صـد        خانواده از قشالق به ييالق و برعكس كمتـر از يـك روز بـوده ا               

ورود به  . اند   کرده  پياده كوچ  صورت  بهها  ها با خودرو و صد در صد دام خانواده          خانواده

بوده و خروج از قشالق نيز       و بيشتر در اوايل آبان     قشالق از اول مهر تا پايان آبان متغير       

 ).۱۳۸۶سالم، (از اوايل فروردين تا اواسط ارديبهشت متغير بوده است 

ــم ــر مه ــشت ــه ين م ــشالق ب ــود در ق ــارت كالت موج ــت عب ــب اهمي ــد ازترتي : ان

ماننـد آب اشـاميدني سـالم، حمـام، مدرسـه،           (خشكسالي،گراني علوفه، كمبود امكانات     

، جادة نامناسب و دوري از مركز )مخابرات، فروشگاه عرضة سوخت، و امكانات درماني

 .يدهستان، تخريب مراتع، و نامناسب بودن امكانات و خدمات دامپزشك

 :اند ازترتيب اهميت عبارتين مشكالت موجود در ييالق بهتر مهمهمچنين، 

نبود امنيت؛ درگيري با اهالي محل بر سـر چراگـاه، و آزار و اذيـت و بـاجگيري از                     -١

 سوی آنها؛ 
عدم برخورداری از مجوز چرای دام؛ هر چند، طـي چنـد دهـه، افـراد ايـن طايفـه                     -٢

برداسكن شهرستان كاشمر اسـتفاده کـرده و         عرفي و مشاع از مراتع بخش        صورت  به

 ؛ و اند بودهوگلي با قدمت طوالني در منطقه برخوردار برخي نيز از مسكن خشت
 .بهاي زياد برای استفاده از مراتعپرداخت اجاره -٣

 بررسي امكانات 
رشد و توسعة اقتصادي و اجتماعي هر جامعه به امكانـات رفـاهي و زيربنـايي موجـود                  

رو، در مطالعة حاضر، با بررسی هـر کـدام از امكانـات و تـسهيالت                ز اين ا. بستگي دارد 

هـاي يـاد شـده را       توان نقاط ضعف و قوت منطقة مورد بررسي در زمينـه          مورد نظر، مي  
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، همة امكانات مورد استفاده در نوزده آبادي مورد نظر آمده است            ۱در جدول   . نشان داد 

 ).۱۳۸۶سالم، (

 امكانات آموزشي
 كه تنها دوازده آبادي داراي مدرسـه        دهد  ميدست آمده از اين مطالعه نشان       اطالعات به 

هـا مـستقر   گونه امكانات آموزشي ديگـري در ايـن آبـادي         در سطح ابتدايي بوده و هيچ     

مدارس موجود نيز امکاناتی بسيار اندک دارند و براي اسـتراحت و اقامـت    . نبوده است 

بينـی نـشده و     آينـد، مکـانی پـيش       ها مي آباديهاي دور به اين     هايي که از مسافت     معلم

گرفته با  هاي صورت که از مصاحبه  چنان. تمام مدرسه تنها شامل يک اتاق است      "معموال

ان طايفـة عـشايري عـرب طـاهري، حتـي در مقايـسه بـا                آمـوز   دانشآيد،  معلمان برمی 

د، ان مرکز دهستان، از استعدادهاي تحصيلي مناسـب برخوردارنـد؛ هـر چنـ             آموز  دانش

خاطر نحوة زنـدگي، فرهنـگ حـاکم و         ان دختر و پسر اين طايفه به      آموز  دانشبدبختانه  

 .اندفقر مالي از ادامة تحصيل و کسب مدارج علمي بازمانده

 امکانات درماني

كـدام از آنهـا داراي    كـه هـيچ  دهد ميبررسي امكانات درمانی اين نوزده آبادي نيز نشان         

 صـورت   بـه رسـاني در زمينـة بهداشـت و درمـان           تخـدما . گونـه امكانـات نيـستند     اين

.  نـامنظم بـوده اسـت     صورت  بههاي امدادي در فواصل زماني پانزده و سی روز و            گشت

هاي نامناسب و مـسافت طـوالنی بـرای دسترسـي بـه مركـز               علت وجود جاده  گاهی به 

نـد و   ابيشتر مردان عشاير بدون وسيلة نقليه     (دهستان و نيز وسايل حمل و نقل نامناسب         

 .ومير شده استهاي ساده منجر به مرگ، بيماري)يا تنها موتورسيكلت دارند

 هاي ارتباطيراه
هـاي ارتبـاطي مناسـب اسـت کـه      ماندگي منطقـة مـورد مطالعـه، نبـود راه       از علل عقب  

موقع به امكانات فرهنگي،    وآمد اهالي منطقه و عدم دسترسي سريع و به        محدوديت رفت 
دسـت آمـده از     بر اساس اطالعات به   . وزشي را موجب شده است    رفاهي، بهداشتي و آم   
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کـدام از ايـن     ي نوزده آبادي واقع در محدودة عشاير طايفـة طـاهري، هـيچ            ها  پرسشنامه
هـاي  هاي ارتباطي بين آنهـا و نيـز راه        ها جادة آسفالت و مناسب ندارند و همة راه        آبادي

هـاي  ها، بـا جـدايی فعاليـت   بادينظر ساكنان آبه. دسترسي به مركز دهستان خاكي است 
توسعه و ترميم راه روستايي از وزارت جهاد كشاورزي و واگـذاری آن بـه وزات راه و                  

ای كه هماهنگی برای تـرميم و       گونههاي موجود بدتر شده است، به     ترابري، كيفيت جاده  
 .وسيلة دستگاه گريدر به پيگيري و صرف وقت زياد نياز داردتيغ زدن جاده به

 انات مسکونيامک
کدام   که هيچ  دهد  ميبررسي وضعيت مسکن خانوارهاي نوزده آبادي مورد مطالعه نشان          

برند؛ امـا در مجمـوع، وضـعيت مـسكن          سر نمی از آنها در وضعيت مناسب مسکوني به      
 دائم در قشالق    طور  بهخانوارهای چهار آبادي مشاع عبيد، سرباال، پده بيد، و زبركوه كه            

رو از يک يـا دو  خانة اهالي پانزده آبادي كوچ. هاستر از ديگر آبادي  سکونت دارند، بهت  
 مساحت حداکثر سی متر مربع با مصالح ساختماني ابتدايي مانند خـشت           اتاق کوچک به  

هاي ضربي تشکيل شده و بيشتر آنهـا بـدون مرمـت و پوشـش مناسـب                 گل و سقف   و
. دچـار مـشکل خواهنـد شـد       ای که در پی بـارش مناسـب بـاران،           گونهبيروني است، به  

آب رو ماننـد كـركس    هاي كوچ ها، در آن دسته از آبادي     همچنين، بر اساس نتايج بررسي    
تر برخوردارنـد،کيفيت سـاختمان و      که خانوارها از وضعيت اقتصادي و فرهنگي مناسب       

 .ها بهتر استوضعيت محيط بيروني خانه

  كشيآب لوله
 اسـتفادة   صـورت   بـه كـشي    آبـادي داراي آب لولـه      از نوزده آبادي مورد مطالعه، تنها سه      

كـدام از منـازل     اند؛ و البتـه در هـيچ      ها از اين نعمت محروم    مشترك است و ديگر آبادي    

از آنجـا كـه     . كشي مستقل نيز شير آب وجـود نـدارد        هاي داراي آب لوله   واقع در آبادي  

ني اسـت، فقـدان آن      كشي سالم از امكانات اولية زندگي در جوامع انسا        امروزه، آب لوله  

تـأمين آب   . رودشـمار مـي   هـاي زنـدگي بـه     نشانة محروميت و نيز پايين بودن شاخص      

وسيلة تانكر از مركـز      حمل آب به   صورت  بهآشاميدني خانوارهاي ساكن در آبادي بيشتر       
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 صـورت   بـه انبارهاي هـر آبـادي و يـا         هاي آب منطقه و تخلية آن در آب       دهستان يا چاه  

 .شودكرهای ثابت انجام میبرداشت آب از تان

 مخابرات

از نوزده آبادي مورد مطالعه، تنها يك آبادي داراي دفتر مخابراتی است که البتـه آن هـم                  

گونه امكانات  ها هيچ در زمان انجام مطالعه، خراب و غيرقابل استفاده بود؛ و ديگر آبادي           

 از موانـع مهـم توسـعة        اينبود امكانات مخابراتي در هـر جامعـه       . اولية مخابراتي ندارند  

هاي مورد نظر نيـز     اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جامعه است و كمبود آن در آبادي           

اطالعي نهادها و ادارات دولتي از مـسائل و مـشكالت روزمـره و              و يا كم   اطالعيبه بي 

اضطراري خانوارهاي ساكن و در نتيجه، به عدم رسـيدگي بـه آنهـا در صـورت وقـوع                   

 .انجامدجعه میحادثه و يا فا

 برق
بر اساس نتايج مطالعه، از نوزده آبادي مـورد مطالعـه، پـنج آبـادي داراي بـرق و ديگـر                  

گذاري سـنگين دولـت     رغم سرمايه شايان يادآوری است كه به    . اند  بودهها فاقد آن    آبادي

هاي توسعه و سـطح پـايين       علت نبود زيرساخت  در انتقال برق، در اين پنج آبادی نيز به        

دليـل  همچنين، بـه  . آيد  ميعمل ن گي بر اثر كمبود درآمدها، از برق استفادة مناسب به         زند

خالي بودن آبادي در زمان كوچ ييالقي، مشكالتي در زمينـة حفـظ و نگهـداري از ايـن                   

هاي برق چنـد آبـادي      ي که در زمان مطالعه، کابل     طور  بهامكان رفاهي پديد آمده است،      

 .مورد سرقت قرار گرفته بود
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هاي   آباديي و درماني امكانات زير بنايي، رفاهي، فرهنگي، آموزشي، بهداشت-۱جدول
 مورد مطالعه
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 * - - * * * * - * - * چاه مسافر ۱
 - - - - - - - - - - * چاه شور ۲
 - - - - - - *  - - * آبچاه پي ۳
 - - - - - - - - * - * ها كل حوض ۴
 - - - - - - - - - - - گزو ۵
 - - - - - - - - - - * هوك ۶
 - - - - - - - - - - * آبكركس ۷
 - - - - - - - - - - - حوض زيره ۸
 - - - - - - - - - - - كال گز ۹
 - - - - - - - - - - - رباط زنگيجه ۱۰
 - - - - * - * - * - * سرباال ۱۱
 - - - - - - - - - - * انجيره پايين ۱۲
 - - - - - - - - - - - حوض كرباليي اسداهللا ۱۳

 - - - - - - - - - - * كال عبدالغني ۱۴

 - - - - - - * - - - - چاه مرشد ۱۵
 - * - * * * * - * - * پده بيد ۱۶
 - - - - - - - - - - * زبركوه ۱۷
 - - - - * - - - - - * قرچه ۱۸
 - - - - * - - - - - - مشاع عبيد ۱۹

 نتايج مطالعه : مأخذ 
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 بررسي خانوارهاي نمونة عشايري از نظر توزيع سني و جنسي
  كه ايـن طايفـه از      دهد  ميهاي سني جمعيت نمونه در طايفة طاهري نشان         بررسي گروه 

  درصـد از ايـن جمعيـت در         ۷/۶۵ای كـه    گونـه جمعيتی جوان تشكيل شـده اسـت، بـه        

هـاي ايـن طايفـه     سال قرار دارند؛ همچنين، جمعيـت كهنـسال نمونـه   ۲۵سنين كمتر از   

 درصـد از  ۶۰)  سـال ۶۴ تـا  ۱۵از ( درصد و جمعيت فعال نيز   ۱/۲تنها  )  سال ۶۴باالی  (

 توزيع سني و جنسيتي جمعيـت نمونـة         ۲جدول  . كل جمعيت نمونه را دربرگرفته است     

 .دهد مي را نشان ۱۳۸۵عشاير طايفة طاهري در 
 

 ۱۳۸۵ سال - توزيع جنسي و سني جمعيت نمونه عشاير طايفه طاهري-۲جدول 

 زن مرد مرد و زن گروه سني
 درصد 
 مرد و زن

 درصد 
 مرد

 درصد
  زن

 نسبت
  جنسيتي

 ۱۳۱ ۲/۹ ۴/۱۱ ۴/۱۰ ۱۹ ۲۵ ۴۴ ۴ تا ۰
 ۹۶ ۱/۱۴ ۸/۱۲ ۴/۱۳ ۲۹ ۲۸ ۵۷ ۹ تا ۵
 ۷۶ ۵/۱۶ ۹/۱۱ ۱/۱۴ ۳۴ ۲۶ ۶۰ ۱۴ تا ۱۰
 ۱۱۸ ۱۶ ۸/۱۷ ۱۷ ۳۳ ۳۹ ۷۲ ۱۹ تا ۱۵
 ۶۶ ۱/۱۳ ۲/۸ ۶/۱۰ ۲۷ ۱۸ ۴۵ ۲۴ تا ۲۰
 ۱۱۱ ۲/۸ ۷/۸ ۵/۸ ۱۷ ۱۹ ۳۶ ۲۹ تا ۲۵
 ۲۰۰ ۹/۲ ۵/۵ ۲/۴ ۶ ۱۲ ۱۸ ۳۴ تا ۳۰
 ۹۰ ۳/۵ ۵/۴ ۹/۴ ۱۱ ۱۰ ۲۱ ۳۹ تا ۳۵
 ۷۰ ۸/۴ ۲/۳ ۴ ۱۰ ۷ ۱۷ ۴۴ تا ۴۰
 ۱۱۸ ۳/۵ ۹/۵ ۶/۵ ۱۱ ۱۳ ۲۴ ۴۹ تا ۴۵
 ۲۶۶ ۴/۱ ۶/۳ ۶/۲ ۳ ۸ ۱۱ ۵۴ تا ۵۰
 ۱۰۰ ۴/۱ ۳/۱ ۴/۱ ۳ ۳ ۶ ۵۹ تا ۵۵
 ۱۵۰ /.۹ ۳/۱ ۲/۱ ۲ ۳ ۵ ۶۴ تا ۶۰

 ۳۵۰ /.۹ ۲/۳ ۱/۲ ۲ ۷ ۹ ۶۵باالی 

 ۱۰۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۵ ۲۱۸ ۴۲۳ جمع

 نتايج مطالعه : مأخذ
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 سـال و  ۲۵ تـا  ۲۰نسيتي مربوط بـه گـروه سـني    بر اساس جدول، کمترين نسبت ج    

 سـال اسـت؛ يعنـي، طـول عمـر           ۶۵بيشترين نسبت جنسيتي متعلق به گروه سني باالي         

تـر زنـدگي زنـان    مردان نمونه بيش از زنان نمونه است، که با توجه بـه شـرايط سـخت              

 .باشدگيري قابل قبول مينسبت به مردان عشاير، اين نتيجه

 د جمعيت و مهاجرت تأثير خشكسالي بر رش
 از سوی مركز آمار     ۱۳۸۵، و   ۱۳۷۷،  ۱۳۶۶هاي    سرشماری عشاير طايفة طاهري در سال     

، ايـن   ۱۳۶۶هـا، در    دست آمده از اين سرشـماري     بر اساس اطالعات به   . ايران انجام شد  

 خـانوار بـا     ۳۴۷، بـه    ۱۳۷۷ نفـر بـوده کـه در         ۷۰۷ خانوار با جمعيت     ۱۴۸طايفه شامل   

همچنين، بر اساس اطالعات آخـرين سرشـماري        . زايش يافته است  نفر اف ۱۵۶۸جمعيت  

 نفـر از ايـن طايفـه در         ۱۳۲۴ خانوار با جمعيـت      ۳۲۷، تعداد   ۱۳۸۵نفوس و مسكن، در     

دست آمده گوياي كاهش تعداد خانوارهـاي  آمار به. اند نوزده آبادي در حال زندگي بوده 

وارهـاي طايفـة طـاهری بـه         اسـت؛ يعنـي، تعـدادي از خان        ۱۳۸۵ تا   ۱۳۷۷اين طايفه از    

مركـز آمـار ايـران،    (اند و رشد جمعيت منفي بوده اسـت   هاي ديگر مهاجرت کرده     مكان

هـاي  مهـاجرت يكـي از جنبـه      ). ۱۳۸۶ ؛ مركز آمار ايران،   ۱۳۷۸مركز آمار ايران،     ؛۱۳۶۷

جايي سكونتي مردم از مكـاني بـه مكـان       وانتقال و جابه  تحليلي جمعيت است كه به نقل     

هـايي كـه شـرايط اقتـصادي آنهـا ضـعيف،              غالبًا مردم از سرزمين   . شود  وط مي ديگر مرب 

هـاي  آورند كـه داراي جاذبـه     شوند و به مناطقي روی می     ناكافي و نارساست، خارج مي    

عبارت به. هاي اقتصادي و اجتماعي بيشتر است     شغلي بهتر، دستمزدهاي باالتر و محرك     

ت بر منابع موجود آنجاست، چنان كه       ديگر، مهاجرت از يك مكان شاخص فشار جمعي       

وانفعـالي از   مهاجرت فعل . شود  مهاجرپذيري يك منطقه به قدرت منابع آنجا محدود مي        

پراكندگي مجدد جمعيت و در وراي تشكل ظاهري آن، يك ارتباط پرمعني بين جمعيت        

مـل  ترين عوامل مهاجرت را به دو دستة عوا         توان مهم مي. و پراكندگي منابع منطقه است    

 .اقتصادي و اجتماعي تقسيم كرد



 جالل سالم ۱۰۴

 

 

 عوامل اقتصادي

ظرفيت توليد علوفة مراتع در منطقة قشالق طايفة طاهري محدود است و از اين مراتـع                

رو، همواره شـماری محـدود از خانوارهـا         از اين . شود  مي برداري  بهرههاي سنتي   شيوهبه

ـ          مي د بـرای كـسب درآمـد و        توانند به معيشت خود ادامه دهند و جمعيت مازاد ناگزيرن

 .ي ديگر مهاجرت کنندها مكانگذران زندگي، به 

 عوامل اجتماعي

توان وجود اختالفـات    جايي ساكنان منطقه، مي   ميان عوامل اجتماعي مهاجرت و جابه      از

و درگيري بين جمعيت، فقدان يا كمبود امكانـات رفـاهي و آموزشـي، ازدواج، و ادامـه             

شـده،  ي تكميـل  هـا   پرسـشنامه دسـت آمـده از      العات به بر اساس اط  . تحصيل را نام برد   

انـد؛  كدام از اهالي در سه سال گذشـته بـا يكـديگر درگيـري و کـشمکش نداشـته                   هيچ

بنابراين، در مهاجرت آنها از قشالق، اختالفـات و درگيـري داخلـي تـأثيري نداشـته و                  

 .احتماًال ساير عوامل اجتماعي مؤثر بوده است

 و  ۱۳۶۶جمعيت بر اساس سرشماري عـشاير كوچنـده در           تعداد خانوار و     ۳جدول  

 . آمده است۱۳۸۵ و سرشماري نفوس و مسكن مركز آمار ايران در ۱۳۷۷

 
 هاي مختلف  تعداد خانوار و جمعيت طايفة طاهري طي سال-۳جدول 

 سال

 خصوصيات جمعيت
۱۳۶۶ ۱۳۷۷ ۱۳۸۵ 

 ۳۲۷ ۳۴۷ ۱۴۸ تعداد خانوار

 ۱۳۲۴ ۱۵۶۸ ۷۰۷ جمعيت مرد و زن

 ۶۴۵ ۷۶۵ ۳۶۲ معيت مردانج

 ۶۷۹ ۸۰۳ ۳۴۵ جمعيت زنان

 .۱۳۸۶؛ مركز آمار ايران، ۱۳۷۸؛ مركز آمار ايران، ۱۳۶۷ مركز آمار ايران، :مأخذ
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 بررسي وضعيت سواد جمعيت نمونة عشاير طايفة طاهري
 .دهد مي وضعيت سواد سرپرستان خانوار را در جمعيت مورد مطالعه نشان ۴جدول 

 

 سواد سرپرستان خانوار جمعيت نمونة عشاير طايفة طاهري وضعيت -۴جدول 

 درصد تعداد سطح آموزش

سوادبي  ۲۹ ۳۶/۲۶  

 ۱۰ ۱۱ نهضت

۹/۱۰ ۱۲ خواندن و نوشتن   

 ۳۹ ۴۳ دبستان

۵۴/۴ ۵ سواد قرآني   

 ۹ ۱۰ سيكل

 ۱۰۰ ۱۱۰ جمع كل

 نتايج مطالعه: مأخذ

 ساله و همگـي متأهـل       ۷۵ تا   ۱۹برداران مورد مصاحبه    شايان يادآوری است كه بهره    

هـاي سـني     ساله و باالتر برحسب گروه     ۶همچنين، بررسي وضعيت سواد افراد      . اند  بوده

سـواد   نفـر بـي    ۱۱۴ نفر از كل جمعيت نمونه باسواد و         ۲۶۷ كه   دهد  مياين طايفه نشان    

ان آمـوز   دانش، تعداد كل    ۱۳۸۵دست آمده، در    بر اساس اطالعات به   ). ۵جدول   (اند  بوده

 دختر بوده كـه همگـي در مقطـع          ۴۱ پسر و    ۴۶ نفر شامل    ۸۷وزده آبادي مورد مطالعه     ن

 ).۱۳۸۶ادارة آموزش و پرورش شهرستان طبس،  (اند بودهدبستان در حال تحصيل 

 سال به باال در جمعيت نمونة طايفـة طـاهري را            ۶ وضعيت سواد جمعيت     ۵جدول  

  .دهد مينشان 
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 هاي سنيله و بيشتر برحسب گروه وضعيت سواد جمعيت شش سا-۵جدول 

 ۱۳۸۵جمعيت نمونه، 

 گروه سني  درصد درصد به كل تعداد

)سال( سوادبي باسواد  سوادبي باسواد جمع  سوادبي باسواد جمع   

۹ تا ۶  ۳۳ ۱۷ ۵۰ ۶/۱۲  ۹/۱۴  ۲/۱۳  ۶۶ ۳۴ 
۱۴ تا ۱۰  ۶۳ ۲ ۶۵ ۱/۲۴  ۷/۱  ۲/۱۷  ۹۷ ۳ 
۱۹ تا ۱۵  ۶۳ ۹ ۷۲ ۱/۲۴  ۸/۷  ۱/۱۹  ۵/۸۷  ۵/۱۲  
۲۴ تا ۲۰  ۳۵ ۱۰ ۴۵ ۴/۱۳  ۷/۸  ۹/۱۱  ۷/۷۷  ۳/۲۲  
۲۹ تا ۲۵  ۲۴ ۹ ۳۳ ۲/۹  ۸/۷  ۷/۸  ۷/۷۲  ۳/۲۷  
۳۴ تا ۳۰  ۱۴ ۵ ۱۹ ۳/۵  ۳/۴  ۵ ۶/۷۳  ۴/۲۶  
۳۹ تا ۳۵  ۹ ۱۱ ۲۰ ۴/۳  ۶/۹  ۳/۵  ۴۵ ۵۵ 
۴۴ تا ۴۰  ۳ ۱۳ ۱۶ ۱/۱  ۴/۱۱  ۲/۴  ۷/۱۸  ۳/۸۱  
۴۹ تا ۴۵  ۶ ۱۷ ۲۳ ۳/۲  ۹/۱۴  ۱/۶  ۲۶ ۷۴ 
۵۴ تا ۵۰  ۵ ۶ ۱۱ ۹/۱  ۲/۵  ۹/۲  ۴/۴۵  ۶/۵۴  
۵۹ تا ۵۵  ۲ ۴ ۶ ۷۵/  ۵/۳  ۶/۱  ۳/۳۳  ۷/۶۶  
۶۴ تا ۶۰  ۴ ۳ ۷ ۵/۱  ۶/۲  ۸/۱  ۱/۵۷  ۹/۴۲  

۶۵باالی   ۰ ۹ ۹ ۰ ۸/۷  ۳/۲  ۰ ۱۰۰ 
 ۲۹ ۷۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۷۶ ۱۱۵ ۲۶۱ جمع

 نتايج مطالعه: مأخذ

 خشكسالي اقليمي
گراد و ميانگين بارنـدگي      درجة سانتي  ۸/۱۸منطقة مورد مطالعه، با ميانگين دمای ساالنه        

 است و بدين ترتيـب، در اقلـيم خـشک           ۴/۳متر، داراي ضريب خشکي      ميلي ۹۸ساالنه  

گـراد و    درجـة سـانتي    ۶۰کاه اختالف دماي تابستان و زمستان به بيش از          . گيردقرار مي 

ميـزان تبخيـر از     . رسدگراد مي  درجة سانتي  ۲۰اختالف دماي شب و روز نيز به بيش از          

 و در   رود  مـی متـر فراتـر      ميلي ۳۰۰هاي خرداد، تير و مرداد از مرز        د آب در ماه   سطح آزا 

ميـزان بـارش سـاالنه در دورة        . رسدمتر مي  ميلي ۲۰۰۰ مجموع، در طول سال، به حدود     
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متـر بـوده     ميلـي  ۱۹۹متـر و حـداکثر       ميلي ۳۱ ساله در محدودة مورد مطالعه حداقل        ۲۲

هاي محدودة مورد مطالعه نـشان داد کـه          ايستگاه بررسي تغييرات بارندگي ساالنه   . است

هـاي   سـاله در ايـستگاه     ۱۳ تـا    ۵ي اخير،اين منطقه با يک دورة خشکـسالي         ها  سالطي  

دليل محاصرة اين محدوده در کوير مرکزي ايران، همچنين، به . مختلف مواجه بوده است   

بادهاي گـرم و خـشک غالـب در منطقـه بـر توسـعة خـشکي و خشکـسالي و وقـوع                       

خشکـسالي بـه     ای كـه  گونـه هاي گرد و خاک تأثيری چشمگير داشته اسـت، بـه           طوفان

های فرسايش بادي در سطح منطقه انجاميده که گـواهي اسـت بـر اثـرات             پيدايش نشانه 

 - فرسـايش بيـشتر    - کاهش پوشش گيـاهي    -رويه چراي بي  -خشکسالي«متقابل چرخة   

 ).۱۳۸۶توكلي، (» خشکسالي بيشتر

 گذاريهاي توسعه و سرمايهگي عشاير برای مشاركت در برنامهبررسي ميزان آماد
بر اساس نتايج اين تحقيق، همة خانوارهاي نمونه آمادگي خـود را بـراي مـشاركت در                 

علـت درآمـد   بيشتر اين خانوارهـا، بـه     . اند  كردهگذاري اعالم   هاي توسعه و سرمايه   برنامه

گـذاري  ت كـارگري و سـرمايه      خـدما  صـورت   بهاندک و سرماية ناكافي خود، مشاركت       

از جملـه عوامـل ديگـر مـؤثر در عـدم            . انـد را برگزيـده  ) تا يك ميليون تومان   (محدود  

گـذاري  هـاي توسـعه و سـرمايه      گذاري نقدي، عدم اطمينان از نتايج اجراي طرح       سرمايه

بخش، انگيزة  گذري و دستيابی به نتايج رضايت     در صورت اقدام دولت به سرمايه     . است

اي در منطقه نشان    هاي توسعه بررسي نحوة اجراي طرح   . يابدنقدي افزايش مي  مشاركت  

 مـشاع بـه     صـورت   بـه  حفر چاه و واگذاري آن       صورت  بهها   كه عمومًا اين طرح    دهد  مي

ای كه چند حلقه چاه به همـين شـيوه حفـر شـده              گونههاي نزديك بوده، به   اهالي آبادي 

هـا را مالكـان     شده تاکنون، بيشتر اين چاه    هاي حفر   بر اساس بررسي مالكيت چاه    . است

انـد،  فعـال درآمـده   اند و اينک به حالت راكد يا نيمه       هاي پايين فروخته  قيمتاولية آنها به  

برای . شود ميهاي آب در منطقة مورد مطالعه استفاده ن ای که از ظرفيت کامل چاه  گونهبه

ت، در اوايل انقـالب اسـالمي،       مثال، در آبادي گود طاهري، كه اکنون خالي از سكنه اس          
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چاه كشاورزي توسط جهاد سازندگي حفر و تجهيز شده اما از آن زمان تـاكنون، بـدون                 

آيد كـه تخليـة آبـادي گـود         عمل آمده، چنين برمی   هاي به از بررسي . استفاده مانده است  

علـت چـراي مفـرط و بيابـاني     طاهري ناشی از نخريب كامل مراتع اطراف اين آبادي به         

رسـاني و حفـر چـاه          اراضي بوده و در شرايطی اتفـاق افتـاده كـه در زمينـة بـرق                شدن

عبارت ديگر، در   به. گذاري سنگين صورت گرفته است     آبادي، سرمايه   كشاورزي در اين  

منطقة مورد مطالعه، تاکنون فرهنگ كشت و كار و توان انجام كـشاورزي بـا توجـه بـه                   

گـذاري در ايـن     است؛ و هرگونـه سـرمايه     منطقه كمتر وجود داشته      كيفيت آب و خاك   

زمينه هرگاه با آموزش و ترويچ و خدمات پشتيباني دولت همراه نباشد، مرهون موفقيت          

هاي مورد مطالعه، نگراني خانوارهاي داراي شتر       سفيدان آبادي نخواهد بود به گفتة ريش    

انجام امور فني و    از ممانعت برای چراي دام آنها، رفت و آمد افراد خارج از آبادي برای               

نشيني، مندي به زندگي كوچ   زراعي، احتمال اعزام فرزندانشان به خدمت سربازي، عالقه       

گذشـته و    هـاي  از همه، پوشش گياهي مناسب در منطقـه پـيش از خشكـسالي             تر  مهمو  

سودآوري مناسب فعاليت دامداري در مقايسه با كشاورزي از داليـل مخالفـت يـا عـدم         

دنبـال  اما در حال حاضر، بـه     . های كشاورزي بوده است   زمينة فعاليت تمايل خانوارها در    

هايی مهم از مراتـع قـشالق، و سـخت شـدن            هاي پي در پي، تخريب بخش     خشكسالي

داليل نياز به طي مسافت طوالني برای چراي دام در قشالق، عدم            نشيني، به زندگي كوچ 

هـاي چـرا در يـيالق       ايش هزينه علت تغيير مرزهاي سياسي، افز    امنيت كافي در ييالق به    

علت افزايش فشار بر مراتع آن نـواحي، افـزايش هـز ينـة اجـارة مراتـع و سـرانجام،                     به

هـا و خريـداران دام و كـاهش         ها و بدهكاری آنها بـه بانـك       تضعيف توان مالي خانواده   

زي و ای تغييركرده که تمايل به انجام فعاليـت كـشاور     گونهاعتبار آنها در بازار، اوضاع به     

ي خـانوار   ها  پرسشنامهدست آمده از    اطالعات به . سكونت در قشالق افزايش يافته است     

هـاي   كه صـد درصـد خانوارهـا بـه اسـكان در قـشالق و انجـام فعاليـت                   دهد  مينشان  

 .كشاورزي تمايل دارند
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 آنها بر خشكسالي تأثير و برداري بهره مورد مرتعي اراضي كيفيت و مالكيت مقدار، بررسي
 ۹۵ هكتاري محدودة مورد مطالعه، بخش اعظـم آن در حـدود             ۱۳۲۵۵۰ل مساحت   از ك 

 با كاربرد مرتع تشكيل     برداري  بهره هكتار را سطح قابل      ۱۲۵۹۲۳درصد با مساحتي برابر     

همچنـين،  . کننـد  مـی  بـرداري   بهـره  كه نوزده آبادي واقع در اين محـدوده از آن            دهد  مي

ورزي، آبشخورها، محل نگهداري دام، و غيـره  ها، اراضي كشا  مستثنيات شامل سكونتگاه  

هـا بـا پوشـش بـسيار كـم و غيـر قابـل             هكتار و كوه   ۵۳۰مساحت   درصد به  ۴/۰حدود  

 درصد از كل اراضي منطقـه را        ۶/۴ هكتار،   ۶۰۹۷استفاده براي دام نيز با مساحتي حدود        

م از  كـدا  كه هـيچ   دهد  ميبررسي وضعيت مالكيت اراضي مرتعي نشان       . دهندتشكيل مي 

هاي محدودة زندگي قشالقي عشاير طايفة طـاهري مميـزي نـشده و بـراي               مراتع آبادي 

 عرفي و مـشاع بـه       صورت  بهعشاير منطقه   . برداران نيز پروانة چرا صادر نشده است      بهره

پردازنـد و بـه گفتـة سرپرسـتان خانوارهـا، در نحـوة               از مراتع قشالقي مـی     برداري  بهره

 از هـر منبـع      بـرداري   بهـره از آنجا که نحوة     . ها مشكلي ندارند   در اين آبادي   برداري  بهره

بسيار به نوع مالكيت آن بستگی دارد، مميـزي مراتـع قـشالقي پـس از گذرانـدن دورة                   

گونـه  طوالني خشكسالي و صدور پروانة چرا از اقدامات اساسي در حفظ و احياي ايـن              

تـر مراتـع و      مناسـب  بـرداري   بهـره تـوان بـه     با مميزي مراتع، مـي    . رود  میشمار  مراتع به 

 ۱۰۰۰ هـر آبـادي      بـرداري   بهـره حداقل مراتع مورد    . جلوگيري از تخريب آن كمك كرد     

ميــانگين مــدت .  هكتــار اســت۹۰۰۰ هكتــار و ميــانگين آن، ۳۰۰۰۰هكتــار، حــداكثر 

 روز در سال و در صورت مناسب بودن پوشش گياهي، مدت            ۱۸۰ از مراتع    برداري  بهره

 . روز قابل افزايش است۲۴۰شالقي تا استفاده از مراتع ق

 درصد پوشش و درصد تركيب گياهي
براي تعيين درصد پوشش، تراكم و توليد، از بيست پالت ده متـر مربعـي در هـر تيـپ                    

 . آمده است۶گياهي استفاده شد كه نتايج آن در جدول 
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 هاي مختلف درصد پوشش گياهي در تيپ-۶جدول 

 توضيحات كتارپايه در ه درصد پوشش تيپ گياهي

   ۱۸  بهوه شور-درمنه
 خشك ۱۱۵۰۰ ۲/۱۶ بهوه شور  - قيچ- درمنه

 خشك ۱۰۰۰۰ ۳/۱۵  قيچ-درمنه
 خشك نيمه  ۱۳  بهوه شور-اشنان
   ۵/۱۱  بادام كوهي-درمنه

 ۱۳۸۶ابوالقاسمی، : مأخذ  

 وضعيت مرتع
 آن، چهـار    براي تعيين وضعيت مرتع، از روش چهار عاملی استفاده شد کـه بـر اسـاس               

 و  شـود   مـي عامل حفاظت خاك، پوشش گياهي، بنيه و شادابي، و تركيب گياهي منظور             

گيرد؛ با جمع اين امتيازها و مقايـسه بـا جـدول وضـعيت،              به هر كدام امتيازي تعلق مي     

 که در ميان مراتع     دهد  ميعمل آمده نشان    هاي به بررسي. آيد  ميدست  نتيجة مورد نظر به   

تع با وضعيت عالي، خوب، و متوسط وجود ندارد بلکـه بيـشتر مراتـع               مورد مطالعه، مرا  

 ).۱۳۸۶ابوالقاسمي، (حوزه در وضعيت خيلي فقير و فقير است 
 

  تعيين وضعيت مرتع-۷جدول 

 نام تيپتيپ
عامل 

خاك

 عامل 

 تركيب

 عامل

 بنيه

 عامل 
پوشش درصد 

 جمع 

 امتيازها
 وضعيت

 فقير ۲۰ ۳ ۵ ۴ ۸  بهوه شور-درمنه ۱
 فقير خيلي ۱۰ ۳ ۱ ۲ ۴  بهوه شور- قيچ-درمنه ۲
 فقير خيلي ۱۰ ۳ ۱ ۲ ۴  قيچ-درمنه ۳
 فقير خيلي ۹ ۲ ۱ ۲ ۴  بهوه شور-اشنان ۴
 فقير خيلي ۱۰ ۲ ۱ ۲ ۵  بادام كوهي-درمنه ۵

 ۱۳۸۶ابوالقاسمی، : مأخذ 
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ر اطراف  ويژه د هاي گياهي به  هاي مرتعي، بيشتر تيپ   بر اساس امتياز هر کدام از تيپ      

 هـا، چـاه شـور،      هاي دامداران مانند چاه مسافر، كل حـوض       هاي سكونت و سامانه   محل

چاه پيوم، حوض زيره، گود طاهري، حـوض كرباليـي اسـداهللا، انجيـرة پـايين، و كـال                   

رويـه، بـسياري از   ی كـه در اثـر چـراي بـي    طـور   بهعبدالغني در وضعيت خيلي فقيرند،      

كن شدن هستند؛ و برخی مناطق، از ه و يا در حال ريشههاي گياهي تغيير شکل يافت   گونه

برنـد  سـر مـی   جمله حوالي چاه عبيد تا چاه شور، آبخور، و گزو در وضـعيت فقيـر بـه                

 ).۱۳۸۶ابوالقاسمي، (

 گرايش مرتع

روش  از آنهاسـت، بـه     بـرداري   بهـره گرايش مراتع منطقه، كه نمايانگر وضعيت و نحـوة          

دهندة وسعت و شـدت تخريـب        قرار گرفته و نشان    ترازوي وزني گرايش مورد بررسي    

كنـي بـسيار زيـاد مراتـع        رويه و بيش از حد ظرفيت مرتع و نيز بوتـه          ناشي از چراي بي   

هاي پي در پي چندين ساله در منطقه نيز بر شـدت آن افـزوده               است؛ و البته خشكسالي   

ای کـه   گونهت به رونده اس  كلي، گرايش در منطقة مورد مطالعه منفي يا پس         طور  به. است

شدة منطقه در معرض سير قهقرايي و نـابودي كامـل     هاي گياهي شناخته  تقريبًا تمام تيپ  

 ).۱۳۸۶ابوالقاسمي، (است 

 توليد مرتع 

براي تعيين ميزان توليد مرتع، از روش قطع و تـوزين اسـتفاده شـد، بـدين ترتيـب كـه                     

ب شـد و بـا قطـع علوفـة           تصادفي انتخـا   طور  بهبيست پالت ده متر مربعي در هر تيپ         

 .)۸جدول  (دست آمدتوليدي و خشك کردن آن، ميانگين ميزان برداشت علوفه به
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  تعيين ظرفيت مرتع-۸جدول 

 نام تيپتيپ
مساحت

)هكتار(

 توليد

 در هكتار

)كيلوگرم(

 توليد كل 

)كيلوگرم(

 ميزان

برداشت 

 مجاز

 تعداد 

واحددامي 

 ماه در 

 ظرفيت 
در دوره 

)واحددامي(

 ۷۷۸ ۵/۱۸۶۷۲۷۳۱۱۲ ۳۷۳۴۵۵ ۴۳ ۸۶۸۵  بهوه شور-درمنه ۱
 ۲۴۴۶ ۸/۹۷۸۳ ۱۱۷۴۰۵۴۵۸۷۰۲۷ ۱۷ ۶۹۰۶۲بهوه شور  - قيچ-درمنه ۲
 ۸۰۲ ۴/۳۲۰۶ ۱۹۲۳۸۱ ۳۸۴۷۶۲ ۱۴ ۲۷۴۸۳  قيچ-درمنه ۳
 ۳۱۱ ۵/۷۴۶۶۲۴/۱۲۴۴ ۱۴۹۳۲۵ ۱۵ ۹۹۵۵  بهوه شور-اشنان ۴
 ۶/۵۶۱ ۵/۱۳۴۷۸۷۵/۲۲۴۶ ۲۶۹۵۷۵ ۲۵ ۱۰۷۸۳  بادام كوهي-درمنه ۵

 ۲۳۵۱۱۷۱۱۱۷۵۵۸۵۱/۱۹۵۹۳۶/۴۸۹۸ ۱۲۵۹۲۳۸/۲۲ جمع 

 ۱۳۸۶ابوالقاسمی، : مأخذ

از آنجا كه زمان شروع طرح پس از رشد گياهان و خشك شدن آنها بود و از سويی،  

هاي پي در پي چند ساله، برداشـت آمـار دقيـق از پوشـش و توليـد                  دنبال خشكسالي به

فـصل آمـادگي    (در يك فصل مناسب رويـش       " ذير نبود، بايد حتما   پگياهي منطقه امکان  

توليد منطقه را برداشت کرد و با اطمينان بيشتر، به ارزيابی مرتع پرداخت؛ با ايـن                ) مرتع

عمل آمده، توليد در اكثر مراتع منطقه در حـد بـسيار            هاي به گيريهمه، با توجه به اندازه    

 ؛ چنـين منـاطقي  حتی اين مناطق را مرتع دانـست كه شايد نتوان بسيار پايين است، چنان 

به همين دليل، معاونـت امـور دام اسـتان بـرای            . ها شباهت دارند  بيشتر به گردشگاه دام   

 بـه توزيـع مقـدار قابـل تـوجهي جـو             ۱۳۸۵هاي مولد دامداران اين منطقه در       حفظ دام 

بـا توجـه بـه      . ترفهاي مولد از بين مي    پرداخت؛ و اگر اين كمك نبود، شايد بيشتر دام        

 واحد دامي است    ۴۹۰۰، ميزان ظرفيت مجاز دام در اين مراتع حدود          ۸اطالعات جدول   

بـيش از پـنج برابـر ظرفيـت         ) ۹جـدول   (كه در مقايسة با آن، دام موجود در اين منطقه           

  .مراتع است
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 تأثير خشكسالي بر دام
 كـه   دهـد   ميان   نش ۱۳۸۴، و   ۱۳۷۷،  ۱۳۶۶ي  ها  سالبررسي تعداد دام طايفة طاهری طي       

 و  ۱۳۷۷ رأس در    ۶۳۵۵۷ بـه    ۱۳۶۶ رأس در    ۱۳۶۸۵از  ) گوسفند و بز  (تعداد دام سبك    

هـاي  رغم تخريب مراتـع و خشكـسالي       رسيده است؛ يعني، علي    ۱۳۸۴ رأس در    ۳۴۶۲۵

افزايش تعـداد   .  سه برابر شده است    ۱۳۸۴ تا   ۱۳۶۶پياپي، تعداد دام سبك در طول دورة        

هاي طـوالني   رايط محدوديت مراتع قشالق و خشكسالي     ي گذشته در ش   ها  سالدام طی   

هـا را موجـب شـده و از    كاهش توان توليد و در نتيجه، کاهش توان اقتـصادي خـانواده     

ی هـا   سـال  تعداد دام طايفـة طـاهري را طـي           ۹جدول  . عوامل مهم مهاجرت بوده است    

و و گوسـاله    همچنين، در محدودة مورد مطالعه، اکنون اثري از گا        . دهد  ميمختلف نشان   

همگـي  .  در منطقه وجـود داشـته اسـت        گونه دام  اين ۱۳۷۷  سالنيست، در حالي كه در      

مراتع منطقه و در نتيجـه،   دهندة كاهش شديد كيفيت و مقدار علوفه     موارد ياد شده نشان   

 .انگيزة مهاجرت و خروج از منطقه براي گذران زندگي است
 

 ي مختلفها  تعداد دام طايفة طاهري طي سال-۹جدول 

 ۱۳۸۴ ۱۳۷۷ ۱۳۶۶ نوع دام

 ۱۳۶۵۶ ۲۹۶۳۸ ۲۴۵۷ گوسفند و بره

 ۲۰۹۶۸ ۳۳۹۱۹ ۱۱۲۲۸ بز و بزغاله

 - ۶۰ ۳ گاو و گوساله

 ۱۹۸ ۳۰۲ ۲۰۳ شتر و بچه شتر

 ۳۳۰ ۲۹۳ ۵۷ االغاالغ و کره

و مديريت جهاد   ؛  ۱۳۷۸؛ مركز آمار ايران،     ۱۳۶۷مركز آمار ايران،    : مأخذ

 ۱۳۸۴ كشاورزي شهرستان طبس،
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دست آمده از خانوارهاي نوزده آبادي محـل سـکونت عـشاير            بر اساس اطالعات به   

 رأس بـز    ۱۵۰ رأس گوسفند و بره،      ۲۱ ميانگين، هر خانوار دارای      طور  بهطايفة طاهري،   

حـداكثر تعـداد گوسـفند و بـره يـك      . انـد  بـوده  قطعه طيور    ۷ نفر شتر، و     ۵/۱و بزغاله،   

 درصـد خانوارهـا   ۵۱ رأس بـوده اسـت، و تنهـا    خانواده صـد رأس و حـداقل آن يـک    

صد رأس و حـداقل     حداكثر تعداد بز و بزغاله يك خانواده سی       . اندگوسفند و بره داشته   

حـداكثر  . انـد   بودهها داراي بز و بزغاله      آن بيست رأس بوده است، و صد درصد خانواده        

 .اند بودهاي شتر ها دارتعداد شتر يك خانوار دوازده نفر و تنها هشت درصد خانواده
 ۸۴حداكثر تعداد طيور يك خانوار سی قطعه و حداقل آن يک قطعه بوده اسـت، و                 

  بررسـي تعـداد و نـوع دام خانوارهـاي          همچنـين، . اند  بودهدرصد خانوارها داراي طيور     
 كه تنها دامي كـه تمـام خانوارهـا از آن برخوردارنـد، بـز و                 دهد  ميطايفة طاهري نشان    

ي خـانوار، ميـانگين   هـا  پرسـشنامه دست آمـده از  اس بررسي نتايج بهبر اس. بزغاله است 
حـداقل صـد    ) سـاله پـنج  دورة(تعداد دام هر خانوار نسبت به دورة پيش از خشكسالي           

  هاي خريـداري  همچنين، بررسي آمار وزن دام    ). ۱۳۸۶امامي،  (درصد كاهش يافته است     
شده حـداقل   هاي فروخته زن دام  كه و  دهد  ميشده توسط مركز پشتيباني دام استان نشان        

دور از خشكـسالي    يافتـه در شـرايط معمـولي و بـه         های پرورش ده كيلوگرم كمتر از دام    
هـا  هاي موجود خانوارهاي عشايري نشان داد كه وزن بزغاله        گيري از گله  است؛ و نمونه  

نسبت به سن آنها حداقل چهار كيلوگرم كمتر از مقادير مربوط بـه پـرورش در شـرايط                  
وزن زنده بزغاله موجود در گله كه سن آن بالغ بر نه تا ده مـاه بـود، در                   (عمولي است   م

زمان برگشت از چرا، شش تا هفت كيلوگرم و وزن بزغالة هشت تا نه ماهه پنج تا شش            
 ).كيلوگرم بود

 تأثير خشكسالي بر درآمد
 ل اصـلي   كـه شـغ    دهد  ميهاي خانوار نشان      دست آمده از پرسشنامه   بررسي اطالعات به  

. دامـداري اسـت   ) پـس از طـي دوران دبـستان       (سرپرستان خانوار و فرزندان پسر آنهـا        
هـاي دامـداري و     داري و سپس، كمك بـه فعاليـت       فعاليت اصلي زنان نيز نخست، خانه     
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توليد صنايع دستي از جمله چادر، گليم و قالي براي مصرف خود و يا فروش در بـازار                  
پـذيري آنهـا   ها به فعاليت دامداري آسـيب امل خانوادهاز لحاظ اقتصادي، اتكای ك . است

 . شود وقوع خشكسالي و كاهش توليدات دامي را موجب میهنگامدر 

 پرورش بز
بر اساس بررسي تعداد و نوع دام خانوارهاي طايفة طاهري، تنها دامي كه تمام خانوارها               

 بز و بزغالـه هـر خـانوار         با توجه به ميانگين تعداد    . از آن برخوردارند، بز و بزغاله است      
دهندة ميانگين درآمد خالص خانوارهاي عشايري از        نشان ۱۰ رآس، جدول    ۱۵۰برابر با   

 .پرورش يك رأس بز است
 

 )ريال: واحد( درآمد خالص پرورش هر رأس بز مولد در يك سال زراعي -۱۰جدول 

 درآمد هزينهقيمت واحد شرح
 درآمد 

 خالص

 ه كيلو كا۴۵خريد خوراك شامل 
  كيلو جو۶۰ 

۱۰۰۰ 
۲۰۰۰ 

۴۵۰۰۰ 
۱۲۰۰۰۰ 

  

فروش بزغاله از شير گرفته شده با وزن زنده 
  درصد از شيرگيري۵۰ كيلو و با ۱۶-۱۸

۱۸۰۰۰۰  ۱۸۰۰۰۰  

  ۱۴۰۰۰۰  ۴۰۰۰  كيلو۳۵فروش شير از هرراس 
   ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ چر و مرتع اجاره پس

 ۵۵۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰  جمع

 نتايج مطالعه: مأخذ

 و هاي كارگري، دامپزشكي، بيمـه، حمـل  بر اساس اين جدول، بدون احتساب هزينه   
طـور متوسـط، بـا        بـه بردار با چهـار نفـر عائلـه         نقل، و سوخت زمستان، درآمد هر بهره      

هر چند، بـا بهبـود وضـعيت        .  ريال است  ۸۲۵۰۰۰۰س دام مولد،     رأ ۱۵۰برخورداری از   
يابد، ولي هزينة اوليـة زنـدگي از ايـن          زايش مي ، در آمد اف   )مراتع و يا يارانة خوراك دام     

 . ميزان درآمد نيز بسيار فراتر است
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 پرورش گوسفند

 درصد از خانوارها به     ۵۱ي خانوار، تنها    ها  پرسشنامهدست آمده از    بر اساس اطالعات به   

پرداختند، و ميانگين تعداد گوسفند هر خانوار دارای ايـن نـوع دام             پرورش گوسفند می  

علت تخريـب مراتـع قـشالق و پـايين          به.  رأس بوده است   ۲۱كل خانوارها    رأس و    ۴۳

بودن كيفيت علوفة توليدي اين مراتـع، تمـام خانوارهـا بـه پـرورش گوسـفند مـشغول                   

 درصد  ۵۳،  ۱۳۷۷در حالي كه بر اساس اطالعات سرشماري عشاير كوچنده در           . نيستند

 گوسفند و مـيش بـوده، ايـن          درصد ۴۷از دام سبك عشاير طايفة طاهري بز و بزغاله و           

.  رسـيده اسـت    ۱۳۸۴ درصد گوسـفند و مـيش در         ۲۵ درصد بز و بزغاله و       ۷۵ميزان به   

 که در حال حاضـر، بـا توجـه بـه            دهد  ميمحاسبة درآمد خالص پرورش گوسفند نشان       

تر بودن گوسفند نسبت به بز و همچنـين، نبـود         خوراككيفيت بد مراتع قشالق و خوش     

. د شير، ميزان سودآوري گوسفند نيـز ماننـد بـز بـسيار نـاچيز اسـت      درآمد از محل تولي   

محاسبة ميانگين درآمد خالص پرورش گوسفند نيز مانند مورد بز انجام شده اسـت؛ بـا                

اين تفاوت که در اين فعاليت، معموًال توليد شير براي فـروش وجـود نـدارد و ترکيـب                   

 .تر استه گرانتر و البتعلوفة مورد استفاده در تعليف دستي مرغوب
 

 )ريال: واحد( درآمد خالص پرورش هر رأس گوسفند مولد در يك سال -۱۱جدول 

 شرح
 قيمت 

 واحد
 درآمد هزينه

 زيان 

 خالص

ــامل  ــوراك دام ش ــد خ ــاه،  ۳۵: خري ــوگرم ك  كيل
  كيلوگرم جو۷۰ 

۱۰۰۰ 
۲۰۰۰ 

۳۵۰۰۰ 
۱۴۰۰۰۰ 

  

شده بـا وزن زنـدة برابـر         فروش بره از شير گرفته    
  درصد از شيرگيري۵۰وگرم و با  كيل۲۲-۲۰

۲۴۰۰۰۰  ۲۴۰۰۰۰  

   ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ اجارة چراگاه و مرتع
 ۳۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰  جمع

 نتايج مطالعه: مأخذ 
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 كه پرورش گوسـفند در شـرايط موجـود منطقـه            دهد  ميبررسي نتايج مطالعه نشان     

 . سودآور نيست

پردازنـد و از طريـق آن،      بدان می هايي كه برخي از خانوارهاي عشايري       ساير فعاليت 

در اينجـا، بـه ارائـة       . پرورش شـتر، و صـنايع دسـتي       : اند از كنند، عبارت امرار معاش مي  

 :پردازيمتوضيحاتي در زمينة ساير منابع درآمدي مي

 پرورش شتر

 و انـد  بودهبا توجه به اينكه تنها هشت درصد از خانوارهاي مورد بررسي داراي دام شتر       

تر اقتصادي نـسبت بـه سـاير خانوارهـا          ، خانوارهای داراي وضعيت مناسب     کلي طور  به

مثابه يك فعاليـت رايـج      توان به پرورش شتر به    بنابراين، نمي . بدين فعاليت اشتغال دارند   

تـوان  در منطقة مورد مطالعه نگريست؛ با اين همه، با محاسبة سودآوري اين فعاليت، مي             

بـدين منظـور،    . دسـت داد  هاي توسعه در منطقـه بـه      راهنمايي مناسب برای انجام برنامه    

سودآوري پرورش شتر در يك گلة ده نفره، متناسب با وضعيت ضعيف مراتع و توانايي               

 . نسبي خانوارهاي طايفة عشايري، بررسي شده است
 

 خالصة محاسبات تعيين درآمد خالص خانوارهاي طايفة طاهري از -۱۲جدول 
 )گلة ده نفره(پرورش شتر 

 درآمد ناخالص نههزي

 )ريال(مبلغ  نوع درآمد )ريال(مبلغ  نوع هزينه
 سود خالص

  ۹۳۰۰۰۰۰ فروش دام ۱۲۰۰۰۰۰ كارگري

    ۹۳۰۰۰۰ خوراک دستي

    ۲۰۰۰۰۰ دامپزشكي

 ۶۹۷۰۰۰۰ ۹۳۰۰۰۰۰  ۲۳۳۰۰۰۰ جمع

 نتايج مطالعه : مأخذ
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تـر از   ناسـب دست آمـده از پـرورش شـتر م        ، سود به  ۱۲با توجه به اطالعات جدول      

ای بـرای كمـك بـه اقتـصاد         توان آن را در قالب برنامه     پرورش گوسفند و بز است و مي      

 . خانوارهاي طايفة طاهري پيشنهاد کرد

 صنايع دستي

علـت   كـه بـه    دهـد   مـي ي خـانوار نـشان      هـا   پرسشنامهدست آمده از    بررسي اطالعات به  

توليـد صـنايع دسـتي بـرای         درصد از خانوارها به      ۵/۶۳هاي پي در پي، تنها      خشكسالي

هـا  ، در حالي كـه پـيش از وقـوع خشكـسالي           پردازند  ميعرضه به بازار و كسب درآمد       

و در مواقع مناسب بودن وضعيت توليدات دامي، صد درصد خانوارهـا            ) سالهدورة پنج (

صنايع دستي توليدي از نوع پشتي، قاليچـه و چـادر           . پرداختندبه توليد صنايع دستي مي    

ها بيشتر برای اقامت در ييالق مورد استفاده قـرار مـي گيـرد، امـا پـشتي و                   است؛ چادر 

بـه گفتـة خانوارهـاي توليدكننـدة ايـن          . شـوند قاليچه برای عرضه بـه بـازار توليـد مـی          

گونـه  علت افزايش قيمت مواد اوليه و نامناسب بودن قيمت فروش، ايـن           محصوالت، به 

ميانگين هزينة مواد اوليه برای توليد هر       محصوالت چندان سودآور نيستند؛ برای نمونه،       

 تومان است؛يعني، بـه ازاي هـر   ۱۸۰۰۰ تومان و ميانگين قيمت فروش آن  ۱۵۰۰۰پشتي  

با توجه به اينكه ميانگين توليـد پـشتي در    . شود  مي تومان سود عايد خانوار      ۳۰۰۰پشتي  

صـد از    در ۵/۶۳خانوارهاي توليدکنندة اين مجصول هشت عدد است، ميـانگين درآمـد            

رسـد؛ همچنـين،     هزار تومان در سال مي     ۲۴خانوارهاي طايفة طاهري از توليد پشتي به        

 تومان، و ميانگين توليد قاليچـه       ۵۰۰۰ميانگين درآمد از توليد هر متر مربع قاليچه وگليم          

 درصـد   ۵/۶۳بنابراين، ميـانگين درآمـد      .  متر مربع است   ۲۵/۲ متر مربع و گليم نيز       ۲۵/۲

شايان يادآوری است .  هزار تومان در سال است ۲۵۰۰۰وليد قاليچه و گليم     خانوارها از ت  

گونه صنايع دستی، معموًال به توليد يک و يا دو نـوع            که خانوارها، در صورت توليد اين     

 كـه   دهـد   مـي  نـشان    هـا   پرسـشنامه دسـت آمـده از      بررسي نتـايج بـه    . پردازند  مياز آنها   

واد اولية مورد نياز در صنايع دستي انجاميده        هاي پيوسته به كاهش توليدات م     خشكسالي
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هاي سبك و افزايش تعداد بـز، توليـد مـو و      علت تغيير نسبت دام   ای كه به  گونهاست، به 

دنبال كاهش تعداد گوسفندان نيز توليد پشم كه از مواد اولية كرك در حد صفر بوده و به      

ه و در مجمـوع،     ضروري توليدات صنايع دستي است، با كاهش چـشمگير مواجـه شـد            

وقوع خشكسالي و نامناسب بودن بازار فروش اين محصوالت تأثير منفي بـر توليـدات               

 .آن داشته است

 گيريبحث و نتيجه

ي آبادي و خانوار، همگي نمايانگر پايين بودن سطح سـواد،           ها  پرسشنامهنتايج استخراج   

هاي دسترسي  جادهبهداشت و درمان، تغذيه، كيفيت آب آشاميدني و نيز نامناسب بودن            

محاسـبة  . به آبادي و نقاط مسكوني و نبـود وسـايل ارتبـاط جمعـي در قـشالق اسـت                  

) پـرورش بـز   (های دامداري   ميانگين درآمد خالص خانوارهاي طايفة طاهري از فعاليت       

ها بـا  گونه فعاليت کلی، با توجه به هزينة فرصت نيروي كار، اينطور به كه   دهد  مينشان  

البته در صـورت لحـاظ نـشدن        .  ريال غيراقتصادي است   ۷۵۰۰۰۰تر از   درآمد ماهانة كم  

هزينة فرصت نيروي كار، ميانگين درآمد ماهانة هر خانوار چهار نفره به حـدود هـشتاد                

هـاي درآمـدزا ماننـد پـرورش        رسد که با در نظر گـرفتن سـاير فعاليـت          هزار تومان مي  

ای ، درآمـد ماهانـه    شود  مينوارها ن گوسفند و توليد صنايع دستي، كه البته شامل تمام خا         

، متوسط مخارج   ۱۳۸۴اين در حالي است كه در       . آيد  ميدست  حدود صد هزار تومان به    

مركـز آمـار    (ساالنة يك خانوار روستايي بيش از دويست هزار تومان در ماه بوده است              

ام كـارگيري تمـ   ، خانوارهاي طايفة طاهري با به     ۱۳۸۵به ديگر سخن، در     ). ۱۳۸۵ايران،  

هـاي زنـدگي بـه انـدازة خانوارهـاي          توان و اعضاي خانوادة خود امکان تـأمين هزينـه         

 .اند را نيز نداشته۱۳۸۴روستايي در 

كنندة درآمدي و شرايط    شايد پرسيده شود كه با توجه به وضعيت اسفناك و ناراحت          

خ كننـد؛ در پاسـ    زندگي خانوارهاي طايفة طاهري، اين افراد چگونه گذران زنـدگي مـي           

هـا فقيرتـر    هاي چند سال گذشـته، همـواره ايـن خـانواده          بايد گفت كه طي خشكسالي    
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اند و حداقل نيازهاي زندگي آنهـا از طريـق كـاهش تعـداد دام، دريافـت وام و يـا                      شده

پيداسـت کـه ايـن وضـعيت بـه          . هاي لبني تأمين شده اسـت     فروش دام و فرآورده    پيش

آنهـا در منـاطق ييالقـي انجاميـده اسـت،           مهاجرت تعدادي از اين خانوارها و سكونت        

هـاي كـشاورزي و كـارگري امـرار         ي كه اين افراد مهاجر از طريق انجام فعاليـت         طور  به

 و همچنان ارتباط با بستگان و آبادي خود در قـشالق و يـيالق را حفـظ                  کنند  ميمعاش  

ورت ؛ و چنانچه اقدامي مثبت در راستاي رفع نيـاز خانوارهـاي ايـن طايفـه صـ                 اند  کرده

از جمله شواهد وجود مهاجرت موقت، خـالي از سـكنه   . گيرد، تمايل به بازگشت دارند  

ادامة وضـعيت کنـوني   .  بود۱۱/۹/۱۳۸۵ها در تاريخ حداقل دو آبادي از اين آبادي     بودن

به گسترش فقر و تنگدستي، تخريب كامل مراتع قـشالق، تـشديد مهـاجرت بـه سـاير                  

فرهنگـي در منـاطق مهاجرپـذير، و از بـين رفـتن             مناطق و ايجاد مشكالت اجتماعي و       

در حـال حاضـر، نقـش مهـم عـشاير           . هاي آن خواهد انجاميد   توليدات دامي و فرآورده   

منطقه، که كمتر مورد توجه مسئوالن دولتي قرار گرفته، كمك به تأمين امنيـت در عمـق                 

بـا توجـه بـه      . رود  میشمار  كوير لوت است كه از مناطق عبور قاچاقچيان مواد مخدر به          

 اجتماعي خانوارهاي   -نتايج اين تحقيق، برای كمك به حل مسائل و مشكالت اقتصادي          

طايفة طاهري شهرستان طبس، اتخاذ تدابيری پيشنهاد شـده کـه در پـی، فهرسـتی از آن         

 .آمده است

 پيشنهادها

با توجه به اينكه در حال حاضر، منبع اصلي درآمد اين طايفه دامپـروري اسـت، بـر                   -١

اس محاسبات اقتصادي در وضعيت موجود، با در نظر گرفتن امكانات كشاورزي اس

شـيوة  موجود در هجده آبادي از نوزده آبادي مـورد مطالعـه، فعاليـت دامـداري بـه                

هاي مـورد مطالعـه، تنهـا يـك         در تمام آبادي  (پرواربندي در منطقه سودآور نيست      

ورزي برای تهية علوفـة مـورد       آبادي داراي چاه عميق و امكانات نسبتًا مناسب كشا        

رو، برای جلوگيري از تخريب بيـشتر مراتـع، نخـست، الزم            از اين .  )هاستنياز دام 
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ها نسبت به مميزي و صدور پروانـة        است با جلب همكاري و موافقت اهالي آبادي       

انجام مميزي به استفادة بهينه از مراتع و بالش صاحبان چراگـاه در             . چرا اقدام شود  

همچنين، مميـزي مراتـع ظرفيـت نگهـداري دام را     . انجامدداري آن می  حفظ و نگه  

؛ و پردازد ميکند و دامدار نيز بر حسب ظرفيت مرتع، به نگهداري از دام محدود می

 سرانجام آنکه مميزي در درازمدت به نفع عشاير خواهد بود؛
بر اساس مشاهدات عيني و بررسـي سـطح زنـدگي خانوارهـاي طايفـة عـشايري،                  -٢

با اقـدام   . گيردكني از مراتع صورت مي    زهاي حرارتي اين خانوارها از طريق بوته      نيا

هاي نفتي و سوختي، روند تخريب مراتع کنـد         موقع فرآورده اي و به  به توزيع يارانه  

شدت تخريب شـده    هايي از مراتع كه به      همچنين، با قرق کردن قسمت    . خواهد شد 

  آنها را ميسر ساخت؛توان در آينده استفادة مجدد ازاست، مي
گـذاری در   با توجه به مناسب بودن نسبي سودآوري پرورش شتر و نياز به سـرمايه              -٣

هـاي دولتـي نـسبت بـه تـرويج آن و ارائـة              اين فعاليت توليدی، الزم است دستگاه     

 ها و اعتبارات مورد نياز در اين زمينه اقدام کنند؛كمك
، و صـدور پروانـة چـرا بـرای حفـظ و      زمان با انجام اقداماتی مانند مميزي، قرق هم -٤

توان  هاي زيرزميني منطقه، مينگهداري مراتع موجود، با توجه به وضعيت منابع آب

ای مناسـب بـرای كـاهش       با احداث تنها چند واحد كشاورزي و دامداري نيز گزينه         

آبـادي مـشاع عبيـد      .  اجتمـاعي سـاکنان منطقـه را ارائـه کـرد           -مشكالت اقتصادی 

با تحقيق در زمينة منـابع آب و خـاك          . رود  میشمار   در اين زمينه به    ای موفق  نمونه

 توان سـكونت پايـدار    هاي دامداري، زراعت و باغداري، مي     مناسب و تلفيق فعاليت   

البته اين گزينه از جهاتی ديگر نيز بسيار        . خانوارهاي طايفة طاهري را تحقق بخشيد     

ر قشالق تمايل دارنـد و همگـي     اهميت دارد، زيرا صد درصد خانوارها به اسكان د        

چه انتظاري از مسئوالن بـرای كمـك بـه حـل مـشكالت خـود                «در پاسخ به اينکه     

همچنين، محاسبة  . اندحفر چاه و واگذاري زمين كشاورزي را خواستار شده        » دارند

ميانگين درآمد توليد محصوالت كشاورزي در چهار آ بادي داراي كشاورزي نـشان             
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يين بودن نسبي عملكرد و سطح آمـوزش كـشاورزان، توليـد            رغم پا  كه علي  دهد  مي

برای آموزش و ترويج فعاليت تلفيقي كـشاورزي و         . اين محصوالت اقتصادي است   

دامپروري در منطقة مورد مطالعه، احيای مجدد چاه و زمـين كـشاورزي و اراضـي                

 مرتعي آبادي گود طاهري مؤثر خواهد بود؛

اجـراي طـرح خريـد دام داخلـي توسـط شـركت             بر اساس نتايج اين مطالعه، ادامة        -٥

ي ها سالپشتيباني دام و جلوگيري از سوء استفادة دالالن و خريداران دام عشاير در             

خشكسالي و نيز افزايش اعتبارات مربوط به خشكسالي در ايـن منـاطق و افـزايش                

 پرداختي و يا تحويل رايگان خوراك دام به خانوارهاي اين طايفه كمكی مؤثر يارانة

 ؛رود میشمار به
هاي فنـي مـورد نيـاز جوامـع     با آموزش نيروي كار جوان خانوارها در زمينة مهارت      -٦

تـوان در   شهري و روستايي برای كمك به اقتصاد خانواده در اوقـات بيكـاري، مـي              

درازمدت به حل مشكالت اين طايفـه پرداخـت، زيـرا ظرفيـت چـراي دام مراتـع                  

هـايی  قسمتي از اشتغال نيروي كار به مهـارت       قشالق و ييالق محدود است، و بايد        

 غير از دامپروري اختصاص يابد؛ 

گذاران بخش خصوص و ايجـاد زمينـة اشـتغال مـردان طايفـة              برای تشويق سرمايه   -٧

هـاي اقتـصادي منطقـه از قبيـل معـادن و ارائـة        توان با شناسـايي تـوان  طاهري، می 

بط، به بهبـود زنـدگي ايـن    رهاي دولتي ذیخدمات فني و اعتباري از سوی سازمان     

 طايفه و سکونت پايدار در منطقه کمک کرد؛

شده در مناطق واقع در محدودة سياسـي اسـتان خراسـان            بر اساس مشاهدات انجام    -٨

هـاي زيرزمينـي    مرز با منطقة مورد مطالعه، در حال حاضر، منـابع آب          رضوي و هم  

رايطی که در همين    ؛ در ش  شود  ميمشترک در حوضة آبريز با مجوز قانوني برداشت         

بدين ترتيـب،   . حال، برداشت از منابع آب واقع در محدودة استان يزد ممنوع است           

رو، بر اسـاس نتـايج      زيان عشاير منطقه خواهد بود؛ و از اين       ادامة چنين وضعيتی به   

 هاي آب کشاورزي اقدام کرد؛ وهاي زيرزميني، بايد نسبت به حفر چاهمطالعة آب
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آباد، در عشق " ازي ادارة امور عشاير در شهرستان طبس و ترجيحا        اندبا تشکيل و راه    -٩

هاي فنـي و اعتبـاري از سـازمان         توان مسائل و مشکالت عشاير و جذب کمک       مي

 .ای بهتر و مؤثرتر پيگيری کردگونهامور عشاير ايران را به

 منابع

شهرسـتان  گزارش مطالعة وضعيت پوشش گياهي مراتع عشاير      ،  )۱۳۸۶(ابوالقاسمي، محمـد    
 .مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي: يزد. طبس

هاي آمـوزش وپـرورش در      گزارش فعاليت ،  )۱۳۸۶(ادارة آموزش و پرورش شهرستان طبس     
روابـط عمـومي اداره آمـوزش و پـرورش          : طـبس . مناطق عشايري شهرسـتان طـبس     

 .شهرستان طبس
: يـزد . ير شهرستان طـبس   گزارش مطالعة وضعيت دامپروري عشا    ،  )۱۳۸۶(امامي، محمدعلي   

 .مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
آناليز اقتصاد توليد و درآمد عشاير منطقة جازموريان شهرستان         «،  )۱۳۸۶(بخشي جهرمي، آرمان    

: مـشهد . مجموعه مقاالت ششمين كنفرانس اقتـصاد كـشاورزي و توسـعه          . »كهنوج
 .دانشگاه فردوسي

مركـز  : يزد. ة هواشناسي مراتع عشاير شهرستان طبس     گزارش مطالع ،  )۱۳۸۶(توكلي، محمود   
 .تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي

. »بررسـي اقتـصاد توليدعـشاير خراسـان       «،  )۱۳۷۹(دهقانيان، سـياوش و كهنـسال، محمدرضـا         
 .۲۹ سال هشتم، شمارة .فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه

تع ييالقي شمال شهرستان سـمنان      اقتصاد خانوار عشاير ساكن در مرا     «،  )۱۳۷۹(رضوي، محمد   
 ۳۱ سال هشتم، شمارة .فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه. »و نقش خيل در آن
. جايگاه اجتماعي، فرهنگـي و اقتـصادي عـشاير كـشور          ،  )۱۳۸۴(سازمان امور عشاير ايران     

 .سازمان امور عشاير ايران: تهران
تمـاعي و فرهنگـي عـشاير       گزارش مطالعـة وضـعيت اقتـصادي، اج       ،  )۱۳۸۶(سالم، جالل   

 .مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي: يزد. شهرستان طبس
اثرات اقتصادي و اجتماعي خشكـسالي بـر روي زنـدگي عـشاير ايـل               «،  )۱۳۸۰(قنبري، يحيي   

مجموعه مقاالت اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحـران           . »قـشقايي 
 . دانشگاه زابل: زابل. آب
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ــده و  «، )۱۳۸۱(زاده، علــي ده، فــرخ و اســماعيلزاكفيــل اقتــصاد توليــد بخــش عــشاير كوچن
 سال دهـم،  .فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه. »يافته، مطالعة موردي ايل كرد   اسكان
 .۳۸شمارة 

تحليل ابعاد اقتصادي و اجتماعي خشكسالي و آثـار   «،  )۱۳۸۶(مختاري، داريوش و صالح، ايرج      
مجموعه مقـاالت شـشمين كنفـرانس       . »ستايي در منطقة سيستان   آن بر خانوارهاي رو   

 .دانشگاه فردوسي: مشهد. اقتصاد كشاورزي و توسعه
هـاي عـشايري    گـزارش معرفـي طايفـه     ،  )۱۳۸۴(مديريت جهاد كشاورزي شهرستان طـبس       

  . روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزيشهرستان طبس:  طبس.شهرستان طبس
 .۱۳۶۶عـشاير كوچنـدة ايـران در سـال          زارش نتايج سرشماري    گ،  )۱۳۶۷ (مركز آمار ايران  
 . مركز آمار ايران: تهران

 .۱۳۷۷عـشاير كوچنـدة ايـران در سـال          گزارش نتايج سرشماري    ،  )۱۳۷۸ (مركز آمار ايران  
 . مركز آمار ايران: تهران

ال  گزارش نتايج تفصيلي هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي در س          ،)۱۳۸۵(مركز آمار ايران    
 .مركز آمار ايران: تهران. ۱۳۸۴

مركـز آمـار   : تهـران . ۱۳۸۵نتايج سرشماري نفوس و مـسكن سـال         ،  )۱۳۸۶(مركز آمار ايران    
 .ايران

روستاهاي برآمده از اسكان عشاير     «،  )۱۳۸۶(مهدوي، مسعود، رضايي، پژمان و قديري، مجتبي        
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