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 :اسكان عشاير و تخريب مراتع در استان چهارمحال و بختياري

 هاي عشايري َشرمك، ِچلگرد و ُلشتر مطالعه موردي شهرك

 *، جعفر توكلي١محمدحسن ضياء توانا
 

 چكيده

شـناختي و اقتـصادي از        اي از نظر بـوم      برداري از اراضي حاشيه     دامداري عشايري به لحاظ بهره    
 از جملـه در   و  اين نظام در بسياري از منـاطق جهـان          . ار است پايداري درخور توجهي برخورد   

 جريان نوسازي رو به افول نهاد و روند اسكان خودجوش و نيـز سـازمان                تأثيركشور ما تحت    
هرچند اسكان، برخورداري نسبي عشاير از      .  شدت يافت  ها  دولتيافته يا حمايت شده از سوي       

فرسايش شـعاعي مراتـع       و ياهيب پوشش گ  ير تخ  اما موجب  خدمات مورد نياز را در پي دارد      
محيطـي  زيـست   ، تبعـات    هاي ميداني   اضر با تكيه بر يافته    مقاله ح . شود   مي ها  سكونتگاهپيرامون  

نتايج پژوهش گوياي آن است كه به رغـم كـاهش دام            . کنداسكان جامعه كوچرو را بررسي مي     
رفتار با مرتع است، روند       بر نوع ي كيفي مديريت مرتع كه ناظر       ها  شاخص،  خانوارهاي مورد بررسي  

ي مورد بررسي تشديد شده     ها  سكونتگاهنامطلوبي يافته است و در نتيجه تخريب مراتع پيرامون          
 حمايت استان، عشايري زا و پايدار مناطق    درون وضعيت، توسعه  اين از رفت برون براي. است

 
دانـشگاه  از  ريـزي روسـتايي       جغرافيـا و برنامـه    ، و دكتراي    گروه جغرافياي دانشگاه شهيد بهشتي    ترتيب استاد     به *

 شهيد بهشتي
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يافتـه     معيـشت عـشاير اسـكان      بخـشي بـه     و تنوع  مياز منافع جامعه كوچرو، بازآفريني دانش بو      

 .پيشنهاد شده است

  .مطالعه موردي)/استان(چهارمحال و بختياري/رياسکان عشا /ب مراتعيتخر /ريعشا: ها هد واژيکل

∗ ∗ ∗ 

 مقدمه

ي ها  محيطي دامداري متحرك در انواع و اشكال خود، محصول شرايط گوناگون            ها  نظام

شرايط متغير اقلـيم، جـنس خـاك،        . ستنده)۱(اي  زمين و وجود اراضي حاشيه      طبيعي كره 

بـرداري    ي فصلي را جهت بهره    ها  فرصت اين اراضي،     توپوگرافي و پوشش گياهي متنوع    

  .ي دامداري متحرك و كوچرو رقم زده استها نظامدر قالب 

هايي چون سلسله  ها و كوهستان ها، بيابان انداز وسيعي از دشت در ايران، وجود چشم

، . كنـد    و هوايي و پوشش گياهي متنوعي را عرضه مي           شرايط آب  ،جبال البرز و زاگرس   

اي   محدوديت منابع آب و خاك جهت كشت محصوالت زراعي و وجود اراضي حاشيه            

شـناختي   با استعدادهاي توليدي محدود و فصلي ويژگي عمده كشور از بعد شرايط بـوم             

 كـشور را بـه      اين خصيصه همواره بخش قابـل تـوجهي از جمعيـت          . دهد  را تشكيل مي  

 نظام عـشايري از بعـد اقتـصادي بـا           )۲(.برداري از مراتع سوق داده است       دامداري و بهره  

شود كه موجـب      اي، براي اقتصاد ملي يك فرصت تلقي مي         برداري از اراضي حاشيه     بهره

. گـردد   جويي ارزي و اشتغال بخـشي از جمعيـت كـشور مـي              افزايش درآمد ملي، صرفه   

 )  ميليـون تـن دانـه جـو        ۶برابـر بـا     ( ميليـون ُتـن علوفـه        ۱۱د  مراتع كشور ساالنه حدو   

 سـازد   پـذير مـي     را طي سال امكان    مي ميليون واحد دا   ۲۴كنند كه تعليف بالغ بر        توليد مي 

 ). ۶۴ :۱۳۸۱ و مراتع و آبخيزداري، ها جنگلسازمان (

اي نه چنـدان دور، بـا          نظام عشايري تا گذشته    ،شناختي و زيست محيطي     از نظر بوم  

 غنـي در زمينـه دامـداري و         ميتكيه بر سرمايه اجتماعي، مـديريت محلـي و دانـش بـو            

اين پايـداري در جريـان   . برداري از مرتع، از پايداري درخور توجهي برخوردار بود  بهره
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و كيفي مرتع و مـسئله       ّمي تخريب ك  ،هاي جدي مديريت مراتع كشور     يكي از چالش  

شـود، در حـال حاضـر    يگونه که در آمار موجود بيان م       آن. چراي مازاد بر ظرفيت است    

. برابر ظرفيـت چـراي مراتـع كـشور اسـت           متكي به مرتع بيش از سه       ميتعداد واحد دا  

رهاي عشايري در اختيار دارند ي كوچك وابسته به مرتع را خانواها دام درصد  ۳۰حدود  

 و مراتـع و آبخيـزداري،       ها  جنگلسازمان  ( در صد ديگر متعلق به روستائيان است       ۷۰و  

كـه تخريـب مرتـع در        اسـت    ي متعدد به اثبات رسانده    ها  پژوهشهمچنين  ). ۶۸ :۱۳۸۱

 محدوديت شعاع چراي دام، طوالني بودن مدت اقامت دام در دليلدامداري روستايي به  

و كيفـي اثـرات تخريبـي دامـداران          مـي  از بعـد ك    ،از ايـن رو   . بيشتر اسـت  غيره  و  مرتع  

    .روستايي بر مراتع كشور بيش از عشاير است

ريزي شده از سوي دولـت         چنانچه جريان اسكان خودجوش و برنامه      ،با اين وصف  

 كشور، تشديد تخريب    يرا در نظر آوريم، روند يكجانشين شدن فزاينده جامعه كوچرو         

 اسكان عشاير، بخش قابـل تـوجهي از         فرآيندهرچند در   . اتع را در پي خواهد داشت     مر
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هاي عشايري ِچلگرد، َشرمك و ُلـشتر در          مقاله حاضر با تكيه بر موردشناسي شهرك      

ه اسـكان عـشاير     يي به اين مسئله است ك     گو  پاسخاستان چهارمحال و بختياري در صدد       

در محدوده ياد شده تا چه ميزان و در چه راستايي رابطه خودجوش و ارگانيك انسان و           

هـاي عـشايري      ي بر مراتع پيرامـون شـهرك      تأثيرمحيط طبيعي را دگرگون ساخته و چه        

داشته است؟ َشرمك در دهستان بازفت از توابع بخش بازفت شهرستان كوهرنگ محـل              

 كـه از  اسـت لنگ بختياري  باب هفت فه موري از عشاير دوركي    خانوار از طاي   ۵۵ يزندگ

خانوارهاي مذكور مايـل بـه سـكونت بـوده و           .  در اين شهرك اسكان يافتند     ۱۳۷۹سال  

حتي زمين و عرصه ساخت شهرك را نيز خود در اختيار مـسئوالن اجـراي طـرح قـرار                   

 شهرسـتان   شهرك عشايري ِچلگرد در دهستان شوراب تنگزي، بخـش مركـزي          . اند  داده

انور از     بابادي و عالي   يها طايفه  از خانوار ۱۵۰ يو محل زندگ   است   كوهرنگ واقع شده  

پـس از  . اند افتهين شهرک اسکان ي در ا۱۳۷۷که از سال    است  لنگ بختياري     ر هفت يعشا

 شهرستان كوهرنـگ بـه      ۱۳۸۱سي استان در سال       آخرين تقسيمات سيا   اين كه بر اساس   

هاي استان اضافه شد و ِچلگرد از مركـز بخـش بـه مركـز                تانمركزيت ِچلگرد به شهرس   

افزون شهر، كانون اسكان مذكور در بافـت شـهري            شهرستان ارتقاء يافت، با توسعه روز     

شهرك عشايري ُلشتر در دهستان ديناران از توابع بخش مركزي شهرسـتان            . قرار گرفت 

لنـگ  ي از عشاير هفـت  خانوار از طايفه گوروو    ۳۵ يو محل زندگ  است  اردل واقع شده    
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 ها آبادي

 هاي شهرك

 ها راه

 ) اداره تقسيمات سياسي وزارت كشور-استان  هاي رقومي نقشه: ( مأخذ
 

شكل  يهاي مورد بررسي در استان چهارمحال و بختيار  موقعيت سكونتگاه-۱
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ـ ي خانوار عشا۶۴۰ه، اسکان ي اولهاي  ريزي  برنامهدر    ينـ يب شير از سه شهرک مذکور پ

در ب  يـ ن ترت ياند که بـد     افتهي خانوار در حال حاضر اسکان       ۲۴۰ ،ن تعداد ياز ا . شده بود 

ي ِچلگـرد   زان بـرا  يـ ن م يا. افته است يه تحقق   ي اول ينيب  شي درصد از پ   ۳۸مجموع حدود   

ت يـ البتـه موقع  . اسـت  درصـد    ۱۴ و   ۳۲ب  يـ درصد و در مورد َشرمک و ُلشتر به ترت        ۶۸

 در  ياديـ توان تـا حـد ز       يه شهر را م   ي ِچلگرد و قرار گرفتن آن در حاش       يريشهرک عشا 

ز که بـه طـرح اسـکان ملحـق          ي از خانوارها ن   يجهبخش قابل تو  .  دانست مؤثرنه  ين زم يا

ن عـده  يـ ا.  مـذکور هـستند  يهـا   ناتمام در شهرک ي مسکون يا بنا ين  ي زم ياند، دارا   شده

.  هـستند  ير از ادامه کـوچرو    يل مسکن ناگز  يا تکم ي در ساخت و     يل ناتوان يعمدتًا به دل  

  يد بررسـ   مـور  يهـا    ناتمـام در مجمـوع شـهرک       يا بنـا  ين  ي زم ي دارا يتعداد خانوارها 

 که غالبـًا در     يکاره اهال   مهي ن يها  در هر سه شهرک مذکور چهره خانه      .  خانوار است  ۱۷۵

 يها   از صحنه  يکياند،     نهاده يرانيب و و  يخبندان زمستان رو به تخر    ي و   ياثر عوامل جو  

ر شـده   يـ  فق ير خانوارها يبانگيت عمدتًا گر  ين وضع يا. گذارند  يش م يآور را به نما     تأسف

 يافت وام از بانک کـشاورز     يش و در  ياز گله خو  ي  وه به رغم فروش بخش    ن گر يا. است

 . امدندين ساخت و ساز برنياز عهده مخارج سنگ

 

 تجارب

ي انجام شده در جهان و ايران گوياي آن است كه يكجانـشين شـدن جوامـع           ها  پژوهش

  محدود شدن شعاع چراي دام، افزايش زمان اقامت دام در مرتع، چـراي             دليلكوچرو به   

   . را در پي داشته استها سكونتگاه تخريب و فرسايش مراتع پيرامون غيرهزودرس و 

ي عميـق در منـاطق      هـا   چـاه  اقدام بـه حفـر       ۱۹۸۰ دولت در اوايل دهه      ،مراكشدر  

را تـسهيل كـرد و      مي دسترسي به آب دائفرآيند آوري گيري از اين فن بهره. مرتعي نمود 

اين مـسئله بـه همـراه بهبـود امكانـات         . موجب شد   ضي  تري را از ارا     برداري فشرده   بهره

برداري بيش     عشاير به اسكان و بهره      ترغيب حمل و نقل و افزايش ارتباط با شهر، سبب        

وقت خـويش را در        از آنجا كه مردان بيشترين     ،عالوه بر اين  . از حد از منابع مرتعي شد     
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ي خـشن   هـا   روشتـر نـسبت بـه         ي متعـادل   در رهيافت  ها  دولت ،نيجريه و اتيوپي  در  

 وخدمات دامپزشكي، آموزشي، درمـاني       با تهيه مسكن، اراضي كشاورزي، ارائه         گذشته،

طـي  . اين خدمات موجب افزايش جمعيت شـد      .  اقدام به اسكان عشاير نمودند     مانند آن 

اي رخ نـداد، وفـور منـابع آب ضـرورت              كه خشكسالي عمده   ۱۹۶۰ تا نيمه    ۱۹۵۰دهه  

در جهت   ميتر نمود و به َتَبع آن عامل مه         يي از يك نقطه به نقطه ديگر را كمرنگ        جابجا

ها و كـاهش پوشـش        ي بعد با افزايش روند خشكسالي     ها  سالاما در   . تسريع اسكان شد  

هـا، چـراي بـيش از         هاي سنتي بر اندازه گلـه       گياهي همراه با تضعيف مديريت و كنترل      

از سـوي   . و تـشديد بيابـانزايي را فـراهم نمـود         هاي فرسايش خاك      زمينه ظرفيت مراتع 

قلمروهاي مرتعي   افزايش جمعيت روستايي نيز موجب گسترش اراضي زراعي به      ،ديگر

نمود كه از جملـه       تر از فضاي حياتي محدود        هاي كوچك   نشينان را به عرصه     شد و كوچ  

  ).Vassa, 2001: 2-3( پيامد آن شدت يافتن بيشتر تخريب مراتع بود

اي و هـوايي در مـورد عـشاير           اس مطالعه هيرانو با استفاده از تصاوير مـاهواره        بر اس 

هـايي از تخريـب شـديد     رنديلي در شـمال كنيـا، اسـكان عـشاير موجـب بـروز حلقـه        

مصرف چوب بـراي سـوخت و فـشار    .  شده استها سكونتگاهگياهي در اطراف     پوشش

ي آب در   هـا   چـاه احـداث   همچنـين   .  در مقياس محلي افزايش يافته اسـت       ها  دامچراي  

ها و در نتيجه افزايش فرسايش خاك از دهـه            فواصل نزديك يكديگر موجب تجمع گله     

  ).Hirano, 2003: 1(  به بعد شده است۱۹۷۰

 درصـد   ٦٠مصر نشانگر آن است كـه دولـت         )٥(»نقاميش«شده در ناحيه      مطالعه انجام 

ش و گسترش همزمان دامـداري       اما افزاي  ه است،  اسكان داد  ١٩٨٢نشينان را تا سال       باديه

روابط سنتي حاكم بر    . موجب تخريب مراتع طبيعي به ويژه در ناحيه ساحلي شده است          
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اسكان جامعه كوچرو در ايران به گونه خودجوش، اجباري يا حمايت شده از سوي 

ي عـشايري همـراه   هـا  سـكونتگاه دولت غالبا با افزايش تخريب پوشش گياهي پيرامون        

برداري از سطح محدودي از       محدود شدن فضاي حياتي عشاير، تمركز بهره      . بوده است 

هـاي   اد دام و گسترش اراضي زراعـي در عرصـه        و افزايش تعد   مراتع را به دنبال داشت    

افزايش مصرف هيزم به ويـژه در منـاطق سردسـيري           . مرتعي اين مسئله را تشديد نمود     

بـرداري   هاي بهره    انگيزه ،تخريب پوشش گياهي را شدت بخشيد و با تشديد فقر عشاير          

 . پايدار از منابع محيطي از بين رفت

شاير در حوزه زاگرس نيز با مشكالتي مواجه        نشين نمودن ع     يكجا ،ي اخير ها  سالدر  

سـب و كـافي       تنها نقاط معدودي از زاگرس داراي منابع طبيعي منـا         « چرا كه    ،شده است 

هـاي   اسـكان در محـل    . براي يكجانشيني و فعاليت كشاورزي و دامداري پايـدار اسـت          

اور هـاي مجـ     نحـوي كـه چراگـاه       سازد، بـه    ثابت، شعاع چراي روزانه دام را محدود مي       

 شـرايط بنيـادي     ،در ايـن گونـه اقـدامات      .  خيلي زود تحليل خواهند رفـت      ها  سكونتگاه

هاي خاص جامعه عشايري مـورد توجـه الزم          شناختي و همچنين نيازها و ضرورت       بوم

 ) ۱۵۸ :۱۳۸۰اهلرس،( ».قرار نگرفته است

 اسكان عشاير در دشت بكان فارس گوياي آن است        محيطي  زيستبررسي پيامدهاي   

 و افزايش تراكم دام در مراتع باقيمانده همـراه          )۶( اسكان با كاهش سطح مراتع     فرآيندكه  

و ) از اوايل بهار تا اوايـل زمـستان  (تر شده     دوره حضور دام در مرتع طوالني     . بوده است 

 دامداري به حرفه جنبي تبديل شـده،  همچنين. افزايش فشار چرا را به دنبال داشته است  
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پژوهش انجام شده در بخش بازفت شهرستان فارسان نيز نـشانگر آن اسـت كـه در                 

اد فـصلي زيـادي جهـت       هاي عشايري كـه اسـتعد        برخي از ييالق   ،عشاير جريان اسكان 

استفاده رهـا   هاي توليدي آنها بي  علوفه و زراعت دارند خالي از سكنه شده و توان       تأمين

همچنين اسكان موجب كاهش شعاع چـراي دام و در نتيجـه شـدت يـافتن                . شده است 

. )۱۴۲-۱۴۱:۱۳۸۱پور مريكـي،    فتاح(  شده است  ها  سكونتگاههاي اطراف    تخريب چراگاه 

 يبنـد  ر صـورت  يق به شکل ز   يه تحق يشده فرض  هاي ياد  ه بر موردشناسي   با تكي  ،بنابراين

 : ده استيگرد

 بررسـي   هـاي مـورد     تخريـب مراتـع پيرامـون سـكونتگاه         عشاير موجب افـزايش     اسكان«

 ».شده است

 

 شناسي روش

ــتا ــتفاده از روش    يدر راس ــا اس ــاربردي حاضــر ب ــژوهش ك ــوق، پ ــون فرضــيه ف   آزم

اسـكان مـذكور پرداختـه     ي هـا  كانونو بررسي تطبيقي  )۷( تحليلي به ارزشيابي  -توصيفي

 برنامـه   )۹( و پيامـد   )۸(تـأثير رويكرد نگارنده به ارزشيابي در اين پـژوهش بررسـي           . است

 بـراي ارزشـيابي پيامـدهاي       )۱۰(.سـت  فضايي آنها  -اسكان عشاير و تحول رفتار محيطي     

تغييرات قبـل و بعـد      اسكان و دستيابي به اهداف پژوهش، از الگوي مقايسه وضعيت و            

  )۱۱(.جامعه مورد بررسي استفاده شده است

ت يرينه مد يي موجود در زم   ها  شاخصها و     در تبيين و تعريف متغيرهاي تحقيق از يافته       

ر زمان ورود دام به مرتع، مدت اقامت دام در مرتع، شـعاع روزانـه چـراي دام،          يمرتع نظ 

 TDNمصرف علوفه دام بر حسب واحد       و ميزان    ميتعداد واحد دا  ،  تغيير كاربري اراضي  

 )۱۲( سرپرستان خانوارهاي  نفر از  ۲۴۰جامعه آماري پژوهش شامل     .  شده است  يريگبهره



  ۴۱ …اسكان عشاير و تخريب مراتع در استان چهارمحال و بختياري 
 

 

 برداري از مرتع بهره هاي كمي شاخص

   تعداد واحد دامي
 بـه دليـل ناكـافي بـودن وام          ،هاي پژوهش گوياي آن است كـه در جريـان اسـكان             يافته

 خانوارهاي مورد بررسـي نـاگزير از فـروش تمـام يـا        ،اعطايي از سوي بانك كشاورزي    

و تعـداد دام جامعـه مـورد بررسـي بـه شـدت              از اين ر  . اند  ي خود شده  ها  دامبخشي از   

 خانوارهـاي مـورد بررسـي از        )۱۴(اي كه ميانگين واحد دامـي       به گونه . كاهش يافته است  

 . پــس از آن رســيده اســت  مــي واحــد دا۳۱در قبــل از اســكان بــه   مــي واحــد دا۱۱۶

 آنهـا  درصـد    ۳۳و حدود     مي واحد دا  ۱۰۰يان بيش از    گو  پاسخ درصد   ۵۶ ،قبل از اسكان  

 .داشتند  ميواحد دا۱۰۰تا ۵۱
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  يان برحسب تعداد واحد داميگو پاسخ توزيع -۱جدول 

 )درصد( هاي عشايريبه تفکيک شهرک

 شهرک جمع ُلشتر شرمک ِچلگرد

 واحد

 دامي

قبل از 

 اسکان

بعد از 

 اسکان

قبل از 

 اسکان

بعد از 

 اسکان

قبل از 

 اسکان

بعد از 

 اسکان

قبل از 

 اسکان

بعد از 

 اسکان

۰ ۰ ۳/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۸/۱۰ 

۵۰- ۱ ۳/۶ ۸/۵۳ ۷/۱۶ ۱۰۰ ۲۰ ۹۵ ۸/۱۰ ۸/۷۰ 

۱۰۰- ۵۱ ۵/۲۲ ۳/۲۶ ۷/۴۶ ۰ ۵۵ ۰ ۱/۳۳ ۲/۱۶ 

۱۵۰- ۱۰۱ ۷/۳۸ ۸/۳ ۳/۲۳ ۰ ۲۰ ۰ ۳/۳۲ ۳/۲ 

۲۰۰- ۱۵۱ ۷/۱۸ ۰ ۶/۷ ۰ ۵ ۰ ۸/۱۳ ۰ 

 ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۷/۶ ۰ ۸/۱۳ ۲۰۰بيشتر از 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 هاي ميداني پژوهش يافته:   مأخذ 
 

 ۰۰۰/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني: ز اسكان ا قبل
 ۱۸۵/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني: از اسكان بعد

 

 ۷۱بـوده و حـدود       مـي يـان فاقـد واحـد دا      گو  پاسخ درصد   ۱۱ حدود   پس از اسكان،  

 اخير در مـورد َشـرمك و ُلـشتر بـه            رقم. اند   داشته مي واحد دا  ۵۰درصد آنها حداكثر تا     

ي مـذكور   هـا   سـكونتگاه  كه گوياي تنـزل شـديد دام در          است درصد   ۹۵ و   ۱۰۰ترتيب  

ل والـيس بيـانگر آن      نتيجه آزمون تطبيقـي كروسـكا     ). ۱جدول  ( نسبت به ِچلگرد است   

اخـتالف   مـي است كه قبـل از اسـكان بـين سـه گـروه آمـاري از نظـر تعـداد واحـد دا                      

پس از اسـكان در ايـن         اما ،وجود داشته است  )  درصد ۹۹با ضريب اطمينان    (داري  معني

 اسكان عالوه بـر كـاهش       ،به عبارت ديگر  . شود  زمينه اختالف قابل توجهي مشاهده نمي     

  گـروه، موجـب همـساني بيـشتر وضـعيت آنهـا از ايـن لحـاظ               هر سه  ميتعداد واحد دا  

 . شده است
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جامعه مورد بررسي منجر به  ميرود كه كاهش واحد دا از ُبعد تخريب مرتع انتظار مي

تر مسأله بر آن      براي محاسبه دقيق  . كاهش فشار بر مرتع و توقف روند تخريب آن گردد         

يـان را بـر   گو پاسـخ فه مـصرفي دام  شديم كه با فرض ثابت بودن سطح مرتع، ميزان علو  

با توجه به اين كه ميزان علوفه مصرفي روزانـه          . به دست آوريم  ) TDN )۱۵حسب واحد   

، مراتـع و    هـا   جنگـل سـازمان    ( اسـت   برآورد شـده   TDN كيلوگرم   ۶۳/۰ ميهر واحد دا  

بـردار در روزهـاي       هـر بهـره    مي، از حاصل ضرب تعداد واحد دا      )۶۷ :۱۳۸۱آبخيزداري،

يان گو پاسخ، ميزان علوفه مصرفي دام ۶۳/۰م در مرتع و ضرب نمودن نتيجه در      اقامت دا 

 .شود ميقبل و بعد از اسكان محاسبه 

 درصد از خانوارهاي مورد بررسي پس از اسكان مصرف علوفه           ۵/۲۱ ،بر اين اساس  

اين به معني نداشتن دام و حذف كلي دامداري در برخي خانوارها و يا استفاده               . نداشتند

. دارنـد ) گـاو اصـيل و دورگ     (ردن از مرتع در مورد خانوارهايي است كه دام سنگين         نك

 طي مـدت  TDN كيلوگرم ۱۲۰۰۰ تا   ۶۰۰۱درصد خانوارها قبل از اسكان بين       ۵۴حدود  

ــرده    ــصرف ك ــه م ــع علوف ــت دام در مرت ــد اقام ــكان  . ان ــس از اس ــه پ ــالي ك  ،در ح

. انـد   رتع علوفه برداشت كرده    از م  TDN كيلوگرم   ۶۰۰۰ تا   ۱۰۰۰ درصد افراد بين     ۵/۵۸ 

 در َشــرمك و ُلــشتر كــاهش برداشــت علوفــه از مرتــع در مقايــسه بــا ِچلگــرد        

 ). ۲جدول (  بيشتر است

 بـين سـه     ،نتيجه آزمون تطبيقي كروسكال واليس گوياي آن است كه قبل از اسـكان            

بـا ضـريب    ( داري   اخـتالف معنـي    TDNگروه آماري از نظر مصرف علوفه بـر حـسب           

پس از اسكان در ايـن زمينـه اخـتالف قابـل              اما ه است، وجود داشت )  درصد ۹۹اطمينان  

 ،هاي ظاهري در مـصرف علوفـه        به رغم تفاوت   ،به بيان ديگر  . شود  توجهي مشاهده نمي  

 در ميزان مـصرف     آنهاهر سه گروه همگرايي وضعيت       مي اسكان بر كاهش واحد دا     تأثير

 .علوفه را در پي داشته است

يـان بـه    گو  پاسخ  مي ثابت بودن عامل وسعت مرتع، كاهش واحد دا         با فرض  ،بنابراين

 .  باشـد  مـؤثر  رونـد تخريـب مراتـع        كـاهش تواند در     ، مي بر درآمد آنان   منفي   تأثيررغم  
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 ) TDN(گويان برحسب ميزان مصرف علوفه  توزيع پاسخ -۲جدول 

 )درصد(هاي عشايري مدت اقامت دام در مرتع، به تفکيک شهرک طي

 جمع ُلشتر شرمک ِچلگرد
 

 شهرک
 مصرف
 علوفه

)kg/TDN( 

قبل از 
 اسکان

بعد از 
 اسکان

قبل از 
 اسکان

 از بعد
 اسکان

قبل از 
 اسکان

بعد از 
 اسکان

قبل از 
 اسکان

بعد از 
 اسکان

 ۵/۲۱ ۰ ۱۵ ۰ ۳/۳ ۰ ۳۰ ۰ مرتعاز عدم استفاده

۲۹۹۹- ۱۰۰۰ ۰ ۲۰ ۰ ۷/۱۶ ۰ ۳۰ ۰ ۸/۲۰ 

۶۰۰۰- ۳۰۰۰ ۵/۷ ۵/۲۲ ۳۰ ۷/۶۶ ۳۵ ۵۵ ۹/۱۶ ۷/۳۷ 

۹۰۰۰- ۶۰۰۱ ۲/۳۱ ۵/۱۷ ۳/۳۳ ۳/۱۳ ۴۵ ۰ ۸/۳۳ ۸/۱۳ 

۱۲۰۰۰- ۹۰۰۱ ۳/۲۶ ۵/۷ ۳/۱۳ ۰ ۵ ۰ ۲۰ ۶/۴ 

۱۵۰۰۰- ۱۲۰۰۱ ۱۵ ۵/۲ ۱۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱/۱۳ ۵/۱ 

۱۸۰۰۰- ۱۵۰۰۱ ۱۰ ۰ ۷/۶ ۰ ۵ ۰ ۵/۸ ۰ 

۲۱۰۰۰- ۱۸۰۰۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/۳ ۰ 

 ۰ ۶/۴ ۰ ۰ ۰ ۷/۶ ۰ ۵ ۲۱۰۰۰بيشتر از 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 هاي ميداني پژوهش يافته:  مأخذ

 ۰۰۱/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني: قبل از اسكان

 ۱۷۵/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني: بعد از اسكان
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 برداري از مرتع  هاي كيفي بهره شاخص

 اي زودرس چر
چـرا كـه اگـر    است،   در زمينه مديريت مرتع، زمان ورود دام به مرتع            مهم يكي از نكات  

دام پيش از موعد و قبل از به بذر نشستن گياهان مرتعي وارد آن شود، قدرت باروري و        

 به ويژه در فصل بهـار كـه         ،همچنين در مراتع ييالقي   . نمايد  بازآفريني آن را تضعيف مي    

ك زياد است و گياهان مرتعي در حـال جوانـه زدن هـستند، ورود دام                هنوز رطوبت خا  

بـا ايـن    . شـود   موجب سخت شدن خاك سطحي و از بين رفتن گياهـان نوشـكفته مـي              

 اسكان يافتن جامعه مورد بررسي را بر زمان ورود به مرتع مورد ارزشـيابي               تأثير ،وصف

 .دهيم قرار مي

 خانوارهـاي    از  درصـد  ۵/۲۱ ،سـكان هاي پژوهش گوياي آن است كه پـس از ا           يافته

به اين معني كه بخـشي از       . اند  مورد بررسي ديگر براي چراي دام از مرتع استفاده نكرده         

 و معدودي از آنهـا كـه        اند  دام خويش را از دست داده       گويان پس از اسكان، تمامي      پاسخ

 نكته جالـب    اّما. كنند  هستند از مرتع استفاده نمي    ) گاو اصيل و دورگ   (داراي دام سنگين  

 قبـل از اسـكان نيمـه دوم          كـه  ندا  هگويان اظهار داشت     درصد پاسخ  ۷۰كه  اين است   توجه  

 درصد آنهـا پـس از       ۷۵ كه حدود     كردند، در حالي    ارديبهشت دام خود را وارد مرتع مي      

اين ميزان در   . نددبر  اسكان يكماه جلوتر يعني نيمه دوم فروردين دام خود را به مرتع مي            

نتيجه اين وضعيت تشديد تخريب مرتـع بـه         . رسد   درصد مي  ۹۷به حدود   مورد َشرمك   

آزمون تطبيقي كروسكال واليس در ارتبـاط بـا    ).۳جدول ( واسطه چراي زودرس است

زمان ورود دام به مرتع گوياي آن است كه در مقاطع زماني قبـل و بعـد از اسـكان، بـه                      

گانـه تحقيـق اخـتالف         درصـد بـين گروههـاي سـه        ۹۵ و   ۹۹ترتيب با ضريب اطمينان     

متفـاوت    توان تا حد زيادي به شـرايط اقليمـي          اين اختالف را مي   . داري وجود دارد    معني

.  نـسبت داد   غيـره ها، مالكيت مرتع در گرمسير، ميـزان اسـتمرار كـوچروي و               سكونتگاه

هاي محلي گوياي آن است كه اسـكان نـه تنهـا ورود زودرس دام خانوارهـاي                   مصاحبه
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 يان بر حسب زمان ورود دام به مرتع گو پاسخ توزيع -۳جدول 

 )درصد( هاي عشايري به تفكيك شهرك

 شهرك جمع ُلشتر َشرمك ِچلگرد

 زمان

 ورود به مرتع

 قبل از

 اسكان

 بعد از

 اسكان

 قبل از

 اسكان

 بعد از

 اسكان

 قبل از

 اسكان

 ازبعد 

 اسكان

قبل از 

 اسكان

بعد از 

 اسكان

 ۲۱,۵ ۰ ۱۵ ۰ ۳/۳ ۷/۱۶ ۳۰ ۰ عدم استفاده از مرتع

 ۶/۷۴ ۵/۱۱ ۸۵ ۳۰ ۷/۹۶ ۳/۲۳ ۸/۶۳ ۵ نيمه دوم فروردين

 ۸/۳ ۵/۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۶۰ ۲/۶ ۲۵/۱۶ نيمه اول ارديبهشت

 ۰ ۷۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵/۷۸ نيمه دوم ارديبهشت

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 هاي ميداني پژوهش  يافته: مأخذ

 ۰۰۷/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني: قبل از اسكان

 ۰۵۸/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني: بعد از اسكان
 

 مدت اقامت دام در مرتع
بـه  . باشد  اقامت دام در مرتع مي     ط قابل تأمل است، مدت    شاخص ديگري كه دراين ارتبا    

معنا كه هرچه اين مّدت در واحد سطح بيشتر باشد، بر ميزان تخريب پوشش گياهي                اين

ن مدت اقامـت دام در  يانگي آن است كه مهاي پژوهش گوياي يافته. شود مرتع افزوده مي 

 روز  ۱۶۴ روز و پس از اسـکان        ۱۴۰ش از اسکان    ي، پ ي مورد بررس  يمرتع کل خانوارها  
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 استفاده  »برف به برف  « يان در جواب نگارنده در اين رابطه از عبارت        گو  پاسخبرخي  

بـرداري از مراتـع تغييـر رفتـار           اي آن است كه پس از اسكان در بهره        نمودند كه گوي    مي

يافته تنها در صورت وجود برف و سرما دام خـويش را بـه                حاصل شده و دامدار اسكان    

مقايسه سه سكونتگاه بر پايـه آزمـون كروسـكال والـيس نيـز              ). ۴جدول  (برد    مرتع نمي 

 تـأثير سـفانه  أمت. سـت  بـين آنها ) درصـد ۹۹با ضريب اطمينان (دار  گوياي اختالف معني  

چراي زودرس و افزايش زمان اقامت دام در مرتع با محدوديت فضاي حياتي ناشـي از                

 روند تخريـب يادشـده   )۱۶(افزايانه اسكان و كاهش شعاع روزانه چراي دام در تعاملي هم   

 . بخشد را شدت مي
 



  محمدحسين ضياء توانا، جعفر توكلي                ۴۸

 گويان برحسب مدت اقامت دام در مرتع،  توزيع پاسخ-۴جدول 
 )درصد( هاي عشايري فکيک شهرکبه ت

 شهرک جمع ُلشتر شرمک ِچلگرد

 

 )روز(مدت

 قبل از

 اسکان

 بعد از

 اسکان

 قبل از

 اسکان

 بعد از

 اسکان

 قبل از

 اسکان

 بعد از

اسکان

 قبل از

 اسکان

 بعد از

 اسکان

 ۵/۲۱ ۰ ۱۵ ۰ ۳/۳ ۰ ۳۰ ۰ مرتعاز استفاده عدم

۱۴۰- ۱۲۰ ۷۵ ۰ ۴۰ ۰ ۳۵ ۰ ۸/۶۰ ۰ 

۱۶۰- ۱۴۱ ۵/۱۷ ۵/۲ ۷/۴۶ ۰ ۳۵ ۰ ۹/۲۶ ۵/۱ 

۱۸۰- ۱۶۱ ۲/۶ ۲۵ ۳/۱۳ ۴/۳ ۲۵ ۰ ۸/۱۰  

۲۰۰- ۱۸۱ ۳/۱ ۵/۳۲ ۰ ۰ ۵ ۰ ۸/۰ ۲۰ 

۲۲۰- ۲۰۱ ۰ ۱۰ ۰ ۷/۶ ۰ ۵ ۸/۰ ۵/۸ 

۲۴۰- ۲۲۱ ۰ ۰ ۰ ۳/۵۳ ۰ ۴۵ ۰ ۲/۱۹ 

 ۱/۱۳ ۰ ۳۵ ۰ ۳/۳۳ ۰ ۰ ۰ ۲۴۰بيشتر از 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 هاي ميداني پژوهش يافته:  مأخذ

 ۰۰۰/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني: قبل از اسكان

 ۰۰۰/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني: بعد از اسكان
 

 شعاع روزانه چراي دام
 شعاع روزانـه    ،هاي قابل توجه   در ارزشيابي پيامد اسكان بر وضعيت مراتع يكي از مالك         

معموًال پس از سكونت جامعه كوچرو ميزان تحرك و جابجايي دام در            . چراي دام است  

 سـكونتگاه را بـه       قهقرايي مراتع پيرامـون     تخريب شود و اين خود     عرصه مرتع كمتر مي   

از ) درصــد ۳۹ حــدود(نفــر ۵۱هــاي پــژوهش نــشانگر آن اســت كــه يافتــه. دنبــال دارد

گويان معتقد بودند كه محدوده چراي دام نسبت به پيش از اسكان خيلـي كـاهش                  پاسخ

گويان نيز قائل به كـاهش محـدوده          از پاسخ )  درصد ۴۵حدود  ( ديگر نفر ۵۸. يافته است 
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  در مورد تغيير محدودهآنها نظر  اظهارگويان بر حسب  توزيع پاسخ-۵جدول 

 هاي عشايري  از اسكان به تفكيك شهرك پسچراي دام

 شهرك جمع ُلشتر َشرمك ِچلگرد

 درصد فراواني درصد فراواني درصدفراواني درصد فراواني ها گزينه

 ۲/۳۹ ۵۱ ۵۰ ۱۰ ۳/۶۳ ۱۹ ۵/۲۷ ۲۲ يافته هشخيلي كا
 ۶/۴۴ ۵۸ ۴۵ ۹ ۷/۳۶ ۱۱ ۵/۴۷ ۳۸ كاهش يافته
 ۹/۶ ۹ ۵ ۱ ۰ ۰ ۱۰ ۸ فرقي نكرده
 ۸/۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳/۱ ۱ افزايش يافته

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خيلي افزايش يافته
 ۵/۸ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸/۱۳ ۱۱ پاسخ بي

 ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳۰ ۱۰۰ ۸۰ جمع

 هاي ميداني پژوهش  يافته:  مأخذ   

 )۲۶۳/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  سطح معني(
 

ودة چراي دام نيـز     يان در زمينه كاهش محد    گو  پاسخبررسي داليل ذكر شده از سوي       

 اسكان بر كـاهش جابجـايي دام در         تأثير به درصد داليل    ۴۴حدود  . درخور توجه است  

هاي عشاير چنـد    چرا كه پيش از اسكان، طي فصل ييالق اطراقگاه      شود،  مربوط مي مرتع  

بـرداري قـرار      شد و بـه اقتـضاء شـرايط مراتـع و آب و هـوا مـورد بهـره                    بار جابجا مي  

نزديـك بـه    . شـدت كـاهش يافتـه اسـت       ز اسكان اين جابجايي بـه       اما پس ا  . گرفت  مي

شـد كـه      در ابتدا چنـين بـاور مـي       . گيرد  دربرميدرصد داليل نيز كاهش تعداد دام را        ۳۳



  محمدحسين ضياء توانا، جعفر توكلي                ۵۰

  تغيير كاربري اراضي مرتعي
مسئله ديگري كه در پي اسكان و افزايش جمعيـت سـاكن قابـل بررسـي اسـت، تغييـر                    

هـاي    يافتـه . غيره است هاي شهري و   كاربري اراضي مرتعي به زراعي، مسكوني، كاربري      

يان معتقد به افزايش روند تغيير كاربري       گو پاسخ درصد   ۳۷پژوهش گوياي آن است كه      

 درصـد در مـورد تغييـر كـاربري          ۴۳ اّمـا حـدود      ،اراضي مرتعي نسبت به گذشته بودند     

 و  ۷۰اين رقم براي َشرمك و ُلشتر به ترتيـب          . اراضي تفاوتي نسبت به قبل قائل نبودند      

 بيـشتر بـوده   رسد كه تغيير كاربري اراضي مرتعي در ِچلگرد           به نظر مي  .  درصد است  ۵۰

  يـان معتقـد بـه افـزايش آن نـسبت بـه گذشـته بودنـد                گو  پاسخ درصد   ۴۴ حدود   است؛

داري را بـين      اختالف معني  باره    اين  آزمون كروسكال واليس در    با اين همه،  ). ۶جدول  (

  .دهد سه گروه آماري نشان نمي
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 گويان،  ميزان تغيير کاربري اراضي مرتعي از ديد پاسخ-۶جدول 

 هاي عشايري  شهرکبه تفکيک

 شهرک جمع ُلشتر شرمک ِچلگرد

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني ها گزينه

 ۲/۶ ۸ ۵ ۱ ۰ ۰ ۷/۸ ۷ خيلي افزايش يافته

 ۸/۳۰ ۴۰ ۳۵ ۷ ۷/۶ ۵ ۳۵ ۲۸ افزايش يافته

 ۱/۴۳ ۵۶ ۵۰ ۱۰ ۷۰ ۲۱ ۳/۳۱ ۲۵ فرقي نکرده

 ۲/۱۶ ۲۱ ۱۰ ۲ ۳/۱۳ ۴ ۷/۱۸ ۱۵ کاهش يافته

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خيلي کاهش يافته

 ۸/۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳/۶ ۵ بي پاسخ

 ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳۰ ۱۰۰ ۸۰ جمع

 هاي ميداني پژوهش  يافته:   مأخذ
 )۱۴۲/۰= شده بر اساس آزمون كروسكال واليس داري محاسبه  عنيسطح م(

سـازي و     يـان گويـاي آن اسـت كـه خانـه          گو  پاسخبررسي داليل ارائه شده از سوي       

كـاهش دام و  .  درصد را به خود اختصاص داده است۳۹توسعه شهر به ويژه در ِچلگرد   

 ۵/۲۴ بـا    به ترتيب عيت   تشديد كننده افزايش جم    تأثيرگرايش به زراعت در مراتع و نيز        

افرادي كه بـاور    .  درصد فراواني تكرار داليل، در درجات بعدي اهميت قرار داشتند          ۶و  

داشتند تغيير كاربري اراضي مرتعي نسبت به قبل از اسكان فرقي نكرده يا كاهش يافتـه                

. داست به كنترل و جريمه توسط اداره منابع طبيعي به عنوان عامل بازدارنده اشاره نمودن

توان انتظار داشت كه در صورت كاهش اين بازدارندگي و يـا عـدم كارآمـدي آن در         مي

  )۱۷(. تخريب مراتع شدت بيشتري بيابد،مناطق دوردست

يـان بـه    گو  پاسخ  مي با فرض ثابت بودن عامل وسعت مرتع، كاهش واحد دا          ،بنابراين

اّمـا  .  باشـد  مـؤثر مراتع   روند تخريب    كاهشتواند در     ، مي رغم تأثير منفي بر درآمد آنان     

عواملي نظير تشديد چراي زودرس، طوالني شدن اقامت دام در مرتع و كاهش تحـرك               

در نتيجـه تخريـب و فرسـايش        . نمايـد    مثبت كاهش دام را خنثي مـي       تأثيردام در مرتع    



  محمدحسين ضياء توانا، جعفر توكلي                ۵۲

ــه  ــل يافت ــدين ترتيــب تحلي ــورد ت  ب ــوق را م ــرار أهــاي توصــيفي فرضــيه ف ــد ق  يي

 كــه بــه رغــم كــاهش قابــل توجــه دام عــشاير  تــوان قــضاوت نمــود  دهــد و مــي مــي

  ، شـده اسـت  هـا  سـكونتگاه مورد بررسي، اسكان موجب تشديد تخريب مراتع پيرامـون    

و كـاهش مـصرف      مـي كاهش تعداد واحـد دا    ( مورد نظر   ميي ك ها  شاخصزيرا هرچند   

برداري از    ي كيفي بهره  ها  شاخص  اما بهبود يافته است  ) TDNعلوفه دام بر حسب واحد      

 زمــان ورود دام بــه مرتــع، مــدت اقامــت دام در مرتــع، شــعاع روزانــه چــراي  ( مرتــع

 باشــد،  كــه نــاظر بــر نــوع رفتــار بــا مرتــع مــي) دام و تغييــر كــاربري اراضــي مرتعــي

 در ســطح تحليــل نيــز بــين برخــي متغيرهــاي پــژوهش . رونــد نــامطلوبي يافتــه اســت

 ب همبـــستگيدار آمـــاري وجـــود دارد كـــه بـــا اســـتفاده از ضـــراي ارتبـــاط معنـــي

  اسپيرمن و پيرسون مورد آزمون قرار گرفتند و صحت فرضـيه فـوق را اثبـات نمودنـد                 

 ).۷جدول (

 » محـدوده چـراي دام    « و  » كـاهش تعـداد واحـد دامـي       «برقراري رابطه بـين متغيـر       

 بـا ضـريب اطمينـان      (دار     دو متغير همبستگي منفي و معنـي        اين گوياي آن است كه بين    

ــد۹۹ ــود دارد)  درص ــه   .وج ــر يافت ــان ديگ ــه بي ــد      ب ــژوهش تايي ــيفي پ ــاي توص  ه

 نـسبت بــه   مـي گـردد كـه بــا كـاهش بيـشتر تعـداد واحـد دا        و مـشخص مـي  شـود  مـي 

يابد و از ايـن رهگـذر         قبل از اسكان، محدوده چرا يا شعاع روزانه چراي دام كاهش مي           

هـاي عـشايري مـورد بررسـي      اي يا شعاعي در اطراف شـهرك   فرسايش و تخريب نقطه   

 . شود يد ميتشد
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 و كيفي پژوهش  ضريب همبستگي متغيرهاي كمي-۷جدول 

ف
ردي

 

 متغير دوم متغير اول
ضريب 

 همبستگي

سطح 
داري معني

- محدوده چراي دام كاهش تعداد واحد دامي ۱ ۲۶۰/۰  ۰۰۴/۰ 

 ۰۰۰/۰ -۴۰۹/۰ مدت اقامت دام در مرتع كاهش تعداد واحد دامي ۲

 ۰۰۰/۰ -۵۸۶/۰ وده چراي داممحد تغيير كاربري اراضي مرتعي ۳

 ۰۰۴/۰ -۱۷۷/۰ مدت اقامت دام در مرتع ميزان استمرار كوچروي ۴

 هاي ميداني پژوهش  يافته: مأخذ    

 
نشانگر » مدت اقامت دام در مرتع    « و   »كاهش تعداد واحد دامي   «همچنين رابطه بين    

يـن بـدان    ا. اسـت )  درصـد  ۹۹بـا ضـريب اطمينـان       (دار    وجود همبستگي منفي و معني    

بيـشتر باشـد، مـدت اقامـت دام در مرتـع             ميمعناست كه هر قدر كاهش تعداد واحد دا       

به عبارت ديگر، با كاهش شديد دام و كمرنگ شدن نقش دامـداري در              . يابد  افزايش مي 

عد مهارتي و تخصصي آن نيـز رهـا          بُ ؛يافته    عشايري اسكان  هاياقتصاد و معيشت خانوار   

 بسياري از نكات    ،در نتيجه . گردد  اي بدل مي    ل فرعي و حاشيه   تدريج به شغ   شود و به    مي

 شود  نميموجود در اين زمينه رعايت       ميمديريت مرتع و گله و قوانين عرفي و دانش بو         

 .شود و به بوته فراموشي سپرده مي

نيز بيانگر  » محدوده چراي دام    «و  » تغيير كاربري اراضي مرتعي   «رابطه بين متغيرهاي    

 ،بـه بيـان ديگـر     . است)  درصد ۹۹با ضريب اطمينان    (دار    منفي و معني  وجود همبستگي   

تشديد تغيير كاربري اراضي مرتعي موجب كـاهش بيـشتر محـدوده چـراي دام عـشاير                 

افزايش تغيير كاربري اراضي مرتعي به زراعي و اين هر دو به مـسكوني و نيـز                 . شود  مي

 در اين زمينه    مؤثراز عوامل   گذاري اراضي     كشت مجدد اراضي باير و كاهش ميزان آيش       

   .باشد مي

ناپايداري درآمد و اشتغال و افزايش هزينة زندگي در پـي اسـكان موجـب اسـتمرار               

تـوان    ميديگر،به عبارت . كوچروي بعضي خانوارها يا بخشي از اعضاي آنها شده است 
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مدت اقامـت دام در مرتـع در مـورد افـرادي كـه            بايست مي به طور منطقي     ،بنابراين

 ايـن   مؤيـد   برقراري رابطه بين دو متغير،      . كنند كمتر از سايرين باشد      وچروي مي هنوز ك 

» مدت اقامـت دام در مرتـع      « و  » ميزان استمرار كوچروي  «اي كه بين       به گونه  ،نظر است 

نتيجـه آزمـون    . وجـود دارد  )  درصـد  ۹۵با ضريب اطمينان    (دار    همبستگي منفي و معني   

كنند با كساني كـه       يان كه هنوز كوچ مي    گو  پاسخاز  واليس در مقايسه آن دسته         كروسكال

  وجـود  مؤيـد   نيـز   » مدت اقامت دام در مرتـع       « كنند در ارتباط با متغير        ديگر كوچ نمي  
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 هاي ميداني پژوهش يافته: مأخذ هاي ميداني پژوهش يافته: مأخذ

  

 هاي عشايري مورد بررسي  عوامل مؤثر بر تخريب مراتع پيرامون شهرك-۲شكل  هاي عشايري مورد بررسي  عوامل مؤثر بر تخريب مراتع پيرامون شهرك-۲شكل 
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 گيري و پيشنهادها نتيجه

 از  .ورد بررسي به شدت كـاهش يافتـه اسـت         در جريان اسكان عشاير، دام خانوارهاي م      

به داليل زير .  كاهش يابدبايدريب و فرسايش مراتع     رسد كه ميزان تخ     نظر مي   به ،اين رو 

 :ي مورد بررسي شدت يافته استها سكونتگاهروند تخريب شعاعي مرتع در اطراف 

 و بـالغ بـر       اسـت  زمان ورود دام به مرتع نسبت به پـيش از اسـكان تغييـر كـرده                •

يان در بهار حـدود يـك مـاه زودتـر دام خـويش را بـه مرتـع                   گو  پاسخدرصد  ۷۵

 .شود در نتيجه مرتع به واسطه چراي زودرس تخريب مي. دبرن مي

مراتـع ييالقـي    يـان در    گو  پاسخ درصد   ۶۱ مّدت اقامت دام حدود      ،پيش از اسكان   •

 درصـد   ۶۱ امـا پـس از اسـكان مـّدت اقامـت دام حـدود                ، روز بود  ۱۴۰ تا   ۱۲۰

 . روز افزايش يافته است۱۸۰يان به بيش از گو پاسخ

اي كـه حـدود      بـه گونـه   .  يافتـه اسـت    كـاهش   دام محدوده و شعاع روزانه چراي     •

عـواملي چـون    . يان معتقد به كاهش آن پـس از اسـكان بودنـد           گو  پاسخدرصد  ۸۴

كاهش تحرك و جابجايي دام در مرتع، كـاهش تعـداد دام و سـپردن معـدود دام                  

 .  استمؤثردر اين زمينه باقيمانده به زنان و كودكان 

هـاي مـورد      رسـاني بـه شـهرك       سوختهاي فسيلي و نارسايي در       كمبود سوخت  •

بـا توجـه بـه بـرودت هـواي منطقـه موجـب              ) به ويژه در فصل زمستان    (بررسي  

  . شده استها سكونتگاهتخريب فزاينده پوشش گياهي مراتع اطراف 

هـاي    كـاربري   و ري اراضي مرتعي به زراعـي، مـسكوني       افزايش نسبي تغيير كارب    •

يان معتقـد بـه افـزايش رونـد         گو  خپاس درصد   ۳۷ كه    بوده است  اي  شهري به گونه  

 اين رقـم در مـورد ِچلگـرد         هستند؛تغيير كاربري اراضي مرتعي نسبت به گذشته        

 . درصد بوده است۴۴حدود 

در چنين شرايطي چنانچه خانوارهاي مـورد بررسـي پـس از چنـد سـال تعـداد دام                   

زيـان مراتـع    توانـد كـامًال بـه          روند فعلي مي   ،خويش را به ارقام پيش از اسكان برسانند       

نظام كـوچروي در اسـتان      . هاي عشايري و تشديد تخريب آنها بيانجامد        پيرامون شهرك 
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مناطق عشايري استان به دليل قرار گرفتن در ارتفاعات زاگـرس ميـاني، كوهـستاني               

 ۷۰حـدود  . نمايند   و از نظر توسعه اراضي زراعي امكانات محدودي را عرضه مي           هستند

ن در منـاطق عـشايري      درصد مساحت استان، مرتع و اراضي جنگلي است و ايـن ميـزا            

در حـال   ). ۷و  ۳ ص :۱۳۷۹مهندسين مـشاور يكـم،      (باشد  خيلي بيشتر از رقم مذكور مي     

حاضر اغلب روستاهاي كوهستاني استان به دليل محدوديت منابع آب و خاك بـا مـازاد       

در چنين شرايطي اسكان عـشاير منطقـي        . جمعيت و جريان مهاجرفرستي مواجه هستند     

 فشار بر منابع محدود، تشديد فقر و به دنبال آن تخريب محيط  و منجر به افزايش  نيست

هاي فصلي و     ناپايداري سكونتگاه و تشديد جريان مهاجرت      ،شود و در نتيجه     زيست مي 

نگـري بـه توسـعه        بعـدي   شود از تـك     بنابراين توصيه مي  . را در پي خواهد داشت      ميدائ

سـعه پايـدار در راهبردهـا و     و بـا تكيـه بـر اصـول تو    شودمناطق عشايري استان پرهيز    
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شناختي و اقتصادي نظام دامـداري عـشايري و تخريـب كمتـر      با توجه به پايداري بوم     ∗

 استان كـه    يراتع در شرايط كوچروي نسبت به اسكان، به آن دسته از عشاير كوچرو            م

مايل به حفظ شيوه زندگي و معيشت خويش هستند، اجـازه داده شـود كـه بـه شـيوه          

 تمهيد بسترهاي قانوني، ارائـه خـدمات سـيار و           بنابراين،. دلخواه خويش زندگي كنند   

 .است  ميريزي جهت ساماندهي به كوچ الزا برنامه
ي اسـكان، بهتـر اسـت بـراي عـشاير           هـا   كانون نظر به افزايش تخريب مراتع پيرامون        ∗

گرداني   مدت، نظام رمه    داوطلب سكونت، در گام نخست و به عنوان يك راه حل كوتاه           

 و از   يابنـد   مـي  عـشاير اسـكان      هـاي    خـانواده  ،در اين صورت  . ترويج و حمايت گردد   

 و از مراتـع  كند ميراه چوپان ييالق ـ قشالق  د و گله به همنشو خدمات برخوردار مي

 تجربه عشاير در دامداري است كـه در قيـاس           ،مزيت ديگر اين پيشنهاد   . گيرد   مي  بهره

ها، امكان بهتري را براي طي دوره گذار و سازگاري بـا شـرايط جديـد      با ساير فعاليت  

 )١٩(.كند فراهم مي
مـدت و بلندمـدت جهـت         ي ميـان  ها  زيري  برنامه اسكان عشاير استان بايستي با       فرآيند ∗

اي كـه ضـمن ايجـاد معيـشت       به گونـه ،بخشي به منابع درآمد عشاير همراه باشد        تنوع

محيطي از جمله تخريب مراتع پيرامـون   پايدار و كاهش فقر از پيامدهاي ناگوار زيست      

 . ي عشايري بكاهدها سكونتگاه
  علوفـه دسـتي      از تر و بيـش   اسـت با توجـه بـه ايـن كـه گـاو كمتـر بـه مرتـع متكـي                     ∗

، حمايت، ترويج و آموزش نگهداري گاوهـاي دورگ و اصـيل ضـمن              كند استفاده مي 

 كـاهش فـشاردام بـر مراتـع اطـراف          يافتـه، موجـب     افزودن بر درآمد عـشاير اسـكان      

 .ها خواهد شد سكونتگاه 
با توجه به محدوديت توسعه سطح زير كشت و وجـود منـابع آب فـراوان در اغلـب                    ∗

هـا و    گـذاري    اسـكان عـشاير بـا سـرمايه        فرآيندي استان، ضروري است     مناطق عشاير 
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 علوفه دام عشاير با قيمت مناسب به منظـور جلـوگيري از چـراي زودرس و كـاهش         ∗

 . شودتأمين مدت اقامت دام در مرتع
غنـي در زمينـه دامـداري و مـديريت           ميعشاير استان از سرمايه اجتماعي و دانش بـو         ∗

ي مـشاركتي،   هـا   روشتـوان بـا تكيـه بـر            مـي  ، ايـن رو   از. پايدار مرتـع برخوردارنـد    

توانند در تلفيق     ها مي   اين تشكل . هاي محلي عشايري را بازآفريني و ايجاد نمود         تشكل

 .برداري پايدار از مراتع را اجرا نمايند ي بهرهها روش ،و نوين  ميدانش بو
بـه ويـژه در      سوخت   تأمينيافته استان     در حال حاضر يكي از مشكالت عشاير اسكان        ∗

رسـاني بـه      شدت سرما در مناطق عشايري استان و نبود سـوخت         . فصل زمستان است  

موقع يكي از عواملي است كه مـصرف هيـزم و تخريـب پوشـش گيـاهي را تـشديد                    

هـاي نـو نظيـر انـرژي         اسـتفاده از انـرژي      در منـاطق دوردسـت     ،از ايـن رو   . نمايد  مي

 بخشي از هيـزم     تأمينالرشد براي     خورشيدي و بيوگاز و تشويق كاشت درختان سريع       

) نظيـر تجربـه كـشور نپـال       ( كـم مـصرف       هيزمـي  هـاي  مورد نياز و نيز ترويج اجـاق      

 .تر است مناسب
 

 ها يادداشت

 شـود كـه بنـابر داليـل طبيعـي        اطـالق مـي  هـايي  زمـين بـه   ) marginal lands(اي اراضي حاشيه -۱
 نمــود  يــاد بتــوان آنهــا را كــشت قابليــت كــشت نداشــته يــا بــه ســختي و بــا هزينــه ز و اقليمــي

)Monkhouse,1972: 220 .( 
در ايران عالوه بر وجود بستر طبيعي مـساعد و پيـشينه چنـد هـزار سـاله ايـن گونـه از معيـشت،                          -۲

به سبب ناامني حاكم و     ...) ها و  حمله اعراب، تركان، مغول   (تحوالت تاريخي كشور در برخي مقاطع     
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دهد كه در بعضي روستاهاي منطقه،        كوه همدان نشان مي     الوند براي نمونه بررسي اهلرس در منطقه      -۳
  درصـد داشـته اسـت      ۳۰۰ تـا    ۲۵ افزايـشي بـين      ۱۳۵۲ تـا    ۱۳۴۵هـاي     تعداد دام در فاصـله سـال      

 ).۲۱ :۱۳۷۸, انو همكار عمادي:  به.ك .؛ همچنين ن۱۲۲: ۱۳۸۰اهلرس،(
البته هميشه اين احتمال وجود دارد كه مراتع رهـا شـده در جريـان اسـكان عـشاير، توسـط سـاير                        -۴

در ايـن صـورت اسـكان تنهـا         . برداري قرار گيـرد     گردانان تصرف شود و مورد بهره       دامداران و رمه  
 . شود برداران مي  جابجايي و تغيير بهرهمنجر به

5. Naghamish 
 . هكتار از اراضي مرغوب مرتعي تبديل به زمين زراعي شده است۵۰۰۰ -۶

7. evaluation 
8. impact 
9. consequence 

 ۶۶ :۱۳۶۶ي، كياكجور -۱۰
 UNDP,2002: 56:  همچنين براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به؛ ۵۱ :همان -۱۱
يافته   اسكان  خانوار ۳۵يافته در َشرمك و        خانوار اسكان  ۵۵يافته در ِچلگرد،      خانواراسكان ۱۵۰شامل   -۱۲

 در ُلشتر 
13. simple random sampling 

 :تبديل شـده اسـت      براي سهولت محاسبه، انواع دام جامعه مورد بررسي به شرح زير به واحد دامي              -۱۴
 واحـد   ۵/۳ بـاربر    و احـشام     واحـد دامـي    ۴ واحـد دامـي، گـاو        ۷۵/۰واحـد دامـي، بـز        ۱ گوسفند

 .)۶۵ :۱۳۸۱سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري،( دامي
۱۵- total digestible :   ــر حــسب كــل مــواد مغــذي قابــل هــضم سيــستم ارزشــيابي علوفــه دام ب

 ).۲۰۴ :۱۳۷۶جامعي،(
16. synergic 

هاي محلي گوياي آن است كه در محدوده بررسي، تغيير كـاربري مراتـع دور از كنتـرل و                     مصاحبه -۱۷
 . افتد رت دولتي به كرات اتفاق مينظا

هاي فسيلي و نارسايي در      هاي محلي گوياي آن است كه كمبود سوخت         هاي ميداني و مصاحبه     يافته -۱۸
بـا توجـه بـه بـرودت هـواي      ) به ويژه در فصل زمستان(هاي مورد بررسي رساني به شهرك  سوخت

در منطقـه  .  شـده اسـت  هـا  منطقه موجب تخريب فزاينده پوشش گياهي مراتـع اطـراف سـكونتگاه     
ــت ــع ،بازف ــا قط ــان ب ــوطدرخت ــرگ، بل ــا از ب ــزم    آنه ــراي هي ــا ب ــوب آنه ــه و از چ ــراي علوف   ب

 .  شود استفاده مي
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گردانـي دامـداران سنگـسري در اسـتان سـمنان و يـا نظـام دامـداري                   ي رمـه  هادر اين ارتباط الگو    -۱۹

 بـدون   ييالقـي و قـشالقي را  بـرداري از مراتـع   مختابادي در مازندران و سمنان كه كوچ دام و بهـره         
 .، قابل بررسي هستندبخشند سامان مي خانوار همراهي
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