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چکیده

به منظور شناسايي و تحليل مهمترين عوامل موثر بر کوچ زودهنگام و بهنگام به مراتع ييالقي در زيستبوم عشاير قشقايي (طايفه شش بلوکي)

در سال  ،1936اقدام به نمونه آماری به تعداد  602خانوار از گروه بهرهبرداران عشايری و نيز  62نفر از گروه کارشناسان مطلع و خبره در زمينه
کوچ و مديريت چرای دام در استانهای فارس و بوشهر شد .روش تحقيق ،پيمايش توصيفي و تحليلي و ابزار تحقيق پرسشنامه همراه با مصاحبه
بود .در اين تحقيق نظرات دو گروه آماری در قالب طيف (پنج گزينهای) ليكرت جمعآوری شد و سپس از طريق آزمونهای پارامتريك و
ناپارامتريك از جمله :آناليز تجزيه واريانس u ،مان ويتني ،کروسكال واليس مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج نشان داد که بين نظرات کارشناسان و
بهرهبرداران از نظر اولويت عوامل موثر ،تفاوت معنيداری ( )P<0/01وجود دارد .به طوری که کارشناسان مهمترين عوامل موثر بر کوچ زودهنگام
را به ترتيب اولويت :ناکافي بودن علوفه در مراتع قشالقي ،گرمای زودرس در قشالق ،کاهش بارندگي و خشكساليهای پي در پي ،نداشتن پروانه
چرا در قشالق و از بين رفتن مراتع ميانبند نسبت به بقيه عوامل ميدانند در حالي که بهرهبرداران مهمترين عوامل موثر بر کوچ زودهنگام را به
ترتيب اولويت :کاهش بارندگي و خشكساليهای پي در پي ،نداشتن پروانه چرا در قشالق ،ناکافي بودن علوفه در مراتع قشالقي ،کمبود امكانات و
خدمات بهداشتي در مسير کوچ از قشالق به ييالق و رقابت در رسيدن و بهرهبرداری از مراتع ييالقي بين بهرهبرداران ذيحق نسبت به بقيه عوامل
ميدانند .همچنين کارشناسان مهمترين عوامل موثر بر کوچ بهنگام را به ترتيب اولويت :تعيين تاريخ کوچ از سوی دولت با هماهنگي بهرهبرداران،
برقراری اتراقگاههای موقت از سوی دولت در مسير کوچ عشاير از قشالق به ييالق ،کنترل گياه بهمن در قشالق از طريق اصالح مراتع ،گماشتن
قرقبان برای مراتع ييالقي و حمايت دولت از طريق تامين علوفه نسبت به بقيه عوامل ميدانند .در حالي که بهرهبرداران مهمترين عوامل موثر بر کوچ
بهنگام را به ترتيب اولويت :وجود علوفه مرغوب در قشالق ،حمايت دولت از طريق تامين علوفه ،نبودن رقابت در رسيدن و بهرهبرداری از مراتع
ييالقي بين بهرهبرداران ذيحق ،وجود مقدار زياد علوفه در مرتع قشالق و کافي بودن آب در قشالق نسبت به بقيه عوامل ميدانند .ضمناً در اين
تحقيق مشخص شد که بين نظرات کارشناسان همبستگي معنيداری ( )P<0/01وجود دارد ولي بين نظرات بهرهبرداران(تيرهها و بنكوهای عشايری
مورد بررسي) همبستگي معنيداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :کوچ زودهنگام ،کوچ بهنگام ،چرای زودرس ،مراتع ييالقي ،طايفه شش بلوکي.
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مقدمه
مؤسسه تحقيقات جهاني در سال  1318گزارش کرد که
چرای بيش از حد مهمترين دليل تخريب مراتع در آفريقا و
استرالياست .همچنين چرای دام سبب تخريب مراتع به مقدار
 28تا  31درصد و افزايش ميزان رواناب سطحي در مناطق
خشك و نيمهخشك جهان شده است .برقراری تعادل بهينه و
منطقي بين تعداد بهرهبرداران و توان توليدی مراتع و اندازه
مناسب گله در واحدهای بهرهبرداری از مهمترين نيازهای
مديريت پايدار مراتع است .رشد و بهرهوری عوامل توليد
بيشترين سودآوری اقتصادی را دربردارد .امروزه مرتعداری
بهطور عمده از جهات فني و اکولوژيكي مورد بحث است.
ازاينرو يك خأل جدی وجود دارد و آن ناديده گرفتن
جنبههای اقتصادی و اجتماعي مراتع است (ميالدفر .)1983 ،به
گفته ) ،(Walker, 2000عوامل اقتصادی اجتماعي فاکتورهايي
هستند که اغلب در مديريت چرای مراتع تأثير گذاشته و آن را
تحتالشعاع خود قرار ميدهند .محققان بسياری بر اهميت
کليدی تعادل دام و مرتع در مديريت مراتع تأکيد کردهاند که از
آن جمله ميتوان به ( Valentine, 2001; Harrington et
 )al.,1984; (Holechek et al, 2004اشاره نمود .به اعتقاد
آنان انتخاب صحيح تعداد دام در مرتع مهمترين گزينه برای
بهبود پوشش گياهي ،توليدات دامي و بازده اقتصادی است .اثر
چرای مفرط بر کاهش پوشش ،توليد و تغيير ترکيب گياهي در
مطالعات بسياری به اثبات رسيده است Milchunas .و
 ،)1339( Lauenrothدر بررسي تأثيرات چرا بر روی پوشش
به اين نتيجه رسيدند که تغييرات ترکيب گونهای بستگي به
زمان و شدت چرا دارد .با اين حال توليد اوليه با تغييرات
ترکيب گونهای تغيير نميکند .در اين تحقيق گندميان با افزايش
شدت چرا نسبت به ساير گياهان بيشتر کاهش يافتند .البته
نتايج مشابهي توسط ) (McIntyre & Lavorel, 2001در
مراتع کوئينزلند استراليا (Val & Crawley, 2005) Val ،در
علفزارهای انگلستان و ) (Liang, 2009در استپهای
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مغولستان و )1336( Mohamadi golrangدر حوزه آبخيز
بدست آمده است .آنان همچنين به اين نتيجه رسيدند که
افزايش شدت و دفعات چرا مرگ و مير در همه گونهها را
افزايش داده و مرگ و مير در گياهان نابالغ بيش از گياهان
بالغ بوده است .زندگي عشاير مبتني بر کوچ مستمر بهمنظور
تأمين علوفه دام از مراتع و دسترسي به شرايط مساعد آب و
هوايي است .اين روش زندگي دارای سابقه طوالني در ايران
است که متناسب با شرايط اقليمي شكل گرفته است .در سده
اخير تحوالت زيادی در شيوه زندگي سنتي عشاير به وجود
آمده است؛ بهنحویکه عشاير کارکرد گذشته خود را ندارند.
ازجمله اين تحوالت ميتوان به تغيير زمان حرکت و کوچ
عشاير اشاره کرد که اغلب به ورود زودهنگام دام به مراتع و
تخريب آن ميانجامد (عابدی سروستاني .)1939 ،زندگي
مبتني بر کوچ و مرتعداری نوع خاصي از معيشت در مناطق
خشك و نيمهخشك جهان محسوب ميشود که بر مبنای
رمهگرداني و بهرهبرداری از مراتع و علفزارهای طبيعي قوام
يافته است .تخمين زده ميشود که بين  100تا  500ميليون نفر
در دنيا به اين روش زندگي کنند ) .(Grahen, 2008در گذشته
نهچنداندور ،کوچ عشاير بر اساس يك برنامه زمانبندی در
ساختار قدرت ايلي تنظيم ميشد و بدينشكل بهترين زمان
مناسب حرکت خانوارها و دامهای عشاير از مناطق قشالقي به
مناطق ييالقي و بعكس ،با توجه به تجربه و دانش بومي تدوين
ميشد که طي قرنها بهدست آمده بود .به همين علت ،تنظيم
زمان مناسب حرکت و شروع کوچ عشاير معموالً توسط
بزرگان ايل ،مانند خان ،کالنتر و کدخداها انجام ميشد و
خانوارهای عشاير ايل تنها مجاز بودند در اين زمان اقدام به
جابهجايي و کوچ نمايند؛ اما در سالهای اخير ،کوچ عشاير بين
قشالق و ييالق دچار آشفتگي شده است .از آنجا که زمان انجام
کوچ و بهتبع آن ،زمان ورود عشاير به همراه دامها به مراتع
ييالقي و قشالقي در مديريت صحيح مراتع از اهميت زيادی
برخوردار است ،اين بينظمي ميتواند پيامدهای مختلفي هم بر
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زندگي عشاير و هم بر پايداری و سالمت مراتع داشته باشد .به
همين علت ،تالش زيادی از سوی دولت انجام ميشود تا کوچ
عشاير به نحوی سامان يابد که با معيارهای حفاظت از مراتع
سازگار باشد (عابدی سروستاني .)1939 ،مراتع از
ويژگيهايي ،مانند :گوناگوني و پراکندگي ،وابستگي به الگوهای
فصلي ،متفاوت بودن در طي زمان و غيرقابل پيشبيني بودن از
نظر اقليمي برخوردارند ) .(Nori, 2007به همين دليل ،استفاده
مناسب از مراتع نيازمند مديريت صحيح چرای دام است .در
علم مرتعداری ،زمان ورود و خروج دام به مرتع بايد هنگامي
باشد که گياهان به حداکثر رشد و توليد خود رسيده باشند تا
ضمن به حداقل رسيدن آسيبپذيری پوشش گياهي ،علوفه
بيشتری در اختيار دام قرار گيرد .در اين هنگام ،چنانچه گياهان
به بذر نشسته باشند ،حرکت دام در مرتع به پراکنده شدن بذر و
مخلوط شدن با خاك کمك ميکند .بدينترتيب ،بذرهای
گياهان شرايط مناسبتری را برای رشد در فصل مناسب خواهند
داشت .با افزايش پوشش گياهي مرتع ،فرسايش خاك کمتر
ميشود و نفوذ آب در خاك نيز تسهيل خواهد شد .تجربه
عملي درباره رعايت طول مدت بهرهبرداری و زمان ورود و
خروج دام به مرتع نشان داده است که اين روش يكي از
ارزانترين و مؤثرترين راههای بهبود وضعيت کمي و کيفي
پوشش گياهيست؛ بهطوریکه اجرای مناسب زمان ورود و
خروج دام در مراتع ييالقي ميتواند ساالنه حداقل  50درصد به
توليد مرتع و در همين حدود به پوشش گياهي آن بيفزايد
(صباحي .)1913 ،اما ورود نابهنگام دام به مرتع و چرای بدون
برنامه زمانبندی ،از طريق چرای زودرس گياهان به کيفيت و
سالمت مرتع آسيب خواهد رساند .عطری ( ،)1919بيان
مينمايد که در برخي از کشورها ازجمله ايران ،بطور مكرر
مشاهده ميشود که در بسياری از نقاط ،دامداران اعم از عشاير
و روستايي ،به علل مختلف اقتصادی  -اجتماعي و فرهنگي
حتي گاهي اوقات بالفاصله پس از ذوب شدن برفها و يا
سپری شدن فصل سرما ،اقدام به چرای زودرس مرتع مينمايند.
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کردواني ( ،)1911علل چرای زودرس و بيش از اندازه مراتع
در ايران را ناچاری يا عدم امكانات بصورتهای مختلف،
نامساعد بودن هوا ،گران بودن مرتع ،اختالفات محلي در عدم
رعايت قانون ،مالك نبودن و حس عدم مالكيت ،عدم اطالع از
اصول صحيح دامداری و مرتعداری ذکر ميکند .قنبری
( ،)1980مهمترين مسئله دامداری عشايری را کمبود علوفه
الزم برای تغذيه دامها و از بين رفتن تعادل الزم بين دام و مرتع
ميداند .مهرابي ( ،)1943مشكالت مهم زندگي عشاير را سختي
کوچ بهاره ،نبود امنيت در مسير کوچ و کاهش وزن دام در کوچ
ميداند .جوری ( ،)1918يكي از مهمترين داليل کوچ
زودهنگام دامداران را نداشتن مراتع قشالقي و به زير شخم
رفتن زمينهای شاليکاری معرفي ميکند .قنبری (،)1941
مشكالت عمدهای که سبب کوچ زودهنگام از منطقه قشالق
ميشود را شامل؛ عدم حمايت کافي دولت در تأمين علوفه،
عدم خريد دام مازاد با قيمت مناسب به وسيله دولت ،نوسان
شديد قيمت خريد دام ،گرمای شديد هوا ،هجوم گياهان
غيرخوشخوراك و سمي ،بروز بيماریهای دامي و نداشتن
پروانه چرای دامي تعدادی از عشاير ميداند .در نتيجه چرای
بيرويه و قبل از موعد مقرر باعث کاهش جمعيت گونههای
خوشخوراك و سير قهقرايي مرتع شده و در نهايت عرصه برای
رشد گياهان مهاجم و سمي و بيارزش مساعد ميگردد .مقدم
( ،)1911تخريب بيشتر مراتع بهويژه مناطق کوهستاني ايران را
عالوه بر چرای مفرط ،چرای زودرس نيز دانسته و معتقد است
که در اثر تكرار اين عمل ،سطح وسيعي از مراتع ،گياهان مرتعي
مرغوب خود را از دست داده و جای خود را به گونههای سمي
و غير علوفهای داده است .شاهمحمدی و همكاران ( )1986به
بررسي نظرسنجي طرح کنترل کوچ زودهنگام عشاير ايل
بختياری در مراتع ييالقي استان اصفهان پرداختند .نتايج تحقيق
نشان داد عواملي مانند گرمي هوا ،کمبود علوفه و آب در
قشالق ،تخريب مراتع ميانبند و فقدان ايل راه ،عدم
خدماتدهي دولت در مسير کوچ ،مشاع بودن بهرهبرداری از
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مراتع ،مزاحمت و رانده شدن عشاير توسط روستائيان و
کشاورزان در مسير کوچ ،ترس از چرانيدن مراتع ييالقي توسط
روستائيان و ديگر عشاير و نداشتن پروانه چرا در قشالق از
مهمترين عوامل در کوچ زودهنگام محسوب ميشوند .عابدی
سروستاني ( )1939به بررسي واکاوی کوچ زودرس بهاره
عشاير در استان فارس پرداخت .يافتههای ايشان نشان داد که
ورود زودهنگام عشاير به مراتع ييالقي عموميت دارد و ميانگين
آن در بين سه ايل قشقايي ،خمسه و ممسني بهترتيب برابر
 5/1 ،11/2و  61/6روز و در مجموع ميزان متوسط آن 15/8
روز است .همچنين ،اغلب عشاير دامهای خود را بهصورت
پياده از قشالق به سمت ييالق کوچ ميدهند و اين روش در
مقايسه با انتقال دام با ماشين ،به کاهش ورود زودهنگام دام به
مراتع ييالقي ميانجامد .نتايج اين مطالعه نشان داد عشاير در
هنگام کوچ احساس امنيت کافي ندارند و از نظر آنان ،گياه
بهمن و همچنين خشكسالي ميتواند بهترتيب  18و  54روز
کوچ را به جلو اندازد .در مجموع ،از ديد عشاير مهمترين عامل
در کوچ زودرس ،بهترتيب کمبود آب و کمبود علوفه برای دام
است .صيانت از ايلراههای عشايری ،گماشتن قرقبان برای
مراتع ييالقي ،افزايش تأمين امنيت کوچ ،ايجاد اتراقگاههای
موقت در مسير کوچ بهمنظور تأمين خدمات حمايتي دام ،انجام
اقدامات الزم برای کنترل گياه بهمن در مراتع قشالقي ،تأمين
آب مورد نياز عشاير با روشهای مناسب و تأمين بخشي از
علوفه مورد نياز دام در سالهای خشكسالي از پيشنهادهای
اين پژوهش برای کنترل کوچ زودرس عشاير است.

مواد و روشها
زيستبوم طايفه شش بلوکي به وسعت تقريبي 1918100
هكتار شامل قسمتهايي از استان فارس ،بوشهر و اصفهان
ميباشد و يكي از زيستبومهای بزرگ در ايل قشقايي بشمار
ميآيد .شش بلوکيها از پرجمعيتترين طوايف ايل قشقايي
هستند و در اين زيستبوم حداکثر جمعيت را به خود اختصاص
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ميدهند .بر اساس آمارگيری سال  1911جمعيت اين طايفه
بيش از  91141نفر بوده که برحسب ردههای ايلي  50تيره89 ،
بنكو و  6239خانوار را شامل ميشود (مرکز آمار ايران،
 .)1911ييالق اين طايفه در دشت نمدان از قابليتهای بالقوه
مناسبي برای توسعه فعاليتهای زراعي و دامداری برخوردار
ميباشد .قلمرو قشقايي نيز که دشتهای نسبتاً وسيع فراشبند،
بوشكان ،دژگاه ،دشت پلنگ و خرمايك را دربرميگيرد،
دارای شرايط آب و هوايي مناسبي برای استفاده حداکثر از
منابع آب و خاك است (اداره کل امور عشاير استان فارس،
.)1986
قلمرو ييالقي اين طايفه به وسعت تقريبي  616100هكتار
شامل سرحدات شهرستانهای آباده و اقليد از استان فارس و
شهرستان سميرم از استان اصفهان بوده و در گستره جغرافيايي
 21درجه 90 ،دقيقه طول غربي تا  25درجه و  64دقيقه طول
شرقي از نصفالنهار گرينويچ و  90درجه و  18دقيقه عرض
جنوبي تا  91درجه و  26دقيقه عرض شمالي از استوا قرار
گرفته است.
قلمرو قشالقي اين طايفه به وسعت تقريبي  866400هكتار
شامل مرزهای سياسي شهرستانهای فيروزآباد و المرد از
استان فارس و شهرستانهای دشتستان و دشتي ،کنگان و دير
از استان بوشهر بوده و گستره جغرافيايي  20درجه و  22دقيقه
طول غربي تا  25درجه و  18دقيقه طول شرقي از نصفالنهار
گرينويچ و  51درجه و  62دقيقه عرض جنوبي تا  53درجه و
 3دقيقه عرض شمالي از استوا است.
در اين تحقيق گروه بهرهبرداران شامل  1تيره (تيرههای
دوقوزلو ،علمدارلو ،رحيمي ،کوهي ،کلهلو ،قرهيارلو و بهلولي)
و  59بنكو (بنكوهای صفرلو ،خواجه ويسلو ،محمد علي
داوودلو ،توش مارلو ،آبادچي ،عراقي ،داوودلو ،جهانگيرلو،
پارنالو ،محمد خانلو نظری ،رضايي کانلو ،تقي بيگلو ،بيگلو،
مير ،خدابخشلو ،آقايي ،بيرامي ،پسندلو ،اوزباشلو ،چغارلو،
قاسملو و محمودی) و گروه کارشناسان شامل  62کارشناس

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ايران جلد  22شماره 2

خبره و مطلع با کوچ عشاير و مديريت چرا در ادارات کل منابع
طبيعي و عشاير استانهای فارس و بوشهر و همچنين در
شهرستانهايي که زيستبوم عشاير اين طايفه واقع شده،
ميباشد.
تعیین حجم نمونه
اخذ تصميم درباره حجم نمونه ،از لحاظ تأمين ميزان دقت
نتايج نمونهگيری و صرفهجويي در مقدار وقت و هزينه ،از
اهميتي خاص برخوردار است .بديهي است که بزرگ بودن
حجم نمونه موجب صرف هزينه و وقت زياد و کوچك بودن
حجم نمونه موجب عدم دقت کافي برآوردها ميشود .سعي ما
بر اين است که در چارچوب اطالعات موجود و با توجه به
وقت و هزينه ممكن و دقت الزم ،مناسبترين حجم ممكن
نمونه را انتخاب کنيم .بدينترتيب برای تعيين حجم نمونه از
فرمول کوکران استفاده شد .حجم نمونه  962خانوار بدست
آمد که در مورد بهرهبرداران اين طايفه برای دقت بيشتر در اين
تحقيق  602نمونه انتخاب شد که بر اساس حجم جامعه در
تيرهها ( 1تيره) و بنكوها ( 59بنكو) و با نسبتگيری از حجم
جامعه ،حجم نمونه مشخص شد .در مورد کارشناسان در دو
استان بوشهر و فارس جمعاً تعداد  62کارشناس خبره و مطلع
با کوچ عشاير و مديريت چرا انتخاب شد.
روش جمعآوری اطالعات
در اين پژوهش ،بهمنظور گردآوری دادههای مورد نياز از
پرسشنامه ،از پرسشهای پنج گزينهای ليكرت (از خيليکم
امتياز  1تا خيليزياد امتياز  )2و مصاحبه استفاده شد .در
تأمين روايي پرسشنامه ،سؤالها در اختيار تعدادی از اعضای
هيئت علمي متخصص در رشته مرتع ( 6نفر) و خبرگان بخش
اجرا ( 6نفر) قرار داده شد و برآيند نظرات آنان در پرسشنامه
گنجانيده شد .برای محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار
اندازهگيری از آلفای کرانباخ استفاده شد (قاسمي)5002 ،؛ در
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اين رابطه  12پرسشنامه با کمك بهرهبرداران خارج از جامعه
آماری مورد مطالعه بصورت مصاحبه تكميل گرديد و با استفاده
از نرمافزار  ،SPSSآلفای کرانباخ برای اين بخش از پرسشنامه
(برای کارشناسان  0/89و برای بهرهبرداران  )%78بدست آمد.
جمعآوری اطالعات و آمار مورد نياز در اين تحقيق در قالب
عمليات ميداني و مراجعه به بهرهبردار در محل زيستبوم
عشايری طايفه شش بلوکي انجام شد .تعداد نمونه مورد مطالعه
در اين تحقيق با استفاده از روش نمونهگيری طبقهبندی شده با
تخصيص نسبتي و بهکارگيری فرمول کوکران  964نمونه
بهدست آمد .با توجه به اينكه تعدادی از بنكوها ممكن بود در
قشالق و يا در ييالق ساکن باشند ولي دامهای خود را از
طريق چوپان کوچ ميدادند ،ازاينرو روی  1تيره و  59بنكو
بررسي انجام شد که در مورد چهار بنكو دو مجموعه نمونه
بهطور جداگانه مصاحبه و پرسشنامهها تكميل گرديد .در نهايت
از  602خانوار پرسشنامه تكميل و بعد مورد تجزيهوتحليل
قرار گرفت .با استفاده از روش کالموگراف-اسميرنف نرمال
بودن دادهها بررسي شد که از توزيع نرمال تبعيت نموده،
بنابراين هم از روشهای آماری پارامتريك و هم از روشهای
آماری ناپارامتريك برای تجزيهوتحليل دادههای بدست آمده،
استفاده شد.
روشهای تجزيهوتحلیل دادهها
در اين تحقيق از آزمونهای پارامتريك ازجمله آناليز
تجزيه واريانس ،آزمون دانكن و همچنين از آزمونهای
ناپارامتربك برای تعيين معناداری ميانگينها بين دو گروه
کارشناسان و بهرهبرداران ازجمله uمان ويتني و کروسكال
واليس استفاده شد .آزمون uمان ويتني برابر غيرپارامتريك
آزمون  tمستقل است و برای مقايسه دادههايي که از طرحهای
گروههای مستقل بدست ميآيند مورد استفاده قرار ميگيرد.
آزمون ويلكاکسون برابر غيرپارامتريك آزمون  tجفت شده
است و برای دادههايي که از اندازهگيری مكرر و طرحهای
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زوجهای همتا شده بدست ميآيند بكار ميرود .در اين
آزمونها رتبهبندی انجام ميشود و محاسبات روی رتبهها
انجام ميگيرد .برای بررسي ميزان همبستگي بين نظرات
کارشناسان و همچنين بين نظرات بهرهبرداران از ضريب
همبستگي رتبهای اسپيرمن استفاده شد.

نتایج
الف -نتايج تعیین مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام از
ديد کارشناسان و بهرهبرداران
همانطور که در جدول  1مشخص است ،کارشناسان
عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام به مراتع ييالقي را بهترتيب
اولويت :ناکافي بودن علوفه در مراتع قشالقي ،گرمای زودرس
در قشالق ،کاهش بارندگي و خشكساليهای پي در پي،
نداشتن پروانه چرا در قشالق و از بين رفتن مراتع ميانبند
ميدانند؛ مهمتر از بقيه عوامل مؤثر مورد بررسي ازجمله آزار
رساندن گياهبهمن به دام در قشالق ،تبديل کاربری مراتع و
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کاهش سطح آن در قشالق ،امكان حضور بهرهبرداران
غيرذيحق در ييالق ،رقابت در رسيدن و بهرهبرداری از مراتع
ييالقي بين بهرهبرداران ذيحق ،کمبود امكانات و خدمات
بهداشتي در مسير کوچ از قشالق به ييالق و ترس از چراندن
مراتع ييالقي توسط روستائيان و عشاير ديگر ميباشد .در
حالي که بهرهبرداران عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام را بهترتيب
اولويت :کاهش بارندگي و خشكساليهای پي در پي ،نداشتن
پروانه چرا در قشالق ،ناکافي بودن علوفه در مراتع قشالقي،
کمبود امكانات و خدمات بهداشتي در مسير کوچ از قشالق به
ييالق و رقابت در رسيدن و بهرهبرداری از مراتع ييالقي بين
بهرهبرداران ذيحق ميدانند؛ مهمتر از بقيه عوامل مؤثر مورد
بررسي ازجمله ترس از چراندن مراتع ييالقي توسط روستائيان
و عشاير ديگر ،امكان حضور بهرهبرداران غيرذيحق در ييالق،
آزار رساندن گياه بهمن به دام در قشالق ،تبديل کاربری مراتع
و کاهش سطح آن در قشالق ،گرمای زودرس در قشالق و از
بين رفتن مراتع ميانبند ميباشد.

جدول  -1اولويت اهمیت عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام از ديد کارشناسان و بهرهبرداران
ميانگين نظرات
عوامل مؤثر

وضعيت کوچ

کارشناسان
( 62نفر)

SE
اشتباه از معيار

اولويت اهميت

ميانگين نظرات

عوامل مؤثر از ديد

بهرهبرداران

کارشناسان

( 602خانوار)

SE
اشتباه از معيار

اولويت اهميت
عوامل مؤثر از
ديد بهرهبرداران

گرمای زودرس در قشالق

9/3118

0/10119

5

9/1301

0/06599

10

کمبود امكانات و خدمات بهداشتي در مسير کوچ از قشالق به ييالق

5/1999

0/19333

10

5/2312

0/0935

6

امكان حضور بهرهبرداران غيرذيحق در ييالق

9/3111

0/19611

8

9/114

0/06016

1

از بين رفتن مراتع ميانبند

6/0555

0/15038

2

9/2413

0/06119

11

کاهش بارندگي و خشكساليهای پي در پي

6/0666

0/1166

9

6/1015

0/09206

1

9/3999

0/19499

3

6/0643

0/09352

2

6

0/16246

11

9/3811

0/09361

4

ناکافي بودن علوفه در مراتع قشالقي

6/0883

0/03341

1

6/086

0/09131

9

نداشتن پروانه چرا در قشالق

9/0555

0/11419

6

5/4161

0/09121

5

آزار رساندن گياه بهمن به دام در قشالق

9/8883

0/156

4

9/6883

0/06513

8

تبديل کاربری مراتع و کاهش سطح آن در قشالق

9/1118

0/15651

1

9/0063

0/06556

3

کوچ زودهنگام رقابت در رسيدن و بهرهبرداری از مراتع ييالقي بين بهرهبرداران ذيحق
ترس از چراندن مراتع ييالقي توسط روستائيان و عشاير ديگر

ب ر اساس نتايج بدست آمده از آناليز تجزيه واريانس ،در مورد نظرات کارشناسان بين گروههای مختلف سني و همچنين بين گروههای مختلف از نظر سابقه کار در مورد تعيين
مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام ،هيچگونه تفاوت معنيداری در سطح  1درصد و  2درصد بدست نيامد .با استفاده از آزمون uمان ويتني جدول  ،5بين نظرات کارشناسان و
بهرهبرداران عشايری در مورد پاسخگويي به عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام تفاوت معنيداری ( )P<0/01وجود دارد.

جدول  -2مقايسه میانگین بین نظرات کارشناسان و بهرهبرداران در مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام به روش Uمان ويتنی
Sum of Ranks

Mean Rank

تعداد افراد پاسخگو

نظرات

**88293/2

518/45

602

بهرهبرداران

15394/2

581/64

62

کارشناسان

620

کل

عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام دام
به مراتع ييالقي

4956/2

Mann-Whitney U

88293/2

Wilcoxon W

-9/981

Z

0/001

)Asymp. Sig. (2-tailed

بر اساس نتايج بدست آمده از آناليز تجزيه واريانس جدول  ،9در مورد نظرات بهرهبرداران بين تيرههای مختلف مورد بررسي ( 1تيره) در مورد تعيين مهمترين عوامل مؤثر بر
کوچ زودهنگام ،تفاوت معنيداری ( )P<0/01وجود دارد .همچنين با استفاده از آزمون کروسكال واليس جدول  ،9در مورد نظرات بهرهبرداران بين تيرههای مختلف مورد بررسي در
مورد تعيين مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام تفاوت معنيداری ( )P<0/01وجود دارد.

جدول  -3مقايسه میانگین نظرات بهرهبرداران بین تیرههای مختلف در مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام به
روش پارامتريک (آنالیز تجزيه واريانس) و ناپارامتريک (کروسکال والیس)
آنالیز واریانس

)Test Statistics(a,b

عوامل مؤثر بر کوچ
Sig.

F

میانگین مربعات

درجه آزادی

محموع مربعات

منابع

0/0

2/676

0/474

6

2/572

بین گروهی

0/054

345

33/246

درون گروهی

404

36/471

کل

زودهنگام دام به مراتع
عوامل مؤثر بر کوچ

يیالقی

زودهنگام دام به مراتع

96/226

Chi-Square

4

df

0/0

Asymp. Sig.

يیالقی

b Grouping Variable: T

a Kruskal Wallis Test
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بر اساس نتايج بدست آمده از آناليز تجزيه واريانس جدول
 ،6در مورد نظرات بهرهبرداران بين بنكوهای مختلف مورد
بررسي ( 59بنكو) در مورد تعيين مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ
زودهنگام ،تفاوت معنيداری ( )P<0/01وجود دارد .همچنين

با استفاده از آزمون کروسكال واليس جدول  ،6در مورد
نظرات بهرهبرداران بين بنكوهای مختلف مورد بررسي در مورد
تعيين مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام تفاوت
معنيداری ( )P<0/01وجود دارد.

جدول  -4مقايسه میانگین نظرات بهرهبرداران بین بنکوهای مختلف در مورد عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام به روش پارامتريک (آنالیز تجزيه واريانس) و
ناپارامتريک (کروسکال والیس)
آناليز واريانس

Sig.

F

0/0

2/314

)Test Statistics(a,b

ميانگين

درجه

مجموع

مربعات

آزادی

مربعات

0/603

54

10/456

0/048

918

52/861

606

94/611

عوامل مؤثر بر
کوچ زودهنگام دام

منابع
عوامل مؤثر بر کوچ

به مراتع ييالقي

بين گروهي

زودهنگام دام به

156/306

Chi-Square

درون

مراتع ييالقي

55

df

گروهي
کل

0/0
b Grouping Variable: T

 بررسی میزان همبستگی بین نظرات کارشناسان در موردپاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام
با استفاده از ضريب همبستگي رتبهای اسپيرمن جدول ،2
مشخص شد که بين نظرات کارشناسان همبستگي معنيداری

Asymp. Sig.
a Kruskal Wallis Test

( )P<0/01در مورد پاسخگويي به عوامل مؤثر بر کوچ
زودهنگام وجود دارد .بدين معني که با نظرات کارشناسان
همسو بوده است.

جدول  -2میزان همبستگی بین نظرات کارشناسان در مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام با استفاده از ضريب همبستگی رتبهای اسپیرمن
**0/604

Correlation Coefficient

0/004

)Sig. (2-tailed

62

تعداد کارشناس پاسخگو

Spearman's rho
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 بررسی میزان همبستگی بین نظرات بهرهبرداران در موردپاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام
با استفاده از ضريب همبستگي رتبهای اسپيرمن جدول ،4

مشخص شد که بين نظرات بهرهبرداران همبستگي معنيداری
در مورد پاسخگويي به عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام وجود
ندارد .بدين معني که با نظرات بهرهبرداران همسو نبوده است.

جدول  -6میزان همبستگی بین نظرات بهرهبرداران در مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام با استفاده از ضريب همبستگی رتبهای اسپیرمن
0/042
0/131
504

Correlation Coefficient

)Sig. (2-tailed

Spearman's rho

تعداد بهره بردار پاسخگو

ب -نتايج تعیین مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام از ديد
کارشناسان و بهرهبرداران
بر اساس نتايج بدست آمده در جدول  ،1کارشناسان
عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام به مراتع ييالقي را بهترتيب اولويت:
تعيين تاريخ کوچ از سوی دولت با هماهنگي بهرهبرداران،
برقراری اتراقگاههای موقت از سوی دولت در مسير کوچ
عشاير از قشالق به ييالق ،کنترل گياه بهمن در قشالق از
طريق اصالح مراتع ،گماشتن قرقبان برای مراتع ييالقي و
حمايت دولت از طريق تأمين علوفه ميدانند؛ مهمتر از بقيه
عوامل مورد بررسي ازجمله وجود علوفه مرغوب در قشالق،
نبودن رقابت در رسيدن و بهرهبرداری از مراتع ييالقي بين
بهرهبرداران ذيحق ،وجود مقدار زياد علوفه در مرتع قشالق،
کافي بودن آب در قشالق و مساعد بودن هوا در قشالق
ميباشد .در حالي که بهرهبرداران عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام
را بهترتيب اولويت :کاهش بارندگي و خشكساليهای پي در
پي ،نداشتن پروانه چرا در قشالق ،ناکافي بودن علوفه در
مراتع قشالقي ،کمبود امكانات و خدمات بهداشتي در مسير
کوچ از قشالق به ييالق و رقابت در رسيدن و بهرهبرداری از
مراتع ييالقي بين بهرهبرداران ذيحق ميدانند؛ مهمتر از بقيه

عوامل مؤثر مورد بررسي ازجمله تعيين تاريخ کوچ از سوی
دولت با هماهنگي بهرهبرداران ،کنترل گياه بهمن در قشالق از
طريق اصالح مراتع ،برقراری اتراقگاههای موقت از سوی
دولت در مسير کوچ عشاير از قشالق به ييالق ،مساعد بودن
هوا در قشالق و گماشتن قرقبان برای مراتع ييالقي ميباشد.
بر اساس نتايج بدست آمده از آناليز تجزيه واريانس ،در
مورد نظرات کارشناسان بين گروههای مختلف سني و همچنين
بين گروههای مختلف سابقه کار در مورد تعيين مهمترين عوامل
مؤثر بر کوچ بهنگام هيچگونه تفاوت معنيداری در سطح 1
درصد و  2درصد بدست نيامد .بهطوریکه با استفاده از آزمون
uمان ويتني جدول  ،8بين نظرات کارشناسان و بهرهبرداران
عشايری در مورد پاسخگويي به عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام
تفاوت معنيداری ( )p<0/01وجود دارد.
با استفاده از آناليز تجزيه واريانس و آزمون کروسكال
واليس جدول  ،3مقايسه ميانگين انجام و مشخص شد که بين
ديدگاه تيرههای مختلف طايفه شش بلوکي در مورد پاسخگويي
به مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام تفاوت معنيداری
( )P<0/01وجود دارد .همچنين اين تفاوت بين بنكوهای مختلف
مورد بررسي ( 59بنكو) در جدول  10وجود دارد.

جدول  -7اولويت اهمیت عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام از نظر کارشناسان و بهرهبرداران
ميانگين نظرات
عوامل مؤثر

وضعيت کوچ

کارشناسان
( 62نفر)

ديد کارشناسان

( 602خانوار)

ديد بهرهبرداران

مساعد بودن هوا در قشالق

9/2118

0/14449

10

9/1695

0/06939

کافي بودن آب در قشالق

9/ 8

0/12149

3

9/2084

0/06024

2

9/1111

0/15328

6

9/5033

0/06438

10

6/1118

0/03484

5

9/114

0/06935

8

نبودن رقابت در رسيدن و بهرهبرداری از مراتع ييالقي بين بهرهبرداران ذيحق

9/3999

0/16922

1

6/1695

0/09481

9

تعيين تاريخ کوچ از سوی دولت با هماهنگي بهرهبرداران

6/5555

0/08965

1

9/1129

0/06034

4

9/ 8

0/16011

4

6/5033

0/09261

1

حمايت دولت از طريق تأمين علوفه

6/0555

0/19444

2

6/1111

0/09289

5

کنترل گياه بهمن در قشالق از طريق اصالح مراتع

9/1999

0/1504

9

9/4951

0/06985

1

وجود مقدار زياد علوفه در مرتع قشالق

9/8883

0/16461

8

6/0431

برقراری اتراقگاه های موقت از سوی دولت در مسير کوچ عشاير از قشالق به
ييالق
بموقع)

عوامل مؤثر از

بهرهبرداران

عوامل مؤثر از
3

گماشتن قرقبان برای مراتع ييالقي

کوچ بهنگام (کوچ

SE
اشتباه از معيار

اولويت اهميت

ميانگين نظرات

SE
اشتباه از معيار

اولويت اهميت

وجود علوفه مرغوب در قشالق

0/09185

6
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جدول  -5مقايسه میانگین بین نظرات کارشناسان و بهرهبرداران در مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام به روش Uمان ويتنی
Sum of Ranks

Mean Rank

تعداد افراد پاسخگو

نظرات

**55177

217/72

402

بهرهبرداران

13245

242/21

42

کارشناسان

420

کل

عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام دام به مراتع يیالقی

2345

Mann-Whitney U

88111

Wilcoxon W

-9/859

Z

0/ 0

)Asymp. Sig. (2-tailed

جدول  -4مقايسه میانگین نظرات بهرهبرداران بین تیرههای مختلف در مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام به روش پارامتريک (آنالیز تجزيه
واريانس) و ناپارامتريک (کروسکال والیس)
آناليز واريانس

Sig.

F

0/0

4/013

ميانگين
مربعات

درجه آزادی

)Test Statistics(a,b

مجموع
مربعات

0/253

4

9/119

0/088

938

96/344

504

33/931

عوامل مؤثر بر
کوچ بهنگام دام به

منابع

مراتع ييالقي
بين گروهي
درون

عوامل مؤثر بر

96/151

کوچ بهنگام دام
به مراتع ييالقي

4

ChiSquare

df

گروهي
6

کل
b Grouping Variable:T

Asymp.
Sig.
a Kruskal Wallis Test

شناسايي و تحليل مهمترين عوامل ...
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جدول  -10مقايسه میانگین نظرات بهرهبرداران بین بنکوهای مختلف در مورد عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام به روش پارامتريک
(آنالیز تجزيه واريانس) و ناپارامتريک (کروسکال والیس)
آناليز واريانس

Sig.

F

0/ 0

9/862

ميانگين
مربعات

درجه آزادی

)Test Statistics(a,b
مجموع
مربعات

0/901

54

1/318

0/08

918

90/141

606

98/193

عوامل مؤثر بر کوچ
بهنگام دام به مراتع

منابع

ييالقي
بين گروهي
درون گروهي

عوامل مؤثر بر

81/614

کوچ بهنگام دام
به مراتع ييالقي

0/ 0

کل
b Grouping Variable: T

 بررسی میزان همبستگی بین نظرات کارشناسان و بهرهبرداراندر مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام
با استفاده از ضريب همبستگي رتبهای اسپيرمن جدولهای
 11و  ،15مشخص شد که بين نظرات کارشناسان و همچنين

54

Chi-Square

df
Asymp.
Sig.

a Kruskal Wallis Test

بين نظرات بهرهبرداران هيچگونه همبستگي معنيداری در مورد
پاسخگويي به عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام وجود ندارد .يعني
کارشناسان و بهرهبرداران بهطور مستقل از هم نظرات خود را
اعالم نمودهاند.

جدول  -11میزان همبستگی بین نظرات کارشناسان در مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام با استفاده از ضريب همبستگی رتبهای اسپیرمن
0/581
0/045
62

Correlation Coefficient

)Sig. (2-tailed

تعداد کارشناس پاسخگو

عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام دام
به مراتع ييالقي

Spearman's rho
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جدول  -12میزان همبستگی بین نظرات بهرهبرداران در مورد پاسخگويی به عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام با استفاده از ضريب همبستگی رتبهای اسپیرمن
0/049

Correlation Coefficient

0/501

)Sig. (2-tailed
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تعداد بهره بردار پاسخگو

بحث
همانطور که در جدول  1مشخص است ،کارشناسان 2
مورد از  11مورد پرسشنامه را در مورد عوامل مؤثر بر کوچ
زودهنگام برگزيدند ،به همين منوال بهرهبرداران هم  2مورد از
 11مورد عوامل مؤثر را انتخاب کردند .بر اساس نتايج بدست
آمده از جدول  ،5با استفاده از آزمون من ويتني بين نظرات
کارشناسان و بهرهبرداران از نظر پاسخگويي و امتياز دادن به
عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام تفاوت معنيداری ()P<0/01
بدست آمد .اين موضوع نشاندهنده اين است که اختالف ديدگاه
بين اين دو گروه پاسخگو وجود دارد .با وجود اين اختالف ،اگر
از اولويت و ترتيب تقدم و تأخر عوامل  1تا  2در مورد
مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام کارشناسان و
بهرهبرداران صرفنظر کنيم ،همانطور که در جدول  1مشخص
است وجه تشابهي هم در مهمترين عوامل مؤثر ديده ميشود؛
ازجمله ناکافي بودن علوفه در مراتع قشالقي ،کاهش بارندگي و
خشكساليهای پي در پي و نداشتن پروانه چرا در قشالق بوده؛
البته فقط در دو عامل بعدی اختالفنظر وجود دارد .پس در هر
سه مورد از مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام  ،هر دو
گروه پاسخگو (کارشناسان و بهرهبرداران) تقريباً اتفاقنظر دارند
و ميتوان پذيرفت که اين عوامل بسيار با اهميت ميباشد و الزم
است در برنامهريزیهای تقويم کوچ و جلوگيری از کوچ
زودهنگام مورد توجه قرار گيرد .اين نتايج با نتايج محققان ديگر
ازجمله قنبری ( ،)1980شاهمحمدی ( )1986و عابدی
سروستان ( )1939مطابقت دارد .از مواردی که بايد به آن توجه
نمود اينكه برخالف برخي از تحقيقات انجام شده در مورد علل

عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام دام

Spearman's rho

به مراتع ييالقي

کوچ زودهنگام ،بهرهبرداران پاسخگو در اين تحقيق عامل آزار
رساندن گياه بهمن  Stipa capensisرا از ميان  11عامل ذکر
شده در پرسشنامه ،کارشناسان اولويت  4و بهرهبرداران اولويت
 8اعالم نمودهاند و علت اين موضوع اين است که کمي بارش و
خشكساليهای پي در پي در زيستبوم طايفه شش بلوکي باعث
شده که گياه بهمن از عرصه مراتع قشالقي حذف و يا بسيار کم
شود ،آن هم بصورت موضعي در برخي قلمروهای عشايری و
بههمين دليل هم کارشناسان و هم بهرهبرداران برای اين عامل
ارزش زيادی قائل نشدند .با توجه به جدول  1مشخص است که
کارشناسان  2مورد از  11مورد پرسشنامه را در مورد عوامل
مؤثر بر کوچ بهنگام برگزيدند ،به همين منوال بهرهبرداران هم 2
مورد از  11مورد عوامل مؤثر را انتخاب کردند .بر اساس نتايج
بدست آمده از جدول  ،8با استفاده از آزمون من ويتني بين
نظرات کارشناسان و بهرهبرداران از نظر پاسخگويي و امتياز
دادن به عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام تفاوت معنيداری
( )P<0/01وجود دارد .اين موضوع نشاندهنده اين است که
اختالف ديدگاه بين اين دو گروه پاسخگو وجود دارد .با وجود
اين اختالف ديدگاه ،فقط ميتوان گفت که مهمترين عامل مؤثر
که هر دو گروه پاسخگو اتفاقنظر دارند ،حمايت دولت از طريق
تأمين علوفه است .با توجه به خشكساليهای پي در پي که در
بعضي از قلمروهای قشالقي عشاير طايفه شش بلوکي بود ،اين
مدت خشكي و خشكسالي و کم بارشي به حدود  8سال رسيد.
اين موضوع و گراني قيمت علوفه ضربهای مهلك بر دامداری
عشايری وارد کرده که عشاير با وجود اطالع از تخريب مراتع
اقدام به کوچ زودرس و نابهنگام به مراتع ييالقي نموده و با اين
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کار تيشه به ريشه گياهان مرتعي زده و مهمترين سرمايه خود را
دچار تزلزل ميکنند .بنابراين در برنامهريزیهای تقويم کوچ و
برقراری کوچ بهنگام ،بايد اين عامل از طريق دولت حمايت
شود ،ضمن اينكه بايد به نظرات هر دو گروه پاسخگو و عوامل
با اهميت ديگر هم که در اين رابطه بيان شده ،توجه نمود .با
توجه به نتايج تحقيق ،بين نظرات کارشناسان از لحاظ
پاسخگويي و دادن امتياز به مهمترين عوامل مؤثر بر کوچ
زودهنگام و همچنين کوچ بهنگام تفاوت معنيداری وجود ندارد
اما بين کارشناسان همبستگي معنيداری ( )P<0/01وجود دارد؛
در حالي که در بهرهبرداران بين تيرهها و بنكوهای مختلف
عشايری از لحاظ پاسخگويي و دادن امتياز به مهمترين عوامل
مؤثر بر کوچ زودهنگام و همچنين کوچ بهنگام تفاوت معنيداری
( )P<0/01وجود دارد که بهنظر ميرسد با تفكر کارشناسان
همسو بوده و همگرايي دارد ولي در بهرهبرداران احتماالً بدليل
جمعيت بيشتر و تنوع در رفتار ،نگرش ،ويژگيهای فردی و
اجتماعي و همچنين در برخورد با زيستبوم خود بوده و از
دگرگوني بيشتری در ديدگاه و نگرش برخوردار ميباشد.

پیشنهادها
عشاير در صورت دسترسي به علوفه مورد نياز در قشالق و
در مسير کوچ ،مشكلي برای کوچ زودتر از موعد احساس
نمينمايند و خود را درگير مشقات و مشكالت ناشي از کوچ
زودهنگام نميکنند و بر سر استفاده از علوفههای مرتعي در مسير
کوچ و مراتع ييالقي با يكديگر به نزاع نميپردازند .پيشنهاد
ميشود براساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق که هم
کارشناسان و هم بهرهبرداران عشايری مهمترين عامل مؤثر بر
کوچ زودهنگام را حمايت دولت از طريق تأمين علوفه عنوان
کرده بودند ،برای اين عامل مهم تمهيداتي انديشيده شود تا جلو
کوچ زودهنگام گرفته شود .هرچند به نظر ميرسد برای
جلوگيری از کوچ زودهنگام بايد ماتريسي از عوامل مهم مؤثر در
نظر گرفته شود .بر اساس نتايج تحقيق مبني بر اينكه کارشناسان
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مهمترين عامل مؤثر بر کوچ بهنگام را تعيين تاريخ کوچ از سوی
دولت با هماهنگي بهرهبرداران اعالم کردهاند؛ ازاينرو به نظر
ميرسد از اين بعد در استان فارس برای تعيين تاريخ و تقويم
کوچ عشاير از قشالق به ييالق نظرات بهرهبرداران خبره عشايری
برحسب ايل ،طايفه ،تيره و حتي بنكوهای مختلف گرفته شده و با
آنان هماهنگيهای الزم بهعمل آمده تا کوچ بهنگام اتفاق بيفتد و
جلو تخريب مراتع ييالقي گرفته شود .نبودن رقابت در رسيدن و
بهرهبرداری از مراتع ييالقي بين بهرهبرداران ذيحق ازجمله عامل
مهم ديگری است که بهرهبرداران برای انجام کوچ بهنگام اعالم
کردهاند .همچنين گماشتن قرقبان برای مراتع ييالقي عامل مهم
ديگری است که کارشناسان به آن اشاره کردهاند؛ بنابراين به اين
نتيجه ميتوان دست يافت که نگراني بهرهبرداران بيشتر از چراندن
مراتع ييالقي زودتر از موعد به وسيله مرتعداران عشايری غير و
روستائيان مستقر در ييالق ميباشد .همين عوامل باعث شده که
چرای زودهنگام اتفاق افتاده و بهرهبرداران برای چراندن مراتع
ييالقي از يكديگر گوی سبقت بربايند؛ در اين صورت نتيجه آن
چيزی جز چرای زودرس ،مفرط و تخريب بيش از حد مراتع
ييالقي نخواهد بود .برای حل اين مشكل به نظر ميرسد که در
زمينههای مختلف به جامعه بهرهبردار آموزشهای الزم داده شود
تا راغب شود برای مراتع ييالقي خودشان طرح مرتعداری تهيه و
به مرحله اجرا بگذارند .بدين طريق مراتع حفظ شده و اين نگراني
برطرف خواهد شد .الزم به ذکر است که پروژه بزرگ مديريت
چرا که از سوی دولت تهيه شده ،مدت  8سال است که در
استانها به مرحله اجرا گذاشته شده است ولي بداليل زيادی
ازجمله مشكالت فني ،مالي ،اجرايي و  ...اين پروژه نتوانسته
موفقيت زيادی کسب نمايد .بنابراين پيشنهاد ميگردد چنانچه
موانع بر سر راه اجرای اين پروژه برداشته شود ،ميتوان اميدوار
بود که تا حدودی جلو کوچ زودهنگام گرفته شود .بسياری از
عشاير به صورت پياده کوچ ميکنند و اين روش در مقايسه با کوچ
ماشيني ميتواند به کاهش ميزان ورود زودهنگام دام به مراتع
ييالقي بينجامد .به بيان ديگر ،جابهجايي دام فقط با استفاده از
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ماشين ميتواند اثر زيادی در افزايش ورود زودهنگام دام به مراتع
ييالقي داشته باشد .بنابراين انديشيدن تمهيدات مناسب مانند
صيانت از ايلراههای عشايری ،برقراری اتراقگاههای موقت از
سوی دولت در مسير کوچ عشاير از قشالق به ييالق و گماشتن
قرقبان برای مراتع ييالقي بهمنظور اطمينان از چرانده نشدن اين
مراتع توسط ديگر دامداران هم ميتواند به افزايش اين نوع کوچ در
بين عشاير بينجامد و هم عشاير فرصت استفاده از مراتع ميانبند را
بيشتر خواهند داشت که خود به افزايش زمان طي مسير کوچ و در
نتيجه ،ورود بهنگام دام به مراتع ييالقي کمك زيادی بنمايد.
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Abstract
Data gathering was done using 405 respondents from nomads and also 45 respondents from
well-skilled and knowledgeable experts regarding migration and livestock grazing management in
Fars and Bushehr provinces with the aim of identification and analyzing the most important factors
affecting early and well-timed migration toward summer rangelands in Qashqai nomad (SheshBolooki tribe) ecosystem in 2015. Descriptive and analytic methodology was applied using
questionnaire and interview methods. In this study, the views of two respondent groups were
assessed using Likert scale (five ordered response levels). Then, they were compared through
parametric and non-parametric tests including analysis of variance, Mann–Whitney U and Kruskal–
Wallis tests. The results showed that there was a significant difference between experts and
beneficiaries views with regard to the priority of factors (P<0.01). Based on experts’ views, the lack
of enough forage in winter rangelands, early warm weather in winter rangelands, decreasing of
precipitation and consecutive droughts, not having grazing license in winter rangelands and
degradation of migration route were the most important factors affecting early migration. However,
according to the beneficiaries’ views, reduced precipitation and consecutive droughts, not-having
grazing license for winter rangelands, lack of enough forage in winter rangelands, lack of health
facilities and services on the way from winter rangelands to summer rangelands and competing to
reach summer rangelands among the beneficiaries, were introduced as the most important factors
affecting early migration. Based upon the experts views, determining migration time by the
government in coordination with beneficiaries, establishment of temporary settlements on the way
between summer and winter rangelands, controlling the Stipa capensis species in winter rangelands
through rangeland improvement plans, assigning rangers for summer rangelands and government
support through providing supplementary forage were among the most important factors affecting
well timed migration. According to the beneficiaries’ views, existing of suitable forage in winter
rangelands, government support through supplementary forage provision, lack of competition
between beneficiaries on reaching and exploiting summer rangelands, existing of enough forage in
winter rangelands and having enough drinking water in winter rangelands rangelands In this
research, it was found that there is a significant correlation between experts views (P<0.01);
however, no significant correlation was found between the beneficiaries views.
Keywords: Early migration, well-timed migration, early grazing, summer rangelands, SheshBolooki tribe.

