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چکیده
شيوه زندگي عشايری بر سه مؤلفه کوچ ،دام و مرتع استوار است .خشكساليها اثرهای قابل توجهي بر کاهش توليدات علوفه و
خوراک دام عشاير ميگذارد .اين شيوه به دليل وابستگي شديد به مراتع برای تعليف دام خسارتهای جبرانناپذيری را متحمل ميشوند.
بنابراين مشخص کردن ميزان و درصد وابستگي دام عشاير به مرتع در خشكسالي و ترسالي از اهميت ويژهای برخوردار است .نظر به
نقش و اهميت مراتع در تأمين علوفه دامهای عشاير ،اين تحقيق در زيستبوم ايل قشقايي(طايفه شش بلوکي) طي دو سال  7333و
 7338انجام شد تا ميزان وابستگي دام به مرتع ،پسچر مزارع و علوفه دستي به تفكيك در ييالق و قشالق در ترساليها و در
خشكساليها مشخص شود .روش جمعآوری اطالعات در اين تحقيق ،کتابخانهای و ميداني (پرسشنامه و مصاحبه) بود .برای تعيين
حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد .روايي-پايايي پرسشنامه انجام شد .از  802خانوار عشايری نمونه پرسشنامه تكميل و
مصاحبه انجام و نسبت به جمعآوری و طبقهبندی اطالعات مورد نياز تحقيق اقدام شد .سپس با استفاده از نرمافزارهای آماری،
دادههای بهدست آمده مورد تجزيهوتحليل آماری قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان داد که بين تيرههای مختلف عشاير طايفه شش بلوکي
از نظر درصد وابستگي دام به مرتع ،پسچر و تغذيه دستي در ترساليها و خشكساليها ،تفاوت معنيداری( )P< 0/07وجود دارد.
بهطوریکه در تيرههای عشاير مورد بررسي ،وابستگي دام به مرتع در ترسالي  23/32درصد ،در خشكسالي  38/4درصد ،وابستگي
دام به پسچر مزارع در ييالق در ترسالي  52/9درصد و در خشكسالي  30/2درصد ،وابستگي دام به علوفه دستي در قشالق در
ترسالي  50/3درصد و در خشكسالي  38/9درصد بدست آمد .در ضمن در اين بررسي مشخص شد که هنوز با وجود تخريب شديد
مراتع ،درصد وابستگي دامهای عشاير تيرههای مذکور به مراتع چشمگير است و به نظر ميرسد همين مسئله موجب شده تا هنوز کوچ
عشاير به شيوه سنتي تداوم داشته باشد.
واژههای کلیدی :پسچر مزارع ،تغذيه دستي ،ترسالي و خشكسالي ،علوفه ،طايفه شش بلوکي ،مراتع قشالقي ،مراتع ييالقي ،وابستگي دام.
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مقدمه
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 ميشوود کوه بوين  700توا 500
ميليون نفر در دنيا به اين روش زنودگي مويکننود ( Grahn,
 .)2008زندگي عشاير مبتني بر کوچ مستمر بهمنظور توأمين
علوفه دام از مراتع و دسترسي به شرايط مساعد آب و هوايي
است .اين روش زندگي دارای سابقه طوالني در ايران اسوت
که متناسب با شرايط اقليمي شكل گرفته است .در سده اخيور
تحوالت زيادی در شيوه زندگي سنتي عشاير به وجود آمده
است؛ بهنحویکه عشواير کوارکرد گذشوته خوود را ندارنود.
ازجمله اين تحوالت ميتوان به تغيير زموان حرکوت و کووچ
عشاير اشاره کرد که اغلب به ورود زود هنگام دام به مراتوع و
تخريب آن ميانجامد (عابدی سروستاني.)7333 ،
کشور ايران به دليل دارا بودن شرايط اقليمي و جغرافيايي
خاص و وجود رشته کوههای البرز و زاگرس از ديرباز بستر
مناسبي برای دامداری بوده است .دامداران اين سورزمين بوا
استفاده از تقسيم مراتع به مراتع ييالقي و قشالقي به دامداری
مبتني بر کوچ پرداختهاند .در طي هزاران سال مراتع بهعنوان
بخشي از منابع تجديدپذير ،اصوليتورين منبوع تغذيوه دام بوه
شمار ميروند .عشاير کشور با جمعيت  740000خوانوار و
داشوتن  55227075رأس دام کوه  54/39درصود دام کول
کشور را تشكيل ميدهند .عمدهتورين بهورهبورداران اراضوي
مرتعي کشورند که بهسبب بهرهبرداری از اراضي حاشويهای و
مراتع و نيز توليد با حداقل هزينه ،در گذر سالها فعاليتشوان
از ديدگاه اقتصادی تداوم يافته است .بوا توجوه بوه جايگواه
دامداری در اقتصاد خانوار عشاير ميتوان دريافت که الگوی
زيستي ايون بهورهبورداران براسواس تعليوف دام از مراتوع و
ضرورتهای آن شكل گرفته است (اسوكندری و همكواران،
.)7344
نجفي ( )7370در تحقيق خود مبني بر بررسي اقتصوادی
کوچنشيني در سيستان و راههای بهبود آن به اين نتيجه دست
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پيدا کرد که اقتصاد بيشتر زندگي عشاير بر مبنوای داموداری
است و محوريت دامداری نيز بهورهبورداری از مراتوع اسوت.
بنابراين حل مشكالت دامداران به افزايش ميزان علوفه مراتع
بستگي دارد ،زيرا حتي ممكن است  24توا  30درصود کول
هزينههای دامداری را هزينههوای تغذيوه آن تشوكيل دهود.
ترکنژاد و همكاران ( )7373در محاسوبه ارزش اقتصوادی
منابع طبيعي تجديدشونده با فرض ميزان اتكوای  20درصود
کل دام کشور به مراتع ،ارزش اقتصادی علوفه برداشت شوده
را از مراتع و عرصههای جنگلي برآورد کردند .آنان همچنين
ارزش افزوده جنگل و مرتع را بيش از  30درصد در بخوش
کشاورزی اعالم کردند .همچنوين بررسوي در حووزه اقتصواد
منابع طبيعي نشان ميدهد که رشد فقور عواملي موؤثر بورای
کاهش دسترسي به منابع درآمدی و عدم بهکارگيری فناوری
مناسب است .به دنبال آن مراتع و اراضي کشاورزی با ضعف
روبه رو شده و با کاهش قابليت بهورهبورداری ،زمينوههوای
تخريب فراهم ميشود (.)Pearce & Tumer, 1990
 )5005( Hoffmanمرتع را بهعنوان محيطي پيچيوده بوا
انواع متنوع ابزار و امكانات رفاهي و همچنين فرهنگ غني با
محيطهای اجتماعي -فرهنگي مختلف ارزيابي و بيان کرد که
برخالف اهميت باالی مراتوع در معيشوت جواموع مختلوف،
اقتصاد بهرهبرداران اين عرصهها و روش زنودگي کوه بوه آن
وابستهاند ،بهطور کامل شناخته نشده است.
مرکز توسوعه پايودار فوا و  )5008( CENESTAاعوالم
نموده که بيش از  30درصد از گستره ايران را مناطق خشك
و نيمهخشك تشكيل ميدهد .بخش عمدهای از ايون منواطق،
مراتعي هستند که محل زيست عشاير کوچ رو هستند .شويوه
زندگي عشاير نوعي از کاربری زمين را شكل مويدهود کوه
مناسب مناطق خشك و نيمهخشك با تغييورات توپووگرافي
نسبتاً زياد ،مانند ايران است .عشاير کوچرو آموختوهانود کوه
چگونه مراتع را با تكنيكهوای عالمانوه نهفتوه در نهادهوای
اجتماعي و فرهنگي پيچيده خود حفاظوت کننود .ايون شويوه
زندگي در دهههای اخير ،به دليل فشوارهای خوارجي کوامال
دگرگون شده است .خشكسالي يكي از عوامل خارجي است
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که اخيرا عشاير را وادار به تغيير رفتار کرده است .اين پديده
اثرهای همهجانبه بر جوامع بر جای ميگذارد .کشور ايران از
لحاظ بروز باليای طبيعي در ناحيه آسيبپوذير جهوان قورار
گرفته و از نظر اقليمي در زمره کشورهای خشك دنياست که
در معورض خشكسواليهوای متعودد و شوديد قورار دارد و
بيترديد اين خشكساليها اثرهای قابل تووجهي بور کواهش
توليدات علوفه و خوراک دام و بهتبوع آن توليود دام خواهود
گذاشت .از ايون ناحيوه خسوارتهای قابول تووجهي متوجوه
پرورشدهندگان دام ،بهويژه نظام سنتي و عشايری که بيشوتر
جمعيت دام سبك در آن قرار دارد ،وارد خواهد شد .اسوتان
فارس جزء استانهايي است که نهتنها يكوي از منواطق مهوم
عشايری ايران است ،بلكوه وقووع خشكسواليهوای متعودد
سالهای اخير در اين استان ،منجر بوه بحوران منوابع آبوي در
کشاورزی و محيطزيست شده اسوت (محسونپوور.)7347 ،
همچنين خشكسالي اثرهای قابل توجهي در سازگاریهوای
زيست محيطي و اثرهای اقتصادی بر توليد دام عشاير ماننود
کمبود آبشرب ،کمبود علوفه ،کاهش ظرفيت چورا ،کواهش
طول دوره چرا ،عدم پوراکنش مناسوب دام در سوط مرتوع،
فروش دام زايا و برههای کم وزن ،افت قيمت دام ،عرضه انبوه
به بازار ،ترک زندگي عشايری ،کاهش توليد گوشت قرموز و
کوچ زود هنگام بر زندگي عشاير و دام ميگذارد ( Negler et
 .)al., 2007وقوع خشكسوالي و نوسوانهای آب و هووايي،
نوسانهای قيمت دام و علوفه و ساير نهادههای تغذيهای برای
دام ،آفات و بيماری از مهمترين چوالشهوای موديريت دام-
مرتع هستند .اگرچه موديران مرتوع و دام کنتورل کموي روی
هريك از اين متغيرها دارند ،اما خشكسالي ممكن است کمتر
قابول کنتورل باشود ( .)Gray et al., 1983خشكسوالي بور
بهرهوری علوفه مراتع و علوفه حاصل از موزارع کشواورزی
تأثير منفي گذاشته و موجب کاهش پوشش گيواهي و توليود
علوفه شدهاست .بنابراين دامداران عشايری به علت وابستگي
به مراتع با کمبود علوفه در طول سال و بوهعبوارت بهتور در
طول دوره خشكسالي مواجه ميشوند .بهطور کلي مويتووان
گفت تأمين علوفه از منوابع غيرمرتعوي (پوسچور موزارع و
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علوفه دستي) برای دامداران با صرف هزينوه قابول تووجهي
همراه است که بسوياری از داموداران تووان پرداخوت چنوين
هزينهای را ندارند .خريد علوفه دستي و نيوز اجواره موزارع
برای بهورهبورداری از پوسچور ،سورچر و خصويل ازجملوه
شيوه های متداول بين دامداران است (حبيبيوان و همكواران،
 .)7345با اينكه در حال حاضر علوفه دستي و پوسچور در
علووفدهووي دام عشوواير کوچنووده نقووش بسوويار مهمووي پيوودا
کردهاست ،ولي باز هم اين شيوه داموداری در ترسواليهوا و
سالهای ميانگين ،حداکثر علوفه مورد نيواز دام و بخشوي از
خوراک مورد نياز افراد خانوار را از مرتع توأمين مويکنود و
بقای آن بستگي مستقيم و زيادی با شيوههای بهره برداری از
مراتع طبيعي دارد.
توواکنون توافووق عمووومي محققووان بوور ايوون بوووده کووه
خشكسالي بر زندگي عشواير اثرهوای عميقوي بور جوای
گذاشته است اما از کميت اين اثرها کمتر سخني بوه ميوان
آمده است .در اين رابطه اين سئوال مطرح ميشود کوه در
تيره های مختلف عشاير طايفه شش بلوکي ميزان وابستگي
دام بووه مرتووع ،پووس چوور مووزارع و علوفووه دسووتي در
خشكسالي ها و ترسالي ها چقدر است؟ .اين تحقيق سوعي
دارد تا اين وابستگيها را به صورت کمي بيان نمايد .پاسخ
به اين سئوال تحقيق ميتواند ما را در برنامهريزی اصولي
و توسعه زندگي عشاير کموك نمايود .بنوابراين ضوروری
است که اين تحقيق با هدف تعيين ميزان وابستگي دام بوه
مرتع ،پس چر و علوفوه دسوتي بوه ت فكيوك در يويالق و
قشالق در ترسالي ها و در خشكساليها انجام شود توا از
نتايج آن بتوان در برنامه ريزیهوای اصوولي بلندمودت و
پايدار مربوط به مديريت مرتع ،دام و چرا در زيسوتبووم
عشايری طايفه شش بلوکي بهره جسوت .فرضويه تحقيوق
عبارت است از اي نكه بين بهره برداران مرتعوي تيورههوای
مختلف طايفه شش بلو کي از لحاظ ميوزان وابسوتگي دام
آن ها به مرتع ،پسچ ر مزارع و علوفه دستي در ترسالي هوا
و خشكساليها تفاو ت وجود دارد.
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مواد و روشها
ويژگیهای اکولوژيکی منطقه مورد بررسی
اقليم های غالب در قلمروهای ييالقي بر اساس روش
آمبرژه ارتفاعات ،نيمه مرطوب سرد و نيمه خشك سرد و
در قلمروهای قشالقي بياباني گرم ميانوه ،بيابواني گورم
خفيف و بياباني گرم شديد است .وسوعت مراتوع طايفوه
شش بلوکي برابر  7792502هكتوار موي باشود کوه 97
درصد آن در قلمرو قشالقي و  33درصود آن در قلمورو
ي يالقي گسوترده شوده اسوت .در محودوده هوای قلمورو
قشالقي طايفه شش بلوکي سه تيو عموده مرتعوي کوه
درمجموووع دار ای مسوواحتي برابوور  745337هكتووار
مي باشند ،مشاهده مي شود .به دليل آنكوه منطقوه دارای
اقليمي گرم و خشك است ،بيشتر از گياهوان مقواوم بوه
خشكي تشكيل شده اسوت  .گونوه شواخص ايون قلمورو
درخووت گرمسوويری کنووار بووا زيراشووكوب گنوودميان و
پهن برگان يكساله است  .در محدوده قلمرو ييالقي طايفه ،
 7تي مرتعي عمده که سطحي برابر  345578ه كتار را
پوش و انيده انوود ،مشوواهده مووي گووردد .گياهووان شوواخص
درختچه ای اين قلمرو ارژن ،خوشك و گياهوان مرتعوي
بيشتر آن جاشير ،کوما و گندميان چند ساله سردسويری
است  .ميانگين ميزان بارش ساالنه در يك دوره آ مواری
 50ساله در قلمرو قشالقي از  553ميلي متور در اسوتان
بوشهر تا  370ميلي متور در ا سوتان فوارس و در قلمورو
ييالق از  370ميلي متر تا  344ميلي متر در شمال استان
فارس تا نزديكي حنا و سميرم در استان اصفهان متغيور
است  .ميانگين دمای ساالنه در قلمرو قشوالق ،از 50/ 5
درجه سانتي گراد تا  59درجه سوانتي گوراد و در قلمورو
ييالق اين طايفه از  70/ 3تا  77/ 7درجوه سوانتي گوراد
متغير است (اداره کل امور عشاير استان فوارس7349 ،؛
مطالعات جامع زيست بووم هوای عشوايری طايفوه شوش
بلوکي).
زيست بووم طايفوه شوش بلووکي بوه وسوعت تقريبوي
 7374700هكتار شامل قسومتهوايي ا ز اسوتان فوارس،
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بوشهر و اصفهان است و يكي از زيست بوم های بزرگ در
ايول قشوقايي ب شومار مويآيود .شوش بلووکيهوا کوه از
پرجمعيوتتورين طوايوف ايول قشوقايي هسوتند در ايون
زيستبوم حداکثر جمعيت را به خود اختصاص ميدهنود.
ييالق ا ين طايفه در دشت نمودان از قابليوتهوای بوالقوه
مناسبي بورای توسوعه فعاليوت هوای زراعوي و داموداری
برخوردار است .قلمرو قشقايي نيز که دشوت هوای نسوبتا
وسيع فراشبند ،بوشكان ،دژگاه ،دشت پلنگ و خرمايك را
دربرمي گيرد ،دارای شرايط آب و هووايي مناسوبي بورای
استفاده حداکثر از منابع آب و خاک است (اداره کل امور
عشاير استان فارس.)7349 ،
قلمرو ييالقي اين طايفه به وسوعت تقريبوي 878700
هكتار شامل سرحدات شهرسوتان هوای آبواده و اقليود از
استان فارس و شهرستان سميرم از استان اصفهان بووده و
در گستره جغرافيايي  27درجه 30 ،دقيقه طول غربي توا
 25درجه و  89دقيقه طول شرقي از نصفالنهار گرينويچ
و  30درجه و  74دقيقه عرض جنوبي تا  37درجه و 28
دقيقه عرض شمالي از استوا قرار گرفته است.
قلمرو قشالقي اين طايفوه بوه وسوعت تقريبوي 488900
هكتار شامل مرزهای سياسوي شهرسوتانهوای فيروزآبواد و
المرد از استان فارس و شهرستانهوای دشتسوتان و دشوتي،
کنگان و دير از استان بوشهر بوده و گسوتره جغرافيوايي 20
درجه و  22دقيقه طول غربي تا  25درجه و  74دقيقه طول
شرقي از نصفالنهار گرينويچ و  57درجه و  82دقيقه عرض
جنوبي تا  53درجه و  3دقيقه عرض شمالي از اسوتوا قورار
دارد.
در ايوون تحقيووق مرتووعداران عشووايری شووامل  7تيووره
(تيرههای دوقوزلو ،علمدارلو ،رحيموي ،کووهي ،کلهلوو ،قوره
يارلو و بهلولي) و  53بنكو (بنكوهای صفرلو ،خواجه ويسلو،
محمدعلي داوودلو ،توش مارلو ،آبادچي ،عراقوي ،داوودلوو،
جهانگيرلو ،پارنالو ،محمد خانلو نظری ،رضايي کوانلو ،تقوي
بيگلو ،بيگلوو ،ميور ،خدابخشولو ،آقوايي ،بيراموي ،پسوندلو،
اوزباشلو ،چغارلو ،قاسملو و محمودی) است.
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حجم نمونه
برای تعيين حجم نمونه از فرمول کووکران اسوتفاده شود.
حجم نمونه  382خانوار بدست آمد .در موورد بهورهبورداران
اين طايفه برای دقت بيشتر در اين تحقيق  802نمونه انتخاب
شد که بر اساس حجم جامعه در تيرهها ( 7تيوره) و بنكوهوا
( 53بنكو) و با نسبتگيری از حجوم جامعوه ،حجوم نمونوه
مشخص شد.
روش جمعآوری اطالعات
در اين پژوهش ،بهمنظور گردآوری دادههای مورد نياز
از پرسشنامه و مصاحبه اسوتفاده شود .در توأمين روايوي
پرسشنامه ،سئوال ها در اختيار تعدادی از اعضوای هيئوت
علمي متخصص در رشته مرتع ( 8نفور) ،خبرگوان بخوش
اجرا ( 8نفر) و چند نفر از بهره برداران خبره عشايری قرار
داده شد و برآيند نظر آنها در پرسشونامه گنجانيوده شود.
برای محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار انودازهگيوری از
آلفای کرانباخ استفاده شد (قاسمي .)5002 ،در اين رابطه
 72پرسشنامه با کمك بهرهبرداران خارج از جامعه آماری
مورد مطالعه بصورت مصاحبه تكميل گرديد و با اسوتفاده
از نرمافزار  ،SPSSآلفوای کرانبواخ بورای ايون بخوش از
پرسشنامه  %74بدست آمد.
شاخصهای مورد اندازهگيری در اين تحقيق عبارتند از:
درصد وابستگي دام به منابع تغذيهای (مرتع در ترسالي ،مرتع
در خشكسالي ،پسچر مزارع در ترسالي ،پسچر موزارع در
خشكسووالي ،تغذيووه دسووتي در ترسووالي ،تغذيووه دسووتي در
خشكسالي ،غير مرتع (پسچر  +تغذيه دستي) در ترسالي و
غير مرتع (پسچر  +تغذيه دستي) در خشكسالي.
جمعآوری اطالعات و آمار مورد نياز در اين تحقيوق
در قالب عمليات ميداني و مراجعه به بهرهبردار در محول
زيست بوم عشايری طايفه شش بلوکي انجام شد .در نهايت
 802پرسشونامه از بهورهبورداران تكميول و بعود موورد

873

تجزيهوتحليل قرار گرفت .به طوری که با اسوتفاده از روش
کالموگراف -اسميرنف نرمال بودن داده ها بررسي شد.
نوع تحقیق
اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربرديست .از نظر روش بوا
توجه به ماهيت موضوع و اهوداف تحقيوق ،روش تحليلوي-
پيمايشي (نظرسنجي از بهرهبرداران عشوايری) و همچنوين از
روش مطالعات کتابخانهای و بررسي متون و محتوای مطالب
و نيز روشهای ميداني مانند مصاحبه و پرسشونامه اسوتفاده
شد.
روشهای تجزيهوتحلیل دادهها
در اين تحقيق از آزمونهای پارامتريك ازجملوه آزموون
) Fتجزيه واريانس) و آزمون دانكن برای تعيوين معنويداری
ميانگينهای شاخصها بين تيرههوای مختلوف عشوايری از
لحاظ ميزان وابستگي دام آنها بوه مرتوع ،پوسچور و تغذيوه
دستي در ترسالي و خشكسالي در قشالق و يويالق اسوتفاده
شد.

نتايج
الف -مقايسه تیرههای عشايری از نظر درصد وابستگی دام
به منابع تغذيهای مختلف بین ترسالی و خشکسالی در
يیالق و قشالق:
بر اساس جدول  ،7بين  7تيره عشايری از نظر چهوار
شاخص مورد اندازه گيری در زمينه درصد وابستگي دام به
منابع تغذيه ای (مرتع ،پس چر مزارع ،تغذيه دستي و غيور
مرتع (پس چر  +تغذيه دستي) ،بين ترسالي و خشكسوالي
در ييالق و قشالق مقايسه انجام شود و در سوه موورد از
شاخص های مورد اندازه گيری زير تفواوت معنوي داری از
نظر آماری به دست آمد ( )P< 0/07و (.)P< 0/02
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جدول  -1تجزيه واريانس يکطرفه شاخصهای مربوط به درصد وابستگی دام به منابع تغذيهای مختلف
شاخصها

منابع تغييرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

F

درصد وابستگي دام به مرتع

بين گروهي

9

0/372

0/535

در ييالق

درون گروهي

78

5/382

3/832

*
3/733

کل

50

3/533

-

درصد وابستگي دام به پسچر

بين گروهي

9

5/782

7/797

در ييالق

درون گروهي

78

7/973

5/375

کل

50

3/974

-

درصد وابستگي دام به علوفه

بين گروهي

9

7/378

0/438

دستي

درون گروهي

78

3/975

2/594

کل

50

9/783

-

در قشالق

**
87/835
**
75/975

* :مقايسهها در سط پنج درصد معنيدار است :** .مقايسهها در سط يك درصد معنيدار است.

جدول  -2تجزيه واريانس يکطرفه شاخصهای مربوط به درصد وابستگی به منابع تغذيهای مختلف
شاخصهای مورد اندازهگيری

درصد وابستگي دام به مرتع در خشكسالي

درصد وابستگي به پسچر در ترسالي

درصد وابستگي دام به پسچر در خشكسالي

درصد وابستگي دام به تغذيه دستي در ترسالي

درصد وابستگي دام به تغذيه دستي در خشكسالي

درصد وابستگي دام به مرتع در ترسالي

منابع تغييرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

F

بين گروهي

5

0/275

0/573

**

درون گروهي

74

0/982

7/877

73/5700

کل

50

0/342

-

بين گروهي

5

7/387

00/732

**

درون گروهي

74

0/472

5/779

50/773

کل

50

5/773

-

بين گروهي

5

7/835

0/975

**

درون گروهي

74

0/375

5/353

57/852

کل

50

7/378

-

بين گروهي

5

0/538

3/475

**

درون گروهي

74

0/972

7/758

4/823

کل

50

0/373

-

بين گروهي

5

5/782

0/482

**

درون گروهي

74

3/773

2/7380

77/532

کل

50

8/275

-

بين گروهي

5

0/973

0/352

**

درون گروهي

74

7/782

8/753

4/875

کل

50

7/775

-

847

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ايران جلد  22شماره 3

ب -مقايسه تیرههای عشايری از نظر درصد وابستگی دام به
منابع تغذيهای مختلف در ترسالی و خشکسالی به تفکیک
بر اساس جدول  ،5بين  7تيره عشايری مورد بررسوي از
نظر هشت شواخص موورد انودازه گيوری در زمينوه درصود
وابستگي دام به منابع تغذيهای (مرتع ،پسچر موزارع ،تغذيوه
دستي) در ترسالي و خشكسالي به تفكيك مقايسه انجام شد.
در شش مورد از شاخصهای زير تفاوت معنيداری از نظور
آماری بهدست آمد (.)P< 0/07
با استفاده از آزمون دانكون ،ميوانگين شواخص موورد
اندازه گيری و ارزيابي در ارتباط با ميوزان وابسوتگي دام بوه
منابع مرتعي در ترسالي برای  7تيره عشايری موورد مقايسوه
آماری قرار گرفت .همانطورکه در جدول  3مشخص اسوت،
بين تيرههای کلهلو و بهلولي از نظر ايون شواخص ،بوا بقيوه
تيرههای عشايری مورد بررسوي تفواوت معنويداری (0/02
< )Pوجود دارد.

وابستگي دام به منابع تغذيهای سهگانه (مرتع ،پسچر موزارع
و تغذيه دستي) در ترسالي و خشكسالي مقايسه انجام شود و
در هر دو مورد از شاخص های مورد اندازه گيری زيور ،بوين
کليه تشكل های اجتماعي از تيرههای مختلف عشواير موورد
بررسي از اين نظر هيچگونه تفاوت معنيداری از نظر آمواری
مشاهده نشد.
جدول  -3مقايسه میانگین شاخص درصد وابستگی تغذيهای
دام به مرتع در ترسالی به روش دانکن
تيرههای عشايری

ج -مقايسه گروه های عشايری از نظر درصد وابستگی دام

به مرتع در ترسالي

دوقوزلو

0/905a

علمدارلو

0/295a

رحيمي

0/257ab

کوهي

0/227a

کلهلو

0/877c

قره يارلو

0/277a

بهلولي

0/827c

به منابع تغذيهای سهگانه در ترسالی و خشکسالی
بر اساس جدول  ،8بين  7تيره عشايری مورد بررسي ،از
نظر دو شاخص مورد اندازهگيری در زمينه ميوانگين درصود

شاخص درصد وابستگي تغذيهای دام

مقايسه ميانگين اين جدول در سط پنج درصد معنيدار بودن محاسبه شده است.

جدول  -4تجزيه واريانس يکطرفه شاخصهای مورد اندازهگیری مربوط به درصد وابستگی دام به منابع تغذيهای
شاخصهای مورد اندازهگيری
درصد وابستگي دام به منابع تغذيهای سهگانه
(مرتع ،پسچر و تغذيه دستي) در ترسالي
درصد وابستگي دام به منابع تغذيهای سهگانه
(مرتع ،پسچر و تغذيه دستي) در خشكسالي
 :nsمقايسات معنيدار نيست.

منابع تغييرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

بين گروهي

9

0/747

7/973

درونگروهي

78

7/535

2/733

کل

50

7/872

-

بين گروهي

9

0/235

8/777

درونگروهي

78

0/778

5/382

کل

50

7/732

-

F
ns
0/882

ns
7/703
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منابع تغذيهای سهگانه (مرتع ،پسچر و تغذيه دستي) در ترسالي
و خشكسووالي مقايسووه انجووام شوود و در هوور دو مووورد از
شاخصهای مورد اندازهگيری زير ،بوين کليوه تيورههوا از نظور
وابستگي دام بين منابع تغذيهای سهگانه (مرتع ،پسچر و تغذيوه
دستي) هم در ترسالي و هم در خشكسالي تفاوت معنيداری از
نظر آماری بهدست آمد ( )P< 0/07و (.)P< 0/02

د -مقايسه تیرههای عشايری از نظر درصد وابستگی دام
بین منابع تغذيهای (مرتع ،پسچر ،تغذيه دستی) در ترسالی
و خشکسالی
بر اساس جدول  ،2بين  7تيره عشوايری موورد بررسوي از
نظر دو شاخص مورد اندازهگيری در زمينه درصد وابستگي بوين

جدول  -2تجزيه واريانس يکطرفه شاخصهای مورد اندازهگیری مربوط به درصد وابستگی بین منابع تغذيهای سهگانه
در ترسالی و خشکسالی
شاخصهای مورد اندازهگيری

منابع تغييرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

درصد وابستگي دام به منابع تغذيهای

بين گروهي

5

0/355

0/275

سهگانه (بين مرتع ،پسچر و

درونگروهي

74

0/975

7/433

تغذيه دستي) در ترسالي

کل

50

7/345

-

درصد وابستگي دام به منابع تغذيهای

بين گروهي

5

0/747

4/393

سهگانه (بين مرتع ،پسچر و

درونگروهي

74

0/325

5/253

تغذيه دستي) در خشكسالي

کل

50

7/773

-

F
**
58/305

*
8/775

* :مقايسات در سط پنج درصد معنيدار است :** .مقايسات در سط يك درصد معنيدار است.

جدول  -6تجزيه واريانس يکطرفه شاخصهای مورد اندازهگیری مربوط به درصد وابستگی بین منابع تغذيهای مرتع و
غیرمرتع در ترسالی و خشکسالی
شاخصهای مورد اندازهگیری

منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

درصد وابستگي دام به منابع

بين گروهي

7

0/533

0/533

تغذيهای بين مرتعي و

درونگروهي

75

0/875

7/755

**
79/088

غير مرتعي در ترسالي

کل

73

0/775

-

درصد وابستگي دام به منابع

بين گروهي

7

4/325

4/325

تغذيهای بين مرتعي و

درونگروهي

75

0/592

5/078

غير مرتعي در خشكسالي

کل

73

0/873

-

** :مقايسهها در سط يك درصد معنيدار است.

**
3/328
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ه -مقايسه تیرههاای عشاايری از نظار درصاد وابساتگی

و -مقايسه کلای باین تیارههاای عشاايری از نظار درصاد

تغذيه دام بین منابع مرتعی و غیرمرتعی (پاسچار و تغذياه

وابسااتگی تغذيااه دام بااه منااابع مختلااف در ترسااالی و

دستی) در ترسالی و خشکسالی

خشکسالی

بر اساس جدول  ،9بين  7تيره عشايری مورد بررسوي از
نظر دو شاخص مورد اندازهگيری در زمينه درصد وابسوتگي
دام بين منابع تغذيهای (مرتع و غير مرتع در ترسالي ،مرتوع و
غير مرتع در خشكسالي) مقايسه انجام شد و در هر دو مورد
از شاخص های مورد اندازهگيری زير ،از نظور وابسوتگي دام
بين منابع تغذيه ای مرتع و غير مرتع (پسچر و تغذيه دستي)
هم در ترسالي و هم در خشكسالي تفاوت معنيداری از نظر
آماری بهدست آمد (.)P< 0/07

با توجه به جدول  ،7بهطور کلوي در تيورههوای عشواير
مورد بررسوي ،وابسوتگي دام بوه مرتوع در ترسوالي 23/32
درصد و در خشكسالي  38/4درصد بدست آمد .وابسوتگي
دام به تغذيه از طريق پسچر مزارع گندم ،جو ،لوبيا ،چغندر،
يونجه ،هنداونه و غيره در ييالق در ترسالي  52/9درصود و
در خشكسالي  30/2درصد ،هموين طوور وابسوتگي دام بوه
تغذيه از طريق علوفه دسوتي در قشوالق در ترسوالي 50/3
درصد و در خشكسالي  38/9درصد بدست آمد.

جدول  –7میانگین درصد وابستگی تغذيهای دام در ترسالی و خشکسالی به مرتع و غیر مرتع (پسچر+علوفهدستی)
به تفکیک يیالق – قشالق و کل در تیرههای عشايری
وابستگي تغديهای دام به مرتع ()%

تيرههای
عشايری

ترسالي

وابستگي تغديهای دام به پسچر ()%

خشكسالي

خشكسالي

ترسالي

ييالق

قشالق

کل

ييالق

قشالق

کل

ييالق

قشالق

کل

ييالق

قشالق

کل

دوقوزلو

57/7

33/7

90/5

73/3

50/2

83/4

73/4

-

73/4

57/4

-

57/4

علمدارلو

74/2

37/7

29/5

72/3

55/9

37/3

79/3

-

79/3

59

-

59

رحيمي

53/9

54/2

25/7

74/2

77/5

32/7

55

-

55

54

-

54

کوهي

50/7

38/8

22/7

72/5

72/3

37/7

33/5

-

33/5

33/4

-

33/4

کلهلو

77/4

53/3

87/7

73/7

72/4

53/2

57/4

-

57/4

37/3

-

37/3

قره يارلو

58/8

35/7

27/7

73/9

77/5

39/4

53/3

-

53/3

30/4

-

30/4

بهلولي

73/8

59/3

82/7

72/8

73/8

54/4

30/4

-

30/4

32/7

-

32/7
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ادامه جدول –7
وابستگي تغديهای دام به غير از مرتع (علوفه دستي +پسچر)

وابستگي تغديهای دام به علوفه دستي ()%

تيرههای

ترسالي

عشايری

()%

خشكسالي

خشكسالي

ترسالي

ييالق

قشالق

کل

ييالق

قشالق

کل

ييالق

قشالق

کل

ييالق

قشالق

کل

دوقوزلو

-

50

50

-

38/8

38/8

73/4

50

33/4

57/4

38/8

29/5

علمدارلو

-

59/3

59/3

-

39/7

39/7

79/3

59/3

83/4

59

39/7

95/7

رحيمي

-

52/3

52/3

-

39/3

39/3

55

52/3

87/3

54

39/3

98/3

کوهي

-

77/7

77/7

-

32/7

32/7

33/5

77/7

88/3

33/4

32/7

94/3

کلهلو

-

52/7

52/7

-

35/9

35/9

57/4

52/7

25/3

37/3

35/9

70/2

قره يارلو

-

73/9

73/9

-

35/8

35/8

53/3

73/9

85/3

30/4

35/8

93/5

بهلولي

-

53/2

53/2

-

32/2

32/2

30/4

53/2

28/3

32/7

32/2

77/5

بحث
با توجه به نتايج بدست آمده در اين تحقيق مشخص شد
که بين تيرههای مختلف عشاير طايفه شوش بلووکي از نظور
درصد وابستگي دام به علوفه مرتع ،پسچر و تغذيوه دسوتي
در ترساليها و خشكساليها و همچنين در ييالق و قشالق،
تفاوت معنويداری وجوود دارد ( )P< 0/07و (.)P< 0/02
بهطوریکه وابستگي دام بوه علوفوه مرتوع در ترسوالي بوين
تيرههای مختلف عشايری متغير اسوت (بيشوترين مقودار در
تيره دوقوزلو  90/5درصد و کمترين مقدار در تيوره بهلوولي
 82/7درصد را به خود اختصاص داده است) .وابسوتگي دام
به علوفه مرتع در خشكسالي بين تيرههای مختلف عشوايری
متغير است (بيشترين مقودار تيوره دوقوزلوو  37/3درصود و
کمترين مقدار تيره کلهلو  53/2درصد را به خود اختصواص
داده است) .وابستگي دام بوه پوسچور موزارع در يويالق در
ترسالي بين تيرههای مختلف عشايری متغير است (بيشوترين
مقدار در تيره کوهي  33/5درصد و کمترين مقودار در تيوره
علمدارلو  79/3درصد را بوه خوود اختصواص داده اسوت).
وابستگي دام به پسچر مزارع در ييالق در خشكسالي بوين

تيرههای مختلف عشايری متغير اسوت (بيشوترين مقودار در
تيره کلهلو  37/3درصد و کمترين مقودار در تيوره دوقوزلوو
 57/4درصد را به خود اختصاص داده است) .وابسوتگي دام
به علوفه دستي در قشالق در ترسالي بين تيرههوای مختلوف
عشايری متغير است (بيشترين مقدار در تيره علمدارلو 59/3
درصد و کمترين مقدار در تيوره کووهي  77/7درصود را بوه
خود اختصاص داده است) .وابستگي دام به علوفه دسوتي در
قشالق در خشكسالي بين تيرههای مختلف عشوايری متغيور
است (بيشترين مقدار در تيره رحيمي  39/3درصد و کمترين
مقدار در تيره قرهيارلو  35/8درصد را بوه خوود اختصواص
داده است) .وابستگي دام به علوفه غيور مرتوع (پوسچور +
علوفه دستي) در ترسالي بين تيورههوای مختلوف عشوايری
متغير است (بيشترين مقدار در تيره بهلوولي  28/3درصود و
کمترين مقدار در تيوره دوقوزلوو  33/4درصود را بوه خوود
اختصاص داده است) .وابسوتگي دام بوه علوفوه غيور مرتوع
(پسچر  +علوفه دستي) در خشكسالي بين تيرههای مختلف
عشايری متغير است (بيشترين مقدار در تيوره بهلوولي 75/5
درصد و کمترين مقدار در تيره دوقوزلو  29/5درصود را بوه
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خود اختصاص داده است) .نتايج بدستآمده از ايون تحقيوق
با نتايج (اسكندری و همكاران ،)7344 ،مبني بور وابسوتگي
شديد دام عشاير به منبع علوفه مرتعي و همچنوين بوا نتوايج
بدستآمده از مطالعات موردی انجام شوده توسوط مراکوز و
مؤسسات معاونت آموزش و تحقيقاتوزارت جهادسازندگي
( )7394در چهووار منطقووه جنوووب البوورز ،شوومال خراسووان،
ترکمن صوحرا ،قلمورو زيسوت بووم ايول بختيواری و اسوتان
کهگيلويه و بويراحمد ،مبني بور وابسوتگي دام سوبك جثوه،
ازجمله گوسفند و بز به مرتع بر حسب شيوه های دامداری و
منطقه تحقيقاتي متفاوت است .بهطور متوسط ايون وابسوتگي
حدود  20درصود اسوت .درضومن از نتوايج ايون تحقيقوات
برميآيد که تغذيه دستي و تعليف دامهای وابسته به مراتوع از
منابع تغذيهای غير از مرتع (پسچر مزارع و علوفوه دسوتي)
در دهه های اخير به علوت خشكسواليهوای پوي در پوي و
افزايش تعداد دام از يكسو و کاهش توليد و ظرفيت مراتع از
سوی ديگر رو به فزوني کذاشته است ،مطابقوت دارد .ضومنا
با نتايج ترکنژاد و همكاران ( )7373مبني بر ميوزان اتكوای
 20درصد کل دام کشوور بوه مراتوع و حبيبيوان و همكواران
( )7349مبني بر اينكه بين طوايف مختلف عشايری در ايول
قشقايي از نظر درصد وابستگي دام به مرتع ،پسچر مزارع و
علوفه دستي در ترسالي ها و خشكساليها تفاوت معنيداری
در سطوح مختلوف آمواری بدسوت آوردهانود توا حودودی
همخواني دارد .نتايج اين تحقيق با نتوايج ميرزايوي ()7330
در مورد اثرهايي که خشكسالي بور زنودگي عشواير اسوتان
فارس و دام آنها داشته ،ازجمله مشكل تأمين علوفه (افزايش
تغذيه دستي و هزينه) ،کاهش طول دوره چرا و غيره داشوته
است و همچنوين بوا نتوايج  Fernandez-Gimenez-و Le
 )5009( Febreکه بيان کردهاند مهمترين پيامود خشكسوالي
در بهوورهبوورداری از مرتووع ،کوواهش توليوود علوفووه مراتووع و
فشارهای اقتصادی بوه داموداران اسوت .نتوايج نيكودخت و
همكوواران ( )7349مبنووي بوور اينكووه خشكسووالي از طريووق
تأثيراتي که بر روی تغذيه دام در اين دوره ميگذارد موجوب
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خسارتها و کاهش پايداری دامداری متكوي بور مراتوع شوده
است ،مطابقت دارد.
بنابراين به نظر ميرسد علت افزايش درصد وابستگي دام
به علوفه مرتعوي در خشكسوالي و همچنوين علوت کواهش
درصد وابستگي دام به پسچور موزارع در يويالق و علوفوه
دستي در قشالق در ترسالي برخوي از تيورههوا ،مربووط بوه
کميت و کيفيت مرتع در زيستبوم و قلمرو قشوالق و يويالق
طايفه شش بلوکي و همچنين اندازه گلوه ،عملكورد موديريت
بهرهبردار و وقوع خشكساليهای پي در پي ميباشود .موثال
برخي از تيرههای مورد بررسوي در ايون تحقيوق در يويالق
عالوه بر مرتع کوهستاني و دشوتي ،دارای چمونزار بووده و
همين موضوع باعث ميگردد تا بين  50تا  30روز دام خود
را ديرتر به پسچور موزارع وارد نماينود و بوههموين دليول
وابستگي دام به پسچر کمتور و در نتيجوه وابسوتگي دام بوه
علوفه مرتعي اين تيرهها بيشتر خواهد بود .ازجمله تيرههوای
دوقوزلو ،علمدارلو ،رحيمي و کلهلو نسبت بوه بقيوه تيورههوا
دامهايشان از علوفه مرتعي بيشتری بهره منود مويشووند .در
ضمن اينكه اين تيرهها از وسعت زيستبوم بيشتری نسبت به
بقيه نيز برخوردارند .بههرحوال نتوايج بدسوت آموده از ايون
تحقيق حكايت از اين دارد که بتدريج با تخريب بيش از حد
مراتع ،کاهش سط مراتع ،تبديل کاربری مرتع به غير مرتع و
همچنين وقوع خشكساليهای پي در پي باعث شوده کوه در
دهههای اخير وابستگي دام به علوفه مرتعي کواهش يافتوه و
با توجه به گراني علوفه دستي و همچنوين پوسچور موزارع
ممكن است شيوه کوچندگي و نيمهکوچندگي کمرنوگ شوود.
بنابراين الزم است که بيش از پيش برای بهبودی و افوزايش
ظرفيت مراتع بهويژه مراتع عشايری تمهيداتي انديشيده شود.
با توجه به نتايج بدسوتآموده از ايون تحقيوق (جودول ،)7
بهطور کلي در تيرههای عشاير مورد بررسوي ،وابسوتگي دام بوه
مرتع در ترسالي  23/32درصد و در خشكسالي  38/4درصود
بدست آمد .وابستگي دام به تغذيه از طريق پسچر مزارع گندم،
جوووو ،لوبيوووا ،چغنووودر ،يونجوووه ،هنداونوووه و غيوووره در
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ييالق در ترسالي  52/9درصد و در خشكسالي  30/2درصود،
همينطور وابستگي دام بوه تغذيوه از طريوق علوفوه دسوتي در
قشالق در ترسالي  50/3درصد و در خشكسالي  38/9درصود
بدست آمد .مضاف بر اينكه خشكسالي بر بهرهوری علوفه مراتع
و علوفه حاصول از موزارع کشواورزی توأثير منفوي گذاشوته و
موجب کاهش پوشوش گيواهي و توليود علوفوه دام مويشوود.
بنابراين دامداران عشايری بهعلت وابستگي به مراتوع بوا کمبوود
علوفه در طول سال و بهعبارت بهتر در طوول دوره خشكسوالي
مواجه ميشوند .بيترديد اين خشكساليها اثرهای قابل توجهي
بر کاهش توليدات علوفه و خوراک دام و بوهتبوع آن توليود دام
خواهد گذاشت .از اين ناحيه خسارتهای قابول تووجهي متوجوه
پرورشدهندگان دام ،بهويژه نظام سونتي و عشوايری کوه اغلوب
جمعيت دام سبك در آن قرار دارد ،وارد خواهود شود .بنوابراين
ميتوان گفت تأمين علوفه از منابع غير مرتعي (پسچر و علوفه
دستي) برای دامداران با صرف هزينه قابل توجهي هموراه اسوت
که بسياری از دامداران توان پرداخت چنين هزينوهای را ندارنود.
خريد علوفه دستي و نيز اجواره موزارع بورای بهورهبورداری از
پسچر ،سرچر و خصيل ازجمله شيوههای متداول بين دامداران
است .با اينكه در حوال حاضور علوفوه دسوتي و پوسچور در
علفدهي دام عشاير کوچنده نقش بسيار مهمي پيدا کوردهاسوت،
ولي باز هم اين شيوه دامداری حداکثر علوفوه موورد نيواز دام و
بخشي از خوراک مورد نيواز افوراد خوانوار را از مرتوع توأمين
ميکند و بقوای آن بسوتگي مسوتقيم و زيوادی بوا شويوههوای
بهرهبرداری از مراتوع طبيعوي دارد .در ضومن ،در ايون بررسوي
مشخص شد که هنوز با وجوود تخريوب شوديد مراتوع ،درصود
وابستگي دام عشاير تيرههای مذکور به علوفه مراتوع چشومگير
است و بهنظر ميرسد همين مسئله موجب شده توا هنووز کووچ
عشاير به شيوه سنتي تداوم داشته باشد.
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Abstract
Considering the role and importance of rangelands for supplying animal feeds of the nomads,
a study was conducted on the Qashqaee-Tribe (Clan Sesh-Boloki) ecosystem during 2014 and
2015 to determine the dependence of their livestock to the feeding sources including rangelands,
crop residues and manual feeding separately in winter and summer seasons/rangelands, and in
the wet and dry years. The method for collecting the data was the field survey based on the library
review via questionnaires and interviews, respectively. Cochrane’s criterion/methodology was used
to determine the sample size. The validity-reliability of the questionnaires was controlled by the
conventional methods. The data were collected through filling in questionnaires and interviews
with 405 samples from nomadic households. Then, using statistical software, the data were
statistically analyzed. According to the results, the animal dependence of families of nomadic
clans of Shesh-blouki tribe on various feeding sources (the rangeland, the crop residues, and
manual feeding) in the wet and dry years showed a significant difference (P<0.01). The animal
of nomadic families studied was 53.36 percent dependent on the rangelands in the wet years,
and 34.8 percent in dry years; the dependence on crop residues in the summer rangeland in the
wet years was 25.6 percent and in the dry years was 30.5 percent; the livestock dependence on
manual feeding in the winter area in the wet years was 20.9 percent and in the dry years was
34.6 percent. Additionally, in this study, it was found that despite the severe degradation of
rangelands, the percentage of livestock dependence of nomadic families to the rangelands is still
significant and it seems that this issue has led nomads to continue traditional migrations.

Keywords: Crop residue, livestock dependence, forage, manual feeding, wet and dry years,
summer rangelands, Tribe of Shesh-Boloki, winter rangelands.

