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 چکیده
زنان  های عشايری و نيز بررسي نقشهای مديريتي مراتع نزد خانوادهبررسي الگوی تقسيم کار حاکم بر فعاليت تحقيق با هدفاين 

حقيق اين ت .گرديدآباد شهرستان اليگودرز واقع در استان لرستان انجام لعرفي عشايری در منطقه شوهای ساماندر مديريت مراتع در 
 ل گرديدهايي حاصداده )آزاد( که در بخش اول تحقيق با استفاده از شيوه مشاهده و مصاحبه نامنظم طوری. بهانجام شد پيمايشيبه شيوه 

 بخش کميدر  . در تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان استفاده شد.شداستفاده نامه طرح پرسشدر های حاصل دادهبعد  و
ه برداری، حفاظت و احياء و توسعمديريت مراتع در سه بخش بهره. تکميل شددر بين زنان عشاير با سئواالت باز نامه پرسش 44تعداد 

ترين شای است که زنان بيها به گونههای اين خانوادههای اين تحقيق نشان داد الگوی تقسيم کار حاکم بر فعاليتيافته بررسي گرديد.
چنين نتايج اين تحقيق های حفاظت و احياء مراتع نقش کمتری دارند. همکنند و در بخشمي ءافاي مراتع برداریبهره در نقش خود را

لبني و نيز برداشت گياهان دارويي و خوراکي نقش های فراوردهگذشته در زمينه توليد محصوالت دامي و همانند زنان عشاير  نشان داد
 .توليد و عرضه اين محصوالت دارند ای درعمده قابل توجهي داشته و سهم

 
 .آبادل، شویعشايرمراتع م کار، نقش زنان، تقسي :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 دهندميزنان روستايي نيمي از جمعيت کشور را تشکيل 

(, 2012i Talab & KhanjaninejadShad)  89که نزديک به 
 ,Bina) های دامداری کشور بر عهده آنان استدرصد فعاليت

طور مستقيم و غيرمستقيم در امور مرتبط . اين زنان به(2003
 et Mirlotfi) با خانه، مزرعه و مديريت دام مشارکت دارند

2013 ,al.  ;Sathiabama, 2010)مهمترين  يطور کل. به
وسيله اين زنان، کشاورزی، دامداری، بهانجام شده های فعاليت

پرورش طيور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابريشم، 

 دستي، تأمين سوخت و مديريت منزلداری، صنايعباغ
(., 2013al etFotovati )، و بازاريابيفراوری گيری، ماهي 

هايي که يکي از بخش است. (Khani, 1997) يمواد غذاي
تلف مخشکلهای زنان روستايي شرکت فعالي در آن دارند و به 

برداری از مراتع است. آنان از کنند، بهرهدر آن ايفای نقش مي
 ,Iffat) توليدات مراتع در جهت تأمين نيازها و کسب درآمد

برداری و بهره ( 2008et alGhaniyan ,.) تعليف دام، (2006
بهره  (Asgari Moghadam, 2008) اتعمحصوالت فرعي مر

 گيرند.مي
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ها و وظايفي که زنان روستايي برعهده دارند، موجب نقش
 هدزيست شطبيعي و محيطارتباط تنگاتنگ آنها با منابع

(., 2005al etGhadiri Maasoom )  و بيشترين تماس
اين . (Batebi & Soltani, 2014) مستقيم را با اين منابع دارند

 طبيعيآگاهي آنان نسبت به منابع خود سبب افزايشامر 
(Najafian & Namdari, 2013) طبع آن شيوه برخورد و به

و  ( 2008et alGhaniyan ,.) زيستکارانه با محيطهمحافظ
 طبيعي شده استعملکرد مسئوالنه آنان در حفاظت از منابع

(Sohrabzadeh, 2004.) تبرداران طبيعکه اين بهرهطوریبه ،
 ,Bina) کنندطبيعي را بيشتر درک ميخطر تخريب منابع

2003). 
های تحليل در حوزه زنان و بررسي انجام شدهمطالعات 

 & Khani) نآنا جنسيتي، بيانگر گستردگي نقش

Choobchian, 2012) شان در و جايگاه قابل توجه
 ,et al.,Fotovati  Jethi 2013) های گوناگون بودهفعاليت

کننده اهميت باالی مشارکت آنها در نيز بيان و (200;8
برداری متوازن و بهينه از های مختلف توسعه و بهرهعرصه

های با وجود نقش زنان در نظام. (Akbari, 2013) منابع است
، اما در (Hajiloo & Khani, 2009)توليدی روستاها 

طبيعي برداری خانوادگي و سنتي از منابعهای بهرهشيوه
 Ghaderzadeh) مشارکتشان جزء وظايف آنها محسوب شده

2013 .,et al  3;., 200et alKoeing ) های موجود و کليشه
گرفته نقش آنان را ناديده و همواره آنها را به حاشيه رانده 

به اين ترتيب زنان شرکای . (Hajiloo & Khani, 2009) است
نها را نه خود که نقش آ ( 2013et alMirlotfi ,.)نامرئي هستند

 .( 2010et alBoozarjamhari ,.)ريزان باور ندارندو نه برنامه
 

 روش تحقیق
 سازد. يکيکلمه نقش، معاني مختلفي را در ذهن متبادر مي

ترين مفاهيم نقش در ارتباط با اعمالي است که هر فرد از متداول
نظر دهد. از هايي که در جامعه دارد، انجام ميبه مناسبت پايگاه

کوتو نقش معرف رفتاری است که با توجه به مقام و پايگاه 
 (.Tavasoli, 2013) توان از او انتظار داشتاجتماعي هر فرد، مي

کند که ديگران از کوهن اصطالح نقش را به رفتاری اطالق مي

فردی که در پايگاه معيني قرار دارد، انتظار دارند. از نظر وی 
ايند اجتماعي شدن به فرد آموخته صورت بخشي از فرها بهنقش
نقش را شامل  لينتون .پذيردها را مياو اين نقشبعد شود و مي

داند که جامعه به فرد يا افرادی ها و رفتاری ميها، ارزشنگرش
 ,Coser & Rosenberg) کنند، داردکه يک پايگاه را اشغال مي

ماعي اجتموقعيت هر عنصر در فضای بيانگر  مفهوم نقش (.2015
ای از فيزيولوژی سازماني است و بنابراين نقش جنبه است.

 (.Coser & Rosenberg, 2015) مستلزم کارکرد و انطباق است

کند که برای هر وضعيتي که فرد در آن قرار دارندورف بيان مي
گيرد، الگوهای رفتاری متناسب با آن وجود دارد که به آن مي
گر بيان هابارت ديگر موقعيتعگويند. بهمي "نقش اجتماعي"

گويند که در اين مي اوها به کجايي فرد در جامعه هستند و نقش
رود وضعيت چه بايد بکند و چه انتظاری از وی مي

(Dahrendorf, 2015) . ،های متفاوت زنان نقش مطالعهبنابراين
های جنسيت تحت تأثير محيط، نيازمند و فهم صحيح واکنش

های جنسيتي، نقشهای دقيق و عميق در مورد رسيبر
دم ع از سوی ديگر است. زناناز سوی کنترل منابع ها و مسئوليت

ای هريزان به نقش زنان در برنامهو برنامهگذاران سياستتوجه 
گردد ها ميتوسعه پايدار موجب عدم موفقيت اين برنامه

(Khani., 2012 2;Tanzeel, 201) . 
در مديريت  عشاير زنانآفريني نقشبررسي ، روازاين

ها تواند گامي مؤثر در شناخت تواناييمراتع عالوه بر اينکه مي
نسيتي ج توانمنديهایگيری صحيح از های آنان و بهرهو قابليت

تواند کشور بردارد؛ همچنين ميفعال اين بخش از جمعيت 
های منجر به دستيابي به آمار و اطالعاتي بيشتر، در زمينه

ا باين پژوهش  آنان شود. ميانبرداری مراتع در مرتبط با بهره
های مرتعي مديريت عرصه هدف بررسي نقش زنان عشاير در

، که زنان چه سهمي در پاسخ به اين پرسش یو در راستا
های مديريتي مراتع داشته و چه نقشي را در مديريت فعاليت

 کنند؟، شکل گرفت.ها ايفا مياين عرصه
 

 هااد و روشمو
 منطقه مورد مطالعه

های عرفي چغاگرگ و داالني منطقه تحقيق در ساماناين 
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آباد شهرستان اليگودرز واقع در استان لرستان انجام شد. شول
کيلومتر مربع در  56906استان لرستان با مساحتي حدود 

 20دقيقه تا  20درجه و  48غربي ايران بين ناحيه جنوب
 94دقيقه تا  40درجه و  95شرقي و  دقيقه طول 1درجه و 
واقع شده  أمبدالنهار دقيقه عرض شمالي از نصف 59درجه و 

متر است.  5500است. ميانگين ارتفاع آن از سطح دريا 
های استان متر در دشت 593ترين نقطه استان با ارتفاع پست

متر از سطح  4060و بلندترين نقطه آن قله اشترانکوه با ارتفاع 
 آباد يککوه زاگرس قرار دارد. منطقه شولر ميان رشتهدريا د

کيلومتری شهرستان  59کانون اسکان عشايری در حدود 
 143اصفهان و در فاصله -اليگودرز در امتداد جاده اليگودرز

عنوان مرکز استان لرستان قرار آباد بهکيلومتری شهر خرم
ين ارو هستند، بنابرساکنان منطقه عشاير کوچگرفته است. 

بافت اجتماعي منطقه عشايری متشکل از طوايف مختلف ايل 
)ميوند(، طايفه  وندبختياری شاخه چهارلنگ و از باب ممي

داد، عليوند، جمشيدوند، های پارسي، مال، عليهيودی، تيره
شاه حسن، پاپي و جودکي است. گويش ساکنان منطقه لری 

ای اين ايل هبختياری و آداب و رسوم آنها نيز دارای ويژگي
 است.

 
 تحقیق روش

شي به شيوه پيماي و کاربردی است پژوهشي تحقيق اين 
جامعه مورد  با حضور در  مطالعهاول  مرحله در. انجام شد 

به   نظر  قدام  هده و    ا نامنظم   مشاااا به   و )آزاد( مصااااح
شت  ست آمده از  به و اطالعات ها. دادهشد برداری ياددا د

سته  مرحلهاين  شده و و  بندید ساس   تحليل  در نهايت بر ا
طرح   در اين تحلياال، الگوی مفهومي مورد اساااتفاااده             

های مديريت شااکل فهرساات انواع فعاليتنامه بهپرسااش
ش  نمايند، آفريني ميمراتع که زنان در آنها نقش ستنتاج   .دا

نامه   پرساااش 44تعداد   ابزار گردآوری اطالعات پژوهش 
تعيين حجم نمونه از جدول برای محقق سااااخت اسااات. 

شد.    ستفاده  نامه از های پرسش والئس  کرجسي و مورگان ا
س  صادی، اجتماعي   ایزمينه هایوالئدو بخش  )فردی، اقت

نان(  خانوار         ،ز يت دام  مالک مداری و  قه دا و نيز  سااااب
صرف   ب تبطهای مروالئس  سهم زنان و مدت زمان  شده   ا 

جام   نان در ان يت   توساااط آ عال مراتع مديريتي   های انواع ف
مل  عه     ببهره :شاااا ياء و توسااا ظت، اح فا مراتع  رداری، ح

 )آزاد( طرح شده است. های بازوالئشکل س  ؛ که بهباشد مي
صان پانل متخص  نامه، ازاعتبار محتوايي پرسش  تعيينبرای 

اد علمي و کارشناسان ادارات جه  هيئت متشکل از اعضای   
نابع ادارات کشااااورزی، امور عشاااايری و    و  طبيعيم

رفته بهره گ و شهرستان اليگودرز  ستان  لرآبخيزداری استان  
ستفاده از  مطالعهنتايج شد.   جدول ) توصيفي  هایشيوه  با ا

ع فراواني دو  باطي  (و نمودار دیب های  آزمون) و اساااتن
سپيرمن(    ستگي آرپيرسون و ا ق در ين تحقاي شد.  ارائه همب

( 1توجه به جدول شاااماره )با انجام شاااد. 1932ساااال 
براساس جنسيت و تعداد خانوار را عيتي متوان توزيع جمي

حاضر در منطقه مشاهده نمود، که با توجه به تعداد خانوار 
خانوار و شااايوه تصاااادفي   44منطقه حجم جامعه نمونه     

 انتخاب گرديد.
 

 نمایش توزیع جمعیتی جامعه کوچنده سامان چغاگرگ و داالنی -1جدول 

 تعداد مردان تعداد زنان جمعیت تعداد خانوار نام سامان عرفی

 61 15 129 53 چغاگرگ

 29 98 63 16 داالني

 194 106 545 41 جمع کل
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 نتایج
مشخص نمودن نقش زنان در مديريت برای در اين تحقيق 

های گوناگون مراتع اقدام به تعيين سهم آنان در انجام فعاليت
تواند بيانگر نقش آنان در مديريت مرتبط با مراتع که خود مي

جا که مديريت مراتع پرداخته شد. از آن، مراتع عشايری باشد
شد، باميبرداری و اصالح، توسعه و حفاظت شامل دو بخش بهره

 طور مجزا بيان شد.بنابراين نتايج به تفکيک هر بخش به
ميانگين سني زنان در اين  1براساس نتايج جدول شماره 

درصد اين زنان  25سال است و بيش از  41نزديک به مطالعه 
و بقيه نيز حداکثر تحصيالتي در حد ابتدايي دارند. سواد بي

نفر  8طور ميانگين حدود اين جامعه به تعداد افراد خانوار در
 است.

 
 زنان عشایر مورد مطالعه ایزمینه اطالعات -2جدول 

 انحراف معیار کمینهبیشینه و  کل میانگین فراوانیدرصد  فراوانی سطوح متغیر متغیر

 سن

 65/91 14 سال 90-16

40/70 
 

19 
 

 
70 

 

12/61 

 65/91 14 سال 42-91

 65/91 14 سال 80-48

 24/4 5 سال 12-81

 سواد

 51/25 59 سوادبي

- 

 

 

- 

 

- 

 19/41 51 ابتدايي

 0 0 راهنمايي

 0 0 متوسطه

 0 0 دانشگاه

 بعد خانوار

 18/18 8 نفر 4-5

6/30 

2 
 

 
11 

2/08 
 

 52/27 23 نفر 1-2

 27/27 12 نفر 10-6

 2/28 1 نفر 19-11

 
 دهندهزنان پاسخ دهخانوا دام درمالکیت برداری و وضعیت بهره -3جدول 

 انحراف معیار بیشینه و کمینه کل میانگین فراوانیدرصد  فراوانی سطوح متغیر متغیر

 (رأس)داشتي تعداد دام 

60> 55 50 

106/59 
30 
 
235 

58/36 180-60 19 29/55 

180< 3 20/45 

 )سال( سابقه دامداری

50> 16 40/92 

24/16 
2 

 
55 

14/10 40-50 50 45/46 

40< 8 13/62 
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هر  داشتيتعداد دام ميانگين دهد که نشان مي 5جدول 
 آنان سابقه دامداریمتوسط و رأس  108بيشتر از خانوار 

 سال است.  54نزديک به 
 

 برداری مراتعبهره

درجه ها در مديريت مراتع، در بيان درجه اهميت فعاليت

کمترين و درجه پنج بيشترين اهميت را دارا بوده و در  يک
در  ها به لحاظ بيشترين سهم زنان، فعاليتي کهبندی فعاليترتبه

کننده بيشترين سهم زنان در انجام آن رتبه يک قرار دارد بيان
های بعدی های با سهم کمتر در رتبهترتيب فعاليتو بهفعاليت 

 قرار دارند.

 
 برداری مراتعهای مرتبط با بهرهسهم و نقش زنان در انواع فعالیت -4جدول 

نو
ع 

مؤلفه
 

مدیریت
 ی

موجود در مؤلفه  یهافعالیت انواع شرح

 مدیریتی

میانگین سهم زنان
 

در
 

ش )درصد(
ایفای نق

ت زمان 
میانگین مد

ت در سال( 
انجام کار )ساع

 

ت 
ماهی

ظ
ت به لحا

فعالی
 

شیوه مشارکتی انجام
ت در  

ت فعالی
درجه اهمی

 

ت مرتع )
مدیری

2-
1)

 

ت
رتبه فعالی

 
)به
ل

ظ 
حا

بیشت
رین سهم
 

زنان(
 

بهره
برداری

 

 1 2 خانوادگي 696/89 02/35 لبنيهای فرارودهتوليد 

 5 9 انفرادی 160/19 81/11 شيردوشي

 9 1 خانوادگي 24/20 12 نگهداری طيور

 4 1 انفرادی 14/48 81/88 ريسيپشم

 2 1 خانوادگي 38/53 02/29 شوييپشم

 8 2 خانوادگي 44/55 84/21 برداشت گياهان دارويي و خوراکي

 1 9 خانوادگي 104/84 95/44 هابره و بزغاله ،دام بيمار تيمار

 6 2 خانوادگي 147/95 18/92 تيمار دام داشتي

 3 2 خانوادگي 374/94 80/94 چرانيدن دام 

 10 9 فراخانوادگي 5/15 65/91 شستشوی دام

 11 4 خانوادگي 37/61 02/56 پرواربندی دام

 15 9 فراخانوادگي 5/54 16/54 واکسيناسيون دام

 19 5 فراخانوادگي 3/95 51/51 پشم و موچيني

 14 5 خانوادگي 0 0 تيمار ساير احشام

 - 9 - 43/116 45/43 ميانگين 

 
های در هريک از بخشزنان که نشان داد  9نتايج جدول 

نان آبرداری به چه ميزان مشارکت داشته و سهم مرتبط با بهره
ها چقدر است. همچنين ميانگين مدت اين بخش انجام در

ها در طول سال اختصاص به انجام اين فعاليت آنانزماني که 
و درجه اهميت لحاظ مشارکت هر فعاليت بهد، ماهيت ندهمي
 دهدهنزنان جامعه پاسخدر مديريت مراتع از نظر را  فعاليتهر 
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 ينيشترزنان ب بندی نتايج اين جدولرتبه. براساس کندميبيان 
هيه تبرداری مراتع در های مرتبط با بهرهبين فعاليتسهم را در 

و ميانگين  درصد 02/35لبني با ميانگين های وردهافرو توليد 
ن سهم را در و کمتري ساعت در سال 831مدت زمان مصروفه 

طوری که در امور چارپايان و چارپايان دارند، به تيمار احشام
کت به لحاظ مشارها بهبندی فعاليتدر تقسيم. مشارکتي ندارند
های انفرادی، خانوادگي و فراخانوادگي تقسيم سه گروه فعاليت

های فعاليتدر زنان  ،مورد مطالعههای فعاليتدر بين شوند. مي
های بيشترين سهم را داشته و در فعاليت انفرادی و خانوادگي

 در بررسيفراخانوادگي و جمعي سهم کمتری را برعهده دارند. 
در مديريت مراتع از نظر برداری های بهرهفعاليت درجه اهميت

دام داشتي، چرانيدن دام در مرتع، تيمار مورد مطالعه  جامعه
لبني و برداشت گياهان دارويي و های رودهافرتهيه و توليد 

در مديريت ها مهمترين فعاليت 2خوراکي با درجه اهميت 
رجه ريسي با دشويي و پشمبوده و نگهداری طيور، پشممراتع 

  دارند. هااين عرصهمترين جايگاه را در مديريت ک 1اهميت 
 

 
 احیاء و توسعه مراتع ،های مرتبط با حفاظتسهم و نقش زنان در انواع فعالیت -2جدول 

نوع مؤلفه مدیریتی
 

 

موجود در  یهاشرح انواع فعالیت

 مؤلفه مدیریتی

میانگین سهم زنان در
 

ش )درصد(
ایفای نق

 

میانگین 
ت زمان

مد
ت در سال( 

انجام کار )ساع
 

 

ظ 
ت به لحا

ت فعالی
ماهی

شیوه مشارکتی انجام
ت در  

ت فعالی
درجه اهمی

ت مرتع )
مدیری

2-
1)

 

 

ت
رتبه فعالی

 

ت
حفاظ

 

 1 2 خانوادگي 55/85 13/96 کوچاندن مالگه

 5 2 انفرادی 0 98/58 برداشت اصولي از گياهان

 9 2 انفرادی 0 10 حفاظت خاک و منابع آب 

 4 2 فراخانوادگي 1/75 80/9 هاکوچاندن دام

 2 9 خانوادگي 0 0 خريد علوفه و کنسانتره

 - 2 - 25/11 15/75 ميانگين کل

احياء و توسعه
 

 1 2 فراخانوادگي 0/53 11/11 احداث آبشخور و چاه 

 5 2 فراخانوادگي 0/84 10 کاری، بذرکاریکپه

 9 2 فراخانوادگي 0/84 10 قرق

 4 2 فراخانوادگي 0 0 اجرای سيستم چرايي

 - 2 - 22/0 16/1 ميانگين کل

 
 احياء و توسعه مراتع ،حفاظت

احياء و  ،، نتايج مربوط به دو بخش حفاظت4جدول 
 دهد.مي انهای مرتبط با آنها را نشتوسعه مراتع و فعاليت

ع را در حفاظت از مرات سهمبراساس اين نتايج زنان بيشترين 

در بخش کوچاندن مالگه و در بخش احياء و توسعه در احداث 
اقدامات ايفای نقش زنان در  .دارندآبشخور و چاه مالداری 

 صورت تهيه و تأمين تدارکاتبيشتر به احياء و توسعه مراتع
همچنين  ست.برای مردان و کارشناسان مجری طرح بوده ا
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 22دهد که زنان ساالنه بيشتر از نتايج اين جدول نشان مي
آوری و انتقال ساعت وقت خود را به کوچاندن مالگه و جمع

 همانطورکه دهند.خود اختصاص مي اسباب و وسايل مالگه
 های انفرادیشود در اين بخش نيز زنان در فعاليتمشاهده مي

های فعاليت و خانوادگي سهم بيشتری را نسبت به

دهنده، پاسخ زناناساس نظر بر فراخانوادگي برعهده دارند.
در بين  9خريد علوفه و کنسانتره با درجه اهميت مديريتي 

ای مراتع از اهميت های حفاظت، احيايي و توسعهتمام فعاليت
 کمتری برخوردار است.

 

 دارهمبستگی اسپیرمن و متغیرهای دارای همبستگی معنیهای نتایج آزمون -6جدول 

 (P-Value) داریسطح معنی (r) ضریب همبستگی دارمتغیرهای وابسته دارای همبستگی معنی متغیر مستقل

 سن زنان

 0/002 -0/45** شوييپشم

 0/027 0/33* برداشت گياهان دارويي و خوراکي

 0/001 -0/47** هاکوچاندن دام

 0/000 -0/51** کوچاندن مالگه

 بعد خانوار

 0/026 -0/34* واکسيناسيون دام

 0/047 -0/30* شستشوی دام

 0/047 -0/30* پشم و موچيني

 0/004 -0/43** شوييپشم

 0/000 -0/58** هاکوچاندن دام

 0/000 -0/61** کوچاندن مالگه

سابقه دامداری 

 خانوار

 0/001 -0/49** شوييپشم

 0/000 -0/55** هاکوچاندن دام

 0/000 -0/59** کوچاندن مالگه

 تعداد دام خانوار

 0/007 -0/40** واکسيناسيون دام

 0/001 -0/48** هاکوچاندن دام

 0/001 -0/47** کوچاندن مالگه

 
فردی، اقتصادی های بين ويژگيهمبستگي ، 2جدول در 

سوابق دامداری و مالکيت دام جامعه  همچنينو  و اجتماعي
 .است هشد بيانهای مديريتي مراتع مؤلفه کليه بامورد مطالعه 
ستگي همب بررسيبرای ها علت کيفي بودن دادهبهدر اين بخش 

 آزمون اسپيرمن استفاده شد.  متغيرها از
شود در بررسي که مشاهده ميطوریبهسن زنان:  -1
مرتبط  هایفعاليتآنان در  سهمبا زنان  سن لمتغير مستقرابطه 

دار و منفي بين سه فعاليت مراتع رابطه معني با مديريت
 اين امر شود.شويي، کوچاندن دام و مالگه مشاهده ميپشم
تر در اين دهنده کاهش ايفای نقش زنان مسننشان تواندمي

ان با برداشت گياه سن زنان که رابطهدر حالي ،باشدها فعاليت
بر  دار مثبتي است و زنان جواندارويي و خوراکي رابطه معني

برداری از اين گياهان خالف زنان مسن تمايل کمتری به بهره
 دارند.
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 همسدر بررسي رابطه بعد خانوار زنان با بعد خانوار:  -5
ی دارهای مديريتي رابطه منفي و معنيآنان در انجام فعاليت

در تمام موارد مشاهده شد. شايد دليل اين امر افزايش نيروی 
که در جامعه مورد مطالعه طوریه. بباشدکار در خانواده 

به  مال خانواده اقدشکيمشاهده شد که فرزندان گرچه پس از ت
 کنند، اما اغلببرپايي چادر در نقاط ديگر عرصه مي

فرزندان  طور مشارکتي و با همکاریهای خانوار بهفعاليت
شود. اين وضعيت خود سبب انجام مي آنان جوان و همسران

شده و در نتيجه نقش زنان مسن  همکارباال رفتن تعداد افراد 
 با افزايش بعد خانوار کاهش يافته است.

شايد بتوان رابطه سابقه دامداری و تعداد دام خانواده:  -9
انوار با داری و تعداد دام خدار و منفي بين سابقه داممعني

شويي، واکسيناسيون دام، کوچاندن هايي مانند پشمفعاليت
که باال  الگه را نيز به اين امر نسبت داد،ها و کوچاندن مدام

بودن سابقه دامداری و نيز بيشتر بودن تعداد دام اغلب در 
دهنده شود، که اين خود نشانتر ديده ميهای قديميخانواده

ها و نيز داشتن فرزندان ن خانوادهباالتر بودن سن زنان در اي
ها نوجوان و جواني است که قادر به مشارکت در فعاليت

گوناگون خانواده بوده و اين همکاری نسل جوان موجب 
های مختلف ازجمله مديريت کاهش نقش زنان در عرصه

 درد شمشاهده همانطورکه از سوی ديگر  گردد.مراتع مي
متغيرهای مورد بررسي  بين داریيک از موارد رابطه معنيهيچ

رين مهمتعنوان لبني بههای وردهافرتهيه و توليد  با فعاليت
توسط زنان که بيشترين سهم را در انجام  انجام شدهفعاليت 

است که با  آن کنندهبياناين امر خود مشاهده نشد.  ،آن دارند
 ،های فردی، اقتصادی و اجتماعيويژگيهای وجود تفاوت

ت دام خانواده زنان مورد مطالعه، آنان يمداری و مالکسابقه دا
 سهم يکساني در اين فعاليت دارند.

 

 دارهای همبستگی آر پیرسون و متغیرهای دارای همبستگی معنینتایج آزمون -7جدول 

 (P-Value) داریسطح معنی (r) همبستگیضریب  دارمتغیرهای وابسته دارای همبستگی معنی متغیر مستقل

 سواد زنان

 0/027 0/33* واکسيناسيون دام

 0/002 0/48** شوييپشم

 0/016 0/36* هاکوچاندن دام

 0/001 0/48** کوچاندن مالگه

 
نتايج بررسي همبستگي متغير مستقل سواد زنان  8جدول 

 در مديريت مراتع با استفاده از آزمون آر پيرسونرا آنان  سهمبا 
. ددهنشان مي های کمي کاربرد دارد،که در بررسي همبستگي
دار بين متغير مستقل سواد و مشارکت مثبت بودن رابطه معني

شويي، مانند واکسيناسيون دام، پشم يهايزنان در فعاليت
ن ناشي از سبيشتر توان ها و کوچاندن مالگه را ميکوچاندن دام

که زنان باسواد جامعه مورد طوریاين گروه از زنان دانست؛ به
مطالعه اغلب زنان جواني هستند که در مدرسه عشايری حداکثر 

اند. شايد بتوان نيروی جواني و ابتدايي تحصيل کرده 4تا پايه 
نبودن فرزنداني که به لحاظ سني بتوانند در امور خانواده 

ا دليلي برای ايفای نقش بيشتر زنان باسواد در همکاری کنند ر

 طور مستقيم متغير سوادکه بهکرد ها دانست و بيان اين بخش
 است.نشده دار منجر به اين رابطه مثبت و معني

، تغييرات سهم زنان در مديريت مراتع برحسب 1 در شکل
نوع فعاليت مديريتي نمايش داده شده است. براساس اين 

ور همانطبرداری داشته و يشترين سهم را در بهرهنمودار زنان ب
سمت شود نمودار مورد نظر با شيب تند بهکه مشاهده مي

طوری که سهم آنان در يابد؛ بههای حفاظتي کاهش ميفعاليت
طور تقريبي يک سوم سهم آنان در حفاظت مراتع به

شود که برداری است. در قسمت دوم نمودار مشاهده ميبهره
های های اصالحي نيز حدود يک دوم فعاليتليتسهم فعا

 حفاظتي است. 
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، تغييرات سهم زنان در مديريت مراتع بر حسب 5در شکل 
ماهيت کار بيان شد. در اين نمودار زنان بيشترين مشارکت را 

 هشوند داشتصورت خانوادگي انجام ميهايي که بهدر فعاليت
سهم بااليي  های انفرادیو در بخش دوم در انجام فعاليت

های فراخانوادگي و سهم آنان در فعاليتکه نحویبه دارند.
صورت جمعي و با مشارکت ساير افراد ازجمله ساير گروهي به

اقل در سطح حد بوده وطبيعي برداران و کارشناسان منابعبهره
 .داشتقرار 

 

    
                                                                                                    برحسب ماهیت کارسهم زنان در مدیریت مراتع  -2 شکل             برحسب نوع فعالیتیت مراتع سهم زنان در مدیر -1 شکل 

 
 بحث

حفاظت و احياء برداری، مديريت مراتع به سه بخش بهره
ق نشان نتايج تحقي يطور کلشود. بهو توسعه مراتع تقسيم مي

گذشته اغلب در عرصه  هماننددهد که امروزه زنان عشاير مي
شيردوشي دام و امور توليدی و تبديلي محصوالت دامي و 

کنند. اين امر بيانگر نقش هميشگي و مداوم لبني ايفای نقش مي
زنان عشاير در عرصه توليد محصوالت دامي بوده و با نتايج 

درصد توليدات دامي را  89که   )Bina(2003, تحقيقات 
و همچنين نتايج تحقيقات محصول فعاليت زنان دانسته 

Ahmad (5019 و )Arshad که بيانگر  (5019) و همکاران
فراوری در مديريت شيردوشي و  نمشارکت باالی زنا

 ahannamaJ (5009)و  Heidari و محصوالت دامي هستند
درصد  20که سهم زنان را در توليد محصوالت دامي نزديک به 

از سوی ديگر نتايج اين تحقيق سهم همسويي دارد. دانند، مي
رداری از مراتع بترين شکل بهرهدر دامداری که عمدهرا زنان 

  Hayatiتحقيقاتکمتر از سهم زنان در عشايری منطقه است، 
سهم زنان عشايری در داند )مي( 5011)و همکارانش 

و   Ghanbariو نيز (انددرصد دانسته 30دامداری را 
که سهم زنان را در امور دام و دامداری  (5019همکارانش )

با نان زکه در اين تحقيق مشاهده شد دانند. درصد مي 89
داشتن بيش از نيمي از سهم برداشت گياهان دارويي و خوراکي 

برداری از محصوالت فرعي مراتع نيز نقش مؤثری را در بهره
سهم زنان نيز  damdghaoAsgari M (5006)کنند. مي ايفا

برداری از گياهان دارويي و روستايي و عشايری را در بهره
اين در  داند.توجه مي محصوالت ثانويه مراتع مهم و قابل

های مديريتي که اهميت ست که نقش آنان در ساير بخشحالي
در حفظ، حراست و احيای مراتع دارد چندان قابل  بااليي

 های نوين مشارکتديگر آنان از شيوه عبارتتوجه نبوده و به
در مديريت مراتع که اغلب نيازمند آموزش و کسب 

همچنين  اند.به دور مانده ،جهت اجرا هستند های ويژهمهارت
نتايج نشان داد که زنان عشاير بيشترين تمايل را به انجام 

 های انفرادیهايي در سطح خانواده خود و نيز فعاليتفعاليت
های فراخانوادگي و داشته و کمترين سهم را در انجام فعاليت

 ،های حفاظتي. با توجه به اينکه اغلب فعاليتندجمعي دار
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شکل جمعي انجام شده و فراتر از احيايي مراتع بهاصالحي و 
، سهم کم زنان در شودميمحدوده خانه و خانواده انجام 

تواند مؤيد سهم کم های حفاظتي و اصالحي مراتع ميبرنامه
 اين جنسيت در امور جمعي و با مشارکت همگاني نيز باشد.

رچه گ تحقيق بيانگر آن است کهاين نتايج  ،از سوی ديگر
ای های عشايری شکل خانوار هستهخانواده برخي مناطق در
، اما همچنان مشارکت و همياری آنان در اندخود گرفتهبه

برداری و مديريت مراتع های گوناگون ازجمله بهرهفعاليت
الگوی خانواده گسترده بوده و همه افراد خانواده دهنده نشان

. ندها مشارکت داردر انجام امور و پذيرش مسئوليت
تر باوجود حضور های قديميکه زنان در خانوادهطوریبه

مندی از نيروی کار آنان و حتي فرزندان متأهل خود و بهره
های برداری مراتع سهم و مسئوليتهای جوان خود در بهرهنوه

  کمتری دارند.
ر و کارگيری هر چه بيشتبه برایشود در پايان پيشنهاد مي

 برایهای الزم و فراهم نمودن زمينه زنان عشايری توانبهتر 
که  ،قشر جامعه عشايریآفريني اين افزايش مشارکت و نقش

شور کعشايری نظام اجتماعي جمعيت طور متوسط نيمي از به
 های آموزشي و ترويجيدهند؛ با تشکيل کالسرا تشکيل مي

های مديريتي و آشنا نمودن آنان با شيوه اجرا و اهداف برنامه
گامي  هااين عرصه توسعه و احياءحفاظت،  امرر مراتع د

محققان بسياری اين زنان را  همانطور که شود.برداشته  یمؤثر
طبيعي تجديدشونده عوامل مهمي در حفظ و حراست منابع

و معتقدند که آنان پيوند اصلي را با اين منابع  کشور دانسته
د که انهمچنين تحقيقات نشان داده (.Akbari, 2013) دارند

زنان در کشورهای در حال توسعه تماس مستقيم بسياری با 
آنان  (.Akbari, 2013) طبيعي دارندزيست و منابعمحيط

 & Najafian) طبيعي داشتهآگاهي بااليي نسبت به منابع

Namdari, 2013) کارانهبرخورد محافظه و  (et Ghaniyan 

., 2010al )و عملکرد مسئوالنه (2004Sohrabzadeh, )  آنان
 ایهدر ارتباط با اين منابع امری است که با وظايف و نقش

ها ارتباطي برداری از اين عرصهآنان در بهره محوله به
 (.  2005et alGhadiri Maasoom ,.) داردتنگاتنگ 
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Abstract 

     This study was aimed to investigate the effect of labour division pattern on rangeland 

management activities in nomadic families as well as women’s role in management of rangelands 

in two allotments in Shoul Abad region, Aligudarz Township, in Lorestan province. This research 

was conducted by using survey method. In the first section, some data were collected using 

irregular interview and observation, and then obtained data was used in a questionnaire design. 

To determine sample size, Krejcie-Morgan-sample-size-table was used. In quantitative section, a 

total number of 44 questionnaires with open-ended questions were completed by nomadic 

women. Rangeland management was studied in three sections of exploitation, conservation, 

restoration and development. The findings of the present study showed that the effect of labor 

division pattern on the activities of these families is such that women play their most roles in 

rangeland exploitation and have a smaller role in the conservation and restoration of rangelands. 

The results also showed that nomadic women as in the past have played a significant role in the 

production of livestock and dairy products as well as harvesting of medicinal and edible plants, 

and they have an important role in the production and supply of these products.  
 

Keywords: Labor division, women’s role, nomadic rangelands, Shoul Abad.  
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