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چکیده

اين تحقيق با هدف بررسي الگوی تقسيم کار حاکم بر فعاليتهای مديريتي مراتع نزد خانوادههای عشايری و نيز بررسي نقش زنان

در مديريت مراتع در سامانهای عرفي عشايری در منطقه شولآباد شهرستان اليگودرز واقع در استان لرستان انجام گرديد .اين تحقيق
به شيوه پيمايشي انجام شد .بهطوری که در بخش اول تحقيق با استفاده از شيوه مشاهده و مصاحبه نامنظم (آزاد) دادههايي حاصل گرديد
و بعد دادههای حاصل در طرح پرسشنامه استفاده شد .در تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان استفاده شد .در بخش کمي
تعداد  44پرسشنامه با سئواالت باز در بين زنان عشاير تکميل شد .مديريت مراتع در سه بخش بهرهبرداری ،حفاظت و احياء و توسعه
بررسي گرديد .يافتههای اين تحقيق نشان داد الگوی تقسيم کار حاکم بر فعاليتهای اين خانوادهها به گونهای است که زنان بيشترين
نقش خود را در بهرهبرداری مراتع ايفاء ميکنند و در بخشهای حفاظت و احياء مراتع نقش کمتری دارند .همچنين نتايج اين تحقيق
نشان داد زنان عشاير همانند گذشته در زمينه توليد محصوالت دامي و فراوردههای لبني و نيز برداشت گياهان دارويي و خوراکي نقش
قابل توجهي داشته و سهم عمدهای در توليد و عرضه اين محصوالت دارند.

واژههای کلیدی :تقسيم کار ،نقش زنان ،مراتع عشايری ،شولآباد.

مقدمه
زنان روستايي نيمي از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند
( )Shadi Talab & Khanjaninejad, 2012که نزديک به 89
درصد فعاليتهای دامداری کشور بر عهده آنان است ( Bina,
 .)2003اين زنان بهطور مستقيم و غيرمستقيم در امور مرتبط
با خانه ،مزرعه و مديريت دام مشارکت دارند ( Mirlotfi et
 .)Sathiabama, 2010; al., 2013بهطور کلي مهمترين
فعاليتهای انجام شده بهوسيله اين زنان ،کشاورزی ،دامداری،
پرورش طيور ،پرورش زنبور عسل ،پرورش کرم ابريشم،

باغداری ،صنايعدستي ،تأمين سوخت و مديريت منزل
( ،)Fotovati et al., 2013ماهيگيری ،فراوری و بازاريابي
مواد غذايي ) (Khani, 1997است .يکي از بخشهايي که
زنان روستايي شرکت فعالي در آن دارند و به شکلهای مختلف
در آن ايفای نقش ميکنند ،بهرهبرداری از مراتع است .آنان از
توليدات مراتع در جهت تأمين نيازها و کسب درآمد ( Iffat,
 ،)2006تعليف دام ( )Ghaniyan et al., 2008و بهرهبرداری
محصوالت فرعي مراتع ( )Asgari Moghadam, 2008بهره
ميگيرند.
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نقشها و وظايفي که زنان روستايي برعهده دارند ،موجب
ارتباط تنگاتنگ آنها با منابعطبيعي و محيطزيست شده
( )Ghadiri Maasoom et al., 2005و بيشترين تماس
مستقيم را با اين منابع دارند ( .)Batebi & Soltani, 2014اين
امر خود سبب افزايش آگاهي آنان نسبت به منابعطبيعي
( )Najafian & Namdari, 2013و بهطبع آن شيوه برخورد
محافظهکارانه با محيطزيست ( )Ghaniyan et al., 2008و
عملکرد مسئوالنه آنان در حفاظت از منابعطبيعي شده است
( .)Sohrabzadeh, 2004بهطوریکه اين بهرهبرداران طبيعت،
خطر تخريب منابعطبيعي را بيشتر درک ميکنند ( Bina,
.)2003
مطالعات انجام شده در حوزه زنان و بررسيهای تحليل
جنسيتي ،بيانگر گستردگي نقش آنان ( & Khani
 )Choobchian, 2012و جايگاه قابل توجهشان در
فعاليتهای گوناگون بوده (Jethi, Fotovati et al., 2013
; )2008و نيز بيانکننده اهميت باالی مشارکت آنها در
عرصههای مختلف توسعه و بهرهبرداری متوازن و بهينه از
منابع است ( .)Akbari, 2013با وجود نقش زنان در نظامهای
توليدی روستاها ( ،)Hajiloo & Khani, 2009اما در
شيوههای بهرهبرداری خانوادگي و سنتي از منابعطبيعي
مشارکتشان جزء وظايف آنها محسوب شده ( Ghaderzadeh
 )Koeing et al., 2003; et al., 2013و کليشههای موجود
همواره آنها را به حاشيه رانده و نقش آنان را ناديده گرفته
است ( .)Hajiloo & Khani, 2009به اين ترتيب زنان شرکای
نامرئي هستند( )Mirlotfi et al., 2013که نقش آنها را نه خود
و نه برنامهريزان باور ندارند(.)Boozarjamhari et al., 2010
روش تحقیق
کلمه نقش ،معاني مختلفي را در ذهن متبادر ميسازد .يکي
از متداولترين مفاهيم نقش در ارتباط با اعمالي است که هر فرد
به مناسبت پايگاههايي که در جامعه دارد ،انجام ميدهد .از نظر
کوتو نقش معرف رفتاری است که با توجه به مقام و پايگاه
اجتماعي هر فرد ،ميتوان از او انتظار داشت (.)Tavasoli, 2013
کوهن اصطالح نقش را به رفتاری اطالق ميکند که ديگران از
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فردی که در پايگاه معيني قرار دارد ،انتظار دارند .از نظر وی
نقشها بهصورت بخشي از فرايند اجتماعي شدن به فرد آموخته
ميشود و بعد او اين نقشها را ميپذيرد .لينتون نقش را شامل
نگرشها ،ارزشها و رفتاری ميداند که جامعه به فرد يا افرادی
که يک پايگاه را اشغال ميکنند ،دارد ( Coser & Rosenberg,
 .)2015مفهوم نقش بيانگر موقعيت هر عنصر در فضای اجتماعي
است .بنابراين نقش جنبهای از فيزيولوژی سازماني است و
مستلزم کارکرد و انطباق است (.)Coser & Rosenberg, 2015
دارندورف بيان ميکند که برای هر وضعيتي که فرد در آن قرار
ميگيرد ،الگوهای رفتاری متناسب با آن وجود دارد که به آن
"نقش اجتماعي" ميگويند .بهعبارت ديگر موقعيتها بيانگر
کجايي فرد در جامعه هستند و نقشها به او ميگويند که در اين
وضعيت چه بايد بکند و چه انتظاری از وی ميرود
( .)Dahrendorf, 2015بنابراين ،مطالعه نقشهای متفاوت زنان
و فهم صحيح واکنشهای جنسيت تحت تأثير محيط ،نيازمند
بررسيهای دقيق و عميق در مورد نقشهای جنسيتي،
مسئوليتها و کنترل منابع از سوی زنان است .از سوی ديگر عدم
توجه سياستگذاران و برنامهريزان به نقش زنان در برنامههای
توسعه پايدار موجب عدم موفقيت اين برنامهها ميگردد
(.)Tanzeel, 2012; Khani., 2012
ازاينرو ،بررسي نقشآفريني زنان عشاير در مديريت
مراتع عالوه بر اينکه ميتواند گامي مؤثر در شناخت تواناييها
و قابليتهای آنان و بهرهگيری صحيح از توانمنديهای جنسيتي
اين بخش از جمعيت فعال کشور بردارد؛ همچنين ميتواند
منجر به دستيابي به آمار و اطالعاتي بيشتر ،در زمينههای
مرتبط با بهرهبرداری مراتع در ميان آنان شود .اين پژوهش با
هدف بررسي نقش زنان عشاير در مديريت عرصههای مرتعي
و در راستای پاسخ به اين پرسش ،که زنان چه سهمي در
فعاليتهای مديريتي مراتع داشته و چه نقشي را در مديريت
اين عرصهها ايفا ميکنند؟ ،شکل گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

اين تحقيق در سامانهای عرفي چغاگرگ و داالني منطقه
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اين مرحله د ستهبندی و تحليل شده و در نهايت بر ا ساس
اين تحلياال ،الگوی مفهومي مورد اساااتفاااده در طرح
پرسااشنامه به شااکل فهرساات انواع فعاليت های مديريت
مراتع که زنان در آنها نقشآفريني مينمايند ،ا ستنتاج شد.
ابزار گردآوری اطالعات پژوهش تعداد  44پرساااش نامه
محقق سااااخت اسااات .برای تعيين حجم نمونه از جدول
کرج سي و مورگان ا ستفاده شد .سئوالهای پر سشنامه از
دو بخش سئوالهای زمينهای (فردی ،اقت صادی ،اجتماعي
ز نان) ،سااااب قه دا مداری و مالک يت دام خانوار و نيز
سئوالهای مرتبط ب ا سهم زنان و مدت زمان صرف شده
توساااط آنان در انجام انواع فعاليت های مديريتي مراتع
شاااا مل :بهرهب رداری ،ح فا ظت ،اح ياء و توسا ا عه مراتع
ميباشد؛ که به شکل سئوالهای باز (آزاد) طرح شده است.
برای تعيين اعتبار محتوايي پرسشنامه ،از پانل متخصصان
متشکل از اعضای هيئت علمي و کارشناسان ادارات جهاد
کشااااورزی ،امور عشاااايری و ادارات م نابعطبيعي و
آبخيزداری استان لر ستان و شهرستان اليگودرز بهره گرفته
شد .نتايج مطالعه با ا ستفاده از شيوههای تو صيفي (جدول
فراواني دو ب عدی و نمودار) و اساااتن باطي (آزمون های
همب ستگي آرپير سون و ا سپيرمن) ارائه شد .اين تحقيق در
ساااال  1932انجام شاااد .با توجه به جدول شاااماره ()1
مي توان توزيع جمعيتي را براساس جنسيت و تعداد خانوار
حاضر در منطقه مشاهده نمود ،که با توجه به تعداد خانوار
منطقه حجم جامعه نمونه  44خانوار و شااايوه تصاااادفي
انتخاب گرديد.

شولآباد شهرستان اليگودرز واقع در استان لرستان انجام شد.
استان لرستان با مساحتي حدود  56906کيلومتر مربع در
ناحيه جنوبغربي ايران بين  48درجه و  20دقيقه تا 20
درجه و  1دقيقه طول شرقي و  95درجه و  40دقيقه تا 94
درجه و  59دقيقه عرض شمالي از نصفالنهار مبدأ واقع شده
است .ميانگين ارتفاع آن از سطح دريا  5500متر است.
پستترين نقطه استان با ارتفاع  593متر در دشتهای استان
و بلندترين نقطه آن قله اشترانکوه با ارتفاع  4060متر از سطح
دريا در ميان رشتهکوه زاگرس قرار دارد .منطقه شولآباد يک
کانون اسکان عشايری در حدود  59کيلومتری شهرستان
اليگودرز در امتداد جاده اليگودرز-اصفهان و در فاصله 143
کيلومتری شهر خرمآباد بهعنوان مرکز استان لرستان قرار
گرفته است .ساکنان منطقه عشاير کوچرو هستند ،بنابراين
بافت اجتماعي منطقه عشايری متشکل از طوايف مختلف ايل
بختياری شاخه چهارلنگ و از باب مميوند (ميوند) ،طايفه
هيودی ،تيرههای پارسي ،مال ،عليداد ،عليوند ،جمشيدوند،
شاه حسن ،پاپي و جودکي است .گويش ساکنان منطقه لری
بختياری و آداب و رسوم آنها نيز دارای ويژگيهای اين ايل
است.
روش تحقیق
اين تحقيق پژوهشي کاربردی است و به شيوه پيمايشي
انجام شد .در مرحله اول مطالعه با حضور در جامعه مورد
نظر ا قدام به مشاااا هده و مصااااح به نامنظم (آزاد) و
ياددا شتبرداری شد .دادهها و اطالعات به د ست آمده از

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

تعداد خانوار

جمعیت

تعداد زنان

تعداد مردان

چغاگرگ

53

129

15

61

داالني

16

63

98

29

جمع کل

41

545

106

194
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بنابراين نتايج به تفکيک هر بخش بهطور مجزا بيان شد.
براساس نتايج جدول شماره  1ميانگين سني زنان در اين
مطالعه نزديک به  41سال است و بيش از  25درصد اين زنان
بيسواد و بقيه نيز حداکثر تحصيالتي در حد ابتدايي دارند.
تعداد افراد خانوار در اين جامعه بهطور ميانگين حدود  8نفر
است.

نتایج
در اين تحقيق برای مشخص نمودن نقش زنان در مديريت
مراتع اقدام به تعيين سهم آنان در انجام فعاليتهای گوناگون
مرتبط با مراتع که خود ميتواند بيانگر نقش آنان در مديريت
مراتع عشايری باشد ،پرداخته شد .از آنجا که مديريت مراتع
شامل دو بخش بهرهبرداری و اصالح ،توسعه و حفاظت ميباشد،

جدول  -2اطالعات زمینهای زنان عشایر مورد مطالعه
متغیر
سن

سواد

بعد خانوار

سطوح متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

 16-90سال

14

91/65

 91-42سال

14

91/65

 48-80سال

14

91/65

 81-12سال

5

4/24

بيسواد

59

25/51

ابتدايي

51

41/19

راهنمايي

0

0

متوسطه

0

0

دانشگاه

0

0

 5-4نفر

8

18/18

 2-1نفر

23

52/27

 6-10نفر

12

27/27

 11-19نفر

1

2/28

میانگین کل

بیشینه و کمینه

انحراف معیار

19
40/70
12/61
70

-

-

-

2
2/08

6/30
11

جدول  -3وضعیت بهرهبرداری و مالکیت دام در خانواده زنان پاسخدهنده
متغیر
تعداد دام داشتي (رأس)

سابقه دامداری (سال)

سطوح متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

>60

55

50

60-180

19

29/55

<180

3

20/45

>50

16

40/92

50-40

50

45/46

<40

8

13/62

میانگین کل

بیشینه و کمینه

انحراف معیار

30
58/36

106/59
235
2

14/10

24/16
55
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جدول  5نشان ميدهد که ميانگين تعداد دام داشتي هر
خانوار بيشتر از  108رأس و متوسط سابقه دامداری آنان
نزديک به  54سال است.
بهرهبرداری مراتع
در بيان درجه اهميت فعاليتها در مديريت مراتع ،درجه

يک کمترين و درجه پنج بيشترين اهميت را دارا بوده و در
رتبهبندی فعاليتها به لحاظ بيشترين سهم زنان ،فعاليتي که در
رتبه يک قرار دارد بيانکننده بيشترين سهم زنان در انجام آن
فعاليت و بهترتيب فعاليتهای با سهم کمتر در رتبههای بعدی
قرار دارند.

نوع مؤلفه مدیریتی

توليد فرارودههای لبني

35/02

696/89

خانوادگي

2

1

شيردوشي

11/81

160/19

انفرادی

9

5

12

24/20

خانوادگي

1

9

پشمريسي

88/81

14/48

انفرادی

1

4

پشمشويي

29/02

38/53

خانوادگي

1

2

برداشت گياهان دارويي و خوراکي

21/84

44/55

خانوادگي

2

8

تيمار دام بيمار ،بره و بزغالهها

44/95

104/84

خانوادگي

9

1

تيمار دام داشتي

92/18

147/95

خانوادگي

2

6

چرانيدن دام

94/80

374/94

خانوادگي

2

3

شستشوی دام

91/65

5/15

فراخانوادگي

9

10

پرواربندی دام

56/02

37/61

خانوادگي

4

11

واکسيناسيون دام

54/16

5/54

فراخانوادگي

9

15

پشم و موچيني

51/51

3/95

فراخانوادگي

5

19

0

0

خانوادگي

5

14

45/43

116/43

-

9

-

نگهداری طيور

بهرهبرداری

میانگین سهم زنان در

ایفای نقش (درصد)

میانگین مدت زمان

انجام کار (ساعت در سال)

ماهیت فعالیت به لحاظ

شیوه مشارکتی انجام

درجه اهمیت فعالیت در

مدیریت مرتع ()1-2

مدیریتی

رتبه فعالیت (بهلحاظ

شرح انواع فعالیتهای موجود در مؤلفه

بیشترین سهم زنان)

جدول  -4سهم و نقش زنان در انواع فعالیتهای مرتبط با بهرهبرداری مراتع

تيمار ساير احشام
ميانگين

نتايج جدول  9نشان داد که زنان در هريک از بخشهای
مرتبط با بهرهبرداری به چه ميزان مشارکت داشته و سهم آنان
در انجام اين بخشها چقدر است .همچنين ميانگين مدت

زماني که آنان به انجام اين فعاليتها در طول سال اختصاص
ميدهند ،ماهيت هر فعاليت بهلحاظ مشارکت و درجه اهميت
هر فعاليت را در مديريت مراتع از نظر زنان جامعه پاسخدهنده

تحليلي بر نقشآفريني زنان ...
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بيان ميکند .براساس رتبهبندی نتايج اين جدول زنان بيشترين
سهم را در بين فعاليتهای مرتبط با بهرهبرداری مراتع در تهيه
و توليد فراوردههای لبني با ميانگين  35/02درصد و ميانگين
مدت زمان مصروفه  831ساعت در سال و کمترين سهم را در
تيمار احشام و چارپايان دارند ،بهطوری که در امور چارپايان
مشارکتي ندارند .در تقسيمبندی فعاليتها بهلحاظ مشارکت به
سه گروه فعاليتهای انفرادی ،خانوادگي و فراخانوادگي تقسيم
ميشوند .در بين فعاليتهای مورد مطالعه ،زنان در فعاليتهای
انفرادی و خانوادگي بيشترين سهم را داشته و در فعاليتهای

فراخانوادگي و جمعي سهم کمتری را برعهده دارند .در بررسي
درجه اهميت فعاليتهای بهرهبرداری در مديريت مراتع از نظر
جامعه مورد مطالعه چرانيدن دام در مرتع ،تيمار دام داشتي،
تهيه و توليد فرارودههای لبني و برداشت گياهان دارويي و
خوراکي با درجه اهميت  2مهمترين فعاليتها در مديريت
مراتع بوده و نگهداری طيور ،پشمشويي و پشمريسي با درجه
اهميت  1کمترين جايگاه را در مديريت اين عرصهها دارند.

حفاظت

حفاظت خاک و منابع آب

10

0

انفرادی

2

9

9/80

1/75

فراخانوادگي

2

4

0

0

خانوادگي

9

2

ميانگين کل

15/75

11/25

-

2

-

احداث آبشخور و چاه

11/11

0/53

فراخانوادگي

2

1

کپهکاری ،بذرکاری

10

0/84

فراخانوادگي

2

5

قرق

10

0/84

فراخانوادگي

2

9

اجرای سيستم چرايي

0

0

فراخانوادگي

2

4

1/16

0/22

-

2

-

کوچاندن دامها

احياء و توسعه

خريد علوفه و کنسانتره

ميانگين کل

ایفای نقش (درصد)

برداشت اصولي از گياهان

58/98

0

انفرادی

2

5

مؤلفه مدیریتی

حفاظت ،احياء و توسعه مراتع
جدول  ،4نتايج مربوط به دو بخش حفاظت ،احياء و
توسعه مراتع و فعاليتهای مرتبط با آنها را نشان ميدهد.
براساس اين نتايج زنان بيشترين سهم را در حفاظت از مراتع

میانگین مدت زمان

نوع مؤلفه مدیریتی

میانگین سهم زنان در

انجام کار (ساعت در سال)

ماهیت فعالیت به لحاظ

کوچاندن مالگه

96/13

55/85

خانوادگي

2

1

شرح انواع فعالیتهای موجود در

شیوه مشارکتی انجام

مدیریت مرتع ()1-2

رتبه فعالیت

درجه اهمیت فعالیت در

جدول  -2سهم و نقش زنان در انواع فعالیتهای مرتبط با حفاظت ،احیاء و توسعه مراتع

در بخش کوچاندن مالگه و در بخش احياء و توسعه در احداث
آبشخور و چاه مالداری دارند .ايفای نقش زنان در اقدامات
احياء و توسعه مراتع بيشتر بهصورت تهيه و تأمين تدارکات
برای مردان و کارشناسان مجری طرح بوده است .همچنين
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نتايج اين جدول نشان ميدهد که زنان ساالنه بيشتر از 22
ساعت وقت خود را به کوچاندن مالگه و جمعآوری و انتقال
اسباب و وسايل مالگه خود اختصاص ميدهند .همانطورکه
مشاهده ميشود در اين بخش نيز زنان در فعاليتهای انفرادی
و خانوادگي سهم بيشتری را نسبت به فعاليتهای
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فراخانوادگي برعهده دارند .براساس نظر زنان پاسخدهنده،
خريد علوفه و کنسانتره با درجه اهميت مديريتي  9در بين
تمام فعاليتهای حفاظت ،احيايي و توسعهای مراتع از اهميت
کمتری برخوردار است.

جدول  -6نتایج آزمونهای همبستگی اسپیرمن و متغیرهای دارای همبستگی معنیدار
متغیرهای وابسته دارای همبستگی معنیدار

ضریب همبستگی )(r

سطح معنیداری )(P-Value

پشمشويي

**-0/45

0/002

برداشت گياهان دارويي و خوراکي

*0/33

0/027

کوچاندن دامها

**-0/47

0/001

کوچاندن مالگه

**-0/51

0/000

واکسيناسيون دام

*-0/34

0/026

شستشوی دام

*-0/30

0/047

پشم و موچيني

*-0/30

0/047

پشمشويي

**-0/43

0/004

کوچاندن دامها

**-0/58

0/000

کوچاندن مالگه

**-0/61

0/000

پشمشويي

**-0/49

0/001

سابقه دامداری

کوچاندن دامها

**-0/55

0/000

خانوار

کوچاندن مالگه

**-0/59

0/000

واکسيناسيون دام

**-0/40

0/007

کوچاندن دامها

**-0/48

0/001

کوچاندن مالگه

**

0/001

متغیر مستقل

سن زنان

بعد خانوار

تعداد دام خانوار

در جدول  ،2همبستگي بين ويژگيهای فردی ،اقتصادی
و اجتماعي و همچنين سوابق دامداری و مالکيت دام جامعه
مورد مطالعه با کليه مؤلفههای مديريتي مراتع بيان شده است.
در اين بخش بهعلت کيفي بودن دادهها برای بررسي همبستگي
متغيرها از آزمون اسپيرمن استفاده شد.
 -1سن زنان :بهطوریکه مشاهده ميشود در بررسي
رابطه متغير مستقل سن زنان با سهم آنان در فعاليتهای مرتبط

-0/47

با مديريت مراتع رابطه معنيدار و منفي بين سه فعاليت
پشمشويي ،کوچاندن دام و مالگه مشاهده ميشود .اين امر
ميتواند نشاندهنده کاهش ايفای نقش زنان مسنتر در اين
فعاليتها باشد ،در حاليکه رابطه سن زنان با برداشت گياهان
دارويي و خوراکي رابطه معنيدار مثبتي است و زنان جوان بر
خالف زنان مسن تمايل کمتری به بهرهبرداری از اين گياهان
دارند.

تحليلي بر نقشآفريني زنان ...
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 -5بعد خانوار :در بررسي رابطه بعد خانوار زنان با سهم
آنان در انجام فعاليتهای مديريتي رابطه منفي و معنيداری
در تمام موارد مشاهده شد .شايد دليل اين امر افزايش نيروی
کار در خانواده باشد .بهطوریکه در جامعه مورد مطالعه
مشاهده شد که فرزندان گرچه پس از تشکيل خانواده اقدام به
برپايي چادر در نقاط ديگر عرصه ميکنند ،اما اغلب
فعاليتهای خانوار بهطور مشارکتي و با همکاری فرزندان
جوان و همسران آنان انجام ميشود .اين وضعيت خود سبب
باال رفتن تعداد افراد همکار شده و در نتيجه نقش زنان مسن
با افزايش بعد خانوار کاهش يافته است.
 -9سابقه دامداری و تعداد دام خانواده :شايد بتوان رابطه
معنيدار و منفي بين سابقه دامداری و تعداد دام خانوار با
فعاليتهايي مانند پشمشويي ،واکسيناسيون دام ،کوچاندن
دامها و کوچاندن مالگه را نيز به اين امر نسبت داد ،که باال

بودن سابقه دامداری و نيز بيشتر بودن تعداد دام اغلب در
خانوادههای قديميتر ديده ميشود ،که اين خود نشاندهنده
باالتر بودن سن زنان در اين خانوادهها و نيز داشتن فرزندان
نوجوان و جواني است که قادر به مشارکت در فعاليتها
گوناگون خانواده بوده و اين همکاری نسل جوان موجب
کاهش نقش زنان در عرصههای مختلف ازجمله مديريت
مراتع ميگردد .از سوی ديگر همانطورکه مشاهده شد در
هيچيک از موارد رابطه معنيداری بين متغيرهای مورد بررسي
با فعاليت تهيه و توليد فراوردههای لبني بهعنوان مهمترين
فعاليت انجام شده توسط زنان که بيشترين سهم را در انجام
آن دارند ،مشاهده نشد .اين امر خود بيانکننده آن است که با
وجود تفاوتهای ويژگيهای فردی ،اقتصادی و اجتماعي،
سابقه دامداری و مالکيت دام خانواده زنان مورد مطالعه ،آنان
سهم يکساني در اين فعاليت دارند.

جدول  -7نتایج آزمونهای همبستگی آر پیرسون و متغیرهای دارای همبستگی معنیدار
متغیر مستقل

سواد زنان

متغیرهای وابسته دارای همبستگی معنیدار

ضریب همبستگی )(r

سطح معنیداری )(P-Value

واکسيناسيون دام

*0/33

0/027

پشمشويي

**0/48

0/002

کوچاندن دامها

*0/36

0/016

کوچاندن مالگه

**0/48

0/001

جدول  8نتايج بررسي همبستگي متغير مستقل سواد زنان
با سهم آنان را در مديريت مراتع با استفاده از آزمون آر پيرسون
که در بررسي همبستگيهای کمي کاربرد دارد ،نشان ميدهد.
مثبت بودن رابطه معنيدار بين متغير مستقل سواد و مشارکت
زنان در فعاليتهايي مانند واکسيناسيون دام ،پشمشويي،
کوچاندن دامها و کوچاندن مالگه را ميتوان بيشتر ناشي از سن
اين گروه از زنان دانست؛ بهطوریکه زنان باسواد جامعه مورد
مطالعه اغلب زنان جواني هستند که در مدرسه عشايری حداکثر
تا پايه  4ابتدايي تحصيل کردهاند .شايد بتوان نيروی جواني و
نبودن فرزنداني که به لحاظ سني بتوانند در امور خانواده
همکاری کنند را دليلي برای ايفای نقش بيشتر زنان باسواد در

اين بخشها دانست و بيان کرد که بهطور مستقيم متغير سواد
منجر به اين رابطه مثبت و معنيدار نشده است.
در شکل  ،1تغييرات سهم زنان در مديريت مراتع برحسب
نوع فعاليت مديريتي نمايش داده شده است .براساس اين
نمودار زنان بيشترين سهم را در بهرهبرداری داشته و همانطور
که مشاهده ميشود نمودار مورد نظر با شيب تند بهسمت
فعاليتهای حفاظتي کاهش مييابد؛ بهطوری که سهم آنان در
حفاظت مراتع بهطور تقريبي يک سوم سهم آنان در
بهرهبرداری است .در قسمت دوم نمودار مشاهده ميشود که
سهم فعاليتهای اصالحي نيز حدود يک دوم فعاليتهای
حفاظتي است.
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در شکل  ،5تغييرات سهم زنان در مديريت مراتع بر حسب
ماهيت کار بيان شد .در اين نمودار زنان بيشترين مشارکت را
در فعاليتهايي که بهصورت خانوادگي انجام ميشوند داشته
و در بخش دوم در انجام فعاليتهای انفرادی سهم بااليي
45.43

50

20
10

7.78

سهم زنان در مديريت مراتع (درصد)

30

60
50.36
45.18

40
30
20

15.99

10
0

0
اصالح و توسعه

حفاظت

بهره برداری

شکل  -1سهم زنان در مدیریت مراتع برحسب نوع فعالیت

بحث
مديريت مراتع به سه بخش بهرهبرداری ،حفاظت و احياء
و توسعه مراتع تقسيم ميشود .بهطور کلي نتايج تحقيق نشان
ميدهد که امروزه زنان عشاير همانند گذشته اغلب در عرصه
شيردوشي دام و امور توليدی و تبديلي محصوالت دامي و
لبني ايفای نقش ميکنند .اين امر بيانگر نقش هميشگي و مداوم
زنان عشاير در عرصه توليد محصوالت دامي بوده و با نتايج
تحقيقات ) (Bina,2003که  89درصد توليدات دامي را
محصول فعاليت زنان دانسته و همچنين نتايج تحقيقات
 )5019( Ahmadو  Arshadو همکاران ( )5019که بيانگر
مشارکت باالی زنان در مديريت شيردوشي و فراوری
محصوالت دامي هستند و  Heidariو )5009( Jahannama
که سهم زنان را در توليد محصوالت دامي نزديک به  20درصد
ميدانند ،همسويي دارد .از سوی ديگر نتايج اين تحقيق سهم
زنان را در دامداری که عمدهترين شکل بهرهبرداری از مراتع
عشايری منطقه است ،کمتر از سهم زنان در تحقيقات Hayati
و همکارانش ( )5011ميداند (سهم زنان عشايری در

50

فراخانوادگي

انفرادی

سهم زنان در مديريت مراتع (درصد)

40

15.75

دارند .بهنحویکه سهم آنان در فعاليتهای فراخانوادگي و
گروهي بهصورت جمعي و با مشارکت ساير افراد ازجمله ساير
بهرهبرداران و کارشناسان منابعطبيعي بوده و در سطح حداقل
قرار داشت.

خانوادگي

شکل  -2سهم زنان در مدیریت مراتع برحسب ماهیت کار

دامداری را  30درصد دانستهاند) و نيز  Ghanbariو
همکارانش ( )5019که سهم زنان را در امور دام و دامداری
 89درصد ميدانند .در اين تحقيق مشاهده شد که زنان با
داشتن بيش از نيمي از سهم برداشت گياهان دارويي و خوراکي
در بهرهبرداری از محصوالت فرعي مراتع نيز نقش مؤثری را
ايفا ميکنند )5006( Asgari Moghaddam .نيز سهم زنان
روستايي و عشايری را در بهرهبرداری از گياهان دارويي و
محصوالت ثانويه مراتع مهم و قابل توجه ميداند .اين در
حاليست که نقش آنان در ساير بخشهای مديريتي که اهميت
بااليي در حفظ ،حراست و احيای مراتع دارد چندان قابل
توجه نبوده و بهعبارت ديگر آنان از شيوههای نوين مشارکت
در مديريت مراتع که اغلب نيازمند آموزش و کسب
مهارتهای ويژه جهت اجرا هستند ،به دور ماندهاند .همچنين
نتايج نشان داد که زنان عشاير بيشترين تمايل را به انجام
فعاليتهايي در سطح خانواده خود و نيز فعاليتهای انفرادی
داشته و کمترين سهم را در انجام فعاليتهای فراخانوادگي و
جمعي دارند .با توجه به اينکه اغلب فعاليتهای حفاظتي،
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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.

