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چکیده

توسعه پایدار جامعه عشایری ،فرآیندی است که در آن سیاستهای طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و مدیریتی و دیگر سیاستها چن نا

طراحی شده باشند که از نظر اقتصادی ،اجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد .جامعه عشایری به عنوان جامعه سوم در کنار سایر جوام یرهش( ع    -
روستا یی ) در ایران به جامعهای اطالق میشود که معیشت مبتنی بر دامداری ،و استفاده از مراتع میباشد .بنابر این بررسی توسعه پایدار در جامعه
عشایری استان فارس حائز اهمیت فراوانی است .این پژوهش در این راستا از جامعه آماری منطقه مورد نظر با استفاده از فرم عت نارکوک لو دد ددددداد
 06نمونه(نفر) انتخاب گردید .ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و روش جم ممعآوری اطالع  اب تا ا زا هدافتس ینکت کککککککککها ای مش  هدها ووو مص ماجنا هبحا   
گرفت .میزان ضریب آلفای کرونباخ برای ساختار اقتصادی  0/88بدست آمده و با استفاده از نرم اف  راز (( (SPSS 19می تخاس یگتسبمه ناز ار    
اقتصادی از طریق آزمون پیرسون با فاکتورها یی مانند تعداد دامهای عشایر ،میزان درآمد ساالنه از دامداری و سابقه بهره برداران م و هیزجت درو
تحلیل قرار گرفته است .نتایج بدست آمده بین میزان ساختار اقتصادی با میزان درآمد ساالنه از دامداری و سابقه بهره برداران رابطه مستقیم معنی
دار و با تعداد دام رابطه عکس معنی داری وجود دارد و نشاندهنده رابطه تنگاتنگ جامعه عشایری ب آ یداصتقا راتخاس ا

ننن ننننها ا اس هلمج زا .ت   

نتایج حا یک از ضعف اقتصادی بهرهبرداریهای عشایری ،بهران مدیریت و تخریب ناشی از چرای مفرط ،افزایش هزینههای تعلی اد یتسد ف مم ممم،
نگرش من یف به روند زندگی آتی عشایر ،عدم حمایت کافی از بیمه عشایر توسط دولت ،نبود بازار مشخص خرید و فروش دام ،مهاجرت فصلی
جوانان عشایر به شهرها برای تأمین هزینههای زندگی به دلیل ناکافی بودن درآمد ،همچنین جامعه عش یا ررر م حت هعلاطم درو ت ناوت یلیا ماظن 

     

پتانسیل توسعه خود را به دلیل محدودیتهای جمعیتی( اکولو یکیژ ) اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی را تا حدودی از دست داده اس اصتقا و ت د   
عشایر مورد مطالعه دارای ضعفهای اساسی میباشد .بنابر این ترسیم افق آتی و داشتن برنامه بلند مدت و میان مدت برای این جامعه م یییتواند
در توسعه پایدار جامعه عشایری کشور مؤثر واقع گردد.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،جامعه عشایری ،وضعیت اقتصادی ،دامداری ،استان فارس

 -1علی شکور (نویسنده مسئول) alishakoor52@yahoo.com
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مقدمه
ایران سرزمینی است که در آن زندگی کوچ نشینی و دامداری سنتی قدمت دیرین دراد ه  ..جامع ریاشع ه ی هب ناریا     
ی،
عنوان یکی از سه جامعه شهری ،روستایی و عشایری با جمعیتی حدود  2درصد جمعی داصتقا رظن زا روشک ت یییی یییی
اجتماعی و فرهنگی دارای نقشهای مهمی در کشور میباشد .ترسیم افق آتی و داشتن برنامه بلند مدت و میان مدت
برای این جامعه ،میتواند در توسعه پایدار کشور و جامعه عشایری مؤثر واقع گردد .کوچ نشینی را میتوان به عن ناو
پدیدهای ناشی از علل سیاسی و محیطی در نظر گرفت که تا عصر حاض عماوج رد ار یمهم هشقن و هتفای همادا ر       
یکجانشین به عنوان یک جامعه حاشیهای بازی کرده است که برای تأمین نیازهای جسمانی آن جوامع و ب نیمأت یار   
نیازهای زندگی خود ملزم به حرکت یا کوچ همراه دام شدهانددد( .)Anjam rouz, 2007همچن یلصا هیامرس ماد نی    
کوچ نشینان بوده که حدود  13 /2درصد گوشت قرمز و  8/1شیر و  35درصد صنایع دستی کشور از طریق اد مممهاای
عشایر تولید م 
یخورد ،زوال تدریجی کوچ نشینی در
یگردد( .)Mohebi,2012یکی از مشکالتی که امروزه به چشم م 
ایران است از جمله علل عمده این فروپاشی انقالب ص آ تارثا و یتعن

نن ننن ،نف ذو

فرهنگ اریا رد برغ ی ننن نننن ،اس ناک

اجباری ،خلع سالح و فروپاشی ساختار قدرت سیاسی در ایالت ،انتقال قدرت ایالت به نمادهای دولتی شمرده شده
است( .)Amanullahi,2003باید توجه داشت که در توسعه پایدار هدف ،به حد دناسر لقا ن ط عبانم فرصم  ب یعی      
تجدید ناپذیر و پایدار ساختن مصرف منابع تجدیدپذیر است .علیرغم اهمیت حیاتی مراتع ،به علت بهرهب رادر ییی بی
رویه و غیر اصولی از آنها باعث تخریب مراتع به میزان قابل توجهی شده است .البته واقعیتی که بش نآ اب هزورما ر   
مواجه میباشد آن است که علیرغم نیاز مبرم جوامع به محصوالت و فرآوردههای دامی ،می هب عتارم یرو هرهب ناز    
علت رو 
شهای بهرهبرداری بی رویه به شدت کاهش یافته است ( .)Rahimi & Sadeghi,2004تحقق توسعه پاید را
کشور ،توسعهای که وضع موجود را ببیند ،نگاه به آینده داشته باشد به محیط زیست توجه نماید ،منافع نسل آیند ار ه
رعایت کند و همه اجزاء و عناصر سیستم ملی که شامل بخشهاای مختلف

تیلاعف ی و 

هس عماوج

روشک هناگ و     

پتانسیلهای بالقوه و بالفعل را در یک نگرش تعاملی با جهان در نظر داشته باشد ،منوط به توجه به جامع ریاشع ه ی   
یباشد .از مهم ترین اهداف این تحقیق :جهت اجرای توسعه پاید هلحرم رد را   
به عنوان زیرسیستمی از سیستم ملی م 
اول :باید پتانسیلها و امکانات مناطق عشایر نشین استان فارس را بررسی کرده که خوشبختانه ای هرادا طسوت رما ن    
کل امور عشایری استان فارس طی گزارش « برنامه راهبردی (استراتژیک) س د سراف ناتسا ریاشع یهدناما ر قفا     
 » 1404توسط کارشناسان این اداره تهیه گردیده است.
مرحله دوم :شناخت محدودیتها و موانع زندگی عشایری است که آن هم در گزارش فوق آمده است .مرحل موس ه   
یبا توجه به مراحل یک و دو است.
ادامه راهکارهای علم 
مفاهیم
توسعه پایدار :مفهوم توسعه پایدار مفهومی بسیار اساسی و مهم است ،زیرا در بر گیرنده ،ایده آل و اصولی است که
درک شناخت و تحقق آن آیندهای روشن را نوید میدهد و بی توجهی و جهل نسبت به آناننن ،اض لالحم

یدوبان و   

محیط و بشریت را در پی خواهد داشت .یکی از مهمترین مس ارف لئا ر هب اهروشک یو د یاهروشک هژیو ر لاح    
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توسعه ،دستیابی به توسعه پایدار میباشد .با وجود اینکه در پایه نظ هعسوت رب یساسا دیکأت رادیاپ هعسوت یر       
یباشد ،اما دستیابی به چنین اهد شالت دنمزاین یفا    
یکپارچه در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی م 
یباشد رد .
مجموعههای مختلف بخش عمومی و خصوصی و مردم نهاد()NGOSدر پهنه مکانی و فضایی سرزمینی م 
ع،
تبیین نظری مفهوم توسعه پایدار ،هدف غایی توسعه اقتصادی تأمین رشد اقت ادیاپ یداص رر ررر ،حد ومن رثکا د فانم ن ععع ععع
ع ،حفا و تظ
گسترش بازار ،حداقل نمودن هزینهها ،افزایش بهره وری ،در توسعه محیطی تأمین ظرفیت تحمل من با ع ع
ی ،امنیت
بازیافت منابع ،کاهش ض ین زا یدنم تیاضر یعامتجا هعسوت رد و تاعیا از زززز ززززززه کتا دوخ شیازفا و ا ای ییی ی یییی
اجتماعی ،مشارکت و غیره معنا یافتهاند).),Rodrigue 2009
ایجاد توسعه پایدار :توسعه پایدار در اغلب موارد در سه بعد محوری مورد توجه نظریه پردازان این علم بوده است
پایداری اقتصادی با شاخصهای بهره وری ،رشد فناوری و سودآوری ،پایداری اجتماعی با شرکت شهروندان مطلععع،
صهاای
ت ،پاید ش اب یطیحم یرا اخ صصصص صصصص
مشارکت سهامداران ،عدالت اجتماعی ،فرصت برابر و توزیع عادالن اناکما ه تت تت
بهداشتی انسانی ،بهداشت اکوسیستم ،تنوع زیست محیطی ،حفاظت منابع طبیعی و باز چرخ  .تسا نآ ه

(( ((( Ebrahim

.)pour & Zahedi,2011
جامعه عشایری و توسعه پایدار :عبارت توسعه پایدار در اوایل سالهای  1970درباره محیط و توسعه بک .تفر را

  

این الگو از حق انتخاب نسلهای که هنوز به دنیا نیامدهاند حمایت میکنند .چنین الگویی ،من روم یعیبط عبا د زاین      
یبرد و محیط زیست را تخریب نمیکند ،چنین نگرشی به توس فورعم رادیاپ هع   
برای توسعه در آینده را تحلیل نم 
ی ،جمعیت یگنهرف و ی   
ی ،اقت داص ی ی
است .آینده جامعه عشایری نیز تابعی از مکانیسم عمل مجموع عامتجا لماوع ه ییی ییی
داخل و خارج از جامعه ایلی خواهد بود .برخی از کارشناسان مسایل عشایری ،دوام زندگی عشایری به شکل کن ینو
یشود به سه دلی رملق و نیمزرس ظفح :لماش ل ووووو وووووو،
یدانند .پیش بینی م 
را قائم به نسل سالخورده و میانسال فعلی م 
علقههای فرهنگی و عشیرهای و مزایای ناشی از نظام بهرهبرداری عشایری از مراتع الاقل طی دو ده یگدنز هدنیآ ه    
عشایری مبتنی بر کوچ با شیوه غالب رمه گردانی تداوم خواهد داشت(.) Nomadic Affairs Organization, 2004
چشم انداز جامعه عشایری در افق  : 1404توسعه یافتگی ،عدالت اجتماعی ،بهره مندی از امنیت اجتم عا ییی ،داش نت
سهم برتر منابع انسانی ،پیوستگی مردم و حکومت ،فرصتهای برابر ،توزی مآ رد بسانم ع دد ددددد ،ارتق دمآرد یبسن ءا    
سرانه و رسیدن به اشتغال کامل ،ب  ییاذغ تینما و هافر و تمالس زا یرادروخ ر وووووو وووووووManagement Planning (...

یشود در سال  1404در کشور جمعی از عش دنهاوخ یگدنچوک یتشیعم هویش ریا      
 .)Country, 2003پیش بینی م 
یگردد تا با عملیاتی شدن برنامهها ،جامعه کوچ نشین برخوردار از ویژگیهای س دن
داشت .برای این گروه پیشنهاد م 
چشم انداز توسعه یافته گردد.
اقتصاد کوچ نشینی :اقتصاد کوچ نشینی ،نحوه رفتار این جوامع با منابع و عوامل تولید که با هدف
در نتیجه رفع نیازهای مادی و تحصیل بیشترین رضایت مندی مورد استفادههاای مختلف

ایدزا د د و دمآر

یگیرنددد ،روشن
ارق ر    می ی

یسازد .ویژگی عمده جغرافیایی طبیعی ایران ،یعنی قرارگیری در کمربند خشک کره زمین و کوهستانی ب هنهپ ندو   
م
جغرافیایی از یک طرف و موقعیت نسبی این سرزمین در ارتباط با همجواری س گید فرط زا ماوقا ریا رررر ررررر ،از جمله
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عوامل مؤثر در فعالیتهای انسانی و شکلگیری انواع معیشتهای کوچ نشینی در طول تاریخ این کشور بوده و نقش
بزرگی بر عهده داشته است( .)Molaei Hashjin,2001جوامع کوچ نشین واحدهای جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی
مستقل هستند( .)Moshiri,2000که اساس زندگی آنان بر پایه دامداری و بهرهبرداری از مراتع بنا شده استتت ( khaki

.) Pour et al,2010
یها) ایجاد توسعه پایدار در جامعه عشایری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 از راهکارهای (استراتژ  -1توسعه و تحول نظام تولید عشایری جهت بهرهبرداری بهینه از منابع و عوامل تولید و تأمین رفاه اقتصادی
 -2توسعه کیفی دامداریهای عشایری
 -3حفظ و احیای و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی با مشارکت عشایر
 -4واگذاری مراتع به بهره برداران عشایری با ارائه کمکهای فنی و اعتباری
تهای جدید شغلی و افزایش در آمد
تهای صنعتی در مناطق عشایری به منظور ایجاد فرص 
 -5گسترش فعالی 
 -6بهسازی و نوسازی مراکز جمعیتی موجود و ایجاد تجهیز ک ونا نننهاای جدید و شیامآ و 

یاهدربهار و نیودت     

توسعه فضایی
 -7هماهنگ سازی کوچهای دسته جمعی و جلوگیری از کوچ زودرس
 -8برنامهریزی آمایش قلمروهای عشایری در چارچوب طرح آمایش سرزمین و تدوین راهبردهای توسعه فضایی
 مشکالت جامعه عشایریاز جمله مشکالت عشایر کوچنده در زمینه کوچ از دست دادن ایل راه و مسیر کوچ میباشد ،این موضوع ضمن وارد
آوردن خسارتهای مالی و بروز مشکالت اجتماعی بسیار زیاد که در نتیجه حمل دام به صورت ماشینی از ییالق تا
به قشالقات و بالعکس است ،بر سالمت دام نیز به دلیل تغییر ناگهانی رژیم غذایی و از طرفی باال رف یزه نت نن نننههاای
دارو و خسارت ناشی از مرگ و میر دامها تأثیر بسزایی دارد .عالوه بر این ،حرکت ماش زا بجوم چوک ینی

تسد     

یبایس عتارم زا ت   
دادن مراتع مسیر و در نتیجه در رسیدن به مقصد (ییالق و قشالق) و مد  هک ار ینامز ت د ما     می ی
یگ در د هک    
موجود میان راه استفاده میکرد و به صورت پیاده حرکت میکرد تا به ییالق و به قشالق برسد حذف می ی
این موضوع با زمان ورودی که در پروانههای چرا قید گردیده منافات داشته و هر ساله موجبات برخوردهای ق ینونا
از سوی ادارات منابع طبیعی شده که نتیجه آن جرایم بسیار سنگین عشایر بخ پ دورو رطا یی یییش از وق جورخ ای و ت    
یباشند و طبق قانون کسی حق ت فرص
دیرتر از وقت میباشد .از آنجا که ایل راهها جزو حقوق عرفی عشایر م 

 ای از   

بین بردن آنها را ندارد بایستی برای حفظ و نگهداری و معرفی آن به مراجع و تثبیت آن چارهای اندیش وش هدی د زا    .
دیگر مشکالت کوچ میتوان سریع بودن کوچ ماشینی درنتیجه چ روخ مهب و سر دوز یار د چوک و یلیا ماظن ن

    

عشایر ،نبود امنیت مالی نبود آب آشامیدنی بهداشتی ،نبود سیستم مناسب بیمه عمر و دام را نام برد(.)Fayyaz, 2004
این مشکالت باعث گردیده که عشایر با تأکید بر عدم گسیختگی وابستگی ایلی ،گ ب یتبثم شیار ررر ررررای دگرگ رد ینو
شیوه تولید عشایر را داشته اس ت نیا دیاش .ت ن یوحن هب اهانگ دیکأت

گدید هدننک ااااااااا ااااااااااههاای ( )Mansouri,2001و

یدارند عشایر مناطق مورد مطالعه با تأکید ب یگتسباو یگتخیسگ مدع ر     
( )Shakoor and Rezaei,2009که اعالم م 
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یباشند .همچنین مهمترین مش یاهراوناخ تالک   
ایلی ،گرایش مثبتی برای دگرگونی در شیوه تولید عشایری را دارا م 
کوچ نشین در منطقه ییالق و قشالق به ترتیب فراوانی ،کمبود داروی دامی ،نداشتن پروانه چرا ،مشکالت عبور دادن
دام و استفاده از مراتع ،عدم دسترسی پزشک و گرانی و کمبود علوفه و جو و وجود جایگ ماد یرادهگن بسانمان ها    
میباشد و همچنین باال بودن میزان عرضه دام به بازارهای فروش مخصوصٌاٌا در ف و راهب لص
جهت خرید دام توسط شرکت پش و ماد روما ینابیت

دیرخ ینیمضت تمیق دوبن

ح مدع م تلود تیا      

یاشع یدیلوت ماد رررررررر ررررررررر ،س یسر ر د   

بدهیهای عشایر در فصل بهار و عدم توان مالی جهت پرداخت این بدهیها و عدم تأمین نقدینگی ک بسانم و یفا   
توسط بانکها و افزایش قیمت علوفه و عدم توان مالی جهت تأمین آن در زمان مناسب ،وجود محدودیتهای زمانی
برای چرا و کوچ عشایر که باعث ایجاد فشار و سرازیر شدن دام به بازار میشود ،عدم وجووود واحد اد یاه ممم جهت
یشود ،در این خصوص فقط واسطه فعال ب شیازفا ثعاب و هدو    
پرواربندی که خود مانع عرضه مجدد دام به بازار م 
یشود .نتایج حاصل پیرامون مشکالت عمده کوچنده عشایر که ناشی از فروپاشی سلس هل
مجدد گردش دام در بازار م 
مراتب ایلی و نادیده انگاشتن حقوق عرفی جامعه ی عشایری است پس از تحلیل اطالعات به شرح زیر جمع بندی
یگردد.
و ارائه م 
 -1از دست دادن ایل راهها و مسیر کوچ ناشی از تصرف و تعرض روستاییان
 -2از دست دادن ایل راه و مسیر کوچ ناش هب عتارم یراذگاو زا ی اگرا ننننن ننننننهاای دولت  یارب یصوصخ و ی ایجاد     
تها ،تأسیسات و صنایع
شرک 
 -3مشکل کنترل عدم تعرض دامهای عشایر به مستثنات روستاییان در حین کوچ به دلیل از دست دادن ایل راهها
 -4چرای زود رس مراتع روستاییان درنتیجه باال رفتن مشکالت روستایی و عشایر به خصوص در اردیبهشت ماه
 -5حمل دام به صورتی ماشینی باال رفتن هزینهها ( به خصوص برای کوچندگان فاقد وسائط نقلیه) و آسیبپ یذ ررری
شدید دام ناشی از تصادفات در زمان کوچ
 -6اقدام به کوچ زودتر از مؤعد مقرر ،جهت جلوگیری چرای مراتع از سوی روستاییان
 -7سریع بودن کوچ ماشینی در نتیجه چرای زود رس و به هم خوردن نظام ایلی و کوچ عشایر
 -8نبود امنیت مالی و جانی کوچندگان حین کوچ و همچنین سرقت احشام
لهای تأمین آب شرب عشایر
 -9نبود آب آشامیدنی بهداشتی و مشخص نبودن مح 
تها پزشکی و دامپزشکی
 - 10دسترسی نداشتن به فوری 
 - 11سیل و حوادث طبیعی
 - 12بهم ریختگی کوچ و عدم حضور مدیران تأثیر گذار در جوامع عشایری
 - 13نبود یا کمبود امکانات آموزشی فرزندان عشایر به لحاظ دارا بودن نظام کوچ
پیشینه
مطالعات انجام شده در خصوص جامعه عشایری عمدتًاًا از طرف مد رجا یریاشع روما تیری ا گ  ر .تسا هدید رد       
یباشد .ام یلصا هزور   
سالهای اخیر مطالعات در سطح نواحی خرد به منظور گردآوری اطالعات در حال انج ما می ی
ترین هدف از تغییرات رشد اقتصادی رسیدن به توسعه است(( .)Shateri and hajipoor,2010در کش هعماج ام رو    
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یهاای خ صا
عشایری به عنوان جامعه سوم در کنار جامعه شهری و روستایی مطرح گردیده است که به دلیل ویژگی ی
معیشتی و فرهنگی خود کوچندگی را به دنبال داشته است و عم ًالًال از دو جامعه دیگر متمایز میش ششود( Shakoor and

 .)Rezaei, 2009اساس زندگی عشایر کوچ نشین بر پایه دامداری است که در کنار آن به فعالیتهای دیگ نوچ یر   
زراعت ،ساخت صنایع دستی ،و فعالیتهای فرعی در کنار دامداری اشتغال دارند و این فعالیتها در راستای حمایت
تهاای
و تقویت شغل اصلی یشان ،یعنی دامداری است( .) Shateri and hajipoor,2010محور و زمینه اص یلاعف یل تت تت
اقتصادی و معیشت عشایر ،متکی بر دام و دامداری است وج ک نییعت شقن ماد دو ن د یزراب و هدن رشی یگدنز هو       
کوچندگی دارد( .)Bahrami et al,2012از آنجا که جامعه عشایر کوچنده کشور با  2/2میلیون نفر (متشکل از  96ایل
و  547طایفه مستقل) معادل  2/5درصد جمعیت کشور را تشکیل م 
یدهد( ) Seidayi,1997( .) Moshiri,2000پس
عهاای
از طرح چهار چوب نظری و استراژیهای توسعه پایدار جامعه عشایری توسعه مناطق عشایری بر اساس مجتم 
دامداری ،کشاورزی ،صنعت ،ساماندهی مناسب برای تداوم کوچ نشینی در قلمروهای ایلی مناسب و سیاست توس هع
مناطق عشایری بر محور کشاورزی -دامپروری را پیشنهاد می ی
ینمایند   )Jean-Pierre Dygar,2003( ( .م و سانش مدر
متخصص کوچ نشینان بختیاری اهل فرانسه در گزارش مأموریت پژوهشی و مشاورهای خود به سازمان ام ریاشع رو   
ایران بر پذیرفتن اصل حفظ یک دامداری متحرک بهینه شده ،ترکیب گوچندگی و رم اب هارمه ینادرگ ه شم ا تکر      
عوامل اجتماعی در تمام مراحل فرآیند ،هماهنگ کردن توسعه مستقیم و توس و یلم عفانم نداد قفو اب رادیاپ هع     
محلی ،برابری بین کسانی که مایلند کوچندگی را ادامه دهند و آنهای که مایلند این شیوه را کنار بگذارند هدافتسا و    
ینماید .توسعه پایدار رویکردی جامع به بهب فیک یشخب دو یت    
از تجربه فرانسه در باره رمه گردانی گوسفند تأکید م 
زندگی انسانها در جهت تحقق رفاه اقتصادی ،اجتماعی محیطی سکونتگاههای انسانی است( )Trojman, 2000در این
ی از من و عبا
معنا توسعه پایدار فرآیندی است که با سازماندهی و تنظیم رابطه انسان و محیط و مد رهب تیری هه هههب رادر ی ی
محیط زیست ،دستیابی به تولید فزاینده و مستمر ،زندگی مطمئن ،امنیت غذایی ،عدالت اجتماعی و مشارکت م ار مدر
ینماید.
لهای آینده ،تسهیل م 
با در نظر گرفتن نیازهای نس 
سواالت و فرضیهها
• اگر ضرورت تحوالت اساسی در زندگی عشایری را مبنای استداللها بپذیریم سوالی که مطرح میش ششود ای تسا ن   
که این تحول با چه شیوهای بایستی صورت گیرد؟ آیا کوچ تقویت گردد ،آیا اسکان عالج درد است؟ یا اینک همر ه   
گردانی چاره ساز است؟
• در پاسخ باید گفت که هر کدام از روشهای فوق دارای معایب و محاسنی است و هیچ کدام درد عش جالع ار ریا   
یگردد ،بهترین گزینه است .در توسعه پایدار جوانب
نمیکند .بلکه توسعه پایدار در نهایت به معیشتی پایدار تبدیل م 
یشود.
انسانی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی در نظر گرفته م 
• در حال حاضر اگر به دنبال توسعه پایدار نباشیم ،متأسفانه منابع موجود باقی ماند داد میهاوخ تسد زا مه ار ه و   
معضالت اجتماعی و فرهنگی هم به آن اضافه خواهد شد .در این میان شاید این س لاو درگ حرطم د هک  تاناکما      
توسعه پایدار آیا وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه قابل شناسایی و سازماندهی است؟ و اصوال چه امکان یارب یتا   
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این نوع توسعه در حیطه فضایی آنها وجود دارد؟ در پاسخ باید گف کاخ و بآ یادادخ عبانم هک ت

رد )عترم(       

حیطه فضایی این قشر است و جامعه عشایری بهره برداران اصلی آن هستند.
ن
این پژوهش از نتایج سر شماری اجتماعی اقتصادی  387 1عشایر کوچنده استان فارس استفاده شده اس ینچمه .ت نن نن
به روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی میباشد به صورت میدانی و تهیه پرسشنامه انجام شده است جامعه آماری منطقه
مورد نظر  85نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران  60نمونه (نفر) انتخاب گردید .برای جمعآوری اطالعات
چندین بازدید از منطقه مورد مطالعه انجام گرف مج شور .ت عع عععآوری اطالع  اب تا ا زا هدافتس ینکت ک دهاشم یاه ههه هههههههه،
مصاحبه و اندازهگیری انجام گرفت و نمونهگیری انجام شده از عشایر به صورت موردی و ب اصت شور ه د هداس یف    
بوده است .با توجه به موضوع تحقیق ،جمعآوری متغیرهای مورد نیاز از طریق جنا همانشسرپ لیمکت ا و تفرگ م    
فرمهای تکمیلی پرسشنامه پس از بازبینی و کد گذاری در ن رازفا مر     SPSS91آم اب و دش لیلحت هدا و شزادرپ    
استقرار دادهها و بکارگیری روشهای آماری متناسب با سطح سنجش متغیرهایی که در ادام و هیزجت تسا هدمآ ه   
تحلیل انجام شد.
شناخت منطقه مورد مطالعه
استان فارس ناحیه پهناور کوهستانی است که ارتفاعات آن دنباله رشته کوه عظیم زاگرس میباشد .مجموعه کوههاای
زاگرس فارس با درههای عمیق و دشتهای نسبتًاًا سر سبز در قسمت فارس بر روی مد را

 27تا  03درج ضرع ه   

شمالی به پهن ترین ناحیه زاگرس شهرت دارد .این استان با مساحت بیش از  000 133کیلومتر مربع و برخ زا یرادو
سه نوع آب و هوای محسوس سرد ،گرم و معتدل و دهها ویژگی منطقهای منحصر به ف رمهک یقالیی عتارم زا در ه ههه ههههه،
ج ،داراب
کاکان ،آبشار مارگون ،خسرو و شیرین ،دشت نمدان و بکان و پوشش گیاهی سواحل رودخانه کر ،ق اق هر جج جج
مراتع غنی شرق و جنوب کازرون و آب و هوای مساعد شهرستان ییالقی اقلید و بخ تسا برغ لامش ش ا هنیمز ن      
پرورش دام و بهرهگیری از امکانات بالقوه طبیعت را داراست .جامع ا ریاشع ه سس س سسسستان ش لما

ی،
 3ای شق گرزب ل ق یا یی ی ییی

یباشد.
خمسه و لر و  8طایفه مستقل م 
جدول( :)1تعداد عشایر استان فارس بر اساس تیره و طایفه ،سرشماری( ) 1387
تعداد ایالت

دوره استقرار

تعداد کوچکترین رده

تعداد تیره

تعدادطایفه

تعداد طایفه مستقل

1180

77 1

15

8

3

ییالق

1180

77 1

22

8

3

قشالق

Source: Research Findings, 2014

یافتههای توصیفی تحقیق
جمعیت عشایر مورد مطالعه
طبق سر شماری سال  387 1جمعیت عشایر کوچنده کشور  830.186.1نفر است که  1/6درصد روشک تیعمج زا     
میباشد ،در حالی که در سال  66جمعیت عشایر کوچنده  2/3درصد از جمعیت کشور را شامل میشد .جمعیت این
جامعه نسبت به سال مبناء  3درصد و تعداد خانوارها  18درصد رشد داشته و بعد خانوار از  6/4به  5/6کاهش یافته
است.
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جدول( :)2تعداد خانوار و جمعیت عشایر کوچنده استان فارس ( 1387ییالقی و قشالقی)
عشایر قشالقی
زن

استان

عشایر ییالقی

مرد

مرد و زن

خانوار

مرد

مرد و زن

خانوار

577274

24 1906

89 863 11

60 62 21

577274

24 1906

89 863 11

60 62 21

کل کشور

زن

72323

75467

147790

27297

64849

67400

9 3224 1

24720

فا ر س

Source: Research Findings, 2014

دامداری
نتایج بدست آمده از بررسیهای انجام شده بر روی عشایر استان فارس نشان میدهد تنوع زیادی در دامهای عش ریا
وجود دارد و عشایر منطقه دامهایشان را تنها به وسیله چرا در مراتع تعلیف نمیکنند بلکه به راههاای دیگ نام یر ند   
تولید و تأمین علوفه ،خرید علوفه دستی مثل یونجه ،اجاره مرتع ،علف پس چرا ،کاه و جو ،کنس کشخ نان و هرتنا

   

یشوند .وضعیت نگهداری تعداد دامها در جداول (  )6 - 3شرح داده شده است.
نیز برای تعلیف دام متوسل م 
جدول( :)3تعداد انواع دام جامعه عشایر کوچنده بر حسب نوع دام و استان فارس ( 1387عشایر دوره ییالقی)
االغ و ک هر      

ق و رطا   

اس و ب

ش و رت

االغ

استر

کره اسب

شت ر

92061

7097 1

168418
26017

777

349

هچب     

گاو م هچب و شی   

گ و وا       

ب و ز     

گوس نف د و 

گاو میش

گوساله

بزغاله

بره

41642

1 27 9

898

9 25 1

253877
032 01

Source: Research Findings, 2014

استان

8348529

9 358568 1

1533730

1319044

کل کشور
فا ر س

جدول( :)4تعداد انواع دام جامعه عشایر کوچنده بر حسب نوع دام و استان فارس ( 1387عشایر دوره قشالقی)
االغ و ک هر      

اس و ب

قاطر و استر

االغ

هرک     

اسب

168418

92061

30128

ش و رت
شت ر

7097 1

368

هچب     

776

گاو میش و بچه

بز و بزغاله
8348529

9 358568 1

کل کشور

418 5 160

1422355

گاو میش

41642
959

گاو و گوساله

گوسفند و بره

استان

1 27 9

253877

1312

62 5 11

Source: Research Findings, 2014

فا ر س

جدول( :)5تعداد گوسفند و بره و بز و بزغاله در عشایر استان فارس ( 1387عشایر ییالقی)
گوسفند و بره

بز و بزغاله
یک ساله و باالتر
نر

کمتر از یک سال
نر

ماده

جم ع

ماده

استان

یک ساله و باالتر
نر

کمتر از یک سال
نر

ماده

جم ع

ماده

529290

46 0 5138

1012212

1668981

8348529

619217

8527702

1829528

09243 62

9 358568 1

1 7174

1053602

143111

265277

1533730

59000

938239

112481

209324

1319044

Source: Research Findings, 2014

کل کشور
فا ر س

جدول( :)6تعداد گوسفند و بره و بز و بزغاله در عشایر استان فارس ( 1387عشایر قشالقی)
گوسفند و بره

بز و بزغاله
یک ساله و باالتر
نر

کمتر از یک سال
ماده

نر

جم ع

ماده

یک ساله و باالتر
نر

529290

46 0 5138

1012212

1668981

8348529

73427

87 86011

147754

277350

418 5 160

استان

619217
1964 6

ماده
8527702
1027342

Source: Research Findings, 2014

کمتر از یک سال
نر

جم ع

ماده

1829528

09243 62

9 358568 1

9 1510 1

217940

1422355

کل کشور
فا ر س

یباشند دلی هقطنم هک تسا نیا زین نآ ل       
یگردد بیشتر دامهای عشایر استان فارس در مناطق قشالقی م 
مشاهده م 
قشالقی محل استقرار عشایر کوچ نشین سایر استان میباشد .گوس اب هرب و دنف      1422355رأس و ب اب هلاغزب و ز    
یدهند .عشایر استان جهت حمل و نقل در هنگ زا رتشیب چوک ما تاناویح     
 418 5 160رأس بیشترین دام را تشکیل م 
یکنند.
بارکش استفاده م 
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تولیدات عمده دامی
ی ،مح و تعارز تالوص
تولیدات عمده عشایر را به ترتیب دام و فرآوردههای دامی و لبنی ی

ی ،ص یتسد عیان   
رادغاب ییی ییی

یباشد.
یدهد .در جدول( )7مقدار شیر تولیدی  22059949در استان فارس م 
تشکیل م 
جدول( :)7مقدار تولید شیر عشایراستان فارس  1387در دوره (قشالقی)
شت ر

گاومیش

گاو

بز

گوسفند

جم ع

مقدارتولیدشیر

مقدارتولیدشیر

مقدارتولیدشیر

مقدارتولیدشیر

مقدارتولیدشیر

مقدارتولیدشیر

2241585

1651903

77818830

130077475

1185566682

6475 5 3303

کل کشور

14000

371448

2168132

16883303

2623065

22059949

فا ر س

Source: Research Findings, 2014

استان

زراعت و باغداری
در روند زندگی کوچ نشینان استان فارس زراعت و باغداری به عن و تیمها زا لمکم و یبناج تیلعف ناو ی یییی ی یییییییژهای
برخوردار بوده است .این نوع فعالیت بیشتر جنبه خود مصرفی برای عشایر دارد .شیوه خاض زندگی عشایر به ط رو
منظم و مداوم بین منطقه ییالقی و قشالقی در حرکت هستند و مشکل محدودیت زمان ،نبود خاک حاص بآ و زیخل
تهای کشاورزان و باغداران عشایر کوچ نشین میباشد.
کافی ،عدم امکان بهره وری از فناوری پیشرفته از محدودی 
یها بر حسب استفاده از زمین عشایر استان فارس  1387دوره( ییالقی)
جدول( :)8مساحت بهرهبردار 
باغ و قلمستان
دیم

آیش
آب ی

زیرکشت محصوالت ساالنه و آیش

دیم

دیم

آب ی

آب ی

جم ع
دیم

استان
آب ی

3506

07 5 26

24408

38102

160695

78734

164201

105241

کل کشور

1211

3345

3342

5101

16371

21108

82 5 17

24453

فا ر س

Source: Research Findings, 2014

یها بر حسب استفاده از زمین عشایراستان فارس  1387دوره( قشالقی)
جدول( :)9مساحت بهرهبردار 
باغ و قلمستان
دیم

آیش
آبی

35 03
348

28418
537 1

زیرکشت محصوالت ساالنه و آیش

دیم

دیم

آبی

آبی

71666

14224

258818

91383

5760

1452

21927

7280

Source: Research Findings, 2014

جمع
دیم

استان
آبی

261835

119801

کل کشور

22275

8817

فارس

یافتههای تحلیلی و استنباطی تحقیق
تعداد دام:در خصوص تعداد دام بهره برداران  26درصد با بیشترین تعداد فراوانی  85 - 120تعداد دام و  6/9درصد
یباشند و میانگین دام بهره برداران منطقه  120دام میباشد.
بهره برداران با کمترین تعداد فراوانی بیشتر از  551دام م 
جدول( :)01توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس تعداد دام
فراوانی نسبی تجمعی(درصد)

فراوانی نسبی(درصد)

91

تعداد (بهره برداران)

تعداد دام

91

11

کمتر از 85

81

26/1

36

85 – 120

93 /1

12 /1

9

121 -551

100

6/9

4

باالتر از 551

100

60

مجموع

120

میانگین دام

-

Source: Research Findings, 2014
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سابقه بهره برداران
یدهد که  24 /1درصد بهره برداران مراتع کمتر از  35سال سن داشتتهانددد،
نتایج حاصل از نظرات پاسخ گویان نشان م 
 36 /2درصد بهره برداران در طبقه سنی  35تا  50سال قرار دارند ،همچنین میانگین سابقه بهره بردارانی ک هقطنم زا ه   
یباشد.جدول( ) 11
یکنند  45سال م 
بهرهبرداری م 
جدول(:)11توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه بهرهبرداری
فراوانی نسبی تجمعی(درصد)

فراوانی نسبی( درصد)

تعداد(بهره برداران)

گروه سنی (سال)

24 /1

24 /1

14

کمتر از 35

60 /3

36 /2

23

35 - 50

94 /8

34 /5

20

51 - 65

100

5/2

3

100

60

مجموع

45

میانگین سابقه بهره برداران

-

Source: Research Findings, 2014

باالتر از  65سال

میزان در آمد ساالنه از دامداری
نتایج حاصل از نظرات بهره برداران نشان ی دهد که  14 /8درصد بهره برداران در آمد خ زا رتمک ار دو   

 15میلی نو

تومان عنوان نمودهاند 66 /2 ،درصد بهره برداران میزان درآمد خود را  15 - 20میلیون تومان اعالم کردهاند و همچن نی
 91درصد بهره برداران میزان درآمد سالیانه خود را باالتر از  20میلیون تومان عنوان کردهاند .در حال یگنایم یلک ت ن    
یباشد.جدول( ) 12
در آمد ساالنه بهره برداران منطقه مورد نظر 91میلیون تومان م 
جدول(  :) 12توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان درآمد ساالنه از دامداری
میزان درآمد( میلیون تومان)

تعداد (بهره برداران)

کمتر از 15

8

14 /8

15 - 20

39

66 /2

باالتر از 20

13

91

مجموع

60

100

میانگین درآمد

فراوانی نسبی(درصد)

فراوانی نسبی تجمعی(درصد)
14 /8
81
100
-

91

Source: Research Findings, 2014

تعیین میزان ساختار اقتصادی
یدهد که  20 /7درصد قسمتهای اندازهگیری شده در طیف
نتایج حاصل برای ساختار اقتصادی نشان م 

مک یلیخ    

قرار دارد 1/7 ،درصد قسمتهای اندازهگیری شده در طیف خیلی زیاد قرار دارد و بیشترین درصد مربوط ب فیط ه
یباشد که  39 /7درصد منطقه در طیف کم قرار دارد.جدول( ) 13
کم م 
جدول(  :) 13توزیع فراوانی قسمتهای مختلف منطقه اندازهگیری شده منطقه مورد مطالعه بر حسب میزان ساختار اقتصادی
میزان ساختار اقتصادی

مقیاس طیف لیکرت

تهای اندازهگیری شده
ق سم 

درصد

درصد تجمعی

5 -9

خیلی کم

4

6/9

6/9

کم

29

48 /3

55/2

متوسط

15

24 /1

79 /3

10

71/2

96 /6

3/4

100

9/1 - 13
13 /1 -71
71/1 - 21

زیاد

21 /1 - 25

خیلی زیاد

مجموع

-

2
60

Source: Research Findings, 2014

100

-
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 رابطه بین میزان تعداد دام با ساختار اقتصادینتایج بین آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد بین تعداد دام با میزان ساختار اقت  ینعم هطبار یداص د دوجو یرا     
دارد (  r = 0/ 302و  ) p ≥0/ 021یعنی هر چه تعداد دام عشایر افزایش یابد در نتیجه میزان س اصتقا راتخا د روطب ی    

مستقیم باالتر خواهد بود.
 رابطه بین میزان سابقه بهرهبرداری با ساختار اقتصادینتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین سابقه بهرهبرداری با ساختار اجتماعی رابطه معن وجو یراد ی د   
دارد ( r = 0/155و  )p ≥0/ 001یعنی بین میزان درآمد دامداری با ساختار اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد.
 رابطه بین میزان درآمد از دامداری با ساختار اقتصادینتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد بین میزان درآمد از دامداری با ساختار اقتصادی رابطه منفی معن یراد ی
وجود دارد (  r =0/ 329و  ) p ≥0/ 012یعنی بین میزان در آمد از دامداری با ساختار اقتصادی رابطه مستقیمی وج دو
دارد.
نتیجهگیری
نقش عشایر کوچ نشین در چندین مؤلفه از جمله دامداری و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آمارها
سهم ساالنه تولیدات اقتصادی کوچ نشینان استان فارس در بخش تولیدات دامی ساالنه  00081ت مرق تشوگ ن ززز زززز و
 42379تن شیر و دیگر فرآوردههای لبنی  20202تن و  1/5تن الیاف دامی( پشم و مو) و تولید علوفه  24000ت و ن
  

محصوالت باغی  00 30 8تن و محصوالت رزاعی  92174تن و همچنین میزان تولید د سراف یریاشع هعماج تا ر
یباشد و نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که :هر چه می دشاب رتشیب دمآ رد ناز     
صنایع دستی  168780مورد م 
ساختار اقتصادی نیز قوی تر میشود و هر چه سابقه بهرهبرداری بیشتر باشد ،به طبع آن در میزان در آمدی اقت یداص
تأثیر مستقیم دارد .پس باید توجه داشت ک ا یریاشع ماظن ه یرا الوحت تلع هب ن ت د ههههههه ه هههههههههههاای اخی شوختسد ر

  

دگرگونیهای زیادی شده است و در آیندهای نزدیک ساختار آن به کلی رو به انهدام خواهد رف زا یخرب هچرگ .ت
این نا بسامانیهای مرتبط با زندگی عشایری ابعاد جهانی دارد و به م فرشیپ تازاو تت تتتهاای ش فرگ

  

ایند یتعنص ی    

یرسد که با اجرای برنامههای بدون مطالعه روند آن تسررریع ش .دو
امروز ،اجتناب ناپذیر است .اما ضروری به نظر نم 
ممکن است تصور شود این نظام در چارچوب توسعه و پیشرفت امروزی نمیتواند جایگاهی داشته باشد ول دیاب ی   
توجه داشت که هیچ گونه توسعهای بدون اتکا به جنبههای تاریخی آن و بدون تجریبات گذشتگان نمیتواند رادیاپ    
باشد و بدون تردید نظام عشایری در این رابطه از اهمیت ویژهای برخوردار است بنا بر ای اهنشیپ هطبار نیا رد ن د     
میشود :که نظام عشایری متناسب با پیشرفتهای امروزی حفظ ش این و دو زز زززهاای جامع ریاشع ه ی  دیاب  در بلاق     
ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها تأمین و از هر گونه حرکتی که مغایر ب آ گنهرف ا

نن نننهاا اس وخ ت د   

داری شود و حمایتهای مالی و خدماتی باید به صورت منطقهای برنامهریزی شود و الگوهای خاص برای ه لیا ر   
یا طایفه با توجه به ساختار و قلمرو آنها طرح ریزی شود و برنامههای کوتاه مدت و میان مد عسوت ت هه ههه در جهت
بهبود و پایداری وضع این قشر میتواند بسیار متنوع باشد و انواع متعددی را در بر گیرد که برخ آ زا ی نننهاا عبارتند
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 ارائه خدمات جهت بهبود صنایع دس و یت، و خدمات آموزشی بهداشتی، تأمین نیازهای بهداشت دام، تأمین علوفه:از
 در خاتمه توجه به این نکته ضروری است که توسعه پاید را.دیگر فعالیتهای جنبی در عشایر استان فارس میباشد
    عشایری و ایجاد تعادل بین مناطق عشایری و غیر عشایری در استان فارس نه تنها به تغیی قطانم ینورد ماظن رد ر
      پ ییاتسور ی نیاربانب دراد دنو

عشایری وابسته نبوده بلکه به شکل پیچیدهای با دنیای خارج یعنی ن و یرهش یحاو

،ی
دستیابی به هدف توسعه پایدار در جامعه عشایری استان فارس نیازمند نگرش سیستمی به جوامع س رهش هناگ ه ییی ییی
.روستایی و عشایری است
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