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چکیده
بوم عشایر قشقایی (طایفه شش بلوکی) ترین عوامل موثر بر کوچ زودهنگام و بهنگام به مراتع ییالقی در زیستبه منظور شناسایی و تحلیل مهم

نفر از گروه کارشناسان مطلع و خبره در زمینه 45برداران عشایري و نیز خانوار از گروه بهره405، اقدام به نمونه آماري به تعداد1394در سال 
هاي فارس و بوشهر شد. روش تحقیق، پیمایش توصیفی و تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامه همراه با مصاحبه کوچ و مدیریت چراي دام در استان

هاي پارامتریک و آوري شد و سپس از طریق آزموناي) لیکرت جمعر قالب طیف (پنج گزینهبود. در این تحقیق نظرات دو گروه آماري د
مان ویتنی، کروسکال والیس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نظرات کارشناسان و uناپارامتریک از جمله: آنالیز تجزیه واریانس، 

ترین عوامل موثر بر کوچ زودهنگام ) وجود دارد. به طوري که کارشناسان مهم>01/0Pداري (ت معنیبرداران از نظر اولویت عوامل موثر، تفاوبهره
هاي پی در پی، نداشتن پروانه به ترتیب اولویت: ناکافی بودن علوفه در مراتع قشالقی، گرماي زودرس در قشالق، کاهش بارندگی و خشکسالیرا

ترین عوامل موثر بر کوچ زودهنگام را به برداران مهمدانند در حالی که بهرهند نسبت به بقیه عوامل میبچرا در قشالق و از بین رفتن مراتع میان
هاي پی در پی، نداشتن پروانه چرا در قشالق، ناکافی بودن علوفه در مراتع قشالقی، کمبود امکانات و ترتیب اولویت: کاهش بارندگی و خشکسالی

برداران ذیحق نسبت به بقیه عوامل برداري از مراتع ییالقی بین بهرهقشالق به ییالق و رقابت در رسیدن و بهرهخدمات بهداشتی در مسیر کوچ از 
برداران، ترین عوامل موثر بر کوچ بهنگام را به ترتیب اولویت: تعیین تاریخ کوچ از سوي دولت با هماهنگی بهرهدانند. همچنین کارشناسان مهممی

ي موقت از سوي دولت در مسیر کوچ عشایر از قشالق به ییالق، کنترل گیاه بهمن در قشالق از طریق اصالح مراتع، گماشتن هابرقراري اتراقگاه
ترین عوامل موثر بر کوچ برداران مهمدر حالی که بهره.دانندقرقبان براي مراتع ییالقی و حمایت دولت از طریق تامین علوفه نسبت به بقیه عوامل می

برداري از مراتع به ترتیب اولویت: وجود علوفه مرغوب در قشالق، حمایت دولت از طریق تامین علوفه، نبودن رقابت در رسیدن و بهرهبهنگام را
دانند. ضمناً در این برداران ذیحق، وجود مقدار زیاد علوفه در مرتع قشالق و کافی بودن آب در قشالق نسبت به بقیه عوامل میییالقی بین بهره

ها و بنکوهاي عشایري برداران(تیره) وجود دارد ولی بین نظرات بهره>01/0Pداري (یق مشخص شد که بین نظرات کارشناسان همبستگی معنیتحق
داري وجود ندارد. مورد بررسی) همبستگی معنی

کوچ زودهنگام، کوچ بهنگام، چراي زودرس، مراتع ییالقی، طایفه شش بلوکی.هاي کلیدي:واژه
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همقدم
کهکردگزارش1978سالدرجهانیتحقیقاتسسهؤم

وآفریقادرمراتعتخریبدلیلمهمترینحدازبیشچراي
مقداربهمراتعتخریبسببدامچرايهمچنیناسترالیاست.

مناطقدرسطحیروانابمیزانافزایشودرصد91تا58
وبهینهتعادلاست. برقراريشدهجهانخشکنیمهوخشک

اندازهومراتعتولیديتوانوبردارانبهرهتعدادبینقیمنط
نیازهايمهمترینازبرداريبهرهدر واحدهايگلهمناسب

تولیدعواملوريبهرهورشداست.مراتعپایدارمدیریت
داريمرتعامروزهدربردارد.راسودآوري اقتصاديبیشترین

است.ثبحمورداکولوژیکیوفنیجهاتازعمدهطوربه
گرفتننادیدهآنووجود داردجديخألیکروازاین
به .)1389(میالدفر، تاسمراتعاجتماعیواقتصاديهايجنبه
,Walker)گفته  فاکتورهاییاجتماعیاقتصاديعوامل،(2000

راآنوگذاشتهتأثیرمراتعچرايمدیریتدراغلبکههستند
ن بسیاري بر اهمیت محققا.دهندمیقرارخودالشعاعتحت

اند که از کلیدي تعادل دام و مرتع در مدیریت مراتع تأکید کرده
,Valentine(بهتوانآن جمله می 2001; Harrington et

al.,1984; (Holechek et al, اشاره نمود. به اعتقاد ) 2004
آنان انتخاب صحیح تعداد دام در مرتع مهمترین گزینه براي 

اثر .تولیدات دامی و بازده اقتصادي استبهبود پوشش گیاهی، 
چراي مفرط بر کاهش پوشش، تولید و تغییر ترکیب گیاهی در 

و Milchunas. مطالعات بسیاري به اثبات رسیده است
Lauenroth)1993 ،( در بررسی تأثیرات چرا بر روي پوشش

اي بستگی به به این نتیجه رسیدند که تغییرات ترکیب گونه
ا دارد. با این حال تولید اولیه با تغییرات زمان و شدت چر

کند. در این تحقیق گندمیان با افزایش اي تغییر نمیترکیب گونه
شدت چرا نسبت به سایر گیاهان بیشتر کاهش یافتند. البته 

McIntyre)نتایج مشابهی توسط & Lavorel, در (2001
Val(Valینزلند استرالیا، ئمراتع کو & Crawley, در (2005

,Liang)علفزارهاي انگلستان و هاي در استپ(2009

در حوزه آبخیز ) Mohamadi golrang)1994مغولستان و
بدست آمده است. آنان همچنین به این نتیجه رسیدند که 

ها را افزایش شدت و دفعات چرا مرگ و میر در همه گونه
افزایش داده و مرگ و میر در گیاهان نابالغ بیش از گیاهان 

منظوربهمستمرکوچبرمبتنیعشایرزندگی.لغ بوده استبا
وآبمساعدشرایطبهدسترسیومراتعازدامعلوفهتأمین

ایراندرطوالنیسابقهدارايزندگیروشهوایی است. این
سدهدراست.گرفتهشکلاقلیمیشرایطبامتناسبکهاست

ه وجودبعشایرسنتیزندگیشیوهدرزیادياخیر تحوالت
ندارند.راخودگذشتهکارکردعشایرکهنحويبهاست؛آمده

کوچوحرکتزمانتغییربهتوانمیتحوالتاینازجمله
و مراتعبهدامزودهنگامورودبهاغلبکهکرداشارهعشایر

زندگی.)1393ستانی، و(عابدي سرانجامدمیآنتخریب
مناطقدرعیشتمازخاصینوعداريمرتعوکوچبرمبتنی

مبنايکه برشودمیمحسوبجهانخشکنیمهوخشک
قوامطبیعیعلفزارهايومراتعازبرداريبهرهوگردانیرمه

نفرمیلیون200تا100بینکهشودمیزدهتخمین. استیافته
,Grahen)کنندزندگیروشاینبهدنیادر گذشتهدر.(2008
دربنديزمانبرنامهیکساسابرعشایرکوچدور،چنداننه

زمانبهترینشکلبدینوشدمیتنظیمایلیقدرتساختار
بهقشالقیمناطقازعشایرهايداموخانوارهاحرکتمناسب
تدوینبومیدانشوبه تجربهبا توجهبعکس،وییالقیمناطق

تنظیمعلت،همینبهبود.آمدهدستبهقرنهاطیکهشدمی
توسطمعموالًعشایرشروع کوچورکتمناسب حزمان

و شدمیانجامکدخداهاوکالنترخان،مانندایل،بزرگان
بهاقدامزمانایندربودندتنها مجازایلعشایرخانوارهاي

بینعشایرکوچاخیر،هايسالدرامانمایند؛کوچوجاییجابه
نجامازمانکهآنجاازاست.شدهدچار آشفتگیییالقوقشالق

مراتعبهدامهاهمراهبهعشایرورودزمانآن،تبعبهوکوچ
زیادياهمیتازمراتعصحیحمدیریتقشالقی دروییالقی

برهممختلفیپیامدهايتواندمینظمیبیایناست،برخوردار
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به. باشدداشتهمراتعسالمتوپایداريبرهمعشایر وزندگی
کوچتاشودمیانجامدولتسويازتالش زیاديعلت،همین

مراتعازحفاظتمعیارهايباکهیابدسامانبه نحويعشایر
ازمراتع.)1393(عابدي سروستانی، سازگار باشد

الگوهايبهوابستگیپراکندگی،وگوناگونیمانند:هایی،ویژگی
ازبودنبینیپیشو غیرقابلزمانطیدربودنمتفاوتفصلی،

,Nori)دارندبرخوراقلیمینظر استفادهدلیل،همین. به(2007
در.استدامچرايصحیحمدیریتنیازمندمراتعازمناسب

هنگامیبایدمرتعبهدامخروجوورودزمانداري،مرتععلم
تاباشندرسیدهخودتولیدورشدبه حداکثرگیاهانکهباشد
علوفهگیاهی،پوششپذیريآسیبرسیدنحداقلبهضمن

گیاهانچنانچهاین هنگام،درگیرد.قراراختیار دامدرشتريبی
وبذرشدنپراکندهبهمرتعدردامحرکتباشند،نشستهبذربه

بذرهايترتیب،بدین. کندمیکمکخاكبامخلوط شدن
خواهندمناسبفصلدررشدبرايرا مناسبتريشرایطگیاهان
کمترخاكشفرسایمرتع،گیاهیپوششبا افزایشداشت.

تجربه. شدخواهدتسهیلنیزخاكدرآبنفوذوشودمی
وورودزمانوبرداريبهرهمدتطولرعایتعملی درباره

ازیکیروشاینکهاستدادهنشانمرتعبهدامخروج
کیفیوکمیوضعیتبهبودهايراهمؤثرترینترین وارزان

وورودزمانمناسباجرايکهطوريبهگیاهیست؛پوشش
بهدرصد20حداقلساالنهتواندمیییالقیمراتعدرخروج دام

دبیفزایآنگیاهیپوششبهحدودهمیندرومرتعتولید
بدونچرايومرتعبهدامنابهنگاموروداما. )1379(صباحی، 

وبه کیفیتگیاهانزودرسچرايطریقازبندي،زمانبرنامه
بیان ،)1373عطري (. رساندخواهدآسیبمرتعسالمت

مکرربطورایران،ازجملهکشورهاازبرخیدرنماید که می
عشایرازاعمدامداراننقاط،ازبسیاريدرکهشودمیمشاهده

فرهنگیواجتماعی-اقتصاديمختلفعللبه،ییروستاو
یاوهابرفشدنذوبازپسبالفاصلهاوقاتگاهیحتی

د.نماینمیمرتعزودرسچرايبهماقداسرما،فصلشدنسپري

مراتعاندازهازبیشوزودرسچرايعلل، )1371(کردوانی 
مختلف،هايبصورتامکاناتعدمیاناچاريراایراندر

عدمدرمحلیاختالفاتمرتع،بودنگرانهوا،بودننامساعد
ازاطالععدممالکیت،عدمحسونبودنمالکقانون،رعایت
قنبري.کندمیذکرداريمرتعوامداريدصحیحاصول

علوفهکمبودراعشایريدامداريمسئلهمهمترین،)1380(
مرتعودامبینالزمتعادلرفتنبینازوهادامتغذیهبرايالزم
سختیراعشایرزندگیمهممشکالت،)1369(مهرابی.داندمی

کوچدرداموزنکاهشوکوچمسیردرامنیتنبودبهاره،کوچ
کوچلیدالمهمترینازیکی،)1378(جوري . داندمی

شخمزیربهوقشالقیمراتعنداشتنرادامدارانزودهنگام
،)1367(قنبري.کندمیمعرفیکاريشالیهايزمینرفتن

قشالقمنطقهاززودهنگامکوچسببکهايعمدهمشکالت
علوفه،مینأتدردولتی کافحمایتعدمشامل؛راشودمی

نوساندولت،وسیلهبهمناسبقیمتبامازاددامخریدعدم
گیاهانهجومهوا،شدیدگرمايدام،خریدقیمتشدید

نداشتنودامیهايبیماريبروزسمی،وغیرخوشخوراك
چراينتیجهدر. داندمیعشایرازتعداديدامیچرايپروانه

هايگونهجمعیتکاهشباعثمقررموعدازقبلورویهبی
برايعرصهنهایتدروشدهمرتعییقهقراسیروخوشخوراك

مقدم.گرددمیمساعدارزشبیوسمیومهاجمگیاهانرشد
راایرانکوهستانیمناطقویژهبهمراتعبیشترتخریب،)1377(

استمعتقدودانستهنیززودرسچرايمفرط،چرايبرعالوه
مرتعیگیاهانمراتع،ازوسیعیسطحعمل،اینتکراراثردرکه

سمیهايگونهبهراخودجايودادهدستازراخودمرغوب
) به 1384(نو همکارامحمديشاه.استدادهايعلوفهغیرو

ایلعشایرزودهنگامکوچکنترلطرحنظرسنجیبررسی 
نتایج تحقیقاصفهان پرداختند.استانییالقیمراتعدربختیاري

درآبوعلوفهکمبودهوا،گرمیماننداملیعودادنشان
عدمراه،ایلفقدانوبندمیانمراتعتخریبقشالق،
ازبرداريبهرهبودنمشاعکوچ،در مسیردولتدهیخدمات
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و روستائیانتوسطعشایرشدنراندهومزاحمتمراتع،
توسطییالقیمراتعچرانیدنازترسکوچ،مسیردرکشاورزان
ازقشالقدرچرانداشتن پروانهوعشایردیگروروستائیان

عابديشوند.میمحسوبزودهنگامکوچدرعواملمهمترین
بهارهزودرسکوچواکاويبه بررسی )1393(سروستانی

داد کهنشانهاي ایشانیافتهفارس پرداخت. عشایر در استان
ینمیانگوداردعمومیتییالقیبه مراتععشایرزودهنگامورود

ترتیب برابربهممسنیوخمسهایل قشقایی،سهبیندرآن
8/12آن متوسطمیزانمجموعدرروز و4/41و1/2، 5/17

صورتبهراخودهايدامعشایراغلبهمچنین،. روز است
دراین روشودهندمیکوچییالقسمتبهقشالقازپیاده

بهدامزودهنگامورودکاهشبهماشین،بادامانتقالبامقایسه
درعشایردادمطالعه نشاناین نتایج. انجامدییالقی میمراتع
گیاهآنان،نظرازوندارندکافیامنیتاحساسکوچهنگام
روز26و18ترتیببهتواندمیو همچنین خشکسالیبهمن
عامل ترینمهمعشایردیدازمجموع،دراندازد.جلوبهراکوچ

دامبرايعلوفهکمبودوآبکمبودترتیببهزودرس،در کوچ
براي قرقبانعشایري، گماشتنهايراهایلازصیانت.است
هاياتراقگاهایجادکوچ،امنیتتأمینافزایشییالقی،مراتع
دام، انجامحمایتیخدماتتأمینمنظوربهکوچمسیردرموقت

تأمینقشالقی،مراتعدربهمنگیاهکنترلبرايالزماقدامات
ازتأمین بخشیومناسبهايروشباعشایرنیازآب مورد

سالی از پیشنهادهايخشکهايسالدردامنیازموردعلوفه
است.عشایرزودرسکوچکنترلبرايپژوهشاین

هامواد و روش
1318700بوم طایفه شش بلوکی به وسعت تقریبی زیست

ر و اصفهان هایی از استان فارس، بوشههکتار شامل قسمت
هاي بزرگ در ایل قشقایی بشمار بومباشد و یکی از زیستمی
ییقشقاایلترین طوایفپرجمعیتازهابلوکیششآید. می

اختصاصبه خودراحداکثر جمعیتبومزیستایندروهستند

طایفهاینجمعیت1377آمارگیري سالاساسبردهند.می
83تیره،20ایلیهايدهربرحسببوده کهنفر31167بیش از

(مرکز آمار ایران، شودمیشاملراخانوار4593وبنکو
هاي بالقوه ییالق این طایفه در دشت نمدان از قابلیت).1377

هاي زراعی و دامداري برخوردار مناسبی براي توسعه فعالیت
وسیع فراشبند، هاي نسبتاًباشد. قلمرو قشقایی نیز که دشتمی

گیرد، اه، دشت پلنگ و خرمایک را دربرمیبوشکان، دژگ
داراي شرایط آب و هوایی مناسبی براي استفاده حداکثر از 

(اداره کل امور عشایر استان فارس، منابع آب و خاك است
1384.(

هکتار 474100قلمرو ییالقی این طایفه به وسعت تقریبی 
هاي آباده و اقلید از استان فارس و شامل سرحدات شهرستان

هرستان سمیرم از استان اصفهان بوده و در گستره جغرافیایی ش
دقیقه طول 46درجه و 52دقیقه طول غربی تا 30درجه، 51

عرضدقیقه 18درجه و 30النهار گرینویچ و شرقی از نصف
دقیقه عرض شمالی از استوا قرار 54درجه و 31جنوبی تا 

گرفته است.
هکتار 844600ریبی قلمرو قشالقی این طایفه به وسعت تق

هاي فیروزآباد و المرد از شامل مرزهاي سیاسی شهرستان
هاي دشتستان و دشتی، کنگان و دیر استان فارس و شهرستان

دقیقه 55درجه و 50بوده و گستره جغرافیایی راز استان بوشه
النهار دقیقه طول شرقی از نصف18درجه و 52طول غربی تا 

درجه و 29دقیقه عرض جنوبی تا 45درجه و 27گرینویچ و 
دقیقه عرض شمالی از استوا است.9

هاي (تیرهتیره7شامل بردارانبهرهدر این تحقیق گروه 
یارلو و بهلولی) دوقوزلو، علمدارلو، رحیمی، کوهی، کلهلو، قره

(بنکوهاي صفرلو، خواجه ویسلو، محمد علی بنکو23و 
داوودلو، جهانگیرلو، داوودلو، توش مارلو، آبادچی، عراقی، 

پارنالو، محمد خانلو نظري، رضایی کانلو، تقی بیگلو، بیگلو، 
میر، خدابخشلو، آقایی، بیرامی، پسندلو، اوزباشلو، چغارلو، 

کارشناس 45قاسملو و محمودي) و گروه کارشناسان شامل 
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عشایر و مدیریت چرا در ادارات کل منابع کوچخبره و مطلع با 
هاي فارس و بوشهر و همچنین در تانطبیعی و عشایر اس

عشایر این طایفه واقع شده، بومزیستهایی که شهرستان
باشد. می

تعیین حجم نمونه 
میزان دقت مینأتاز لحاظ ،اخذ تصمیم درباره حجم نمونه

از ،جویی در مقدار وقت و هزینهصرفهوگیرينتایج نمونه
بزرگ بودن اهمیتی خاص برخوردار است. بدیهی است که 

حجم نمونه موجب صرف هزینه و وقت زیاد و کوچک بودن 
سعی ما شود.حجم نمونه موجب عدم دقت کافی برآوردها می

بر این است که در چارچوب اطالعات موجود و با توجه به 
ترین حجم ممکن مناسب،وقت و هزینه ممکن و دقت الزم

از م نمونه ترتیب براي تعیین حجبدینرا انتخاب کنیم.نمونه
خانوار بدست 345حجم نمونه فرمول کوکران استفاده شد.

این طایفه براي دقت بیشتر در این بردارانبهرهکه در مورد آمد
شد که بر اساس حجم جامعه در انتخابنمونه405تحقیق 

گیري از حجم بنکو) و با نسبت23(تیره) و بنکوها7(هاتیره
در مورد کارشناسان در دو . جامعه، حجم نمونه مشخص شد

کارشناس خبره و مطلع 45تعداد استان بوشهر و فارس جمعاً
با کوچ عشایر و مدیریت چرا انتخاب شد.

اطالعاتآوريروش جمع
نیاز ازموردهايدادهگردآوريمنظوربهپژوهش،ایندر

کم (از خیلیلیکرتايگزینهپنجهايپرسشازپرسشنامه،
در.استفاده شد) و مصاحبه5زیاد امتیاز خیلیتا 1امتیاز
اعضايتعدادي ازاختیاردرهاسؤالپرسشنامه،رواییتأمین
خبرگان بخشو)نفر4(رشته مرتعدرمتخصصعلمیهیئت 

پرسشنامهدرآناننظرات برآیندوشددادهقرارنفر)4(اجرا
رابزااعتمادضریب قابلیتمحاسبهبراي.شدگنجانیده

در؛)2005قاسمی،(استفاده شدکرانباخآلفايازگیرياندازه

جامعهازخارجبردارانبهرهکمک باپرسشنامه15رابطهاین
استفادهباوگردیدتکمیلبصورت مصاحبهمطالعهموردآماري

پرسشنامهازبخشاینبرايکرانباخ، آلفايSPSSافزار نرماز
.بدست آمد) 78%بردارانبهرهي و برا83/0(براي کارشناسان 

در قالبتحقیقایندرنیازموردآمارواطالعاتآوريجمع
بومزیستمحلبردار دربه بهرهمراجعهومیدانیعملیات

مطالعهموردنمونهتعداد.شدانجامعشایري طایفه شش بلوکی
باشدهبنديطبقهگیريروش نمونهازاستفادهبااین تحقیقدر

نمونه346کوکرانفرمولکارگیريبهونسبتییصتخص
بنکوها ممکن بود در ازتعدادياینکهبهتوجهبا.دست آمدبه

هاي خود را از قشالق و یا در ییالق ساکن باشند ولی دام
بنکو23تیره و 7روي روازایندادند، طریق چوپان کوچ می

نمونه که در مورد چهار بنکو دو مجموعهانجام شد بررسی
نهایتدر.گردیدتکمیلهاو پرسشنامهمصاحبهجداگانهطوربه

وتحلیلتجزیهموردبعدخانوار پرسشنامه تکمیل و 405از 
اسمیرنف نرمال -با استفاده از روش کالموگراف.گرفتقرار

ها بررسی شد که از توزیع نرمال تبعیت نموده،بودن داده
هاي امتریک و هم از روشهاي آماري پاربنابراین هم از روش
هاي بدست آمده، وتحلیل دادهتجزیهبرايآماري ناپارامتریک 

استفاده شد. 

هاوتحلیل دادههاي تجزیهروش
هاي پارامتریک ازجمله آنالیز آزموندر این تحقیق از

هايآزمون دانکن و همچنین از آزمونتجزیه واریانس،
دو گروهینبهاانگینمیناپارامتربک براي تعیین معناداري

کروسکال مان ویتنی و uجمله ازبردارانبهرهکارشناسان و 
پارامتریک غیربرابرمان ویتنی uآزمون .شداستفاده والیس

هاي هایی که از طرحایسه دادهقمستقل است و براي مtآزمون 
گیرد.آیند مورد استفاده قرار میهاي مستقل بدست میگروه

جفت شده tپارامتریک آزمون غیربرابرن آزمون ویلکاکسو
هاي گیري مکرر و طرحهایی که از اندازهاست و براي داده
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در این رود.آیند بکار میهمتا شده بدست میهايزوج
ها اسبات روي رتبهحو مشودانجام میبندي ها رتبهزمونآ

. براي بررسی میزان همبستگی بین نظرات گیردانجام می
از ضریب بردارانبهرهو همچنین بین نظرات کارشناسان 

اي اسپیرمن استفاده شد.همبستگی رتبه

نتایج
از زودهنگامبر کوچ ثر ؤمعوامل مهمتریننتایج تعیین -الف

بردارانبهرهدید کارشناسان و 
مشخص است، کارشناسان 1طور که در جدول همان
ترتیب بهرا به مراتع ییالقی زودهنگامبر کوچ ثر ؤمعوامل 

اولویت: ناکافی بودن علوفه در مراتع قشالقی، گرماي زودرس 
هاي پی در پی، در قشالق، کاهش بارندگی و خشکسالی

بندنداشتن پروانه چرا در قشالق و از بین رفتن مراتع میان
مورد بررسی ازجمله آزار ثر ؤممهمتر از بقیه عوامل دانند؛می

ق، تبدیل کاربري مراتع و بهمن به دام در قشالرساندن گیاه

بردارانبهرهکاهش سطح آن در قشالق، امکان حضور 
برداري از مراتع غیرذیحق در ییالق، رقابت در رسیدن و بهره

ذیحق، کمبود امکانات و خدمات بردارانبهرهییالقی بین 
بهداشتی در مسیر کوچ از قشالق به ییالق و ترس از چراندن 

. در باشدمییان و عشایر دیگر مراتع ییالقی توسط روستائ
ترتیب را بهزودهنگامبر کوچ ثر ؤمعوامل بردارانبهرهحالی که 

هاي پی در پی، نداشتن اولویت: کاهش بارندگی و خشکسالی
پروانه چرا در قشالق، ناکافی بودن علوفه در مراتع قشالقی، 
کمبود امکانات و خدمات بهداشتی در مسیر کوچ از قشالق به 

برداري از مراتع ییالقی بین و رقابت در رسیدن و بهرهییالق
مورد ثر ؤممهمتر از بقیه عوامل دانند؛میذیحقبردارانبهره

بررسی ازجمله ترس از چراندن مراتع ییالقی توسط روستائیان 
غیرذیحق در ییالق، بردارانبهرهو عشایر دیگر، امکان حضور 

ق، تبدیل کاربري مراتع آزار رساندن گیاه بهمن به دام در قشال
و کاهش سطح آن در قشالق، گرماي زودرس در قشالق و از 

.باشدمیبند بین رفتن مراتع میان



بردارانبهرهکارشناسان و دیداز زودهنگامبر کوچ ثر ؤمعوامل اهمیتاولویت -1جدول 

مؤثرعوامل وضعیت کوچ
میانگین نظرات 

کارشناسان
نفر)45(

SE
ز معیاراشتباه ا

اولویت اهمیت 
از دید مؤثر عوامل 

کارشناسان

میانگین نظرات
بهرهبرداران

خانوار)405(

SE
اشتباه از معیار

اولویت اهمیت 
از مؤثر عوامل 

بردارانبهرهدید 

زودهنگامکوچ 

9778/310773/027901/304233/010گرماي زودرس در قشالق
7333/213999/0105975/20392/04در مسیر کوچ از قشالق به ییالق کمبود امکانات و خدمات بهداشتی

9111/313417/08116/304074/07غیرذیحق در ییالقبردارانبهرهامکان حضور 
0222/412098/055679/304713/011بند از بین رفتن مراتع میان

0444/41144/031012/403504/01هاي پی در پی کاهش بارندگی و خشکسالی
9333/313633/090469/403925/05ذیحق بردارانبهرهبرداري از مراتع ییالقی بین رقابت در رسیدن و بهره

414564/0119877/303947/06ترس از چراندن مراتع ییالقی توسط روستائیان و عشایر دیگر 
0889/409961/01084/403791/03ناکافی بودن علوفه در مراتع قشالقی 

0222/311673/046741/203757/02نداشتن پروانه چرا در قشالق 
8889/3124/064889/304219/08آزار رساندن گیاه بهمن به دام در قشالق 

1778/312427/070049/304224/09تبدیل کاربري مراتع و کاهش سطح آن در قشالق 

تعیین موردسابقه کار در از نظر هاي مختلف هاي مختلف سنی و همچنین بین گروهنتایج بدست آمده از آنالیز تجزیه واریانس، در مورد نظرات کارشناسان بین گروهبر اساس
، بین نظرات کارشناسان و 2مان ویتنی جدول uآزمون درصد بدست نیامد. با استفاده از5درصد و 1داري در سطح ، هیچگونه تفاوت معنیزودهنگامبر کوچ ثر ؤمعوامل مهمترین

) وجود دارد.>01/0P(داريتفاوت معنیزودهنگامبر کوچ ثر ؤمعشایري در مورد پاسخگویی به عوامل بردارانبهره



مان ویتنیUبه روشامزودهنگثر بر کوچؤپاسخگویی به عوامل ممورددربردارانبهرهمقایسه میانگین بین نظرات کارشناسان و -2جدول
نظرات تعداد افراد پاسخگو Mean Rank Sum of Ranks

زودهنگام دام عوامل مؤثر بر کوچ
به مراتع ییالقی

بردارانبهره 405 62/218 5/88539 **

کارشناسان 45 46/287 5/12936

کل 450

Mann-Whitney U 5/6324

Wilcoxon W 5/88539

Z - 381/3

Asymp. Sig. (2-tailed) 001/0

بر ثر ؤمعوامل مهمترینتعیین موردتیره) در 7(هاي مختلف مورد بررسیبین تیرهبردارانبهره، در مورد نظرات 3بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز تجزیه واریانس جدول 
هاي مختلف مورد بررسی در بین تیرهبردارانبهره، در مورد نظرات 3ن با استفاده از آزمون کروسکال والیس جدول ) وجود دارد. همچنی>01/0P(داري، تفاوت معنیزودهنگامکوچ 
) وجود دارد.>01/0P(داريمعنیتفاوتزودهنگامبر کوچ ثر ؤمعوامل مهمترینتعیین مورد



به زودهنگامبر کوچ ثر ؤمرد پاسخگویی به عوامل هاي مختلف در موبین تیرهبردارانبهرهنظراتمیانگین همقایس-3جدول 
(کروسکال والیس)یه واریانس) و ناپارامتریکز(آنالیز تجروش پارامتریک

Test Statistics(a,b) آنالیز واریانس
بر کوچمؤثر عوامل 

دام به مراتع زودهنگام
ییالقی بر کوچمؤثر عوامل 

دام به مراتع زودهنگام
ییالقی

منابع وع مربعاتمحم درجه آزادي میانگین مربعات F Sig.

Chi-Square 554/34 بین گروهی 875/2 6 479/0 676/5 0/0

df 6 درون گروهی 596/33 398 084/0

Asymp. Sig. 0/0 کل 471/36 404

a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: T
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ه از آنالیز تجزیه واریانس جدول بر اساس نتایج بدست آمد
بین بنکوهاي مختلف مورد بردارانبهره، در مورد نظرات 4

بر کوچ ثر ؤمعوامل مهمترینتعیین موردبنکو) در 23(بررسی
) وجود دارد. همچنین >01/0P(داري، تفاوت معنیزودهنگام

، در مورد 4با استفاده از آزمون کروسکال والیس جدول 
موردبین بنکوهاي مختلف مورد بررسی در ردارانببهرهنظرات 
تفاوت زودهنگامبر کوچ ثر ؤمعوامل مهمترینتعیین 

) وجود دارد.>01/0P(داريمعنی

س) و واریانیه زتج(آنالیز به روش پارامتریکزودهنگامبر کوچ ثر ؤمبین بنکوهاي مختلف در مورد عوامل بردارانبهرهمیانگین نظرات همقایس-4جدول 
(کروسکال والیس)ناپارامتریک

Test Statistics(a,b) آنالیز واریانس
عوامل مؤثر بر 

دام زودهنگامکوچ
به مراتع ییالقی عوامل مؤثر بر کوچ

دام به زودهنگام
مراتع ییالقی

منابع
مجموع 
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
مربعات F Sig.

Chi-Square 904/124 بین گروهی 624/10 26 409/0 976/5 0/0

df 22
درون 
گروهی

847/25 378 068/0

Asymp. Sig. 0/0 کل 471/36 404
a Kruskal Wallis Test     b Grouping Variable: T

در مورد بررسی میزان همبستگی بین نظرات کارشناسان-
زودهنگامبر کوچ ثر ؤمپاسخگویی به عوامل 

، 5جدولاي اسپیرمناستفاده از ضریب همبستگی رتبهبا
داريمشخص شد که بین نظرات کارشناسان همبستگی معنی

)01/0P<( بر کوچ ثر ؤمدر مورد پاسخگویی به عوامل
نظرات کارشناسان با وجود دارد. بدین معنی که زودهنگام

همسو بوده است.

اي اسپیرمنبا استفاده از ضریب همبستگی رتبهزودهنگامبر کوچ ثر ؤمر مورد پاسخگویی به عوامل میزان همبستگی بین نظرات کارشناسان د-5جدول

Spearman's rho

Correlation Coefficient 406/0 **

Sig. (2-tailed) 006/0

تعداد کارشناس پاسخگو 45
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در مورد بردارانبهرهبررسی میزان همبستگی بین نظرات -
زودهنگامبر کوچ ثر ؤمعوامل پاسخگویی به 

، 6جدول اي اسپیرمنبا استفاده از ضریب همبستگی رتبه

داري همبستگی معنیبردارانبهرهمشخص شد که بین نظرات 
وجود زودهنگامبر کوچ مؤثردر مورد پاسخگویی به عوامل 

همسو نبوده است.بردارانبهرهنظرات با ندارد. بدین معنی که 

اي اسپیرمنبا استفاده از ضریب همبستگی رتبهزودهنگامبر کوچ ثر ؤمدر مورد پاسخگویی به عوامل بردارانبهرهبین نظرات همبستگیمیزان-6جدول 

Spearman's rho

Correlation Coefficient
065/0

Sig. (2-tailed)
191/0

تعداد بهره بردار پاسخگو
405

بر کوچ بهنگام از دید ر ثؤمعوامل مهمتریننتایج تعیین -ب
بردارانبهرهکارشناسان و 

کارشناسان ،7بر اساس نتایج بدست آمده در جدول 
ترتیب اولویت:بهرا بر کوچ بهنگام به مراتع ییالقی ثر ؤمعوامل 

، بردارانبهرهتعیین تاریخ کوچ از سوي دولت با هماهنگی 
هاي موقت از سوي دولت در مسیر کوچبرقراري اتراقگاه

عشایر از قشالق به ییالق، کنترل گیاه بهمن در قشالق از 
طریق اصالح مراتع، گماشتن قرقبان براي مراتع ییالقی و 

مهمتر از بقیه دانند؛ میعلوفه مین أتحمایت دولت از طریق 
وجود علوفه مرغوب در قشالق، عوامل مورد بررسی ازجمله

ییالقی بین برداري از مراتع نبودن رقابت در رسیدن و بهره
ذیحق، وجود مقدار زیاد علوفه در مرتع قشالق، بردارانبهره

کافی بودن آب در قشالق و مساعد بودن هوا در قشالق
بر کوچ بهنگام ثر ؤمعوامل بردارانبهره. در حالی که باشدمی

هاي پی در ترتیب اولویت: کاهش بارندگی و خشکسالیرا به
، ناکافی بودن علوفه در پی، نداشتن پروانه چرا در قشالق

مراتع قشالقی، کمبود امکانات و خدمات بهداشتی در مسیر 
برداري از کوچ از قشالق به ییالق و رقابت در رسیدن و بهره

مهمتر از بقیه دانند؛میذیحقبردارانبهرهمراتع ییالقی بین 

تعیین تاریخ کوچ از سوي مورد بررسی ازجملهثر ؤمعوامل 
، کنترل گیاه بهمن در قشالق از بردارانبهرهی دولت با هماهنگ

هاي موقت از سوي طریق اصالح مراتع، برقراري اتراقگاه
از قشالق به ییالق، مساعد بودن دولت در مسیر کوچ عشایر

.باشدمیهوا در قشالق و گماشتن قرقبان براي مراتع ییالقی
بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز تجزیه واریانس، در

هاي مختلف سنی و همچنین مورد نظرات کارشناسان بین گروه
عوامل مهمترینتعیین موردهاي مختلف سابقه کار در بین گروه

1داري در سطح ثر بر کوچ بهنگام هیچگونه تفاوت معنیؤم
از آزمون استفادهبا که طوريبهدرصد بدست نیامد. 5درصد و 

u بردارانبهرهسان و ، بین نظرات کارشنا8مان ویتنی جدول
ثر بر کوچ بهنگام ؤعشایري در مورد پاسخگویی به عوامل م

) وجود دارد.>01/0p(داريتفاوت معنی
با استفاده از آنالیز تجزیه واریانس و آزمون کروسکال 

، مقایسه میانگین انجام و مشخص شد که بین 9والیس جدول 
اسخگویی هاي مختلف طایفه شش بلوکی در مورد پدیدگاه تیره
داري عوامل مؤثر بر کوچ بهنگام تفاوت معنیبه مهمترین

)01/0P< بین بنکوهاي مختلف تفاوت) وجود دارد. همچنین این
وجود دارد.10بنکو) در جدول 23مورد بررسی (



بردارانبهرهبر کوچ بهنگام از نظر کارشناسان و ثر ؤمعوامل اهمیتاولویت -7جدول 

ثرؤمعوامل وضعیت کوچ
میانگین نظرات 

کارشناسان
نفر)45(

SE
اشتباه از معیار

اولویت اهمیت 
از ثر ؤمعوامل

دید کارشناسان

میانگین نظرات 
بردارانبهره

خانوار)405(

SE
اشتباه از معیار

اولویت اهمیت 
از ثر ؤمعوامل

بردارانبهرهدید 

(کوچ کوچ بهنگام
موقع)ب

5778/316663/0101432/304393/09مساعد بودن هوا در قشالق 
8/315763/095086/304056/05کافی بودن آب در قشالق 

7111/312958/042099/304698/010گماشتن قرقبان براي مراتع ییالقی 
هاي موقت از سوي دولت در مسیر کوچ عشایر  از قشالق به برقراري اتراقگاه

ییالق 
1778/409686/02116/304392/08

9333/314355/071432/403681/03ذیحق بردارانبهرهبرداري از مراتع ییالقی بین نبودن رقابت در رسیدن و بهره
2222/408342/011753/304096/06بردارانبهرهتعیین تاریخ کوچ از سوي دولت با هماهنگی 

8/314071/062099/403541/01وجود علوفه مرغوب در قشالق 
0222/413666/051111/403583/02علوفه مین أتحمایت دولت از طریق 

7333/31206/036321/304382/07کنترل گیاه بهمن در قشالق از طریق اصالح مراتع 

8889/314641/080691/403782/04وجود مقدار زیاد علوفه در مرتع  قشالق 
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مان ویتنیUبهنگام به روشبر کوچثر ؤمپاسخگویی به عوامل مورددربردارانبهرهو کارشناسانمیانگین بین نظرات مقایسه-8جدول

هنگام دام به مراتع ییالقیببر کوچمؤثر عوامل 

نظرات تعداد افراد پاسخگو Mean Rank Sum of Ranks

بردارانبهره 405 72/217 88177**
کارشناسان 45 51/295 13298

کل 450

Mann-Whitney U 5962

Wilcoxon W 88177

Z - 823/3

Asymp. Sig. (2-tailed) 0/0

یه زتج(آنالیز به روش پارامتریکبر کوچ بهنگام ثر ؤمهاي مختلف در مورد پاسخگویی به عوامل تیرهبینبردارانبهرهمیانگین نظرات ه مقایس-9جدول 
(کروسکال والیس)ریکواریانس) و ناپارامت

Test Statistics(a,b) آنالیز واریانس
بر مؤثر عوامل 

هنگام دام به بکوچ
مراتع ییالقی

بر مؤثر عوامل 
هنگام دام بکوچ

به مراتع ییالقی

منابع
مجموع 
مربعات

درجه آزادي
میانگین 
مربعات F Sig.

Chi-
Square

127/34
بین گروهی

173/3 6 529/0 019/6 0/0

df
6 درون 

گروهی
966/34 398 088/0

Asymp.
Sig.

6
کل

139/38 405

a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable:T
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به روش پارامتریکبر کوچ بهنگام ثر ؤمبین بنکوهاي مختلف در مورد عوامل بردارانبهرهنظراتمیانگین همقایس-10جدول
(کروسکال والیس)واریانس) و ناپارامتریکیه زجت(آنالیز 

Test Statistics(a,b) آنالیز واریانس

بر کوچثر ؤمعوامل 
هنگام دام به مراتع ب

ییالقی
بر ثر ؤمعوامل 

هنگام دام بکوچ
به مراتع ییالقی

منابع
مجموع 
مربعات

درجه آزادي
میانگین 
مربعات F Sig.

Chi-Square
476/87

بین گروهی
978/7 26 307/0 845/3 0/0

df
26

درون گروهی
161/30 378 08/0

Asymp.
Sig.

0/0
کل

139/38 404

a Kruskal Wallis Test     b Grouping Variable: T

بردارانبهرهو بررسی میزان همبستگی بین نظرات کارشناسان- 
هنگامبر کوچ بمؤثر در مورد پاسخگویی به عوامل 

جدولهاياي اسپیرمنبا استفاده از ضریب همبستگی رتبه
و همچنین، مشخص شد که بین نظرات کارشناسان12و 11

در مورد داريهمبستگی معنیهیچگونه بردارانبهرهبین نظرات
یعنی دارد.نوجود بر کوچ بهنگامثر ؤمپاسخگویی به عوامل 

را خودمستقل از هم نظرات طور بهبردارانبهرهکارشناسان و 
اند.اعالم نموده

اي اسپیرمنبر کوچ بهنگام با استفاده از ضریب همبستگی رتبهثر ؤمدر مورد پاسخگویی به عوامل کارشناسانمیزان همبستگی بین نظرات -11جدول

Spearman's rho
هنگام دام ببر کوچثر ؤمعوامل 

به مراتع ییالقی

Correlation Coefficient
281/0

Sig. (2-tailed)
062/0

تعداد کارشناس پاسخگو
45
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اي اسپیرمنبر کوچ بهنگام با استفاده از ضریب همبستگی رتبهثر ؤمپاسخگویی به عوامل مورددر بردارانبهرهمیزان همبستگی بین نظرات -12جدول

Spearman's rho
هنگام دام ببر کوچثر ؤمعوامل 

قیبه مراتع ییال

Correlation Coefficient 063/0

Sig. (2-tailed) 207/0

تعداد بهره بردار پاسخگو 405

بحث
5مشخص است، کارشناسان 1طور که در جدول همان
بر کوچ مؤثر عوامل مورد در را مورد پرسشنامه 11مورد از 
مورد از 5هم بردارانبهرهبه همین منوال ،برگزیدندزودهنگام

را انتخاب کردند. بر اساس نتایج بدست مؤثر مورد عوامل 11
ویتنی بین نظرات من، با استفاده از آزمون 2آمده از جدول 

از نظر پاسخگویی و امتیاز دادن به بردارانبهرهکارشناسان و 
)>01/0P(داريتفاوت معنیزودهنگامبر کوچ مؤثر عوامل 

که اختالف دیدگاهدهنده این است بدست آمد. این موضوع نشان
این اختالف، اگر با وجود بین این دو گروه پاسخگو وجود دارد.

در مورد 5تا 1عوامل تأخر از اولویت و ترتیب تقدم و 
کارشناسان و زودهنگامبر کوچ مؤثر عوامل مهمترین

مشخص 1طور که در جدول صرفنظر کنیم، همانبردارانبهره
؛شوددیده میمؤثر وامل عمهمتریناست وجه تشابهی هم در 

ازجمله ناکافی بودن علوفه در مراتع قشالقی، کاهش بارندگی و 
بوده؛ هاي پی در پی و نداشتن پروانه چرا در قشالقخشکسالی

پس در هر نظر وجود دارد.بعدي اختالفدو عاملفقط در البته 
هر دو ، زودهنگامبر کوچ مؤثر عوامل مهمترینسه مورد از 

نظر دارند اتفاق) تقریباًبردارانبهره(کارشناسان و گوگروه پاسخ
باشد و الزم توان پذیرفت که این عوامل بسیار با اهمیت میمیو 

و جلوگیري از کوچ هاي تقویم کوچریزياست در برنامه
قرار گیرد. این نتایج با نتایج محققان دیگر مورد توجهزودهنگام
عابدي و)1384(محمدي شاه،)1380(قنبريازجمله 
به آن توجه باید از مواردي که مطابقت دارد.)1393(سروستان

علل مورد نمود اینکه برخالف برخی از تحقیقات انجام شده در 

عامل آزار پاسخگو در این تحقیقبردارانبهره، زودهنگامکوچ 
عامل ذکر 11را از میان Stipa capensisرساندن گیاه بهمن 
اولویت بردارانبهرهو 6کارشناسان اولویت شده در پرسشنامه،

اند و علت این موضوع این است که کمی بارش و اعالم نموده8
باعث طایفه شش بلوکیبوم زیستهاي پی در پی در خشکسالی

شده که گیاه بهمن از عرصه مراتع قشالقی حذف و یا بسیار کم
آن هم بصورت موضعی در برخی قلمروهاي عشایري و ،شود

براي این عامل بردارانبهرههم کارشناسان و هم دلیل همین به
مشخص است7جدول با توجه بهارزش زیادي قائل نشدند.

عوامل مورد در را مورد پرسشنامه 11مورد از 5کارشناسان که 
5هم بردارانبهرهبه همین منوال ،بر کوچ بهنگام برگزیدندمؤثر 

انتخاب کردند. بر اساس نتایج را مؤثر مورد عوامل 11مورد از 
ویتنی بین من، با استفاده از آزمون 8بدست آمده از جدول 
از نظر پاسخگویی و امتیاز بردارانبهرهنظرات کارشناسان و 

داريبر کوچ بهنگام تفاوت معنیمؤثر دادن به عوامل 
)01/0P<دهنده این است که ) وجود دارد. این موضوع نشان

با وجود این دو گروه پاسخگو وجود دارد. اختالف دیدگاه بین
مؤثر عامل مهمترینتوان گفت که این اختالف دیدگاه، فقط می
نظر دارند، حمایت دولت از طریق که هر دو گروه پاسخگو اتفاق

هاي پی در پی که در علوفه است. با توجه به خشکسالیتأمین 
این بود،بعضی از قلمروهاي قشالقی عشایر طایفه شش بلوکی 

. رسیدسال 8مدت خشکی و خشکسالی و کم بارشی به حدود 
اي مهلک بر دامداري این موضوع و گرانی قیمت علوفه ضربه

اطالع از تخریب مراتعبا وجود عشایري وارد کرده که عشایر 
اقدام به کوچ زودرس و نابهنگام به مراتع ییالقی نموده و با این 
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سرمایه خود را مهمترینه و کار تیشه به ریشه گیاهان مرتعی زد
هاي تقویم کوچ و ریزيدر برنامهبنابراین کنند.دچار تزلزل می

این عامل از طریق دولت حمایت باید ، هنگامبکوچ برقراري
به نظرات هر دو گروه پاسخگو و عوامل باید ضمن اینکه ،شود

با شده، توجه نمود.بیان با اهمیت دیگر هم که در این رابطه 
، بین نظرات کارشناسان از لحاظ نتایج تحقیقبه توجه 

بر کوچ مؤثر عوامل مهمترینپاسخگویی و دادن امتیاز به 
داري وجود ندارد تفاوت معنیو همچنین کوچ بهنگامزودهنگام

؛) وجود دارد>01/0P(داريبین کارشناسان همبستگی معنیاما 
مختلف ها و بنکوهايبین تیرهبردارانبهرهدر حالی که در 

عوامل مهمترینعشایري از لحاظ پاسخگویی و دادن امتیاز به 
داريو همچنین کوچ بهنگام تفاوت معنیزودهنگامبر کوچ مؤثر 

)01/0P<تفکر کارشناسان با رسد نظر می) وجود دارد که به
بدلیل احتماالًبردارانبهرههمسو بوده و همگرایی دارد ولی در 

هاي فردي و نگرش، ویژگیفتار،جمعیت بیشتر و تنوع در ر
بوم خود بوده و از اجتماعی و همچنین در برخورد با زیست

باشد.دگرگونی بیشتري در دیدگاه و نگرش برخوردار می

پیشنهادها
نیاز در قشالق و موردعلوفهبهدسترسیعشایر در صورت

احساسموعداززودترکوچبرايمشکلی، در مسیر کوچ
کوچازناشیمشکالتومشقاتدرگیرراودخونمایندنمی

مسیرمرتعی درهايعلوفهازاستفادهسربروکنندنمیزودهنگام
. پیشنهاد پردازندنمینزاعبهیکدیگرباییالقیمراتعوکوچ
شود براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق که هم می

بر ؤثر معامل مهمترینعشایري بردارانبهرهکارشناسان و هم 
علوفه عنوان تأمین را حمایت دولت از طریق زودهنگامکوچ 

کرده بودند، براي این عامل مهم تمهیداتی اندیشیده شود تا جلو 
رسد براي گرفته شود. هرچند به نظر میزودهنگامکوچ 

در مؤثر ماتریسی از عوامل مهم باید زودهنگامجلوگیري از کوچ 
حقیق مبنی بر اینکه کارشناسان بر اساس نتایج تنظر گرفته شود.

تعیین تاریخ کوچ از سوي را بر کوچ بهنگاممؤثر عامل مهمترین
ربه نظرو ازاین؛انداعالم کردهبردارانبهرهدولت با هماهنگی 

براي تعیین تاریخ و تقویم در استان فارسبعداز این رسد می
عشایري خبرهبردارانبهرهکوچ عشایر از قشالق به ییالق نظرات 

برحسب ایل، طایفه، تیره و حتی بنکوهاي مختلف گرفته شده و با 
عمل آمده تا کوچ بهنگام اتفاق بیفتد و هاي الزم بهآنان هماهنگی

نبودن رقابت در رسیدن و جلو تخریب مراتع ییالقی گرفته شود.
عامل ذیحق ازجمله بردارانبهرهبرداري از مراتع ییالقی بین بهره

اعالم براي انجام کوچ بهنگامبردارانبهرهکه استمهم دیگري
عامل مهم همچنین گماشتن قرقبان براي مراتع ییالقیاند. کرده

به این ؛ بنابراین اندکردهبه آن اشاره که کارشناساندیگري است
بیشتر از چراندن بردارانبهرهتوان دست یافت که نگرانی نتیجه می

داران عشایري غیر و به وسیله مرتعمراتع ییالقی زودتر از موعد
همین عوامل باعث شده که باشد.میروستائیان مستقر در ییالق 

براي چراندن مراتع بردارانبهرهو افتادهاتفاق زودهنگامچراي 
نتیجه آن در این صورت؛از یکدیگر گوي سبقت بربایندییالقی

چیزي جز چراي زودرس، مفرط و تخریب بیش از حد مراتع
در رسد کهنخواهد بود. براي حل این مشکل به نظر میییالقی
هاي الزم داده شود بردار آموزشهاي مختلف به جامعه بهرهزمینه

داري تهیه و طرح مرتعشانبراي مراتع ییالقی خودراغب شود تا 
و این نگرانی شدهبدین طریق مراتع حفظ .به مرحله اجرا بگذارند

ه ذکر است که پروژه بزرگ مدیریت الزم ب.خواهد شدبرطرف 
سال است که در 8مدت که از سوي دولت تهیه شده، چرا 
ولی بدالیل زیادي استها به مرحله اجرا گذاشته شدهاستان

و ... این پروژه نتوانسته اجرایی ، یلازجمله مشکالت فنی، ما
گردد چنانچه پیشنهاد میبنابراین موفقیت زیادي کسب نماید. 

توان امیدوار می، اجراي این پروژه برداشته شودراهسرموانع بر
بسیاري از گرفته شود.زودهنگامجلو کوچ تا حدوديکهبود

کوچبامقایسهدرروشاینوکنندمیکوچپیادهصورتبهعشایر
مراتعبهدامزودهنگامورودمیزانکاهشبهتواندمیماشینی
ازبا استفادهفقطدامجاییهجابدیگر،بیانبهبینجامد.ییالقی
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هاي موقت از عشایري، برقراري اتراقگاههايراهایلازصیانت

شتنسوي دولت در مسیر کوچ عشایر از قشالق به ییالق و گما
اینچرانده نشدنازاطمینانمنظوربهییالقیمراتعبرايقرقبان
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Abstract
Data gathering was done using 405 respondents from nomads and also 45 respondents from

well-skilled and knowledgeable experts regarding migration and livestock grazing management in
Fars and Bushehr provinces with the aim of identification and analyzing the most important factors
affecting early and well-timed migration toward summer rangelands in Qashqai nomad (Shesh-
Bolooki tribe) ecosystem in 2015. Descriptive and analytic methodology was applied using
questionnaire and interview methods. In this study, the views of two respondent groups were
assessed using Likert scale (five ordered response levels). Then, they were compared through
parametric and non-parametric tests including analysis of variance, Mann–Whitney U and Kruskal–
Wallis tests. The results showed that there was a significant difference between experts and
beneficiaries views with regard to the priority of factors (P<0.01). Based on experts’ views, the lack
of enough forage in winter rangelands, early warm weather in winter rangelands, decreasing of
precipitation and consecutive droughts, not having grazing license in winter rangelands and
degradation of migration route were the most important factors affecting early migration. However,
according to the beneficiaries’ views, reduced precipitation and consecutive droughts, not-having
grazing license for winter rangelands, lack of enough forage in winter rangelands, lack of health
facilities and services on the way from winter rangelands to summer rangelands and competing to
reach summer rangelands among the beneficiaries, were introduced as the most important factors
affecting early migration. Based upon the experts views, determining migration time by the
government in coordination with beneficiaries, establishment of temporary settlements on the way
between summer and winter rangelands, controlling the Stipa capensis species in winter rangelands
through rangeland improvement plans, assigning rangers for summer rangelands and government
support through providing supplementary forage were among the most important factors affecting
well timed migration. According to the beneficiaries’ views, existing of suitable forage in winter
rangelands, government support through supplementary forage provision, lack of competition
between beneficiaries on reaching and exploiting summer rangelands, existing of enough forage in
winter rangelands and having enough drinking water in winter rangelands rangelands In this
research, it was found that there is a significant correlation between experts views (P<0.01);
however, no significant correlation was found between the beneficiaries views.

Keywords: Early migration, well-timed migration, early grazing, summer rangelands, Shesh-
Bolooki tribe.


