
 

  اجتماعی عشایر انسجامارزیابی اثرات مسائل اجتماعی و اقتصادی بر 

 سبالن(های کوه موردی: عشایر ایل شاهسون دامنهمطالعۀ )

  ايرانطبیعی ساریمنابع، دانشگاه علوم کشاورزی و مرتعداریکارشناسی ارشد آموختۀ دانش ؛ *زادهحسینعسگر ،. 

 ايرانطبیعی ساریمنابعدانشگاه علوم کشاورزی و  ،استاديار گروه مرتع و آبخیزداریاله حیدری؛ قدرت ،. 

  ايرانطبیعی گرگانمنابعدانشگاه علوم کشاورزی و  ،دانشیار گروه مرتع و آبخیزداریحسین بارانی؛ ،. 

  ايرانطبیعی ساریمنابعدانشگاه علوم کشاورزی و  ،استاديار گروه مرتع و آبخیزداریحسن زالی؛ ،. 

  ايران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزیها و مراتع کشور تحقیقات جنگل ۀموسس ت علمیهیئعضو احسان زندی اصفهان؛ ،. 

 

  چکیده  
هنای   زنندگی در دوره شنیو   رغم اینکه اینن  های معیشت در سرزمین ایران بوده است. علی های دور یکی از شیوه کوچندگی از گذشته

مختلف تغییراتی کرده است، اما شدت و ضعف آن عالوه بر دام و مرتع، منشاء اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز داشنته اسنت. بننابراین    

است که با اسنتفاده   نفر بوده 07مورد نظر منطقۀ آمناری جامعۀ اجتماعی و فرهنگی عشایر حائز اهمیت فراوانی است.  انسجامبررسی 

آوری اطالعنات بنا اسنتفاده از    بنوده و رو  جمنع   نامنه پرسن   ابنزار تققین    نمونه )نفر( انتخاب گردید. 85 از فرمول کوکران تعداد

هنا  گویه استفاده شده است که در داخل پرسشنامه 8اجتماعی از انسجام گیری ت. برای اندازههای مشاهده، مصاحبه انجام گرف تکنیک

ارائنه  هنای  گروهی، اعتماد قومی و مقلی، اعتماد و میزان آگاهی از طرحگنجانده شده بودند و شامل رعایت حقوق عرفی، اعتماد درون

بدست آمده و با استفاده از نرم افزار  55/7اجتماعی  انسجامونباخ برای شده از طرف دولت، حمایت قانون است. میزان ضریب الفای کر

SPSS  بنرداران، مینزان درآمند سناانه از     ، سابقه بهرهماننداجتماعی از طری  آزمون پیرسون با فاکتورهایی  انسجاممیزان همبستگی

مینزان  اجتمناعی بنا    انسنجام بین میزان دهد نشان میآمده دست هدامداری و تعداد دام مورد تجزیه و تقلیل قرار گرفته است. نتایج ب

کنه اینن   داری وجنود دارد.  تعنداد دام رابطنه عکنع معننی    دار و با رابطه مستقیم معنیبرداران بهرهسابقۀ  درآمد ساانه از دامداری و

اجتمناعی   انسجامهاست. پع نیازهای جامعه عشایری باید در قالب اجتماعی آن انسجامعشایری با جامعۀ تنگاتنگ دهند  رابطۀ  نشان

امروزی توسعۀ  هایشاخصصورت یک میراث فرهنگی نگریست و نباید آن را با هشود. در آخر به نظام عشایری کشور باید ب ها تأمینآن

 سنجید.

 بالنمسائل اجتماعی و اقتصادی، انسجام اجتماعی، ایل شاهسون، کوه س واژگان کلیدی:

 

 

 Email: hosseinzadeh2012@yahoo.com  +151968511979: شماره تماس * نویسنده مسئول:

 25/07/1394: یافتدر یختار

 25/01/1395: یبتصو یختار

 

 589-519ص 
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 مقدمه .1

ی زمنین  حیات خنوی  بنر روی کنره   ادامۀ بشر برای 

وینهه مراتنع بنه    بنه طبیعی، منابعچون و چرای نیازمند بی

پایندار مقنیز زیسنت و    توسنعۀ  ترین بسنتر   عنوان حیاتی

در خنورا  دام  تنأمین  های اکولوژیک و منبع اصلی پدیده

در مندیریت مرتنع   . [93]نظام دامداری سننتی و... اسنت   

باید به عناصر پوش  گیاهی، عوامل مقیطی و دام توجنه  

بردارن به عننوان عامنل    شود. افزون بر این، باید نق  بهره

ریزی بایند جنامع   برنامهتصمیم گیرنده مد نظر قرار گیرد. 

توجننه شننود. در مننر ر نگرانننه باشنند و بننه تمننام عوامننل  

برداری از مراتع نباید به مننابع آب، خنا  و پوشن      بهره

گیاهی زیان برسد، به عبارت دیگر مقدار تولید علوفه بایند  

کننه از جملننه مراتننع عننالوه بننر ایننن . [8] پاینندار باشنند

شنمار  هپایدار بتوسعۀ ترین بسترهای تداوم حیات و  حیاتی

جتمناعی و  اساسنی بسنیاری از مسنائل ا   شنالود   آیند،   می

مینزان تقصننیالت  بننرداری، اقتصنادی ماننند سننابقه بهنره   

، زمان ورود و خروج دام به مرتنع، تعنداد دام،   برداران بهره

برداری اصولی و باشد. بنابراین در بهرهو... می میزان درآمد

پایدار مراتع مدیریت را باید تلفیقی از دو بعد اجتمناعی و  

 فرهنگ از ایران در عشایر و هاایل. [91] اقتصادی دانست

در  یکندیگر،  بنا  متفناوت  هنا  گنوی   و هازبان ها،قوم ها،

 منسنجم   سیاسن   و اقتصناد   اجتمناعی،  سناختارها  

 سناختار  سه ویهگنی  دارای عشایرکوچنده اند.یافته سامان

 اتکنای  و کنو   بنر  مبتنی زندگی شیو  ها،هقبیل اجتماعی

 جامعنه  اینن  فنرد  هنر . [88]می باشند  دامداری بر معا 

اجتماعی  گروه یک به وابسته و متعل  را ا خانواده و خود

 آن بنه  اغلنب  و داندمی خویشاوند معمول طور به و بزرگتر

 عشنایر  معا  خانوارهنای  تأمین سویی، کند. ازمی افتخار

 معنا   بنرای  دیگنری  مننابع  اگر و بوده دامداری بر متکی

 چنون  و دارد جنبنی  و فرعنی  باشند، حالنت   داشته وجود

 را هاآن که است هاییدام بر متکی کوچنده عشایر معیشت

 به اینقطه از فصل تغییر با لذا چرانند؛ می طبیعی در مراتع

 و کننند می کو  دیگرمنطقۀ  به ایمنطقه از و دیگر نقطۀ

 سنر هبن  ینیالق  در را گنرم  فصنل  و قشالق در را سرد فصل

 .[91و  98]برند  می

 پذیرترینآسیب و درآمدترینکم از یکی کوچنده عشایر

 هنا، دولنت  دلینل سیاسنت   به ،جوامع در موجود هایگروه

. [87]اسنت   طبیعنت  بنه  هنا آن وابستگی و زندگی ماهیت

زندگی عشایری با الهام از الگوهای طبیعنی شنکل گرفتنه    

سازگاری با طبیعت است. با است و چارچوب آن در رابطه 

با شرایز طبیعی های تطاب  کو  یکی از بارزترین شاخص

با رعایت حقوق عرفی و اعتماد به یکدیگر و است و عشایر 

با شناخت کامل عوامل مقیطی وابسته به رشند گیناهی و   

روابز متقابل مقیز بنا اجنزاء زننده آن در طنول هنزاران      

طبیعنی موجنود   مننابع سال با اتکناء فرآینند کنوچروی از    

 .[0]اند  برداری کرده صورت بهینه بهره هب

حال حاضر مشکالت مدیریت مراتنع کشنور تعندد    در 

اقتصنادی  بنینۀ  بردارانی با بردار، تعداد زیاد دام و بهرهبهره

توسنعۀ  گنذاری و  پایین بوده که شرایز ازم برای سنرمایه 

بنه همنین دلینل    . [8]نمایند مراتع را با چال  مواجه می

 پیشنروی  مسنائل  تنرین مهنم  ازافراد کم درآمد  شناسایی

اینن   اخیر، هایدهه در ریزان است وبرنامه و رانسیاستگذا

 قنرار  جهنانی  و المللنی  بنین  هنای سازمان توجه مورد افراد

 و هنا برنامنه  هنا، پنهوه   سناانه  کنه  طنوری به، اندگرفته

آن  دربنار   اندیشنی چناره  بنرای  پرشنماری  هنای کنفرانع

 .[89و  90]شود می برگزار

اجتمناعی، مواننع   ین مواننع در انسنجام   تنر  مهمیکی از 

طبیعنی،  مننابع تغیینر کناربری   . اسنت  و اجتماعی اقتصادی

افزای  تعداد دام و چرای زودرس به ترتیب سنهم تخرینب   

مرتع را به خود اختصاص داده است و عواملی مانند اعتمناد  

ی دار مرتننعدرون گروهننی، رعایننت حقننوق عرفننی و طننرح 

تفاده از . اس[6] بیشترین نق  را در انسجام اجتماعی دارند

راهکارهای مشارکتی توسعه برخاسته از شنرایز مقلنی، در   

برداران امنری  اجتماعی بهره انسجامتدوین مدیریت مناسب 

های ننو  ها و راهبردرو  از یر بوده، بنابراین بایدناپذ اجتناب

و خاص منطب  با شرایز اجتماعی و فرهنگی عشنایر بهنره   

حماینت قنانونی،   جست. ساختار بومی، نهادهای اجتمناعی،  
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یری عوامنل  کنارگ  بنه برقراری ارتباطات سننتی و همنننین   

، امکان تجدید سناختار مندیریت بنومی    مر رو  شده شناخته

سازی سیستم تولیدی عشنایر   یهشب. عشایری را فراهم کرده

گنذاران  گیرندگان و سیاسنت اساس این مدیریت، تصمیم بر

ریزی هرچه بهتر بنرای اینن جامعنه    امور عشایر را در برنامه

 .[98]دهد یاری می

اجتماعی یکنی از مفناهیم جدیند در مباحن      سرمایۀ 

اجتمناعی جوامنع اسنت. بنا افنزای        –توسعه اقتصنادی  

 یندار پاتوسنعۀ  بنرداری صنقی ، حفا نت و     جمعیت، بهره

اسنت. همنننین    بردار بهرهطبیعی مستلزم مشارکت ابعمن

بنرداری از مراتنع بنا    رسد بین مدیریت در بهنره نظر میهب

برداران بر حسب نوع اجتماعی بهرهسرمایۀ میزان شاخص 

. البتنه  [1]داری وجود دارد  برداری تفاوت معنیبهرهشیو  

توان پارامترهایی مثل حمایت قنانون، توجنه بنه حن      می

بنرداران،  مالکیت، مشارکت اجتماعی درسنت، تعهند بهنره   

طرز فکر مردم، تعداد خانوار، توجنه بنه عالئن  و نیازهنا و     

یرگنذار در  تأ نگر  نسبت بنه کنار گروهنی را از عوامنل     

 از هننای حفا ننتمسننائل اقتصننادی و اجتمنناعی در طننرح

 .[96]انسجام اجتماعی دانست 

سنجام  مردم، مننابع و مشنارکت سنه رکنن اساسنی ان     

باشند و بایند در مندیریت، طراحنی، اجنرا و      اجتماعی می

طبیعنی و مرتعنداری عنالوه بنر     مننابع هنای  ارزیابی پروژه

های فنی، بنه ابعناد اجتمناعی و اقتصنادی     مسائل و جنبه

هنای اجتمناعی و   و شناخص هنا  مرلفنه توجه کافی شود و 

 ،ارزیابی دارندفرآیند اقتصادی که سهم قابل توجهی را در 

با توجه به مطالنب فنوق اینن تققین  بنا       ایی شوند.شناس

 هدف دستیابی به اهداف زیر انجام شده است.

  اقتصنادی و اجتمناعی   تأ یرگذار شناخت عوامل

 بر انسجام اجتماعی عشایر

 بنر  منر ر  موانع و مشکالت زمینۀ یابی در مسأله

 انسجام اجتماعی عشایر

  هنای  مرلفنه راهکارهای مناسب در تقوینت  ارائۀ

اجتمنناعی و اقتصننادی جهننت بهبننود انسننجام   

 اجتماعی عشایر

سواات این تققی  بنه صنورت زینر مطنرح     همننین 

 گردیده است.

 ( بنرداری، مینزان   بهرهسابقۀ آیا عوامل اجتماعی

تنأ یر  اجتمناعی عشنایر   انسنجام  تقصیالت( بر 

 دارد؟

    )،آیا عوامل اقتصادی )درآمد سناانه، تعنداد دام

 دارد؟تأ یر اجتماعی عشایر انسجام بر 

 

 روش شناسی. 2

 منطقۀ مورد مطالعه .1 .2
در جننوب  این تققی  در مراتنع ییالقنی کنوه سنبالن     

اسنت.   در استان اردبیل انجام شنده شهر شهرستان مشگین

و   35°بین طنول جغرافینایی   مقدود  مورد نظر در منطقۀ 

قنرار دارد و حننداقل    81´و  60° و عنر  جغرافینایی   80´

منطقۀ . متر است 8677متر و حداکثر آن  9077ارتفاع آن 

، "سمدلی قا"های سامان عرفی به نام 6مورد مطالعه دارای 
باشد. سناکنان اینن    می "چمنی نبی "، "بندعلی"، "اله لو"

 پردازند. منطقه به کشاورزی و دامداری می

 . روش تحقیق2. 2
کیفی انجام شنده اسنت.   این پهوه  به رو  تققی  

، 9319آوری اطالعننات در بهننار و تابسننتان  بننرای جمننع

 چندین بازدید از منطقۀ مورد مطالعه انجام گرفت.

هنای  آوری اطالعات بنا اسنتفاده از تکنینک   رو  جمع

ابزار سنج  گیری انجام گرفت. مشاهده، مصاحبه و اندازه

ع باشند. بنا توجنه بنه موضنو     گیری پرسشنامه منی و اندازه

آوری متغیرهای مورد نیاز از طرین  تکمینل   تققی ، جمع

پرسشنامه انجام گرفت. جهت تعیین حجم نمونه تققین   

( و جدول مورگان استفاده 9110حاضر از فرمول کوکران )

 باشد.( می3-9شده است که این فرمول بصورت رابطۀ )
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واریانع و انقراف معیار  p,qحجم نمونه،  nکه در آن، 

dحجنم جامعنه،    Nجامعه، 
 tدقنت احتمنالی مطلنوب و     2

 باشد.فاصلۀ اعتماد می

 

 مورد مطالعه ۀمنطقموقعیت  .1شکل 

 

کنه بنا    ندبردار در منطقه حضنور داشنت  بهره 07تعداد 

بنردار  بهره 85استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان 

هنا  به عنوان نمونه انتخاب شنده و پرسشننامه در بنین آن   

اجتماعی انسجام گیری برای اندازه توزیع و تکمیل گردید.

هنا  گویه استفاده شده است که در داخنل پرسشننامه   8از 

 رعاینت حقنوق عرفنی     -9گنجانده شنده بودنند و شنامل    

 اعتمنناد قننومی و مقلننی    -3گروهننی اعتمنناد درون -8

شده از طنرف  ارائه های اعتماد و میزان آگاهی از طرح -6

هنای  نامهها و پرس باشد. فرمحمایت قانون می -8 دولت

 SPSSافزار تکمیل شده پع از بازبینی و کدگذاری در نرم

کرونبناخ بنرای   آلفنای  مینزان ضنریب    آماده تقلیل شند. 

بننا پننرداز  و  دسننت آمنند.هبنن 55/7اجتمنناعی انسننجام 
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های آمناری متناسنب   کارگیری رو هها و باستخراج داده

با سط  سننج  متغیرهنایی کنه در ادامنه آمناده اسنت،       

برای تقلیل انسنجام اجتمناعی    تجزیه و تقلیل انجام شد.

میزان درآمند  و  بردارانبهرهسابقۀ با متغیرهای تعداد دام، 

یرسننون و بننرای تقلیننل انسننجام از آزمننون همبسننتگی پ

بنرداران از آزمنون کروسنکال    اجتماعی با میزان سواد بهره

 والیع استفاده شده است.

 

 نتایج. 3

هییییای اجتمییییاعی و اقتصییییادی ویژگییییی .1 .3

 برداران(پاسخگویان )بهره

 میزان سواد. 1 .1 .3
نتنایج حاصننل از نظنرات پاسننخگویان در منورد سننواد    

درصنند افننراد  8/18دهنند کننه مننیبننرداران، نشننان بهننره

سنواد  گیری شنده بنا بیشنترین درصند فراواننی بنی       نمونه

برداران در درصد بهره 0/87اند. همننین میزان سواد  بوده

بنرداران دارای  درصند بهنره   5/93سط  ابتندایی  و فقنز   

 (.9باشند )جدول سط  سواد راهنمایی و بااتر می

 برداران. سابقۀ بهره2. 1 .3
دهند کنه   گویان نشنان منی  از نظرات پاسخ نتایج حاصل

سنال سنابقه    38بنرداران مراتنع کمتنر از    درصد بهره 9/86

سنال   87تا  38بردارن در طبقه درصد بهره 8/31اند، داشته

برداراننی کنه از   قرار دارند، همننین مینانگین سنابقه بهنره   

 (.8باشد )جدول سال می 68کنند برداری میمنطقه بهره

 اد دام. تعد3. 1. 3
درصند   0بنرداران حندود   در خصوص تعنداد دام بهنره  

ترین تعداد فراوانی اسنت دارای تعنداد   برداران که کمبهره

درصند افنراد دارای تعنداد     59همننین  968دام بااتر از 

باشند. در حالنت کلنی مینانگین دام    می 998دام کمتر از 

 (.3باشد )جدول دام می 978برداران منطقه  بهره

 دگویان بر حسب میزان سواتوزیع فراوانی پاسخ .1جدول 

 تعداد  میزان سواد

 برداران()بهره

 فراوانی نسبی 

 )درصد(

 فراوانی نسبی تجمعی 

 )درصد(

 8/18 8/18 35 سوادبی

 8/58 0/87 98 ابتدایی

 0/51 6/3 8 راهنمایی

 977 6/97 1 و بااتر دبیرستان

 - 977 85 مجموع

 

 برداریبهره ۀسابقگویان بر حسب توزیع فراوانی پاسخ. 2جدول 

 برداری سابقۀ بهره

 )سال(

 تعداد 

 برداران()بهره

 فراوانی نسبی 

 )درصد(

 فراوانی نسبی تجمعی

 )درصد(

 9/86 9/86 96 38کمتر از 

87 – 38 89 8/31 3/17 

18 – 89 87 8/36 5/16 

 977 8/8 3 سال 18بااتر از 

 - 977 85 مجموع

 -  68 بردارانبهرهسابقۀ میانگین 
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 گویان بر اساس تعداد دامتوزیع فراوانی پاسخ .3جدول 

 تعداد تعداد دام

 برداران()بهره

 فراوانی نسبی 

 )درصد(

 فراوانی نسبی تجمعی 

 )درصد(

 59 9/59 60 998کمتر از 

968 – 991 0 9/98 9/13 

 977 1/1 6  968بااتر از 

 - 977 85 مجموع

   978 میانگین دام

 

 میزان درآمد ساالنه از دامداری. 3.1.3

دهند کنه   برداران نشان مینتایج حاصل از نظرات بهره

میلینون   87برداران درآمد خود را کمتر از درصد بهره 59

درصند   8/10انند کنه از اینن مقندار     تومان عننوان نمنوده  

میلیون تومنان و   98-87برداران میزان درآمد خود را  بهره

 98درصنند بهننره بننرداران درآمنند خننود را کمتننر از  5/93

انند. در حالنت کلنی مینانگین     میلیون تومان اعنالم کنرده  

میلینون   91برداران منطقه منورد نظنر   بهرهساانۀ درآمد 

 (.6باشد ) جدول تومان می

 گویان بر اساس میزات درآمد ساالنه از دامداریتوزیع فراوانی پاسخ .3جدول 

 میزان درآمد 

 )میلیون تومان(

 تعداد

 برداران()بهره

 فراوانی نسبی 

 )درصد(

 فراوانی نسبی تجمعی 

 )درصد(

 5/93 5/93 5 98کمتر از

87 – 98 31 8/10 59 

 977 91 99 87بااتر از 

 - 977 85 مجموع

   91 میانگین درآمد

 

 اجتماعیانسجام تعیین میزان   .5 .1 .3
دهند کنه   اجتماعی نشان منی انسجام نتایج حاصل برای 

اجتماعی منطقه را در طینف  انسجام درصد پاسخگویان  1/1

درصند در طینف خیلنی زیناد      6/3اند و خیلی کم قرار داده

قرار دارد. همننین بیشترین درصد مربنو  بنه طینف کنم     

(.8دهند )جندول   درصد را تشنکیل منی   3/65باشد که می

 اجتماعیانسجام مورد مطالعه بر حسب میزان  ۀمنطقتوزیع فراوانی پاسخگویان  . 5جدول 

 درصد تجمعی درصد برداران(تعداد )بهره مقیاس طیف لیکرت اجتماعیانسجام میزان 

 1/1 1/1 6 خیلی کم 8 – 1

 8/88 3/65 85 کم 93-9/1

 3/01 9/86 96 متوسز 9/93 -90

 1/11 8/90 97 زیاد 9/90 – 89

 977 6/3 8 خیلی زیاد 9/89 – 88

 - 977 85 مجموع
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ها( در ها )گویهای هریک از شاخصنتایج میانگین رتبه

دهد که بیشترین گویه مربنو   اجتماعی نشان میانسجام 

باشند و  منی  اعتماد قومی و مقلی، گروهیاعتماد درونبه 

میانگین شاخص اجتماعی به ترتیب مربنو   رتبۀ کمترین 

های اراینه  اعتماد و میزان آگاهی از طرح، حمایت قانونبه 

 (.1بوده است )جدول  شده، رعایت حقوق عرفی

 اجتماعی انسجام لویت هر گویه دروها و افراوانی نسبی، میانگین شاخص .6جدول 

 انسجام شاخص های 

 اجتماعی

 فراوانی نسبی

 میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

 16/3 1/80 1/88 39 5/93 0/9 گروهیاعتماد درون

 86/3 8/90 1/88 1/80 6/88 1/1 اعتماد قومی و مقلی

 01/8 3/97 5/93 5/38 1/80 8/98 رعایت حقوق عرفی

 69/8 3/97 3/97 8/98 1/30 1/88 شدهارائه های اعتماد و میزان آگاهی از طرح

 10/9 7 3/97 5/93 1/30 1/30 حمایت قانون

 

انسیجام  ن بیا  ابیردار بهیره بین سیواد  رابطۀ  .6 .1 .3

 اجتماعی
نتایج آزمون کروسکال والیع نشان داد که بین سنواد  

داری وجنود  معننی اجتماعی رابطنه  انسجام برداران با بهره

درصد  58آماری )جامعۀ ندارد. به عبارت دیگر یکنواختی 

داری  تنأ یر معننا  کم سواد و بی سواد( باع  شده تا سواد 

 اجتماعی نداشته باشد.انسجام بر 

بیرداری بیا   بهیره سیابقۀ  بیین مییزان   رابطۀ  .7 .1 .3

 اجتماعیانسجام 
دهد که بین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

داری اجتمناعی رابطنه معننی   انسجام برداری با بهرهسابقۀ 

عبنارت دیگنر   هبن (. ≥p  777/7و   =889/7rوجنود دارد ) 

اجتمناعی   انسنجام بیشنتر باشند   برداری بهرهسابقۀ  هرچه

دلیل عالقه به بسنتر کسنب و کنار و حنع مالکینت از       هب

 کیفیت بااتری برخوردار است.

بیین مییزان دردمید از دامیداری بیا      رابطۀ   .8 .1 .3

 اجتماعیانسجام 
دهد که بین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

اجتمناعی رابطنه منفنی    انسنجام  میزان درآمد از دامداری بنا  

عبارت  به( ≥p 778/7و  =r -673/7) داری وجود داردمعنی

باع  تواند  مییابی به درآمد بیشتر دستدیگر تال  برای 

 .اجتماعی در بین مردم منطقه شود انسجام تعضیف

 اجتماعیانسجام بین تعداد دام با رابطۀ   .9 .1 .3
دهد که بین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

منفنی  رابطنۀ  اجتمناعی  انسنجام  با  بردارانبهرهتعداد دام 

(. ≥p  778/7و   =r-311/7داری وجنننود دارد )معننننی

برداران خنارج از حند   بهرهعبارت دیگر هرچه تعداد دام  هب

انسنجام  معمول افزای  یابند، بنه دلینل افنزای  رقابنت،      

 یابد.اجتماعی کاه  می

 

 گیرینتیجهبحث و . 4
رابطنۀ  با توجنه بنه نتنایج آزمنون کروسنکال والنیع       

اجتمناعی وجنود نندارد.    انسنجام  داری بین سنواد و   معنی

 8/58نتایج حاصل از نظنرات پاسنخگویان نشنان داد کنه     

ترین درصند فراواننی    ی بگیری شده با درصد افراد نمونه

ن طبقنات  یب دهدکه نشان می اندسواد و کم سواد بودهبی

سواد و شنغل  مانند  بردارانفردی بهره هایویهگیمختلف 

به داری وجود ندارد. معنیرابطۀ اجتماعی مرتع  انسجامبا 

ت یرسد علت آن را بتوان تا حدودی ناشی از وضنع می نظر
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میزان تقصیالت عالینه در   آماری دانست.جامعۀ اجتماعی 

درصنند  6/97منطقننه بسننیار کننم بننوده و فقننز حنندود   

کنه   هستت دبیرستان و بااتر ی تقصیالابرداران دار بهره

کرده کمتنر تماینل    یلتقصافراد که  این است  دهند نشان

به شغل شبانی داشته و بیشتر به فعالیت در سایر مشناغل  

اسنتر و دااهنوا   این بخ  از نتایج با نظنرات   تمایل دارند.

بنه   یدر چنین شنرایط  همسو است. [96]و فارچلی   [1]

تمهینداتی   ،دانن  بنومی   کنارگیری هرسد همراه بمی نظر

رینزان قنرار   سوادی مورد توجه برنامهجهت کاه  نرخ بی

هنای اقتصننادی و  هننای مثبنت در زمینننه گینرد تننا تقنول  

 اجتماعی فراهم شود.

منطقنه   بنرداران  بهرهنتایج نشان داد که اکثر همننین 

بننرداری طننوانی اسننت و بیشننتر بننه  بهننرهسننابقۀ دارای 

کننند.  مراتنع اسنتفاده منی   هنای سننتی و بنومی از     شیوه

سال اسنت کنه    68برداری بهرهسابقۀ طورکلی میانگین  هب

این بیانگر تمایل کمتر جواننان منطقنه بنه شنغل شنبانی      

 بنه خناطر  توان بنه مهناجرت   است. از دایل عمده آن می

شرایز سخت زندگی، کاه  منزلت اجتماعی، مقدودیت 

بنه  رد. رفاهی و درآمند پنایین اشناره کن    -امکانات آموزشی

بیشنتر باشند حفن     برداری بهره ۀسابق دیگر هرچه عبارت

و  وکنار   کسنب یل عالقه بنه بسنتر   به دلاجتماعی  انسجام

در سنابقه   حع مالکیت از کیفیت بااتری برخوردار است.

یکنی از عوامنل عمنده در تثبینت مالکینت و      برداری  بهره

تشوی  جوانان عشایری با حماینت  . اجتماعی استانسجام 

را در اجتمناعی   انسنجام به مشاغل مرتبز با مرتنع   دولت

، [3]بنارانی  این نتایج با مطالعنات   کند. یممنطقه تقویت 

 اعتقناد که  [83]وینوو و همکاران و  [9]امیرنهاد و رفیعی 

بنرداری،  بهرهسابقۀ عالوه بر منفعت اجتماعی، سن،  دارند

مرتع بر انسنجام سناختار اجتمناعی    انداز  مقل سکونت و 

رسد عامل مندیریت  به نظر می. ، همخوانی دارداستمر ر 

صقی  و مناسب و رعایت نکات مدیریتی مانند تعنداد دام  

مشارکت انگیز  مجاز، زمان مناسب ورود و خروج از مرتع، 

هنای اصنالحی و احینایی در مراتنع     انجام فعالینت را برای 

حاضنر چنون نینروی جسنمی      حنال  کنند. در تقویت منی 

کاه   روز روزبهیل افزای  سن و سابقه به دلبرداران  بهره

توان با تقویت منزلت اجتماعی مشاغل شنبانی   یمیابد می

مشناغل  ادامنۀ  در بین عشایر منطقه و تشوی  جوانان بنه  

را از سنابقه و تجربنه    هنا  آنمنندی  مرتبز با مراتنع، بهنره  

 افزای  داد. برداران بهره

زان درآمند  داد بنین تعنداد دام و مین   نتایج دیگر نشان 

اجتماعی انسجام مورد مطالعه با منطقۀ بردارن ساانه بهره

این  ؛درصد وجود دارد 9داری در سط  منفی معنیرابطۀ 

برداران با تعداد زیاد شود که بهرهمسئله زمانی مشهود می

در  رقابت نمایند. باهمآمد بیشتر یابی به در دستدام برای 

تعداد دام نزدینک بنه حند    های عرفی که ها و نس سامان

پایندارتر و   انسنجام اجتمناعی  انند مراتنع دارای   مجاز بوده

اند. به عبارتی دیگر هرچه تعنداد دام افنزای    بهتری بوده

و  بنه طنور    بنرداری هنم افنزای  یافتنه    یافته، شدت بهره

کنه   =دهنند یرمستقیم میزان تخریب را نیز افنزای  منی  غ

انسننجام دگی ایننن تخریننب و زوال مراتننع باعنن  شننکنن  

اینن بخن  از نتنایج بنا     مقایسۀ  خواهد بود.هم اجتماعی 

 [5]، قربانی و همکناران  [95]تققیقات روحی و همکاران 

یرمجناز  غدام  نشنان داد کنه   [97]و حیدری و همکناران  

رداران و ضنعف مندیریت   بن یل فقر مالی بهرهبه دلتواند می

خود باعن  کناه    نوبۀ این ضعف مدیریت به  مرتع باشد،

در مراتع ییالقنی کنه   در ضمن شود. میاجتماعی  انسجام

بنرداری گروهنی   تری دارند، بهنره ضعیفاجتماعی  انسجام

تماینل   بناهم برداران ضنمن رقابنت   گردد تا بهرهباع  می

بنه   بیشتری جهت افزای  تعداد دام موجود داشته باشند.

فنردی   مدیریت مراتع به سمت افرازی یارسد اگر نظر می

پننی  رود و حننع تعلنن  مالکیننت بننه مرتننع در بننین     

در نتیجنه بنا تثبینت پاینداری     برداران افزای  یابند،   بهره

اجتماعی آن کاه  نخواهند یافنت.    انسجاممراتع، میزان 

پنا کنه تمنایلی بنه     با خرید حقوق دامداران خردهاین کار 

زمیننۀ  اند و همننین با ایجاد دامداری ندارند یا فوت کرده

هنای مختلنف و   در بخن   بنرداران  بهرهغال برای سایر اشت

اجتمناعی   انسنجام تنوان بنه پاینداری    مرتبز با مراتع منی 

 کمک کرد. عشایر
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 کسنب حاضر حاکی از آن است که: الف( مطالعۀ نتایج 

بدون در نظر گرفتن منافع گروهی در میزان درآمد بیشتر 

طبیعی مشتر ، ممکن است باع  تعضیف انسنجام  منابع

یکی از برداری بهرهدر شود. ب( سابقه ساختار اجتماعی  و

اجتماعی اسنت،   عوامل عمده در تثبیت مالکیت و انسجام

تشوی  جوانان عشایری با حمایت دولت به مشاغل مرتبز 

کنند. ج(  را در منطقه تقویت میاجتماعی  انسجامبا مرتع، 

بننه اسننتفاده از گننرای   ،الگننوی فرهنگننی عشننایرحفنن  

تشنوی  بنه    کنند. میتعدیل خدمات رفاهی را  تسهیالت و

هنای فرهنگنی و   الگنو جوانان از منطقه باع  حف  ازدواج 

و( ارائنه خندمات، تسنهیالت،     .انسجام اجتماعی می شنود 

کسب درآمد و برخورداری ها و آموز  و ترویج برای نهاده

هنای  بنر اسناس تنوان و قابلینت    از رفاه بیشنتر از زنندگی   

  را کناه  کنار  مهناجرت نینرو  طبیعی منطقه میزان  منابع

اخینر  دهنۀ  علنت تقنوات   هنظام عشایری ایران ب .دهدمی

از   گرچه برخی .شده است  های زیادیدستخو  دگرگونی

های مرتبز با زندگی عشایری ابعناد جهنانی   این نابسامانی

شنگرف صننعتی دنینای      هنای دارد و به موازات پیشنرفت 

رسند   اما، ضروری به نظر نمنی ؛ ذیر استناپ  امروز، اجتناب

 های بدون مطالعه روند آن تسریع شود. که با اجرای برنامه

ممکن است تصور شود این نظنام در چنارچوب توسنعه و    

تواند جایگاهی داشته باشد ولی بایند   نمی  پیشرفت امروزی

اتکناء بننه    ای بندون  گوننه توسنعه  توجنه داشنت کنه هنی     

توانند   ربینات گذشنتگان نمنی   های تناریخی آن و تج  جنبه

گونه که حف  آ ار معمناری گذشنتگان   پایدار باشد. همان

های سننتی نینز   برای یک کشور ضروری است، حف  نظام

ابعاد ضروری باشد و بدون تردیند نظنام     تواند به همان می

 . ای برخنوردار اسنت   عشایری در این رابطه از اهمیت وینهه 

عوامل اجتماعی و تأ یر توان این گونه نتیجه گرفت میلذا 

ناپنذیر  اجتماعی عشایر امری اجتنناب  انسجاماقتصادی بر 

توانند نقنا  قنوت و ضنعف     دست آمده میهبوده و نتایج ب

مدیریت در مراتع را برای بهبنود وضنع موجنود برجسنته     

ساخته و معرفی نماید تا بتنوانیم گنامی در جهنت بهبنود     

 ی برداریم.اجتماع انسجام

نظنام عشنایری    -شنود: النف   این رابطه پیشنهاد میدر 

نیازهنای   -های امروزی حف  شود. بمتناسب با پیشرفت

سناختار اجتمناعی و   انسجام جامعه عشایری باید در قالب 

و از هرگوننه حرکتنی کنه مغنایر بنا        ها تأمینفرهنگی آن

های مالی و حمایت -ها است خودداری شود. جفرهنگ آن

رینزی شنود و    ای برنامنه  صنورت منطقنه  هماتی بایند بن  خد

الگوهای خاص برای هر ایل یا طایفه با توجه به سناختار و  

مندت و   های کوتناه  برنامه -د ریزی شود.  ها طرحقلمرو آن

توانند بسنیار    مدت در جهت بهبود وضع این قشر منی  میان

متنوع باشد و انواع متعنددی را در برگینرد کنه برخنی از     

علوفنه، تنأمین نیازهنای بهداشنت       عبارتند از: تأمین ها آن

دام، خدمات آموزشنی و بهداشنتی، ارائنه خندمات جهنت      

 جنبی.ای فعالیتبهبود صنایع دستی و دیگر 

 

 سپاسگزاری
در آخر از کلیه عشایر فهیم و زحمتک  ایل شاهسون 

اننند و نهایننت کننه صننادقانه پاسننخگوی سننواات مننا بننوده

 کنیم.میپاسگزاری ساند همکاری را داشته
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