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                                                                                                                                      سرمقاله

  عذر تقصير
  1جهانشاه صديقمهندس 

  
اطالع رساني و پژوهش پيرامون موضوعات مرتبطي كه قرار است به سـمع و نظـر مخاطـب                  
برسد به خودي خود آن اندازه مهم هست كه نيازي به شرح و تفسير و پرداختن بـه جوانـب آن         

رساني در خصوص تغييراتي كـه      از همين منظر اطالع   . اي بيان اهميت آن وجود نداشته باشد        بر
در زندگي عشاير در حال وقوع است به لحاظ ابعاد اين تغييرات از نظر كمي و كيفي و تـأثيرات                    

اي ايجـاد   هـاي سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي، تـاريخي، محلـي و منطقـه              عميقي كه در زمينه   
از پيش مهم است و هرگونه تأخير و مسامحه در بيان وضعيتي كه در پيش است     كند،  بيش     مي

مند به اين هستند كه در جريان اوضاع و احوال تغييرات           رساني به كساني كه عالقه    و عدم اطالع  
و تحوالت جامعه عشايري قرار گيرند و به موقع نقش آفريني كنند، مستوجب نكوهش و انتقـاد                 

فانه عليرغم همه تالشهايي كـه بـراي اسـتمرار انتـشار فـصلنامه ذخـاير                است؛ آنچنان كه متأس   
الوصف باز هم به دليل مشكالت مالي و عدم تخصيص اعتبـار الزم،               انقالب به كار گرفته شد، مع     

بيش از دو سال دچار وقفه شديم و از انتشار فصلنامه محروم مانديم و اين شد كه در اين مـدت        
گيري است را از اين طريق      جهي كه در جامعه عشايري در حال شكل       نتوانستيم تحوالت قابل تو   

هاي آنان هم در ارتباط با اصـالح          هم به اطالع مخاطبين خود برسانيم و تبعاً از نظرات و ديدگاه           
مندان ايم، اگرچه ارتباط ما با عالقههايي كه در دست اجرا داريم هم محروم مانده   يا تقويت روش  

هايي را كـه    از طريق فصلنامه نيست و تالش هم اين است كه ساير فرصت           جامعه عشايري صرفاً    
  .وجود دارد از دست ندهيم مندان به جامعه عشايريبين ما و عالقه

آنچه كه الزم است مخاطبين جامعه عشايري اعم از دولتمردان، نمايندگان محتـرم مجلـس            
شناسي، همكـاران در وزارت      مردم هاي علوم انساني و   شوراي اسالمي، اساتيد و دانشجويان رشته     

مندان به جامعـه عـشايري در         جهاد كشاورزي، مقامات وزارت كشور و ساير فرهيختگان و عالقه         
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خصوص تحوالت اخير جامعه عشايري مطلع باشند اين است كـه بـه داليـل گونـاگون، جامعـه                   
هـاي  عشايري دچار تحوالت بنيادي شـده اسـت؛ از جملـه تـصرفات صـورت گرفتـه در عرصـه                   

هـاي پـي در پـي، تغييـر الگـوي مـصرف در               عشايري، كاهش سرانه دام، فقر مراتع، خشكـسالي       
ضـرورت افـزايش    . خانوارهاي عشايري، تغييرات فرهنگي، افزايش قيمت توليد و كاهش درآمـد          

هاي عشايري، اسباب اين شده است كه اتكاي عـشاير را صـرفاً بـه               هاي توسعه در عرصه     شاخص
 سال پيش 50توانند همانند توان ادعا كرد كه عشاير مي    نگ كند و ديگر نمي    شغل دامداري كمر  

  .شكل كوچ خود را داشته باشند و فقط از طريق دامداري، هزينه زندگي خود را تأمين نمايند
ضرورت ايجاد توسعه در جامعه عشايري، سازمان عشاير را كه يك نهاد دولتي است، وادار به               

اماندهي به زندگي عشاير نموده است؛ آنچنان كه اين سـازمان در طـول              تدبير و تدوين برنامه س    
 كانون توسعه و اسكان را با همكاري خود عشاير به مرحله اجرا             400چهار برنامه گذشته، حدود     

 اين كه اقدامات صورت گرفته چقدر موفق بوده است و آيا كار انجام شـده كـامالً                (درآورده است   
موفق است يا نه و ليست نقاط قوت و ضـعف برنامـه سـاماندهي عـشاير در كانونهـاي توسـعه و          

البتـه ايـن    . اسكان كدام است، شرح مفصلي را مي طلبد كه در وقت خود بايد توضيح داده شود               
بررسي با تالش و پيگيري سازمان امور عـشاير صـورت گرفتـه اسـت و مـدارك آن در سـازمان                      

 اين در  حالي است كه عالوه بـر كانونهـاي گفتـه شـده، عـشاير بـه اعتبـار          و.) موجود مي باشد  
هايي كه در كوچ برايشان به وجود آمده اسـت، در بـيش از يـك هـزار نقطـه اسـكان                     محدوديت

اند كه بايد به لحاظ كمبودهايي كه در اين نقاط وجود دارد، اقـداماتي در جهـت توسـعه و                    يافته
تعداد زيادي از اين كانون هاي خـود جـوش          . (م صورت بگيرد  اصالح اين كانونهاي خودجوش ه    

باشد   كه از حداقل امكانات براي توليد و ادامه زندگي برخوردار هستند مورد حمايت سازمان مي              
نيز در جهت قابل زيست كردن اين كانون ها از طرف سازمان امور عشاير و بعـضي                 هايي    و پروژه 

بيان اين نكته نيز ضروري اسـت كـه سـازمان           .) جرا است هاي اجرايي كشور در حال ا       از دستگاه 
امور عشاير از فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و مطالعاتي درباره اينكه براي توسعه زنـدگي عـشاير                 

شاهد اين ادعا هم تدوين برنامه راهبردي استانهاي عـشايري و           . چه بايد كرد، هم به دور نيست      
است كه در قالب يك كتاب مربوط بـه هـر اسـتان تهيـه               تهيه اسناد اين راهبردها در هر استان        

شده است و البته ساير مستندات تحقيقاتي و مطالعاتي موجود را كه در سـالهاي اخيـر صـورت                   
  . گرفته است هم بايد به آن افزود



اي كه نبايد ناگفته بماند اينكه سازمان امور عشاير ايران هرگز به اسكان دائم عشاير نكته
 و ندارد، ليكن در مواردي كه گريزي از اسكان نيست، اسـكان مـشروط بـه حفـظ                   اصرار نداشته 

هاي شغلي جديد و در عين حال توجـه بـه شـغل اصـلي               جايگاه توليدي عشايرو با ايجاد فرصت     
با اين وجود، كوچ هم همچنان جريان دارد،        . يعني دامداري، مورد حمايت سازمان بوده و هست       

  .شكل سابق خود، اما همچنان هستمنتهي نه در حد و اندازه و 
تحول مهمي كه در دهه اخير در زندگي عشاير شكل گرفته و به خـوبي مـشهود اسـت،               
گرايش عشاير به مشاغلي غير از دامداري است كه بـه عنـوان يـك اسـتراتژي جديـد از طـرف                      
سازمان امور عشاير ايران ابـالغ شـده اسـت و زيرسـاخت هـاي آن در منـاطق عـشايري دنبـال          

  .گيردشود و در اختيار عشاير قرار مي يم
هـاي عـشايري در     اتفاقي كه افتاده اين است كه در حال حاضر در مناطق مختلفي از عرصه             

كنار دامداري، زراعت، باغداري، زنبورداري، پرورش ماهي، دامپـروري، احـداث گلخانـه و مراكـز                
 و عرضـه گياهـان دارويـي و    بنـدي آوري و بـسته دامپروري، توسعه صنايع دستي، توجه به جمع  

هاي عشاير شده است و اتفاقاً درآمد بسيار مناسبي هم    مشاغل مشابه تبديل به بخشي از فعاليت      
آورنـد و خوشـبختانه ايـن نـوع از          از تنوعي كه در اشتغال آنان به وجود آمده است به دست مي            

 توجهي در مناطق عشايري     ها، انگيزه حضور و پايداري جوانان عشايري را هم تا حد قابل           فعاليت
  .فراهم آورده است

هدف از توجه و پرداختن به مشاغلي غير از دامداري، حذف دامداري از زندگي عشاير نيست        
هاي عشاير همچنان دامداري نباشد، از هم پاشـيدن زنـدگي عـشايري             چرا كه اگر محور فعاليت    

ند اسباب پايداري زندگي عشايري     توااما آنچنان كه گفته شد تنها دامداري هم نمي        . قطعي است 
هاي عشايري وجـود دارد و بـه        هايي كه در عرصه   برداري از كليه فرصت   باشد و لذا توجه به بهره     

توانـد بـيش از گذشـته، ادامـه ايـن نـوع از              مواردي از آن به عنوان مشاغل جديد اشاره شد مي         
  .زندگي را تضمين نمايد

در كنار دامداري همه مشاغل گفته شده را نيز داشته          تواند  قطعاً هر دامدار عشايري هم نمي     
بديهي است بنا به شرايط هر منطقه و امكاناتي كه وجود دارد، هر دامدار عشايري در كنار                . باشد

تواند يكي دو مورد از موارد گفته شده را هم تجربه كند و از آن مسير كسب درآمد                  دامداري مي 
  . نمايد و در توليد كشور موثر باشد



آنچه گفته شد، مراحل آزمون و خطا را هم طي كرده است و در حال حاضر هر اتفـاقي كـه                     
هاي گذشته در جامعه عشايري افتاده است، به نوعي جـاي خـود را بـاز كـرده و                   در طول برنامه  

اي را به جاي تثبيت شده است و در مواردي، درستي اتفاقاتي كه افتاده است، هيچ شك و شبهه
 تغيير و تحوالت در جامعه عشايري هم محدود به كليـاتي كـه در ايـن نوشـتار                   نگذاشته است و  

تر است و نياز به بررسي و مطالعه و پژوهش و اظهـارنظر دارد و               باشد بلكه بسيار وسيع   آمد، نمي 
در نهايت هم مواردي از آن بايد تقويت و مورد حمايت دولت قرار گيرد و مواردي هم هست كه                   

يا حداقل تقويت نشود و مورد حمايت قرار نگيرد كه همه اين موارد مـستلزم               بايد اصالح شود و     
تعامل همه جانبه همه مراكز و مجامعي است كه در كنار سازمان امور عـشاير ايـران دسـتي بـر                 

  . آفريني كنندآتش دارند و بايد نقش
مـود و  اين سازمان ضمن عذر تقصير، همچون گذشته، دست آنان را كه به هر طريق بـا رهن            

نظر مساعدت و معاضـدت خـود قـصد شـكوفايي جامعـه عـشايري را داشـته باشـند همچنـان                      
هاي ديگري را هم در       اميد آنكه به كمك هم بتوانيم قدم      . فشارد و در خدمت آنان خواهد بود       مي

عــشاير عزيــز و (جهــت شــكوفايي جامعــه توليــد كننــده، كــم معونــه و بــي ادعــاي كــشورمان 
  .برداريم) كش زحمت

  
  نشااهللا

  
 

  



 

  توسعههاي  ارزيابي برنامه ساماندهي عشاير در كانون
  1دفتر مطالعات جامع عشاير و دكتر پژمان رضايي

  
  :چكيده

اخير مورد  هاي    سياست اسكان عشاير در راستاي ساماندهي به زندگي عشاير در دهه          
در راسـتاي ايـن     . توجه جدي برنامه ريزان و سياست گذاران جامعه عشايري بوده اسـت           

و اعتبـارات در منـاطق مختلـف عـشايري كـشور           ها    م قابل توجهي از برنامه    سياست حج 
  .باشد  ميمختلف اسكان عشايرهاي  هزينه و ماحصل آن شكل گيري كانون

 كـانون هـدايتي و      60با توجه بـه اهميـت ارزيـابي عملكـرد دولـت در ايـن زمينـه،                  
ر ايــن  پرســشنامه د1000 اســتان كــشور انتخــاب و بــيش از 22خودجــوش كــشور در 

نـوع ايـن تحقيـق كـاربردي، روش         . تكميل و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت        ها    كانون
 تحليلي بوده و جمع آوري اطالعات به صورت كتابخانه اي و            -تحقيق به صورت توصيفي   

  .ميداني انجام شده و اطالعات مورد تحليل قرار گرفت
جامعـه عـشايري، ابعـاد      با توجه به چارچوب نظري تحقيق مبني بر رويكرد جامع به            

هـا    بررسـي .مورد ارزيابي قرار گرفـت    ...  اقتصادي، اجتماعي، طبيعي، نهادي و مديريتي و      
 90اجتماعي و كالبدي فيزيكي اسكان باعث ارتقاء بـيش از           هاي    دهد در زمينه    مي نشان

. مختلف خدماتي رشد قابل توجهي داشته است      هاي    شده است و سرانه   ها    درصد شاخص 
از دامداري به زراعت و باغداري      ها     اقتصادي، اسكان باعث تغيير معيشت خانوار      در زمينه 

شده است و واگذاري اراضي زراعي و باغي توسط دولت نقش قابل توجهي در اين زمينه                
فسيلي باعـث   هاي    در زمينه طبيعي و محيطي هر چند دسترسي به سوخت         .داشته است 

 است، اما چراي بيش از حد مراتع اطراف         جلوگيري از شكستن درختان و بوته كني شده       
. از تاثيرات منفي اسكان ارزيابي شده است      ... زير زميني و  هاي    كاهش سطح آب  ها،    كانون

                                                            

 ريزي روستايي از دانشگاه تهران  دكتراي جغرافيا و برنامه- 1
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تاثير قابل توجهي داشته است و با توجه به سنتي بودن           ها    البته در اين زمينه خشكسالي    
 از ايـن منـابع از       آبياري، محدوديت بـاالي منـابع آب و عـدم اسـتفاده بهينـه             هاي    شيوه

در ارتباط با وضعيت مديريتي نيز بـا فروپاشـي نظـام         . باشد ها مي   معضالت اساسي كانون  
نوين مديريت متكي بر مـشاركت مـردم در قالـب شـوراهاي             هاي    مديريتي گذشته شيوه  

  .باشد  مياسالمي از نتايج قابل توجه در اين زمينه
د با اين جامعه، كليـه نقـاط قـوت،          اجرايي مناسب در برخور   هاي    براي اتخاذ سياست  

ضعف، فرصت و تهديد ابعاد فوق استخراج و توسط تيم كارشناسي مورد ارزيابي و رتبـه                
اقتـصادي، اجتمـاعي،    هـاي     دهـد در زمينـه      مي مجموع امتيازات نشان  .بندي قرار گرفت  

بـه  باشد و بـا توجـه         مي راهبرد مورد توجه، راهبرد تهاجمي    ... طبيعي، نهادي مديريتي و   
پيش رو حداكثر استفاده را     هاي    بايست از فرصت    مي توسعههاي    نقاط قوت داخلي كانون   

  .اسكان عشاير اقدامات الزم را به عمل آوردهاي  به عمل آورد و براي پايداري كانون
هـاي    هـدايتي، كـانون   هـاي     ساماندهي عشاير، اسكان عشاير، كـانون      :واژگان كليدي 

  .خودجوش، توسعه پايدار
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  همقدم
با توجه به شرايط خاص زندگي عشايري و متحرك بودن جامعه، بحث اسكان عشاير              

به داليـل   (و دوران بعد از پيروزي انقالب اسالمي        ) به داليل سياسي  (از زمان پهلوي اول     
مطرح گرديده است و به ويـژه از سـال          ) خدمات رساني و ارتقاء سطح زندگي اين جامعه       

بلور پيدا كرده است و     تاي اسكان هدايتي و خودجوش       اين مبحث در قالب كانونه     1371
 كانونهاي متعددي در نقاط مختلف كشور شناسايي شـده اسـت كـه              ،از آن زمان تاكنون   

براي بسياري از اين كانونها مطالعات اجمالي، نيمه تفصيلي و تفـصيلي صـورت گرفتـه و      
و بـسياري از ايـن      .دباشـ   مـي  عمليات اجرايي اسكان آنها انجام شده و يا در حـال انجـام            

  .كانونها نيز در حد شناسايي و يا در حد مطالعات اجمالي قرار دارند
 از  كانونهاي اسكان هدايتي بـه گونـه اي اسـت كـه دولـت مـستقيماً               برنامه ريزي در  

شناسايي محل مورد نظر براي كانون تا شناسايي خانوارهاي متمايل به اسـكان، تجهيـز               
امـا در   .اي دارد    حضور مـستقيم و گـسترده     ...  در كانونها و     كانونها، ايجاد شرايط اشتغال   

كانونهاي خودجوش كه توسط خود عشاير مكانيابي شده اند، دولت نقش كمتري دارد و              
  .كند  ميخدمات رسانيها  تنها در برخي زمينه

اينكه سياست اسكان عشاير بهترين گزينه براي ارتقاء سطح زندگي اين جامعه است             
يار دارد، اما اتخاذ اين سياست توسط برنامه ريزان و سياسـت گـذاران بـه                يا نه بحث بس   

باعث گرديـده    تا كنون، ) 1374-1378(ويژه از برنامه دوم توسعه بعد از انقالب اسالمي          
تجهيـز  ايجـاد و    تا ميلياردها ريال اعتبار در اين زمينه هزينه گردد و كانونهاي متعددي             

  .گردند
امات ارزنـده سـازمان امـور عـشاير كـشور ارزيـابي اثـرات               بر اين اساس از جمله اقـد      

بـراي  .  كانون نمونه بـوده اسـت        60اسكان در   ...  اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، طبيعي و    
 60 پرسشنامه كـانون و      60 پرسشنامه خانوار،    1000دستيابي به اين آثار و نتايج حدود        

ي آن در اين مقاله ارائه شـده  پرسشنامه كارشناسي تهيه و تكميل گرديد كه نتايج اجمال       
  .است
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  مباني نظري
مرتبط با اسكان عشاير و اينكه در هر دوره چه تفكـري بـوده كـه                هاي    بررسي نظريه 

گيري بحث اسكان شده است يكـي از مهمتـرين گامهـا در راه شناسـايي                 منجر به شكل  
  .باشد  ميعشايريهاي  روند اسكان عشاير و شكل گيري كانون

يدگاههاي نظري مختلفي بر ساماندهي و اسـكان عـشاير تـاثير گـذار     در اين زمينه د   
بوده است كه مهمترين آنها عبارتند از نوسازي، ديدگاههاي مـرتبط بـا شـهر نـشيني و                  

... مهاجرت، ديدگاههاي مرتبط با تغييرات اجتماعي، عدالت اجتمـاعي، توسـعه پايـدار و     
اني آنها با وضعيت جامعه عـشايري       اين ديدگاهها و انطباق زم    هاي    كه مهمترين مشخصه  

  .به شرح جدول ادامه است
  

 ديدگاههاي مرتبط و تاثير گذار بر اسكان عشاير در ايران -1جدول 

متأثر از الگوي ديدگاه اسكان
 توسعه

 انطباق زماني داليل اسكان

ــدگاه ديــــــ
نوســــــازي و

 مدرنيته

ــا ــوي اول تـ دوره پهلـ
هاي توسعه اول و  برنامه

دوم بعــــد از انقــــالب
 اسالمي

 شهرنشيني

 نوسازي

گيري   جامعه عشايري مانع شكل    -
  .جامعه مدرن است

كان عشاير براي دستيابي بـه       اس -
 .مندي از خدمات توسعه و بهره

 به بعد1340دهه  شهرنشيني عامل توسعه يافتگي-

 يكجانشيني
ــامي ــاً تم تقريب

 ها نظريه

جوامع متحرك از جمله عشاير، امكان      
ــري در دستر ــدمات  كمت ــه خ ــي ب س

مختلف اجتماعي دارنـد و تـداوم ايـن         
ـله          روند منجر به عقب مانـدگي و فاص
ــع    ــا جوام ــدگي ب ــطح زن ــرفتن س گ

 .يكجانشين خواهد شد

از زمان پهلـوي اول تـا
 كنون
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ــيك كالســــــ
 )گرا تقليل(

براي توسعه و دسـتيابي بـه رشـد         
 اقتصادي

از دوره پهلوي تا برنامه
ــرات دوم تغييـــــ

معاصـــــــــــر اجتماعي
 )گرا لفيقت(

ارتقاء سطح توسعه در تمامي ابعاد      
 اقتصادي، اجتماعي و محيطي

برنامـــه ســـوم بعـــد از
 انقالب تا كنون

 نوسازي
هاي شهري دليل مهاجرت و       جاذبه

 .اسكان عشاير شد

ركودي/وابستگي
عقــب مانــدن جوامــع عــشايري از 
جرگــه توســعه باعــث مهــاجرت و 

 شدن استيكجانشين 
 مهاجرت

 سيستمي

ــه  ــم جاذب ــم   ه ــهري و ه ــاي ش ه
مانــدگي داليــل مهــاجرت و  عقــب

 .اسكان عشاير است

 دوران پهلوي تا كنون

عـــــــــدالت
 اجتماعي

تأمين نيازهـاي
 اساسي

منـدي از     اسكان عشاير براي بهـره    
 امكانات و خدمات

ــد از- ــه اول بعــ  دهــ
پيروزي انقالب اسالمي

 توسعه پايدار توسعه پايدار

ح اسكان عـشاير بـراي ارتقـا سـط        
زنـــدگي اجتمـــاعي، اقتـــصادي و 

 محيطي

ــه- ــوم و  برنام ــاي س ه
چهارم بعـد از پيـروزي

 انقالب اسالمي

دهد از برنامه سوم توسعه بعـد از انقـالب ديـدگاه              مي همانگونه كه جدول فوق نشان    
توسعه عشاير و به ويژه ساماندهي      هاي    توسعه پايدار، ديدگاه مورد توجه در تنظيم برنامه       

  .شده است
وجه به همه جانبه بودن راهبرد توسعه پايدار در برخورد با جامعه عـشايري، نظـر      با ت 

سنجي از خانوارهاي اسكان يافته نيز در ابعاد مختلف توسعه پايدار صورت گرفتـه اسـت              
  :آن به شرح زير استهاي  كه برخي از مهمترين يافته

  
  



 14 فصلنامه عشايري ذخاير انقالب

  بررسي و سنجش اثرات و پيامدهاي اسكان عشاير
  :اثرات اجتماعي

 45باشـد كـه       مـي   كانون 60توسعه نمونه   هاي    همانگونه كه اشاره شد مجموع كانون     
  .باشد  مي كانون خودجوش15كانون آن هدايتي و 

 7113 نفر و مجمـوع خانوارهـا        35873مورد مطالعه بالغ بر     هاي    كل جمعيت كانون  
و ) نوارخـا 5463(هـدايتي   هـاي      نفر در كـانون    28078از مجموع اين افراد      .خانوار است 

  .اسكان يافته اند)  خانوار1650(خود جوش هاي   نفر در كانون7795
 خـانوار   200توسـعه كمتـر از      هاي     درصد كانون  90از نظر طبقات جمعيتي، بيش از       

  .باشد  مي خانوار120توسعه نيز بالغ بر هاي  متوسط جمعيت كانون. بوده اند
  مورد مطالعههاي   طبقات جمعيتي كانون-2جدول 

 شرح

  نفر 249تا0
 50كمتر از (

 )خانوار

نفر 499تا250
 99 تا 50(

 )خانوار

 نفر999تا500
 199 تا 100(

 )خانوار

  تا1000
نفر 1999

 399 تا 200(
 )خانوار

 نفر و2000
  بيشتر

 خانوار و400(
 )بيشتر

 1 5 22 15 17 تعداد كانون

 1,67 8,33 36,67 25 28,33 درصد

  
  :بعد خانوار

. امري طبيعي بوده است زرگ بودن ابعاد خانوار و گسترده بودن آنتا قبل از اسكان، ب   
اي شدن خانوارها با گذشـت زمـان از          اما اتفاقي كه بعد از اسكان افتاده است باعت هسته         

  .يك سو و كوچك شدن ابعاد خانوار از سوي ديگر شده است
 و سـاكن    اي شدن خانوارها به دنبال ازدواج فرزنـدان و جـدا شـدن از خـانواده                هسته

هاي   شدن در مساكني غير از مساكن والدين و كوچك شدن ابعاد خانوار به دنبال آموزش              
صـورت گرفتـه    هـاي     بر اساس برداشت  . كنترل بيشتر جمعيت اتفاق افتاده است      بيشتر و 
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در اين زمينه بايد خاطر نشان كرد كوچك        . باشد  مي  نفر 5بعد خانوار عشاير اسكان يافته      
 نه تنها در بين عشاير كشور، بلكه در جامعه روستايي و شـهري كـشور                شدن ابعاد خانوار  

 بعـد خـانوار نقـاط روسـتايي         1375نيز اتفاق افتاده است آنچنان كه در سرشماري سال          
بعـد خـانوار نقـاط      . نفـر رسـيده اسـت      4,36 به   1385 نفر بوده كه در سال       5,22كشور  

با توجه  .  رسيده است  1385ر سال   نفر د  3,89 به   1375نفر در سال     4,63شهري نيز از    
بيشتر از يك سو و رسوخ گسترده تر زندگي هاي  به اين مبحث، با گذشت زمان و آموزش   

  .ماشيني ابعاد خانوار نيز كوچكتر شده است
هدايتي و خودجوش نيز از نظر بعد خانوار نـشان دهنـده            هاي    بررسي وضعيت كانون  

 4,7هـدايتي و    هـاي      در كـانون   5,1. (يتي است هداهاي    باالتر بودن بعد خانوار در كانون     
  )خودجوشهاي  دركانون

 
  نسبت سني و جنسي

توسعه مورد مطالعـه، نـسبت   هاي  بر اساس مطالعات صورت گرفته در ارتباط با كانون       
 بوده است كه اين نسبت در مقايسه با جوامـع كوچنـده كـشور در                103,8جنسي برابر با    

 عـشاير كوچنـده كـشور       1387 سرشـماري سـال      بر اساس .  كمتر شده است   1387سال  
  . بوده است105,5نسبت جنسي برابر با 

توسعه با جامعه روستايي و شـهري كـشور نـشان دهنـده             هاي    مقايسه وضعيت كانون  
توسعه نسبت به اين مراكز است و در واقع نسبت هاي  باالتر بودن نسبت جنسي در كانون

 شاير كوچنده و جامعـه شـهري و روسـتايي         توسعه حالت بينابين ع   هاي    جنسي در كانون  
  .باشد مي

هدايتي و خودجـوش نـشان دهنـده بـاالتر بـودن نـسبت              هاي    بررسي وضعيت كانون  
بر اساس اطالعات جمع آوري شده نسبت جنسي در         . هدايتي است هاي    جنسي در كانون  

 و باشـد   مـي 102,8خودجوش بالغ بـر    هاي     و در كانون   105,9هدايتي بالغ بر    هاي    كانون
  .باشد  ميتوسعه هدايتيهاي  اين امر نشان دهنده ماندگاري بيشتر مردان در كانون
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 درصد 64 ساله و كمتر، 14توسعه هاي    درصد جمعيت كانون   28از نظر تركيب سني     
  . ساله و بيشتر بوده است65 درصد 8 سال و 64 تا 15بين 

 درصـد   64 و كمتر،     سال 14 درصد   29هدايتي به ترتيب    هاي    در كانون ها    اين نسبت 
 14 درصـد    27خودجـوش   هـاي      ساله و بيشتر و در كـانون       65 درصد   7 سال و    64 تا 15

  . ساله و بيشتر بوده است65 درصد 6,2 سال و 64 تا 15 درصد 66,8ساله و كمتر، 
 14توسعه با عشاير كوچنده كشور نشان دهنده كاهش افـراد زيـر             هاي    مقايسه كانون 

باشـد و ايـن امـر نـشان دهنـده             مي  با جامعه روستايي كشور    سال و برابر شدن اين سهم     
  .كنترل زاد و ولد در جامعه اسكان يافته نسبت به جامعه عشاير كوچنده است

 14هدايتي و خودجوش هم نشان دهنده باالتر بودن سـهم افـراد             هاي    وضعيت كانون 
  .هدايتي استهاي  سال و كمتر در كانون

توسعه با عشاير كوچنده كـشور،      هاي    ن مقايسه نسبت سني كانو    -3جدول  
 جوامع شهري و روستايي

  ساله و بيشتر65  ساله64 تا 14 سال14زير  شرح

 4,8 71,5 23,8 جامعه شهري

 4,75 67,25 28 جامعه روستايي

 5 64 31 عشاير كوچنده

 8 64 28 توسعههاي  كانون

  
  :سواد

ماهيـت  . ن باسـوادي اسـت  مورد توجه در زندگي عـشاير، ميـزا      هاي    از جمله شاخص  
زندگي كوچ نشيني باعث پايين آمدن ميزان دسترسي به خدمات آموزشـي و در نتيجـه                

 .شود  ميپايين آمدن ميزان با سوادي در بين عشاير در مقايسه با جوامع يكجانشين
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حال نكته قابل تامل اينجاست كه اسكان عشاير تا چـه ميـزان توانـسته شـكاف بـين          
ن عشاير و جوامع يكجانشين را كـم كنـد و عملكـرد اسـكان در ايـن                  ميزان با سوادي بي   

  .زمينه چيست
هـاي    از مجموع خانوارهـاي اسـكان يافتـه در كـانون           دهد  مي تحقيق نشان هاي    يافته
درصـد و بـراي زنـان       74,5 درصد با سواد بوده اند كه اين نسبت براي مـردان             69توسعه  

  . درصد بوده است63,5
 1387 عشاير اسكان يافته با عشاير كوچنده كشور در سال           مقايسه شاخص با سوادي   

نـرخ بـا سـوادي در بـين         . نشان دهنده رشد ميزان با سوادي بعد از اسكان عـشاير اسـت            
 71 درصد بوده كـه ايـن نـسبت بـراي مـردان              63 بالغ بر    1387عشاير كوچنده در سال     

فزايش قابـل توجـه بـا        درصد بوده است و اين ارقام نشان دهنده ا         55درصد و براي زنان     
باشد و در اين زمينه ميزان با سوادي زنـان در مقايـسه بـا      ميسوادي عشاير اسكان يافته  

جوامع كوچنده قابل توجه است و مجموع اين ارقـام عملكـرد مناسـب اسـكان عـشاير و                   
  .دهد  ميدولت را به خوبي نشان

  
 ير كوچنده كشورمقايسه ميزان با سوادي عشاير اسكان يافته با عشا -1نمودار
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در اين زمينه بايد خاطر نشان كرد هر چند ميـزان بـا سـوادي عـشاير اسـكان يافتـه          
نسبت به كوچندگان بهتر شده است اما همچنان با جامعه يكجانشين كشور اختالف دارد              

  .و نيازمند برنامه ريزي براي از بين بردن شكاف موجود
دجوش نـشان دهنـده شـرايط بهتـر         توسعه هدايتي و خو   هاي    مقايسه وضعيت كانون  
انجام شده ميـزان    هاي    بر اساس برداشت  . خودجوش است   هاي    ميزان با سوادي در كانون    

 درصد بوده است كه اين نسبت بـراي مـردان           71خودجوش  هاي    با سوادي كل در كانون    
هدايتي نيز ميزان با سـوادي  هاي  در كانون.  درصد بوده است75 درصد و براي مردان    66

 درصد و ميزان با سوادي مـردان        64 درصد بوده كه ميزان با سوادي زنان         67برابر با   كل  
  . درصد است70

در وضـعيت   ... جايگاه زنان و    ها،    عالوه بر موارد فوق، وضعيت بهداشت و درمان، مشاركت        
هـا را     اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است كه جدول ادامه جهت مثبت و يامنفي شـاخص              

  .دهد هاي هدايتي و خودجوش نشان مي ي قبل و بعد از اسكان و در كانونها در دوره
حـاكي از تـاثيرات مناسـب و مثبـت          ها    دهد يافته   مي همانگونه كه جدول ادامه نشان    
افزايش ميزان با سوادي، كاهش مرگ و مير        .باشد مي اسكان در زندگي اجتماعي خانوارها    

اجتمـاعي از جملـه تـاثيرات       هـاي     نقشكودكان، كاهش مشقات كار زنان، پر رنگ شدن         
  .اند باشد كه بخش اعظم خانوارها به آن اذعان داشته  ميمستقيم و قابل توجه اسكان

  
هاي  روند تاثيرات اجتماعي اسكان عشاير به تفكيك قبل و بعد از اسكان و كانون-4جدول 

  هدايتي و خودجوش

 اثرات اجتماعي اسكان عشاير
قبل از  
 اسكان

بعد از  
خودجوشهدايتيناسكا

 + - + - ميزان با سوادي زنان

 + - + - ميزان با سوادي مردان
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آموزشـــي هـــاي  شـــركت در كـــالس
 ...)خياطي، گلدوزي، صنايع دستي و(

- + + - 

توسعه از  هاي    ميزان برخورداري كانون  
 خدمات آموزشي ابتدايي و راهنمايي

- + - + 

ــدمات    ــت خ ــايت از كيفي ــزان رض مي
 آموزشي

- + + - 

 - + + -تمايل زنان به فراگيري سواد و آموزش

 - + + - دسترسي به خدمات بهداشتي

 - + + - رضايت از خدمات بهداشتي

 - + + - رضايت از خدمات درماني

 - + + - مرگ و مير كودكان

 + - + - مرگ زنان هنگام زايمان

 - + + - وضعيت بهداشتي خانواده

 + - + - اختصاص وقت براي مسافرت

 + - + - اختصاص وقت براي تفريح و سرگرمي

 - + - + ميزان مشاركت مالي در حل مسائل

 - + - + قبول ضمانت مالي يكديگر

 + - + - در حل مسائل  فكريميزان مشاركت

ــم   ــردم در مراس ــشاركت م ــزان م  مي
 مختلف

+ - + - 
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 + - + - استقالل مالي زنان

 - + + - قدرت زنان در خانه

 - + + - شقت و سختي زندگي زنانم

 + - + - مشاركت سياسي زنان

 - + + - احساس خوشبختي در زنان

 - + + - اشتغال كودكان

ــصميم گيــري  ــان در ت هــاي  ســهم زن
 مربوط به امور خانه و خانواده

- + + - 

 + - + - گرايش و تمايل زنان به كارهاي درآمدزا

 + - + - مشاركت زنان در امور عمراني

  تاثيرات اقتصادي
  مختلف اقتصاديهاي  شاغلين بخش
 درصد اشتغال خانوارهـاي عـشايري در        87تحقيق، قبل از اسكان     هاي    بر اساس يافته  

 2 درصـد صـنايع دسـتي و در نهايـت            4 درصد زراعت و باغداري،      7زير بخش دامداري،    
  .درصد هم خدمات بوده است

م زراعت و باغـداري افـزايش يافتـه و          دهد سه   مي بررسي وضعيت بعد از اسكان نشان     
سهم قابل توجهي در اشتغال خانوارهاي اسكان يافته قـرار گرفتـه اسـت و سـهم آن بـه                    

سهم .  درصد كاهش يافته است43و بر عكس سهم دامداري به   درصد رسيده است41,1
 درصـد اشـتغال     13,9.  درصد كاهش يافته است    2اشتغال عشاير از صنايع دستي هم به        

  .شود   ميان نيز از طريق مشاغل خدماتي تامينساكن
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هـدايتي سـهم   هـاي     دهد در كـانون     مي هدايتي و خودجوش نشان   هاي    مقايسه كانون 
 درصـد  40,3 درصد، در زيربخش دامـداري    40,8اشتغال در زير بخش زراعت و باغداري        

  درصــد اســت امــا در12,4 درصــد و در بخــش خــدمات 2,5در بخــش صــنايع دســتي 
 درصـد،  25,6 درصد، سهم زراعـت و باغـداري   56,6خودجوش سهم دامداري ي ها  كانون

  .باشد  مي درصد15,3 درصد و سهم بخش خدمات 1,5سهم صنايع دستي 
در منابع درآمد و اشتغال خانوارهاي ... با توجه به اهميت دامداري، زراعت، باغداري و   

  .گيرد  ميآن مورد توجه قرارهاي  عشاير در ادامه مهمترين ويژگي
  دامداري

نشان دهنده تغيير شيوه زندگي اقتصادي عشاير از دامداري در دوره قبل از             ها    بررسي
اسكان به زراعت در بعد از اسكان است و اين نتيجه اي است كه آمارهـا بـه خـوبي آن را       

  .دهد  مينشان
 87دهد قبل از اسكان هر خانوار بـه طـور متوسـط               مي بررسي سرانه دام سبك نشان    

 راس بز و بزغاله داشته است و بعد از اسكان اين روند از كاهش               63س گوسفند و بره و      را
 و تعداد بز    45شديدي برخوردار بوده به گونه اي كه تعداد دام گوسفند و بره خانوارها به               

 راس رسيده اسـت و ايـن موضـوع بـه معنـي فاصـله گـرفتن از محـور                     26,5و بزغاله به    
  .بتني بر نگهداري دام سبك بوده استعشاير كه م اقتصادي گذشته

. باشد  مي افزايش سرانه دام گاو و گوساله خانوارها       نكته قابل توجه ديگر در اين زمينه      
 راس بـوده    0,1بر اساس آمارهاي استخراج شده سرانه دام خانوارها قبل از اسـكان برابـر               

  . راس رسيده است 0,9است كه بعد از اسكان اين سرانه به 
، سـرانه   1387بر اساس سرشماري عشاير كوچنده كـشور در سـال            است   شايان ذكر 

و . راس بوده اسـت 39,3 راس و سرانه بز و بزغاله 63,9گوسفند و بره هر خانوار كوچنده  
دام بعـد از    هـاي     مقايسه اين ارقام با عشاير اسكان يافته نيز نشان دهنده كـاهش سـرانه             

  .اسكان است
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 در ايـن زمينـه    .نده اي بعد از اسـكان شـاهد هـستيم           در زمينه احشام باربر روند كاه     
گسترش وسايل حمل و نقل موتوري از يك سو و يكجانشيني عـشاير و عـدم كـوچ آنهـا                    

  .تاثيرگذار بوده است
هدايتي و خودجوش نـشان دهنـده بـاالتر بـودن     هاي    دام در كانون  هاي    بررسي سرانه 

وش و در واقـع محوريـت بيـشتر         خودجهاي    سرانه گوسفند و بره و دام سنگين در كانون        
هاي   در واقع واگذاري اراضي زراعي و باغي بيشتر در كانون         .استها    دامداري در اين كانون   

  .هدايتي تاثير مستقيمي در اين زمينه داشته است
  زراعت

اراضي زراعي عشاير كوچنده كشور در آخـرين سرشـماري   هاي    بررسي وضعيت سرانه  
 هكتار اراضي داشته است كه بيش 2ار به طور متوسط دهد هر خانو  مي نشان1387سال 

  . درصد اين اراضي ديم بوده است70از 
دهد هر خانوار قبل از اسـكان    ميبررسي وضعيت اراضي خانوارهاي پاسخگو نيز نشان     

 هكتـار آبـي     0,34 هكتـار آن ديـم       0,76 هكتار اراضي زراعي داشته است كه        1,1حدود  
 1,2 هكتار، سـرانه اراضـي ديـم بـه           3,1رانه اراضي آبي به     بعد از اسكان نيز س    .بوده است 

با توجه به اين ارقام اسكان باعث   .  هكتار رسيده است   0,53هكتار و سرانه اراضي آيش به       
افزايش سرانه اراضي و به ويژه اراضي زراعي آبي شده است كه همين امـر محـور درآمـد                   

ش پر رنگي در زندگي عشاير اسـكان        عشاير را تحت تاثير قرار داده و زير بخش زراعت نق          
  .يافته پيدا كرده است

هدايتي و خودجـوش نـشان دهنـده شـرايط مناسـب تـر              هاي    مقايسه وضعيت كانون  
  .باشد  ميهدايتي از نظر سرانه اراضيهاي  كانون

 هكتـار   5,4هدايتي بالغ بر    هاي    ميداني سرانه كل اراضي كانون    هاي    بر اساس برداشت  
 هكتار و سرانه اراضي آيش      1,2 هكتار و سرانه اراضي ديم       3,5 آبي   است كه سرانه اراضي   

 3خودجوش سـرانه كـل اراضـي        هاي     هكتار است و اين در حالي است كه در كانون          0,7
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 هكتار و سرانه اراضـي آيـش        1سرانه اراضي ديم      هكتار، 1,9هكتار كه سرانه اراضي آبي      
  . هكتار است0,2

عي از طرف دولت به خانوارهاي اسكان يافتـه تـاثير           در اين زمينه واگذاري اراضي زرا     
هـدايتي  هـاي   قابل توجهي داشته است و با توجه به اين شرايط، اقتصاد خانوارهاي كانون  

هـاي   سـرانه   خودجوش به زراعت وابسته است و بر عكس با توجـه در       هاي    بيش از كانون  
  .تري به دامداري داردخودجوش وابستگي بيشهاي  توسعه، اقتصاد كانونهاي  دام كانون

مقايسه سرانه اراضي زراعي خانوارهاي اسكان يافته بـا جامعـه روسـتايي كـشور نيـز           
دهد هر چند سرانه اراضي زراعي در جامعه روسـتايي كـشور بـاالتر اسـت امـا                    مي نشان

  .اسكان مناسب تر از جامعه روستايي كشور بوده استهاي  سرانه اراضي آبي در كانون
  باغداري

دهد سرانه    مي  نشان 1387ي آمارهاي سرشماري عشاير كوچنده كشور در سال         بررس
 هكتـار در قلمـرو      0,15 هكتار در قلمـرو يـيالق و         0,14باغي هر خانوار عشايري بالغ بر       

دهد هر خانوار بـه    ميقشالق است و نظر سنجي انجام شده از خانوارهاي نمونه هم نشان           
بـاغي بعـد از     هـاي     سكان داشـته اسـت و سـرانه        هكتار زمين قبل از ا     0,12طور متوسط   

اين ارقام هـر چنـد نـسبت بـه          . اسكان حاكي از افزايش سرانه اراضي بعد از اسكان است         
دوران كوچ و عشاير كوچنده فعلي عشاير رشد يافته است، اما همچنان نقش پر رنگي در                

 داري مطـرح  زندگي عشاير ندارد و همچنان به عنوان شغل جنبي در كنار زراعـت و دامـ               
توسعه كشور به ويژه كانون هـايي       هاي    و اين در حالي است كه بسياري از كانون        .باشد مي

كه در مناطق ييالقي و كوهستاني استقرار دارند ظرفيت مناسبي بـراي توسـعه باغـداري            
افـزايش درآمـد    هـاي     دارند و برنامه ريزي براي گسترش باغات تا حد قابل توجهي زمينه           

  .آورد  مياهمخانوارها را فر
هدايتي و خودجوش در اين زمينه نشان دهنده بهتر بودن هاي  مقايسه وضعيت كانون

انجـام شـده سـرانه    هاي  بر اساس برداشت. هدايتي است هاي    سرانه اراضي باغي در كانون    
هـاي    هكتـار و سـرانه اراضـي بـاغي كـانون     0,52هدايتي بالغ بـر  هاي   اراضي باغي كانون  
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در اين زمينه بايد خاطر نشان كرد واگذاري اراضـي          .  هكتار است  0,07خودجوش بالغ بر    
  .هدايتي بيشترين تاثير را داشته استهاي  باغي به خانوارها در كانون

  صنايع دستي
شـود، امـا ايـن        مي صنايع دستي توليد  ها     درصد كانون  71,7دهد در     مي آمارها نشان 

 نـشان هـا     نظر سـنجي  .  مشغول باشند  رقم بدان معني نيست كه تمام خانوارها به اين امر         
شود اما سـهم خانوارهـاي        مي صنايع دستي توليد  ها     درصد كانون  70دهد در بيش از      مي

 درصد است و ايـن در حـالي اسـت كـه             20كمتر از   ها    توليد كننده اين صنايع در كانون     
وليـد   درصد خانوارها مبادرت بـه ت      70پاسخگويان اذعان نموده اند قبل از اسكان بيش از          

  .نموده اند  ميصنايع دستي
دهد هر چند سهم خانوارهاي توليد كننده صنايع دستي به شدت             مي اين ارقام نشان  

زمينه توليد صنايع دسـتي  ها  كاهش يافته است، اما همچنان بخش قابل توجهي از كانون  
يـن  بـا توجـه بـه ا   . باشـند   مـي را دارند و خانوارها كماكان عالقمند به توليد ايـن صـنايع          

مناسـب و بـه ويـژه بازاريـابي و          هـاي     ظرفيت، برنامه ريزي براي ارائه تسهيالت، آمـوزش       
تواند افزايش درآمد و ايجاد اشتغال مولد بـه           مي فروش اين محصوالت با رويكرد صادرات     
  .ويژه براي زنان را به خوبي فراهم آورد

ضـعيت  هدايتي و خودجـوش نـشان دهنـده مناسـب تـر بـودن و              هاي    مقايسه كانون 
هاي  به عمل آمده و برداشتهاي  بر اساس استعالم. هدايتي در اين زمينه استهاي  كانون

  درصد آنها به طور محدود اين صنايع توليـد         73هدايتي در   هاي    ميداني از مجموع كانون   
  .رسد  ميدرصد71خودجوش اين رقم به هاي  شود و اين در حالي است كه در كانون مي

  وضعيت خدمات
دهد قبل از اسكان محور اقتصاد خانوارها بر پايه دامـداري             مي تحقيق نشان اي  ه  يافته

بوده است و مشاغلي همچون زراعت، باغداري و صنايع دستي به صـورت جنبـي مطـرح                 
 كـم رنـگ مطـرح بـوده         در كنار اين موارد بخش خدمات نيز به صورت كامالً         . بوده است 
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بعد از اسكان تغييرات بنياديني در ساختار زندگي عشاير شكل گرفتـه اسـت و در                . است
 نـشان هـا     بررسـي . اقتصادي نيز دستخوش تغييـر شـده اسـت        هاي    نتيجه وضعيت بخش  

 درصد قبل از اسكان به مشاغل خدماتي        2دهد از مجموع افراد شاغل خانوارها حدود         مي
احـداث  .  درصد رسيده اسـت    13اين رقم براي بعد از اسكان به حدود         مشغول بوده اند و     

خـرده فروشـي، گـسترش حمـل و نقـل و            هاي    و شكل گيري مغازه   ها    كانونهاي    شهرك
همچنـين  .مشاغل رانندگي، مشاغل كارگري، در اين زمينه بيشترين تاثير را داشته اسـت         

هـاي    ارمندي را در كـانون    مشاغل ك ... شكل گيري خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي و        
توسعه رواج بيشتري نسبت به قبل از اسكان داده است و همه اين موارد باعث گـسترش                 

  .بخش خدمات بعد از اسكان شده است
هدايتي و خودجوش در اين زمينه نشان دهنده شرايط نزديك هر     هاي    مقايسه كانون 

خودجـوش  هـاي   وندو نوع كانون است هر چند به صورت محدود سهم خـدمات در كـان          
رسد مهمترين داليل اين امر واگذاري اراضي زراعي و بـاغي بـه         مي بيشتر است و به نظر    

هدايتي از يك سـو و سـرانه پـايين تـر اراضـي زراعـي در                 هاي    بيشتر خانوارها در كانون   
همچنـين  .دامن زده است  ها    خودجوش است كه مشاغل ديگر را در اين كانون        هاي    كانون

خودجـوش  هـاي   ايد خاطر نشان كرد با توجه بـه اينكـه برخـي از كـانون           در اين زمينه ب   
بزرگي هستند كه به خدمات مختلف تجهيز شده اند، وضـعيت خـدمات آنهـا       هاي    آبادي

  .مناسب تر ارزيابي شده است 
وري،  متعدد ديگري همچون بهره   هاي    عالوه بر موارد فوق در زمينه اقتصادي شاخص       

مورد توجه قرار گرفته است كه جدول ادامـه        ... ت به بازار و     مكانيزاسيون، عرضه محصوال  
هـدايتي و   هـاي     قبـل و بعـد از اسـكان و در كـانون           هـا     جهت مثبت و يـامنفي شـاخص      

  .دهد  ميخودجوش را نشان
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هاي مختلف اقتصادي مورد بررسي به تفكيك قبل و بعد از اسكان   شاخص-5جدول 
  هاي هدايتي و خودجوش و كانون

 تصادي اسكان عشايراثرات اق
ــل از  قب
 اسكان

بعـــد از 
 اسكان

 خودجوش هدايتي

 - + + - شيوه مبادله محصوالت باغي

استفاده از آبيـاري تحـت فـشار در         
 باغات

- + + - 

 - + + - مصرف سموم و دفع آفات

 - + - + توليد صنايع دستي

هاي آموزش و تـرويج       برگزاري دوره 
 صنايع دستي

- + + - 

 - + + - د صنايع دستيهدف از تولي

 + - + - سهم بخش خدمات

 - + - + اشتغال و بيكاري

 - + - + خوراكهاي  رضايت از هزينه

 + - - + پوشاكهاي  رضايت از هزينه

 - + - + مسافرتهاي  رضايت از هزينه

 - + - + تحصيلهاي  رضايت از هزينه

 * * - + درمانهاي  رضايت از هزينه

 + - - + دخانيهاي  رضايت از هزينه

 - + - + بهداشتهاي  رضايت از هزينه
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 - + - + تفريحهاي  رضايت از هزينه

 + - - + رفت و آمدهاي  رضايت از هزينه

 - + - + آبهاي  رضايت از هزينه

 + - - + برقهاي  رضايت از هزينه

 - + - + سوختهاي  رضايت از هزينه

 - + + - آبياري تحت فشار زراععي

 - + + - ياري قطره ايآب

 + - - + رضايتمندي از درآمد دامداري

 - + + - رضايتمندي از درآمد زراعي

رضـــايتمندي از درآمـــد صـــنايع 
 دستي

+ - + - 

 - + + - رضايتمندي از درآمد باغداري

 + - + - رضايتمندي از ساير منابع درآمد

  
  وضعيت خدمات زيربنايي و تاسيسات و تجهيزات

مختلفـي از جملـه     هـاي     ن شدن وضعيت كالبدي و فيزيكي اسكان شاخص       براي روش 
دسترسي به راه، برخورداري از برق، آب لوله كشي، وضـعيت ارتباطـات و حمـل و نقـل،                   

مورد بررسي قرار   ... و فرهنگي، هنري، ورزشي، وضعيت مسكن    هاي    برخورداري از كاربري  
  .گرفت

هـا    مناسبي در زمينه برخورداري كانون    دهد اسكان اثرات قابل توجه و       مي نتايج نشان 
از خدمات زير بنايي به ويژه راه، برق، آب شرب، خدمات حمـل و نقـل و مـسكن داشـته            

  .است
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در ارتباط با وضـعيت مـسكن مـواردي همچـون كيفيـت بنـا، عمـر بنـا، اسـتفاده از                      
و در نهايـت    مورد بررسي قرار گرفت     .... تسهيالت، تكميل يا نيمه كاره بودن بنا، زيربنا و          

رضايتمندي از كيفيت مسكن مورد توجه قرار گرفت كه نتايج نشان دهنده اثرات مثبـت               
اما نكته قابل توجه در اين زمينه تكميل نبودن برخـي از        . اسكان در اين زمينه بوده است     

با توجه به ايـن  . شود  مي اسكانهاي    واحدهاي مسكوني است كه باعث پايين آمدن انگيزه       
 ريزي براي تكميل واحدهاي مـسكوني بـه ويـژه از طريـق دادن تـسهيالت      مبحث برنامه 

  .تواند منجر به ثبات بيشتر اسكان گردد  ميمناسب
كالبدي و فيزيكي ضعف شديد خدمات ورزشي، فرهنگي و مراكـز           هاي    از جمله ضعف  

همچنـين عـدم دفـع بهداشـتي زبالـه و           . توسعه است هاي    گذران اوقات فراغت در كانون    
 و بـر نامـه ريـزي در ايـن زمينـه           .باشد  مي توسعههاي    معضل بزرگ بيشتر كانون   فاضالب  

  .توسعه گرددهاي  تواند منجر به افزايش كيفيت زندگي در كانون مي
كالبدي و زيـر بنـايي را بـه تفكيـك     هاي  جدول ادامه جهت مثبت و يا منفي شاخص  

  .دده  ميهدايتي و خودجوش نشانهاي  قبل و بعد از اسكان و كانون
  

هاي مختلف كالبدي و زير بنايي مورد بررسي به تفكيك قبل و بعد از   شاخص-6جدول 
  هاي هدايتي و خودجوش اسكان و كانون

 اثرات كالبدي و فيزيكي اسكان عشاير
قبــل از 
 اسكان

بعد از  
 اسكان

 خودجوش هدايتي

 - + * * در مسكنآشپزخانه وجود 

 - + * * در مسكنحمام وجود 

 - + * * خواب در مسكنوجود اتاق 

 - + * * در مسكندستشويي بهداشتي وجود 

 + - * * در مسكنبرق وجود 
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 + - * * در مسكنآب لوله كشي وجود 

 + - * * در مسكنتلفن وجود 

 - + * * در مسكنگاز لوله كشي وجود 

 - + * * تسهيالت ساخت مسكوني

 + - * * مسكونيساختمان تكميل بودن 

 + - * * ناي مسكنمساحت زيرب

ارائـه شـده   مسكوني  ميزان رضايت از نقشه  
 از طرف دولت

* * + - 

 - + + - رضايت از كيفيت مسكن

 + - + - رضايت از دسترسي به وسايل حمل و نقل

 + - + - )راه دسترسي(رضايت از خدمات و امكانات زير بنايي 

 + - + - )برق(رضايت از خدمات و امكانات زيربنايي

 + - + - )آب شرب(ايت از خدمات و امكانات زيربناييرض

 - + + - رضايت از خدمات و امكانات مذهبي

رضايت از خدمات و امكانات ورزشي، هنري      
 و فرهنگي

- + + - 

 - + * * رضايت از مكان كانون

 - + + - رضايتمندي از امكانات پستي

 - + + - رضايتمندي از امكانات مخابرات

 - + * * از كيفيت معابررضايتمندي 

 + - + - رضايتمندي از حمل و نقل عمومي
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  :تاثيرات محيطي
مختلفـي از  هـاي    براي شناخت تأثيرات محيطي عشاير قبل و بعد از اسـكان شـاخص            

هـاي    گياهي و جانوري، استفاده از سوخت فـسيلي، بيمـاري         هاي    جمله از بين رفتن گونه    
مورد ... ضالب و فضوالت دامي، تغيير كاربري اراضي و         ناشي از آبهاي آلوده، دفع زباله، فا      

دهد اسكان عشاير در برخي از موارد نتـايج           مي بررسي و تحليل قرار گرفت و نتايج نشان       
از جملـه پيامـدهاي مثبـت       . مناسبي داشته و در برخي موارد نيز نتايج بدتر شـده اسـت            

كستن درختان براي سـوخت     توان به جلوگيري از بوته كني و ش         مي طبيعي اسكان عشاير  
اشاره كرد كه عمدتاً به خاطر دسترسي مناسب بـه سـوختهاي فـسيلي اسـت و كـاهش                   

پيامدهاي منفي اسكان نيز شامل چراي مفرط . بيماريهاي ناشي از آبهاي آلوده اشاره كرد      
  .باشد  مي...مراتع كانون، كاهش سطح آبهاي زير زميني و 

يد مواردي كه خارج از حوزه اختيار عشاير است را          البته در زمينه تاثيرات محيطي نبا     
اخيـر اسـت كـه باعـث منفـي شـدن            هـاي     از جمله اين موارد خشكـسالي     . فراموش كرد 

مختلف محيطي از جمله تخريب پوشش گياهي، تخريب بافت خاك، كاهش           هاي    شاخص
  .بعد از اسكان گردد... سطح آبهاي زير زميني و

هم خوردن تقويم تنظـيم كـوچ، گـسترش وسـايل           همچنين فروپاشي نظام ايلي و به       
نيز از جمله مواردي است كه در صورت اسكان نيافتن عشاير هم         ... حمل و نقل موتوري و    

  .گذاشتند  ميتاثيرات منفي خود را به جا
جـداول ادامـه وضـعيت قبـل و بعـد از اسـكان و               هـا،     با توجه به مجموع اين شاخص     

ا در ارتباط با وضعيت زيست محيطي و طبيعي         خودجوش و هدايتي ر   هاي    وضعيت كانون 
  .دهد  ميبه خوبي نشان
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هاي مختلف محيطي مورد بررسي به تفكيك قبل و بعد از اسكان و   شاخص-7جدول 
  هاي هدايتي و خودجوش كانون

 اثرات محيطي اسكان عشاير
قبل از  
 اسكان

بعــد از 
 اسكان

 خودجوش هدايتي

 - + - + هاي گياهي از بين رفتن گونه

 + - - + هاي جانوري از بين رفتن گونه

 - + + - )نفت و گازوئيل(استفاده از سوخت

 - + + - شكستن درختان و خشك كردن براي سوخت

هاي خاص كـه ناشـي از         وجود و گسترش بيماري   
 آب آشاميدني

- + - + 

 - + * * همكاري مردم براي دفع زباله ها

 - + * * ا و معابر كانونه رها كردن فضوالت حيواني در كوچه

 - + * * هاي سبك خانگي در معابر كانون رها شدن فاضالب

 - + - + اسراف آب آشاميدني

 + - - + اسراف آب كشاورزي

 + - - + هاي زيرزميني كاهش سطح آب

 - + - + چراي بيش از حد مراتع

 - + - + مديريت مناسب چرا

 - + * * ربري اراضيتغييرات ايجاد شده در مورفولوژي و كا

 - + * * بررسي اثرات اجراي طرح اسكان در منطقه
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  بررسي وضعيت اسكان و كوچ
از مهمترين موارد مرتبط با اسكان عشاير، شيوه زندگي قبل از اسكان، نحـوه اسـكان،      

  .باشد كه در اين زمينه نتايج زير مورد توجه است  مي...انگيزه خانوارها از اسكان و
هداف سياست اسـكان عـشاير، اسـكان خانوارهـايي بـوده اسـت كـه كـامالً                  از جمله ا  

 درصد خانوارها قبال كوچنـده مطلـق        61,4دهد    مي بررسي آمارها نشان  .كوچنده بوده اند  
كردنـد و تمـام اعـضاي         مـي  زندگي) آبادي( از پاسخ گويان درهمين محل     13,4بوده اند،   

 درصـد اذعـان داشـته انـد فقـط      21,3 حـدود  خانوار و دام هميشه اينجا ساكن بوده اند،     
 درصـد نيـز سـاير       3,9كرده اند و در واقع رمه گردان بوده اند،            مي خود را جابجا  هاي    دام

  .را انتخاب كرده اند ها  گزينه
اين ارقام نشان دهنده عملكرد مثبت سازمان امـور عـشاير كـشور در اسـكان عـشاير                  

رهاي واجد شرايط اسـكان مناسـب عمـل         كامالً كوچنده بوده و در زمينه شناسايي خانوا       
  .كرده است

تـر   خودجـوش و هـدايتي نـشان دهنـده شـرايط مناسـب            هاي    بررسي وضعيت كانون  
از هـا،     بر اساس پاسـخ   . هدايتي در اسكان خانوارهاي واجد شرايط اسكان است       هاي    كانون

 درصـد رمـه   22,1مطلـق و  كوچنـده    درصد   71,6هدايتي  هاي    مجموع خانوارهاي كانون  
 درصـد   46,9خودجوش اين ارقـام     هاي    ردان بوده اند و اين در حالي است كه در كانون          گ

  . درصد رمه گردان بوده است19,8مطلق و كوچنده 
  هاي اسكان اولويت بندي انگيزه

تاثير گذار در پذيرش اسكان از سـوي عـشاير بيـانگر آن             هاي    مهمترين انگيزه  بررسي
اما . ست هم داده اند تا عشاير اسكان را بپذيرند        است كه مجموعه اي از عوامل دست به د        

مـرتبط بـا عوامـل      هـاي     برخي از عوامل تاثير گذارتر بوده اند بطوريكه محاسبه ميـانگين          
 قرار دارد و 1رتبه   در3,3كه رهايي از مشقات كوچ با  ايجاد كننده انگيزه بيانگر آن است

، دسترسـي بـه امكانـات       3,1گين  بـا ميـان    بعدي واگذاري اراضي زراعي آبـي     هاي    در رتبه 
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و در  .قــرار دارد 2,4و احــداث كــانون در عرصــه مرتــع عرفــي عــشاير 2,8رفــاهي بهتــر 
  .پايينترين ميزان اسكان بستگان و ديگران قرار دارد

دهـد در     مـي  هدايتي و خودجـوش در ايـن زمينـه نـشان          هاي    مقايسه وضعيت كانون  
ي ، رهايي از مـشقات كـوچ، دسترسـي بـه            هدايتي واگذاري اراضي زراعي و آب     هاي    كانون

هـاي   امكانات رفاهي بهتر و ايجاد كانون در محدوده اراضي عرفي عشاير مهمترين انگيـزه            
خودجـوش رهـايي از مـشقات كـوچ و دسترسـي بـه              هـاي     اسكان بوده اند، اما در كانون     

  .اسكان بوده استهاي  امكانات رفاهي مهمترين انگيزه
  اسكان يافتهشرايط فعلي زندگي عشاير 

كننـد يـا كـامال اسـكان          مـي  بررسي اين موضوع كه عشاير اسكان يافتـه هنـوز كـوچ           
 75دهد اسكان از شرايط نـسبتاً پايـداري برخـوردار اسـت و بـيش از                   مي اند، نشان  يافته

  .درصد خانوارهايي كه اسكان يافته اند كوچ نمي كنند
ان دهنده شرايط مناسب تـر  هدايتي و خودجوش در اين زمينه نشهاي    مقايسه كانون 

خود جوش است و مهمترين دليل اين امـر كوتـاه بـودن مـدت زمـاني كـه از                    هاي    كانون
گذرد و بعضاً عدم واگذاري قطعي اراضي زراعـي           مي هدايتيهاي    اسكان خانوارهاي كانون  

  .است و برنامه ريزي در اين زمينه از اهميت زيادي برخوردار است
 درصد خانوارها به اسـكان  69هدايتي هاي  ام شده در كانون انجهاي    بر اساس برداشت  

 درصـد 81خودجوش ايـن رقـم بـه        هاي    اند و اين در حالي است كه در كانون         دائم رسيده 
  .رسد مي

اخيـر بـسياري از     هاي    البته بايد در اين زمينه خاطر نشان كرد با توجه به خشكسالي           
رسـد اگـر در ايـن زمينـه           مي  و به نظر   خانوارها از وضعيت موجود اظهار نگراني كرده اند       

برنامه اي وجود نداشته باشد پايداري اسكان با خطر مواجـه شـود و برخـي خانوارهـا بـه            
  .سمت كوچ و يا مهاجرت به ساير مراكز روي آورند

الزم به ذكر است از خانوارهايي كه به طـور كامـل سـاكن نـشده و هنـوز هـم كـوچ                       
ن ساختمان مـسكوني، ناكـافي بـودن آب و زمـين            كنند، داليلي همچون تكميل نشد      مي
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را به عنوان مهمترين داليل كوچ خـود        ... زراعي، استفاده از مراتع قطب مخالف اسكان و         
  .عنوان كرده اند

  وضعيت نهادي و مديريتي
 درصد داراي شـورا     28شوراي اسالمي،     درصد توسط  55توسعه  هاي    از مجموع كانون  

  درصد توسـط نماينـدگان عـشاير مـديريت         4فيدان و    درصد توسط ريش س    13و دهيار،   
  .شود مي

 درصـد داراي شـورا و       22 درصد داراي شـورا،      46هدايتي اين سهم به     هاي    در كانون 
 درصد داراي شـورا و دهيـار        32 درصد داراي شورا،     63خودجوش  هاي    دهيار و در كانون   
  .تغيير يافته است

 از عملكرد مديران محلي، رضايتمندي      با توجه به مجموع موارد مرتبط با رضايتمندي       
توان چنين استنباط نمود كه رضايتمندي خانوارهـا از مـديريت             مي ...از عملكرد دولت و     

توسعه از شرايط مناسبي برخوردار است و به ويژه برنامه ريزي و پيگيري براي         هاي    كانون
تواند منجر به     مي يتوسعه تا حد قابل توجه    هاي    انتخاب شورا و دهيار براي تمامي كانون      

  .در اين سكونت گاهها شودها  پيگيري امور كانون
نكته قابل توجه در اين زمينه باالرفتن ميزان رضايت مـردم از سـازمان امـور عـشاير                  

 3,3 بـوده اسـت و بعـد از اسـكان بـه      2,2كشور است كه ميانگين رضايت قبل از اسكان  
ب سـازمان امـور عـشاير را در         رسيده اسـت و ايـن ميـزان رضـايتمندي عملكـرد مناسـ             

  .دهد  ميعشايري كشور نشانهاي  كانون
هدايتي و خودجوش در اين زمينـه حـاكي از بـاالتر بـودن سـطح                هاي    مقايسه كانون 

ميـانگين  (خودجـوش اسـت     هـاي     در مقايـسه بـا كـانون      هـا     رضايتمندي در ايـن كـانون     
رنامه ريزي گسترده تـر     و ب ) 2,9خودجوش  هاي     و ميانگين كانون   3,7هدايتي  هاي    كانون

تاثير مستقيمي بـر    ... اقتصادي، كالبدي، زيربنايي و     هاي    در زمينه ها    دولت در اين كانون   
  .افزايش ميزان رضايت آنها داشته است
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  جمع بندي و ارائه پيشنهادات
توسعه مورد مطالعه نيـز در ابعـاد محيطـي،          هاي    با توجه به ابعاد توسعه پايدار، كانون      

مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و در هـر كـدام از ايـن                 ... تماعي و اقتصادي، اج 
مختلفي مشخص و وضعيت تك تك آنها به تفصيل مشخص و نتايج آن هاي  ابعاد شاخص

  .در فصول مختلف مشخص شد
توان با توجه به مجموع مطالعات انجام شده اسكان تاثيرات قابل توجه              مي در مجموع 

  .توسعه داشته استهاي   از شاخصو مناسبي در بسياري
در بعد طبيعي و محيطي آنچه بيش از همه اسكان عـشاير را تحـت تـاثير قـرار داده                    
است، خشكسالي و تاثير مخرب آن بر پوشش گيـاهي، حيـات جـانوري، كيفيـت خـاك،                  

مورد مطالعه را با تهديد جدي روبرو كرده        هاي    بوده است كه اقتصاد كانون    ... و   منابع آب 
  .است

توسعه با محيط پيرامون و با توجه به محوريت         هاي    با توجه به ارتباط تنگاتنگ كانون     
كشاورزي در اقتصاد خانوارها، برنامه ريزي در اين زمينه اهميت بسيار زيادي در پايداري              

  .و موفقيت اسكان خواهد داشت
ين در بعد اقتصادي تغيير معيشت خانوارها از دامداري به سمت زراعـت شـاخص تـر               

. باشـد   مي تغيير بعد از اسكان است و نقش دامداري بعد از اسكان در حال كم رنگ شدن               
آيـد امـا پـيش        مي هر چند هنوز بخش قابل توجهي از درآمد خانوارها از دامداري بدست           

  .شود با گذشت زمان زراعت نقش كامالً جايگزين دامداري را داشته باشد  ميبيني
 معيشت آمـوزش و تـرويج فنـون جديـد اقتـصادي نقـش               در اين فرآيند، و تغيير شيوه     

دهـد هـر چنـد در بـسياري از            ها نشان مي    بررسي. مهمي در باال بردن درآمد خانوارها دارد      
هـا محـدود و در        امـا برگـزاري ايـن دوره      . ها برگزار شـده اسـت       هاي توسعه اين دوره     كانون
هـا چنـدان    رهـا در ايـن دوره  هاي زماني كوتاه بوده و بـه ويـژه ميـزان مـشاركت خانوا       دوره

بنابراين برنامـه ريـزي در ايـن زمينـه و داشـتن يـك برنامـه مـنظم                   . چشمگير نبوده است  
  .هاي جديد زندگي آشنا كند تواند تا حد قابل توجهي خانوارهاي اسكان يافته را با شيوه مي
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افـزايش ميـزان    .در بعد اجتماعي، اسكان تاثيرات قابل توجـه و مثبتـي داشـته اسـت              
اسوادي، كاهش مرگ و مير كودكان، كاهش ابعاد خانوار، دسترسي به خدمات اجتماعي، ب

نتايج قابل توجه اسكان است و عملكرد دولت در اين زمينـه    ... بيمه و هاي    افزايش پوشش 
  .شود  ميكامالً مناسب ارزيابي
بـر سـر    اختالف پايين خانوارهـا     ها،    و اختالفات اجتماعي در كانون    ها    پايين بودن نزاع  

واگذاري اراضي و تقسيم منابع آب حاكي از عملكرد كـامالً مناسـب دولـت در واگـذاري                  
  .امكانات به خانوارهاي عشاير بعد از اسكان است

در بعد كالبدي و فيزيكي رشد قابل توجهي در دسترسي به خدمات مختلف از جملـه      
مينـه تـاثير مناسـبي      شود و اسكان در اين ز       مي مشاهده... راه، آب شرب، برق، مسكن و       

  .داشته است
اساسي فقدان برنامه مناسب جهت دفـع زبالـه،         هاي    البته در اين زمينه از جمله خالء      

برنامـه ريـزي    ها    است و در اكثر قريب به اتفاق كانون       ها    فاضالب و پاكيزگي محيط كانون    
  .درستي در اين زمينه وجود نداشته است

رزشي، فرهنگي و مراكـز گـذران اوقـات         همچنين فقدان و ياضعف گسترده خدمات و      
توسعه وجـود دارد و برنامـه ريـزي بـراي           هاي    توسعه در اكثر كانون   هاي    فراغت در كانون  

توسعه به اين خدمات، اميد به زندگي براي خانوارها و به ويـژه جوانـان            هاي    تجهيز كانون 
  .را باال خواهد بردها  كانون

دم از دستگاههاي دولتي و به ويژه سازمان در زمينه مديريتي هر چند رضايتمندي مر
توسـعه خـالء    هـاي     امور عشاير باال است، اما نداشتن شورا و دهيار در بـسياري از كـانون              

توسط اين نهادهاي جديد اهميت قابل ها  اساسي است و برنامه ريزي براي مديريت كانون
  .توجهي دارد

 دولت در شناسايي و اسـكان  بررسي خانوارهاي اسكان يافته حاكي از عملكرد مناسب      
  .خانوارهاي واجد شرايط اسكان است
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در ايـن  . همچنين بررسي وضعيت خانوارها حاكي از ثبات نسبتاً باالي اسـكان اسـت       
و به ويژه تامين آب كشاورزي و استفاده ها  زمينه برنامه ريزي براي پايداري اقتصاد كانون      

  .خوردار استبهينه از منابع آب از اهميت بسيار بااليي بر
با توجه به اين مباحث، براي اينكه بتوان به ارائـه راهكارهـاي مناسـب بـراي كـاهش                   

نمود، كليه نقاط قـوت، ضـعف، فرصـت و          ها    مشكالت و استفاده بهينه از توانها و ظرفيت       
استخراج و پس از امتياز دهي در قالب مدل         ... تهديد ابعاد اقتصادي، اجتماعي، محيطي و     

SWOT  اجرايـي بـه تفكيـك      هاي     كارشناسي، مهمترين راهبردها و سياست      توسط تيم
  .ابعاد مذكور استخراج شده است

  بعد اجتماعي) الف
بر اساس ضرايب نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهديـد بعـد اجتمـاعي توسـط تـيم                      

و تهديـدها   ها     و مجموع امتياز فرصت    3,69كارشناسي، مجموع امتياز نقاط قوت و ضعف        
  .باشد  ميبراين راهبرد مورد نظر در زمينه اجتماعي راهبرد تهاجميباشد بنا  مي3,4

با توجه به اين راهبرد و مقايـسه زوجـي نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهديـد بعـد                       
  .اجرايي نيز به شرح جدول ادامه استهاي  اجتماعي، مهمترين سياست
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  هاي اجرايي وضعيت اجتماعي  استخراج سياست-8جدول 

مولفه
  

هاي داخلي   
و خارجي تاثير گذار بر     

توسعه كانون
 

هاي اسكان عشاير
  

 

راهبرد تهاجمي 
)

SO
(  

برگزاري دوره 
  

ش و تـرويج        
هاي مختلـف آمـوز

شيوه
  

هاي نوين زراعت، باغـداري، دامپـروري،       
صــنايع دســتي و 

 ...
مشاركت پذيري عشايربــا اســتفاده از ظرفيــت  

  
تقويــت زيرســاخت
 

هــاي بهداشــت و درمــان، 
ش و   

آموز
 ...

براي برخ 
ورداري كامل كانون  
  

هاي 
توسعه از اين خدمات

  
مشاركت همه جانبه عشاير در مديريت و 

آنانساماندهي اسكان و ارتقاء منزلت اجتماعي 
تهديدها 

  
رسوخ روابـط و مناسـبات اجتمـاعي جوامـع          
گ شدن هنجارهاي اصيل      

يكجانشين و كمرن
عشاير

 
ش خروج نيروهاي انساني فعال و تشديد   

افزاي
مهاجرت از كان

ونها
 

ش رفتارهاي مصرفگرايي و تجملگرايي 
افزاي

كاذب
 

قوتها
 

ش شاخصهاي توسـعه انـساني، اجتمـاعي و         
افزاي

فرهنگي كانونهاي توسعه
 

ش دسترسـيها و       
ايجادزيربناهاي آموزشي، افـزاي

ارتقاي سطح سواد
 

ايجــاد زيربناهــاي بهداشــتي، درمــاني، ارتقــاء   
دسترسيها و ارتقاء شاخصهاي بهداشت ودرمان

 
افز

ش خدمات رفاهي و تامين اجتماعي
اي

 
ش پايگاه اجتماعي زنان

افزاي
 

ش مشقات زندگي افراد خانوار به ويژه زنان
كاه

 
س خوشبختي زنان

ش ميزان احسا
افزاي

 
ش اشتغال كودكان

كاه
 

ش ابعاد خانوار در مقايسه با جامعه كوچنده        
كاه

و در مقايسه با قبل از اسكان
 

باالبودن انسجام و همبستگي اجتما
عي

 
همكاري و مشاركت مناسب عشاير در اجراي 

برنامه ساماندهي و مديريت كانونها
 

راهبرد بازنگي 
)

W
O

(  
ش اختالف سـواد مـردان و          

برنامه ريزي جهت كاه
زنان در كانون  
  

هاي توسعه از طريـق تجهيـز كامـل         
كانون
 

هاي توسعه به مراكز آموزشي
  

ايجاد ظرفيت 
  

هاي الزم براي ادامه تحصيل فرزندان      
عش

اير در سـطوح بـاال و ايجـاد زمينـه الزم بـراي              
جذب و نگهداشت آنها در كانون
 

هاي توسعه
  

ش آســيب
كــاه

 
هــاي اجتمــاعي و تقويــت ســاختار 

ش    
اجتماعي از طريق آمـوز

  
هـاي الزم بـا مـشاركت    

عشاير
  

تقويت دسترسي كانون
 

هاي توسعه به خدمات 
فرهنگي و 

...
 

راهبرد تنوع بخشي 
)

ST
تقويــت خــدمات زيــر بنــاي  )

ش، 
ي، رفــاهي، آمــوز

بهداشت و درمان و   
 ...

در كانون 
  

جلوگيري از مهاجرت از كانون هاهاي توسعه جهت   
  

گ اصيل جامعه عشاير با توجه به 
حفظ فرهن

انسجام باالي اجتماعي و مشاركت پذيري مردم 
ش و تبليغات مناسب

از طريق آموز
 

ضعفها
 

اختالف معنادار باسوادي بين مردان و زنان دركانونهاي
 توسعه

 
پايين بودن افراد با سطوح باالي باسوادي

) 
باالتر از ديپلم

( 
ش مسائل و آسيبهاي اجتماعي بعد از اسكان

افزاي
 

پايين بودن سطح دسترسي خانوارها به برخي امكانات ارتباطي و رسانه اي
 

ش نسبي اعتماد اجتماعي بعد از اسكان
كاه

 
عدم وجود نهادهاي غيردولتي دركانونهاي توسعه

 
ع

دم استقرار كامل
 

25 
درصد خانوارهاي مشمول اسكان

 
تضعيف ساختار و نظام مناسبات اجتماعي سنتي

 

فرصتها
 

ش سطح دسترسي به امكانات زيربنايي و فرهنگي
افزاي

 
ش دوره

امكان افزاي
 

ش و ترويج
هاي آموز

 
فراهم شدن زمينه شكوفايي استعدادها و ارتقاءپايگاه جامعه عشايري

  
ش ميزا

امكان افزاي
ن باسوادي درسطوح باال براي فرزندان عشاير

  
 

راهبرد تدافعي
)

W
T

(  
برنامه ريزي جهت ايجاد محيط
  

هاي ايمن اجتماعي در كانون    
  

هاي توسعه به عنوان مراكز جمعيتي
ص و ايجاد انگيزه براي ماندگاري افراد در كانون ها

شاخ
  

تقويت ساختار و نظام مناسبات اجتماعي عـشاير جهـت جلـوگيري از ر
سـوخ روابـط و مناسـبات

اجتماعي ناسازگار جوامع شهري و روستايي در كانون
 

هاي توسعه
  

توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادي اسكان جهت استقرار كامل خانوارهاي كوچنده و جلـوگيري از
مهاجرت آنها

  
ايجاد زمينه الزم براي مشاركت نيروي انساني فعال جهت توسعه نهادهاي غير دولتي و باال 

رفتن انگيزه ماندگاري اين افراد در كانون
 

هاي توسعه
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  بعد اقتصادي) ب
بر اساس ضرايب نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهديـد بعـد اقتـصادي توسـط تـيم                      

و تهديـدها   ها     و مجموع امتياز فرصت    3,74كارشناسي، مجموع امتياز نقاط قوت و ضعف        
  .باشد  ميادي راهبرد تهاجميباشد بنابراين راهبرد مورد نظر در زمينه اقتص  مي3,54
  بعد كالبدي و فيزيكي) ج

بر اساس ضرايب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد بعـد كالبـدي و فيزيكـي توسـط تـيم                     
 3,84ها و تهديـدها     و مجموع امتياز فرصت    3,35كارشناسي، مجموع امتياز نقاط قوت و ضعف        

  .باشد يكي راهبرد تهاجمي ميباشد بنابراين راهبرد مورد نظر در زمينه كالبدي و فيز مي
  بعد محيطي) د

بر اساس ضـرايب نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهديـد بعـد محيطـي توسـط تـيم                       
و تهديـدها   ها     و مجموع امتياز فرصت    3,93كارشناسي، مجموع امتياز نقاط قوت و ضعف        

  .باشد  ميباشد بنابراين راهبرد مورد نظر در زمينه محيطي راهبرد تهاجمي  مي3,58
  بعد مديريتي و نهادي) ر

بر اساس ضرايب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد بعد مديريتي و نهادي توسط تيم               
و تهديـدها   هـا      و مجموع امتياز فرصت    3,9كارشناسي، مجموع امتياز نقاط قوت و ضعف        

 باشد بنابراين راهبرد مورد نظر در زمينه مـديريتي و نهـادي راهبـرد تهـاجمي                 مي 3,93
  .باشد مي

  :ع مورد استفادهمناب
 .، آيين نامه ساماندهي عشاير)1383( سازمان امورعشاير كشور،  -1

 .، برنامه سوم توسعه كشور)1380(سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،  -2

 .، برنامه چهارم توسعه كشور)1386(سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،  -3

 .1385، سرشماري نفوس و مسكن )1386(مركز آمار ايران،  -4

 .1387، سرشماري عشاير كوچنده )1388(مركز آمار ايران،  -5

 .1389، سالنامه آماري )1390(مركز آمار ايران،  -6



 



 

  

  زايي گوسفندان عشاير در استان لرستان مطالعه افزايش بره
  1 با مديريت دكتر حميد كهرامدفتر مطالعات جامع عشاير

  
  چكيده

اي آهسته رهش مواد  شكمبه-هاي نگاريهدف از تحقيق حاضر، مطالعه تاثير بلوس
هاي توليدمثلي ميش لري در فصل  بر فراسنجهeCGمعدني، سيدرگذاري و تزريق 

 راس ميش لري در هفت گله عشايري به طور كامال تصادفي انتخاب 779. ليدمثل بودتو
 مصرف يك بلوس -2 شاهد، -1: تيمارها شامل.  تيمار اجرا شد6در هر گله، . شدند

 مصرف دو بلوس موادمعدني يك ماه پيش از -3گيري، موادمعدني يك ماه پيش از جفت
 eCG واحد بين المللي 500 و تزريق  روز14 سيدرگذاري به مدت -4گيري، جفت
 -6، 4 و 2 تركيب تيمار -5، )گيري ساعت پيش از جفت24(زمان با برداشت سيدر  هم

 ميش، 6 تا 4ها از مراتع طبيعي بود و به ازاي هر تغذيه ميش.  بودند4 و 3تركيب تيمار 
 قالب رد فاكتوريل صورت به آزمايش. يك قوچ لري به مدت چند روز در گله رها شد

 و مصرف (سطح دو در eCG اصلي، فاكتور دو با تصادفي نامتعادل كامل بلوك طرح
 عنوان به هاگله و بود) عدد 2 و 1 ،0 (سطح سه در معدني مواد بلوس و) مصرف عدم
گيري، زايش، نرخ توليدمثلي، نرخ بره نرخ ميانگين  باالترين.شدند گرفته نظر در بلوك

 6 تيمار در قصري نرخ ميانگين ترينكم و  دوقلو زايش كردهنرخ دوقلوزايي، شمار ميش
 هاتولد بره وزن ميانگين  باالترين.)> p 05/0(آمد  دست به ،)eCG + بلوس 2مصرف (

بر  معدني مواد بلوس تاثير). > p 05/0( حاصل شد )eCG 1 + بلوس 0 (4 تيمار در
 نرخ ، بر)α = 0004/0( توليدمثلي نرخ بر )α = 007/0(و نرخ قصري  زايش نرخ

                                                            

   عضو هيئت علمي گروه علوم دامي دانشگاه تهران- 1
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هاي دوقلوزا ، بر درصد ميش)α = 0025/0(دوقلوزايي  بر نرخ) α = 0001/0(گيري  بره
)004/0 = α (هورمون تاثير. دار بودمعني eCG توليدمثلي نرخ بر )02/0 = α(، نرخ بر 

هاي دوقلوزا ، بر درصد ميش)α = 03/0(، بر نرخ دوقلوزايي )α = 005/0(گيري  بره
)02/0  =α(ها تولد بره وزن ميانگين ، بر)02/0 = α (اثر مدل بر نرخ. دار بودمعني 

 = 001/0( دوقلوزايي نرخ ، بر)α = 0004/0(گيري  بره نرخ ، بر)α = 003/0( توليدمثلي
α (دوقلوزا  هايميش درصد بر)001/0 = α (مواد در هورمون متقابل اثر. دار بودمعني 

دار معني) α = 01/0(و بر شمار ميش دوقلوزا ) α = 006/0( دوقلوزايي نرخ بر معدني
  .بود معنادار) α = 05/0( دوقلوزا هايميش درصد فقط بر گله اثر. بود

  
   ديباچه-1

 .افزايش توليدات دامي مانند گوشت قرمز، شير و پوست، نياز مبرم كشور است
ش قيمت فروش شده، هاي دامي و عرضه كافي به بازار موجب كاهافزايش توليد فراورده

توانند از توليدات دامي به ويژه گوشت قرمز كه يكي از درآمد جامعه نيز مي اقشار كم
مواد غذايي الزم براي رشد بهينه كودكان و نيز حفظ ساختار فيزيولوژي و هورموني بدن 

از طرف ديگر افزايش توليدات . مند شوندساالن است، به مقدار الزم و كافي بهره بزرگ
گرداني  مي باعث افزايش درآمد دامداران به خصوص عشاير و حفظ سنت ديرينه رمهدا

هاي علمي براي نيل به اين مقصود، محققين علم دامپروري با فعاليت. شود در ايران مي
. اندهاي توليد انجام دادههاي فراواني براي افزايش توليد و كاهش هزينه خويش كوشش

 عقايد ديني و مذهبي و ذايقه خوراكي مردم ايران، محدود توليد گوشت قرمز با توجه به
 ماه و طول آبستني 9طول آبستني گاو حدود . به پرورش گاو، گوسفند و بز شده است

در بهترين شرايط با در نظر گرفتن مدت روزهاي باز، . باشد  ماه مي5گوسفند در حدود 
ريزي كننده در فند كه تخمكتواند در هر سال يك گوساله توليد كند و گوسيك گاو مي

  .)20( تواند سه بره توليد كند سال مي2 روزهاي كوتاه است طي
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هـاي  ريزي كننده فصلي است امـا محققـين بـا اسـتفاده از تكنيـك               گوسفند تخمك 
ريـزي و   اند در خارج از فصل توليدمثلي نيز گوسفند را وادار به تخمـك            هورموني توانسته 

در كشور ما، ايران، گوسفندان بيشتر به شيوه سنتي و اسـتفاده از مراتـع               . آبستني كنند 
عالوه بر ساختار ژنتيكي و فيزيولوژي حيوان، تغذيه و         يابند در نتيجه    طبيعي پرورش مي  

ها نقشي كليدي در كيفيت خـصوصيات توليـدمثلي دام      محتواي مراتع مورد استفاده دام    
ذايقـه   تـامين  در گوسـفند  ويـژه  بـه  نـشخواركنندگان  اهميـت  به توجه با. بر عهده دارد  

و بـه    كـشور،  تـصادي اق چرخـه  و خودكفايي در گوسفندداري اهميت ايرانيان و  خوراكي
 سيـستم  بهبـود  ها از توليـدات گوسـفند اسـت لـزوم       خصوص عشاير كه درآمد عمده آن     

 همگـان  بر گوسفند باروري راندمان بهبود و توليدمثلي دستگاه عملكرد افزايش پرورش،
  .است آشكار

 در زايش و باروري درصد است الزم پرورش گوسفند  در اقتصادي صرفه افزايش براي
 و زايمـان  دفعات بر بستگي درآمد گوسفندداري، صنعت در. يابد افزايش دانگوسفن گله

 تحـت  توليدمثل دستگاه فعاليت كه دليل اين  به. دارد زايش هر در شده متولد بره تعداد
 توليـدمثل  فرايند سنتتيك، هاي  هورمون از استفاده با توان  مي باشد،  مي ها  هورمون تاثير

 ماننـد  هـايي   روش از اسـتفاده  بـا  را هـا   مـيش  وليـدمثل ت ظرفيـت  و كنتـرل  ها  دام در را
. )20(داد   افـزايش  مـصنوعي  تلقـيح  و ريـزي   تخمـك  نـرخ  افزايش فحلي،  سازي همزمان
 خـصوصيات  در تاثيرگـذار  عامـل  چهار مزرعه مديريت و تغذيه محيط، ژنتيكي، پيشينه

 از مناسب مقادير به خصوص وجود   و تغذيه موارد، اين مهمترين اما باشد،مي توليدمثلي
 پـروتئين  و انـرژي  دريافت لحاظ از ها دام اگر حتي شده مشاهده است، زيرا  معدني مواد
 دچـار  معـدني  عناصر كافي مقادير وجود نظر از اما باشند تهداش قرار مناسبي شرايط در

  .كاهش دارد توليدمثلي راندمان باشند، كمبود
 توليـدمثلي  خـصوصيات  ويـژه  بـه  و حيوانات سالمتي براي معدني عنصر دو و بيست
زايـش   هنگـام  در ويژه به آن كمبود كه است كلسيم عناصر، اين جمله از. است ضروري

 بـه  كلـسيم  نـسبت  كلـسيم،  عنصر از تر مهم البته و شودمي ايجاد ) مورد گاو  تر در بيش(
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 توانـد مي هيپوفيز غده فعاليت كردن مختل طريق از نسبت، اين تغييرات كه است فسفر
 و فحلــي اولــين انــداختن تــاخير همچنــين باعــث بــه كنــد ســد را تخمــداني فعاليــت
رحـم   افتـادگي  پـايين  و يمانـدگ  جفـت  رحمـي،  بازگـشت  كـردن  طوالني ريزي، تخمك

 . شود مي

 سـنتز  بـراي  مـس  و يد سلنيوم، كروم، آهن، كبالت، جمله از ضروري معدني عناصر
فلـز بـه    ( فلزدار هايآنزيم. هستند ضروري آنزيمي سيستم آرايش و هاپروتين از بسياري

 انتقال خون، گلوكز سطح تثبيت چربي، متابوليسم استخوان، ساخت در) عنوان كوفاكتور
  . كنندمي شركت آزاد هايراديكال متابوليسم وDNA سنتز  آهن،

مـاني   مس، يد، منگنز، سلنيوم و روي به طور كامال معنادار بـر تمـايز رويـان و زنـده                  
جنين تاثير دارند، البته مكمل از هر ماده معدني هرچند با هـدف خـاص بـراي سـالمت           

 مـواد معـدني اثـر بهتـري بـر           توليدمثل حيوان مهم است اما مصرف مكملي از مجموعه        
 .كندايجاد مي) تعداد بره متولد شده در هر زايش(رفتارهاي جنسي و نرخ دوقلوزايي 

در ايجـاد نـرخ   ) مـاني جنـين   مـاني رويـان و زنـده    ريزي، زنده نرخ تخمك(سه متغير  
ريزي بز و ميش را كاهش  كمبود سلنيوم و بتا كاروتن، نرخ تخمك. دوقلوزايي تاثير دارند

ماني رويان الزم هستند و عناصر ذكر        مس، يد، روي، منگنز، سلنيوم براي زنده      . دهنديم
  ).26(ماني جنين و افزايش نرخ آبستني الزم هستند  شده به همراه آهن براي زنده

 بـه  بـدني  نيازهـاي  تامين براي ها دام طبيعي هاي چراگاه و گوسفندان مصرفي جيره
 نيـاز  مـورد  معـدني  مـواد  از الزم و كـافي  مقدار داراي بايد ها دام توليدمثل سيستم ويژه
 "عمدتا آن مراتع و گرفته قرار خشك و گرم منطقه در جغرافيايي نظر از ما كشور. باشد

است كـه بـسته بـه        تعادل عدم و كمبود دچار معدني مواد هجمل از مغذي مواد لحاظ به
   .مناطق جغرافيايي مختلف، متفاوت است

 بـستر  عنوان به مرتع. دهد مي تشكيل مراتع را ايران كشور مساحت از نيمي از بيش
 زيرا. است برخوردار اي ويژه اهميت از ايران عشاير و ايالت اجتماعي و اقتصادي تحوالت

 از بخـشي  همچنـين . است دامي هاي فراورده ساير و پوست لبنيات، ت،گوش توليد منبع
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 از بسياري متاسفانه  اما .آيد مي دست به خدادادي منبع اين از دارويي و صنعتي گياهان
 ايـن  ي ادامـه  و انـد  شده مواجه عميق بحراني با حد از بيش تخريب علت به كشور مراتع
 هـاي  شـن  طوفـان،  آبي، كم مخرب، هاي سيل :مانند بسياري مشكالت با را ما كشور روند
 رو بـه  داري رو و كـاهش رونـق دام      سـالي، قطحـي    خـشك  زيست، محيط آلودگي روان،
  .)44(كرد  خواهد

 قـديم  ايرانيان ي وسيله به بز و گوسفند كه اند عقيده اين بر متخصصان و دانشمندان
 بـه  چـه  آن حـال  هر به. نددان مي سال هزار سي از بيش را داريدام قدمت و اند شده اهلي

 سـال  هـزار  حـداقل هفـت    كـه  است اين دارد، وجود اعتماد قابل و مستدل تاريخ صورت
 داري از دام حرفـه  و انـد  بـوده  داريدام مـشغول  ايران سرسبز سرزمين در ما اجداد پيش

 ايران سرتاسر در گرداني رمه و بوده ايرانيان مهم هاي حرفه از يكي دور بسيار هاي گذشته
 وحـشي  گوسفندان از دنيا امروزه اهلي گوسفندان كه شده ثابت). 41(است   داشته رواج

  .)14(اند  آمده وجود به اروپا و آسيا در موجود
 ميليـون  4/12 ميـزان  ايـن  از كـه  اسـت  هكتـار   ميليون164از  بيش ايران حتمسا
 و كـوير  و بيابـان  هكتـار،  ميليـون  2/43 هكتار مرتع،  ميليون 90 جنگلي، اراضي هكتار،
 در سـال   كا آمري FMC شركت. هستند ها باغ و اراضي زراعي  هكتار، ميليون 4/18 حدود
 .تخمـين زد   هكتـار  ميليـون  90 را ايـران  مراتـع  اي ماهواره تصاوير از استفاده با ،1975

 ميليـون  3/37 ،)درصـد  3/10 (خوب مرتع هكتار  ميليون 3/9: توان به مراتع ايران را مي   
 خيلـي  تـا  فقيـر  مرتـع  هكتار ميليون 4/43و  )  درصد 3/43(فقير   تا متوسط مرتع هكتار
  ).43(بندي كرد  تقسيم) د درص4/46 (فقير

 كيلـومتر  31384 حدود با لرستان استان. تحقيق حاضر در استان لرستان انجام شد      
 اصـفهان،  خوزسـتان،  همـدان،  مركـزي،  هـاي  اسـتان  بين و ايران غرب در وسعت، مربع

 حـدود  در كـه  اسـت  اشـترانكوه  اسـتان،  ايـن  نقطه بلندترين. دارد قرار ايالم و كرمانشاه
 كـه  دارد قـرار  آن بخش ترين جنوبي در استان، نقطه ترين پايين. دارد تفاعار متر 4050
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اسـت   آبـاد  خـرم  شهرسـتان  استان، مركز. دارد ارتفاع دريا سطح از متر 500 حدود فقط
)39.(  

  
  )38( نقشه استان لرستان: 1شكل 

  
 بـارش،  مقـدار  جغرافيايي، عرض دريا، سطح از ارتفاع حسب بر استان گياهي پوشش

 در و پراكنـده  هـاي جنگـل  هـا، دامنه بعضي در دليل همين به. است متغير هاكوه كمترا
 متر 2000 از باالتر (ييالقي انواع از استان مراتع. دارد وجود انبوه هايجنگل ديگر برخي

 لرســتان در. اســت) دارد ارتفــاع متــر 2000 از كمتــر (بنــدميــان و قــشالقي ،)ارتفــاع
 و تـر مرتفـع  و تـر خنك هايجلگه از ماليم شيب با باختري عارتفا كم و گرم هاي چراگاه
 از هـا كـوه  رشته اين. شوندمي جدا هاكوه از ايرشته واسطه به خاوري تركوچك معموالً
كنـد  مـي  فـراهم  عـشاير  فـصلي  كوچ براي را گذرگاهي اسكان مركزي هايبلندي طريق

)38(.  
 پـرورش  بختيـاري  و هارمحـال چ خوزستان، شمال لرستان، لري، در مناطق   گوسفند

اسـت و در مقابـل       )بيشتر بـه منظـور توليـد گوشـت        (منظوره   دنبه بزرگ و چند    يافته،
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 پيـشاني  و بـزرگ  لري نسبتا  نژاد در سر. شرايط سخت محيطي، قدرت مقاومت باال دارد      
 هـا، و گوش  درشت هاچشم. شود  مي مشاهده بيني روي كمي برجستگي و بوده برجسته

 بـدون  جنس دو هر معموال. دارد قرار هااندام بلند گروه جزو نژاد اين.  است نآويزا و بلند
 بـيش  و كـم  بدن رنگ. هستند اي  پيچيده هايشاخ داراي هاقوچ  ندرت   به ولي بوده شاخ
 ديده اعضا و پوزه انتهاي و اطراف چشم  در تيره اي  قهوه خرمايي هاي  لكه كه است سفيد
و  حجـم  و شـده  تقـسيم  قسمت دو به سرتاسري شكاف اثر در نژاد اين در  دنبه .شود  مي
 كـه  آن علـت  بـه  هـا  آن پـشم .  تر از ماده است   است دنبه در جنس نر بزرگ      زياد آن رشد
  ).42(نيست  برخوردار زيادي مرغوبيت از باشد، نمي سفيد دست يك

  
  )42 ( مشخصات گوسفند لري-1جدول 

  ميش  قوچ  هااندازه
  72 تا 58  75 تا 70  )مترسانتي(قد 

  112 تا 108  114 تا 100  )مترسانتي(طول تنه 
  67 تا 65  71 تا 67  )كيلوگرم(وزن بلوغ 
  20/3  70/3  )كيلوگرم(وزن تولد 
  8 تا 7  10 تا 8  )كيلوگرم(وزن دنبه 
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  25تر از بيش  -  (%)نسبت دوقلوزايي 
  100 تا 85  -  )ليتر( ماه 6توليد شير در 
  2  3 تا 5/2  )كيلوگرم(پشم ساليانه 

  
   همزمان كردن فحلي1-2

هاي گونـاگون   ها كه در گامه   شود كه گروهي از ماده    سازي فحلي، موجب مي   همزمان
زمـان كـردن    هـم . ريزي كننـد  چرخه تخمداني هستند، در فاصله كوتاهي از هم، تخمك        

باشـند كـه بـا      هاي مختلفي است و هركدام داراي مزايا و معايبي مـي          فحلي داراي روش  
  .)20( به گونه دام و نوع مديريت متفاوت هستند توجه
  هاي همزمان كردن فحلي در دام انواع روش1-2-1
  تزريق پروژسترون -1
 تزريق پروستاگالندين -2

 گذاري اسفنج -3

  )CIDR( سيدرگذاري
  
   هدف-2

 و  eCGو تزريـق هورمـون      ) سـيدرگذاري (سـازي فحلـي     در اين تحقيق اثر همزمان    
ي، هاي توليدمثلي مانند نرخ زايش، قصر      همچنين مصرف بلوس مواد معدني بر فراسنجه      

ها در نـژاد لـري بررسـي شـده          و نرخ دوقلوزايي و نيز وزن تولد بره       ) زايي بره(توليدمثلي  
  .است
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   روش اجراي تحقيق-3
 زايـش  بار يك لري حداقل  ميش  راس 779گله عشايري به طور تصادفي انتخاب و         7

) طـول روز كوتـاه    (طـي فـصل توليـدمثلي        لرسـتان  استان در ها به طور تصادفي    در گله 
  .شدند بانتخا

از مراتع طبيعي   ) صبح و عصر  (ها، روزانه دو نوبت      ميش .شد اجرا تيمار 6 گله، هر در
  .كردندتغذيه مي
 از ايمجموعـه  از كوچـك  و گـرد  قطعـاتي  استفاده در اين تحقيق ،     مورد هايبلوس

 كلـسيم،  درصـد  9/6: كه بر اساس كاتـالوگ شـركت توليدكننـده شـامل           معدني عناصر
 024/0 منگنز، گرم 16/0 مس، گرم 033/0 سديم، درصد 312/0 زيم،مني درصد 711/0
 و روي گـرم  036/0 كبالـت،  گـرم  06/0 آهـن،  گرم 396/3 فسفر، گرم 001/0 يد، گرم

 تفنـگ  وسـيله  داراي پوشـش سـراميكي بـوده و بـه          هـا  بلـوس  .بود سلنيوم گرم 008/0
 6 مدت طي و آهستگي به را معدني مواد و شد به گوسفندان خورانده مي    به خوران قرص
هـا از   قـوچ . شـد  اندازي مي  گيري در گله قوچ    براي جفت  .دهند مي قرار دام اختيار در ماه

 مـيش، يـك روز بعـد از    4-6 سـال بودنـد و بـه ازاي هـر       2-6نژاد لري با دامنـه سـني        
. ها نيـز از مراتـع طبيعـي بـود    نحوه تغذيه قوچ. شد سيدربرداري يك قوچ در گله رها مي 

 اصـلي،  فـاكتور  دو بـا  تـصادفي  كامـل  بلـوك  طرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايش
eCG 2 و   1،  0(سـطح    سه در معدني مواد بلوس و) مصرف و عدم مصرف   ( سطح دو در 
  .شدند گرفته در نظر بلوك عنوان به هاگله و بود) عدد

   تيمارها3-1
  .نشد انجام هاميش روي خاصي عمليات هيچ كه شاهد  گروه-1
  .گروهي كه يك ماه قبل از جفتگيري، يك عدد بلوس مواد معدني دريافت كردند -2
  . گروهي كه يك ماه قبل از جفتگيري، دو عدد بلوس مواد معدني دريافت كردند-3
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 روز، همزمان با    14پس از    و) فحلي سازيهمزمان(سيدرگذاري شده     گروهي كه  -4
ه عضله ران تزريـق شـد و يـك روز           ب المللي بين واحد 500 به ميزان    eCGخروج سيدر   

  .اندازي صورت گرفت پس از تزريق، قوچ
 روز، سـيدرگذاري    16يك عدد بلوس مواد معدني دريافت كردند و پـس از              گروهي كه  -5
 المللي بين واحد 500به ميزان  eCGروز بعد، همزمان با خروج سيدر از بدن حيوان          14 شده و 

  .اندازي انجام شد  تزريق، قوچشد و يك روز پس از به عضله ران تزريق
 روز، 16دو عــدد بلــوس مــواد معــدني دريافــت كردنــد و پــس از    گروهــي كــه-6

 واحـد  500بـه ميـزان      eCG روز بعد، همزمان با خروج سـيدر،         14 سيدرگذاري شده و  
 .اندازي صورت گرفت شد و يك روز پس از تزريق، قوچ به عضله ران تزريق المللي بين

  ها گله3-2
 7هاي اختصاص داده شده به طرح در هر گله و در هر تيمـار در جـدول                   ميش تعداد

  .آورده شده است
 ها در هر گله و در هر تيمارتعداد ميش: 2جدول 

 تيمار
 

  گله

 1  شاهد
  بلوس

2 
  بلوس

0  
CIDR + 

eCG  
   بلوس1

CIDR + 
eCG  

   بلوس2
CIDR + 

eCG  
  جمع
  هاميش

1  27  27  20  27  27  27  155  
2  11  10  10  10  10  10  61  
3  20  20  20  20  20  20  120  
4  15  15  15  15  15  15  90  

5  15  15  15  20  20  21  106  
6  26  26  26  26  26  26  156  
7  15  15  15  15  15  16  91  

جمع 
  ها ميش

129  128  121  133  133  135  779  
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  توليدمثلي مورد ارزيابي1هاي فراسنجه3-3

توان مورد سـنجش قـرار      لفي را مي  ها، صفات مخت   براي برآورد توان توليدمثلي ميش    
 Current"بيشتر پارامترهايي كه در اين تحقيق، بررسي شده با استناد به كتـاب  . داد

Therapy in Large Animal Theriogenology, 2007"تعريف شده است .  
  2 (Pregnancy rate = Conception rate)آبستني نرخ 3-3-1

ـ  مـيش  تعـداد  تقسيم حاصل با است برابر  معـرض  در مـيش  تعـداد  بـر  شـده  اردارب
 .توليدمثلي يك دوره در 100 × گيري جفت

 بـره  بـراي  و درصـد  95 حدود زايمان، 3 تا 2 از بيش با بالغ ميش براي آبستني نرخ
 همزمـان  زايش بار يك هايميش براي درصد، 75 از بيش زندگي سال اولين در هاميش
 شده همزمان زايش بار يك هايميش رايب و درصد 70 از بيش توليدمثلي، فصل در شده
  .است مطلوب درصد، 50 از بيش غيرتوليدمثلي، فصل در

كـه از تكنيـك سـونوگرافي و يـا           در اين تحقيق، نظر به محدوديت و نيز به دليل اين          
هاي هورموني براي تشخيص آبستني استفاده نشده است در نتيجـه نـرخ آبـستني                روش

  .برابر با نرخ زايش است
  (Lambing rate)  3زايش  نرخ3-3-2

 معـرض  در مـيش  تعـداد  بـر  كـرده  زايمـان  مـيش  تعداد تقسيم حاصل با است برابر
  .توليدمثلي يك دوره  در100 × گيري جفت

 بيش نرخ بالغ، ميش براي و است حيوان 4باروري توان بيانگر كلي طور به زايش نرخ
 نـرخ  كننـد، مـي  زايمان اهگيم 15 از زودتر كه هايي¬ميش بره مورد در و درصد 90 از

  .است مطلوب درصد 75 از بيش
                                                            

١- Parameters 
٢- Pregnancy rate: The percentage of ewes exposed to the ram that are pregnant 
at pregnancy check per breeding period, also termed conception rate. 
٣ -Lambing rate: The percentage of ewes that lamb of those exposed to the 
ram per breeding period. 
٤ -Fertility 
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 بـر  شـده  متولـد  بره تعداد تقسيم حاصل براي Lambing rate اصطالح كاربردن به
  .مصطلح است يك اشتباه 100 × كرده زايش ميش تعداد
 1 (Reproductive rate)  نرخ توليدمثل3-3-3

تعـداد مـيش در معـرض       برابر است با حاصـل تقـسيم تعـداد بـره متولـد شـده بـر                  
  .100 ×گيري  جفت

باشـد و بـراي     نرخ توليدمثلي، بيانگر توان بـاروري، حفـظ آبـستني و بـره زايـي مـي                
 درصد و تحـت مـديريت مناسـب بـا           120 – 150هاي تغذيه كننده از مراتع، حدود        گله

 . درصد مطلوب است180 – 220هاي پرواري، تغذيه عالي در ميش

دهـد چـرا كـه ممكـن        ي براي مقدار محصول بره ارايه نمي      نرخ توليدمثل، عدد دقيق   
  .است بره متولد شده، مرده باشد

 (Lamb crop) 2گيري  نرخ بره3-3-4

برابر است با حاصل تقسيم تعداد بره زنده متولد شـده بـر تعـداد مـيش در معـرض                    
  .100 ×گيري جفت
ب اسـت امـا در      ها مطلـو  گيري در بيشتر گله     درصد براي ميانگين بره    3/121 ± 2/1
 1000هـايي بـا بـيش از         درصد و در گلـه     138 ± 4/1 راس ميش،    50هاي كمتر از    گله

  . درصد مورد انتظار است108 ± 1/2راس ميش، عدد 
 (per eweگيـري   گيري را به ازاء هر راس مـيش در معـرض جفـت     نرخ بره"معموال

(Lamb cropبه ازاء هـر راس  213/1 ± 012/0كنند كه با اين تعريف، مقدار  اعالم مي 
 ± 014/0 راس مـيش،     50هـاي كمتـر از      ها مطلوب است و در گلـه      ميش در بيشتر گله   

 بـه   08/1 ± 021/0 راسـي،    1000هايي با بيش از      به ازاء هر راس ميش و در گله        38/1
  .)76(گيري مورد انتظار است  ازاء هر راس براي ميانگين بره

  
                                                            

١- Reproductive rate: Number of lambs born per ewe exposed to ram.  
٢ -Lamb crop: Number of lambs born alive per ewe exposed to the ram. 
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 (Prolificacy = Litter size) 1 نرخ چندقلوزايي3-3-5

 ×زنده متولد شده بر تعداد ميش زايـش كـرده    برابر است با حاصل تقسيم تعداد بره
100.  

هاي تغذيه كننده   نرخ چندقلوزايي، بسيار به نژاد ميش بستگي دارد و معموال در گله           
ب و  به ازاي هر راس ميش و تحت مديريت و پرورش مناسـ       3/1 – 6/1از چراگاه، حدود    

  . به ازاي هر راس ميش، مطلوب است0/2 – 2/2تغذيه فراوان، رقم 
نرخ چندقلوزايي، نماي دقيقي از توان باروري و كـارايي توليـدمثلي كـل گلـه ارايـه                  

دهـد،  هاي جنين سقط كرده را نشان نمي      هاي قصر و ميش   دهد چرا كه تعداد ميش    نمي
  .اس ژنتيك فردي حيوان، مفيد استنژادي و انتخاب بر اسبلكه بيشتر براي اهداف به

  آماري  آناليز-3-4
  :است زير صورت به طرح آماري مدل

yijkl = µ + Hi + Trtj + Trtk + (Trtj × Trtk) + eijkl 

yijkl = گله مقدار صفت در i،تيمار ام j،تيمار ام kحيوان و ام lام  
Hi = گله اثر iام  

Trtj   =تيمار اثر jام  
Trtk = تيمار اثر kام  

Trtj ×Trtk = تيمار متقابل تاثير j تيمار وk  
eijkl  =مانده باقي تصادفي اثر  

 اصـلي،  فـاكتور  دو با تصادفي كامل بلوك طرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايش
eCG 2 و 1 ،0 (سـطح  سه در معدني مواد بلوس و) مصرف عدم و مصرف (سطح دو در 
  .شدند فتهگر نظر در بلوك عنوان به هاگله و بود) عدد

                                                            

١- Prolificacy: Number of lambs born per ewe lambing. It often is termed 
drop rate, litter size. 
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 دانكـن  آزمـون  از.  استفاده شد  GLM و از رويه     SASها از نرم افزار     براي آناليز داده  
  .شد استفاده داري در بين سطوح مختلف تيمارها اختالف معني كردن مشخص براي

   نتايج تحقيق-4
   نرخ زايش4-1

 .بـود  درصـد  06/75 جفتگيـري،  معـرض  در ميش راس 779 در نرخ زايش  ميانگين
  .ها آبستن نشدند و زايشي نداشتند  درصد از ميش25حدود دركل 
 سطح اعداد، (زايش نرخ بر گله و مدل ،eCG بلوس در متقابل ، اثرeCG، بلوس اثر: 3 جدول

  .)هستند داري معني
  R-square  C.V.  Root MSE  مدل  گله  eCG ×بلوس   eCG  بلوس

007/0  148/0  834/0  773/0  152/0  37/0  42/15  58/11  

 دار معنـي  = α 007/0 حـد  در معدني مواد بلوس تاثير كه دريافت توانمي ولجد از
نـرخ   بـر  معـدني  مواد مكمل كه بگوييم 993/0 اطمينان با توانمي كه معنا بدين است،
 تـاثير  مـدل  در شـده  تعريـف  عوامـل  سـاير  امـا . اسـت  بااليي داشته  مثبت تاثير زايش،

  .اندنداشته درصد زايش بر معناداري
  نرخ زايش بر شده اعمال مختلف تيمارهاي تاثير: 4 جدول

  .S.E  نرخ زايش مربعات حداقل ميانگين  تيمار
eCG  بلوس      

0  0  335/68  c† 377/4  
0  1  753/67  c 377/4  
0  2  153/81  a b 377/4  
1  0  20/71  b c 377/4  
1  1  86/75  a b c 377/4  
1  2  084/86  a 377/4  
  .است دار معني ختالفا وجود از حاكي متفاوت، حروف †
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 در نـرخ زايـش    ميـانگين  باالترين. شودمي تفسير α = 05/0 حد جدول در  هاي داده
. اسـت  آمـده  دسـت  بـه  شـد  مـصرف  eCG هورمون و معدني مواد بلوس دو كه 6 تيمار

 مـاده  بلوس دو مصرف با كه آمده دست به 3 تيمار در زايش نرخ ميانگين مقدار دومين
 جـدول،  بـه  توجـه  با. كند ايجاد را باال زايش نرخ توانسته رمونهو وجود بدون و معدني
 تيمـار  سـه  تـاثير  بررسـي  .كند ايجاد قبولي قابل "زايش تقريبا  نرخ توانسته نيز 5 تيمار
 به بلوس يك يا و تنهايي به eCG هورمون مصرف كه دهدمي نشان اجمال طور به ديگر

  .كندنمي ادايج نرخ زايش بر معناداري مثبت تاثير تنهايي،
  دوقلوزايي  نرخ4-2

 درصـد  45/113 جفتگيـري،  معـرض  در ميش راس 779 در دوقلوزايي نرخ ميانگين
  .بود

  
 اعداد، (دوقلوزايي نرخ و مدل بر گله ،eCG در بلوس متقابل ، اثرeCG ،بلوس اثر: 5 جدول

  ).هستند داري معني سطح
  R-square  C.V.  Root MSE  مدل  گله eCG×  بلوس  eCG  بلوس

0025/0  025/0 0056/0  096/0  001/0  60/0  68/7  72/8  

در هورمون خيلي زياد بـوده       معدني مواد متقابل بلوس  تاثير كه دهدنشان مي  جدول
 99/0 اطمينـان بـيش از   با توانمي كه معنا بدين .است دارمعني =α 0056/0 حد و در

ه متولد شده از هر مـيش       شمار بر  افزايش موجب اثر متقابل دو تيمار در هم،      كه بگوييم
  .است زايش كرده شده

 اسـت،  معنـادار  = α 03/0 حـد  در دوقلـوزايي  نرخ  بر eCGهورمون تاثير چنينهم
 هورمـون  المللي بين واحد 500 عضالني تزريق كه گفت 97/0 اطمينان با توانمي يعني

eCG ني بـر نـرخ   معد مواد بلوس تاثير. است داشته بااليي مثبت تاثير دوقلوزايي نرخ بر
 دارمعنـي  α = 0025/0حد   در ها بسيار مثبت و باال بوده و      دوقلوزايي همانند ساير صفت   



 56 فصلنامه عشايري ذخاير انقالب

 نـرخ  بـر  معـدني  مـواد  مكمـل  كـه  بگـوييم  99/0بيش از     اطمينان با توانمي كه است،
 نـرخ  بـر  = α 001/0 حـد  در  مـدل .اسـت  داشـته  بـااليي  بسيار مثبت تاثير دوقلوزايي،
 از بيش كه شده معنادار دليل اين به مدل است و اثر   كرده ايجاد ارمعناد تاثير دوقلوزايي

 صـفت  بـر ) هورمـون و اثـر متقابـل بلـوس در هورمـون            بلـوس،  (تغييردهنده عامل يك
  .است نبوده معنادار دوقلوزايي نرخ بر گله اثر. اندكرده ايجاد معنادار اثر دوقلوزايي

نرخ ( زايي بره و زايش و توان    آبستني حفظ توانايي آبستن شدن،  توان نرخ دوقلوزايي، 
هاي با توان ژنتيكي فـردي بـاال        نرخ دوقلوزايي، ميش  . را در خود نهفته دارد    ) توليدمثلي

  ).با هدف انتخاب(كند در زمينه چندقلوزايي را مشخص مي
  

  دوقلوزايي نرخ بر شده اعمال مختلف تيمارهاي تاثير: 6 جدول
نرخ  مربعات حداقل ميانگين  تيمار

  دوقلوزايي
S.E.  

eCG  بلوس      
0  0  35/110  c d † 29/3  
0  1  02/108  c d 29/3  
0  2  48/112  b c 29/3  
1  0  33/103  d 29/3  
1  1  10/120  a b 29/3  
1  2  40/126  a 29/3  

  .است دار معني اختالف وجود از حاكي متفاوت،  حروف †
 دوقلـوزايي  نـرخ  انگينمي باالترين. شودمي تفسير = α 05/0 حد جدول در هاي داده

 .اسـت  آمـده  دست به شد مصرف eCG هورمون و معدني مواد بلوس دو كه 6 تيمار در
 در ميـانگين  البتـه . آمده اسـت   دست به 5 تيمار در گيري بره نرخ ميانگين مقدار دومين
 3بين تيمار   . نيز باال بود  ) هورمون وجود بدون معدني ماده بلوس دو مصرف (سوم تيمار

تزريق  (4ترين ميانگين نرخ دوقلوزايي در تيمار       كم. داري وجود ندارد   ف معني  اختال 5و  



 57 زايي گوسفندان عشايري در استان لرستان  مطالعه بررسي افزايش بره

حاصـل  ) اندازي بدون مصرف مكمل مواد معـدني   ساعت پيش از قوچ  eCG  ،24هورمون  
  .شده است

  هاي دوقلوزا درصد ميش4-3
حاصل تقسيم تعداد ميش دوقلو زايش كـرده        (هاي دوقلوزا برابر است با      درصد ميش 

هـاي  درصـد شـمار مـيش      ميـانگين ). 100 ×هاي زايش كرده    ر تعداد كل ميش   تقسيم ب 
  .بود درصد 74/13 گيري،جفت معرض در ميش راس 779 دوقلوزا در

  
 هاي دوقلوزاو مدل بر شمار ميش گله ،eCG در بلوس متقابل ، اثرeCG ،بلوس اثر: 7 جدول

  ).هستند داري معني سطح اعداد،(
  R-square C.V.  Root MSE  مدل  گله  eCG ×بلوس   eCG  بلوس

004/0  013/0  01/0  049/0  001/0  6/0  12/62  54/8  

 افزايش تعداد ميش دوقلـوزا     بر معدني مواد بلوس تاثير كه دريافت توانجدول مي  از
 كـه  اسـت،  دارمعنـي  α = 004/0 حد در و بوده باال و مثبت بسيار هاصفت ساير همانند

 بـسيار  مثبـت  تـاثير  معـدني،  مـواد  مكمل كه بگوييم 99/0 از بيش اطمينان با توانمي
  .است داشته بااليي

 = α 01/0 حـد  در و بـوده  زيـاد  خيلـي  هورمون در معدني مواد بلوس متقابل تاثير

 در تيمـار  دو متقابل اثر كه گفت 99/0 اطمينان با توانمي كه معنا بدين .است دارمعني
 كـرده  زايش ميش  كرده نسبت به كل    هاي دوقلو زايمان  ميش شمار افزايش موجب هم،
 α 013/0 حد در هاي دوقلوييتعداد زايمان بر eCG هورمون تاثير چنينهم .است شده

 واحـد  500 عـضالني  تزريـق  كه گفت 98/0 اطمينان با توانمي دار است، يعني    معني =
 شـته دا بااليي مثبت قلو تاثير هاي بيش از يك بر افزايش زايش eCGهورمون المللي بين
 دليـل  ايـن  بـه  مـدل  است و اثر   كرده ايجاد معنادار تاثير α = 001/0 حد در مدل. است

همـه متغيرهـاي مـستقل تغييردهنـده         (تغييردهنده عامل يك از بيش كه شده معنادار
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تفاوت آشكار در تاثير گله بـر نـرخ         . اندكرده ايجاد معنادار اثر پارامتر مورد نظر   بر) صفت
كه تاثير گله بر اين شود، به طوريش دوقلو زايش كرده مشاهده ميدوقلوزايي و شمار مي

، گلـه بـر   95/0 معنادار است و بدين معنا است كه با اطمينان  =α 05/0پارامتر در حد 
دار  قلـويي تـاثير معنـي      هاي يـك  هاي دوقلويي نسبت به تعداد زايش     افزايش تعداد زايش  

  .كندايجاد مي
هاي دوقلـوزا را نـشان دهـد،    تواند تعداد ميش نمي"يقاهر چند كه نرخ دوقلوزايي دق  

اش مـرده باشـند و يـا        چرا كه ممكن است ميشي دوقلو زايش كرده اما يك يا هر دو بره             
كه ميشي بيش از دوقلو زايش كرده باشد، اما از آزمون دانكـن بـراي تـاثير انفـرادي                    اين

ارها بر نرخ دوقلـوزايي و بـر   سطوح مختلف تيمارهاي اعمال شده استفاده شد كه اثر تيم   
قلو يـا   هاي اين آزمايش، يكهاي دوقلو زايمان كرده، يكسان بود، يعني زايش شمار ميش 

  .اندهاي دو قلو زايش كرده، بره مرده نداشتهكدام از ميشدوقلو بودند و هيچ
  

  هاي دوقلوزا در هر تيمار و در هر گلهدرصد ميش: 8جدول 
 تيمار

 

  گله

  1  شاهد
  بلوس

  0  بلوس 2
CIDR 
+ eCG  

  بلوس1

CIDR + 
eCG  

 بلوس 2

CIDR + 
eCG  

سطح   ميانگين
  معناداري

1  76/11  67/6  33/13  55/4  10  38/15  28/10  b 

2  09/9  5/12  0  0  33/33  25  32/13  a b  

3  14/7  0  75/18  75/18  43/21  60  01/21  a  

4  22/22  11/11  25  5/12  67/26  25  42/20  a  

5  11/11  0  67/16  0  29/14  22/22  72/10  b  

6  0  88/5  26/5  0  10  79/15  16/6  b  
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7  11/11  20  33/8  0  25  43/21  31/14  a b  

  4/26  10/20  11/5  48/12  02/8 35/10  ميانگين

سطح 
  معناداري

c  c  b c 
  

c  a b  a  

  
در آزمايش ميانگين حداقل مربعات، انحراف استاندارد تـاثير تيمارهـاي مختلـف بـر               

هـاي مختلـف بـر شـمار         و انحراف استاندارد تـاثير گلـه       23/3ي،  هاي دوقلوي شمار زايش 
  . درصد بود74/13 گله 7 تيمار و ميانگين 6ميانگين .  بود48/3هاي دوقلويي، زايش

دو  (6هايي كه تحت تيمـار      هايي كه دوقلو زايش كردند در مجموع ميش       شمار ميش 
 5 و   6 البتـه بـين تيمـار        قرار گرفتند بيشترين مقدار بـوده،     ) eCG+ بلوس مواد معدني    

داري در زمينه اين پارامتر وجود نداشته        ، اختالف معني  )eCG+ يك بلوس مواد معدني     (
هـاي   و كمتـرين شـمار زايـش       4 و   3هاي دوقلـويي در گلـه       بيشترين شمار زايش  . است

   بوده است6دوقلويي در گله 
  ها ميانگين وزن بره4-4

هاي زنده متولد شده بر تعـداد       جمع وزن بره  (هاي زنده متولد شده     وزن بره  ميانگين
  .بود كيلوگرم 45/3جفتگيري،  معرض در ميش راس 779 از) هاي زنده متولد شدهبره

  
 سطح اعداد، (هاوزن بره و مدل بر گله ،eCG در بلوس متقابل ، اثرeCG ،بلوس اثر: 9 جدول

  ).هستند داري معني
 R-square  C.V.  Root  مدل  گله  eCG × بلوس  eCG  بلوس

MSE  
87/0  015/0  33/0  12/0  09/0  4/0  83/5  2/0  
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 حـد  هـا در  وزن تولـد بـره     بـر  eCG هورمـون  تـاثير  كه دريافت توانمي 9 جدول از
015/0 = α 500 عضالني تزريق كه گفت 98/0 اطمينان با توانمي يعني است،  معنادار 
 تـاثير  هـا وزن تولد بره   بر اندازي  ساعت پيش از قوچ    eCG  ،24 هورمون المللي بين واحد
است، اما ساير متغيرهاي مستقل تعريف شده در مدل، بر وزن تولـد              داشته بااليي مثبت

  .اندها تاثير معناداري نداشتهبره
  
   بحث-5

در قسمت بحث ابتدا تاثير متغيرهـاي مـستقل تعريـف شـده در مـدل آزمـايش بـر                    
ها بـا منـابع    هر كدام از فراسنجههاي توليدمثلي مورد بررسي قرار گرفته سپس    فراسنجه

  .شود در دسترس مقايسه و بحث مي
  هاي مورد بررسي تاثير متغيرهاي مستقل مدل آزمايش بر فراسنجه5-1
   مكمل مواد معدني5-1-1

 نـرخ  كـاهش  زايـش و بـر     بر افزايش نرخ   معدني مواد مكمل طبق نتيجه اين تحقيق   
نـرخ   گيـري،  بـره  توليـدمثلي، نـرخ    نـرخ  همچنـين بـر   . اسـت  داشته مثبت تاثير قصري،

 تـوان  افـزايش  موجـب  و است داشته مثبت هاي دوقلوزا تاثير  دوقلوزايي و بر شمار ميش    
هـاي  ها و افزايش شـمار زايـش      ميش زايي توان زنده بره   و آبستني حفظ توانايي باروري،
اري ها اثـر مثبـت معنـاد       مكمل مواد معدني بر افزودن وزن تولد بره        .است شده دوقلويي

 مـواد  بلـوس  دو نتايج تحقيق حاضر حـاكي از آن اسـت كـه مـصرف            . ايجاد نكرده است  
 و بلـوس  مصرف تيمار عدم  به نسبت را زايش نرخ  آشكارا eCGبا يا بدون درمان      معدني

 بلـوس  دو مـصرف . است و نرخ قصري را كاسته اسـت        داده افزايش بلوس، يك مصرف يا
ه متولـد شـده بـر تعـداد مـيش در معـرض              تعـداد بـر   (مثلـي    توليـد  نـرخ  معـدني  مواد
 نـسبت  ويژه به (بلوس يك مصرف يا و بلوس مصرف تيمار عدم  به نسبت را) گيري جفت

 مـورد  هـاي بلـوس  "احتمـاال . داده اسـت   افـزايش ) نكردنـد  دريافت بلوس كه گروهي به
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 متـابوليكي  هايواكنش براي الزم معدني مواد توانسته) بلوس عدد دو سطح در (استفاده
 را مناسـبي  شـرايط  كـه  هـايي واكـنش  و اسپرم جنبايي اسپرم، كردن كاپاسيته براي كه

 لقاح و در نهايت حفـظ آبـستني موجـب          و اووسيت و اسپرم برخورد اووسيت، بلوغ براي
 زايـش  نـرخ  به نيل كند كه براي نتايج تحقيق حاضر پيشنهاد مي   . كند فراهم شوند را مي
هاي قصر، افزودن نرخ توليـدمثلي و افـزايش احتمـال           گله، كاستن از شمار ميش     در باال

هـاي   گيري در مـيش   جفت از پيش ماه يك معدني مواد بلوس دو ها،زايي ميش  زنده بره 
) گيريجفت از پيش ماه يك (بلوس يك از استفاده .شود مصرف عشايري استان لرستان  

يـي را نـسبت بـه    زا نتوانست معيارهاي توليدمثلي نرخ زايـش، قـصري، توليـدمثل و بـره      
. گروهي كه بلوس استفاده نكرده بهبود بخشد در نتيجه در اين موارد قابل توصيه نيست              

 بـه  منتسب عمليات به كمك بر عالوه بلوس باشد،مي ماه شش هابلوس دوام طول چون
 جـذب  بـاز  از جلـوگيري  (آبـستني  حفظ به) ريزي تخمك شمار افزايش ( eCGهورمون
بيشتر براي هر گوسفند     بره تولد و) زودرس زايي مرده جنين، سقط رويان، مرگ رويان،

توان از يـك يـا       نتايج نشان داد كه براي افزايش دوقلوزايي مي       . كندمي شاياني كمك نيز
 كنـد،  مـي  تحريك ريزي تخمك افزايش جهت را تخمدان ،eCG . دو بلوس استفاده كرد

 مـواد  متابوليـسم  و دارد كـافي  مغـذي  مـواد  و انرژي به نياز فعاليت، جهت هم تخمدان
  .است نيازمند بسنده معدني مواد به انرژي توليد و مغذي

هـاي آزاد كننـده تـدريجي       در تحقيقات گذشته نيز نشان داده شد كه تيمـار بلـوس           
گيري نسبت بـه تيمـار      پيش از جفت  ) هاكمپلكس بعضي مواد معدني و بعضي ويتامين      (

 دريافـت . )26(دهـد  و دوقلـوزايي را افـزايش مـي    ) زاييبره(شاهد، نرخ زايش، توليدمثل     
 رينـو م ميش قصري نرخ گيري، جفت از پيش روز 17 سلنيت، سديم گرم ميلي 5 دهاني

 گـرم  ميلـي  6 تزريـق  در دو پژوهش جـدا    . كاهش داد  درصد 17 شاهد گروه به را نسبت 
زايـي   بـره  نـرخ  گيري، جفت از پيش  هفتهE  ،4ويتامين المللي بين واحد 272 و سلنيوم

 به درصد 74 از ترتيب را به ) گيري جفت معرض در ميش تعداد بر شده متولد بره تعداد(
  .)26(داد  افزايش درصد 120 به درصد 80 از و درصد 118
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بـر   مـداوم  آزادسـازي  ويژگي با معدني مواد و ويتامين برخي حاوي اي  شكمبه بلوس
 نـرخ  و درصـد  152 بـه  درصـد 124 از زايـي  بـره  نـرخ  كـه  موجب شـد   سفي  بالك  ميش

 درصـد  يابـد و   افـزايش  شـاهد،  تيمار با مقايسه در درصد 42 به درصد 25 از دوقلوزايي
 سـلنيوم  گـرم  ميلـي  5  درصد كمتر بود، خوراندن  8 شاهد گروه به نسبت قصر هاي  ميش

 25 از زايـي   بـره  درصـد  كـه  موجب شد  نيوزلند در ها  ميش به) سديم سلنيت صورت به(
 سلنيوم گرم  ميلي 6 اي  ماهيچه درون تزريق. )25(است   يافته افزايش درصد 92 به درصد

 بـر  گيـري  جفـت  از قبل هفته 4 در شده، تركيب E ويتامين المللي بين واحد 272 با كه
 به 1/10 از را چندقلوزايي درصد داري،  معني طور به اسكاتلند كوهستاني هاي  ميش روي

البته در تحقيقات گذشته هيچگاه استفاده از بلوس مواد معدني قبـل            . داد افزايش 6/29
نتايج در تحقيق حاضر نـشان داد كـه اسـتفاده از    .  نشده استاز همزماني فحلي استفاده   

هاي توليد مثلي    تواند تاثير مثبت بر اكثر شاخص      ها قبل از همزماني فحلي مي      اين بلوس 
  .گوسفندان داشته باشد

 eCG هورمون 5-1-2

 واحـد  500 عضالنيدهد كه در فصل توليدمثلي تزريق     نتايج تحقيق حاضر نشان مي    
  نـسبت  اندازي  ساعت پيش از قوچ    24، در زمان سيدربرداري و      eCGرمون   هو المللي بين
 در. نكردند بر نرخ زايش و نرخ قصري اثـر معنـادار نـدارد       دريافت هورمون كه گروهي به

 ناشـي  دام بر وارد تنش و همچنين  تزريق هزينه هورمون، خريد هزينه به توجه با نتيجه
 فـصل  در هـاي قـصر    كاستن از شمار مـيش     زايش و  نرخ بخشيدن بهبود براي تزريق، از

گيري،  اما بر نرخ توليدمثلي، نرخ بره     . فايده است  بي eCG هورمون از استفاده توليدمثلي،
  . ها اثر مثبت معنادار داردهاي دوقلوزا و ميانگين وزن تولد برهنرخ دوقلوزايي، شمار ميش

ارج فصل توليدمثل  در خeCGدر تحقيقات گذشته نشان داه شد كه تزريق هورمون          
دار نـرخ   سازي فحلي موجب افزايش معني    زماندر ميش كرماني البته پس از عمليات هم       

 در بلوچي  ميش بر eCG مختلف دوزهاي و سيدر اثر. آبستني نسبت به تيمار شاهد شد
 كه هايي گروه در زايي بره و دوقلوزايي نرخ كه شد بررسي و گزارش توليدمثل خارج فصل
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و  سـيدر  تـاثير  .بـود  به طور معنادار بيشتر    شاهد گروه به نسبت كردند، يافتدر هورمون
 در زندي نژاد هايميش دوقلوزايي درصد و افزايش فحلي كردن همزمان بر eCG تزريق
) با تلقيح مـصنوعي   (در فصل توليدمثلي    . )34(شد   ارزيابي مثبت بسيار جفتگيري فصل

نـسبت   زمان با برداشت سيدر از واژن ميش شال        هم eCG واحد بين المللي     550تزريق  
  .)32(به تيمار شاهد، نرخ آبستني باالتري را موجب شد 

زمـان بـا برداشـت       هم eCG واحد بين المللي     500توليدمثلي تزريق    فصل خارج در
نسبت به تيمار شـاهد    آبستني نرخ موجب شد كه   كردي ايمپلنت نورجستومت در ميش   

 تزريق شد، افزايش معناداري ايجاد كنـد        eCGالمللي    واحد بين  500 و تيماري كه فقط   
هاي سـه   تيمار ذكر شده شد و حتي زايش      و موجب افزايش نرخ دوقلوزايي نسبت به دو         

  .قلويي هم در اين تيمار وجود داشت
  eCG اثر متقابل بلوس مواد معدني و هورمون 5-1-3

 بـر نـرخ   eCGبلـوس مـواد معـدني و    طبق نتـايج حاصـل از آزمـايش، اثـر متقابـل        
مورد هاي  هاي دوقلوزا معنادار و مثبت است اما بر ساير فراسنجه         دوقلوزايي و شمار ميش   

هاي مورد ارزيابي وقتي دو بلوس با يا بـدون           در اكثر فراسنجه  . دار ندارد  بررسي اثر معني  
eCG                دار نـشد   به دام خورانده شد باعث بهبود شد و در واقع تاثير متقابل ديگـر معنـي .

 در افزايش دوقلوزايي كه قبال مورد بحث قرار گرفت وقتي ايـن             eCGولي به دليل تاثير     
ميـزان  . شـود  شود موجـب افـزايش دوقلـوزايي مـي         ا دو بلوس همراه مي    با مصرف يك ي   

شود تفاوتي ندارد كـه يـك يـا دو بلـوس              استفاده مي  eCGها از    دوقلوزايي وقتي در دام   
هـاي   زماني و هورمـون   هاي هم  در مطالعات پيشين استفاده متقابل از روش      . مصرف شود 

 معدني به جز يك مورد كه توسـط         رهش مواد  هاي آهسته  گونادوتروپيني با مصرف بلوس   
هم در گـزارش خـود نـشان        ) 41(عبداللهي  . دانشگاه زنجان انجام شده است، يافت نشد      

 درصد بود امـا در تيمـاري كـه از سـيدر و              130داد كه ميزان دوقلوزايي در گروه شاهد        
eCG درصد رسيد180 به همراه دو بلوس استفاده شد به .  
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  هاي مورد بررسي بر فراسنجه تاثير تيمارهاي آزمايش5-1-4
 در قـصري  نـرخ  ميـانگين  و كمتـرين   زايش نرخ ميانگين در تحقيق حاضر، باالترين   

. اسـت  آمـده  دسـت  بـه  شـد،  مصرف eCG هورمون و معدني مواد بلوس دو كه 6 تيمار
 انـد، بوده كمبود دچار هابلوس در موجود معدني مواد بابت از كه هاييميش در "احتماال

 نظـر  از مناسـب  شـرايط  نيـاز،  حـد  در ضـروري  عناصـر  ايـن  تـامين  و لـوس ب مصرف با
 تـاثير  و شـده  فـراهم  لقاح عمل براي ماده توليدمثل دستگاه ترشحات انواع و فيزيولوژي
. گـشته اسـت    تـسهيل  موقـع  بـه  ريزي تخمك براي ماديان جفت گونادوتروپين هورمون
 مـاده  بلوس دو مصرف با كه دهآم دست به 3 تيمار در زايش نرخ ميانگين مقدار دومين
 نـشانگر  كه كند ايجاد را باال زايش و آبستني نرخ توانسته هورمون وجود بدون و معدني
 ادامـه  اسـپرم،  جنبـايي  فزون اسپرم، شدن كاپاسيته براي ضروري معدني عناصر اهميت
ن هورمو موقع به سرژ اووسيت، بلوغ ،)ديكتايت گامه از پس (اووسيت ميوز تقسيم يافتن
 LH) پيوندگاه (لقاح جايگاه سمت به اووسيت حركت ،)است الزم ريزي تخمك براي كه 
 و كامـل  لقـاح  زوناپلوسـيدا،  در اسپرم نفوذ براي الزم انرژي فراهمي ،) ايستموس -آمپوال
  .باشد مي است زيگوت تشكيل و ميوز تقسيم تكميل
 كـه  كنـد  ايجاد قبولي بلقا زايش نرخ توانسته نيز 5 تيمار به نتيجه حاصله،   توجه با

 هـم  هورمـون  و معـدني  مـاده  بلـوس  يـك  از تركيبـي  كه است نكته اين بيانگر واقع در
 تـاثير  بررسي. دهد افزايش معناداري شكل به گله در را زايش و آبستني درصد تواند، مي
 يـا  و تنهـايي  بـه  eCG هورمون مصرف كه دهدمي نشان اجمال طور به ديگر تيمار سه
  .كندنمي ايجاد زايش نرخ بر معناداري مثبت تاثير تنهايي به بلوس يك

 وجـود  عـدم  بـه  توجـه  بـا  و بهينه زايش نرخ و آبستني نرخ به دستيابي براي كل در
 معـدني  مـواد  بلـوس  دو مـصرف  زايـش،  درصد بر 3 و 5 ،6 تيمار اثر بين معنادار تفاوت
 از پـيش  مـاه  يـك ) دام بـر  وارده تـنش  و تزريـق  هزينـه  از پرهيز (هورمون وجود بدون

   .شودمي توصيه جفتگيري
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 هورمـون  و معـدني  مـواد  بلـوس  دو كـه  6 تيمار در توليدمثلي نرخ ميانگين باالترين
eCG 5 تيمار در مثلي توليد نرخ ميانگين مقدار دومين است، آمده دست به شد مصرف 

 نظـر  ار، بـه  با توجه به عدم وجود تفاوت معنادار بـين ايـن دو تيمـ              و آمده دست به 3 و
 5 تيمـار  بـر ) هورمون وجود بدون معدني ماده بلوس دو مصرف (سوم تيمار كه رسد مي

 تزريـق  از پرهيـز  نظر از هم و اقتصادي نظر از هم) هورمون اضافه به بلوس يك مصرف(
 ارجحيـت  ،)و زنده متولـد شـده     (شده   متولد هايبره شمار افزايش براي دام، به هورمون

 هورمـون  مـصرف  كـه  دهـد مـي  نشان خالصه طور به ديگر تيمار سه تاثير بررسي. دارد
eCG و نـرخ    توليـدمثلي  نـرخ  بـر  مثبتـي  تـاثير  تنهـايي،  بـه  بلـوس  يك يا و تنهايي به

 زايـي  توليدمثل بـاال و زنـده بـره        نرخ به يابيدست براي كل در. كندنمي گيري ايجاد  بره
 ،eCG هورمون تزريق و گيريجفت از پيش ماه يك معدني مواد بلوس دو مصرف بهينه،

  .است اقتصادي و منطقي اندازي قوچ از پيش ساعت 24
 هورمـون  و معـدني  مـواد  بلـوس  دو كه 6 تيمار در دوقلوزايي نرخ ميانگين باالترين

eCG 5 تيمـار  دوقلوزايي در نرخ ميانگين مقدار دومين .است آمده دست به شد مصرف 
 وجـود  بـدون  معدني ماده بلوس دو مصرف (سوم تيمار در ميانگين البته آمده، دست به

 از هـم  نـدارد،  وجـود  داري معني اختالف 5 و 3 تيمار بين چون و بوده باال نيز) هورمون
 هـاي بـره  شـمار  افزايش براي دام، به هورمون تزريق از پرهيز نظر از هم و اقتصادي نظر

  .دارد ارجحيت 5 بر 3 تيمار زايش، هر در شده متولد
 دو (6 تيمـار  تحت كه هاييميش مجموع در كردند زايش دوقلو كه ييهاميش شمار

 5 و 6 تيمـار  بـين  البتـه  بـوده،  مقدار بيشترين گرفتند قرار) eCG + معدني مواد بلوس
. است نداشته وجود پارامتر اين در داري معني اختالف ،)eCG + معدني مواد بلوس يك(

 مـاه  يك معدني، مواد بلوس يك مصرف قلوزا، دو هايميش شمار افزايش منظور به پس
 توصـيه  انـدازي،  قـوچ  از پـيش  سـاعت  eCG، 24 هورمـون  تزريق و گيري جفت از پيش
  .شود مي
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  زايش  نرخ5-2
 توانـايي  دهـد، مـي  نشان را حيوان توانايي آبستن شدن كه آن بر عالوه درصد زايش

 زودرس رگم ميش، توسط جنين بازجذب .كندمي نمايندگي هم را ميش آبستني حفظ
 روز از پيش مرده جنين دفع (جنين سقط  ، )جفت تشكيل از پيش رويان مرگ (روياني
 از پـيش  و آبستني 142 روز از پس مرده نوزاد دفع [زودرس زايي مرده و) آبستني 142
 142 روز از پس ايبره اگر. است نداده روي)] روزگي 150 "تقريبا (طبيعي زايمان زمان

 حيـات  بـه  توانـد مـي  شـود،  متولـد  زنـده  بارداري، كامل دوره يلتكم از پيش و آبستني
درصـد بـه عنـوان ميـانگين زايـش           06/75در اين تحقيق رقم     . )76(دهد   ادامه طبيعي

  .حاصل شده است
 نژاد در ،17 كردي نژاد در توليدمثلي فصل خارج در شاهد تيمار زايش نرخ ميانگين

 تركيـه  آواسي ميش در  و 83 شيراز در گل قره نژاد در ،50 برزيلي پشمي مويي آميخته
ميانگين درصد زايش تيمـار شـاهد       . گزارش شد ) 29( درصد   62/84 توليدمثلي فصل در

هاي عشايري و در فـصل توليـدمثلي انجـام شـده         در تحقيق ما كه در ميش لري در گله        
اي و مـديريتي     هشرايط هر تحقيق، نژاد گوسفند، عوامل محيطي، تغذيـ        .  بود 34/68بود،  

گرم پروژسترون اسـتات      ميلي 20تزريق   = 1( تيمار   6در تحقيقي با    . عوامل تاثير گذارند  
دو تزريـق   = 4گـذاري،   اسـفنج  = 3سيدرگذاري،  = 2 روز، 12يك روز در ميان به مدت   

PGF2α    المللـي    واحد بـين 500 روز و تزريق  9 به فاصلهeCG  دو  = 5 تيمـار،  4 در هـر
گـل در شـيراز در خـارج        روي نژاد قره  ) تيمار شاهد  = 6 روز،   9 به فاصله    PGF2αتزريق  

 64، 75: گل به ترتيب تيمارها برابر بـود بـا  نرخ زايش نژاد قره. فصل توليدمثل انجام شد   
 نرخ( درصد 83 و 36، 44، 90، ) درصد است2/71نرخ زايش تيمار مشابه در تحقيق ما (

  ).بود درصد 34/68 ما، تحقيق در شاهد تيمار زايش
، 450تيمار شاهد، تزريق :  تيمار شامل6 در فصل توليدمثلي )32(در تحقيق ديگري 

از خروج سيدر در ميش شال اجـرا        بعد   eCGالمللي    واحد بين  850 و   750،  650،  550
نرخ آبـستني بـه ترتيـب تيمارهـا         . شد و تلقيح مصنوعي به روش الپاراسكوپي انجام شد        
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در ايـن تحقيـق پيـشنهاد شـد كـه           .  درصد 50 و   3/58،  75،  75،  50،  6/41برابر بود با    
در . توانـد تـاثير مطلـوبي در آبـستني ايجـاد نمايـد              مي eCG واحد   650 تا   550تزريق  
  . مصرف شدeCG واحد 500ق حاضر تحقي

، در فـصل توليـدمثلي در    eCGزمان سازي فحلـي و تزريـق  نرخ زايش در تيمار هم
 مـيش كـردي در      ، در )34( درصـد    87، در ميش زندي     )36( درصد   5/62ميش كرماني   

 فـصل  در خـارج   برزيلي پشمي مويي آميخته ميش  درصد، در  72خارج فصل توليدمثل    
و )  روزه 14(در آزمايش ما، تيمـار سـيدرگذاري        . درصد گزارش شده است    79 توليدمثل

 درصد نـرخ  2/71 بدون استفاده از بلوس مواد معدني    eCGالمللي    واحد بين  500تزريق  
 درصـد در گزارشـات مختلـف        80 تـا    60تالف نرخ زايـش از      اخ. زايش ايجاد كرده است   

تواند به دليل اختالف در فصل توليدمثل، نوع مديريت، تغذيه، نـوع و دوره هورمـون                  مي
  .مورد استفاده و عوامل محيطي ديگر باشد

هـاي   ميانگين نرخ آبستني و زايش در تيمار مصرف بلوس مـواد معـدني بـدون روش       
 درصـد   7/96فيس    در فصل توليدمثلي در ميش بلك      eCG همزماني فحلي و نيز مصرف    

 تيمـار  زايـش  نـرخ . گزارش شده اسـت   ) 29 (درصد 100 تركيه آواسي ميش  و در  )26(
 بلـوس،  دو سـطح  در و درصـد  75/67 بلـوس  يـك  مصرف سطح در ما تحقيق در مشابه

نوع بلوس مصرفي در اين گزارشات متفاوت بوده است و نيز نـژاد و               .است درصد 15/81
  .تواند تاثير به سزايي در نتايج تيمارهاي اعمال شده داشته باشد ديگر عوامل محيطي مي

 درصد گـزارش    25/91د افشاري در فصل توليدمثلي      ميانگين نرخ زايش در ميش نژا     
 بلـوس مـواد     1مـصرف    = 2شـاهد،    = 1: (شد، تيمارهاي آزمايش ميش افشاري شـامل      

 پـيش از    5/1 بلـوس مـواد معـدني،        2مـصرف    = 3گيـري،     پـيش از جفـت     5/1معدني،  
 در eCGالمللـي    واحد بـين 400 روز و تزريق 14سيدرگذاري به مدت   = 4گيري،   جفت
گيـري،    مـاه پـيش از جفـت       5/1 بلوس مواد معـدني      1مصرف   = 5 برداشت سيدر،    زمان

 در زمـان برداشـت      eCGالمللـي     واحد بـين   400 روز و تزريق     14سيدرگذاري به مدت    
گيري، سـيدر گـذاري بـه         ماه پيش از جفت    5/1 بلوس مواد معدني     2مصرف   = 6سيدر،  
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مـان برداشـت سـيدر، كـه نـرخ           در ز  eCGالمللي    واحد بين  400 روز و تزريق     14مدت  
نـرخ  ). 41( درصـد    100 و   100،  90،  90،  80،  90: زايش به ترتيب تيمارها برابر بود بـا       

، 15/81، 75/67، 34/68زايش در تيمارهاي مشابه در تحقيق ما به ترتيب برابر است بـا            
اين اختالف شايد مربوط به نـژاد و يـا نحـوه و مـديريت               .  درصد 08/86 و   86/75،  2/71
گونه كنترلي بر    هاي عشايري و بدون هيچ     تحقيق حاضر در گله   . شود هداري مربوط مي  نگ

گوسـفندان در   ) 41(نوع تغذيه انجام شده است در حـالي كـه در تحقيـق مـورد اشـاره                  
شدند كه مديريت كنترل شده و نيز تغذيه         داري مي  مزرعه دامپروري دانشگاه زنجان نگه    

  .اند اضافي داشته
  قصري  نرخ5-3
 درصد دانستن با است آبستني نرخ از 100 عدد تفاضل حاصل "تقريبا رصد قصري د

به عنوان نرخ قصري در      درصد 94/24رقم   .آورد دست به را قصري نرخ توانمي آبستني
 درصـد قـصري     30هاي همزمان شده نرخ كمتر از        براي ميش . اين تحقيق، به دست آمد    

  .پيشنهاد شده است
 كـردي  گوسـفندان  در توليـدمثلي  فصل خارج در شاهد رتيما قصري درصد ميانگين

 17 شيراز در گل قره نژاد در درصد، 50 برزيلي پشمي مويي آميخته نژاد در درصد، 83
 فيس بلك ميش در ،)29(درصد   7/7 توليدمثلي فصل در تركيه آواسي ميش در درصد،

. شـد  زارش گـ  )41 (درصـد  75/8 افشاري ميش در  و )26 (درصد 5 توليدمثلي فصل در
 عـشايري  هـاي گله در لري ميش بر كه ما تحقيق در شاهد قصري تيمار  درصد ميانگين

گيـري طبيعـي     هـا بـا جفـت       براي ميش  .بود 66/31 بود، شده انجام توليدمثلي فصل در
 درصد در تيمـار شـاهد   30 درصد مطلوب است، ميانگين باالي 5ميانگين نرخ قصري تا  

همينطـور، ديگـر    . قوچ بعد از جفتگيـري از گلـه باشـد         اين تحقيق شايد به دليل حذف       
توانـد   عوامل مثل ضعف در مراتع و در نتيجه تغذيه ضعيف و نيـز مـديريت ضـعيف مـي                  

  .باعث اين ميزان باالي قصري در گله عشايري مورد مطالعه استان لرستان باشد
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 ميش در توليدمثلي فصل در معدني مواد بلوس مصرف تيمار در قصري نرخ ميانگين
 نـرخ  . گزارش شد  )29 (درصد صفر تركيه آواسي ميش و در ) 26 (درصد 3/3 فيس بلك

 سـطح  در و  درصـد  25/32 بلوس يك مصرف سطح در ما تحقيق در مشابه تيمار قصري
اين نتايج نشان داد كـه مـصرف دو بلـوس مـواد معـدني               . است  درصد 85/18 بلوس، دو
ي قصري شايد به همان داليل ذكر شده        نرخ باال . هاي قصر را كاهش دهد     تواند ميش  مي

  .قبل، از قبيل حذف قوچ از گله باشد
 توليـدمثلي  در فـصل   افـشاري  نـژاد  ميش را در  قصري نرخ ميانگين) 41(عبداللهي  

گونه كنترلي بر  هاي عشايري و بدون هيچ  تحقيق حاضر در گله    .كرد گزارش درصد 75/8
) 41( كـه در تحقيـق مـورد اشـاره           جفتگيري و نوع تغذيه انجـام شـده اسـت در حـالي            
شدند كـه مـديريت كنتـرل        داري مي  گوسفندان در مزرعه دامپروري دانشگاه زنجان نگه      

هـا نيـز در مزرعـه دامپـروري دانـشگاه            جفتگيري دام . اند شده و نيز تغذيه اضافي داشته     
  .زنجان كنترل شده انجام شده است

   نرخ توليدمثلي و محصول بره5-4
تعداد بره متولد شده بـر تعـداد مـيش در           (ميانگين نرخ توليدمثلي    در تحقيق حاضر    

تعداد بره زنده متولد شده بر تعداد ميش در معـرض        (و محصول بره    ) گيريمعرض جفت 
 مـيش در    100 بـود كـه در واقـع از هـر            91/83 و   64/85در تمام تيمارها    ) گيريجفت

 نرخ توليـدمثلي در فـصل       ميانگين.  بره مرده متولد شده است     73/1گيري،  معرض جفت 
، در  )26( درصـد    100 و   5/58،  96 تحقيق جداگانه بر ميش نيوزلنـدي،        3توليدمثل در   
  .گزارش شد) 29( درصد 7/107 و در ميش آواسي )57( 33/031ميش آتاباي 

گيـري در   در تيمار شاهد در نژاد آواسي كه جفـت        ) زاييبره(ميانگين نرخ توليدمثلي    
 معـدني  مـواد  مكمـل  مـصرف  تيمـار  و در  درصـد  100 ل توليدمثلي انجام شده بـود     فص
  و در  22/75نرخ توليدمثلي تيمار شاهد در آزمايش مـا         . )29(اعالم شد    درصد 38/115

 درصد و در تيمـار مـصرف دو بلـوس مـواد             12/73تيمار مصرف يك بلوس مواد معدني       
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اين نتايج نشان داد كه مصرف دو بلوس مـواد معـدني نـرخ              .  درصد است  99/90معدني  
  .توليدمثلي را افزايش داد

) گيـري در طـول روز كوتـاه    جفـت (زايي در مـيش نـژاد افـشاري         ميانگين درصد بره  
كه قبال   افشاري ميش آزمايش د، نرخ توليدمثلي در تيمارهاي     درصد گزارش ش   75/123

 درصـد   180 و   130،  120،  120،  120،  120: گزارش شد به ترتيب تيمارها برابر بود بـا        
، 22/75: نرخ توليدمثلي تيمارهاي مشابه در آزمايش ما به ترتيـب برابـر اسـت بـا               ). 41(

  . درصد54/109 و 11/91، 87/73، 99/90، 12/73
  :هاي دوقلوزاخ چندقلوزايي و درصد ميش نر5-5

هاي دوقلـويي بـه تعـداد كـل         تعداد زايش (هاي دوقلوزا   در تحقيق حاضر شمار ميش    
هـاي  مـيش  درصـد .  درصـد بـود    45/113درصد بود و نرخ دوقلوزايي       74/13،  )هازايش

 منـصور  سـياه  و نـوري  سعادت ،)41 (است شده گزارش درصد 7 زندي، نژاد در دوقلوزا
 كردي و مغاني ماكويي، بلوچي، لري، گل،  قره شال، گوسفندان دوقلوزايي درصد) 1375(
. كردند گزارش درصد 5 و 10 ،5 ،15 تا 10 ،25 از بيشتر ،25 از بيشتر ،35 ترتيب به را

 .كـرد  گـزارش  درصد 93/10 را افشاري نژاد گوسفند دوقلوزايي درصد) 1378 (توكليان
و تغذيه در مرتع در گروه شاهد كه تحت تاثير هـيچ            گوسفندان لري در شرايط عشايري      

  . درصد دوقلوزايي داشت10تيماري قرار نداشت حدود 
 ميش  404، از تعداد    2008 تا   1986هاي  در تحقيقي در بارسلوناي اسپانيا طي سال      

 بره متولد شد كه در كـل       1765كند،  نژاد ريپولزا، كه در شمال شرقي اسپانيا زندگي مي        
 درصـد،   8/53هاي يـك قلـويي       بره متولد شد و تعداد زايش      49/1 ± 01/0در هر زايش    

هـاي   درصد و تعـداد زايـش      9/1هاي سه قلويي     درصد و زايش   1/44هاي دوقلويي   زايش
طبـق تحقيقـي كـه در فـصل توليـدمثلي روي سـه               .)12( درصـد بـود      2/0چهارقلويي  

زيرشاخه ميش بياباني سودان انجام شده، نرخ دوقلوزايي به ازاي هر راس مـيش زايـش                
بـه  ) نژادهـاي سـوداني   (كرده در زير شاخه شاگور، زير شاخه دابيسي و زيرشاخه وتيش            

 روي ميش 1989 تا 1966هاي  سالپژوهشي بين. 17/1 و 18/1، 3/1ترتيب برابر است  
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هاي سه بازه زماني برابـر نـشان داد كـه نـرخ             نژاد بلوچي در مشهد صورت گرفت و داده       
به ازا هـر     (21/1 و   15/1،  07/1دوقلوزايي نژاد بلوچي در سه بازه به ترتيب برابر است با            

 سال  17ميانگين  ( بختياري زايش كرده     -از هر راس ميش لري    ). راس ميش زايش كرده   
 سـال روي مـيش نـژاد لكـان          11تحقيقي در فرانسه طـي      .  بره متولد شد   17/1) ركورد

داد به طور ميانگين از هـر راس مـيش زايـش             گله انجام شد كه نشان مي      57موجود در   
موجـود در   ) فين(در هر زايش ميش فينيش الندراك       .  بره متولد شده است    72/1كرده،  

شود و در هر زايـش مـيش         بره متولد مي   6/2كند،  گيري  ايرلند كه در فصل فحلي جفت     
. )23(شود  بره متولد مي5/1گيري كند، گلوي موجود در ايرلند كه در فصل فحلي جفت

يقـي  در تحق . )6(شـود    بره متولد مي   24/1در هر زايش به طور ميانگين       از هر ميش زل     
 بر ميش افشاري در استان زنجـان انجـام شـد، اعـالم              2005 تا   1994هاي  كه بين سال  

  . بره متولد شده است15/1 ± 031/0كردند كه از هر ميش زايش كرده، 
هاي دوقلو در تيمـار شـاهد در خـارج از فـصل توليـدمثلي در مـيش                  ميانگين زايش 

ر شاهد از هر راس ميش برزيلي       و در تيما  )  درصد بود  17نرخ بارداري   ( درصد   10كردي  
 بـا  آواسـي  مـيش  نـرخ دوقلـوزايي در تيمـار شـاهد در       .  بـره متولـد شـد      1زايش كرده،   

از هر راس ميش لـري      . گزارش شد ) 29( درصد   18/118 توليدمثل فصل در گيري جفت
  . بره متولد شد1/1زايش كرده در تيمار شاهد تحقيق حاضر 

در خـارج   ) eCGتزريق  (ريزي   محرك تخمك  زمان سازي فحلي و تيمار    در تيمار هم  
هـاي سـه     و درصد مـيش    39هاي دوقلوزا   فصل توليدمثلي در ميش كردي، درصد ميش      

 بره متولد   2/1و از هر راس ميش برزيلي زايش كرده،         )  بود 72/0نرخ بارداري    (11قلوزا  
 تيمـار    و نرخ دوقلـوزايي در     11/5درصد ميش دوقلوزا در تيمار مشابه در تحقيق ما          . شد

  . درصد بود33/103مشابه در تحقيق ما، 
 درصـد   23/31گيري در ميش نـژاد زنـدي ،         هاي دوقلوزا در فصل جفت    درصد ميش 

هاي دوقلوزاي نژاد كوهستاني  در ميش)26( درصد 87/41فيس  هاي بلك در ميش )34(
  . درصد گزارش شد85/19اسكاتلند، 
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در مـيش آواسـي      عـدني م مـواد  مكمـل  مـصرف  ميانگين نـرخ دوقلـوزايي در تيمـار       
 و در ميش لري عشايري تحقيـق        )29( درصد 38/115 )گيري در فصل توليدمثل    جفت(

 بلـوس  دو مصرف تيمار در و درصد 02/108 معدني مواد بلوس يك مصرف تيمار ما، در 
  . درصد بود48/112 معدني مواد

.  ميش دورگه فينيش النـدراك انجـام شـد         131 سال روي    4تحقيقي در امريكا طي     
 بـره   03/2ها و فصول مختلف، از هر راس مـيش زاييـده،            نشان داد كه در مجموع ميش     

)  زمـستان  =دي تـا فـروردين مـاه        (گيري در ژانويه تا ايپريـل       شود و اگر جفت   متولد مي 
هـاي  شـود و مجمـوع داده      بره متولد مي   21/2انجام شده باشد از هر ميش زايش كرده،         

نشان داد كه از هر     ) ژانويه تا سپتامبر  (هاي زمستان، بهار و تابستان      گيريحاصل از جفت  
گيـري  هاي حاصل از جفـت     بره متولد شده است و مجموع داده       94/1ميش زايش كرده،    
 بـره   93/1نشان داد كه از هر ميش زايش كـرده،          ) ايپريل تا سپتامبر  (در بهار و تابستان     

ميانگين تعداد بره متولد شده از هر راس ميش قره گـل زايـش كـرده                . متولد شده است  
  . است كه از نتيجه تحقيق ما باالتر است325/1) آميزش در خارج فصل توليدمثل(

اي گوشتي در   نژادي مديترانه ( گله ميش راسا آراگونزا      26 داده از    58493از مجموع   
 به دست آمد، مشخص شـد كـه از هـر            1995 تا   1982هاي  كه طي سال  ) شمال اسپانيا 

: هـا بـدين ترتيـب بـود     بره متولد شده است و توزيع زايـش 35/1زايش به طور ميانگين    
  پژوهشي)3 و 41( درصد سه قلويي    98/0 درصد دوقلو و     81/33 درصد يك قلو،     21/65
 نـرخ  ميـانگين  كـه  گرفت صورت رمبولي روي نژاد  بر) پاييز فصل هايداده (سال 4 طي

 ،)راس مـيش زايـش كـرده       577(گيـري   جفـت  معـرض  در مـيش  687 در چندقلوزايي
  .بود درصد 67/126

  بره تولد  وزن5-6
 ماه در جنين وزن كه طوري به است كم آبستني سوم ماه اواخر تا جنين ميش  رشد

 دوقلـوزا  مـيش  يـك  در جنـين  دو وزن .باشـد   مي ها  بره تولد وزن درصد 15 حدود سوم
 سـوم،  مـاه  انتهاي تا ، همچنين )72(باشد    مي كيلوگرم 5/1 حدود آبستني روزگي 90در
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 طـي  .رسـد   مي است كيلوگرم يك حدود كه خود نهايي وزن به و شده كامل جفت رشد
 به ،)درصد 50 مثال براي (غذايي مواد محدوديت ،)آبستني سوم ماه انتهاي تا (دوره اين

 سـوم  مـاه  انتهـاي   در .)24(دهـد     مي قرار تاثير تحت را جفت مورفولوژي و رشد ،شدت
 وزن و كيلـوگرم  8/0 حدود در آن وزن و اليه هفت به اليه شش از رحم ديواره آبستني،
 بـه  كه ميش يك وزن در نتيجه . يابد  مي افزايش كيلوگرم 5/1 حدود نيز جنيني مايعات
 كيلـوگرم  5/4 ميـزان  بـه  حـداقل  يابد، افزايش نبايد آبستني اول ماه سه طول در ظاهر
  .)33(يابد  مي تغيير

 مقـدار  نـشود،  تـامين  آبستني اول ماهه سه در ميش براي نياز مورد غذايي مواد اگر
 شـود   مي جبران ميش بدن هاي  بافت از جنيني هاي  پرده و جنين وزن الزم براي افزايش  

 ايـش، ز از قبل ماه دو تا. يابد  مي كاهش حيوان بدن وضعيت نمره واحد 5/0 نتيجه در و
 اين در. دارد را خود تولد وزن درصد 15 فقط جنين ولي نموده رشد كامل طور به جفت
 ها آن وزن و اندازه مدت، اين از پس و  شده تشكيل جنين عمده هاي اندام و ها بافت زمان

 محتويـات  و رحم وزن) پنجم و چهارم هاي  ماه (آبستني آخر هاي  ماه در. يابد  مي افزايش
 حدود مقدار اين. باشد  مي كيلوگرم 3-6 بين ها  جنين تعداد و ميش اندازه به توجه با آن
 رشـد  از درصـد  85 حـدود . است زايمان از قبل بالفاصله آبستن هاي  رحم وزن سوم يك

 آخـر  هفتـه  شـش  طـي  جنـين  رشـد  درصـد  70 تقريباً و آبستني آخر ماه دو در جنين
  .)33( گيرد مي انجام آبستني

 موجـب   Eاعالم كردنـد كـه مكمـل سـلنيوم و ويتـامين             ) 2007(كويانكا و يرليكايا    
گزارش دادند كه مواد معـدني      ) 2007(گاردنر و همكاران    . شودافزايش وزن تولد بره مي    
هاي دخيل در رشد رويان و پيـشرفت جنـين دارنـد كـه ايـن                اثر مستقيمي بر مكانيسم   

چنين با افـزايش تعـداد      ارتباط نزديك دارند و هم    ها  ها با شاخصه وزن تولد بره     مكانيسم
كاراكوس و همكاران معتقدند كـه وزن تولـد         . يابدبره در هر زايش، وزن تولد كاهش مي       

  .)29(هاي ماده است تر از برههاي نر بيشبره
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 كيلـوگرم   19/4 و   19/5قلويي و دوقلـويي بـه ترتيـب          هاي يك ميانگين وزن تولد بره   
هـاي   بود و ميش   54/4 و   84/4هاي نر و ماده به ترتيب       ميانگين وزن تولد بره   . اعالم شد 

 سـاله   3 و   2هـاي   تـري نـسبت بـه مـيش       هاي سنگين  ساله به طور معناداري بره     7 تا   4
 كيلوگرم بود كه كمتر     1/4 تا   3ها در اين تحقيق بين حدود        دامنه وزن تولد بره   . دزاييدن

هاي لـري در همـين حـدود         در گذشته هم وزن تولد بره     . تحت تاثير تيمارها قرار داشت    
  .گزارش شده است
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  منابع
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 صـدراهللا  دكتـر  و نـوري  سـعادت  منـوچهر  دكتر گوسفند، پرورش و دارينگه  اصول -36

  .اشرفي انتشارات نصور،م سياه
 موسـسه . ايـران  بـومي  طيـور  و دام ژنتيكـي  ذخـاير  بر نگرشي. 1378. ج  توكليان، -37

  .كرج كشور، دامي علوم تحقيقات
 زمـين  علوم هاي¬داده ملي پايگاه. كشور معدني اكتشافات و شناسي زمين سازمان -38

  .كشور
  .لرستان استان معادن و صنايع  سازمان-39
 و زاده علـي  عسگر مهندس دام، چراي منظور به مرتع از صحيح برداري بهره شرايط و  ضوابط -40

  .1382 اول چاپ كشاورزي، جهاد وزارت ترويجي، نشريه مهدوي، فاطمه مهندس
 نامـه  پايـان . زايـي  بره درصد افزايش بر فروبلوك هاي بلوس تاثير. 1389. آ  عبدالهي، -41

  .زنجان دانشگاه ارشد، كارشناسي
  .1385 ظروفي يداله مهندس. مرتع و طبيعي منابع كشاورز، منم كشاورزي له مج-42
  .خادمي مهندس دختر، پل شهرستان كشاورزي جهاد  مديريت-43
 .1386 ششم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات كريمي، هادي دكتر. داري  مرتع-44

 .1386 چهارم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات مقدم، محمدرضا دكتر داري، مرتع و  مرتع-45



 



 

  نقش فرهنگ و مديريت جهادي درتحقق جهاد اقتصادي به منظور
  توسعه فرهنگي اجتماعي جامعه عشايري

  محمدتقي امانپوردكتر 
  

  :چكيده
بـا توجـه بـه اهميـت ايـن      . انـد  عشاير به عنوان ذخاير انقالب در كشور شناخته شده     

عـشاير بـا    . يردجامعه در كشور، جهاد اقتصادي در اين جامعه نيز بايد مورد توجه قرار گ             
 ميليـون هكتـار از      32 ميليون نفـر كـه       2/1 هزار خانوار و جمعيتي بالغ بر        212بيش از   

پــروتئين % 20صــنايع دســتي و % 35دام كــشور را در اختيــار داشــته و % 28مراتــع و 
هـاي    ها و خـرده فرهنـگ       كنند و حامل بخش مهمي از سنت        موردنياز كشور را توليد مي    

  .به آنها توجه بيشتري صورت پذيرد» جهاد اقتصادي«ست در ايراني هستند، الزم ا
 هدف اين مقاله، تبيين نقش فرهنگ جهادي و راهكارهاي عملـي بـراي رسـيدن بـه      

روش تحقيـق بـه صـورت توصـيفي و          . توسعه فرهنگي و اجتماعي جامعه عشايري است      
  .تحليلي صورت گرفته است

ي و اقتصادي و اجتماعي عشاير نتايج حاصله نشان مي دهد با توجه به نقش تاريخ
در كشور، بايد با استفاده از دانش بومي، احياي فرهنگ و ارزشهاي غني و تاريخ ساز 
جامعه عشايري و استفاده كارآمد از مدل هاي توسعه اي بخصوص آن دسته از 

ها كه موضوعيت دام و مرتع و حوزه هاي آبخيز را شامل مي شود، بايستي امكان  زيرمدل
  .پرنشاط تر، سرزنده تر و كارآمدتر را براي جامعه عشايري فراهم كردزندگي 

  .  دام و مرتع،داري  جهاد اقتصادي، عشايري، توسعه پايدار، آبخوان:ها كليد واژه
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  :مقدمه
هاي نوروزي خود به منظور كـاربردي كـردن و            مقام معظم رهبري همه ساله در پيام      
 در كسب فيض از رهنمودهاي معظم له شـعار          جهت دادن به مطالبات مردم و مسئولين      

ها و    هاي بسياري در جهت دادن به تالش        فرمايند كه خير و بركت      اي را مطرح مي     ساليانه
ها و ديدارهاي     ايشان سپس در سخنراني   . كنداقدامات دست اندركاران و مردم فراهم مي      

. كننـد   تبيـين مـي   بعدي، ابعاد موضوع را شكافته و شعار سال را به صورت همـه جانبـه                
  : دهند از جمله همچنين به نكات اساسي و مهمي در اجرايي كردن شعار سال توجه مي

 توجه محوري مردم و مسئولين به شعار سال و ارائه طرح و برنامه بـراي اجرايـي                  -1
  .كنندها و خدماتي كه ارائه مي كردن شعار مذكور در حوزه وظايف و مسئوليت

سال، نوعي اولويت دادن به موضوع مذكور است و نبايـد از   توجه محوري به شعار      -2
  .گيرد، غفلت شود ديگر وظايف اساسي كه به صورت جاري طبق روال صورت مي

 شعارها ساليانه است؛ اما بايد توجه شود كه شعار هر سال، اگر چه در همان سال                 -3
و تحقق اهـداف شـعار      هاي بعد نيز بايد ادامه يابد         محور تمركز و توجه است، اما در سال       

  .مدت دنبال شود هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند سال بايد در برنامه
 نوعي همگرايي و نگاه سيستمي بايد در اجراي شعارهاي ساليانه مورد توجه باشد         -4

اي كه توجه و تمركز در اجرايي كردن يك شعار، اسباب انجام اقداماتي بـرخالف                 به گونه 
توان به بهانه جهـاد اقتـصادي، انـسجام ملـي را            نباشد؛ مثالً نمي   هاي قبل   شعارهاي سال 

  . خدشه دار كرد و امثال آن
پشتوانه و مرجع قرار دادن اسناد باالدستي نظـام، مثـل چـشم انـداز بلنـد مـدت                   -5

هاي درازمدت و ميان مدت، نقشه جامع علمـي كـشور، الگـوي               توسعه پايدار ملي، برنامه   
هـا و اقـدامات بـراي         ريزيو امثال آن الزم است در همه برنامه       ايراني و اسالمي پيشرفت     

  .اجرايي كردن شعارهاي ساليانه، مورد توجه قرار گيرد
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  ها تبيين مفاهيم و شاخص: بخش اول
ريـزي الزم اسـت مفـاهيم و تعـاريف تبيـين شـود تـا                قبل از هرگونه اقدام و برنامـه      

 هر فـرد حقيقـي، حقـوقي، دسـتگاه          اي كه توسط    هاي ملي، بخشي و منطقه      ريزي  برنامه
گيرد از فرهنگ و مفاهيم و تعاريف واحدي اندركاران و ذينفعان صورت ميمسئول، دست

لذا تالش بر آن است كه هرچند مختصر به ايـن مهـم پرداختـه شـود و بـا                    . تبعيت كند 
ها و اقـدامات از همگرايـي بيـشتري برخـوردار             فراهم كردن فهم عمومي مشترك، برنامه     

  .دشو
  :فرهنگ و مديريت جهادي

فرهنگ و مديريت جهادي، ميراث ارزشمند اجرايي كـردن فرمـان تـاريخي حـضرت               
، رهبر كبير انقالب اسالمي و بنيانگذار جمهوري اسـالمي، در تأسـيس             )ره(امام خميني   

  .نهضت مقدس جهادسازندگي است
 است مطالعات جامع و متعددي در خصوص فرهنگ و مديريت جهادي صورت گرفته       

كه حاصل آن فهرست كردن بيش از يكصد مورد عنوان شاخص و ارزش در شناسـايي و                 
  .كاربست دانش توليد شده در حوزه فرهنگ و مديريت جهادي شده است

  :ترين آنها عبارتند ازاز جمله مهم
همه با هم جهادسازندگي، سرلوحه انسجام و وحدت ملي براي خدمتگزاري همـه             ) 1
  .جانبه
  .تگي ناپذير و مستمر، رويكردي به منظور تالش تا دستيابي به اهدافتالش خس) 2
سـازي بـراي    كار و تالش و خدمت را عبادت تلقي كردن، گامي در جهت فرهنگ            ) 3

  .فعاليت خالصانه و صادقانه
ها در چارچوب جهاد علمي و تحقق دانش بنيان شدن            دانش محور نمودن فعاليت   ) 4

  .اداره كشور
  .هاي ديني در انجام وظايف و خدمتگزاري كاربردي به آموزهتوجه عميق و ) 5
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  .ها واليت مداري و همسويي و تقويت نظام اسالمي در همه فعاليت) 6
نگـري، كـار    ها و خدمات بـا ماهيـت جـامع          توجه درازمدت به دستاوردها، فعاليت    ) 7

  .سيستمي و الگوپذيري در جهت تحقق توسعه پايدارملي
  .رشد و تعالي شخصيت انساني در فرايند فعاليت و خدمتفراهم كردن زمينه ) 8
  .ها و شادماني از توفيقات آنها رساني به ديگران در انجام موفق فعاليتياري) 9

نهايت مدارا و همراهي با همكاران سازمان، خدمتگزاران نظـام و اتخـاذ مواضـع               ) 10
  .روشن و قاطع در برابر دشمنان و توطئه گران

نت از دستاوردهاي مادي و معنوي نظام و تالش در جهت غني حفاظت و صيا) 11
  .سازي و ارتقاي آنها

وري ها و به كارگيري منابع با حداكثر بهره ها و داشته شناخت صحيح سرمايه) 12
  .درجهت تحقق الگوهاي توسعه ملي

انتخاب بعضي از عناوين مهم از ميان بيش از يكصد عنوان شاخص و ارزش در 
ترين عناوين، قطعاً كار آساني يت جهادي و تلقي كردن آنها به عنوان مهمفرهنگ و مدير

طبيعي است . نيست اما به هر صورت نوعي گزينش، انتخاب و اولويت دادن به آنهاست
ها، ساير عناوين  كه در يك فعاليت جامع، سيستمي و همه جانبه، ضمن توجه به اولويت

  .گيرد نوان و مورد توجه و استفاده قرار ميها ع نيز در فرايند اجرايي كردن برنامه
  

  :اقتصاد و جهاد اقتصادي
تواند به صـورت علمـي و برجـسته مـورد             جهاد اقتصادي مي   آنچه از اقتصاد در شعار    

توجه باشد، رونق بازار فعاليت و كسب و كار به منظور افزايش رشد اقتـصادي كـشور تـا                   
جم است و حفظ و ارتقاي آن در سـطوح          كه هدف برنامه پن   % 8دستيابي به رشد ساليانه     

اين رونق بازار كسب و كار، الزامات خـاص خـود را دارد             . باشد  باالتر در صورت امكان مي    
  :ترين آنها به شرح زير اشاره كردتوان به مهم كه از جمله مي
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اعتمادسازي و ايجاد فضاي امن و روان با هدف افزايش اميد، انگيزه و تالش براي ) 1
  .فعاليت
هاي اقتصادي با ارائه خدمات و تسهيالت  حمايت و پشتيباني شفاف از فعاليت) 2

  .موردنياز همراه با رفع موانع
هاي قانوني  اجرايي كردن قوانين و مقررات موردنياز رونق اقتصادي و پركردن خأل) 3

  .در اين رابطه
ش و سازي امكان صيانت از دستاوردهاي مادي و معنوي كه حاصل تالفراهم) 4

  .باشد فعاليت اقتصادي مي
حمايت و پشتيباني از كارآفريني و نوآوري در مديريت و توسعه بازار كسب و كار، ) 5

  .هاي شغلي جديد همراه با حفظ مشاغل موجود و ايجاد فرصت
اي و جهاني با هدف  سازي امكان حضور و تعامل دوجانبه با بازارهاي منطقهفراهم) 6

  .زارهاي موجود يا خلق بازارهاي جديدگرفتن سهم مناسب از با
آفرين و زد و  حمايت از فعاليت شفاف اقتصادي و مقابله جدي با باندهاي رانت) 7

  .بندهاي اقتصادي
اي، جهاني و حمايـت همـه جانبـه از كاربـست            معرفي استانداردهاي ملي، منطقه   ) 8

ري، كارآمـدي و   وهاي حمايتي و تشويقي در جهـت افـزايش بهـره            آنها، برقراري سياست  
  .ها و تالش براي ارتقاي دائمي استانداردهاي ملي كيفيت فعاليت

هاي اقتصادي دانش محور با ارائـه خـدمات و تـسهيالت بـراي                حمايت از فعاليت  ) 9
  .حضور در بازارهاي ملي و فرا ملي

تحقق جهاد اقتصادي، مستلزم تدوين و ارائه يـك برنامـه ضـربتي در ايـن خـصوص                  
 مي باشد، در عين حـال       1390ودن برنامه براي اجرايي شدن آن در سال         ضربتي ب . است

كند كه اين مالحظات  هاي مختلفي از توجه را طلب مي        رعايت مالحظات اشاره شده اليه    
تواند در تدوين برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت با تمركز بـر شـعار مـذكور                    مي

  .تبلور پيدا كند
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  :تصادي موردنظر مقام معظم رهبرينكات كليدي شعار جهاد اق
شايسته است تدوين برنامه ضربتي موردانتظار، در چـارچوب انتظـارات و محورهـاي              

محورهـاي تبيـين شـده جهـاد        . تبيين شده توسط مقام معظـم رهبـري صـورت گيـرد           
  :اقتصادي حسب فرمايشات ايشان عبارتند از

ه و دستيابي به رشد رشد پرشتاب كشور مطابق با پيش بيني برنامه پنجم توسع -1
 . در توسعه ملي% 8حداقل 

وري در گـستره ملـي و در همـه سـطوح            ريزي همه جانبه براي ارتقـاي بهـره       برنامه -2
هـا و   اي تا دسـتيابي بـه كارآمـدي حـداكثر در اسـتفاده از سـرمايه            بخشي و منطقه  

 . هاداشته

ا پـيش   هاي جامعه در جهت برقراري عدالت متناسب ب         كاهش فاصله درآمدي دهك    -3
 .بيني برنامه پنجم

كاهش نرخ بيكاري و حل مسائل و مشكالت فراروي اشـتغال فراگيـر بـا تاكيـد بـر                    -4
 .هاي بزرگ گيري تعاونيشكل

هـا بـا اولويـت        صرفه جويي و ارائـه الگوهـاي بهينـه شـده مـصرف در همـه زمينـه                  - 5
 .سازي مصرف آب به ويژه در بخش كشاورزي بهينه

 . جانبه مردم در شكل گيري جهاد اقتصاديسازي زمينه مشاركت همهفراهم -6

سـازي در   افزايش روحيه تدين و معنويت به منظور افزايش سطح سـالمت و شـفاف              -7
 .هاي اقتصادي فعاليت

پرهيز از مسائل حاشيه و متمركز كردن ذهنيت جامعه به مسئله اصـلي كـه همـان                  -8
 .جهاد اقتصادي است

 و پرهيز از هرگونه تفرقه و شكاف        حفظ انسجام و اتحاد ملي، تالش براي ارتقاي آن         -9
در بين اقشار مردم با تاكيد بر همسويي با نظام اسالمي و پرهيز از هرگونه اخـتالف                 

 .و نزاع بين قواي سه گانه و دست اندركاران
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هاي دانش محور در راستاي تحقق  توجه به توسعه علم و فناوري و تقويت فعاليت -10
  .جهاد اقتصادي به صورت دانش بنيان

  
هاي راهبردي و شعارهاي ساليانه مطرح شده از  ناوين بعضي از سياستع

  :سوي مقام معظم رهبري
. هاي اخير داشته باشيم نگاهي به ساير شعارهاي مطرح شده طي سال الزم است نيم

  :اين شعارها به صورت عمده عبارتند از
 .جهاد اقتصادي -1

 .همت مضاعف و تالش مضاعف -2

 .اصالح الگوهاي مصرف -3

 .لمي و دانش بنيان شدن اداره كشورجهاد ع -4

 .اتحاد ملي و انسجام اسالمي -5

 .شكوفايي و نوآوري -6

 .همبستگي ملي و مشاركت عمومي -7

 .نهضت خدمتگزاري -8

 .ها پاسخگويي و شفافيت در فعاليت -9

 .صرفه جويي -10

 .كار سازنده -11

 .انضباط اقتصادي و مالي -12

 .وجدان كاري و انضباط اجتماعي -13

  .الگوي ايراني اسالمي پيشرفت -14
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  :ريزي براي تحقق جهاد اقتصاديچگونگي برنامه: بخش دوم
اينكه چگونه با رعايت اين همه مالحظات، يك برنامه ضربتي تهيه شـود كـه ضـمن                 

هـاي قبـل      ها در ارتباط با شعار سـال        خواني با اسناد باالدستي، تقويت كننده فعاليت        هم
ه باشد، كـار آسـاني نبـوده و از          مدت و درازمدت را هم داشت       بوده و قابليت استمرار ميان    

اي كه رهبـر معظـم        نظر علمي در شرايط فقدان الگوهاي توسعه پايدار يا عنوان شايسته          
انـد، بـسيار   مطـرح فرمـوده   »الگوي ايراني ـ اسالمي پيـشرفت  «انقالب اسالمي تحت نام 

و ارزيابي دشوار و شايد غيرممكن باشد، اما مانع از تالش علمي و مطالعه و ارائه پيشنهاد 
تـرين  بعـضي از مهـم    . آنها و در نهايت، ارائه يك جمع بندي اوليه قابل قبول نخواهد بود            

  :تواند به صورت زير باشد اقدامات پيشنهادي در اين رابطه مي
  

  :الزامات كالن تحقق جهاد اقتصادي -1
هـاي حامـل انـرژي و انجـام تعـديل و              هـا و قيمـت       ارزيابي فوري برنامه حـذف يارانـه       -

  .هاي اقتصادي و رونق بازار كسب و كار الحات الزم براي عدم توقف فعاليتاص
هاي خارجي با تعهد عمليـاتي        هاي عملي و كاربردي در جذب سرمايه         برقراري ضمانت  -

  .بودن خروج اصل و فرع آنها، حسب درخواست سرمايه گذار
  .زاييهاي تشويقي در حفظ مشاغل و اشتغال  ارائه سياست-
اي و جهاني يا خلق  ز كارآفريني و نوآوري در كسب سهميه از بازارهاي منطقه حمايت ا-

  .هاي تشويقي مربوطه بازارهاي جديد و اعالم بسته
سازي دستاوردهاي علمي، پژوهشي، فناوري و به خصوص  برقراري تسهيالت در تجاري-

 رابطه با آب    هاي اصالح مصرف منابع به ويژه در        تدوين يا تهيه و تأمين الگوها و مدل       
  .هاي انرژي و حامل
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سازي الگوهاي مصرف اصـالح     هاي تشويقي جهت ترويج و پياده        ارائه تسهيالت و بسته    -
هاي وسـيع تبليغـاتي و آموزشـي بـراي معرفـي و تـرويج            شده و نوين و انجام فعاليت     

  .عمومي آنها
ـ     ايجاد فضاي امن و مطمئن براي فعاليت سرمايه        - وآوران و ايجـاد    گذاران، كارآفرينـان، ن

صالح و صاحب اختيـار بـراي رفـع موانـع و مـشكالت پـيش روي فعـاالن                مراجع ذي 
  .مذكور

گـري، كارفرمـايي و     پـردازي در چگـونگي توليـد دانـش تـولي          هاي نظريه    ايجاد كرسي  -
گري و حمايت مـادي و معنـوي از هرگونـه           هاي عملي و كارآمد، كاهش تصدي       روش

  .اين خصوصمطالعه و پژوهش كاربردي در 
اي شدن  اي و علمي كاربردي براي حرفه هاي فني و حرفه  حمايت از گسترش آموزش-

اي  هاي ميان رشته ها به ايجاد و توسعه آموزش ها و تشويق دانشگاه مشاغل و فعاليت
  .براي تربيت نيروهاي استراتژيست و متدولوژيست موردنياز

  
ـ          -2 راي اجرايـي كـردن جهـاد        اقدامات قابل انجام در حوزه امور عـشاير ب

  اقتصادي
از سـويي   . يك هـدف عمـده اصـلي اسـت         بخش كشاورزي در تحقق جهاد اقتصادي     

فرهنگ و مديريت جهادي و كار جهادگرانه در بخش كشاورزي و توسعه روسـتايي تولـد      
يافته و در اين خاستگاه، مقدس و رفيع شده است و از سوي ديگـر تأكيـد مقـام معظـم                     

ائـه الگوهـاي بهينـه در مـصرف آب و بـه خـصوص آب در بخـش        رهبري بـر موضـوع ار     
كنـد، نـشان از تأكيـد و اهميـت و             آب موجود كـشور را مـصرف مـي        % 85كشاورزي كه   

  .ضرورت تحقق جهاد اقتصادي در اين بخش دارد
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با اتكا به مطالعات انجام شده در بخـش كـشاورزي و طراحـي اوليـه الگـوي توسـعه                    
جهـاد  « طـرح ملـي اسـت و تحقـق آنهـا نويـد               15بخش كـه دربرگيرنـده       براي 1پايدار

دهد و دسـتاوردهاي مهمـي    و بلكه يك انقالب سبز را در بخش كشاورزي مي        »اقتصادي
 ميليـون نفـر، ايجـاد ده ميليـون          300همچون فراهم شدن امكان تهيه آب و غذا بـراي           

بخـش كـشاورزي بـه ميـزان        فرصت شـغلي جديـد و افـزايش توليـد ناخـالص ملـي در                
يكصدميليارد دالر از جمله دستاوردهاي كمي و تحقق بخشي از اهداف ايـن الگوسـازي               

توان براي زيربخش عشايري و جامعه بيش از يك ميليون نفري عشاير كـه                لذا مي . است
حيـا يـا بهـره      و موضـوعيت اصـلي را در حفـظ و ا           2كند  پروتئين كشور را توليد مي    % 20

هـاي    ترين سـرمايه  برداري بيش از ظرفيت و تخريب مراتع كشور به عنوان يكي از اصلي            
هـاي ملـي آن بهـره        تواند داشته باشد از اين الگو و طـرح          ملي در بخش كشاورزي را مي     

  .گرفت
هاي مهمي همچـون آبخوانـداري و آبخيـزداري، مـديريت دام و مرتـع، تبـديل                  طرح

هـاي    غذاي ارزان و فراوان دام و طيـور و مهندسـي مجـدد برنامـه              ضايعات كشاورزي به    
تواند در حـوزه امـور عـشاير، نقـش خـاص و انحـصاري را ايفـا كنـد و                       اسكان عشاير مي  

از سوي ديگر تحقق    . در اين زير بخش مهم كشاورزي باشد      » جهاد اقتصادي «نويدبخش  
ختارسـازي و فرهنـگ     در جامعه عشايري، نيازمند توجـه اساسـي بـه سا           جهاد اقتصادي 

ايـن  . اثربخش، توسعه پايدار در جامعه عشايري را ميسر سـازد         اي    سازي است تا به گونه    
گونه اقدامات نيز متكي به دانش متعددي كه در گذشته در رابطـه بـا جامعـه عـشايري                   

تواند در سطح گـسترده تـر و مـؤثرتر بـاز              تجربه شده اما ناقص و محدود بوده است، مي        
سـازي تجربيـات و     اين تجربيـات بايـد بـه غنـي        . نوعي مهندسي مجدد شود   تجربه و به    

اي كه كوچ و مهـاجرت دائمـي          هاي زندگي در جامعه عشايري منجر شود به گونه          مهارت
فصلي از ييالق به قشالق، نه يك اجبار تاريخي و جغرافيايي براي بهره گيري از امكانات                

                                                            
  1390 خرداد ماه - امانپور-جهاد اقتصادي در بخش كشاورزي  - ١
  1389 گزارش عملكرد -  ايرانسازمان امور عشاير - ٢
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ار از منـابع همـراه بـا نـشاط و سـرزندگي و              گيري پايد تامين غذاي دام، بلكه نوعي بهره     
سرشار از عزت و غرور و فرهيختگي باشد تا جايي كه خـرده فرهنـگ زنـدگي عـشايري                   

اي و فناوري نتواند آن را تحت تأثير     روندي روبه رشد و بالنده پيدا كند و تحوالت توسعه         
 رويكـردي،  چنـين . جدي قرار داده و در معرض افول و يا كهنگي و فراموشي قـرار دهـد        

  .اندكي دشوار اما دست يافتني است
در جامعه عشايري را محقق كند  اينك به بعضي از اقدامات كه بتواند جهاد اقتصادي

  . شودبه طور خالصه اشاره مي
  

هاي كارفرمايي سازمان  اقدامات ساختاري جهت تقويت دانش و قابليت: الف
  :امور عشاير

ها و اقدامات در حوزه جامعه عشاير، طـي    فعاليتسازمان امور عشاير به عنوان متولي     
هاي همه جانبه نظام اسالمي، اقدامات         سال پس از انقالب اسالمي با تكيه بر حمايت         32

ارزشمند، اثرگذار و فراواني انجام داده و بيم و اميـدهاي فراوانـي را بـراي دسـتيابي بـه                    
اي   تجربيات بيش از همه به گونـه      اين  . اي پايدار در حوزه امور عشاير آفريده است         توسعه

ها بوده است تا خدماتي مؤثر و ارزشمند به جامعـه       گري فعاليت اقداماتي در حوزه تصدي   
تحقق . عشايري توسط سازمان ارائه شود و اسباب دلگرمي بيش از پيش آنان فراهم شود            

است كـه   در جامعه عشاير امروز، نيازمند طرح و برنامه جديد و نويني             »جهاد اقتصادي «
. اجرايي شدن آن منجر به توليد و توسعه دانش كارفرمايي در حوزه امور عـشايري شـود                

گري و اعمال حاكميـت     مقصود از دانش كارفرمايي عبارت است از دانشي كه امكان تولي          
هـا توسـط اشـخاص حقيقـي و حقـوقي از       گـري اي فراهم كند كه همه تصدي    را به گونه  

 آنها در بخش خصوصي و عمومي محقق شـود و سـازمان        جامعه عشايري يا خدمتگزاران   
اين امر اگر چه كم و بـيش آغـاز          . برنامه ريز، تنها ناظر و حمايت كننده و پشتيبان باشد         

اي از ايـن گونـه اقـدامات كـه            نمونـه . سازي شود و گسترش يابد    شده است اما بايد غني    
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وزه امور عشاير منجر شود گري و گسترش دانش كارفرمايي در ح     تواند به تقويت تولي     مي
  :عبارتند از

  .گيري از تجربيات موفق ديگر كشورها در توسعه جوامع عشايريمطالعه و بهره) 1
برگزاري جشنواره نوآوري و كارآفريني در جامعه عشايري به طور ساليانه همراه با ) 2

 و تشويق نمايشگاه مربوطه براي تقويت روحيه رقابت در نوآوري و كارآفريني و انتخاب
  .ها برترين
هاي پهلواني و سنتي و  هاي ورزشي با موضوعيت ورزش برگزاري ساليانه جشنواره) 3

  .هاي ورزشي تخصصي مربوطه عشايري و در صورت لزوم پيگيري ايجاد فدراسيون
هاي عالي علمي كاربردي ويژه جامعه عشايري و  هاي خاص آموزش تعريف دوره) 4

  .ز عشايربورسيه كردن فرزندان ممتا
ايجاد تعاوني اعتبار و سپس بانك تخصصي ويژه عشاير و ارائه تسهيالت ويژه ) 5

  .براي عشاير
ــراي تــشكيل   ) 6 ــشويق متخصــصين و كارشناســان و مــديران بخــش عــشايري ب ت

هاي مهندسي مشاور و حمايت و پشتيباني از آنها با تعريف و واگذاري پـروژه بـه                   شركت
  .آنها

پـردازان   تشويق دست اندركاران و ذينفعان و اساتيد و نظريه         تأسيس بانك ايده و   ) 7
ها همراه بـا جـوايز        هاي نوآورانه براي تحول جامعه عشايري و خريداري ايده          به ارائه ايده  

  .هاي برتر ارزنده براي ايده
پژوهـشي در   هـاي     نيازسنجي مطالعاتي براي مـشخص كـردن عنـاوين و اولويـت           ) 8

  .جامعه عشايري و تهيه و تدوين نظام و ساختار مطالعاتي و پژوهشي مورد نياز
گيري حداكثر از سازي مدل كاربست مطالعات و پژوهش براي بهرهطراحي و پياده) 9

  .هاي انجام شده در حوزه امور عشاير مطالعات و پژوهش
گـسترش اسـتفاده از     نمونه سازي، ترويج و معرفـي دسـتاوردهاي نـوين بـراي             ) 10
  .سازي فعاليت در جامعه عشايريهاي پيشرفته به منظور تحول كيفي و بهينه فناوري
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هاي رسمي و غيررسمي در همه مقاطع تحصيلي از  بازطراحي نظام آموزش) 11
ها  گيري حداكثر از فرصت دادن به همه سطوح سني و بهرهابتدايي و عالي براي پوشش

  .عم از زنان و مردانو اوقات فراغت عشاير ا
و بازسازي ) Traditional Knowledge(مطالعه در مورد دانش بومي عشاير ) 12
  .سازي و ترويج و معرفي آنها همراه با گسترش موارد استفادهو غني
سازي عشاير در طول تاريخ و سازي و تمدنانجام مطالعات الزم در مورد فرهنگ) 13

  .ارائه و ترويج دستاوردهاي آن
سـازي  بررسي چگونگي توسـعه صـنعت توريـسم در جامعـه عـشايري و فـراهم               ) 14

آشنايي بيشتر آحـاد مـردم بـا فرهنـگ و جامعـه عـشايري و اسـتفاده از دسـتاوردهاي                     
  .اقتصادي فرهنگي آن

  
  :اي در حوزه امور عشاير  اقدامات توسعه-ب

 32اختيارداشتن  ميليون نفر و با در 2/1 هزار خانوار و 212جامعه عشايري كشور با 
پروتئين % 20 هزار تن گوشت و 180دام كشور و توليد% 28ميليون هكتار از مراتع و 

اين . دامي، الزم است كه نقشي پايدار در توسعه اقتصادي اجتماعي كشور داشته باشد
ها و از سوي  تواند از سويي به احياي مراتع و جنگل نقش اگر درست تعريف شود، مي

روتئين موردنياز كشور و نيز تقويت همه جانبه يك جمعيت فعال، ديگر به تامين پ
  .شاداب و تاثيرگذار در نظام اسالمي تبديل شود

هاي مرتبط با دام و مرتع  در اين حوزه فعاليت »جهاد اقتصادي«موضوع اصلي براي 
است كه خوشبختانه مورد توجه بوده و در فرايند مطالعات كاربردي انجام شده در بخش 

هاي مهم  ورزي و در چارچوب طراحي مدل توسعه پايدار كشاورزي از جمله زيرمدلكشا
تعريف شده، زيرمدل توسعه پايدار مديريت دام و مرتع است كه به طور خالصه اين مدل 

همچنين در ادامه چند پروژه مهم ديگر به طور خالصه معرفي شده و . شود تبيين مي
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تر آورده شده مرتع با تشريح و توضيحات افزونسپس مدل توسعه پايدار مديريت دام و 
  .است

اي موثر نقش مديريت پايدار دام و مرتع را  براي آنكه اين توضيحات مختصر به گونه
ها و الزامات، مدل مذكور  ها و فرصت مشخص كند، الزم است باتوجه به محدوديت

  .معرفي شود
  
  : محدوديتها-1
  . فقر مراتع و روند رو به تخريب آنها-
  . فزوني جمعيت دامي نسبت به ظرفيت توليدي مراتع-
  . عدم انجام عمليات حفاظت آب و خاك و آبخيزداري مراتع-
سازي برنامه جامع احياي مراتع اعم از كودپاشي،  ضعف اجرا و محدوديت در پياده-

  ...بذرپاشي، مديريت بهره برداري و 
تع و تأكيد بر تغذيه دام از طريق  فقدان برنامه تلفيقي تغذيه دستي و چرا در مرا-

  .چراي آزاد در مراتع
  
  :ها  فرصت-2
  . توسعه دانش بشري در بهره برداري علمي و مديريت شده از مراتع-
هاي كاربردي انجام شده در حوزه آموزش و پژوهش در   وجود مطالعات و پژوهش-

  .بخش كشاورزي در زيربخش مراتع
  .آوري ضايعات فراوان كشاورزي و مفيد با عمل امكان توليد غذا و علوفه ارزان-
  .گيري چندمنظوره از مراتع عالوه بر چراي دام امكان بهره-
 توسعه صنايع تبديلي و پشتيباني امور دام به عنوان حوزه اصلي سرمايه گذاري در -

  .جامعه عشايري
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  :اي مديريت پايدار دام و مرتع  معرفي زيرمدل توسعه-3
هـاي   هاي بهـره بـرداري از مراتـع و اسـتفاده بهينـه از فرصـت          يتباعنايت به محدود  

برداري پايدار از منابع گياهي در مراتع، مدل توسعه پايدار مديريت دام و             موجود در بهره  
مرتع به عنوان يكي از زيرمدلهاي مرتبط با مدل توسعه پايدار كشاورزي موردتوجه قـرار               

 منطق اين طراحي، متكي بـه تعـداد قابـل           .گرفته و طراحي اوليه آن صورت گرفته است       
هاي مرتبط    ها و زيربخش    توجهي مطالعه كاربردي انجام شده در امور دام، مراتع و جنگل          

گيـري پايـدار از     توانـد بهـره     اي كه استفاده از آنها مـي        با آنها صورت گرفته است به گونه      
سازي ايـن   پياده.  سازد هاي امور دام ميسر و عملي       مراتع را همراه با توسعه كمي فعاليت      

ايـن  . زيرمدل، موكول به الزامات و انجام اقداماتي است كـه در ذيـل اشـاره شـده اسـت                  
اقدامات اگرچه ممكن است نو و بديع نباشد اما روش بكارگيري جامع و همه جانبه آنهـا                 

كند كه بيشتر متكي      هاي جديدي در مراتع ايجاد مي       هايي چند، قابليت    به همراه نوآوري  
در اين مختصر همه ابعـاد طـرح و         . ها است   سازي اكوسيستم و اقتصاد اكوسيستم       غني به

  .شود جزئيات قابل تشريح نبوده و صرفاً مواردي چند به عنوان نمونه آورده مي
  .هاي آبخيز هاي مرتعي براساس حوزه  شناسايي و دسته بندي عرصه-1
  .ه عشايرهاي مذكور قطعي يا اجاره درازمدت ب  واگذاري عرصه-2
  .هاي واگذارشده ريزي پروژه مديريت پايدار دام و مرتع در عرصه طراحي و برنامه-3
 انجام عمليات جامع آبخيزداري در عرصه اعم از حفاظت آب و خاك و مديريت -4

  .منابع زيستي
  .هاي موردنياز انجام عمليات بذرپاشي، كودپاشي و حصاركشي-5
 از عرصه و تعيين ظرفيت چرا براساس تعداد دام برداري تعيين زمان دقيق بهره-6

  .در هكتار
هاي موقت عشاير و دام در كنار  سازي بهينه و عملي سكونتگاه طراحي و آماده-7

  .عرصه موردنظر
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 تهيه خوراك آماده و پليت شده متناسب با جيره تعريف شده هرنوع دام و فراهم -8
  .سازي امكان انبارداري

 به صورت چراي نيمه باز به صورت چراي روزانه و تغذيه  مديريت تغذيه دام-9
  .دستي شبانه

  .سازي امكانات، تجهيزات جايگاه و ديگر ملزومات فراهم-10
  .هاي گياهي بهينه جهت احياي مراتع  استفاده از مطالعات انجام شده در انتخاب گونه-11
ز جمله توسعه سازي و احياي مرتع اهاي غني  استفاده كارآمد از همه روش-12

  .صنعت زنبورداري در مجاورت مراتع
ها  هاي نوين ابزار و تجهيزات پيشرفته و نوآوري  شناسايي و بكارگيري فناوري-13

  .در احيا و بهره برداري از مراتع
آب، خـاك،   (برداري پايـدار از منـابع زيـستي          به حداكثر رساني مديريت و بهره      -14

هـاي تلفيقـي و       بـا بكـارگيري نـوآوري، روش      ) سيستممنابع گياهي، منابع جانوري و اكو     
هـاي كارآمـد كـردن        سازي منابع با ارتقاي پلكـاني، مهندسـي ارزش و ديگـر روش            غني

  .ها فعاليت
  
  : آبخوانداري، ابزار كارآمد توسعه جوامع عشايري-4

ها در اراضي باالدست دشتها، جايي كه  از آنجا كه پخش سيالب بر عرصه آبخوان
گيرد، مشاركت جامعه  برفت درشت دانه و بدون پوشش گياهي است، صورت ميمعموالً آ

تواند پروژه بسيار مهمي به شمار  ها و آبخوانداري مي عشايري در پخش سيالب بر آبخوان
تواند فصل نويني در زندگي عشاير بگشايد و فعاليت و حيات  اين امر همچنين مي. آيد

يك عرصه آبخوان، نه تنها يك مرتع پربركت .  كندآنها را در ييالق و قشالق دچار تحول
شود،  هاست بلكه با توجه به تلفيق پوشش جنگلي و مرتعي كه ايجاد مي و غني براي دام

  .محلي مناسب براي فعاليت زرارعي و باغي و جنبي عشاير نيز خواهد بود
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يدآهنگ آبخوانداري انديشه علمي و كارآمدي است كه دانشمند ايراني به نام دكتر س      
 بـراي اولـين بـار و بـا     1360كوثر در شهرستان فسا در روسـتاي گـره بايگـان در سـال          

بر اسـاس   .  هكتاري به اجرا درآورد    2000همكاري جهادسازندگي منطقه در يك پايلوت       
هـاي جـانبي      هاي كوتاه، سيالب از بستر رودخانه به كانـال          اين طرح با احداث آب بندان     
سـيالب خروشـان    . شود  ه پخش در عرصه آبرفت پخش مي      انتقال و سپس از طريق شبك     

وحشي به تدريج در آب بندانهاي متوالي، كنترل و به كانالهاي پخش هدايت و در عرصه                
اين عمليات متناسب با توالي     . شود  آبرفت درشت دانه كه قابليت نفوذ باال دارد پخش مي         

 حاصـلخيز بـر عرصـه    ها، يك يا چندبار در سال تكرار و ضمن پخش كردن خاك        سيالب
پخش و آبياري كردن عرصه، امكان رشد گياهان مرتعـي و رويـش درختـان جنگلـي را                  

 توسـط   70اين ايده در دهـه      . كند  همراه با انجام فعاليت زراعت و باغباني ديم فراهم مي         
معاونت آموزش و تحقيقـات جهادسـازندگي و بـا فعاليـت مركـز تحقيقـات آبخيـزداري                  

 هـزار هكتــار توسـعه يافتــه و هـزاران پــروژه    100يــستگاه و در  ا38جهادسـازندگي در  
هـاي    دسـتاوردهاي علمـي و پـژوهش      . ها به اجرا درآمده است      تحقيقاتي در اين ايستگاه   

مايه جامعه عشايري باشد و با مطالعه جامع      تواند دست   ها اكنون مي    كاربردي اين ايستگاه  
اي وجود دارد     اده، رودخانه يا آبراهه   آبخيزهاي كشور، هرجا در مجاورت مراتع مورد استف       

سـازي اراضـي    توانـد بـه غنـي       برداري براي پخش باشد مـي     هاي آن قابل بهره     كه سيآلب 
  .اي كند مرتعي و افزايش قابليت بيولوژيك آنها كمك شايسته

هاي كشور اين استعداد را   ميليون هكتار از آبرفت14رسد نزديك به  به نظر مي
برداري تواند مورد بهره ود كه چه مقدار آن توسط جامعه عشايري ميبايد معلوم ش. دارند

  .قرار گيرد
  
  :ها نيازمند مهندسي مجدد است  قشالق- 5

ها آغاز  برداري از مراتع، كوچ به سوي قشالقبا آغاز پائيز و پايان يافتن فصل بهره
ي روستايي و ها ها در حوالي مناطق گرمسير و نزديك سكونتگاه معموالً قشالق. شود مي
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هاي  گر اقدامات براي واگذاري زمين و فعاليتشود و همين امر، توجيه شهري انتخاب مي
اي  تواند بهانه هاي زير مي توجه به نيازمندي. زراعي و توليد علوفه در مناطق مذكور است

  :ها باشد براي مهندسي مجدد اسكان در قشالق
  .توليد خوراك دام پليت شدهآوري ضايعات و  ايجاد و توسعه صنايع عمل-1
  . ايجاد و توسعه صنايع پشتيبان كشاورزي و دامداري و صنايع دستي-2
  .گيري از خدمات آموزشي، ترويجي و مطالعاتي بهره-3
هاي مديريت شده غيرقابل استفاده تا پايان  ها و آب  استفاده كارآمد از هرزآب-4

  .فصل زمستان
آب، خاك، منابع گياهي و جانوري و (منابع زيستي برداري پايدار از  ضرورت بهره-5

  ).اكوسيستم
هـاي سـرگردان و مـديريت         شود كه موضـوع اسـتفاده از آب         در اين راستا توصيه مي    

هاي مرتعي و باير بـا احـداث          برداري زمستانه ندارند، براي پخش در عرصه      نشده كه بهره  
نوعي تـشابه   . ر عشاير قرار گيرد   هاي پمپاژ در دستور كار مديريت امو        خط لوله و ايستگاه   

بين استفاده از اين منابع آبي و آبخوانداري وجود دارد زيرا همچنان كه پخـش يـك يـا                   
شـود،  هاي مرتعي جديد مـي  چند سيالب زمستانه بر عرصه آبخوان منجر به ايجاد عرصه      

يـز  هاي مرتعـي ن  ها كه در زمستان مصرفي ندارند بر عرصه استفاده و پخش اين گونه آب   
اگرچـه  . شـود  برداري پايدار از مراتـع مـي  سازي پوشش گياهي و توسعه بهره     موجب غني 

هاي زيرزميني نداشته باشد  سازي سفرهممكن است اين اقدام، آثار آبخوانداري را در غني
بـدون ترديـد چنـين اقـدامي،        . اما قطعاً براي افزايش قابليت رويشي مراتع، مفيـد اسـت          

 فعالً مراتع تخريب شده يـا رهـا شـده و لـم يـرزع هـستند و                  كاربري اراضي جديدي كه   
برداري كشاورزي اعم از زراعي و ياغي را نيز ندارند، براي عشاير موضوعيتي نيز براي بهره

نگـر و   هاي جديدي را با مهندسي سيـستمي و جـامع           فراهم كرده و ساماندهي سكونتگاه    
  .دهد يريت امور عشاير قرار ميدربرگيرنده كليه نيازها را در دستور كار جديد مد
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  : طرح ملي مديريت پايدار دام و مرتع-3
هاي   ميليون هكتار مراتع كشور با روندي تخريبي روبرو بوده و قابليت86بيش از 

ظرفيت اين مراتع تنها قابليت پذيرش يك سوم . يابد اكولوژيك آنها هر روز كاهش مي
گاه اصلي تكيه. بي رويه همچنان ادامه داردبرداري دام موجود كشور را دارد اما بهره

. عشاير در تن دادن به مشقت كوچ از ييالق به قشالق وجود مراتع غني و پربركت است
اقدامات بعضاً پراكنده براي اجاره درازمدت مراتع و يا واگذاري مراتع به عشاير همراه 

رل بسيار ضعيف ورود بعضي اقدامات منطقي براي كودپاشي يا بذرپاشي در مراتع يا كنت
و خروج دام به مراتع هيچ كدام نتوانسته است روند تخريب را متوقف نموده و احيا و 

سازي  در همين خصوص در چارچوب مدل. سازي مراتع را به دنبال داشته باشد غني
در حوزه » مديريت پايدار دام و مرتع«اي  توسعه پايدار كشاورزي، طرح تحقيقات توسعه

وهشي وزارت جهادسازندگي تدوين و بعضي از مراحل جمع آوري اطالعات آموزشي و پژ
سازي، انقالبي در تواند در صورت تكميل و پياده و مطالعات را نيز طي كرده است و مي

  .برداري پايدار مرتع را به دنبال داشته باشدمديريت و بهره
رداري از مراتع از بپردازي در تدوين و ارائه طرح تغيير مديريت بهرهمنطق نظريه

و يا تلفيق چراي روزانه در مرتع همراه با » چراي نيمه آزاد«به » چراي آزاد«روش 
اين روش منجر به كاهش فشار دام بر مرتع شده و . باشد ها مي تغذيه دستي شبانه دام

ها، ضريب پرورش دام به ازاي مواد مصرفي  همچنين با تغذيه دستي مناسب شبانه دام
  .شود  منجر به ارزش افزوده بيشتري طي دوره نگهداري و پرورش دام ميباالرفته و

از سوي ديگر در اين روش، اقدامات اساسي براي حصاركشي، حفاظت آب و خاك و 
آبخيزداري، بذرپاشي، كودپاشي و احيا همه جانبه مرتع صورت گرفته و نظارت كامل بر 

ا زمان رويش و گلدهي گياهان برداري از مرتع متناسب بزمان شروع و خاتمه بهره
  .گيرد مرتعي نيز صورت مي

هاي ملي پانزده گانه  همچنين توجيه اقتصادي و موضوعيت اجراي بعضي از طرح
ديگر، مدل توسعه پايدار كشاورزي در كنار مديريت پايدار دام و مرتع نيز افزايش 
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ضايعات بخش توان به طرح ملي عمل آوري  هاي ملي مي از جمله اين طرح. يابد مي
كشاورزي براي توليد خوراك دام ارزان و فراوان اشاره كرد زيرا تغذيه دستي شبانه دام 
در زمان حضور در مرتع، اگرچه باعث كاهش فشار بر مرتع و افزايش ضريب پرورش و 

آوري ضايعات با تكيه بر عمل. شود اما خود هزينه بااليي در بر دارد توليدات دامي مي
يد خوراك دام ارزان و فراوان كه قابليت بسته بندي، حمل و انبارداري را كشاورزي، تول

دارد، تغذيه دستي دام به صورت نيمه بسته و چراي نيمه آزاد توجيه اقتصادي مناسبي 
تواند بازگشت  يابد زيرا ميزان افزايش راندمان پرورش و افزايش توليدات، مي مي

  .دستي را پوشش دهدگذاري براي احياي مرتع و تغذيه  سرمايه
از سوي ديگر تلفيق اقدامات آبخيزداري و آبخوانداري با مديريت پايدار دام و مرتع 
در كالن بخش اقتصادي تأمين اهداف پايدار حفاظت آب و خاك و افزايش توليد منابع 
آبي را با توسعه پايدار بخش امور دام و جامعه عشايري، داراي آثار پايداري مضاعف بوده 

  .كندمين چند هدف با يك هزينه را در چارچوب توسعه پايدار كشاورزي محقق ميو تأ
آوري ضايعات كشاورزي كه در فرايند آن پروتئين و الكل همچنين موضوع عمل

شود كه از توجيه اقتصادي بااليي برخوردار است و با استفاده از پسماندهاي  توليد مي
ها، انواع خوراك فرموله شده  يونجه و ديگر مكملاين فرايند و با افزودن پودر جو و پودر 

اين موضوع . هاي طراحي شده و سازمان يافته براي انواع دام قابل توليد است و جيره
اي بسيار اقتصادي و موردتوجه جامعه عشايري خواهد بود تا با اتكا به آن،  فعاليت، پروژه

 كشاورزي، خوراك دام ارزان قيمت از ضايعات هاي ارزشمند و گران ضمن توليد فرآورده
هاي دامداري و  سازي مراتع، برنامهو فراوان توليد كنند و با كمك به احيا و غني

دامپروري خود را براي انواع دام و طيور توسعه داده و دستاوردهاي جديدي را تجربه 
  .كنند

ود قابل ذكر است كه مديريت پايدار دام و مرتع صرفاً به پرورش گوسفند و بز محد
نشده و كليه انواع دام و طيور و به ويژه پرورش غاز و بوقلمون را در مراتع، همپاي 
پرورش گوسفند و بز در دستور كار خود دارد كه به نوعي ديگر، تحولي اساسي در 
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 با اتكا به »جهاد اقتصادي«اگر بنا باشد كه . هاي جامعه عشايري خواهد بود فعاليت
هاي روزآمد محق شود،  استفاده كارآمد از دانش و فناوريسازي تجربيات بومي و بهينه

در اين صورت پرورش انواع طيور از قبيل غاز و بوقلمون در كنار پرورش گوسفند و بز 
تواند به عنوان فعاليت جانبي در دستوركار عشاير قرار گيرد و گامي مهم در  نيز مي

  . در جامعه عشايري باشد» جهاد اقتصادي«
   

  :نتيجه گيري
اي بالنده، فعال و پرتحرك و نقش آفرين در حيات  جامعه عشايري به عنوان جامعه

  .داشته باشد »جهاد اقتصادي«اي در  تواند نقش تعيين كننده ملي كشور مي
تواند جدي و اثرگذار باشد كه به قابليت اين جامعه در ترويج  اين نقش از آنجا مي

زندگي ايران اسالمي و به نقش تاريخي و فرهنگ جهادگرانه در عرصه دفاع مقدس و سا
ها  اي كشور و فرايند استفاده وسيع از فناوري روند توسعه. اثرگذار اين قشر اشاره شود

بلكه الزم است با استفاده از . نبايد اسباب بهادادن اندك به اين قشر خدمتگزار شود
سازي ري، بهينهساز جامعه عشايهاي غني و تاريخ دانش بومي، احياي فرهنگ و ارزش

هاي  كاربرد فناوري در زندگي و فعاليت جامعه عشايري و استفاده كارآمد از مدل
هاي آبخيز  ها كه موضوعيت دام و مرتع و حوزه اي به خصوص آن دسته از زيرمدل توسعه

تر و كارآمدتر را براي جامعه عشايري تر، سرزندهشود، امكان زندگي پرنشاط را شامل مي
تا اين قشر خدمتگزار، مولد و موثر، سربلندتر از گذشته به زندگي اقتصادي و فراهم كرد 

اميد . اين امر ضروري، ممكن و دست يافتني است. اجتماعي تاثيرگذار خود ادامه دهد
  . اهللاشاءان. است با جديت پيگيري و محقق شود
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  :فهرست منابع مورداستفاده
، مجموعه مقاالت اولين    )1387( كشاورزي   دفتر نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد       -1

 .همايش فرهنگ و مديريت جهادي

، مجموعـه مقـاالت     )1388(دفتر نمايندگي ولـي فقيـه در وزارت جهـاد كـشاورزي              -2
  .دومين همايش فرهنگ و مديريت جهادي

، واكـاوي و بازشناسـي      )1388(دفتر نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد كـشاورزي           -3
  .يفرهنگ و مديريت جهاد

هاي مهم فرهنگ و مديريت       فهرست نويسي و دسته بندي شاخص     ). 1390(موسوي   -4
  .جهادي، سازمان جهادكشاورزي استان تهران

هاي منابع طبيعي سازمان  ظرفيت و قابليت توليد آب عرصه). 1387(شريفي، فرود  -5
 . جنگلها و مراتع كشور

  .خوانداريمركز تحقيقات آبخيزداري جهادسازندگي، گزارشات مطالعات آب -6
  .هاي تحقيقات آبخوانداري  ايستگاهاي پژوهشكده آبخيزداري جهادكشاورزي، گزارشات مرحله -7
پـذيري  ، مطالعه امكان)واحد مركزي تهران(مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي   -8

  .طراحي و ساخت سيستم توليد پروتئين تك ياخته از ضايعات كشاورزي
پذيري ، مطالعات امكان)واحد استاني فارس(مركز تحقيقات مهندسي جهادسازندگي  -9

  توليد الكل از ضايعات و محصوالت كشاورزي، 
، سند چشم انداز توسعه ملي در )1389(دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام  -10

  .1404افق 
  ).1389(گزارش عملكرد سازمان امور عشاير  -11
  . كشاورزي، مدل توسعه پايدار )1387(معاونت آموزش و تحقيقات جهادسازندگي  -12
  .جهاد اقتصادي در بخش كشاورزي -13
  .جهاد اقتصادي در حوزه مديريت شهري). 1390(امانپور، محمدتقي  -14

 :منابع غير مكتوب

رهنمودها و بيانات مقام معظم رهبري در پيام سال نو و در جمع زائرين حرم مطهر  -1
  .1390رضوي نوروز 

 .بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ده سال گذشته -٢



 

نقش و جايگاه مديريت جهادي در ايجاد امكانات و خدمات زيربنايي در 
  مناطق عشايري

  1ميرولي صفرزادهمهندس 
  

   :كيدهچ
اعمال و حاكميت فرهنگ و مديريت جهادي كه برگرفته از آموزه هاي دينـي اسـت،                

حـضرت امـام    . يكي از توقعات مردم انقالبي ايران پس از پيـروزي انقـالب اسـالمي بـود               
با عنايت به اين خواسته مردم و با توجه به محروميـت روسـتاها و منـاطق                 ) ره(ي  خمين

  .  فرمان تأسيس جهاد سازندگي را صادر نمودند1358عشايري، در خرداد ماه سال 
ن بـر   هاي مديريت جهادي و اثرات مفيـد و چـشمگير آ           در اين مقاله با تبيين ويژگي     

از منابع اطالعاتي موجود در سازمان امور عشاير        ، با استفاده    روند انجام كارها با مشاركت    
، اثرات اقدامات انجام شده در زندگي عشاير تبيين گرديده و به            آمارهاي حاصله و تحليل   

  .اهم مسائل و مشكالت عشاير و راهكارهاي برون رفت از مشكالت اشاره شده است
ماعي كـشور، در     اجت –اي مولد و ميراث دار فرهنگي        عشاير كوچنده به عنوان جامعه    

پراكندگي عـشاير كوچنـده و      . گذشته از دريافت حداقل خدمات و امكانات محروم بودند        
در مناطق عشايري براي مجريان سخت و را كار انجام ، العبور بودن مناطق عشايري صعب

ا كند، اما توأم شدن كار با انگيزه الهي و معنويتي كه در جهاد در راه خـد         طاقت فرسا مي  
  .سازدي را آسان ميد، انجام هر كار دشواروجود دار

رساني براي ايـن جامعـه    قبل از پيروزي انقالب اسالمي، توجه چنداني به امر خدمات         
در محروميـت   هـاي مختلـف       از جنبـه   در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي عشاير        .شدنمي

                                                             
  جانشين رياست و معاون توسعه و عمران سازمان امور عشاير ايران - 1
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 توسـعه  هـاي  در مجموع، شاخصهاي انجام شده     بر اساس بررسي  . بردند مطلق به سر مي   
 ساله و باالتر بوده     6 درصد جمعيت    12به غير از شاخص با سوادي كه در حدود          انساني،  

پس از پيروزي انقالب . اند بوده)  درصد10 تا 0(هاي اين جامعه بين  است، مابقي شاخص
ــت    ــالمي و سياس ــگ اس ــرفتن از فرهن ــام گ ــا اله ــالمي ب ــوري و   اس ــدالت مح ــاي ع ه

با مديريت جهادي خدمات بسيار زيادي به اين جامعه      جمهوري اسالمي   زدايي   محروميت
  . ارائه شده است

هـاي اجرايـي در       تر ساير دسـتگاه     نامه ساماندهي عشاير و حضور فعال     با تصويب آئين  
رساني به عشاير شتاب بيشتري گرفت و باعـث رشـد           طول برنامه چهارم توسعه، خدمات    

 و ميـانگين    گرديـده امكانـات   هـاي دسترسـي و برخـورداري عـشاير از             تر شـاخص  سريع
 درصـد در پايـان برنامـه        46 درصد در پايان برنامه سـوم بـه عـدد            26ها از عدد      شاخص

 با اين اوصاف اگرچه تاكنون اقدامات خوبي بـراي رفـاه و             ). درصد رشد  78(چهارم رسيد   
توسعه اين جامعه انجام شده است ولي عشاير همچنان محرومترين قـشر جامعـه امـروز                

  .اي دارند تند و نياز به توجه ويژهكشور هس
عشاير كوچنده، جايگاه مديريت جهادي، مناطق عشايري، سازمان امور : ها كليدواژه
  .عشاير ايران

  
  :مقدمه

عشاير كوچنده در كشور ايران در طول تاريخ سرتاسـر تغييـر و تحـول ايـن كـشور،                   
براسـاس  . انـد ور بـوده   تاثيرگذار و درخور توجهي در اداره كـش         ويژه يهميشه داراي نقش  

هاي دور تـا پايـان دوره سلـسله قاجـار،             منابع تاريخي و شواهد موجود در منابع در سال        
سران و بزرگان عشاير به پشتوانه افراد ايالت و طوايف مربوطه، نقش اصلي را در تعيـين                 

داليل عمده آن، اين بود كه      . هاي محلي داشتند    نوع حكومت و حاكمان كشور و حكومت      
دادند، ثانياً منابع مالي اي از جمعيت كشور را تشكيل مي عشاير كوچنده درصد عمدهاوالً
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شـد، ثالثـاً    هاي حكومت توسط مردم به خصوص كشاورزان و دامداران تأمين مـي           هزينه
هـاي    اي بـه سـران آنهـا در قالـب           وجود سلسله مراتب منظم و محكم ايلي، قدرت ويـژه         

داده بود و حاكمان كشور را معمـوالً جنـگ و قـدرت             ) هخان، مير، كالنتر و غير    (مختلف  
  .كردبازو و عِده و عده تعيين مي

بعد از سلسله قاجار و با روي كار آمدن حكومت پهلوي، رضاشاه با همكاري مشاوران               
خارجي، اولين برنامه خود را سركوب عشاير و درهم كوبيدن سـران عـشاير قـرار داد بـه        

با وي همكاري نكرده و به مخالفت برخواستند، يـا در ميـدان             نحوي كه كليه كساني كه      
هاي مختلف، آنها را به مهلكه        جنگ آنها را كشت و يا بعد از استقرار با به كارگيري روش            

بعد از اين اقدام به موضوع اسكان اجباري عشاير كوچنـده كـه بـه               . كشانيد و اعدام كرد   
و تعدادي را نيز بـه نقـاط دوردسـت          معروف است، مبادرت ورزيد     » تخت قاپوي عشاير  «

او با ايـن كارهـا ضـمن تـضعيف جايگـاه و روحيـه جنـگ و سـتيز عـشاير،                      . تبعيد كرد 
هـا، جفاهـا و   اما عليرغم همه اين سختگيري. اي بين عشاير ايجاد كرد پراكندگي و تفرقه  

اط حتي كساني كه به نقـ . هايي كه به عشاير شد، عشاير دست از كوچ برنداشتند نامرادي
دور تبعيد شدند، همچنان نوع زندگي خود را برمبناي كوچ قرار دادند و كوچ تعدادي از                

  .آنها تا اكنون ادامه دارد
علوفـه طبيعـي و شـرايط    (اساس زندگي كوچندگي بـر مبنـاي اسـتفاده از طبيعـت         

شكل گرفته و تا زماني كه امكان استفاده از اين وديعه الهي وجود دارد،              ) اقليمي مناسب 
در اين مقاله سعي شده است تا با . وچ و زندگي كوچندگي هم ادامه و بقا خواهد داشت       ك

بررسي جهاد اقتصادي و اثرات آن در زندگي عشاير به خصوص در زمينه ايجاد امكانـات                
هاي مختلف به طـور اختـصار،       خدماتي و زيربنايي و نيز جايگاه عشاير در كشور از جنبه          

ز پيروزي انقالب اسالمي به دسـت توانـاي جهـادگران عزيـز        خدمات و اقداماتي كه بعد ا     
هـاي   جهادسازندگي به عنوان سمبل كار جهادي و متولي اصلي عـشاير و سـاير دسـتگاه      

اجرايي در نظام مقدس جمهوري اسالمي جهادگرانه به اين مردم شـريف و نجيـب ارائـه       
ورد ارزيـابي قـرار     شده است، بيان شود و نقش جهاد و كار جهادي در مناطق عشايري م             
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گرفته و در نهايت وضعيت عشاير از نظر توسعه يافتگي در قالب چند شاخص مهم بيـان                 
  .شود

  
  :روش تحقيق

روش به كارگرفته شده براي انجام اين پژوهش كه با هدف بررسـي نقـش و جايگـاه                  
فرهنگ و مديريت جهادي در ايجاد امكانـات و خـدمات زيربنـايي در منـاطق عـشايري                  

هـاي آمـاري و       اي و مطالعه و بررسي قوانين، گزارش      شده است، به صورت كتابخانه    انجام  
هاي جمع آوري شده در مورد عملكرد سازمان امور عـشاير و              ها، اسناد و گزارش   آمارنامه

  .هاي اجرايي كشور به استناد آئين نامه ساماندهي عشاير و غيره بوده است ساير دستگاه
 و همان طور كه بيان شد، سعي شده است تا اقـدامات             اين پژوهش، گذشته نگر بوده    

انجام شده به صورت دقيق و عميق مطالعه، بررسي و سپس تحليل شده و از حاصل اين                 
اي از اقدامات انجام شده بـه صـورت جـدول و            ها، اطالعات خالصه شده     بررسي و تحليل  
  .نمودار ارائه شود

 سـاله   20گيري از چشم انـداز       و با بهره   هاي آينده سازمان  در نهايت باتوجه به برنامه    
 و با در نظر گرفتن روند اقدامات انجام شده در سنوات گذشته، پيش             1404نظام در افق    

  .هايي براي آينده انجام شده استبيني
  :تعاريف

به منظور وحدت در برداشت از موارد مطرح شده در مـتن مقالـه سـعي شـده اسـت                 
  .به كاربرده شده به طور مختصر تعريف شودهاي  ها و عبارت تعدادي از واژه

  :مديريت جهادي
هاي الهي، تفكر و كار دسته جمعـي و مـشاركتي، بـه               فرآيندي است مبتني بر ارزش    

  .ترين خدمت يا خدمات به جامعه هدفمنظور استفاده بهينه از منابع و ارائه مناسب
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  :فرهنگ جهادي
 از مكتـب اسـالمي و فرهنـگ انقـالب           اي است از بايدها و نبايدها، برگرفتـه       مجموعه

گيـري بـر مبنـاي شـور و مـشورت،           اسالمي شامل واليت محوري، ظلم ستيزي، تصميم      
فعاليت و خدمت به بندگان محروم خدا به عنوان صاحبان اصلي انقـالب و ولـي نعمتـان      

  .حكومت و مسئولين كشور
  :عشاير كوچنده

  : داشته باشندبه مردمي گفته مي شود كه حداقل سه ويژگي زير را
  .اي ساخت اجتماعي قبيله-1
  . اتكاي معاش به دامداري-2
  .  شيوه زندگي شباني مبتني بر كوچ-3

  :هاي اجرايي دستگاه
هـاي دولتـي و واحـدهاي اسـتاني و       ها، موسسات و سازمان   عبارتند از كليه وزارتخانه   

 ارائـه خـدمات بـه       شهرستاني مربوطه كه از منابع اعتبارات دولتي و منابع عمومي بـراي           
  .كنند جامعه استفاده مي

  :سازمان
  .منظور از سازمان، سازمان امور عشاير ايران است

  :آئين نامه ساماندهي عشاير
 به منظور ارائه خدمات هرچه بيـشتر        1384اي است كه در خرداد ماه سال        آئين نامه 

محتـرم دولـت    هاي اجرايي كشور به تصويب هيئت         و بهتر به عشاير توسط كليه دستگاه      
  .رسيده است
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  : امكانات خدماتي-
ها و اقداماتي است كه مـصرفي و كـم دوام بـوده و تـأثير چنـداني بـر سـاير                        فعاليت

هـاي  هاي زندگي عشاير ندارد؛ مانند تأمين مايحتاج زندگي عشاير و تـأمين نهـاده              جنبه
  .توليد

  :امكانات زيربنايي
الوه بر داشتن مصرف روزانه، بادوام بـوده و         شود كه ع  به امكانات و اقداماتي گفته مي     

  .در ساير ابعاد زندگي عشاير و توسعه منطقه موثر هستند؛ مانند راه، برق، مدرسه و غيره
  :تعريف اقتصاد

در . روي و پرهيز از افراط و تفريط در هر كاري اسـت           اقتصاد در لغت به معناي ميانه     
  .نيز به همين معني آمده است) 19 سوره لقمان آيه(» و اقصد في مشيك«آيه شريفه 

روي از آن نظر كه اعتدال در هزينه زندگي فردي و اجتماعي، يكي از مصاديق ميانـه               
شـده اسـت تـا آنجـا كـه در           درباره آن بـسيار اسـتعمال مـي       » اقتصاد«بوده است، كلمه    

اقتـصاد از معـاني     . غالباً همين معني، مقـصود بـوده اسـت        » اقتصاد«بكارگيري عرفي از    
تعمـيم داده شـده و معـادل        ) روي در معاش و تناسـب دخـل و خـرج          ميانه(عرفي خود   

economyقرار گرفته است .  
كنند، تعاريف مختلفي ارائه كه اقتصاددانان از آن بحث مي» اقتصاد«به هر حال براي   

  .شده است
  . علم اقتصاد يعني مديريت خانه:ارسطو

  .لل ثروت ملل است اقتصاد، علم بررسي ماهيت و ع:آدام اسميت
 اقتصاد، عبارت است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و             :استوارت ميل 

  .توزيع
  . اقتصاد علم است:ريكاردو

  .اي اقتصاد، عبارت است از مطالعه بشر در زندگي شغلي و حرفه:آلفرد مارشال
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نـدگي و    علم اقتصاد بررسي كردارهاي انـسان در جريـان عـادي ز            :در تعريف ديگر  
  .كسب درآمد و تمتع از آن براي سر و سامان دادن به زندگي فردي و اجتماعي است

باتوجه به تعاريف باال مي توان گفت جهاد اقتصادي به تالش عالمانه، مستمر و همـه                
شود كه با استفاده از حداقل منابع مـصرفي، حـداكثر خروجـي             جانبه اقتصادي گفته مي   

در واقـع مـي تـوان جهـاد         . براي فرد يا جامعـه ايجـاد شـود        .) . . توليد كاال، خدمات و     (
وري در توليـد و نهايـت مراقبـت در مـصرف منـابع و       اقتصادي را به معناي ارتقاي بهـره      

 از جانـب مقـام معظـم        1390امكانات موجود معنا كرد كه اين موضوع در ابتداي سـال            
بديهي اسـت ايـن تاكيـدات       . رهبري با اشاره به مصرف بهينه آب مورد تاكيد قرار گرفت          

موردي براي روشن شدن اذهان مخاطب است و منظـور معظـم لـه بـر ازديـاد توليـد و                     
  .مصرف بهينه در همه موارد بوده و هست

  :هاي مديريت جهادي ويژگي
هاي فرهنگ و مديريت جهادي نيازمند بحث مفصلي اسـت ولـي              اگرچه بيان ويژگي  

تـرين آنهـا بيـان و       روع بحث، كلياتي از شـاخص     در اينجا به طور خيلي گذرا به عنوان ش        
  :شودتوضيحات مختصري در مورد هركدام داده مي

 جهاد امر مقدسـي اسـت كـه برگرفتـه از فرمـان            :  دين باوري و واليت محوري     -1
جهادگران براساس باورهاي ديني و براي امتثال امـر حـضرت امـام             . خداوند متعال است  

 اولين پيام ايشان براي تأسـيس جهادسـازندگي، وارد          ، با توجه به محورهاي    )ره(خميني  
هـاي دولتـي      در اين زمان، بخشي از نيروهاي جهاد را كاركنان دستگاه         . اين عرصه شدند  

هـاي مختلـف و بـدون چـشمداشت، بـه صـورت               اين افراد در تخصص   . دادندتشكيل مي 
  .كردندروزي در جهادسازندگي خدمت ميشبانه
 در جهاد، كار صرفاً براي جلـب رضـايت        : منت كار بي   اخالص در عمل و انجام     -2

شود، نه براي جلب رضايت ديگـران و لـذا كـاري كـه              خدا و انجام تكليف الهي انجام مي      
شد حتي توقع تشكر هـم وجـود نداشـت؛ كمـا اينكـه در بعـضي از                  براي مردم انجام مي   
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شد ولي جهـادگران    مناطق، بدواً كار سازندگي مورد مخالفت بعضي افراد روستا واقع مي          
  .كردندورزيدند و با توجيه و جلب اعتماد مردم، آنها را همراه ميبرانجام آن كار اصرار مي

 هر زماني كه نياز   . كار براي رضاي خدا وقت نمي شناسد      :  تالش مستمر و ايثار    -3
به انجام آن باشد، بر جهادگر تكليف است و بايد انجام بدهد و در اين راستا رضايت حق                  

لذا جهادگران مسائل و مشكالت خـود و خـانواده را           . تعالي بر رضايت شخص مقدم است     
  .در قياس با كار مردم در مرتبه بعدي قرار داده بودند

 هاي بارز مديريت جهادي، رساندن امانـت        يكي از ويژگي  :  امانتداري و دلسوزي   -4
 براي انجام كاري مصرف و      شد تا اگر اعتباري و يا امكاناتي به او سپرده مي        . به اهلش بود  

نسبت بـه بيـت المـال       . كرداش از آن مواظبت مي    يا به كار بگيرد، بهتر از اموال شخصي       
  .حساسيت زيادي وجود داشت

 در فرهنـگ جهـاد، افـراد بـه دنبـال     :  احساس مسئوليت و مسئوليت پذيري -5
پذيرفتنـد و   مياما اگر مسئوليتي به آنها سپرده مي شد، با جان و دل             . مسئوليت نبودند 

جهـادگر  . كردند كه امور محوله را به بهترين وجه انجـام دهنـد           تا سرحد توان تالش مي    
خود را وقف سيستم و سازمانش كرده و اختيار خود را به مسئولين داده بودند و هرجا و                  

دادند بـه نحـو مطلـوب و در حـد تـوان بـه انجـام                 هر مسئوليتي را كه آنها تشخيص مي      
  .دانستندهاي انجام وظيفه را متوجه خود مي همه مسئوليترساندند و  مي

 ها و انجـام امـور در فرهنـگ و           فعاليت:  انجام كار با برنامه و معطوف به هدف        -6
هاي  مديريت جهادي، براساس برنامه از پيش طراحي شده براي رسيدن به هدف يا هدف

در . ام هر فعاليت استمشخص است و زمان و مكان و اولويت بندي امور از ضروريات انج         
در نتيجه تقابل يا تضاد در      . اينجا اهداف سازمان، مديريت و افراد در يك راستا قرار دارد          

  .مسير و اهداف حداقل است
 چون كار جهادي با عـشق بـه معبـود و بـراي            :  با انگيزه، خودجوش و شاداب     -7

والً بـا خودجوشـي و   شـود در نتيجـه ا  دست يافتن به باالترين و واالترين هدف انجام مي    
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خودباوري همراه است، ثانياً همراه با انگيزه و مـشتاقانه اسـت و خـستگي در آن جـايي                   
  .لذا براي افراد، شادابي و سرزندگي در ابتداي كار و پيان آن تفاوت چنداني ندارد. ندارد
 باتوجه به اهـداف مـشترك و هـم جهتـي مـسير            :  صفا، صميميت و هماهنگي    -8

هاي كاري و نيز سلـسله مراتـب          يرمادي بودن اهداف، جو حاكم بر گروه      مجموعه و نيز غ   
همـه بـا    «سازماني، يكرنگي، صميميت، هماهنگي و همراهي در حداعال بوده و در اينجا             

ولي در شرايطي كه ايجاب     . مصداقي عيني دارد؛ ضمن اينكه تقسيم كار وجود دارد        » هم
ارف نبوده و بـه طـور خودجـوش، بـدون           مي كند تا به همديگر ياري برسانند، منتظر تع        

اينكه انتظاري از ديگران داشته باشد و حتي اگر مقدور باشد بـه دور از چـشم او، يـاري                    
در نتيجه در محيط كاري، افراد همديگر را به عنوان برادر و خـواهر قلمـداد و                 . رساندمي

سرچـشمه  خطاب مي كنند و اين واژه تصادفي نيست، بلكه از اخوت در فرهنـگ دينـي                 
  .شودگرفته و عالمانه انتخاب و به كار برده مي

 كنـد ولـي   جهادگر در عين اينكه با تدبير عمل مي       :  شجاعت و ريسك پذيري    -9
بنابراين در انجام امور تجربه نـشده بـا جـديت و توكـل بـر                . تواند محافظه كار باشد     نمي

ها را شناخته و اشناختهكنند نهاي فني خود و همكاران سعي مي خداوند متعال و توانايي
  .هاي كور را بازكنندگره

 محور و مقصود از فعاليت جهـادگران، ارائـه        :  مردم محوري و مشاركت جويي     -10
خدمات به مردم با مشاركت و همراهـي آنهـا اسـت و حـضور مـردم را در همـه مراحـل          

 را بـراي    ها مغتنم شمرده و جلب مـشاركت آنهـا          ريزي و اجراي پروژه ها و فعاليت      برنامه
  . دانندخود تكليف مي

، بنيانگذار انقالب اسالمي و پايه گذار جهـاد سـازندگي، در            )ره(حضرت امام خميني    
همه با هم بايد تشريك مساعي كنند و        ... «: فرمايند  خصوص جهاد و فرهنگ جهادي مي     

 اين ايران را كه خراب شده است بسازند و البته آن جاهايي كه بيشتر خراب هست، مثل                
و البتـه   ... آنجاهايي كه روستاها، آنجاهايي كه مساكن عشاير هـست، دهـات دورافتـاده              
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شـايد هـيچ    ...  مردم با آنها تشريك مساعي كننـد         – آنها هم    -مأمورين دولت در هرجا     
  »... .عبادتي باالتر از اين عبادت نباشد 

دمت به اسـالم    عشق جهاد در خ   ... «: شان به جهادگران مي فرمايند      و در آخرين پيام   
وسـعت دامنـه    . و مردم، چشم دل عشاق خدمت به دين و مردم را روشـن نمـوده اسـت                

گذشت و ايثار مردان و زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و كوچك، فقير و غني اين مرز و 
جهاد شمايل دنياي آزادي و اسـتقالل در عرصـه كـار و تـالش و                . بوم را فرا گرفته است    
به تنها چيـزي كـه      ! امفرزندان عزيز جهادي  ... ستي و رذالت است     پيكار عليه فقر و تنگد    

) صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم          (هاي اسالم ناب محمدي     بايد فكر كنيد به استواري پايه     
» نه شرقي، نه غربي، جمهـوري اسـالمي       «هاي سخت   اميدوارم از سياست صخره   ... است  

. ايـم ريزي نكنيم، هيچ كاري نكرده    ي پايه عبور كنيد كه اگر ايران را بر پايه استقالل واقع         
  ».چشم اميد من به شما سازندگان پرشور و نشاط اسالمي است

  :جايگاه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي عشاير در كشور
 هجـري   1387بر اساس آخرين سرشـماري عـشاير كوچنـده كـشور كـه در تيرمـاه                 

 000/200/1ر با جمعيتي حـدود        شمسي توسط مركز آمار ايران انجام شده است، عشاي        
 كـوچكترين   21000 طايفـه مـستقل و       552 ايل،   104 خانوار در قالب     000/220نفر و   

عـشاير عـالوه بـر    . انـد  درصد جمعيت كشور را بـه خـود اختـصاص داده        8/1رده، حدود   
تعاوني عشايري  ( تشكل عشايري    275سلسله مراتب ايلي، در حال حاضر در قالب تعداد          

...) تحاديه تعاوني استان، اتحاديه مركزي، تعاوني توليد، صندوق خرد زنان و            شهرستان، ا 
هاي اندك اعضا،   افزايي سرمايه   هاي مذكور با جمع آوري و هم        اند كه تعاوني  متشكل شده 

  .كنندبخشي از خدمات موردنياز آنها را تأمين و ارائه مي
 4 درصـد دام سـبك و   28 ميليون واحد دامي اسـت كـه      24تعداد دام عشاير حدود     

 ميليون واحد دامي مـازاد بـر        9ساالنه حدود   . شوددرصد دام سنگين كشور را شامل مي      
 هـزار   162شود كه ميزان گوشت حاصل از آنها، بالغ بـر           نياز عشاير وارد بازار مصرف مي     
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 هزار تن شـير     400عالوه برآن، توليد    . باشدمي)  درصد توليد گوشت قرمز كشور     20(تن  
  .دهدزار تن پشم، ساير توليدات دامي عشاير را تشكيل مي ه14و 

 2/4 هكتار بوده است كه      750507ميزان اراضي كشاورزي و باغي عشاير در مجموع         
  .دهددرصد اراضي كشاورزي كشور را تشكيل مي

 مورد صنايع 89000 ميليون مترمربع صنايع دستي داري و 4/1عشاير ساالنه بالغ بر 
 درصـد كـل صـنايع دسـتي         35كنند كه از نظر كمي، حـدود        يد مي دستي غيرداري تول  
  .توليدي كشور است

 ميليون تن محصوالت دامي، زراعي، باغي و غيـره توسـط            5در مجموع ساالنه حدود     
 درصد كل توليدات كشاورزي     5 ميليارد ريال توليد مي شود كه        26000عشاير به ارزش    

وسط، ارزش توليدات سـاالنه هـر خـانوار         دهد و به طور مت    كشور را به خود اختصاص مي     
ارزش منابع توليد عشاير منهـاي ارزش مراتـع،         .  ميليون ريال است   114عشايري معادل   

 ميليارد ريال است كه بـه طـور متوسـط           000/100، معادل 1387هاي سال     براساس نرخ 
  .باشد  ميليون ريال مي455ارزش دارايي هر خانوار عشاير حدود 

نوان ميراث اجتماعي و فرهنگي كشور، بقاياي شيوه زنـدگي بـدوي،       عشاير كوچنده به ع   
هاي بومي و محلي تاريخ ايران عزيز هـستند كـه             باورهاي سنتي، آداب و رسوم كهن و آئين       

برگرفته از روح خداپرستي، اعتقاد به وحدانيت و دين باوري مبتني بـر روح انـساني پـاك و                   
هد آن صداقت، مردانگي، جوانمردي، شـجاعت،       زالل و عبوديت در مقابل معبود است كه شا        

  .نوع دوستي، مهمان نوازي و در نهايت تالش، ايثار، توكل و قناعت است
اي در ايجاد، اسـتمرار و در       از نظر سياسي، عشاير در طول تاريخ، نقش تعيين كننده         

بـا  . اند ولي به مرور زمان اين نقـش كمرنـگ شـده اسـت               ها داشته   نهايت تغيير حكومت  
. روزي انقالب اسالمي، عشاير، يكي از حاميـان اسـتوار امـام و انقـالب اسـالمي بودنـد                  پي

سازي توطئه دشمنان خارجي و داخلي و هوشياري آنهـا، مـشاركت            حضور آنها در خنثي   
 سياسي و به خصوص حضور به موقـع و مـوثر در دفـاع               -گيري هاي اجتماعي  در تصميم 

شان، باالترين درصد را در قياس با         جمعيتمقدس و تقديم شهداي عزيزي كه به نسبت         
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هـا و رزمنـدگان   هاي مـالي بـه جبهـه       جامعه شهري و روستايي دارند و نيز اهداي كمك        
  .اسالم، برگ زريني است كه در سابقه عشاير در جمهوري اسالمي به يادگار مانده است

  :   روند تحوالت عشاير كوچنده طي دو دهه گذشته
هاي مختلف تغيير و تحوالت زيادي       دهه گذشته در زمينه    جامعه عشايري در طي دو    

را داشته است به نحوي كه تغييرات در دهه دوم به خـصوص در بعـد اقتـصادي، بـسيار                    
اي ارائه شـده    در جدول زير بخشي از اين تغييرات به شكل مقايسه         . چشمگير بوده است  

  .است
  

  1387 و 1377، 1366وضعيت اجتماعي عشاير طي سه سرشماري ): 1(جدول شماره 
  رشد ساالنه%   رشد كل%   1387  1377  1366  واحد  عنوان

  91/0  3/18  213173  199975  180233  خانوار  تعداد خانوار

  21/0  14/4  1199810  1304089  1152099  نفر  جمعيت

  -63/0  -7/12  58/5  52/6  39/6  نفر  بعد خانوار

  -93/0  -85/1  106  107  108  درصد  نسبت جنسي

  65/0  13  104  102  92  ايل  تعداد ايل

  05/0  91/0  552  593  547  طايفه  تعداد طايفه

  7/6  133  63  50  27  درصد  ميزان باسوادي

  15  300  4  3  1  درصد  نرخ بيكاري

  9/1  39  275  211  198  مورد  تعداد تشكل

  مركز آمار ايران: ماخذ
نوار و  شود، رشد فزاينـده تعـداد خـا       مالحظه مي ) 1(همان طور كه در جدول شماره       

كاهش جزيـي جمعيـت و در نتيجـه كـاهش چـشمگير بعـد خـانوار، يكـي از تغييـرات                      
دهـد كـه جامعـه عـشايري كـشور از           اين موضوع نشان مـي    . باشدنواز اين دوره مي     چشم
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اي به سمت خانوارهاي مستقل حركت كرده است و نظـام ايلـي و بـه                هاي هسته خانواده
  . هم پاشيدگي استتبع آن، نظام خانواده منسجم در حال از

 1387  درصـد در سـال        63 بـه    1366 درصد در سال     27افزايش ميزان باسوادي از     
بيانگر اين واقعيت است كه هم دولت در اين رابطه همت به خرج داده است و هم عشاير                  

اگر فرض كنيم كه روند باسوادي . تمايل بسيار خوبي به امر مهم سوادآموزي داشته است
 سـال گذشـته   20هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي با همين رونـد        عشاير در طي سال   

 1357يابيم كه ميزان باسـوادي در ايـن جامعـه در پايـان سـال                  رشد كرده است، درمي   
 5/87 درصد بوده است، يعني در ابتداي پيـروزي انقـالب اسـالمي حـدود     53/12حدود  

  .انددرصد جمعيت عشاير كوچنده بيسواد بوده
 بيكاري در اين جامعه در طي مـدت مـذكور بـه مقـدار زيـادي رشـد                   در زمينه آمار  

اين موضوع نـشان دهنـده وضـعيت نامناسـبي در رونـد ايـن               . بيكاري مشاهده مي شود   
اي از ايـن موضـوع بـه بيكـاري و عـدم زمينـه        شاخص مهم جامعه است كه بخش عمده      

جـستجو كـرد كـه      اما بخش ديگر را بايد در داخل جامعـه          . گردداشتغال در كشور برمي   
يكي از دالئل، عدم تمايل تعدادي از جوانان عشايري به ادامه زنـدگي عـشايري اسـت و                  
دليل ديگر محدوديت منابع توليد در مناطق عشايري و پائين بودن مهارت عشاير بـراي               

برداري بهتـر   ريزي مناسبي براي بهره   گيري از منابع موجود مي باشد ولي اگر برنامه        بهره
  .اي از مشكل اشتغال عشاير قابل حل خواهد بودصورت گيرد، بخش عمدهاز منابع 

شود، حتـي  مالحظه مي) 2(از نظر مسائل اقتصادي، همان گونه كه در جدول شماره       
. در طي دو دهه گذشته، تغييرات قابل تـوجهي در زنـدگي عـشاير وجـود داشـته اسـت                   

دهـد ولـي در دهـه دوم،        اگرچه تعداد دام در دهه اول، رشد چـشمگيري را نـشان مـي               
تقريباً ثابت مانده است اما ميزان دام قابل عرضه عشاير همچنان رشد مناسبي را داشـته                

هاي دامـداري مبتنـي بـر اصـول فنـي و علمـي و                 دهنده بكارگيري روش  است كه نشان  
  .رعايت بهداشت و تغذيه مناسب دام است
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ش ميزان اراضـي زراعـي و       شود، افزاي تغييرات و تحول جدي كه در آمار مالحظه مي        
هـا،     درصدي اراضي آبي عشاير است كه مي تواند گوياي هدايت          250باغي و رشد حدود     

هاي بخش دولتي و نيز توجه و تمايل عشاير بـه يكجانـشيني             گذاري  ها و سرمايه    حمايت
  .هاي زيست بوم و گرايش به تنوع در منابع توليد و درآمد باشد در يكي از قطب

 توليدات و ارزش محصوالت توليدي كه داراي رشـدي بـاالتر از رشـد               افزايش ميزان 
باشد، نيز بيانگر اين نكته است كـه بـاالرفتن سـطح آگـاهي عـشاير                منابع پايه توليد مي   

درمجمـوع، بـا توجـه بـه تـالش فـراوان،            . وري منابع توليد شده است      باعث افزايش بهره  
 از افـراط و تفـريط در زنـدگي،          روحيه قناعت پيشگي، داشتن كمتـرين هزينـه و دوري         

  . آيند عشاير، يكي از مصاديق واقعي و بارز جهاد اقتصادي به شمار مي
  

، 1366(وضعيت اقتصادي عشاير طي سه سرشماري عشاير كوچنده ): 2(جدول شماره 
  )1387 و 1377

  رشد ساالنه%   رشد كل%   1387  1377  1366  واحد  عنوان
  75/1  1/35  23987000  22682000  17765000  واحد دامي  جمعيت دامي

  2/2  1/44  8500000  7600000  5900000  واحد دامي  دام قابل عرضه
  95/2  59  167000  143000  105000  تن  توليد گوشت
  7/1  3/33  360000  340000  270000  تن  توليد شير
  4/1  2/27  12340  11760  9700  تن  توليد پشم

  9/6  138  267528  114231  112454  هكتار  اراضي زراعي آبي
  6/4  2/92  419513  230531  218271  هكتار  اراضي زراعي ديم

  25/15  305  63466  20789  15669  هكتار  باغات
  83/5  117  750507  365541  346394  هكتار  ميزان كل اراضي

  42/9  188  3950000  1820000  1370000  تن  توليدات زراعي و باغي

  ميزان مراتع
ميليون 
  هكتار

29  33  5/32  1/12  6/0  

  3/0  4/5  1400000  1365000  1480000  مترمربع  صنايع دستي



 115 ...نقش و جايگاه مديريت 

  4  2/80  5106000  3260000  2834000  تن  ميزان كل توليدات
  2/6  125  26000  13480  11570  ميليارد ريال  ارزش توليدات

درآمد ناخالص 
  سرانه خانوار

  53/4  91  122  67  64  ميليون ريال

متوسط سرانه دام 
  خانوار

  82/0  5/16  113  115  97  واحد دامي

متوسط سرانه زمين 
  خانوار

  9/2  58  3  8/1  9/1  هكتار

  7/4  94  102484  62118  52889  ميليارد ريال  ارزش منابع توليد

  
  

، 1366(تغييرات جمعيت دامي طي سه سرشماري عشاير كوچنده ): 1(نمودار شماره 
  )1387 و 1377
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 طي سه سرشماري عشاير كوچنده  تغييرات ميزان اراضي كشاورزي:)2 (نمودار شماره
  )1387 و 1377، 1366(
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ارزش توليدات ساالنه عشاير طي سه سرشماري عشاير كوچنده ): 3(نمودار شماره 
  )1387 و 1377، 1366(
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  :دي در سازندگينقش فرهنگ و روحيه جها
جهاد كه برگرفته از تعاليم الهي و يكي از فروع دين در مكتب متعالي اسـالم اسـت،                  
تكليفي است كه خداوند متعال براي اصالح امور سخت و سرنوشت سـاز افـراد و جوامـع        

درنتيجه، هر جا كه مشكلي براي امت اسالمي يا بخشي از آنها پـيش              . بيان فرموده است  
حاد مسلمانان به خصوص مردمي كه آن مشكل متوجـه آنهـا اسـت، الزم    بيايد، بر همه آ  

است تا با همه توان و قدرت با توكل به خداوند متعال و بـا از خودگذشـتگي و ايثـار بـه                
عنوان امتثال امر و انجام تكليف الهي تالش كنند تا آن مشكل را برطرف و يا آثار زيانبار                  

  .آن را به حداقل ممكن برسانند
ور ما پس از پيروزي انقالب اسالمي در حالي كه هنوز چنـد مـاهي بيـشتر از                  در كش 

انقالب نگذشته بود، به دليـل اهميـت روسـتاها و منـاطق عـشايري در توليـد و تـأمين                     
) ره(نيازهاي اساسي كشور به خصوص مواد غذايي موردنياز مردم، حضرت امام خمينـي              

در فرمودنـد و در ايـن فرمـان همـه            فرمان تأسيس جهادسازندگي را صا     26/3/1358در  
اقشار مردم و مسئولين را مورد خطاب قرار دادنـد و آنهـا را بـه آبـاداني و سـازندگي در                      

متعاقب اين فرمان تاريخي كه با استقبال بسيار        . مناطق روستايي و عشايري فرا خواندند     
دگي هـاي اوليـه جهادسـازن       هسته. خوب مردم و مسئولين به خصوص جوانان مواجه شد        

هايي كـه جهـادگران داشـتند در كمتـرين زمـان، ضـمن اينكـه          شكل گرفت و با ويژگي    
هاي ايجاد شده به هـم متـصل و سـازماني منعطـف و پويـا را بـه وجـود آوردنـد،                       هسته
  .ريزي و اجرايي كردندهاي سازندگي را با مشاركت فعال مردمي، برنامه فعاليت
ي، روسـتايي و عـشايري را در بـر          رغم اينكه كـار جهـادي، همـه منـاطق شـهر             علي

 سال، مسئوليت مستقيم عشاير و مناطق عشايري به طـور           2گرفت ولي بعد از حدود       مي
  .رسمي به جهادسازندگي واگذار شد

در آن زمان ميزان برخورداري اكثر مناطق عشايري از امكانات زيربنايي و حتي خدماتي،        
اتي كـه از ناحيـه جهادسـازندگي و سـاير     لـذا بـا اينكـه اقـدام    . صفر يا نزديك به صـفر بـود      
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العبـور بـودن و عـدم     هاي اجرايي براي روستائيان تأمين شده بود ولي به دليل صعب  دستگاه
  .وجود امكانات دسترسي به اين مناطق، اقدام قابل توجهي براي عشاير انجام نشده بود

ت بيشتري مجهز پس از الحاق امور عشاير به جهادسازندگي، هم امور عشاير به امكانا          
رسـاني بهتـر و ايجـاد امكانـات       شد و هم از توان امكانات جهادسـازندگي بـراي خـدمات           

هاي عمرانـي در ايـن منـاطق بـا مـشاركت              در نتيجه فعاليت  . زيربنايي كمك گرفته شد   
نتيجه اين اقدامات منجر    . هاي اجرايي شروع شده و ادامه پيدا كرد         عشاير و همه دستگاه   

رغـم اولويـت جهادسـازندگي در بكـارگيري منـابع در اختيـار بـراي                  يبه اين شد كه عل    
هـايي كـه در اثـر جنـگ تحميلـي بـراي كـشور از نظـر                    پشتيباني از جنگ و محدوديت    

ها كه اقدامات      جهادسازندگي و همه دستگاه    1380اعتبارات و امكانات ايجاد شد تا سال        
وستاها و مناطق عشايري را به طور       آنها نيز جهادگرانه بود، توانستند ميزان برخورداري ر       

 درصد برخورداري برسانند كه البته اين برخورداري در موارد مهمي 85متوسط به حدود 
  . درصد رسيد95مانند آب شرب، راه و برق به باالي 

در مناطق عشايري به دليل اينكه اوالً پراكنـدگي جمعيـت و شـيوه زنـدگي و ثانيـاً                   
داد، هـا را نمـي       انجام فعاليت، اجـازه بعـضي از فعاليـت         وجود اين مناطق در انتهاي خط     

هاي برخورداري پائين بود كه با عنايت خداوند متعال همان طوري كه در               ميزان شاخص 
هاي اخير انجـام شـد و         فرازهاي آينده خواهد آمد، اقدامات خوب و جهشي در طي سال          

عـشاير بـه امكانـات      هاي برخورداري و دسترسي       نتيجه آن باعث ارتقاي متوسط شاخص     
  .خدماتي و زيربنايي شد

  :اقدامات انجام شده در مناطق عشايري
 به دليل   1358پس از پيروزي انقالب اسالمي از روزهاي اوليه حاكميت انقالب در سال             

و مسئولين انقالب به عشاير داشتند، اقداماتي به شرح  ) ره(اي كه حضرت امام خميني        عالقه
  .شود شاير انجام دادند كه به طور اختصار بيان ميزير براي بهبود زندگي ع
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  :تدوين و تصويب قوانين: الف
تأسيس جهادسازندگي و تأكيد بر رسـيدگي بـه مـسائل منـاطق عـشايري در مورخـه                   -

 ).ره( در اولين پيام حضرت امام خميني 26/3/1358

تدوين و تـصويب اليحـه قـانوني در مـورد تـشكيل شـوراي عـالي عـشاير در مورخـه                       -
 . توسط شوراي انقالب اسالمي ايران3/2/1359

 ميليون 50هاي اضطراري عشايري به مبلغ   تدوين و تصويب اليحه قانوني درباره هزينه       -
 . توسط شوراي انقالب اسالمي ايران25/4/1359ريال در مورخه 

 .ها مصوبات مختلف شوراي عالي عشاير و شوراهاي عشايري استان -

 . در هيئت وزيران9/7/1365ي عشايري در مورخه تصويب نامه تشكيل شوراي عال -

 . در هيئت وزيران29/3/1384تدوين و تصويب آئين نامه ساماندهي عشاير در مورخه  -

مصوبات مختلف قوانين برنامه پنج ساله و بودجه سـاالنه كـشور بـراي سـاماندهي بـه                   -
 .زندگي عشاير

هاي اجرايي    نها به دستگاه   مورد مصوبه شوراي عالي عشاير و ابالغ آ        7تدوين و تصويب     -
 . براي اجرا توسط دبير محترم هيئت دولت12/5/1389در مورخه 

  : مطالعات–ب
يكـي از   ... ها، پراكنش جمعيـت در عرصـه جغرافيـا و             شناخت استعدادها، توانمندي  

سـازمان امـور    . آيد  ريزي براي توسعه هر جامعه يا منطقه به شمار مي         هاي برنامه   ضرورت
 اقدام بـه انجـام يـك مطالعـه جـامع تحـت       80با درك اين موضوع در دهه     عشاير ايران   

كه عنواني متناسب بـا شـيوه زنـدگي    » بنديها و انجام سامانه مطالعه زيست بوم  «عنوان  
و )  درصـد 90در حـدود  (هـا   اي از زيـست بـوم   بخش عمـده . عشاير مي باشد،كرده است  

در دو قطب ييالق و قـشالق در آن         هاي عرفي عشاير      ها و سامان   درصد سامانه  75حدود  
هاي اخير تكميل شده و يا در حال تكميل است          مقطع شناسايي شده و بقيه كار در سال       

  .آورده شده است) 3(كه نتيجه آن در جدول شماره 
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پس از اقدام براي شناسايي دقيق منابع و طراحي پروژه هاي اجرايي، مطالعات سطح              
ها و افزايش توليـد انجـام شـده اسـت و              عه فعاليت نيمه تفصيلي براي امكان سنجي توس     

ها و در نهايت مطالعات دقيق و تهيـه           يابي كانون ها و مكان    متعاقب آن شناسايي پتانسيل   
. هاي اجرايي كه عمدتاً براي اسكان عشاير صورت گرفته اسـت، انجـام شـده اسـت                نقشه

 كه اين موضوع داللت     مالحظه كرد ) 5(نتايج اين مطالعات را مي توان در جدول شماره          
  .ريزي معطوف به هدف مسئولين وقت سازمان داردبر دورانديشي و برنامه

  

  مطالعات جامع انجام شده براي شناخت بهبود زندگي عشاير): 3(جدول شماره 
 واحد حجم  حجم كار  تعداد پروژه  عنوان رديف

  خانوار  181400  166  *هاي عشايري  مطالعه زيست بوم  1
  خانوار  159168  1837   *هاي عشايري دي زيست بومسامانه بن  2
  خانوار  128500  468 ها و افزايش توليد امكان سنجي توسعه فعاليت  3
  كانون  630  338  ها يابي كانونها و مكان شناسايي پتانسيل  4
  خانوار  53210  425  ها تهيه برنامه عملياتي و تجهيز كانون  5
  انوارخ  6400  29  تدوين نظام بهره برداري  6
  مورد  250  250  ارزيابي و نظارت  7

  سازمان امور عشاير ايران: ماخذ
  .اند درصد زيست بومهاي عشايري كشور مورد مطالعه قرار گرفته90* 

 مورد مطالعه شده و اطالعات آنها       551هاي عشايري كشور، تعداد      از كل سامانه   * *
  . سازمان وارد شده استGISدر سيستم 

 هكتار 67538 مورد مطالعه انجام شده است كه 470ارم، مجموعاً در طول برنامه چه
  .گيرد كانون اسكان دربرمي184 خانوار را در 57448 ليتر برثانيه آب و 22047اراضي، 
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  : اقدامات اجرايي-ج
رساني بر اساس جايگاه و حقوقي كـه مـسئولين انقـالب و             در ابعاد اجرايي و خدمات    
عشاير قائل بودنـد بـه خـوبي بـه مـسائل و مـشكالت آنهـا                 نظام جمهوري اسالمي براي     

  .پرداخته شد و خدمات بسيار خوبي نيز به آنها ارائه شد
البته بايد توجه كرد به دليل اينكه مناطق عشايري از لحاظ جغرافيايي و مكاني بعـد                

ت اند، براي دريافت بخشي از خدمات مانند راه، برق، مخابرا         از مناطق روستايي واقع شده    
ماندند تا اين خدمات كه بـه صـورت شـبكه پيوسـته هـستند بـه                 و غيره بايد منتظر مي    

مناطق عشايري نزديك شوند ولي در ساير موارد، خدمات در خـور تـوجهي ارائـه شـده                  
هرچنـد اقـدامات    . بيان شـده اسـت    ) 4(است كه برخي از اين اقدامات در جدول شماره          

اكنون نتوانسته است ميزان برخورداري عـشاير       خوبي انجام شده است ولي اين اقدامات ت       
از نياز هاي اساسي و زيربنايي را به ميزان برخورداري روستاها نزديك كند و همان طـور      

هاي بعدي اشاره خواهد شد فاصله بين اين دو جامعه همچنان بـسيار زيـاد                 كه در بخش  
  .است

  نعمليات ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگا): 4(جدول شماره 
  واحد حجم  حجم كار  تعداد پروژه  عنوان  رديف

  باب  6191  6191  آبشخور دام  1
  رشته  6018  6018  اليه روبي و مرمت قنوات  2
  دهنه  2270  2270  بهسازي چشمه  3
  مورد  232  232  بندخاكي  4
  سال/خانوار  840997  كليه مناطق  آبرساني با تانكر  5
  مترمكعب  758751  3035  آب انبار  6
  حلقه  2142  2142  جهيز چاهحفر و ت  7
  اردو  866  866  آموزش كارگاهي عشاير  8
  نفر روز  1443312  4122  آموزش عشاير  9
  كيلومتر  32331  2694  راه گشايي  10



اير انقالبفصلنامه عشايري ذخ  122 

  كيلومتر  29640  4234  احداث راه  11
  سال/كيلومتر  170879  2441  نگهداري راه  12
  دهنه  955  955  احداث پل منفرد  13
  دستگاه  1784  446  داشتيهاي به احداث سرويس  14
  متر مربع  49597  99  احداث انبار علوفه و كاال  15
  مورد  281  281  تاسيسات خدمات عشاير  16
  هكتار  403185  549  مديريت و قرق مراتع  17

 سازمان امور عشاير ايران:             ماخذ

  
  اقدامات انجام شده عمليات اجرايي اسكان عشاير): 5(جدول شماره 

  واحد حجم كار  حجم كار تعداد پروژه  نوانع  رديف
  كانون  822  822  تامين و لوله كش آب شرب  1
  كيلومتر  9749  822  تامين و لوله كشي آب شرب  2
  كيلومتر  6755  1224  تامين و انتقال آب كشاورزي  3
  ليتر در ثانيه  14692  1224  تامين و انتقال آب كشاورزي  4
  حلقه  1583  1583  حفر و تجهيز چاه  5
  كيلومتر  3350  1450  احداث راه  6
  كيلومتر  332  83  آسفالت راه  7
  متر مربع  15875  198  احداث فروشگاه  8
  كيلومتر  1053  520  شبكه برق  9
  كانون  696  696  آماده سازي سايت اسكان  10
  متر مربع  14753  118  احداث مدرسه  11
  هكتار  22986  383  تسطيح و تجهيز اراضي  12
  هكتار  4700  21  آبياري تحت فشاراجراي شبكه   13
  مورد  1595  1595  *ايجاد جايگاه سوخت فسيلي   14
  هكتار  130700  772  ميزان اراضي واگذارشده  15
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  .باشد  مورد، جايگاه توزيع گاز مي665 مورد، جايگاه ذخيره و توزيع نفت و 930تعداد * 
  سازمان امور عشاير ايران: ماخذ

يـد و ارزنـده كـه توسـط سـازمان امـور عـشاير ايـران و                  هاي بسيار مف  يكي از برنامه  
ريزي براي هدايت عـشاير     هاي اجرايي كشور صورت گرفته است، برنامه        مجموعه دستگاه 
هاي هدايتي و حمايت از عشايري كه تمايـل بـه اسـكان و يكجانـشيني                  به سمت كانون  

اه بوده است ولـي     اند بوده است كه اين اقدام پسنديده، اگرچه با نقاط ضعفي همر           داشته
  :نتايج اين اقدام موجب شده است تا. شوددر نوع خود كار ارزشمندي ارزيابي مي

 .عشاير در عرصه توليد باقي بمانند -1

 .از مهاجرت عشاير به شهرها و حاشيه نشيني جلوگيري شود -2

 .به حفظ منابع طبيعي و محيط زيست كمك شود -3

 .ددر منابع توليد و درآمد عشاير تنوع ايجاد شو -4

 .مناطق مرزي و دورافتاده از جمعيت خالي نشود -5

 .  به افزايش توليد محصوالت كشاورزي و خودكفايي كشور كمك شود -6

 .سطح زندگي عشاير از نظر رفاهي و دسترسي به امكانات بهبود يابد -7

مالحظه مي شود در طي چهار برنامه گذشته،        ) 6(همان طوري كه در جدول شماره       
 كـانون هـدايتي و      1450 نفـر جمعيـت در بـيش از          450000  خانوار بـا   72000حدود  

، امكانات بسيار   )5(اند و باتوجه به اطالعات مندرج در جدول شماره            حمايتي ساكن شده  
. خوبي براي آنها فراهم شده است كه نشان دهنده حمايت خوب مسئولين زيـربط اسـت               

رغم اينكه تعداد خـانوار     نكته قابل توجه در اين جدول و نمودار مربوطه اين است كه علي            
كننـده  دهـد كـه بيـان     اسكان يافته رشد يافته است ولي تعداد نفرات كاهش نـشان مـي            

  .كنترل جمعيت در اين جامعه است
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هاي توسعه پنجگانه كشور تا پايان تعداد عشاير اسكان يافته طي برنامه): 6(جدول شماره
  1389سال 

  جمعيت  تعداد خانوار  برنامه
درصد 
  خانوار

  7  35245  5261  برنامه اول
  30  146991  21939  برنامه دوم
  30  140000  21538  برنامه سوم
  33  131660  23188  برنامه چهارم

  100  453896  71926  جمع

  هاي مختلف توسعهمقايسه عملكرد اسكان عشاير در برنامه): 4(نمودار شماره 
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  )اعتبار به ميليارد ريال(            هاي اجرايي كرد ساير دستگاهعمل): 7(جدول شماره 
 رتبه

جمع 
 امتياز

امتياز 
* 

 اعتبار
امتياز 

* 

تعداد 
 استان

امتياز 
* 

تعداد 
 پروژه

  نام دستگاه

 جهاد كشاورزي 1690 63 13 50  930 30 143 2
 راه و ترابري 548 21 19 73  1147 36 130 4
 يرون 818 30 17 50 1904 60 140 3
 بهداشت و درمان 428 15 13 50 107 3 68 8
 نفت 50 3 5 13 428 14 30 14
 آموزش و پرورش 967 37 14 54  1304 63 154 1
 ارتباطات و فناوري 717 27 8 30 284 9 66 9
 فرهنگ و ارشاد اسالمي 162 6 5 21 91 3 30 15
 مسكن و شهرسازي 1029 39 14 54 220 7 100 5
 كار و اموراجتماعي 11 0 3 11  1 0 11 19
 )ره(كميته امداد امام خميني  930 36 5 19 51 2 33 13
 رفاه و تامين اجتماعي 195 7 26 74 98 3 84 7
 كشور 37 0 3 11 60 0 11 20
 ...ميراث فرهنگي و  71 3 6 23 22 0 26 16
 تربيت بدني 24 0 4 15  0,95 0 15 17
 بازرگاني 0 0 0 0  0 0 0 0
 محيط زيست 1 0 1 4 1 0 4 23
 امور زنان رياست جمهوري 57 3 14 54 4,3 0 57 11
 صنايع و معادن 0 0 0 0 0 0 0 0
 تعاون 2 0 2 8 0 0 8 21
 هالل احمر 56 3 3 12 0,955 0 15 18
 صدا و سيما 4 0 14 54 0,4 0 54 12
 دادگستري 0 0 0 0 0 0 0 0
 نواحي مقاومت 19 0 16 61 2 0 61 10
 نيروي انتظامي 17 0 1 4 41 2 6 22
 اقتصاد و دارايي 0 0 26 100 2850 0 0 24
 صندوق بيمه محصوالت كشاورزي 38 0 26 100 9 0 100 6

 جمع 7871    205/9497   

  در2 و 1، 3وزن فاكتورهاي مورد مقايسه به ترتيب براي پـروژه، اسـتان و اعتبـار      *
 .گرفته شده است نظر
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  :هاي توسعه در مناطق عشايري وضعيت شاخص
هاي پس از پيـروزي انقـالب اسـالمي در            باتوجه به اقدامات انجام شده در طول سال       

ان هاي اجرايي به ويژه جهادگر      مناطق روستايي و عشايري كشور كه توسط كليه دستگاه        
هـاي    هاي برنامه چهارم، بـر اسـاس سياسـت          در سال جهادسازندگي صورت گرفته است،     

. هاي اعتباري، با شـتاب بيـشتري ادامـه پيـدا كـرد              ام و با عنايت به گشايش     محوري نظ 
هاي زندگي عشاير از نظر كمي        دهد كه وضعيت شاخص   هاي انجام شده نشان مي      بررسي

هـاي   ها بهبود نسبتاً خوبي يافته است ولي تعداد زيادي از شاخص         و كيفي در همه زمينه    
آموزش و پـرورش در مقـاطع بعـد از ابتـدايي،      توسعه انساني از جمله بهداشت و درمان،        

اين جامعه همچنان با جوامع روستايي و شهري فاصله زيادي          ... رفاه و تامين اجتماعي و      
  .دارد

هاي اجرايي و منابع آماري كشور، فاقد اطالعات آمـاري در             با عنايت به اينكه دستگاه    
هاي اين جامعـه      روميتهاي عشايري هستند و اين موضوع نيز يكي از مح           زمينه شاخص 

شود، در اينجا با استفاده از اطالعات سرشماري عشاير كوچنده و نيز اطالعات               قلمداد مي 
هاي توسعه و     موجود در سازمان امور عشاير ايران، اطالعاتي در زمينه تعدادي از شاخص           

جمـع آوري  ) 8(برخورداري عشاير از امكانات و خدمات زيربنايي به شرح جدول شـماره   
ها، بيـان كننـده ارائـه         ده است كه از يك طرف به دليل رشد مناسب اكثر اين شاخص            ش

خدمات خوب و گسترده به عشاير است و از طـرف ديگـر بيـان كننـده محروميـت ايـن                     
  .جامعه مي باشد

هاي قبـل از پيـروزي انقـالب و       الزم به ذكر است كه اگرچه اطالعات مكتوبي از سال         
ها در دست نيـست       ي انقالب در زمينه وضعيت اين شاخص      چند سال اوليه پس از پيروز     

 همين مقاله در سه     2 و   1ولي با در نظر گرفتن روندي كه طبق اطالعات جداول شماره            
شـود و بـر اسـاس تجربيـات شخـصي           سرشماري انجام شده از كوچندگان مشاهده مـي       
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 53/12ه هاي مذكور در اين جامعه غيـر از ميـزان باسـوادي كـ           نگارنده، وضعيت شاخص  
  .ها صفر بوده است درصد بوده است، كمتر از ده درصد و در اكثر شاخص

هاي توسعه از  ميزان برخورداري و دسترسي عشاير كشور از اهم شاخص): 8(جدول شماره
 1388ابتدا تا پايان سال 

  پايان برنامه چهارم
)1388( 

عملكرد برنامه 
-1384(چهارم 

1388( 

 پايان برنامه سوم
)1383( 

  
درصد 
  رشد
 جمعيتدرصد جمعيتدرصد جمعيتدرصد 

  
 عنوان شاخص

 

  
رديف

57 63 751880 23 27014840 481732
آب آشاميدني 

 بهداشتي
1 

 2 راه دسترسي31 93 111600022 26400071 852000

 3 راه با رويه شني40 56 671089 16 18976040 481339

118 24 285396 13 14772411 137672
اه با روكش ر

 آسفالت
4 

 5 برق41 58 695425 17 20536141 490064

 6 خانه بهداشت22 55 649764 10 11405445 535710

23 75 901671 14 17445261 727219
مراكز آموزش 

 ابتدايي
7 

15 30 359161 4 49266 26 309895
مراكز آموزش 

 راهنمايي
8  

25 15 183277 3 35747 12 147530
 آموزش مراكز

 متوسطه
9  

12 5 57509 5/0 5892 4 51617 
  مراكز آموزش 
پيش دانشگاهي

10  
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67 85 100810034 40324051 604860 
مراكز سوخت 

 فسيلي
11  

  12 مراكز ورزشي 20 6/3 47089 6/0 6717 3 40372

  13 مخابرات65 61 723460 24 28464037 438820

  14 كن مناسبمس37 49 569625 13 14962832 421997

  15 اماكن مذهبي65 28 331324 11 13216017 199164

  16 غسالخانه 75 7 77843 3 31245 4 46598
  17 كتابخانه 33 2 23383 5/0 5608 5/1 17775

87 30 355119 14 16424216 190877
پايگاه مقاومت 

 بسيج
18  

17 5/23 278726 5/3 41607 20 237119
ميزان اراضي 

 آبي
19  

12 27 318266 3 32585 24 285681
ميزان اراضي 

 ديم
20  

80 9 112248 4 52969 5 59279 
اجراي طرح 

 هادي
21  

  22 ميزان باسوادي9 3/64 671352 3/5 55754 59 615598

275 95 114000075 90000020 260800

ميزان 
برخورداري از 
بيمه خدمات 

 درماني

23  

1750 5/17 37275 5/16 35145 1 2130 

ميزان 
برخورداري از 
بيمه تامين 
 اجتماعي

24  
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هاي دسترسي و برخورداري عشاير قبل و بعد  مقايسه تعدادي از شاخص): 5(نمودار شماره 
  )درصد (از برنامه چهارم
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قبل از برنامه عملکرد برنامه کل

آب شرب

راه مناسب

مراکز آموزشی

خانه بهداشت

سوخت فسيلی

مخابرات

اماکن مذهبی

ميزان باسوادی

  
  :پيش بيني تحوالت آينده جامعه عشاير كوچنده

تاها در حال تكميل شـدن بـوده و امكانـات و            رساني به روس  با توجه به اينكه خدمات    
زيربناهاي موردنياز به نزديكي مناطق زندگي عشاير رسيده اسـت و از طرفـي بـا وجـود                  
آئين نامه ساماندهي و مصوبات شوراي عالي عشاير و نيز احكام مرتبطـي كـه در برنامـه                  

عه يافتـه   پنجم پيشرفت و توسعه پيش بيني شده است، توجه نظام به مناطق كمتر توس             
هـاي    و عدالت محوري دولت و همچنين استعدادهاي بـالقوه منـاطق عـشايري در سـال               

آينده، ارائه خدمات و ايجاد زيربناهاي توليدي و رفاهي مناطق عشايري رشد چشمگيري 
  .خواهد داشت

با عنايت به عالقمندي عشاير به يكجانشيني و استفاده حداكثري از امكانات زيربنايي 
اهي ايجاد شده در ايـن منـاطق، بـا ايجـاد امكانـات خـدماتي و زيربنـايي،                   و خدمات رف  

هاي عشاير و جوانان، عمدتاً در مناطق قشالقي تمايل بـه يكجانـشيني داشـته و                خانواده
ها را براي چرا به مراتع ييالقـي          گرداني، دام تعدادي از اعضاي خانواده آنها به صورت رمه       
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شـود ولـي زنـدگي        هـا مـي   ود زندگي و رفـاه خـانواده      اين موضوع باعث بهب   . خواهند برد 
عشايري كه ميراث اجتماعي كشور است، دچار تغيير و دگرگوني جدي خواهد شـد كـه                

  . جبران آن اگر نگوئيم غيرممكن است، بسيار دشوار خواهد بود
  :نتيجه گيري

  :باتوجه به مطالب بيان شده در فرازهاي قبلي به طورخالصه مي توان گفت كه
شيوه زندگي و فرهنگ حاكم بر توليد در جامعه عشايري مـصداق عينـي و بـارز                  -1

  .جهاد اقتصادي است
رغم دوردست بودن منـاطق عـشايري و پراكنـدگي ايـن جمعيـت، فرهنـگ                   علي -2

هاي اجرايي  عدالت محور نظام، مديريت و فرهنگ جهادي و تالش و جديت همه دستگاه 
عشايري مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مفيد موجب شده است تا جامعه فراموش شده   

هاي خدماتي براي كـم كـردن مـشكالت و بهبـود           و موثري به خصوص در زمينه فعاليت      
  . زندگي آنها صورت گيرد

هاي دهـه اول انقـالب و          به دليل دور بودن اين مناطق از منابع زيربنايي در سال           -3
اي دولت ميسر نبوده در نتيجـه در ايـن          حتي دهه دوم، انجام بخشي از امور زيربنايي بر        

  .موارد برخورداري عشاير فاصله زيادي با جامعه روستايي دارد
هـاي اجرايـي،       با تصويب و ابالغ آئين نامه سـاماندهي و حـضور مـوثرتر دسـتگاه               -4

هاي زيربنايي و رفاهي در منـاطق عـشايري رشـد چـشمگيري داشـته و                  ارتقاي شاخص 
هـاي عمـده منـاطق         درصدي شـاخص   20اعتبارات و ارتقاي     برابري   15شاهد آن، رشد    

  .عشايري در برنامه چهارم توسعه نسبت به پايان برنامه سوم است
 مناطق عشايري عليرغم اقدامات خوب انجام شده و اسـتعدادهاي بـالقوه فـراوان،        -5

همچنان از محروم ترين مناطق كشور بوده و الزم است در آينده سهم بيشتري از منابع                 
  .و خدمات كشور به اين مناطق اختصاص داده شود
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ــي   -6  جامعــه عــشايري يكــي از ميراثهــاي فرهنگــي و اجتمــاعي كــشور اســت ول
هاي فرهنگي كشور توجه الزم را به مسائل اين جامعه ندارند و غير از آمـوزش و                   دستگاه

  .اندهاي گذشته كمترين حضور را در مناطق عشايري داشته پرورش، در سال
وجه به توليدي بودن اين جامعه و نياز به امكانات مالي براي تقويت، استمرار و                بات -7

افزايش توليدات، عالوه بر ايجاد زيربناهاي توليد الزم است تسهيالت مالي موردنياز آنهـا              
  .شان تامين شود متناسب با شيوه زندگي

ري بـسيار  پذي باتوجه به فرهنگ غني همياري و همكاري در بين عشاير، مشاركت    -8
  .باالي آنها در اجرا و نگهداري امكانات ايجاد شده بايستي مورد توجه قرار گيرد

باتوجه به ظرفيـت    .  بيكاري پنهان و آشكار در جامعه عشايري در حال رشد است           -9
ريزي مناسب، اين شـاخص مهـم را بهبـود          بسيار خوب مناطق عشايري بايستي با برنامه      

  .بخشيد
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بررسي عوامل مؤثر در تعامل مناسب بين فرهنگ و مديريت جهادي با 
  جامعه عشايري

  1مهدي ميزبانمهندس 
  چكيده

از ابتداي قرن شمسي معاصر، با روي كارآمدن حكومت پهلوي، رضـا شـاه بـا هـدف                  
تجددمĤبانه خود، برنامه سركوب و     هاي    استقرار دولت متمركز قدرتمند و اجراي سياست      

بـا اسـتمرار ايـن قبيـل        .  عشاير را به صورت قهرآميـز بـه اجـرا گذاشـت            اسكان اجباري 
بـا  نيـز   ، ايالت و عـشاير      1357ها تا زمان سقوط رژيم پهلوي در بهمن ماه سال            سياست

حاكميت مبني بر اعمال فشارهاي متعـدد       هاي    درك ماهيت سياسي و غرض آلود برنامه      
 مثل كرده و حسب شرايط و به انحـاي  براي كاهش قدرت و نفوذ آنان، اقدام به مقابله به     

هاي مبارزه منفي، عدم همدلي و       مختلف مانند برخوردهاي قهرآميز و يا تمسك به روش        
در آن دوره، بسياري از كارگزاران امـور     . دولتي نشان دادند  هاي    همنوايي خود را با برنامه    

ها  اير نسبت به طرحاقبالي عش  رغبتي و كم   ريزي حاكميت وقت، از اين بي      اجرايي و برنامه  
توسعه و برنامه ناپذير بودن جمعيت      هاي    نداشتن ظرفيت "هاي عمراني دولت به      و برنامه 

  .كردند  ياد مي"ايلياتي به خاطر سنتي ماندن
اين بررسي با مطرح نمودن نظرياتي درباره خصوصيات كلي جامعـه سـنتي و اثـرات                

هـاي رشـد و توسـعه، بـا          امـه محدودكننده آن در مـشاركت ضـعيف افـراد بـومي در برن            
فرهنگ، مديريت و روحيه جهـادي، در صـدد اثبـات ايـن فرضـيه               هاي    برشمردن ويژگي 

هـاي    در صورت برقراري تعامل مناسب بين كارگزاران توسعه بـا افـراد وگـروه             "است كه   
ساختارهاي فرهنگ سنتي به جـاي      هاي    جوامع بومي، محلي و سنتي، بسياري از ويژگي       

توانند  توسعه و نوسازي عمل كنند، در موارد زيادي ميهاي    سد راه برنامه   اينكه به عنوان  
      ".به عنوان زمينه ساز ايجاد انگيزه و جلب مشاركت مردمي عمل نمايند

                                                            

  .دفتر مطالعات جامع عشاير كارشناس ارشد مطالعات اجتماعي و معاون - 1
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 مقدمه 

بسيار دور تاكنون از نظر الگوي زيست، جمعيت و جوامـع مـستقر در              هاي    از گذشته 
. كنند  زندگي مي ) كوچنده(ن و متحرك    سرزمين ايران درقالب دو شيوه زيست يكجانشي      

كـشور را در   1جمعيت يكجانـشين، شهرنـشينان و بخـش زيـادي از جمعيـت روسـتايي              
هـا   برگرفته و جمعيت متحرك شامل عشاير كوچنده، دامداران متحرك روستايي و كولي    

  . هستند
زندگي عشايري مبتني بر كوچندگي نيز داراي پيـشينه تـاريخي بـسيار طـوالني در                

كوچرو بـا هـدف      خانوارهاي عشايري در اين شيوه زندگي، همه ساله افراد و         . ان است اير
دسترسي و استفاده دام هايشان از علوفه مرتعي تازه و احتراز از سرما و گرماي شديد، بر         
اساس تقويم كوچ مشخص، به همراه افراد خـانواده، اسـباب واثـاث و احـشام، اقـدام بـه                    

  . نمايند  مي)گرمسير(و قشالقي ) سردسير(قي جابجايي بين قلمروهاي ييال
و هـا     حكومـت . ايالت و عـشاير، سـهم مهمـي در تـاريخ سياسـي ايـران داشـته انـد                  

حاكم بر ايران، همواره تحت سلطه يك يا چند ايل قرار داشته انـد و صـحنه                 هاي    سلسله
ژه از اواخر    به وي  2.سياسي ايران در طول تاريخ، عرصه رقابت و تاخت وتاز ايلي بوده است            

سده سوم هجري قمري با روي كار آمدن حكومـت غزنويـان تـا اوايـل سـده چهـاردهم                    
، حاكميت سياسي ايران به صورت متمركز يا ملوك الطوايفي در           ها  شمسي در اكثر زمان   

سياسـي،  هـاي     اختيار ايالت و عشاير بـوده و بـه تبـع آن، عـشاير در بـسياري از حـوزه                   
 كشور تاثيرگذار بوده اند؛ تا اينكه از اوايل قرن چهـاردهم            اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي   

نوسـازي و تجددگرايانـه     هـاي     شمسي با روي كار آمدن حكومت پهلوي و اتخاذ سياست         

                                                            

در دوره كـوچ    (با توجه به اينكه همه ساله بخشي از دامداران روستايي مناطق مختلـف كـشور در فـصل بهـار                      - ١
به همراه خانواده و يا به شكل رمه گرداني جهت تعليف دام هاي خود به مناطق مرتفع كوهستاني اطـراف و                     ) بهاره

 كوچ مي كنند، لذا به آنها دامدار متحرك روستايي اطالق شده و از نظر الگوي يا ييالقات داراي حقوق بهره برداري
  .قرار مي گيرند) كوچنده(زيست در رديف جمعيت و جوامع غيرثابت يا متحرك 

 .7ص .1379. انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي. تهران. دولت رضاشاه و نظام ايلي.  نقيب زاده، احمد- 2
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رضاشاه، برخورد با ايـالت و عـشاير بـا هـدف كـاهش قـدرت و نفـوذ آنهـا در سـرلوحه                        
  عـشاير بـه اشـكال      اجرايي پهلوي اول قـرار گرفـت و از آن زمـان تـاكنون،             هاي    سياست

طي دو دوره حاكميت پهلـوي      . اند هاي دولتي قرار داشته    مختلف در معرض سياستگزاري   
هاي  اول ودوم و دوره نظام جمهوري اسالمي، متناسب با نوع نگرش و جهت گيري برنامه

دولتي، عشاير نيز نسبت به نحوه برخوردهاي دولت واكنش نشان داده و بـر آن اسـاس،                 
در اين مقاله با اشاره گذرا به رويكرد        . ها شكل گرفته است     عشاير و دولت   نوع تعامل بين  

 به مـسئله ايـالت و عـشاير، تحليـل           قبل از انقالب  هاي    هاي دولت  حاكم بر سياستگزاري  
اصلي درباره عوامل مؤثر در نگرش انساني اجتماعي نظام جمهـوري اسـالمي بـه جامعـه      

ل مناسـب و مـشاركت و همكـاري عـشاير بـا             عشايري و اثرات آن بر درك متقابل، تعام       
  . نظام اسالمي پرداخته خواهد شدهاي  اركان و ارگان

 عشايركوچنده، مديريت جهادي، فرهنگ جهادي، ساماندهي عـشاير،         :كليد واژه ها  
  .الگوهاي توسعه

  معرفي مختصر جامعه عشاير كوچنده ايران
 درصد از جمعيت 30ه  بر اساس برآوردهاي جمعيتي، حدود يك سده قبل، نزديك ب  

از آن زمان تاكنون، با توجه به تشديد جريـان          . دادند  مي كشور را عشاير كوچنده تشكيل    
اسكان عشاير به صورت اسكان اجبـاري، اختيـاري و يـا ناخواسـته و بنـا بـه مقتـضيات                     
اجتناب ناپذير، همواره از نسبت جمعيت عشايري كـشور كاسـته شـده اسـت تـا اينكـه                   

آخرين سرشماري اجتمـاعي اقتـصادي عـشاير كوچنـده كـشور در سـال               براساس نتايج   
 اسـتان كـشور     29 طايفـه مـستقل در       956 ايـل و     103، عشاير كوچنده با تعداد      1387

درصد از  6/1 نفر جمعيت، حدود     1186398 خانوار و    212660استقرار داشته و با تعداد      
  1.جمعيت كل كشور را به خود اختصاص داده اند

                                                            

 .1387. دفتر آمارهاي كشاورزي. نتايج سرشماري اجتماعي اقتصادي عشاير كوچنده. ن مركز آمار ايرا- 1
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 بيانگر آن است كـه جمعيـت        13691ت سازمان برنامه و بودجه در سال        نتايج مطالعا 
 درصد از فـضاي جغرافيـايي كـشور داراي قلمـرو            69اي بالغ بر     عشايركوچنده در گستره  

 درصد از سرمايه دامي كـشور را        25مرتعي و   هاي     درصد از عرصه   30بوده است و حدود     
 درصـد از توليـدات      16توليد بالغ بر  در اختيار داشته و عليرغم نسبت جمعيتي اندك، با          

  . رود  ميپروتئني كشور، از نظر اقتصادي جزو مولدترين اقشار جمعيت ايران به شمار
و اقتـصادي و   متناسب با اهداف موضوع مقاله و بر اساس مقتضيات ساختار اجتماعي  

هاي جامعـه عـشايري كـه در نحـوه برخـورد و مناسـبات بـين                  نظام ايلي، برخي ويژگي   
  :ها و عشاير طي سده شمسي معاصر موثر بوده است به شرح زير قابل طرح هستند تدول

 نظام مشاركت و همبستگي اجتماعي عـشاير بـر سـاختار       . احساس هويت ايلي   -الف  
هـاي ايلـي اسـتوار بـوده و بـسياري از       اي مبتني بر سلـسله مراتـب رده       اجتماعي عشيره 

آنها تابعي از منافع    هاي    ها و قضاوت   گيريمناسبات اجتماعي و اقتصادي، فرآيند تصميم       
گذشـته و نظـام خويـشاوندي در شـرايط كنـوني            هـاي     و مقتضيات نظام ايلـي در دهـه       

  .باشد مي
 احساس مالكيت، تعلق خاطر، علقه و عالقـه آحـاد جمعيـت و جوامـع عـشايري                 -ب

 )محـل كـوچ و اسـتقرار ييالقـي و قـشالقي     هاي    عرصه(بومي   نسبت به قلمروهاي زيست   
و واكنش آنها نسبت به هرگونه تصميم گيري و تعرض و تصرف   ها    موجب بروز حساسيت  

اين وضعيت، به ويژه در شرايطي كـه طـرف عـشايري در جريـان               . شود  مي قلمروهايشان
  .شود هاي تند آنها مواجه مي العمل قرار نداشته باشند با عكسها  امور اتخاذ تصميم

ي، رهبران و مديريت محلي در بـسيج افـراد و           نهادين سنت هاي     كاركردهاي نظام  -ج
عشايري براي مواجهه با هر عامل خارجي مرتبط و تاثيرگذار در امـور عـشاير،               هاي    گروه

در تنظيم و چگونگي برقراري روابط و مناسبات آنها با اشخاص حقيقي و حقوقي خـارج                
  .از گروه خودي مؤثرمي باشد

                                                            

 .1369. انتشارات سازمان برنامه و بودجه. هاي گروه مطالعات هامون  نتايج بررسي- 1
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فرهنگي و هاي   و تعصب نسبت به ارزش اشتهار به شجاعت و سلحشوري، وفاداري -د
پايبندي به صداقت درگفتار و عمـل و انتظـار رفتارهـاي مـشابه از اشـخاص حقيقـي و                    
حقوقي در روابط و مناسبات فيمابين در نحوه برقـراري ارتبـاط واسـتمرار آن تاثيرگـذار             

  .است
رسـوم   مقاومت در برابر تماميت خواهي و حساسيت در برابر تعـرض بـه باورهـا و                  -ه

جغرافيـايي و خـانوادگي از طـرف هـر عامـل            هـاي     فرهنگي، حريم هاي    اجتماعي، ارزش 
خارجي، موجب بروز واكنش عشاير شده و به اشـكال مختلـف ممكـن اسـت در سـطوح                   

  .جمعي و يا بر اساس تصميم فردي، مبادرت به  عكس العمل نمايند
الت و طوايف عشايري  با توجه به نهادينه شدن ضرورت همكاري و همياري بين اي   -و

براي انطباق و سازگاري با شرايط اجتماعي، سياسي و محيطي سـخت و متغيـر، اسـاس                 
منـافع مـشترك    هـاي     الگوي زيست عشايري از طرفي بر پايه تعاون و همكاري در حوزه           

و طوايف داراي منافع مشترك گذاشته شده و از طـرف ديگـر هنـوز هـم در                  ها    بين تيره 
اتحاد و ائتالف بـراي تقابـل بـا عوامـل     هاي    كوچكتر از آن، ظرفيت    هاي  سطح تيره و رده   

مهاجم خارجي و يا اتخاذ تصميم و اقدام جمعي براي نحوه مواجهه با مجموعـه مـسائل                 
به ايـن دليـل در شـرايط كنـوني نيـز آحـاد جمعيـت و                 . مبتالبه امور عشاير وجود دارد    

مشاركت و همكاري يا    هاي    تانسيل از پ  ،اجتماعات عشايري متناسب با نوع تعامل مناسب      
در برابر برخوردهـاي غـرض آلـود و جهـت دار اشـخاص حقيقـي و حقـوقي بـا آنهـا، از                        

بـاالي اتحـاد و اتفـاق بـراي مقاومـت جمعـي در برابـر رفتارهـا و اقـدامات                     هاي    ظرفيت
  .نامتناسب برخوردار هستند

  جامعه عشايري وحكومت پهلوي
تالطم ايران، ايالت و عشاير نقش درخور توجهي        طي تاريخ پر  به طوري كه اشاره شد      

تاريخي مختلـف، تـامين     هاي    اند و در دوره     در مناسبات سياسي و اجتماعي كشور داشته      
كننده اصلي نيروهاي نظامي كشور بـوده و در منـاطق مـرزي، وظيفـه اوليـه مـرزداري                   

ي مختلف،  همچنين طي دوران تاريخ   . وحفاظت از كيان كشور به عهده عشاير بوده است        
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به ويژه در دوره اسالمي، ايالت و طوايف عشايري يا مستقيما قدرت و حاكميت سياسـي              
كشور را دراختيار داشته و يا نقش بسيار تاثيرگـذار و تعيـين كننـده در كـسب قـدرت،                    

ايـن وضـعيت تـا      . هاي حكومتي بر عهـده داشـتند       استمرار حاكميت و يا انقراض سلسله     
 روي كار آمدن حكومت پهلوي ادامه داشته است تـا اينكـه       ابتداي سده شمسي معاصر و    

رضاشاه با تمسك به شعار تجدد و نوسازي، درصدد برآمد تا با تـضعيف و از بـين بـردن                    
قدرت و كاركردهاي اركان و اجزاي ساختارها و نيروهاي اجتماعي و سياسي سـنتيِ بـه                

حاكميـت  هـاي     د پايـه  اصطالح رقيب و محدودكننده اهداف واغراض حكومت خود، بتوان        
لذا با فرض عشاير به عنوان يكي از نيروهاي اجتماعي داراي           . نوپاي خود را تثبيت نمايد    

 دولـت، امـر تـضعيف       انهتماميت خواه هاي    عمال سياست هاي مقابله و مبارزه با اِ      ظرفيت
قدرت و حذف فيزيكي عشاير را در راس اقـدامات خـود قـرار داد و بـا اجـراي سياسـت                      

 اشـتغال،  مولـد، عشاير ـ بدون فراهم كـردن زمينـه فعاليـت     ) تخته قاپو(باري اسكان اج
هـاي   سكونت و ساير تمهيـدات زنـدگي يكجانـشيني ـ انـسجام سـنتي كـوچ و فعاليـت        

 سـاله   37طـي دوره حاكميـت      هـا      استمرار اين سياسـت    .معيشتي عشاير را مختل نمود    
عـشاير، بـا سـركوب و اعمـال         پهلوي دوم، عالوه برتضييع بيشترحقوق عرفـي و قـانوني           

مديريت نظامي در مناطق ايلي و تصرف قلمروهاي آنهـا، موجـب تـضعيف سـاختارهاي                
اجتماعي سنتي، نظام كوچ، اقتصاد، مديريت و رهبري محلـي عـشاير شـد و روز بـه روز         
آنها را نسبت به نوع نگرش و خيرخواهانه بودن اكثر برنامه ها، رفتارها و اعمال حكومت،                

  .  بي اعتماد و بدبين نمودمشكوك،
مشخصه ديگر رفتار رژيم پهلوي با عـشاير، برخوردهـاي آمرانـه نظـام اداري، ديـوان                 

گفتمـاني و حـل     هـاي     ساالري قيم مĤبانه و توسل به اعمال زور به جاي استفاده از روش            
كه در اغلب مـوارد، چـه در زمينـه           وفصل مسائل به صورت كدخدا منشانه بود؛ به طوري        

ريزي و   و اراضي عشاير و چه به هنگام  برنامه        ها    منجر به تصرف عرصه   هاي     تصميم اتخاذ
در قلمروهاي عـشايري و يـا بـراي عـشاير،           ها    و پروژه ها    تصميم گيري براي اجراي طرح    

موضوع با آنان در ميان گذاشته نشده و به رأي و نظر عـشاير ذينفـع و يـا بهـره منـد از                        
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به همين خاطر، آحاد رهبران و جمعيـت        . شد جه جدي نمي  و پروژه ها، تو   ها    منافع طرح 
هـاي   عشايري از اين نحوه مديريت قيم مĤبانه و آمرانه دولت خـشنود نبـوده و بـه روش                 

گوناگون در صدد استيفاي حقوق در معرض چپاول خود و جلب توجه محافـل مختلـف                
 عـشاير بـه   فرهنگي و اقتـصادي و اجتمـاعي  هاي  براي شناسايي و محترم شمردن ارزش   

. عنوان يك جامعه و الگوي زيست متفاوت با جوامع يكجانشين شهري و روستايي بودنـد            
هاي حاكميت نسبت به مشاركت عشاير در فراينـد سياسـتگزاري، برنامـه              توجهي ولي بي 

و عدم اهتمام كارگزاران امـور عـشاير در تعامـل           ها    ريزي، تصميم سازي و تصميم گيري     
 شكاف بين جوامع عشايري با اركان حاكميـت پهلـوي روز بـه              مناسب با آنها موجب شد    

اجـرا  هـاي   و پروژهها  روز بيشتر شده و در نتيجه در دوره قبل از انقالب، بسياري از طرح         
هـاي    شده در مناطق عشايري نيز با كمترين سطح مشاركت و اعمال نظر افـراد و گـروه                

 در عـدم توجـه نظـام حـاكم و         گرفت؛ به طوري كه اسـتمرار ايـن رويـه           مي ذينفع انجام 
كارگزاران محلي آن، به برقراري روابط حسنه و تعامل مناسب بـين عـشاير و حاكميـت،                 

  .شد  ميدولتيهاي  و مقاومت عشاير در مقابل برنامهها  منجر به بروز انواع مخالفت
  طرح مسئله و چارچوب مفهومي

هلـوي بـا جامعـه      به استناد مباحث مورد بحث در خصوص نحوه برخورد حاكميـت پ           
توان اذعان نمود پيروزي انقالب اسالمي فرصتي بـراي جبـران بـي      ميعشايري، به يقين 

در كنار ديدگاه بسيار مثبت رهبران عالي نظـام         . حكومت نسبت به عشاير بود    هاي    مهري
رژيـم سـابق در     هـاي     اسالمي به جامعه عشايري و سعي دولت انقالبي در جبران كاستي          

رغم وجود سازمان دامداران متحرك به عنوان سازمان متولي بخـشي از            قبال عشاير، علي  
 و همزمان با تشكيل جهاد سـازندگي، امـر          1358جمعيت دامداركوچنده كشور، از سال      

رسيدگي به امور عشاير به جهاد عشايري واگذار شـد كـه اغلـب كاركنـان آن خاسـتگاه                   
هـداف انـساني و اجتمـاعي       عشايري و روستايي داشـتند و عـشاير بـا مـشاهده و درك ا              

مديريت، روحيه و فرهنگ جهادي در گفتار و عمل، به مـديريت جهـادي و كاركردهـاي        
رسـاني،   خـدمات هاي    كارگزاران آن اقبال نشان داده و با برقراري تعامل مناسب با برنامه           



 140 فصلنامه عشايري ذخاير انقالب

توسـعه منـاطق عـشايري، بـه        هاي    ساماندهي به كوچ و اسكان و مشاركت فعال در طرح         
، خـط بطـالن كـشيدند و بـا          "سنتي بودن جامعه به عنـوان مـانع توسـعه         " يها  ديدگاه

درصـورتي كـه    «مشاركت و همكاري با مديريت جهـادي، ايـن بـاور را ارائـه دادنـد كـه                   
كارگزاران امور توسعه، قادر به برقراري تعامل مناسب با جامعه هدف باشند، سنتي بودن              

تواند محرك موتـور توسـعه نيـز          مي حتيجامعه نه تنها سد راه توسعه نخواهد شد بلكه          
 ».باشد

شود اين بررسي با ثابت و   ميطور كه از طرح مسئله و عنوان مقاله نيز استنباط  همان
ق فرض نمودن موفقيت فرهنـگ، مـديريت و روحيـه جهـادي در برقـراري ارتبـاط                  محقَ

خـدمات  هاي عـشايري برخـوردار از         منتهي به جلب مشاركت آحاد افراد و گروه        مناسبِ
با اين ارگان، در صدد آن است كـه بـا برشـمردن             ) مديريت جهادي (سازمان امور عشاير    

روان شناسي اجتمـاعي، جامعـه شناسـي و مـردم شناسـي             هاي     ويژگي وبرخي متغيرها   
جامعه عشايري و بعضي شاخصهاي فرهنـگ و مـديريت جهـادي، عوامـل تأثيرگـذار در                 

 بين عشاير با دستگاه اداري اجرايي متـولي  جلب مشاركت مردمي و تداوم تعامل مناسب  
  . ساله را مورد بررسي قرار دهد33طي دوره ) سازمان امور عشاير / جهاد عشايري (

اين بررسي از نظر ماهيتي، كيفي و روش مورد استفاده توصيفي           شناسي    از نظر روش  
عه مفهـومي جامعـه شناسـي توسـ       هاي    براي بررسي موضوع مقاله از چارچوب     . مي باشد 
شود و از آن ميان نيز متناسب با هدف مقاله از نظريـات مربـوط بـه تبيـين                     مي استفاده

سنتي بودن يا سنتي ماندن اجتماعات روستايي و عشايري و اثرات محدود كننده آن در               
  .شود  ميبرقراري ارتباط سازنده بين كارگزاران توسعه و جامعه هدف توسعه استفاده

ختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع روستايي و ساهاي  با توجه به مشابهت
از ساختار اجتمـاعي و اقتـصادي       هايي    عشايري با همديگر و حتي سنتي تر ماندن بخش        

، امكـان   1357زندگي عشاير نسبت به روستاها در اوان پيروزي انقالب اسالمي در سـال              
نتي مـؤثر در توسـعه      و نظريات مربوط به بررسـي سـاختارهاي سـ         ها    استفاده از رهيافت  

  .نيافتگي جوامع روستايي در اجتماعات عشايري نيز مصداق دارد
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ازجمله نظرياتي كه در حوزه بررسي و تبيين شرايط سـنتي اجتماعـات روسـتايي و                
) تمـايزات سـاختي   (تفكيك ساختاري   توان از نظريه      مي ارائه شده است  ) عشايري(قومي  

خـرده فرهنـگ    ، نظريـه    )1941( ردفيلـد     شـهري  –نظريه قومي   ،  )1963(نيل اسملسر   
 ايزنـشتاد و    تئـوري نوسـازي   و  نظريه پااليش    فاستر،   خير  محدود  راجرز، نظريه   دهقاني  

از بين نظريات مورد اشـاره، در ايـن         . اشاره كرد ) 1960( والتر روستو    نظريه مراحل رشد  
 و مـشخص  » نظريه خـرده فرهنـگ دهقـاني راجـرز        «مقاله با مطرح نمودن خطوط كلي       

نمودن اجزا و عناصر خرده فرهنگ دهقاني، در صدد تبيين اين موضوع خواهيم بود كـه                
در آستانه پيروزي انقالب اسالمي، اجتماعات عشايري تقريباً كليه اجـزاء و عناصـر يـك                
جامعه سنتي، به عنوان عامل محدود كننده اركان و عوامل رشد و توسـعه را دارا بودنـد                  

 شرايط، برقراري تعامل بسيار مناسب و فزاينده بين افـراد و            ولي عليرغم حاكم بودن اين    
عشايري و روستايي با عوامل و كارگزاران اداري و اجرايـي متـولي             ) اجتماعات(هاي    گروه

هدف توسعه، با وجـود داشـتن كليـه         هاي    باعث شده است افراد و گروه     ) جهاد عشايري (
ان توسـعه، بـه جـاي آنكـه عناصـر           فرهنگ سنتي، به خاطر اعتماد به كارگزار      هاي    مؤلفه

وارد عمل شوند به عوامـل و       ) توسعه(سازندگي  هاي    فرهنگ سنتي به عنوان موانع برنامه     
  .سازندگي تبديل شدندهاي  مشاركت و همكاري با كارگزاران و برنامههاي  محرك

اي بـالغ بـر سـه دهـه حـضور،        دهد استمرار اين تعامل طـي دوره        مي نشانها    بررسي
 همكاري بين مديريت جهادي با جامعه و مناطق عشايري عالوه بر اينكه باعث              فعاليت و 

 هاي مشاركت برانگيز نشده است بلكه هنوز هـم         كاهش اعتماد متقابل و تضعيف شاخص     
و مناسبات مشترك، كاركردهاي مثبت عناصر ها  فعاليتهاي  توان در بسياري از حوزه مي

  1.اهده نمودمتقابل را مش و عوامل همكاري و اعتماد

                                                            

هـاي توسـعه نمونـه        نتيجه مطالعات مهندسين مشاور شرق آيند درباره ارزيابي برنامه هـاي اسـكان در كـانون                - 1
 درصد از عشاير مشمول برنامه هاي اسكان، ميزان رضايت خود از عملكرد سـازمان امـور                 82,3ر آن است كه     نشانگ

 .عشاير را در حد متوسط و زياد اعالم كرده اند
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هـاي بررسـي ابعـاد مـديريت و فرهنـگ            نتيجه شش دوره برگزاري سلسله همـايش      
 توسـط وزارت جهـاد كـشاورزي و طـرح مقـاالت             1391 تا   1386هاي    جهادي طي سال  

متعدد، بيانگر آن است كه مديريت جهادي، موجد رويكردهـاي نهادينـه شـده جديـدي                
مـدار بـه      و ارائـه الگـوي مـديريت ارزش        مربوط به عمران و توسعه روستايي     هاي    درحوزه

عنوان الگوي فرهنگي و مديريتي، تحت عنوان فرهنگ، روحيه و مديريت جهـادي بـوده               
بعـد از   » الگوي توسعه روستايي ايرانـي    «كه در بسياري از محافل علمي، از آن به عنوان           

  .شود  ميپيروزي انقالب اسالمي ياد
  :نع توسعهنظريه خرده فرهنگ دهقاني به مثابه موا

بــه اعتقــاد راجــرز، در جريــان دگرگــوني و توســعه روســتاها، شــناخت و آگــاهي از 
. از اهميـت بـسزايي برخـوردار اسـت        ] روستاييان و عشاير  [خصوصيات فرهنگي دهقانان    

دگرگوني اجتمـاعي در روسـتاها، اگـر بـر پايـه شـناخت ارزش هـا، نظرهـا و         هاي   برنامه
روسـتاها و روسـتائيان از لحـاظ    . ، شكست خواهد خورددهقانان استوار نباشدهاي    انگيزه
پذيرش دگرگوني، بسيار متنوع هستند و در نهايت، هركدام از ايـن            هاي    و زمينه ها    شيوه

توسعه روستايي بايد مكـان و      هاي    مجريان برنامه . باشند  مي اجتماعات نيز منحصر به فرد    
را بـه دقـت در نظـر داشـته          هاي خـود     هاي فرهنگي و جمعيتي گيرندگان برنامه      ويژگي
  .باشند

  :عناصر خرده فرهنگ دهقاني از نظر راجرز عبارتند از
پـايين   -4،  تقـديرگرايي -3،  فقدان نوآوري  -2،  عدم اعتماد متقابل در روابط شخصي      -1

كم اهميت   -6،  عدم توانايي چشم پوشي از منافع آتي       -5،  بودن سطح آرزوها و تمايالت    
 -10،  محـل گرايـي    -9،  وابستگي به قـدرت    -8،  نواده گرايي خا -7،  دادن به عامل زمان   

 1فقدان همدلي

                                                            

 .1363. انتشارات اطالعات.  تهران. جامعه شناسي توسعه و توسعه روستايي ايران. مصطفي.  ازكيا،- 1
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 ميالدي و عمدتاً براساس مطالعات تجربـي        60با اذعان به اينكه نظريه راجرز دردهه        
در مناطق روستايي برخي كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي ارائه شده اسـت، ممكـن          

 ساختاري و رفتاري موجود در روابط و        مورد اشاره وي با عناصر    هاي    است برخي از مؤلفه   
مناسبات و فرهنگ روستاها و مناطق عشايري ايران انطباق كامل نداشته باشد، ولـي بـه          
عنوان چارچوب نظري براي شناسايي و تبيـين بخـشي از كاركردهـاي شـرايط زنـدگي                 

، مؤلف  با اين حال، شايد ديدگاه آقاي تقوي      . سنتي روستاها از اعتبار الزم برخوردار است      
ها و ساختارهاي جوامع سنتي ايران، بيشتر        كتاب جامعه شناسي روستايي، درباره ويژگي     

. اجتماعات روستايي و عشايري ايران نزديك باشد      هاي    از نظريه راجرز با شرايط و ويژگي      
ماننـد سـنت گرايـي،      هـايي     اجتماعات سنتي ايران، مؤلفه   هاي    تقوي براي تبيين ويژگي   

هـاي   وديت و بسته بودن، ايستايي و ركود، سرنوشت گرايـي و نقـش  محافظه كاري، محد 
انتسابي را برشمرده و شاخص رفتارهاي سـنتي روسـتاييان را نيـز در صـبر و بردبـاري،                   
بدبيني و بي اعتمادي، خوش باوري، همياري، مهمان نوازي، ارزش جـنس و ارزش سـن      

  1.نمايد  ميطبقه بندي
يشتر نظريات مطروحه را داشته باشيم با شناخت        بدون اينكه قصد بررسي و واكاوي ب      

جوامع سنتي، بايـد در نظـر داشـت كـه اكثـر نظريـات و                هاي    و شاخص ها    برخي ويژگي 
هـاي    الگوهاي توسعه، در مقام آسيب شناسي يا توجيه داليل عدم موفقيت كامل برنامـه             
 مـل توسعه در جوامع سنتي روسـتايي و عـشايري، سـاز و كارهـاي مربـوط بـه نحـوه ع                    

حاكم بر جوامع روستايي و عشايري      » نهادين سنتي و روان شناسي اجتماعي     هاي    نظام«
  .دانند را بسيار تاثير گذار مي

فرهنـگ و مـديريت جهـادي درصـدد تبيـين ايـن             هاي    اين بررسي با تشريح ويژگي    
ديدگاه است كـه عليـرغم پـذيرش برخـي كاركردهـاي محـدوديت آفـرين مناسـبات و                   
  رفتارهاي سنتي در فرآيند توسعه، ولي در همان شرايط سنتي مفروض نيـز در صـورتي               

                                                            

 .1383. انتشارات دانشگاه پيام نور. تهران. شناسي روستاييجامعه .  تقوي، نعمت اهللا- 1
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 كه كارگزاران امور توسعه روستايي و عشايري، قادر به برقراري ارتباط مناسب با جامعـه              
الزم براي جلب مشاركت جوامع هـدف باشـند، چـه بـسا،       هاي    هدف بوده و واجد ويژگي    

توانند به عنوان عامل محـرك توسـعه          مي و كاركردهاي جامعه سنتي   ها    پاره اي از مؤلفه   
توان گفت شايد يكي از داليل عـدم موفقيـت كامـل            مي نيز مطرح باشند و بر اين اساس      

پيش از انقالب، مربـوط بـه       هاي    ناطق عشايري در سال   عمراني و توسعه در م    هاي    برنامه
توسـعه و ضـعف و يـا عـدم درك صـحيح             هاي    آميختگي اغراض سياسي با اهداف برنامه     

بسياري از استراتژيست ها، سياستگزاران، برنامه ريزان و مديران اجرايـي امـور عـشاير از      
شاير بود كـه بـه      سياسي ع هاي    اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و جهت گيري      هاي    ويژگي

اعتماد نداشتند و بـه همـين   ها   تبع اين مسئله، عشاير نسبت به خيرخواهانه بودن برنامه        
مقاومت نموده، در جريـان اجـراي       ها    و پروژه ها    دليل يا در مقابل اجراي بسياري از طرح       

آنهـا در مراحـل    هـاي     كردند و نهايتا به خاطر بي توجهي به خواسـته           طرح مشاركت نمي  
اجتماعي عـشاير    -سازي، تصميم گيري و عدم لحاظ نمودن مقتضيات فرهنگي          تصميم  

  .كردند استقبال و حتي استفاده نميها  در اجراي طرح ها، از نتايج طرح
هاي فرهنگ و مديريت جهادي و كاركردهاي مشاركت برانگيز آن در            ويژگي

  جامعه عشايري
گـي و ارزشـي و عـدالت        جهادسازندگي از جمله نهادهايي است كـه در فـضاي فرهن          

تـشكيل  ) ره  ( به فرمـان امـام خمينـي         1358محوري حاكم بر انقالب اسالمي، در سال        
امـور اداري   هاي    از عرصه هايي    شده و از همان زمان به صورت فزاينده و مؤثر وارد حيطه           

، محروميت زدايي از منـاطق      )سازندگي(عمراني و خدمات رساني     هاي    و اجرايي، فعاليت  
بـه ويـژه    (خودكفايي و خوداتكايي اقتصادي     هاي    و عشايري كشور، اجراي طرح    روستايي  

در اولويت قرار دادن برنامـه ريـزي بـراي افـزايش رانـدمان فعاليـت و توليـد در برخـي                      
و نهايتاً ايفاي نقـش ممتـاز در پـشتيباني          ) محصوالت كشاورزي استراتژيك مانند گندم    

زيـاد و   هـاي     ر گذاشتن فـراز و نـشيب      رزمي و مهندسي جنگ تحميلي شد و با پشت س         
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جلب آراي موافق و مخالف متعدد، امروزه هنوز در بسياري از محافل علمي، برنامه ريزي               
و زواياي  فرهنگ و مديريت جهـادي جريـان         ها    و اجرايي كشور بحث درباره ابعاد، ارزش      

موافـق و   ي  هـا   آينده، شاهد ارائـه نظـرات و ديـدگاه        هاي    و دهه ها    داشته و بايد طي سال    
مخالف در اين حوزه و محك خوردن بيشتر الگوي مديريت، فرهنگ و روحيه جهادي در               

  .زمينه سازندگي و الگوي توسعه روستايي باشيم
تصميم گيري، برنامه   هاي    براساس نتايج به دست آمده از تحقيق درباره بررسي شيوه         

 الگـوي مـديريت     تأييـد شـده در تبيـين      هـاي     ريزي و اجرايي جهاد سازندگي، شـاخص      
هـاي    اي، ويژگي  دهد كه از نظر ابعاد مختلف ساختاري، رفتاري و زمينه           مي جهادي نشان 

نوين مـديريت،   هاي    برجسته اي در مديريت جهادي وجود داشته است كه بر پايه نظريه           
تواند زمينـه سـاز موفقيـت و اثربخـشي            مي در مديريت هر سازماني   ها    وجود اين ويژگي  

  1.باشد
شاخص فرهنگ، مديريت و روحيه جهادي به شرح زير قابل بيـان            هاي    ژگيبرخي وي 

  :هستند
  . در نظر داشتن رضاي خدا در انجام امور محوله -
 .توجه به كار و مسئوليت به عنوان تكليف و رسالت، نه وظيفه اداري صرف -
مشاركت پذيري باال و اجراي مديريت مشاركتي به صورت حضور مديران و كارشناسان              -

و مشاهده مستقيم مسائل، نيازهـا و       ) روستاها و مناطق عشايري   (تن جامعه هدف    در م 
 . اخذ راهكارها ازخود مردم

 .ريسك پذيري باال در تصميم و اقدام در موارد مقتضي -
 .اجرايي در امور چند منظورههاي  مديريت انعطاف پذير و داراي قابليت -
 ).  ويژه در دهه اول فعاليتبه(شورايي و غير متمركز بودن ساختار تصميم گيري  -

                                                            

. هاي نهادهاي توسعه روستايي در ساير كـشورها        هاي مديريت جهادي با ويژگي     مقايسه ويژگي . عفتي، محمد  - 1
 .1389. وزارت جهاد كشاورزي. ارائه شده در پنجمين همايش فرهنگ و مديريت جهادي
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هـاي   گيري با رويكرد غالب كيفـي و اسـتفاده از روش      و فنون تصميم  ها    بكارگيري روش  -
 .هم انديشي، تبادل افكار و تجارب

و تعديل آنهـا متناسـب بـا شـرايط اجتمـاعي،            ها    انعطاف پذيري در وظايف و مسئوليت      -
 .اقتصادي، فرهنگي و محيطي متحول

و باورهاي حاكم بر    ها    قت درگفتار و عمل و هماهنگي بين ارزش       خدمت بي شائبه، صدا    -
 .و اعتقادات جهادگرانها  روستاها با ارزش

 .خاستگاه روستايي و عشايري بسياري از جهادگران -
و الگوهاي رفتاري و ارزشي مشترك بـا روسـتاييان و عـشاير در نحـوه                ها    عالئق، سمبل  -

 ... . برگزاري و شركت در مراسم و لباس پوشيدن، ارتباطات، مناسبات اجتماعي،

ارتباط مستمر و حضور در متن روستا و انطباق و هم راستايي بين نيازهاي اولويـت دار                  -
 .روستائيان و عشاير با تصميمات مديران و پذيرش جامعه روستايي و عشايري

عوامل مؤثر در رابطه تعاملي مثبت بين جامعه عشايري بافرهنگ ومديريت           
  جهادي 

قانونگذاري، سياستگزاري و برنامـه ريـزي امـور    هاي  شواهد زياد در زمينه   وجود   -1
، )رضاشـاه (عشاير در دوره قبل از انقـالب حكايـت از آن دارد كـه در دوره پهلـوي اول                    

گيري سياسي و نظامي مبنـي بـر         دولت در امور عشاير، عمدتاً با جهت      هاي    اغلب برنامه 
 رويه در دوره پهلوي دوم بـه شـكلي نـسبتاً            گرفته و اين    مي حذف فيزيكي عشاير انجام   

 شواهد نـشان  .  عمراني استمرار داشته است    -تعديل شده است و با جهت گيري سياسي       
دهند سياست راهبردي دولت پهلوي دوم در خصوص عشاير نيـز بـه سـمت حـذف                  مي

هـاي   تدريجي الگوي زيست عشايري گرايش داشته اسـت كـه عمـدتاً بـا اجـراي طـرح         
با اين حال، عليرغم تـالش درخـور        . گرفت  مي  يكجانشين كردن آنها انجام    عمراني براي 

علوم اجتماعي مبني بر انجـام مطالعـات بنيـادي         هاي    تحسين تعدادي از محققان حوزه    
وكاربردي درباره برخـي از منـاطق عـشايري كـشور، پرواضـح اسـت كـه در چـارچوب                    
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تمـدن بـزرگ،    هـاي      بـه دروازه   بلندپروازانه رژيم گذشته مبني بـر دسـتيابي       هاي    برنامه
توانـست   حضور پررنگ زندگي عشايري مبتني بر كوچندگي در اقصي نقاط كشور نمـي            

توسعه رژيم پهلوي باشد، به همين خـاطر سـعي         هاي    مطلوب و مقبول كارگزاران برنامه    
در راستاي الگوهاي نوسـازي و تجـددگرايي مثـل          هايي    شد با اجراي مجموعه برنامه     مي

ضي، فروپاشي ساختار اجتماعي و نظام ايلـي، تـصرف قلمروهـاي عـشايري              اصالحات ار 
و توسعه صنايع و غيره، در بسياري از امور از قدرت و نفوذ ها  براي ايجاد كشت و صنعت

اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي عـشاير كاسـته و علقــه و       هـاي   و توانمنـدي 
 هويـت و فرهنـگ عـشيره اي از    نسل جوان و فرهيخته ايلي را نسبت بـه        هاي    وابستگي

يكـي  . شد  مي بين بردند و به اين ترتيب، طي چند دهه، طومار زندگي عشايري برچيده            
توان در پيشدستي بـراي حـذف عنـوان عـشاير از سـازمان                مي از شواهد اين موضوع را    

 1353متولي ايالت و عشاير و نامگذاري آن به اسم سازمان دامداران متحرك در سـال                
ذا خبرگان و نخبگان عشاير با تحليل و درك مـسئله، ضـمن اينكـه در صـدد                  ل. دانست

شبه توسعه و آباداني رژيم نبودنـد بلكـه متناسـب بـا             هاي    همراهي و همكاري با برنامه    
شرايط سياسي و اجتماعي آن زمـان، بـه انحـاي مختلـف و اشـكالي همچـون مبـارزه                     

، بي توجهي، كاهش مشاركت مسلحانه، طرح دعاوي حقوقي، استمرار زندگي كوچندگي    
اجـرا شـده، مخالفـت خـود را بـا           هـاي     بـرداري از اغلـب برنامـه       و عدم استقبال و بهـره     

 .كردند هاي جهت دار دولت وقت اعالم و اعمال مي سياست
اسناد و مدارك مربوط به نوع نگرش و نحوه مديريت امور عشاير توسط حكومت  -2
 و مبارزات بين ايالت و عشاير و آن حكومـت            آكنده از انواع تعارضات، برخوردها     ،پهلوي
يكجانبه و غرض آلود رژيم پهلـوي در اجـراي          هاي    نتايج حاصل از اعمال سياست    . است
عمراني جهت دار و نگرش حذفي نسبت به عـشاير، ماننـد اجـراي سياسـت                هاي    برنامه

و تصويب قوانين مختلف درجهت سـلب و تـضعيف حقـوق            ) تخته قاپو (اسكان اجباري   
و برخوردهـا   هـا     و حتي بروز تـنش    ها    في و قانوني عشاير، منجر به  افزايش نارضايتي        عر

هـاي   به همـين دليـل، عـشاير بـه اكثـر برنامـه      . بين عشاير و حاكميت پهلوي شده بود      
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عمراني و توسعه اي دولت، به ديده بي اعتمادي نگريسته و بـا توجـه بـه اينكـه اغلـب                     
و ها  بالغي داشت در فرآيند برنامه ريزي و اجراي طرح       دولت، حالت آمرانه و ا    هاي    برنامه

پروژه ها، يا جايي براي اعالم و اعمال نظر عشاير در نظر گرفته نشده بود و يـا سـاختار                    
مجري و وجه نظر و طرز تلقي كارگزاران اجرايي، حالـت         هاي    نهادي و مديريتي دستگاه   

مـشاركت پـذيري عـشاير      اي  هـ   كامال بوروكراتيك و رسمي داشته و اغلب فاقد ظرفيت        
بعد از پيروزي انقالب، با هاي  در حالي كه در سال. شد  ميحكومتيهاي  نسبت به برنامه 

توجه به نگرش عدالت محور نظام اسالمي، ديدگاه بسيار مثبت رهبران عـالي نظـام بـه              
حقـوق از دسـت رفتـه عـشاير و          ) اسـتيفاي (جامعه عشايري و سعي آنها بر برگرداندن        

 پشتيباني اكثريت قريب به اتفاق عشاير از نظام جمهوري اسالمي، شرايطي را             حمايت و 
مهيا نمود و آحاد جمعيت عشايري نيـز بـا درك جهـت گيـري خيرخواهانـه و اهـداف                    

سـازندگي و خـدمات رسـاني جهـاد عـشايري           هـاي     انساني و اجتماعي حاكم بر برنامـه      
دولـت مـشاركت و     هـاي      برنامـه  ، با همدلي و همنوايي مـضاعف در       )سازمان امورعشاير (

 .همكاري مي كردند
آن در  هـاي      و تمركـز اصـلي فعاليـت       1358 با تشكيل جهادسـازندگي درسـال        -3
جهاد هاي    روستاها، از همان ابتداي آغاز فعاليت     ) سازندگي(عمران و آباداني    هاي    زمينه

د هاي داراي جمعيت عشاير كوچنده كشور، واحـدي نيـز بـه اسـم جهـا                در اغلب استان  
عــشايري تــشكيل و امــور خــدمات رســاني و ســازندگي در منــاطق عــشايري را انجــام 

 با ادغام واحدهاي جهاد عشايري با سازمان دامداران متحرك و           1363از سال   . دادند مي
تشكيل سازمان امور عشاير به عنوان سازمان مستقل متولي امـور عـشاير و وابـسته بـه                  

منـاطق عـشايري تحـت مـديريت، فرهنـگ و           جهاد سازندگي،  امر خدمات رساني بـه         
روحيه جهادي استمرار پيدا كرد؛ به طوري كه هنوز هم در برخي از منـاطق عـشايري،                 
مردم، سازمان امور عشاير را به اسم جهاد عشايري مي شناسند و اين موضـوع نـشانگر                  

، خـود هـاي   آن است كه اوالً كاركنان اين سازمان در فرآيند انجام وظـايف و مـسئوليت          
مورد اشاره درخصوص مديريت، فرهنگ و روحيه جهادي را رعايت     هاي    مجموعه ويژگي 



 149 ...بررسي عوامل موثر در تعامل 

اند و مهم تر آنكه طرز تلقي آحاد جمعيت عشايري مبني            نموده و مالك عمل قرار داده     
بر اطالق صفت جهادي به دستگاه اجرايي متبوع و كاركنان آن، بيانگر تداوم فرهنـگ و    

 .ازمان مي باشدروحيه جهادي در بين كاركنان س
، جامعه عشاير كوچنـده ايـران       1357در آستانه پيروزي انقالب اسالمي در سال         -4

بـه صـورت   ها   درصد كوچ70، انجام بيش از 1 درصد باسوادي25 تا   20با داشتن حدود    
 اقتصادي نسبت به جامعه     -توسعه اجتماعي هاي    سنتي، پايين بودن بسياري از شاخص     
ف برخــورداري از تــسهيالت خــدماتي و ارتبــاطي، روســتايي و متوســط كــشوري، ضــع

 80محدوديت دسترسي به امكانات زيربنايي به ويژه نداشتن راه دسترسـي در بـيش از         
ساختاري جامعه سنتي هاي  ، واجد بسياري از شرايط و ويژگي...درصد مناطق ييالقي و 

، كـارگزاران   بـه طـور قطـع     . شـود  بود كه از آنها به عنوان موانع رشد و توسعه يـاد مـي             
دوره ) كاركنـان جهادسـازندگي   (مديريت اجرايي و توسعه مناطق روستايي و عـشايري          

مـورد  هاي  بعد از انقالب نيز با اثرات محدودكننده آن مواجه بودند ولي با اتكا به ويژگي           
هاي فرهنگ و مديريت جهادي به صورت برقراري ارتباط توام           اشاره در خصوص ويژگي   

سائل به صورت مستقيم با جمعيت مشمول برخـورداري از خـدمات            با همدلي و طرح م    
جهاد سازندگي، توانستند در تعامالت بين خود و عشاير شرايطي را به وجود آورند كـه                
در اثر آن، بسياري از نقاط ضـعف و تهديـدهاي پـيش روي پيـشرفت و ترقـي منـاطق                 

 .مودندروستايي و عشايري را به فرصت هايي براي رشد وتوسعه تبديل ن
كاركنان سازمان امورعشاير بـا اتكـا بـه مـديريت، فرهنـگ و روحيـه جهـادي                   -5

عمراني و زيربنايي، خـدمات     هاي    و پروژه ها    توانسته اند حجم بسيار زيادي از انواع طرح       
سـاماندهي واسـكان عـشاير منـاطق        هـاي     اجرايي مربوط به برنامـه    هاي    رساني و برنامه  

و تعارضـات اجتمـاعي و      هـا     رين زمينـه بـروز تـنش      مختلف كشور را تقريباً بدون كمتـ      
 هـزار كيلـومتر   900توان به احداث بيش از   ميسياسي به انجام برسانند كه از آن ميان      

                                                            

، نـسبت باسـوادي در افـراد        )1366سـال   (اقتصادي عـشايركوچنده    - اجتماعي  براساس نتايج اولين سرشماري    - 1
 . درصد بود27ساله و بيشتر، 6
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 خـانوار  71437راه دسترسي به مناطق عشايري، فراهم آوردن زمينـه اسـكان بـيش از           
ن توسـعه    كـانو  245هاي اسكان هدايتي و خودجوش و ايجاد تعـداد           عشايري در كانون  

ها   اين بخش از فعاليت1.هدايتي عشايري براي اسكان عشاير اشاره نمود  ) آباد   نو شهرك(
از آن جهت حايز اهميـت اسـت كـه بـا توجـه بـه سـابقه ذهنـي عـشاير و بـسياري از                        
صاحبنظران امور عشاير از سياست اسكان اجباري عشاير در دوره رضاشـاه و مخالفـت،               

عمرانـي جهـت دار     هـاي     با اسكان اجباري و برخـي طـرح       مقاومت و تقابل آحاد عشاير      
هـا    پهلوي دوم، طبعاً انتظار آن بـود كـه در دوره پـس از انقـالب نيـز شـاهد مخالفـت                     

اسـكان باشـيم، ولـي      هـاي     هـاي بازدارنـده عـشاير در برابـر برخـي طـرح             العمل وعكس
اندهي موجود نشانگر عملكرد بـسيار مناسـب امـور عـشاير در زمينـه سـام               هاي    واقعيت

مبنـي بـر    هايي    شاهد اين امر را بايد در نبود اسناد دعاوي و پرونده          . اسكان عشاير است  
و آحـاد جمعيـت و      ) جهـادي (انعكاس مسائل و مشكالت جدي بين كارگزاران دولتـي          

نظـارتي مثـل سـازمان      هـاي     اسكان در ارگـان   هاي    عشايري در خصوص طرح   هاي    گروه
 .و امثالهم دانستها   نمايندگان مجلس، دادگاهو تذكراتها  بازرسي كل كشور، نامه

هـاي    به طوري كه اشاره شد با تشكيل واحد جهـاد عـشايري در درون سـازمان                -6
داراي جمعيـت عـشاير كوچنـده، واحـدهاي جهـاد           هـاي     جهاد سازندگي اغلب اسـتان    

، بسياري از امور سازندگي و خدمات رساني به مناطق عـشايري            1363عشايري تا سال    
، واحدهاي جهاد عشايري و سازمان دامداران متحرك        1363درسال  . م مي دادند  را انجا 

در هم ادغام شدند و سازمان امور عشاير تشكيل و كاركنان جهاد عشايري بـه سـازمان                 
در شرايط كنوني، اغلب پرسنل ستادي و صفي سـازمان امـور   . امور عشاير انتقال يافتند   

عشايري و هاي  ركنان، داراي ريشه و وابستگيعشاير در سطوح مديران، كارشناسان و كا
هـا و    به همين دليل نسبت بـه وضـعيت و ويژگـي هـا،  توانمنـدي               . يا روستايي هستند  

نيازهاي عشاير آگاهي كامل داشته و با توجه به اشتراكات فرهنگي، الگوهـاي مـشترك               
                                                            

 كانون توسعه عشايري دركشور وجـود  1044، تعداد 1390 براساس اطالعات سازمان امور عشاير ايران، تا سال  - 1
 . وسعه هدايتي است كانون ت245 مورد كانون توسعه خودجوش و 799 دارد كه از آن ميان تعداد
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ي و  رفتاري و هنجاري و شناخت همديگر در سطوح شبكه خويشاوندي واقعي و يـا ايلـ               
ايي، سطح روابط و مناسبات بين كارگزاران امور عشاير با جوامع محلي، صميمانه،        طايفه

توام با همدلي و درك متقابل، صداقت و هماهنگي بين گفتار و عمل و مجموعـه اي از                  
مشترك مشاركت برانگيز بوده و اسـتمرار ايـن رويـه و خـط مـشي تـا دوره                   هاي    ارزش

بـت تعامـل مـديريت و فرهنـگ جهـادي بـا اجتماعـات               حاضر، نشان از كاركردهاي مث    
 .عشايري دارد

  
  :نتيجه گيري

مربوط به هاي  زمينه اي مورد بحث در متن مقاله، نتايج بررسيهاي  به استناد بررسي
توسـعه و شـرايط     هـاي     اسكان عشاير در سطوح ملي و برخـي كـانون         هاي    ارزيابي برنامه 

توسعه و ساماندهي عشاير در هاي   انجام طرحرساني و عيني حاكم بر روند كنوني خدمات
اقصي نقاط كشور توسط سازمان امور عـشاير ايـران، مـي تـوان اذعـان داشـت عليـرغم                    

اسـكان و قـرار   هـاي   تاريخي درباره اسكان عشاير، ابعاد چند منظوره طرحهاي    حساسيت
ر حـوزه   داشتن بسياري از امور اجرايي مربوط به شكل گيري يك برنامه اسكان كامـل د              

سياسـتگزاري، برنامـه ريـزي و اجرايـي مختلـف، نتـايج             هاي    وظايف و اختيارات دستگاه   
  آبادي يا  1000 كانون توسعه هدايتي و ساماندهي بيش از         245حاصل از احداث بالغ بر      

كانون توسعه خودجوش و فراهم آوردن زمينـه اسـكان تـوام بـا واگـذاري منـابع توليـد                    
 خانوار عشايري توسط سازمان امـور عـشاير بـا كمتـرين             71000واشتغال براي بيش از     
اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي در بـين عـشاير            هـاي     و تعارض ها    زمينه بروز حساسيت  

عشايري مرتبط و همجوار، نـشانگر آن اسـت         هاي    اسكان و ساير گروه   هاي    مشمول طرح 
سـاماندهي و   هـاي    و پروژه ها    كه امور سياستگزاري، مطالعات، برنامه ريزي و اجراي طرح        

اسكان عشاير و ساير امور خدمات رساني به عشاير كوچنده، طي سه دهه بعد از انقـالب                 
 اقتصادي مختلف، به نحـو مناسـب و بـا           –جغرافيايي و اجتماعي     –و در شرايط اقليمي     

، بيش از   آنچه مسلم است، طي اين فرآيند پيچيده      . معدل قابل قبول انجام پذيرفته است     



 152 فصلنامه عشايري ذخاير انقالب

 شيوه تعامل كارگزاران جهاد عشايري و سازمان امور عـشاير بـا افـراد و                ريهر عامل ديگ  
مـديريت  برقـراري ارتبـاط مناسـب       تعامل و   در خور توجه بوده و نحوه       ذينفع،  هاي    گروه

  . با جامعه هدف، بسيار ممتاز و حتي بي بديل عمل شده استجهادي 
يي داشـتن بـسياري از      به استناد مباحث مطروحه، دركنار خاستگاه عشايري و روستا        

كارگزاران امور عشاير در برقراري مناسبات سازنده و جلب مشاركت عشاير، بايستي بعـد              
را در تعهد انقالبي و پايبندي آحاد كاركنـان ايـن           سازمان امور عشاير    ديگر رمز موفقيت    

سازمان در تمسك به فرهنگ، مديريت و روحيه جهادي دانست كه هنوز هم بـه عنـوان                 
  .  اري در اين سازمان كاركردهاي زيادي داردفرهنگ ك

موجود فرهنگ، مديريت و روحيه جهادي و اعتمـاد در خـور            هاي    با احتساب ظرفيت  
 و محور قراردادن آن به ،توجه عشاير به كاركنان سازمان متولي به مثابه سرمايه سازماني    

ف خود، بايستي    پيشبرد اهداف و وظاي    براي) استراتژيك(عنوان  سياست كاري راهبردي      
 و تئـوريزه نمـودن      پـژوهش سـاز و كارهـاي تجربـه شـده،          هـا و      مكانيزمبا مستندسازي   

اي به جـاي عمـل گرايـي برخاسـته از            توسعههاي    فرآيندهاي كاري مثبت، تقويت جنبه    
علمي و برنامه ريـزي، سـعي شـود بـه           هاي    روحيه سازندگي صرف و احياناً فاقد پشتوانه      

 گـسترش، تـرويج و اسـتمرار ايـن رويـه بـه عنـوان الگـوي                  هاي مند، زمينه  صورت نظام 
چند منظوره توسعه مبتني بر صداقت درگفتـار        هاي    ريزي و اجراي برنامه    مديريت، برنامه 

ايـن شـيوه مـديريت و        و    گـردد   مشاركت فراهم   همياري و  و عمل، كار با مردم بر محور      
 اسـالمي   –ان الگـوي ايرانـي      به عنـو  كوچ و اسكان عشاير     ي ساماندهي   ها   برنامهراهبري  

  .    ساماندهي جمعيت و جوامع عشايري و كوچنده، ارائه و معرفي گردد
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هاي بومي و  بررسي و ارزيابي عملكرد مديران تربيت بدني بر ورزش
  محلي جوانان عشاير استان سيستان و بلوچستان

  1مريم ثمره طالبيمهندس 
  :چكيده

تحقيق حاضر در صدد پاسخگويي به اين مسئله است كه نقـش عملكـردي مـديران                
 محلـي درجامعـه   هـاي بـومي و   ورزشي تا چه اندازه در توسعه و يـا عـدم توسـعه ورزش      

تـوجهي بـه آن، باعـث         آيا اين نقش تا حدي هست كـه كـم         . شود  مي عشايري مهم تلقي  
ركود و فراموشي ورزشهاي بومي و محلي در بين جوانان عـشاير گـردد يـا نـه؟ پـس از                     

 نفر از مديران و كاركنان مـرتبط بـا مـسائل ورزشـي از               36 نفر از جوانان و      380انتخاب  
 ، spss و تجزيه و تحليل واريانس و انحراف معيار با نرم افزار t طريق آزمون معني داري

معلوم شد علت فراموشي اين ورزش ها، عليرغم انطباق با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه               
هاي اثر گذار مهمي مانند عدم توجـه بـه مـسائل فرهنگـي ـ اجتمـاعي،        عشايري، مؤلفه

رايي و باالخره آموزش است؛ ضمن اينكـه        ريزي، مسائل مالي و اعتباري، مسائل اج        برنامه
تفاوت معني داري بين دو ديدگاه مديران تربيت بدني و جوانان عشاير در اين خـصوص                
مشاهده نشده است و هر دو دسته معتقـد بـوده انـد كـه علـت فراموشـي و ركـود ايـن                        

  .باشد  ميهاي ذكر شده ها، عدم توجه به مولفه ورزش
هـاي بـومي و محلـي، جوانـان، ،مـديران ورزشـي،               عـشاير، ورزش  : هاي كليدي   واژه

  .ارزيابي عملكرد

                                                            

                                                                      . كارشناس ارشد اداره كل تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان-1
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  مقدمه 
جامعه عشاير بعـد از دو جامعـه شـهري و روسـتايي بـه عنـوان جامعـه سـوم داراي                      

اين خصوصيات . نمايد واقعيات و خصوصياتي است كه آن را از دو جامعه ديگر متمايز مي     
  :عبارتند از

 شيوه زندگي مبني بـر      -3عاش به دامداري و      اتكاي م  -2ساخت اجتماعي قبيله اي،      -1
، 1387ها، بر اساس آخرين سرشماري مركز آمـار ايـران در سـال           با اين ويژگي  . كوچ

 14 طايفـه مـستقل در       226 رده يا هلـك و در        2620 خانوار در قالب     18984تعداد  
 102199كنند كه اين تعداد بـالغ         مي شهرستان استان سيستان و بلوچستان زندگي     

 خانوار و   3376بيشترين ميزان جمعيت عشاير در شهرستان زاهدان با         . باشند  مي نفر
 ساله كه جامعه    35 تا   15گروه سني   .  خانوار است  47كمترين در شهرستان زهك با      

. باشند  مي  نفر 38000بالغ بر   ) 1(آماري اين تحقيق هستند، بر اساس جدول شماره         
است كه اين جامعه، در اولويت كـاري        پراكندگي و زندگي متحرك عشاير باعث شده        

بـر ايـن اسـاس،      . تر سازمان ها و ادارات دولتي از نظر ارائه خدمات قرار بگيرند             پايين
تواند وظايف همـه ايـن سـازمان را بـر دوش      سازمان امور عشاير ايران به تنهايي نمي     

 هر چند وجود آئين نامه ساماندهي، نقطه قوتي جهت پوشش اين كاستي هـا             . بكشد
است، اما عدم نظارت كامل بر اجراي مصوبات آئين نامه توسـط مـسئولين رده بـاال،                 

مختلـف  هـاي     لذا مديران سازمان  . اي اقدام شود    باعث شده است كه به صورت سليقه      
توان بـه برنامـه       مي از جمله . بايستي مجاب شوند سهم جامعه عشاير را لحاظ نمايند        

هـاي    نيازهاي جوامـع و يكـي از شـاخص        ريزي در خصوص ورزش كه امروزه يكي از         
هاي بومي و محلي و ايجـاد   با احياي ورزش  . شود اشاره نمود    مي مهم توسعه محسوب  

 .شود  ميبرطرفتاحدودي انگيزه در جوانان، خأل مذكور 
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 :بيان مسئله
هاي بومي و  محقق در صدد بيان اين مسئله است كه با وجود كم هزينه بودن ورزش

ن آنها با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه عشايري، علت فراموش شدن محلي و عجين بود
  آنها چيست؟

  :اهداف تحقيق
هاي بومي و محلـي در اسـتان،          در اهداف كلي تحقيق، شناساندن و احياي ورزش       . 1

 . موردنظر است

هاي بومي و محلـي و        شناخت مهمترين تنگناها و موانع ورزش     : الف: اهداف جزيي . 2
  .اي بومي و محلي در استانه شناخت ورزش: ب

  :ضرورت تحقيق
برخوردار است و بـه عنـوان       اي    اهميت ورزش در سالمتي و تندرستي از جايگاه ويژه        

امـا بـه دليـل نـوع زنـدگي متحـرك و             . شـود   هاي توسعه محـسوب مـي       يكي از شاخص  
هاي نوين به دليل مكان و شرايط خاص، كمتـر            پراكندگي عشاير، امكان گسترش ورزش    

هـاي بـومي و محلـي بـه           لذا اين تحقيق به دنبال چگونگي احيـاي ورزش        . افتد مي اتفاق
  . باشد  ميرايجهاي  عنوان جايگزيني مناسب بجاي ورزش

  :هاي تحقيق فرضيه
ماعي و فرهنگي، مانعي جهـت توسـعه        كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل اجت        -١

  .شود  ميهاي بومي و محلي جوانان عشاير محسوب ورزش
هاي بومي و محلي جوانان عشاير به شمار          بود اعتبارات، مانعي جهت توسعه ورزش     كم -٢

  . آيد مي
توجه نداشتن مديران تربيت بدني به مسائل اعتباري و مـالي، مـانعي جهـت توسـعه                  -٣

 .بومي و محلي جوانان عشاير استهاي  ورزش
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هـاي   كم توجهي مديران تربيت بدني به مشكالت اجرايي، مانعي جهت توسـعه ورزش          -٤
 .باشد  ميبومي و محلي جوانان عشاير

هاي ورزش بومي و محلي       كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل آموزش در زمينه          -٥
 .شود  مي جهت توسعه اين ورزش محسوبيمانع

 :روش تحقيق
 -1: روش تحقيق پيمايشي است و جامعـه آمـاري از دو نمونـه انتخـاب شـده اسـت                  

براي انتخاب نمونه جوانان، از گروه سني       . شناسان ورزشي  مديران و كار   -2جوانان عشاير   
 نفر به صورت تصادفي و با نمونه 380بر اساس جدول مورگان، تعداد كه  سال، 35 تا 15

از بين كارشناسان و مديران تربيت بـدني هـم بـر    . ـ فضايي انتخاب شداي   گيري خوشه
  . نفر به صورت تصادفي انتخاب شد36اساس جدول مورگان، 

                        :           نگاهي به وضعيت عشاير استان
 نفـر   2405742 كيلومتر و جمعيت     187502استان سيستان و بلوچستان با وسعت       

 14بـر اسـاس آخـرين تقـسيمات كـشوري، داراي            . در جنوب شـرقي كـشور قـرار دارد        
ان از شـرق،    اين است .  نقطه شهري است   32 دهستان و داراي     98 بخش و    37شهرستان،  

 كيلومتر مـرز    300 كيلومتر با كشورهاي افغانستان و پاكستان و از سمت جنوب،            1800
  .آبي با درياي عمان دارد

 رده  2620 طايفـه مـستقل و       226از نظر ايلي، عشاير اين استان در قالب يك ايل و            
ده، هلك ايل، طايفه، تيره، ر   : اند كه سلسله مراتب ايلي عشاير عبارت است از         شكل گرفته 

  .و خانوار
ويژگي مهم عشاير استان، كوچ دوراني اكثر عشاير است و گروهـي از عـشاير نيـز در                  

بـر اسـاس آخـرين سرشـماري        . كننـد   مـي  فصل بهار به اسـتان خراسـان جنـوبي كـوچ          
، عـشاير اسـتان سيـستان و        1387 اقتصادي عشاير كوچنده كـشور در سـال          -احتماعي
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بعد خانوار عشاير در اين     .  نفر جمعيت است   102199 خانوار و    18984بلوچستان داراي   
  ).1387مركز آمار ايران، . ( باشد  مي98 نفر و نسبت جنسي، 4/5استان 

) بلوچ زابلي و بلـوچ سيـستاني      (هاي فارسي، سيستاني و بلوچي        عشاير استان به زبان   
هر و  به جز دو طايفه بامري و عبـدالهي در شهرسـتان دلگـان و ايرانـش               . گويند  مي سخن

چند طايفه از عشاير زابل از قبيـل بـزي، كوچـال، شـيبك، بـاراني و تيـره اي از طايفـه                      
دهنـد،    مي  درصد عشاير استان را تشكيل     90، ساير طوايف عشاير كه تقريباً       ...دهمرده و   

  .داراي مذهب تسنن از شاخه حنفي هستند
  : توزيع سني جمعيت عشاير استان

 درصـد از جمعيـت عـشاير     5/42،  1387ر سـال    بر اساس نتايج سرشماري عـشاير د      
 سال قرار دارنـد و      15 -34 درصد جمعيت در گروه      4/39 سال و    0 -14استان در گروه    

اند كه ضروري است به قشر جوان اين جامعه توجه            سال داشته  35 درصد، باالتر از     1/18
  .                       بيشتري معطوف شود
   )1387سال (هاي سني  ر استان بر حسب گروهجمعيت عشاي): 1(جدول شماره 

 عشاير دوره قشالق

 جمعيت
هاي عمده سني گروه

 جمع زن مرد
 نسبت جنسي درصد

4-0 7963 7679 15642 15 103 

9-5 7215 7004 14219 6/13 103 

14-10 7606 7157 14763 9/13 106 

19-15 6282 6268 12550 3/12 100 

24-20 4949 5986 10935 6/11 82 

29-25 4152 4885 9037 5/9 85 

34-30 2966 3122 6088 6 95 

39-35 1976 2192 4168 3/4 90 
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44-40 1279 1671 2950 2/3 76 

49-45 1282 1310 2592 5/2 98 

54-50 1259 1202 2461 3/2 104 

59-55 940 992 1932 9/1 95 

64-60 787 704 1491 4/1 112 

 2104 1267 3371 5/2 166  ساله و بيشتر65

 50760 51439 102199 100 99 جمع كل

  .1387سالنامه آماري استان سيستان و بلوچستان، : منبع
  :هاي بومي و محلي در جوامع ابتدايي ورزش -

اين هدف اصـلي در  بقا و زنده ماندن، تنها هدف انسانهاي اوليه بود و به دنبال تحقق      
ايـن هـدف، بـشر    . جوامع ابتدايي، به دنبال ايجاد بستري جهت زندگي بهتر بـوده اسـت           

اوليه را ناچار ساخته است تا براي به دسـت آوردن غـذا و لبـاس و مقابلـه بـا دشـمن و                        
دويدن براي  : آنها عبارت بود از   هاي    برخي از فعاليت  . حيوانات، به تالش وكوشش بپردازد    

يوانات يا شكار حيوانات، پرتاب سنگ به طرف حيوانات، جنگيدن بـا چـوب بـه              فرار از ح  
ديگـر، عبـور از مـسيرهاي    هـاي     شكل شمشير يا نيزه، گالويز شدن با افراد مهاجم قبيله         

بـدني ديگـر كـه يـادگيري و      هـاي     دشوار مثل كوهستان يا رودخانه و بسياري از فعاليت        
رفت و بخـش اصـلي         زندگي آنان به شمار مي     اصليهاي    تمرين را ضروري  و جزء برنامه      

در آن جوامـع وحـشي، فقـط آمـاده          . شد  مي زندگي جوانان و كودكان آن زمان محسوب      
، روستاها و عشاير كـوچ نـشين        بعد از آن  . توانستند زنده بمانند    ها مي   ترين و مقاوم ترين   

   .بشر شدهاي  شكل گرفت و نيازهاي دفاعي منجر به افزايش ميزان توانايي
ون دالن و بنت معتقدنـد كـه در فراينـد آمـوزش در جوامـع ابتـدايي بـه دو حـوزه                       

مهارتهاي بقاء شـامل توانـايي      . مهارتهاي بقاء و مهارتهاي رفتاري    : شد  مي يادگيري توجه 
دفاع از حوزه خود و ديگران، توانايي تهيه غذا و لباس و سـرپناه و مهارتهـاي الزم بـراي                    
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تهاي رفتاري نيز براي تضمين بقاي گروه طراحي شـده بـود            مهار. زندگي در طبيعت بود   
  ).1389اسمعيلي، (تا مهارتهاي فرد را در خدمت گروه قرار دهد 

 :مديريت ورزشي
هـاي جديـدي اسـت كـه از چنـد دهـه پـيش در         مديريت ورزشي يكـي از مـديريت      

دني و  هاي رشته تربيت ب     هاي معتبر جهان به عنوان يكي از گرايش ها و تخصص            دانشگاه
مـديريت ورزشـي بيـان سـازماندهي،        . اي براي خود يافته است      علوم ورزشي جايگاه ويژه   

هـاي ورزشـي اسـت و ورزش بـه عنـوان پديـده                برنامه ريزي، هدايت و كنتـرل فعاليـت       
  .اجتماعي در ابعاد مختلف تاثير گذار است

يـت  فلسفه وجودي مديريت در تربيت بدني بيانگر اين حقيقت اسـت كـه مقولـه ترب               
بدني و ورزش به عنوان يك تشكيالت گسترده و در عين حال پيچيده، نيـاز بـه داشـتن                 

بنابراين وجود مديراني كارآمد و اثر بخش       . مديران ماهر و كارآمد در سطوح مختلف دارد       
  .هاي ورزشي، امري بديهي و اجتناب ناپذير است براي سازمان ها و به ويژه سازمان

  
  عينقش ورزش در زندگي اجتما

 تقويـت  -3هـاي جمعـي و گروهـي         ورود به فعاليـت    -2 نقش مشاركت اجتماعي     -1
 -6 ارتقاي حس كمـال جـويي و كمـال طلبـي             -5تقويت هويت ملي    -4تعهدات جمعي   

 تقويت نشاط و -8 كنترل اجتماعي -7اميد به آينده و چگونگي مقاومت دربرابرمشكالت 
 توسـعه تجـارب اجتمـاعي و        -10 تقويت سالمت و بهداشت جسمي و روحي         -9شادابي  
  . گروهي

دسته از ورزش ها هستند كه ريشه در فرهنـگ و تـاريخ    آن: هاي بومي محلي ورزش
 زنده نگه داشتن تاريخ و آثار زنـدگي   -1: باشند  مي گذشتگان ما دارد و داراي مزاياي زير      

بـا   شـناخت و آشـنايي       -3 شناخت از نوع مقابله آنان با مشكالت زنـدگي           -2گذشتگان  
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 -6 امكان جذب توريـسم      -5 كم هزينه بودن آنها      -4چگونگي پركردن اوقات فراغت آنان    
  .سالمتي و شادابي

  :هاي بومي و محلي دسته بندي بازي
توان از ديدگاه مختلف در تقسيمات كلـي دسـته بنـدي      ميهاي محلي را   گرچه بازي 

  : استفاده نمودتوان از عناوين رايج تر زير  ميكرد، اما به جهت آشنايي بيشتر
هاي   بازي -4 هاي فردي   بازي -3 هاي با وسايل    بازي -2هاي بدون وسايل      بازي -١
 -8 هـاي فـصلي     بـازي  -7 هاي همراه با ساز و دهـل        بازي -6 هاي تيمي   بازي -5 جمعي
داخل دريـا،   (هاي آبي     بازي -10 .شود  مي هايي كه در روز انجام     بازي -9هاي شبانه     بازي

هـاي همـراه بـا گـويش،          بازي -12 هاي سواره يا سوار كاري      بازي -11) استخر، رودخانه 
بازي هايي كه داراي ابعـاد آموزشـي و تربيتـي            -14 هاي نشسته   بازي -13 سرود، اشعار 

هـاي    بـازي  -17هاي مهـارتي و قـدرتي          بازي -16هاي رقابتي     بازي -15 .خاصي هستند 
هـاي ويـژه      بـازي  -20 ريهـاي هـوش و فكـ        بـازي  -19 هاي استقامتي   بازي -18 رزمي

هاي ويژه    بازي -23 هاي ويژه مردان    بازي -22  بزرگساالن  هاي ويژه   بازي -21خردساالن  
 هاي با حركات سنگين و سخت بازي -25 هاي با حركات سبك و آرام بازي -24 زنان

 هاي بومي و محلي جايگاه ورزش

ه واسـطه ضـرورت     هاي روستايي و عشايري ب      تثبيت جايگاه حقوقي فدراسيون ورزش    
ــدني و ورزش     ــردي نظــام جــامع توســعه تربيــت ب ــات ســند راهب در چــارچوب مطالع

رسماً با برگزاري اولين مجمع فدراسيون، وجاهت الزم را احراز نموده و به             31/5/1384در
ريـزي،    عنوان يكي از موثرترين فدراسيونها با حيطه وظايف گسترده، متـولي امـر برنامـه              

فرآيندهاي توسعه ورزش در مناطق روسـتايي و عـشايري كـشور            حمايت و پشتيباني از     
  .است

هـاي كالسـيك و       هاي اين فدراسـيون در دو حيطـه توسـعه ورزش            سياستها و برنامه  
هاي بومي و محلي طبقـه بنـدي و تعريـف شـده             هاي سنتي و بازي     احياء و ترويج ورزش   
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هـاي بـومي و    شاست ولي گستردگي و تعدد روستاها در كشور باعـث شـده كـه بـه ورز     
توجه كمتري بشودكه خود مستلزم عزم ملـي و برنامـه ريـزي       در مناطق عشايري    محلي  

  .باشد  ميمناسب در اين راستا
  : در استان سيستان و بلوچستانبومي ومحليهاي  نقش اجتماعي ورزش

تدابير ويژه بزرگان قديم براي دفاع و جلوگيري از هجوم توحش ويرانگـر كـه تمـدن                 
انداخته است موجـب شـده اسـت انـواع بـازي هـا         ميي را هميشه به مخاطره   بزرگ ايران 

طوري طراحي شود كه شاد و پرتحرك و پرتكاپو باشـد تـا ضـمن سـرگرمي و پركـردن                    
جسمي و روحي جوانان و آحاد جامعه در مقابله هاي  اوقات فراغت براي باال بردن آمادگي

  .با دشمنان، همواره آمادگي الزم را داشته باشند
بارز اين بازيها، باال بردن حس همدلي و تمرين و هاي  يكي از ويژگي: وحدت رويه-1

  . ممارست وحدت رويه و يك صدايي در برابر حريف و دشمن بوده است
 و عياري و شناسايي نقاط ضعف حريف و دشمن از زرنگي و رندي: تيز هوشي-2
  .ديگر اين بازي استهاي  ويژگي
باالبردن فهم و آگاهي براي نگهداري و باثباتي از : تماعيجامعه پذيري وهويت اج-3

يك اصل بسيار مهم كه تداوم يك اجتماع با همبستگي و پيوستگي همه افراد امكان 
پذير خواهد بود و در طي انجام آيين بازي ها، اين درس بسيار بزرگ به تمامي اقشار 

  .كر و انديشه اجتماعي داشتشود كه با تمام قدرت و توان فردي بايد ف  ميجامعه داده
تعريف جايگاه رهبري و بزرگان، : و جايگاه برجسته رهبري و سپيدمويان  نقش-4

درس ديگر اين بازيهاست كه بدون استثنا، در هر بازي، يك فرد باتجربه به عنوان رهبر 
االطاعه است و شرايط هماهنگي  يا سراستادك حضور دارد و حرف و گفتار اين فرد الزم

  . يروزي با اوستو پ
  : نهفتههاي   باال بردن توان-5

  استفاده از چشم در تاريكي : الف
  استفاده از گوش و دقت نظر از تحركات و كوچك ترين و ضعيف ترين صداها: ب
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  :بومي و محلي در استان سيستان و بلوچستانهاي  ورزش
و ) سيستان(ان اي در شمال است بر اساس شرايط اقليمي و جغرافيايي و قومي و قبيله    

، صدها ورزش بومي و بازي بومي محلـي وجـود دارد كـه هـر                )بلوچستان(جنوب استان   
هرچنـد كـه متأسـفانه بـسياري از آنهـا در حـال              . انطبـاق دارنـد   كدام با شرايط منطقه     

فراموشي است اما وجهه اشتراك اغلب آنها نياز به بازنگري و بازسـازي و بـه روز رسـاني                   
 نـوين   هاي   امروزي جوانان عشاير، هم از نظر علمي و هم از نظر ورزش            دارد تا با نيازهاي   

  .انطباق يابد
، چمك بازي، گل گل، تـوطن       )دامن(همچون خوسو، كيج زور، كيچ دومه       هايي    بازي

هستند كه هم اكنـون عليـرغم       هايي    از جمله ورزش  ... سواري، كبدي كبدي، تغار تغار و       
  .دنشو  ميها اجرا ها و مناسبت سم و جشنها، در مرا فراموشي بسياري از ورزش

هاي بومي و محلي مختلفي كه در شمال و جنـوب اسـتان وجـود                 با نگاهي به ورزش   
پذير است كـه الزمـه آن، شناسـايي و برگـزاري مـسابقات محلـي،         دارد اشتراكاتي امكان  

هـت  اي و استاني و سرانجام ملي و حتي انطباق آن با ساير كشورها ج              شهرستاني، منطقه 
  .المپيك است

  :استانبومي و محلي در جامعه عشاير هاي  تنگناها و مشكالت ورزش -
  پراكندگي و دوري مناطق عشاير استان به جهت نظارت و برگزاري مسابقات -1
  بومي  ومحلي هاي   عدم اعتقاد مديران و برنامه ريز به ورزش-2
بومي و  هاي    راي ورزش نبود ساختار و نيروي انساني در تشكيالت دستگاه متولي ب         -3
  محلي
  جامعه عشايرياز متوليان كم  شناخت -4
  بومي ومحليهاي  ورزشكم مسئولين از  شناخت -5
  ها نداشتن مربي آموزش ديده براي اين رشته-6
  دختران عشاير و وجود مشكالت فرهنگي براي ورزش زنان -7
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  ومي ومحليبهاي  كم سوادي و بي سوادي جامعه عشاير و تاثير آن بر ورزش-8
  بومي و محلي در جامعه عشايرهاي  مودن اعتبار خاص براي ورزشنمنظور ن-9

بـومي و   هـاي     عدم برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي ورزش           -10
  محلي در جامعه عشايري 

  نبود حداقل امكانات براي برگزاري مسابقات محلي -11
  :اثبات فرضيه ها

ان تربيت بدني به مسائل اجتماعي و فرهنگي، مانعي جهت   كم توجهي مدير  : 1فرضيه
  .شود  ميهاي بومي و محلي جوانان عشاير محسوب توسعه ورزش

، متغير كم توجهي مـديران تربيـت        )2(ديدگاه جوانان عشاير با توجه به جدول        ) الف
تري بدني به مسائل اجتماعي و فرهنگي داراي توزيع نرمال نيست، لذا از آزمون غير پارام

  :حال اگر فرض كنيم كه. براي آزمون فرضيه استفاده خواهد شداي  عالمت يك نمونه
M :                ميانه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به مـسائل اجتمـاعي و فرهنگـي در

جامعه مورد بررسي باشد چـون متغيـر كـم تـوجهي مـديران تربيـت بـدني بـه مـسائل                      
دهد، مقادير كمتر و يا       مي  را به خود اختصاص    5 تا   1اجتماعي و فرهنگي، مقاديري بين      

 بايستي  .گيريم  مي  را به عنوان تاثير در نظر      3از   را به عنوان عدم تاثير و باالتر         3مساوي  

:فرضهاي زير را آزمون كنيم
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كـم تـوجهي مـديران تربيـت بـدني بـه مـسائل              آزمون عالمت براي متغير     : 2جدول
  اجتماعي و فرهنگي

  از ميانه- –تعداد 
 متغير

 بيشتر مساوي كمتر

 سطح معني ميانه

متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به 
 مسائل اجتماعي و فرهنگي

118 32 230 667/3 000/0 

داري از عـدد  شود، چـون سـطح معنـي      ميهمانطور كه در نتايج جدول باال مالحظه    
پذيريم؛ يعني از ديـدگاه    ميرا رد و فرض مقابل را    صفر   كمتر شده است، لذا فرض       05/0

كاركنان و كارشناسان، كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل اجتمـاعي و فرهنگـي،               
  .شود  ميهاي بومي و محلي جوانان عشاير محسوب مانعي جهت توسعه ورزش

  ان حوزه عشايري ديدگاه كاركنان و كارشناس) ب
با توجه به آنكه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل اجتماعي و فرهنگي، 

براي آزمون فرضيه اي  نمونه يك tداراي توزيع نرمال است، لذا از ازمون پارامتري 
  :حال اگر فرض كنيم كه. استفاده خواهد شد

     جهي مديران تربيـت بـدني بـه مـسائل اجتمـاعي و             ، ميانگين واقعي متغير كم تو
فرهنگي، در جامعه مورد بررسي باشد، چون متغير كم توجهي مديران تربيـت بـدني بـه                 

دهـد، مقـادير      مـي   را به خود اختصاص    5 تا   1مسائل اجتماعي و فرهنگي، مقاديري بين       
 ن مطلوبيت در نظر    را به عنوا   3 را به عنوان عدم مطلوبيت و باالتر از          3كمتر و يا مساوي     

  .گيريم لذا بايستي فرضهاي زير را آزمون كنيم مي








3:

3:

1

0




H

H  

  .باشد  مييك قاعده آزمون فرض صفر در مقابل يك به صورت زير
  .پذيريم ، آنگاه فرض صفر را رد و فرض يك را ميp‐value<0,05اگر و فقط اگر 

  



 ... بررسي عملكرد مديران 

 

167 

ي مديران تربيت بدني به مسائل اجتماعي و ي استودنت براي كم توجهtنتايج آزمون : 3جدول
  فرهنگي

 ميانگين متغير
انحراف 
 معيار

 tآمار
سطح معني 
 داري آزمون

متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل 
 اجتماعي و فرهنگي

995/3 542/0 01/11 000/0 

شود چون سطح معني داري معادل   ميهمانطور كه در نتايج جدول باال مالحظه
پذيريم؛ يعني از   مي، فرض صفر را رد و فرض مقابل را05.0 در سطح 000/0

ديدگاه كاركنان و كارشناسان و مديران تربيت بدني و جامعه عشاير، كم توجهي مديران 
هاي بومي و محلي  تربيت بدني به مسائل اجتماعي و فرهنگي مانعي جهت توسعه ورزش

هاي بومي و  نتيجه اينكه در برنامه ريزي جهت ورزش. ودش  ميجوانان عشاير محسوب
محلي بايستي به مسائل اجتماعي و فرهنگي توجه ويژه داشته باشيم كه اين توجه باعث 
متمايز دانستن جامعه عشايري از دو جامعه ديگر توجه به مشاركت و مسائل مذهبي 

  .باشد مياي  هاي قومي قبيله و ديدگاه) شيعه و سنتي(
هاي بومي   كم توجهي مديران تربيت بدني به برنامه ريزي در زمينه ورزش :2 فرضيه

 .شود  ميهاي بومي و محلي جوانان عشاير محسوب و محلي مانعي جهت توسعه ورزش
  ديدگاه جوانان عشاير) الف

با توجه به آنكه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به برنامه ريزي در زمينه 
لي، داراي توزيع نرمال نيست، لذا از آزمون غير پارامتري عالمت هاي بومي و مح ورزش

  :حال اگر فرض كنيم كه. براي آزمون فرضيه استفاده خواهد شداي  يك نمونه
M :            هاي   ميانه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به برنامه ريزي در زمينه ورزش

  بومي و محلي در جامعه مورد بررسي
داري از عـدد     گـردد، چـون سـطح معنـي         مي  مالحظه 4دول  همانطور كه در نتايج ج    

پـذيريم؛ يعنـي از ديـدگاه         مـي   كمتر شده است، لذا فرض را رد و فـرض مقابـل را             05/0
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هاي بومي  جوانان عشاير، كم توجهي مديران تربيت بدني به برنامه ريزي در زمينه ورزش       
  .شود  محسوب ميهاي بومي و محلي جوانان عشاير و محلي مانعي جهت توسعه ورزش

آزمون عالمت براي متغير كم توجهي و مديران تربيت بدني به برنامه ريزي در زمينه  : 4جدول
  ورزشهاي بومي و محلي

  
  ديدگاه كاركنان و كارشناسان حوزه عشايري ) ب

با توجه به آنكه متغير كم توجهي مديران تربيـت بـدني بـه برنامـه ريـزي در زمينـه        
اي   يك نمونهtهاي بومي و محلي، داراي توزيع نرمال است، لذا از آزمون پارامتري        ورزش

  . براي آزمون فرضيه استفاده خواهد شد
  

ريزي  ي استودنت براي كم توجهي مديران تربيت بدني به برنامهtنتايج آزمون  : - 5جدول 
 هاي بومي و محلي ه ورزشبرنامه ريزي در زمين

گردد چـون سـطح معنـي داري معـادل            مي همانطور كه از نتايج جدول باال مالحظه      
پـذيريم؛    مـي  وجود دارد، فرض صفر را رد و فرض مقابـل را          05.0 در سطح    000/0

  از ميانه- –تعداد 
 متغير

 بيشتر مساوي كمتر

 ميانه
سطح 
 معني

متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به برنامه 
 ليهاي بومي و مح ريزي در زمينه ورزش

79 9 292 4 000/0 

 tآمار انحراف معيار ميانگين متغير
سطح معني 
 داري آزمون

متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به 
 برنامه ريزي در زمينه ورزشهاي بومي و محلي

143/4 572/0 99/11 000/0 



 ... بررسي عملكرد مديران 

 

169 

يعني از ديدگاه كاركنان و كارشناسان، كم توجهي مديران تربيت بدني به برنامـه ريـزي                
هـاي بـومي و محلـي         هاي ورزشي بومي و محلي، مـانعي جهـت توسـعه ورزش             در زمينه 

  . شود  ميجوانان عشاير محسوب
هاي كوچنـدگي و معيـشت دامـداري          نتيجه اينكه واقعيات جامعه عشايري با ويژگي      

 تـا  و اجـرا شـود       تـدوين  هم با همين نگاه بايـستي        يريزي ورزش   برنامه. شود  مي شناخته
  .گذارد  مي و محلي نقش ارزنده خود را در اين زندگي به نمايشهاي بومي ورزش

هـاي بـومي و محلـي جوانـان           كمبود اعتبارات مانعي جهت توسـعه ورزش      : 3فرضيه  
  .شود  ميعشاير محسوب

  ديدگاه جوانان عشاير) الف
اي،   و بودجهاعتباريبا توجه به آنكه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل            

بـراي آزمـون    اي    وزيع نرمال نيست، لذا از آزمون غير پارامتري عالمت يك نمونه          داراي ت 
  :حال اگر فرض كنيم كه. فرضيه استفاده خواهد شد

M :   اي، در  ميانه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل اقتـصادي و بودجـه
  جامعه مورد بررسي

 و اعتباريتربيت بدني به مسائل آزمون عالمت براي متغير كم توجهي و مديران : 6جدول
  اي بودجه

  از ميانه- –تعداد 

 متغير

 بيشترمساوي كمتر

 سطح معني ميانه

متغير كم توجهي مديران تربيت 
 اي  و بودجهاعتباريبدني به مسائل 

90 38 252 5/3 000/0 

شود، چـون سـطح معنـي داري از عـدد             مي همانطور كه از نتايج جدول باال مالحظه      
  ديـدگاه  پـذيريم؛ يعنـي از      مـي   كمتر شده است، لذا فرض را رد و فـرض مقابـل را             05/0
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اي مـانعي     جوانان عشاير، كم توجهي مديران تربيت بدني به مـسائل اقتـصادي و بودجـه              
  .شود  ميهاي بومي و محل جوانان عشاير محسوب جهت توسعه ورزش

  
  ديدگاه كاركنان و كارشناسان حوزه عشايري ) ب

اي،   و بودجهاعتباريه آنكه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل          با توجه ب  
بـراي آزمـون فرضـيه      اي     يـك نمونـه    tداراي توزيع نرمال است، لذا از آزمون پـارامتري          

  :حال اگر فرض كنيم كه. استفاده خواهد شد
 :        اي،   ه اقتـصادي و بودجـه     ميانگين واقعي متغير كم توجهي مديران تربيت بدني ب

  در جامعه مورد بررسي
  T نتايج آزمون -7جدول

 tآمار انحراف معيار ميانگين متغير
سطح معني داري 

 آزمون

متغير كم توجهي مديران تربيت 
 بدني به مسائل مالي واعتباري

83/3 605/0 22/8 000/0 

 در 000/0ل  معني داري معادشود چون سطح  ميهمانطور كه در جدول باال مالحظه
پـذيريم؛ يعنـي از       مـي  وجود دارد، فرض صـفر را رد و فـرض مقابـل را            05.0سطح  

 و  اعتبـاري ديدگاه كاركنان و كارشناسان، كم توجهي مديران تربيـت بـدني بـه مـسائل                
. شود  مي هاي بومي و محلي جوانان عشاير محسوب        اي، مانعي جهت توسعه ورزش      بودجه

هاي بـومي و محلـي        توجه به مسائل مالي و اعتباري و تعيين جايگاه ورزش         نتيجه اينكه   
  .در اعتبارات استاني به ويژه اين ورزش ها موثر بوده است

هاي بـومي و      الت اجرايي ورزش  توجه نداشتن مديران تربيت بدني به مشك      : 4فرضيه  
  .شود  ميهاي بومي و محلي جوانان عشاير محسوب ، مانعي جهت توسعه ورزشمحلي
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  ديدگاه جوانان عشاير) الف
با توجه به آنكه متغير كم توجهي مديران بـه مـشكالت اجرايـي ورزشـهاي بـومي و                   

بـراي  اي    محلي، داراي توزيع نرمال نيست، لذا از آزمون غير پارامتري عالمت يك نمونـه             
  :حال اگر فرض كنيم كه. آزمون فرضيه استفاده خواهد شد

M : هاي بومي  مديران تربيت بدني به مشكالت اجرايي ورزشميانه متغير كم توجهي
  و محلي در جامعه مورد بررسي

 آزمون عالمت براي متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به مشكالت اجرايي 8جدول 
  هاي بومي و محلي ورزش

  از ميانه- –تعداد 
 متغير

 بيشترمساوي كمتر
 سطح معني ميانه

ربيت بدني به متغير كم توجهي مديران ت
 هاي بومي و محلي مشكالت اجرايي ورزش

90 0 290 167/3 000/0 

 كمتر  05/0شود، چون سطح معني داري از عدد          مي همانطور كه در جدول باال ديده     
پذيريم؛ يعني از ديـدگاه جوانـان عـشاير،           مي شده است، لذا فرض را رد و فرض مقابل را         

هـاي بـومي و محلـي مـانعي            اجرايي ورزش  كم توجهي مديران تربيت بدني به مشكالت      
  .شود  ميهاي بومي و محل جوانان عشاير محسوب جهت توسعه ورزش

  ديدگاه كاركنان و كارشناسان حوزه عشايري ) ب
با توجه بـه آنكـه متغيـر كـم تـوجهي مـديران تربيـت بـدني بـه مـشكالت اجرايـي             

اي   يك نمونهtون پارامتري هاي بومي و محلي، داراي توزيع نرمال است، لذا از آزم       ورزش
  :حال اگر فرض كنيم كه. براي آزمون فرضيه استفاده خواهد شد

 :                  ميانگين واقعي متغير كم تـوجهي مـديران تربيـت بـدني بـه مـشكالت اجرايـي
  هاي بومي و محلي، در جامعه مورد بررسي ورزش
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ي مديران تربيت بدني به مشكالت اجرايي ي استيودنت براي كم توجهt نتايج آزمون 9جدول 
  هاي بومي و محلي ورزش

  
 در 000/0اري معادل شود چون سطح معني د  مي كه در جدول باال ديدهرهمانطو

پذيريم؛ يعني از   ميوجود دارد، فرض صفر را رد و فرض مقابل را05.0سطح 
ديدگاه كاركنان و كارشناسان، توجه نداشتن مديران تربيت بدني به مشكالت اجرايي 

هاي بومي و محلي جوانان عشاير  هاي بومي و محلي، مانعي جهت توسعه ورزش ورزش
  .شود  ميمحسوب

نتيجه اينكه پراكندگي و دوري از مناطق عشاير باعث شده كه اين جامعه در اولويت               
، لذا بايستي با ايجـاد سـاختار تـشكيالتي مـشخص بـراي              قرار گيرد كار كمتر دستگاهي    

  . جلوگيري نمودها  آنيورزشهاي بومي و محلي، از فراموش
هـاي بـومي و       موزشـي  ورزش   كم توجهي مديران تربيت بدني به مـسائل آ        : 5فرضيه  

  .شود  ميهاي بومي و محلي جوانان عشاير محسوب محلي ، مانعي جهت توسعه ورزش
  ديدگاه كاركنان و كارشناسان حوزه عشاير) الف

هاي   با توجه به آنكه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل آموزشي ورزش             
اي  زمون غير پارامتري عالمت يك نمونه     بومي و محلي، داراي توزيع نرمال نيست، لذا از آ         

  :حال اگر فرض كنيم كه. براي آزمون فرضيه استفاده خواهد شد
M :              هـاي    ميانه متغير كم توجهي مديران تربيت بدني بـه مـسائل آموزشـي و ورزش

  بومي و محلي در جامعه مورد بررسي
  

 سطح معني داري آزمون tآمار انحراف معيار ميانگين متغير

متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به 
 هاي بومي و محلي مشكالت اجرايي ورزش

8/3 575/0 35/8 000/0 
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مسائل آموزشي آزمون عالمت براي متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به : 10جدول 
  هاي بومي و محلي ورزش

  از ميانه- –تعداد 
 متغير

 بيشتر مساوي كمتر
 ميانه

سطح 
 معني

متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به 
مشكالت اجرايي ورزشهاي بومي و محلي

85 39 256 33/3 000/0 

د شود، چـون سـطح معنـي داري از عـد            مي  كه از نتايج جدول باال مالحظه      طورهمان
پـذيريم؛ يعنـي كـم تـوجهي          مي  كمتر شده است، لذا فرض را رد و فرض مقابل را           05/0

هاي بومي و محلـي، مـانعي جهـت توسـعه             مديران تربيت بدني به مسائل آموزش ورزش      
  .شود  ميهاي بومي و محل جوانان عشاير محسوب ورزش
  
  ديدگاه جوانان عشاير ) ب

تربيـت بـدني بـه مـشكالت اجرايـي      با توجه بـه آنكـه متغيـر كـم تـوجهي مـديران        
اي   يك نمونهtهاي بومي و محلي، داراي توزيع نرمال است، لذا از آزمون پارامتري        ورزش

  :حال اگر فرض كنيم كه. براي آزمون فرضيه استفاده خواهد شد
 :                   ميانگين واقعي متغير كـم تـوجهي مـديران تربيـت بـدني بـه مـسائل آموزشـي
  هاي بومي و محلي در جامعه مورد بررسي ورزش

ي استيودنت براي كم توجهي مديران تربيت بدني به مسائل t نتايج آزمون -11جدول 
  هاي بومي و محلي آموزشي ورزش

 ميانگين متغير
انحراف 
 معيار

 tآمار
سطح معني داري 

 آزمون

متغير كم توجهي مديران تربيت بدني به 
 و محليهاي بومي  مسائل آموزشي ورزش

84/3 515/0 75/9 000/0 

شـود، چـون سـطح معنـي داري معـادل         مي همانطور كه از نتايج جدول باال مالحظه      
پـذيريم؛    مـي   وجود دارد، فرض صفر را رد و فرض مقابل را          05.0 در سطح    000/0
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ل يعني از ديدگاه كاركنان و كارشناسان، كـم تـوجهي مـديران تربيـت بـدني بـه مـسائ                   
هاي بومي و محلي جوانان       هاي بومي و محلي، مانعي جهت توسعه ورزش         آموزشي ورزش 
  .شود  ميعشاير محسوب

 بـه جوانـان   هـا  هاي بومي و محلي از طريق آمـوزش  نتيجه اينكه از شيوه نوين ورزش  
 در احيـاي ايـن ورزش هـا در منـاطق            يعشاير و مربيان و دست انـدركاران نقـش مهمـ          

  .عشايري خواهد داشت
آيا بين ديـدگاه كارشناسـان و جوانـان عـشاير در خـصوص كـم تـوجهي بـه                    : سوال

  هاي بومي محلي و جهت توسعه اين ورزش ها، تفاوت معني داري وجود دارد؟ ورزش
هـاي بـومي      با توجه به آنكه ديدگاه كارشناسان در خـصوص كـم تـوجهي بـه ورزش               

 فرض باال را با آزمون آماري       باشد لذا بايستي    مي محلي جهت توسعه اين ورزش ها نرمال      
  .غير پارامتري ويتني آزمون كنيم

هاي بومي محلي   نتايج آزمون مان ويتني براي مقايسه عوامل كم توجهي به ورزش-12جدول 
  جهت توسعه اين ورزش ها

 ميانگين رتبه ها
 متغييرها

 جوانان عشاير كارشناسان
 zآمار  uآمار 

سطح معني 
 داري آزمون

 000/0 -99/288 88/200 5/3942 232/4ي به مسائل اجتماعي و فرهنگيكم توجه

 001/0 -81/270 6/202 4597 288/3 ها ريزي كم توجهي به برنامه

 000/0 -29/288 94/200 5/3967 21/4  و بودجهاعتباريكم توجهي به مسائل 
 000/0 -32/286 13/201 5/4038 113/4 كم توجهي به مشكالت اجرايي

 56/303 -56/303 49/199 3418 984/4 جهي به مسائل آموزشيكم تو

شـود، كارشناسـان و جوانـان عـشاير هـر دو              مـي  همانطور كه از جداول باال مالحظه     
هاي بومي محلي، كم توجهي مديران باعث ركـود و عـدم          معتقدند كه در خصوص ورزش    

كارشناسان نسبت شود؛ ضمن اينكه مديران و  هاي بومي و محلي عشاير مي توسعه ورزش
  .دهند  ميبه جوانان عشاير اهميت بيشتري
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  نتيجه گيري وپيشنهادات 
هـاي    جامعه شهري، روستائي وعشايري به صورت مستقل از هم ديده شوند و الويـت              -١

ورزشي هر كدام منطبق با آن جامعه برنامه ريزي شود تا سهم عشاير در اولويـت هـا          
  .فراموش نشود

ترك شهرستاني، استاني و كشوري شناسايي و در طول         هاي بومي و محلي مش      ورزش -٢
سال با برگزاري مسابقات، جشن ها و جشنواره ها، اين ورزش ها به مردم شناسـانده                

  .شود
بـومي و محلـي در اسـناد باالدسـت و بـه ويـژه در برنامـه                  هاي    جايگاه قانوني ورزش   -3

 .راهبردي استان گنجانيده شود
ئل مهمـي ماننـد مـسائل فرهنگـي اجتمـاعي، آموزشـي،             ، بـه مـسا    ها  ريزي در برنامه  -4

 .مشكالت اجرايي، مالي و اعتباري خاص جامعه عشاير توجه شود
سهم ورزش عشاير بر اساس جمعيت هر شهرستان مشخص و ساختار تـشكيالتي در               -5

 .هاي بومي و محلي پيش بيني گردد دستگاه متولي ورزشي براي ورزش
هاي نوين امـروزي تطبيـق و بـه روز            نظر علمي با ورزش   هاي بومي و محلي از        ورزش -6

 .شوند
 .هاي بومي و محلي بيشتر كنيم با ايجاد جاذبه، رغبت جوانان عشاير را به ورزش -7
هـاي جوانـان     تـا اسـتعداد  ،هاي بومي و محلي، مربيان كار آزموده تربيـت   براي ورزش  -8

 .عشاير را شناسايي و شكوفا نمايند
  :فهرست منابع

بررســي ارزيــابي عملكــرد مــديران تربيــت بــدني بــر ). 1391(ه طــالبي، مــريم ثمــر .١
پايـان نامـه    . هاي بومي و محلي جوانان عشاير اسـتان سيـستان و بلوچـستان              ورزش

  . كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور واحد گرمسار
سرشـماري اقتـصادي اجتمـاعي عـشاير كوچنـده كـشور            ). 1388(مركز آمار ايـران      .٢

  .پ اولچا). 1387(
آئين نامه ساماندهي عشاير كشور مـصوب هيئـت         ). 1384(سازمان امور عشاير ايران      .٣

 .دولت
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برنامــه راهبــردي ). 1390(اداره كــل امــور عــشاير اســتان سيــستان و بلوچــستان   .٤
 .1404در افق ) استراتژيك(
چاپ اول، انتشارات   . كندو، فرهنگ مردم سيستان   ). 1370(رئيس الذاكري، غالمعلي     .٥

 .شهدسعيد م
 . گزارش كارشناس فدراسيون روستايي و عشايري .٦

انتـشارات آواي ظهـور،   . تاريخ تربيـت بـدني و ورزش   ). 1389( اسمعيلي، محمدرضا    .٧
 .چاپ دوم



 

  

  معرفي صنايع دستي عشاير استان تهران
  2افسانه احسانيمهندس ، 1سيروس نصيريمهندس 

  

معرفي و شناسايي صنايع دستي عشاير استان تهران بـا هـدف توانمندسـازي بـانوان              
عشايري در جهت توليد كاربردي در جامعه امـروز و عرضـه آن بـه عالقمنـدان صـورت                   

از سـوي   . دارد  يد در بانوان عشايري، را زنده نگاه مي       گيرد و عالوه بر ايجاد انگيزه و ام         مي
آورد كه به رغم مشكالت و        ديگر، عرضه و بازاريابي اين محصوالت، شرايطي را فراهم مي         

مسائل مختلف، عشاير قادر باشند با كمترين تأثير منفي بر محيط زيـست و مراتـع، بـه                  
  . اقتصاد خانواده كمك كنندصورت پايدار به توليد و عرضه صنايع دستي پرداخته و به

صنايع دستي توليدي عشاير در مقوله فرهنگي، يكـي از ابزارهـاي مقابلـه بـا تهـاجم        
فرهنگي بوده و امكان حفظ آداب و رسوم بومي جوامع محلي را فراهم مي آورد تا مسير                 
نفوذ فرهنگ وارداتي را محدود كرده و قوام و استحكام آنان در برابر مشكالت اجتمـاعي                

  .از اين رو، پرداختن به حفظ و احياي صنايع دستي عشاير بسيار مهم است. اقي بماندب
  سامان هاي عشايري مورد بررسي): 1(جدول 

  عشايري  هاي سامان  شهرستان  رديف
  طرود ارجمند، لزور،  فيروزكوه  1
  آباد غياث محمودآباد، آباد، سلمان قاضي، حصار باال، حصار  ورامين  2
  سنگاب آباد، باال، فرون كروس نيك، آباد، ريم كحمامك، نو، قلعه آباد، حاجي  پاكدشت  3
  آباد عباس در، زره  دماوند  4
  آرادكوه مره، و دير بيجين، بند  شهرري  5
  تماشا  باغكمش،  تهران  6
  مستوفي  آباد احمد  آباد، يافت  شهر اسالم  7

 چهل     سنگ، رود، قرقره هخشك  آب، سفيد  دشت، كمر قوشخانه،  الر، حوزة  شميرانات  8
  گچ گل ، لشم پشم  نو، قلعه  قيدر، استركلك،  يورد  سر، مرغ  سنگ، دهنه بره،

                                                            
 مدير امور عشاير استان تهران -1
  كارشناس اكوتوريسم- 2
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  :دستي صنايع مفهوم
صنايع دستي از نظر لغوي داراي مفهوم ثابت و واحدي نيست و تاكنون از ايـن واژه،                 

حـوزه بـه دسـت    اندركاران ايـن   تعريف جامعي كه از اتفاق نظر كليه كارشناسان و دست         
به عنوان  . تعاريف مختلفي است  صنايع دستي در منابع، داراي      . آمده باشد، موجود نيست   

در ... هـاي فلـزي و        شود، مانند پارچـه، قـالي، سـاخته         مثال، از آنچه با دست ساخته مي      
صنايع دسـتي بـه آن دسـته از صـنايعي گفتـه      ). نامه دهخدا لغت(مقابل صنايع ماشيني  

المعـارف    دايـره (ت، ذوق و هنر انساني در توليد آن نقـش اساسـي دارد              شود كه مهار    مي
  ).بريتانيكا

  
  :انواع صنايع دستي عشاير استان تهران

جامعه عشايري استان تهران در كنار جوامع شهري و روسـتايي بـه عنـوان سـومين                 
هـاي اقليمـي موجـود،        جامعه استان مطرح بوده و عشاير ايـن اسـتان بـه علـت ويژگـي               

عيشت پدران خود يعني دامداري از طريق كوچ بـه منـاطق ييالقـي،              ن به شيوه م   همچنا
 خـانوار در زمـان      2550اين جامعه با جمعيتي بالغ بر       . دهند  ميانبند و قشالقي ادامه مي    

 600 نفـر، بعـالوه      13000 خانوار در هنگام ييالق و جمعيتي در حدود          3150قشالق و   
 واحد دامي   550000يب به   داشتن قر ، با در اختيار     ) نفر جمعيت  30000(خانوار مهمان   

 واحد دامي عشاير مهمان، از بخشي از مراتع اسـتان اسـتفاده نمـوده و                85000همراه ب 
هاي هداوند، سنگسري، شاهـسون       ايل به نام   7عشاير استان تهران متشكل از      . نمايند  مي

يي،  طايفه از جمله عرب باقري، عرب صـحنا        60بغدادي، مغاني، قشقايي، كوهي، كلهر و       
 154 سامانه و 23 زيست بوم، 2ها در قالب      اين طايفه . باشند  مي... عرب كتي، كلكويي و     

  .هاي استان استقرار دارند سامان عرفي در مناطق عشايري شهرستان
 توسـط مـديريت امـور عـشاير         1390در طي يك دوره مطالعات ميداني كه در سال          

در ايـن  . برداري شد اسايي و عكس  نوع صنايع دستي، شن    43استان تهران صورت گرفت،     
پـس از آن، جـوال و       . هـا مـشاهده گرديـد       ميان، جاجيم بيش از همـه انـواع دسـتبافته         
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 اقليمي   در مراتب بعدي، با توجه به ويژگي      . خورجين، داراي بيشترين گستردگي هستند    
هـا از رونـق        انواع جوراب و دستكش پـشمي، تقريبـاً در همـه خـانواده              منطقه فيروزكوه، 

در . باف، گليم و پـشتي قـرار دارنـد          هاي دست   پس از آن، قالي   . فراواني برخوردار هستند  
منطقه فيروزكوه به دليل نزديكي عشاير به سامان سنگبري استان سـمنان بـه خـصوص      
هنگام ييالق، تعامل بين بانوان اين دو گروه بـا تأثيرگـذاري بـر صـنايع دسـتي ايـن دو                     

هـاي عـشاير اسـتان سـمنان در            دوزي  هايي از سوزن   منطقه موجب شده است كه نشانه     
  .منازل عشاير فيروزكوه نيز قابل مشاهده باشد

  
  نشهرستا  فعال توليد كنندگان  دستبافته ها تعداد انواع دستبافته ها

و  كـاموايي  جـوراب  پـشتي،  كولـه  قـالي،  گلـيم،  جـاجيم، 
 روي(پـالس  پشمي، كاله خورجين، پاپيچ، جوال، پشمي،

 دسـتكش  ،كيسه دوغ،)چوپان لباس( چوخا نمد ،)كُرسي

 گـل  دوزي، توتـون، سـوزن   هكيـس  پول، هكيس كاموايي،

 بافي دوزي،پارچه

 فيروزكوه 11  17

ــاژور، ــني، روي آب ــيم، كوس ــشكول، گل روي  ،كيفك
 نمكـدان،  جوال، ،)ماديان جل( پشتي،  روي داشبوردي ،

 )گياهي(جاجيم،گردنبند قالي، سفرة آرد،

  اسالمشهر  12 7

 كولـه پـشتي،   قـالي،  پـشتي،  روي جـوال،  گليم، جيم،جا

 گـردن  پشمي، شال كاله چادر، ه سيا خورجين، نمكدان،

 آرد سفرة پشمي،

 پاكدشت  4  12

 روي پـشتي،  خـورجين،  فـرش،  تـابلو  قالي، جوال، گليم،

 نمكدان
 ورامين  3  7

 ري  5  5  روي پشتي، جاجيم، جوال، گليم، قالي

 نتهرا  3 5 خورجين، گليم، جاجيم
 دماوند ‐  11 خورجين، جاجيم،

  

  موارد مورد بررسي مديريت امور عشاير استان تهران): 2(جدول 
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  معرفي كتاب
  1دكتراحمد رحيمي

  
  سياست عشايري دولت پهلوي اول: عنوان كتاب

  )شهرستاني(دكتر نفيسه واعظ : نويسنده
   1388نشر تاريخ ايران، : انتشارات

   صفحه630 –چاپ اول 
   تومان11500: قيمت

رسد برگرفته از رساله دكتري نويسنده محترم باشد كـه در             كتاب فوق كه به نظر مي     
يخ به رشته تحرير درآمده و با توجه به محتوا، زحمات زيادي بـراي نگـارش آن       رشته تار 

لذا براي عالقمنـدان مباحـث عـشايري، مطالعـه آن           . صرف شده و كتابي ارزشمند است     
، مدخل و   )طرح تحقيق (سخني با خواننده، مقدمه     «هاي    كتاب شامل قسمت  . مفيد است 

 »صاوير و اسـناد و فهرسـت اعـالم        هفت فصل اصلي، نتيجـه گيـري، منـابع و مĤخـذ، تـ             
  .باشد مي

، نويسنده به مشكالت    نده كه به جاي پيشگفتار مطرح شده      در قسمت سخني با خوان    
از جملـه مـشكالت مطـرح شـده، نبـود           . عمومي مطالعه دربـاره عـشاير پرداختـه اسـت         

كمبـود منـابع معتبـر و       . مرزبندي بين واژگان از جمله ايل، قوم، قبيلـه و عـشيره اسـت             
  .باشد ميتبط از ديگر مشكالت ذكر شده مر

فوق ليسانس و رسـاله     هاي    قسمت مقدمه كه مشابهت زيادي به فصل اول پايان نامه         
نگارنده در اين قسمت ابتدا به بيان مـسئله،         . گيرد  را دربرمي  كليات تحقيق    ،دكتري دارد 

 پـژوهش   اين: در اين قسمت، مولف اظهار داشته     . اهداف و ضرورت تحقيق پرداخته است     
اساسي راهبردي عملي دولت پهلـوي اول در        هاي    بر آن است كه مباني نظري و سياست       

                                                            
  كارشناس خبره دفتر مطالعات سازمان امور عشاير ايران - 1
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قبال مسئله اي به نام ايالت و عشاير را مورد بررسي قرار دهد و چگونگي مواجهه جامعه                 
مـورد نظـر را تـشريح نمايـد و بـه عـالوه نتـايج و                 هـاي     اي در قبال برنامه    عشيره -ايلي  

  .يري دولت را مورد ارزيابي قرار دهدپيامدهاي سياست عشا
در قسمت ادبيات تحقيق به منابعي از جمله آثار بهمن بيگي، ابرلينـگ، امـان الهـي،           

پرداخته و ديدگاه هريك را به صورت خالصـه         ... بيات، كياوند، نقيب زاده، غفاري، تاپر و        
  :زير بيان گرديدبه شرح باالخره اين كه اهداف اين پژوهش . مورد اشاره قرار داده است

  فكري سياست عشايري دولت پهلوي اولهاي  تشريح پشتوانه -1
 تبيين و تحليل چگونگي خلع سالح ايالت و عشاير -2

 تبيين تحليلي نحوه سلب قدرت از سران ايالت و عشاير -3

 توصيف تحليلي نحوه اسكان ايالت و عشاير -4

5- ... 

  :همچنين مهمترين سئواالت اين تحقيق عبارتند از
ي چه نقش و جايگاهي براي جامعه ايلـي و عـشيره اي در راسـتاي                دولت پهلو  -1

  اهداف عمومي خود براي نوسازي جامعه ايراني قائل بود؟
كـالن دولـت در قبـال ايـالت و عـشاير مبتنـي بـر چـه                  هاي    اهداف و سياست   -2

 رويكردي بود؟

 دولت براي ايالت و عشاير چه بوده است؟هاي  مهمترين برنامه -3

4- ... 

 اصطالحاتي چون ايالت و عشاير، سياست و دولت به طور مفـصل             درقسمت تعاريف، 
مورد بررسي قرار گرفته و از ديدگاه نويسنده، دولت در معنيِ كليات نظام سياسـي و در                 

به ها    معناي مجموعه اي از اعضاي هيأت حاكم همانند شاه، وزرا و نهادها مثل وزارتخانه             
  .كار رفته است

ز جملـه مـذاكرات و مـصوبات مجلـس، مـذاكرات و      در اين كتـاب، منـابع متنـوعي ا        
از جملـه خـاطرات افـراد       ها    مصوبات هيأت وزيران، اسناد و مدارك، خاطرات و يادداشت        

و مكتوبـات سياسـي، نـشريات داخلـي و       هـا     ، گـزارش  ...سياسي، نظامي، سران ايـالت و       



 187 معرفي كتاب

م آنها به صورت مورد استناد قرار گرفته و منبع تماها  هاي تاريخي و رساله خارجي، كتاب
  .زير نويس در پايين هر صفحه ذكر شده است

قبل از شروع فصول اصلي، قسمت ديگري تحت عنوان نگرش عمـومي بـه دولـت در              
عصر پهلوي اول آورده شده و در آن، سرشت دولت پهلوي اول مطرح شده و نويسنده از                 

ده است همچنـين   نامي"گرا دولت مدرن اقتدار"قول جيمز اسكات، دولت پهلوي اول را  
  .مختلف مورد بحث قرار داده استهاي  عمومي دولت پهلوي اول را در حوزههاي  سياست

عمـومي جامعـه   هـاي    مؤلفـه ،شود  مي آغاز109در فصل اول اين كتاب كه از صفحه   
نگارنـده بـراي معرفـي      . وي اول نامگذاري شده اسـت     لطنت په لايالتي ايران در آستانه س    
 ابتدا دو جامعه روستايي و شهري را مرور نمـوده و بعـد جامعـه                وضعيت ايالت و عشاير،   

بررسي وضعيت جمعيـت    . عشايري را به عنوان جامعه سوم مورد كنكاش قرار داده است          
عشاير، پراكندگي عشاير مختلف در كشور و اوضاع اقتصادي عشاير در اين قسمت مـورد               

  .بررسي قرار گرفته است
 سياست عـشايري دولـت پهلـوي اول اختـصاص           فصل دوم كتاب به بنيادهاي فكري     

از ديدگاه نويسنده كتاب، سه پايه فكري سياستگذاري براي ايـالت و عـشاير           . يافته است 
كشور عبارت بود از دولت سازي، ملت سازي و مدرن سازي؛ بـه ايـن معنـي كـه دولـت                     

ارض بـا   پهلوي به پشتوانه اين فكر كه بايد دولت متمركز قوي پديد آورد خـود را در تعـ                 
هـاي    ديد كه حاضر به تـسليم در برابـر خواسـت            خواست ايالت و عشاير مركزگريزي مي     

از . دولت متمركز كه از پشتيباني روشنفكران به خصوص مليون برخوردار بود نمي شدند            
 دربـاره   سوي ديگر يكي ديگر از اركان فكري سياستگذاري دولت پهلوي به طـور عـام و               

ايالت و عشاير به طور خاص اين بود كه با اعمال سياست يكسان سازي، ملتـي همگـون                 
بوجود آورد كه باز هم ايالت و عشاير از روزنه نگاه دولـت متمركـز در راه ايجـاد برنامـه                     

كردند كه به اين پشتوانه فكري و چرايـي و چگـونگي آن بـر                 مي ملت سازي بازدارندگي  
سرانجام اينكه فكـر مـدرن      . اره ايالت و عشاير پرداخته شده است      دولت درب هاي    سياست

. زد  مي دولت براي ايالت و عشاير را رقم      هاي    اساسي برنامه هاي    سازي نيز يكي از شالوده    
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دولت پهلوي در مواجهه با عشاير، مسئله نظم و آرامش عمومي بود         هاي    از جمله ضرورت  
هـاي    ي نظمـي شـديدي توسـط برخـي گـروه          كه چون در اواخر دوران قاجار، ناامني و ب        

عشايري ايجاد شده بود، دولت رضاخان براي اين كار، آن گروه از عشايري را كه امنيـت                 
 .زده سركوب نمايد  مياجتماعي و اقتصادي  جامعه را به هم

از . هاي دولت در قبال ايالت و عشاير اختصاص يافته است          فصل سوم كتاب به برنامه    
اب، دولت پهلوي چهار محور اساسي براي برنامه ايالت و عشاير داشت            ديدگاه نگارنده كت  
خلع سالح و آرام ساختن ايالت و عشاير، سلب قدرت از سران ايالت             : كه عبارت بودند از   

در ايـن فـصل   . و عشاير، سياسـت اسـكان و بـاالخره فرهنـگ سـازي و فرهنـگ زدايـي            
رد خلع سالح عشاير نقل شده كـه        مختلفي از برخورد حكومت با عشاير در مو       هاي    نمونه

برنامـه ديگـر    . شـود   به دليل خودداري از طوالني شدن بحث، از تشريح آن خودداري مي           
مختلـف از   هـاي     دولت، سلب قدرت سياسي از سرداران ايالت و عشاير بود كـه بـا روش              

سياسي مستقيم و غيرمستقيم، منـع سـران ايـل از برقـراري رابطـه بـا                 هاي    جمله روش 
ا، سلب مسئوليت اداري از سران ايالت و عشاير، مداخلـه در انتخـاب رؤسـاي                خارجي ه 

ايالت و عشاير، تفكيك اداري مناطق ايلـي و عـشيره اي، روشـهاي اقتـصادي از جملـه                   
مصادره اموال، معاوضه امالك رؤساي ايالت و عشاير و عدم پرداخت سهم نفـت خـوانين      

ر اين فصل به برنامه اسكان عشاير پرداخته      سپس د . توان نام برد    مي بختياري به دولت را   
اجرايـي دولـت بـراي اسـكان و اعتبـارات مـورد بحـث و        هاي  شده و اهداف دولت، روش 

  .بررسي قرار گرفته است
سياستگذاري دولت در حوزه ايالت و عشاير درفصل چهارم بررسـي  هاي  منابع و رويه 

باره ايـالت و عـشاير، برخـي        دراين بخش مواردي از جمله ديدگاه رضاشاه در       . شده است 
فرامين رضاشاه درباره عشاير، مجلس شوراي ملي و هيأت وزيران و مصوبات آنهـا مـورد                

  .بررسي قرار گرفته است
دولـت در قبـال ايـالت و عـشاير     هاي   درفصل پنجم كتاب، سازماندهي اجرايي برنامه     

رت ماليـه، وزارت    مورد نقد و بررسي قرار گرفته است؛ از جملـه نقـش وزارت دربـار، وزا               
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و بـاالخره  هـا   داخله، وزارت جنگ، وزارت معارف، وزارت فوايـد عامـه و سـاير وزارتخانـه          
  .كميسيون اسكان مورد تحليل قرار گرفته است

بـا  . دولت، موضوع فصل ششم كتاب استهاي  ايالت و عشاير با برنامه  هاي    مقابله جويي 
هـايي از طـرف    و مقابله جـويي ها  لفتعشايري دولت پهلوي اول، مخا   هاي    توجه به سياست  

توان مخالفـت     مي راها    مهمترين علل و عوامل سياسي شورش     . برخي از عشاير انجام گرفت    
و سياست خلع سـالح، حـوزه مجريـان سياسـت           ) سربازگيري(با اجراي قانون نظام وظيفه      

جـدد  و باالخره مخالفت ايـالت و عـشاير بـا اصـالحات و ت             ها    عشايري و به خصوص نظامي    
خواهي دولت و همچنين مخالفت ايالت با سياست تمركزگرايـي شـديد دولـت و دفـاع از                  

  .دست رفته بيان نمود
از . در فصل هفتم پيامدهاي سياست عشايري دولت مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت              

هـاي    توان به تأمين امنيت و خـتم سـتيزه          مي جمله پيامدهاي عنوان شده در اين كتاب      
البته پـس از خـروج رضاشـاه از         . محلي اشاره كرد  هاي    دن بساط قدرت  ايلي و برچيده ش   

از پيامدهاي اقتصادي نيـز     . ايران، گروهي از عشاير مجدداً به زندگي ايلي خود بازگشتند         
... تغيير شيوه توليد از دامي به كشاورزي، كاهش جمعيت عشايري، لغو ماليات احشام و               

  .توان نام برد  ميرا
ويسنده به نتيجه گيري پرداخته و بزرگترين خطاي دولـت پهلـوي         در انتهاي كتاب ن   

در انتهـاي كتـاب نيـز       . دانـد  را در قبال ايالت و عشاير، حمله مستقيم به اين جامعه مي           
  .منابع و مĤخذ ذكر شده و تصوير برخي اسناد نيز آورده شده است

ويان مرتبط بـا  درمجموع اين كتاب براي كارشناسان، مديران عشايري، محققان و دانشج       
 .شود  مياين رشته بسيار مفيد است و مطالعه آن به اين گروه از افراد توصيه



 



 

  
  راهنماي تهيه و تدوين مقاالت فصلنامه عشايري ذخاير انقالب

  
محتواي مقاالت با اهداف نشريه متناسب بوده و حاصل مطالعات، تجربه هاو پژوهش هاي نويـسنده                 -1

  .و داراي ايده هاي تازه و كاربردي باشد
 نشريه هاي ديگر مقاله در هيچ همايشي ارائه نشده و در هيچ نشريه اي قبالً چاپ و يا همزمان براي            -2

 .فرستاده نشده باشد
 .مقاله براي يك شماره آماده شود و دنباله دار نباشند -3
مقـاالت دريـافتي   . فصلنامه در انتخاب، ويرايش، تلخيص يا اصالح مقالـه هـاي دريـافتي آزاد اسـت              -4

 .عودت داده نمي شود
چاپ مقاله بـه معنـي تأييـد        مسئوليت آرا و نظرات ارائه شده در مقاله ها بر عهده نويسندگان است و                -5

 .مطالب آن نيست
 word يك رو در نرم افزار A4 نسخه در صفحات كاغذ 3مقاله در  -6  سانتي 2 يا باالتر با حفظ 2003

 صفحه و بـا فونـت فارسـي    25 سانتيمتر، حدأكثر در 5/1متر حاشيه از هر طرف و فاصله بين خطوط  
BNazanin 12)  التين با قلمTimes New Roman 11  ( به دفتر مجله ارسال شود. 

 از طريـق    PDF و نيـز     wordبه منظور تسريع در روند بررسي مقاله مي توانيد مقالـه را بـا فرمـت                  -7
مقاله ارسالي بايد بدون اشتباه گرامري و اماليـي و يـا چـاپي          . پست الكترونيك نشريه ارسال فرماييد    

 .باشد
، مشخـصات نويـسنده يـا نويـسندگان     ) انگليسيفارسي و (صفحه اول مقاله در برگيرنده عنوان مقاله         -8

شامل نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، محل اشتغال، نشاني كامل به همراه شماره تلفن و دورنگار و                  
 ).نام نويسنده يا مسئول مكاتبات با ستاره مشخص شود(پست الكترونيك باشد 

ف، سال انتشار، شماره صفحه يا شـماره    ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت نام خانوادگي مؤل           -9
 .نوشته شود) صفحه / جلد

در صورت ترجمه، مقاله حاوي موضوعات جديد باشد و اصل مقاله ترجمه شده با نسخه اي از مـتن                    -10
 .اصلي همراه شود

در متن مقاله حتي االمكان از معادل فارسي كلمات التين استفاده شود و توضيحات، معـادل التـين                   -11
اسامي مؤلفان كه ذكر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پايين هر صفحه با شماره هاي               اصطالحات و   

 .آورده شود) پي نوشت( مجزا براي هر صفحه
 .چارچوب مقاله شامل موارد زير باشد -12

  مختصر و متناسب با محتواي مقاله: عنوان -1



 192 فصلنامه عشايري ذخاير انقالب

نمونـه و   ( كلمه در يك پاراگراف شامل مقدمـه، هـدف، روش            250حدأكثر  : چكيده فارسي  -2
 ) واژه5تا 3(، يافته ها، بحث و نتيجه گيري و واژه هاي كليدي )ابزار

 معادل و مطابق چكيده فارسي: چكيده انگليسي -3

) هاي(و يا فرضيه    ) ها(ها، پرسش    بيان مسأله، مباني نظري و پيشينه پژوهش، هدف       : مقدمه -4
 .پژوهش

ح پـژوهش و روش هـاي       شامل نوع طر  (جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش        : روش -5
 )تحليلي آماري داده ها

 APA نتايج پژوهش همراه با جداول و نمودارهاي ضروري مطابق ضوابط و الگوهاي :ها يافته -6

بررسي نتايج پژوهش و تبيين يافته ها، شرح پيامدهاي عملي و نظـري،   : بحث و نتيجه گيري    -7
 .بيان محدوديت ها و پيشنهادها

در صفحه اي مستقل )  ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي(فهرست منابع مورد استفاده    -8
 :باتوجه به الگوي زير درج شود

نام خانوادگي و نام اولين نويسنده، نام و نام خانوادگي ساير نويسندگان، سال انتشار،              : كتاب   
  .، نوبت چاپ، نام ناشر و محل انتشار)در صورتي كه ترجمه باشد ( عنوان كتاب، نام مترجم 

نام خانوادگي و نام اولين نويسنده، نـام و نـام خـانوادگي اولـين نويـسندگان، سـال                   : نشريه  
/ ، جلـد  )باحروف خميده (  ، نام نشريه  )در صورتي كه ترجمه باشد    ( انتشار، عنوان مقاله،  نام مترجم     
 .سال، شماره و دامنه صفحات

ن پايـان نامـه، رشـته و مقطـع           نام خانوادگي و نام نويسنده، سـال انتـشار، عنـوا           :پايان نامه 
 .تحصيلي، نام دانشكده و دانشگاه

نام خانوادگي مؤلف، نام، عنوان مقاله به طوركامل، تاريخ كامل انتشار مقاله،            : منابع اينترنتي 
  . و تاريخ كامل دسترسي به مقالهURLنشاني 

***********************************  
  : تماس با فصلنامه

  طبقـه    – 102 پـالك    – خيابان بـرادران مظفـر شـمالي         -دان فلسطين  مي -تهران: نشاني
   دفتر مطالعات جامع عشاير كشور-سوم

  021 – 88897953-6                            :تلفن تماس

    com.gmail@ezakhayer:                پست الكترونيكي



 

 
 

Evaluation of nomads habitation planning in development settlements 
By: Office for Passturalism Community's Integrated Studies 

supervised By:Drpejman rezaee- office  of master studies 
 
Policy of nomads habitation is one of the most important attitudes 

of planners and policy makers in recent decadesand plenty of credits 
and plans allocated to   this policy. 

For understand the consequence of  this policy we select 60 new 
settlements from 22 province and fill more than 1000 questionnaires 
.the consequence of studies show in society level ,nomads habitation 
has very suitable impacts and most of the families have positive 
attitude ,in physical level the impacts are positive too and this process 
create a good condition in roads ,water , electricity and …. 

In economic level most of the families attend to agriculture more 
than ranching and this is a great change in their life. 

In environmental level the impact of this policy is negative and 
most of the settlements have problem. In this process droughts has 
negative impacts on water resources ,plants , animals and … 

The survey show in most of the settlements tradition irrigation is 
one of the most important problems and planning for optimum use of 
these resources is very essential. 

In management level,habitation change structure of traditional 
manages and people participation in management is one of the 
consequenceof this policy. 

Planning for this settlements needs to now weakness , strengths, 
opportunitiesand threats, After that ranking of policies and finally 
having practical plans . we do this process in some workshops and the 
outcomes shows SO policy is most important policy in 
economic,social,management,physical and environment level. 

Key words :nomads, spontaneous settlements, planned settlements, 
nomads habitation planning, sustainable development 
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Evaluatioin  of  nomads  habitation  planning  in  development 
settlements 
By: Dr hamid koharm – the member of suntifik board of  livestock 

scinece‐group‐tehran university. 
Abstract 
The objective of the present study was to investigate the effects of a 

long-acting, trace mineral, reticulorumen bolus on lambing rate of 
synchronized Lori ewes during breeding season. Seven hundred 
seventy nine Lori cycling ewes in 7 herds were used in the trial.  In 
each herd, 6 treatments were administered. Treatments include: 1) 
control; 2) one mineral bolus was given a month before mating; 3) two 
mineral bolus was given a month before mating; 4) the ewes were 
synchronized using CIDR and 500 IU eCG before mating; 5) 
combination of the treatments 2 and 4; 6) combination of the 
treatments 3 and 4. Data were analyzed using factorial model by SAS 
version 9.1 (SAS, 2004). The high lambing rate, reproductive rate and 
litter size was seen in treatment 6 (p < 0.05). The lambs born in 
treatment 4 had the highest average birth weight (p < 0.05). The 
boluses had effect on lambing rate (p < 0.07) and litter size (p < 
0.002). The synchronized program had effect on lambing rate (p < 
0.05), lambing weight (p < 0.02) and litter size (p < 0.02). 
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The Role of Culture and "Jihadi"Management in realizing of "Jihad-
e eghtesadi" for Socioeconomic development of pasturalism 
community 

By:Dr.Mohammad Taghi Amanpour 
 
Abstract: 
Pasturalism community has been known as " Revolution's reserves" 

so far.With the consideration of the importance of this community in 
the country, "Jihad-e eghtesadi"should be considered ,too.Pasturalism 
community with 212,000 households and 1.2 million population ,has 
32 million hectare of pastures and 28% of the country's livestock 
population. They produce about 35% of  country's handcraft 
productions and about 20% of  country's protein needs.There is a 
major part of Iranian traditions and microcultures in this community, 
therefore it should be paid more attention to this community. 

The goal of this essay is to clarify the role of "Jihadi" culture and 
the practical ways to sociocultural development of pasturalism.The 
research has been made based on descriptive - analytical method .  

The results show that with the consideration of historical,social and 
economical role of pasturalism community in the country and with the 
usage of domestic knowledge and the renewal of culture and rich 
values of this community  ,it should provide a more joyfull and more 
efficient life for them .For the achievement to this goal , the 
developmental models specially those submodels including the subject 
of livestocks,pastures and yielding water should be used. 

Keywords:Jihad-e Eghtesadi,pasturalism community,sustainable 
development,livestock,pasture   
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The Role And Place Of "Jihadi"Management In Providing The 
Possibilities And Infrastructure Services In Pasturalism Regions 

By:Mirwali Safarzadeh(Vice President of Iran's Pasturalism 
Community Organization) 

Abstract: 
After the victory of Islamic revolution ,the ruling and usage of 

"Jihadi" management and culture which derivated from religious 
teachings, was one of the expectations of Iran's revolutionary 
people.With the consideration of  this great expectation,Imam 
Khomeini(PUH) issued the command for founding of "Jihad-e-
Sazandegi" in June,1979. 

In this article and with the usage of existed data source in 
Pasturalism's Affair    Organization and analysis of such datae, the 
specifications of "Jihadi" management and its remarkable and positive 
effects on doing works with people's participation has been 
described.Moreover, the most important problems of pasturalism 
community and their solutions has been noted.  

Pasturalism community as a productive community and as the 
inheritor of country's past sociocultural situation, deprived from the 
minimum of facilities and services.The community's dispersion and its 
depriviation and imperacticable of pasturalism region makes doing 
work for them hard and difficult. However, doing works with divine 
motives that exist in Jihad for God, makes every difficulty easy. 

Before the Islamic revolution there was no any considerable 
attentions to pasturalism community, so at the bigining of victory of 
the revolution the pasturalism community was in absolute 
depriviation.Based on surveys done in this regard, among the 
human,welfare and development indices except of literacy index 
which had been 12% for 6 years old's population,the rest of other 
indices were between0-10%.After the Islamic revolution and with the 
inspiration of Islamic culture ,State's justice -oriented  and 
depriviation-removing policies which has executed by jihadi 
management many efforts has been executed for this comunity.By 
approving of Act for Organizing of Pasturalism Community during 
the execution of 4th Country's Plan, such services run faster.Therefore 
the indices of pasturalism community's development grew up and the 
mean of indices from 26 at the end of 3rd Country's Plan grew to 46 at 
the end of 4th Country's Plan.Although many works has been done for 
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this community, however the pasturalism community is a deprived 
community already and needs to pay a special attention. 

Keywords:Pasturalism,Place of Jihadi management,Pasturalism 
regions,Pasturalism Community's Affair Organization  
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Assessment of  Factors Effective on the Interaction Between 
Culture of "Jihadi" Management and Pasturalism Community 

 
By:Mehdi Mizban (Senior of social studies and assistant manager of  

the office for integrated studies of pasturalism community) 
 
 
Abstract: 
Concurrent with coming Pahlavi regime into force,Rezashah with  

the aim of centralization of  power and doing his modernity policies 
did his suppression and sedentarization plan against pasturalism 
community cruelly.With the extension of such policies and till the 
crashdown of Pahlavi regime in Februray,1978, tribes and paturalism 
community found out the political intention of the government to 
make them weaken, so they do the same forcefull actions.Hence, 
based on the circumstances they got crashes with regime to show their 
protests against the government actions.During that time many state 
authorities and planners named these unwilling of pasturalism 
community against the state projects and construction plans as 
traditionality and anarchism of tribe's population. 

With proposing of some viewpoints about total traditional 
community's specification and its limitizing effects on weak local 
person's partnership in growth and development plans, this essay 
wants to prove this hypothesis that:"Many of cultural structure's 
specifications will change from a barrier against the development and 
renewal plans to a promoting and attracting factor for people's 
partnership if the interaction between the development authorities and 
domestic,local and traditional groups is adapted."   

    
 



 7 چكيده

Assessment of Sport Managers' Performance on Domestic and 
Local Sports of Pasturalism Community's Youths in Sistan & 
Balouchestan Province 

 
By:Maryam Samareh Talebi 
 
Abstract: 
This research wants to answer this question:How important is the 

performance of sport's managers in the development of domestic and 
local sports  of  pasturalism community?Is the answer is such 
significant that the youths in pasturalism community give them up ? 

A group of 350 of youths and 36 of  sport's managers and staffs 
were chosen.The collected datae analyzed through "t-significant" , 
Variance and standard deviation tests.The results revealed some 
significant indices like :inattention to the sociocultural 
issues,planning,fiscal and credit problems and trainings have major 
affects on giving up such sports despite their compatibility  with 
pasturalism community's culture and traditions. 

There was no significant difference between two viewpoints of 
sport's managers and community's youths and both groups believed 
the main cause for giving up such sports is the inattention of the said 
indices. 

Keywords:Pasturalism,Pasturalism youth's domestic and local 
sports,sport's managers,performance assessment     
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