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 چکیده   
کند و  مککمطلوب  یشتیمع یهانهیو گز راهبردهاشناخت بهتر  بهتواند می یبرداران مرتعبهره یشتیمعتغییرات جمعیتی و تحول  ریبر س یخیتار یمرور  مقدمه:

 ه دهد. ئاجرا ارا قابل یگذارسیاست یهاچارچوب مراتع، داریپا تیریمد یفرارو یهاها و چالشمرتع و گذر از بحران تیبهبود وضع یدر راستا

از  یخیتار یابیارز کی. ابتدا رندیگیقرار م یوابسته به مراتع مورد بررس یهاشتیمع تیو وضعجمعیتی  تغییرات یدر راستا یچهار محور اصل هدف پژوهش:

 نییتب رانیوابسته به مرتع در ا یهاشتیعم تی(. سپس وضع2) شوندیم حیتشر یدام و دامدار دیتول یهانظام ،(. به دنبال آن1) شودیم هئارا جمعیتی تغییرات
 شودیم هیمراتع ارا داریپا تیریمد یدر راستا یهادانشنیپ -بازفت خاص طورب و یاریدر استان چهارمحال و بخت یشتیانداز معه چشمئضمن ارا ت،ی(. در نها3) شودیم
(4.) 

ها و اطالعات ادهد ران،یا در یمرتع بردارانبهرهمعیشتی  تحوالتجمعیتی و  تغییرات ینهیدر زممرتبط بر منابع  یمقاله با مرور نیا  شناسی تحقیق:شرو

 .کندیم لیتحل و هیتجز را یخیتار یهادوره

ه و بهار یمطالعاه مارور براساا ی، مرتع بردارانبهرهمعیشتی  حوالتتجمعیتی و  تغییرات یابیارزقلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر  :قلمروجغرافیایی پژوهش

 در مقیا  ایران می باشد. از منابع و اسناد و مدارک یریگ
 ردایپا تیریمد عمده یهااز چالش یامانسان، دام و مرتع و کاهش سهم محصوالت د نیعدم تعادل ب دهدینشان م ،و مرور منابع یبندجمع جینتا ها و بحث:یافته

 .باشندیم رانیا درمرتع 

توسعه  به منظور شتیاز مع یان تنوعکه ضمن حفظ تعادل دام، مرتع و انس افتیتحقق خواهد  یمراتع در صورت داریپا تیریمددر این راستا، تاکید شده است  :نتایج

)ناواقص(  یهااضاع هاا و کاساتی نیایباه تب دتواننایما نادهیت آدر نظر گرفته شوند. مطالعا یگذارو سیاست یزیربرنامه در ،بردارانبهره معیشت های تکمیلی
 سعه دهند.تو داریپا یها شتیبر مع یمبتن یاستگذاریسهای به دنبال آن چارچوبو  مراتع بپردازند داریپا تیریمد نهیدر زم یاستگذاریس
 

ژه :کلیدوا  ت.بازف ،یاریو بخت، چهارمحال یامنطقه داری، توسعه پایگذارسیاست دار،یپا شتیمع مرتع، ها
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  مقدمه
 فایا هاآن ینگهدار و حفظ ن،یتام در یدیکل نقش سازند و را برای بشر فراهم می های مرتعی دامنه وسیعی از کاالها و خدماتاکوسیستم

ه دادهئارا انسان زجملهابه موجودات زنده  . این مناطق در طول تاریخ حیات و تکامل کره زمین، کارکردها و خدمات اکوسیستمی متنوعیکنندیم
اند. فراهم کرده را یاهیگ یهااز گونه یو تنوع وحشاتیح ،یاهل یهادام ،یبرداران مرتعبهره یبرا یستگاهیز ربازید از کهیطوراند. به
 Booneاند )کرده نیتأم را خود شتیو مع بردهبهره  هاستمیاکوس نیاز خدمات ا میطور مستق به ریاز جمله دامداران و عشا یبرداران مرتعبهره

et al., 2011 .) 
و نامطمئن و  ریمتغ اریسب یطیمح طیبا شرا باشندیداران( مگله و ریکه عمدتاً دامداران )عشا یبرداران مرتعبهره ،یطور سنت به ن،یعالوه برا

 Klein et) اندداده توسعه را طیبا شرا سازگار و ریپذانعطاف یاز راهبردها یعیوس  یو ط شدهسازگار  هاستمیاکوس نیاسخت و خشن  عتیطب

al., 2011 .) .زندگی عشایر مبتنی بر کوچ مستمر به منظور تامین علوفه دام از مراتع و دسترسی به شرایط مساعد آب و هوایی مناسب است
ر سده اخیر، تحوالت زیادی در شیوه این روش زندگی دارای سابقه طوالنی در ایران است که متناسب با شرایط اقلیمی شکل گرفته است. د

توان به تغییر زمان زندگی سنتی عشایر به وجود آمده است؛ به نحوی که عشایر کارکرد گذشته خود را از دست داده اند. از جمله این تحوالت می
عالوه بر این،  (.1393 ،یسروستان یدعاب)انجامد جابجایی و کوچ عشایر اشاره کرد که اغلب به ورود زود هنگام دام به مرتع و تخریب آن می

 عشایر ییدر تحرک و جابجا زین بهداشت آموزش، مانند خدمات هئارا تعارضات، مانند یاجتماع مسائل ای بازارها، به یدسترس همچون عواملسایر 
ضمن تامین رفاه و مرتع،  یداریپا رعایت اصولو  یقیتطب یراهبردها قیاز طر یسنت تیریمد ستمیاستدالل کرد س توانیم نیبنابراموثر است. 

 .(Khedrigharibvand, 2018) کرده است  نیتضمنیز  رای این نظام مدیریتی آورتاب ،تعاساکنان مر شتیمع
ها به آن یدسترس و یمحلمع جوا و دامدار یهاگروه یو قوم یفرهنگ یهاتفاوت از متاثرمراتع  یبرداربهرهمدیریتی و  یهانظام تنوع

 از که ییهاگروه تا باشندیم وابسته دام هب کامالً خود معاش نیتام یبرا که دارند وجود ییهاگروه ها،آن انیم درباشد. یم یشتیمع یهاییدارا
ارتباط یب یمنابع از یدرآمد وعتن موارد، یبرخ در(. FAO, 2001) کنندیم نیتام را خود معاش یکشاورز و یدامدار یقیتلف یهاستمیس قیطر
و  یتنوع درآمد ا،یکنلند ییز ماساا یهادامدار دارد. به عنوان مثال، در بخش خانوار شتیمع نیدر تام ینقش بارز ،یکشاورز یهاتیفعال با

 یقیتلف و یدامدار یهامستیس(. Nkedianye et al., 2008کند )یم نیرا تام خانوارهادرصد از درآمد  50از  شیتا ب ینقد یهاکمک
عمده یهاچالش ،ییهاستمیس نیچن بودن فردمنحصربه با همراه و اندشده یاسابقهیب راتییتغ دستخوش جهان سرتاسر در یاردامد-یکشاورز

 چندگانه یخدمات یهانقش رییتغ به تی. با عناباشند ییهاچالش نیچن یپاسخگو تواندینم یتک بعد یهاپژوهش کهیبطور کنند،یم جادیا یا
 ها،چالش یپاسخگو که دشون تیهدا ینحو به هااست پژوهش الزم ستیز طیمح و شتیمع بر مثبت ریتأث منظور به یمرتع یهاستمیاکوس

 .باشند رییتغ حال در جهان در تحوالت و مشکالت
 اندکرده یدتسریع و تشدع را مرت تیریمد یسنت یهازوال نظام ،گذشته قرنمینی ایجاد شده در طی بیش از هاو چالش راتییتغ

(Bedunah and Angerer, 2012تغ .)یهامنظا در راتییتغ با مراهه ،یمیاقل و یکیاکولوژ ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد-یاجتماع راتیی 
 یت،جمع . رشداست کرده ختلم را مناسب معیشتی یهانهیمراتع و گز یدارپا یریتمد مناسب راهبردهای توسعه، مداخالت و سنتی مدیریت

مراتع و  یبخرتع منجر به ش سطح مراتو تغییر کاربری و کاه یت،تعداد دام مازاد بر ظرف یشافزامنابع، غذا و  یبرا یشتری بتقاضاضمن ایجاد 
یابی به معیشت، دست یریپذبیدر صورت تخریب مراتع و آس ،وجود نیا . باگرددمی یبرداران مرتعبهره یشتمعی ریپذبیآستشدید به دنبال آن، 

(؛ Khedrigharibvand et al., 2015برداران غیرممکن است )معیشت بهرهتضمین بلندمدت مراتع و  یوربهرهتع، مدیریت پایدار مرا
 ،برداران مرتعیحمایت از معیشت بهره ومدیریت پایدار مراتع، جلوگیری از تخریب مراتع  ینهیزم بنابراین، برای دستیابی به دیدگاهی جامع در

معیشت و  جمعیتاریخی ت اندکی رونداند به این دغدغه پاسخ دهند تحقیقات کرده تالشچه برخی از مطالعات  اگرتوجه قرار گیرد.  باید مورد
 .اندقرار داده یبررس برداران مرتعی را موردبهره
واقص ی و ن، اشتباهات راهبردهای،کاستممکن است هنوز برداران مرتعیمعیشت بهرهجمعیت و  ینهیزم تاریخی در تحوالت پس در

 یشتیمع التتحوو  یتیجمع راتییتغ یخیتار ریس بر یمرور سیاستگذاری وجود داشته باشد که تبیین آنها می تواند به فهم موضوع کمک کند،
 یهاها و چالشمرتع و گذر از بحران تیبهبود وضع یراستا درکند و  ییمطلوب را شناسا یشتیمع یهانهیگز تواندیم یبرداران مرتعبهره
 تیو وضعجمعیتی  تغییرات یکوتاه، در راستا مقدمه هیارا ازپس  مقاله، نیا. دهد هیاجرا اراقابل یگذاراستیس یهاچارچوب ،مراتع داریپا تیریمد
دنبال (. به 1) شودیه مئاراجمعیتی تحوالت  یخیتار یابی. ابتدا ارزدهدیقرار م یمورد بررس را یچهار محور اصل ،وابسته به مراتع یهاشتیمع



 3 ن                                 اراو همک وندبیغریخدر / ... یشتیو تحوالت مع یتیجمع راتییتغ  

 

 شودیدر ایران تبیین م (وابسته به مرتع یهاشتیوضعیت مع)برداران بهره یشتیمع التتحو(. سپس 2) شوندیتولید دام تشریح م ایهنظام ،آن
مراتع  داریپا تیریمد یدر راستا یشنهاداتیمنطقه بازفت پ ژهیوب یاریدر استان چهارمحال و بخت یشتیانداز معه چشمئضمن ارا تی( و در نها3)
 (.4د )شویه مئارا

 

ا یتیجمع راتییتغ   رانیدر 
 جمعیتی روستایی تغییراتـ 

 کردندیم یزندگ ییدرصد آن در مناطق روستا 80 ،بود ونیلیم 13حدود  رانیا تیکه جمع یهنگام میالدی 1930در سال براسا  گزارشی، 
(Amiraslani and Dragovich, 2011)19از هزار نفر  300میلیون و  13درصد ) 70 بایتقر 1956ال در س یآمار مل نی. در زمان اول 
در مقابل  رانیا یشهر تیجمع 1956از سال  (.Azkia and Hooglund  2011)زندگی می کردند در روستاها  رانیا تینفر( جمع ونیلیم

 Azkia and ;)نسبت داده شد شهر  از روستا بهافراد مهاجرت  ت،یجمع شیافزا نیعمده ا لیبود و دل شیرو به افزا ییروستا تیجمع

Hooglund  2011 Amiraslani and Dragovich, 2011). شیافزانفر  ونیلیم 60به حدود  تیجمع 2001در سال  21قرن  یاز ابتدا 
ر ؛ دییروستا تیرغم کاهش جمع یعل (.Amiraslani and Dragovich, 2011بود ) ییدرصد آن متعلق به مناطق روستا 34که فقط  افتی

 افتی کاهش نفر ونیلیم 22به  2006و در سال  شیافزانفر  ونیلیم 23 به 1996، در سال هزار نفر 800میلیون و  17 تیجمع 1978سال 
(Azkia, 2011.) به 1956درصد در سال  62 از. است کرده دایپ کاهش یجیتدر بطور تیجمع کل از یدرصد عنوان به ییروستا تیجمع ،
درصد در سال  6/26به  تیو در نها 2006درصد در سال  5/31، 1996درصد در سال  39، 1986 درصد در سال 46، 1976درصد در سال  53

 آب، جمله از یعیمنابع طب بر یمضاعففشار  یو اقتصاد یو تحول اجتماع یاتوسعه راتییهمراه با تغ یتیجمع راتییتغ نی. اافتیکاهش  2015
 و یاهیگ پوشش و خاک آب، برمنفی  ریتاث موجب تینها در و مراتع در دام شیافزا باعث هانیا همه و است کرده وارد یاهیگ پوشش و خاک
  .است شده مراتع و هاجنگل بیتخر
 

 جمعیتی عشایری ـ تغییرات

 نیا وابسته بودند. با منابع نیاو همواره به  دانکرده برقرار یعیبا منابع طب یداریپا تعادل ،یریعشا دامدار هاییتجمع خ،یتار یبه درازا یعمر
بودند که  ریعشا رانیا تیرصد جمعد 33حدود  یالدیم 20قرن  ی. در ابتداندختیگس هم ازتعادل را  نیا یرونیو اثرات ب عواملاز  یوجود برخ

 یکشاورز تمسیدن و سش یصنعت .( 2018Khedrigharibvand) اندها اسکان داشتهدر شهرک یمابقو  ییدرصد در مناطق روستا 40 بایتقر
 ینیکجانشیلب قا در یزندگ هویش شیو افزا یریعشا یکرد که منجر به کاهش زندگ دایپ شیافزا یابطور عمده یالدیم 1920سال  یدر ابتدا
 یدامدار در تیو جمع از تعداد خانوارها یقیاز منابع و آمار مستند و دق حاصل یهانیاگرچه تخم. (CENESTA, 2003; 2004) دیگرد
که  دهدینشان م یخیتار یهایبررس وجود نیوجود ندارد، باا مختل  یهادر دوره یخیدر سوابق تار ساکن ی( و دامداریری)عشا وچندهکمهین

. جوامع (نفر هزار 700و  نویلیم1معادل ) دادندیم لیتشک را شیپ سال 150 در تیدرصد از کل جمع 6/38حدود  ریعشا کوچندهدامداران 
ان . اگرچه نسبت دامداردادندیم لیکشور را تشک تی( از کل جمعهزارنفر 180و  ونیلیم1درصد ) 68/1حدود 1387 یسرشماردر  رانیا کوچنده

 ،نزبایو م یاکبر) است ندهما ثابت باًیتقر تیسطح مطلق کل جمع ،است افتهی کاهش شیسال پ 150درصد در  6/38از حدود  تیکل جمع به
 و اسکان یبرا یافشرده یهاتالشه کاز آنجایی ، 1 (. با توجه به جدول1387و 1377 رانی؛ مرکز آمار ا1384 ن،رایا ری؛ سازمان امور عشا2004

 .اشته باشدد یکاهش یروند ندهیآ هایسال یطها آن تیجمع رسدیبه نظر م دامداران در حال انجام است ینیکجانشی
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 (1387تا  1245یر )از سال اخ 150روند جمعیت عشایر دامدار طی . 1 جدول

سهم عشایر از کل  نفر( 1000جمعیت ) سال منبع
 جمعیت

(%) 
 عشایر کل میالدی شمسی

 
 
 

 منابع تاریخی

1245 1866 4400 1700 6/38 

1263 1864 7654 1910 9/24 

1278 1899 9332 2138 9/22 

1302 1923 10000 2000 20 

1318 1939 15090 3100 5/20 

1342 1963 21000 3000 15 

 6/9 2500 25789 1966 1345 ایران آمار مرکز

1350 1971 30002 800 7/2 

1353 1974 31951 877 7/2 

1354 1975 32818 2410 2/7 

1355 1976 33700 2400 7 

1366 1987 49445 1152 3/2 

1377 1998 62432 1304 2/1 
1387 2008 70472.8 1186.4 68/1 

 (1387و 1377 رانی؛ مرکز آمار ا1384 ران،یا ری؛ سازمان امور عشا2004 ،زبانیو م یاکبر(منبع: 
 

 70از  شیب ریو عشا ییع دامداران روستادرصد در روستاها )در مجمو 40 باًیو تقر ریعشا رانیا تیدرصد از جمع 33 باًیتقر ستمیدر آغاز قرن ب
طور  به یکشاورز یهادن و نظامش ی، صنعت1300دهه  ی؛ اما از ابتداکردندیم یزندگ هرهاش در هی( و بقدادند لیتشک را رانیا تیدرصد جمع
 فراهم رهاشه و روستاهار د تیجمع شیافزا یبرا را نهیزم و شد مردم یریعشا یکوچندگ یکه منجر به کاهش زندگ افتی شیافزا یریچشمگ
کشور به  ازین سوم کی( حدود ریرعشایغ و ریجود، جوامع دامدار )عشامو یوجود مشکالت اقتصاد (. باKhedrigharibvand, 2018) کرد

تا  2ک خش ی( در اراضمتحرک ای)گسترده  یکوچندگ یریعشا یهااند نظامداده گزارش یالمللنی. مطالعات بکنندیم دیرا تول یمحصوالت دام
 (.Weibel, 2010) کنندیم دیار تولدر هر هکت یسود اقتصاد ساکن، یدامدار دیتول یهانظام از شتریبرابر ب 10

کوچنده بطور  ریعشا تیجمع ،یانسان تیجمع شیو افزا یریتوسعه عشا یهااستیدر س راتییدر پاسخ به تغ ،ی(الدیم 1960) 1340 از دهه
 رانیدر ا یشمس 1340ه از ده یریعشا یدامدار گریعبارت د به. است شده نیگزی( جانینشکجای) افتهیکوچنده و اسکانمهین تیبا جمع یجیتدر

( ثابتمهینساکن )مهین یخود را به دامدار یجا وستهیطور پ به ،یانسان تیجمع شیافزا نیو همچن یتوسعه دامدار استیس راتییدر واکنش به تغ
 ریسا نیو همچن ریعشا اسکان هب استی( در پاسخ به سساکنمهی)ن یکوچندگمهین و یکوچندگ یدامدارداده است. بعالوه،  ساکن یو دامدار

 راتییتغ ریسا و اسکان یهااستیدر پاسخ به س زین رایاست. اخ داده ساکن یخود را به دامدار یجا ،یاقتصاد-یو اجتماع یجهان راتییتغ
 ,Khedrigharibvand)هستند ینیگزیجا حال در ساکن دامداران ای ریعشا با کوچندهمهین و کوچنده ریعشا زین یجهان و یاقتصاد و یاجتماع

2018.) 
 

 دام دیتول یهانظام یکل یابیارز
تولید  یهانظام  Badripour et al (2006ایران،  ) یزمینه . دراندشدهی بندتولید دام به طرق مختل  طبقه یهادر سطح جهانی، نظام

شبانی  ساکن( یا)نیمه متحرکمهیختلط نم )زراعت( کشاورزی یهانظام ،گردانیرمه ساکن(،)نیمه متحرکمتحرک، نیمه یهادام را به نظام
عنوان منبع اصلی  بندی کردند. در این مقاله براسا  تحرک و وابستگی به مراتع بهتولید دام صنعتی طبقه یهاساکن یا آگروپستورالیسم و نظام

گسترده مربوط به دامداری  یهااست. نظام شده ییخوراک دام، دو سیستم اصلی تولید دام یعنی تولید دام گسترده و فشرده در بافت ایران شناسا
 ساکن یهاتولید فشرده به دامداری ساکن یا نظام یهاکوچندگی است. نظامگردانی و نیمهدامداری کوچندگی، رمه یهاجمله نظام معیشتی از
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از  یبرداردام مبتنی بر بهرهتولید عنوان سیستم  شوند. در این دیدگاه، دامداری بهمی تبطتولید دام صنعتی مر یهازراعت مختلط( و نظام)ثابت، 
 تولید دام پرداخته یهادر ادامه به انواع نظام؛ دام متکی است هاز تولیدات خود را ب یتوجهمقدار قابل که شودیماطالق تولیدی  به نظاممراتع، 

 شده است.

 

 تولید دام گسترده یهانظامـ 

و کیفیت  یورر بهرهزیادی ب ریها تأثن نظامچراکننده وابسته هستند. ای یهاول به منابع مرتعی و دامتولید گسترده دام در درجه ا یهانظام
است  شده ذکربه این نحو تولید دام  یهامنظااین (. تعری  Bernues et al., 2005انداز دارند )در سطح چشم زیستی و تنوعپوشش گیاهی 

شده در خانوار( از دامداری  فعیشتی مصرماضافه ارزش تخمینی تولید  نوار )کل ارزش تولید در بازار بهدرصد یا بیشتر از درآمد ناخالص خا 50که 
 دهش دیشیر تول یهاانرژی مصرفی غذای خانوار را شیر و فرآورده درصد 15که بیش از  ییجا یا در ،های مرتبط با دام به دست آیدیا فعالیت

 شامل بندیین طبقهسیستم مهم در ازیر (. در ادامه به دو Badripour et al., 2006;Weibel, 2010) دهدیتوسط خانوار تشکیل م
 .شودیگردانی پرداخته مو رمه یتولید کوچندگ یهانظام
 

 یدامداری کوچندگ یهانظام

غذای  نیها تأماصلی آن دفد. هدامداران عشایری به دلیل نیاز به حفظ منبع امرارمعاش خود، یعنی دام، مجبور به مهاجرت دائمی هستن
د با عدم جلوه خو نیتردر خالص خشکسالی است. دامداری عشایری یهادر سال استفادهکافی برای تغذیه خانواده و حفظ ذخایر کافی برای 

یاهی طبیعی گپوشش  از یبرداربهره . دامداری عشایری اساساً بر محور تولید دام وشوندیعنوان درآمد تکمیلی شناسایی م وجود کشت حتی به
دام خود برای  آب و مراتع به دنبالداران دامکه در آن  شودیعنوان نوعی از دامداری تعری  م نیز به ینینشعنوان علوفه استوار است. کوچ به

حرکت دام و  ی مبتنی برکوچندگشیوه زندگی دامداری (. FAO 2001) رندیپذینااطمینانی و عدم قطعیت را مطبیعت و و خشنشرایط سخت 
یر در هر دو بخش هستند. عشا وآمدرفت در و قشالق در دو منطقه ییالقعشایر خانوارها بر پایه کوچ بین دو منطقه استوار است؛ به این معنا که 

اغلب . اندکردهضمین را ت خودیشت ی تاحدی پایداری مرتع و معآورتابشرایط نامناسب و سخت زندگی منتهی با اتخاذ راهبردهای  وجود با
این دسته از سهم  کهیطوربه. رسدیها به مصرف خانواده مو محصوالت آن کنندیم یزندگ یشتینامناسب در سطح مع طیشرا باکوچنده  ریعشا

ی شتیمع یدگزن ،رانیا در یریعشا اندک است. اکثر دامداران یدام یهافرآورده ریسا ایدر عرضه گوشت  عشایر کوچنده با اقتصادی معیشتی
 دارند. وابسته به دام

 
 گردانیتولید رمه یهانظام

ای جدا از هم چر ر و مدارمسیهای خود را در دو یا چند طور منظم گله گردانی نوعی از دامداری است که در آن دامداران بهرمه طبق تعری 
نظر  . ازکنندیت مراتع فصلی در دستر  حرکت مطور منظم بین نقاط ثابها به(. گله FAO 1987) کنندیمدر مراتع چرا در طول یک سال 

ز تنوع زمانی و مکانی مرتبط اتولید دام  نظام (. اینWeibel, 2010فصلی، حرکات عمودی در مناطق کوهستانی نیز بدون تحرک خانوار است )
تر در های گرمسمت دشت رد کوهستانی بههای ساالنه از مراتع س. در ایران، مهاجرتبردیفصول بارانی و خشک بهره ماز با تغییر معموالً 

 نواده اختصاص دادهتع به یک خاگردانی، دو مرمهتولید دام ر نظامگیرد. در ابتدای پاییز و با حرکت معکو  در بهار و با افزایش دما صورت می
برای  ر این مسیردفه موجود چرای علوثابت است و حق  مناطق، مسیر بین این مسیرسردسیر و دیگری در منطقه گرمنطقه شده است، یکی در 

های کوهرشته ن عمدتاً درگردانی در ایراشده است. نظام تولید رمه محفوظ است و توسط کشاورزان و قبایل محلی به رسمیت شناختهدامداران 
ارهای دامداران گردانی خانوظام رمهست که در نی حضور خانوارهای دامدار اکوچندگگردانی با وجه تمایز بارز سیستم رمه زاگر  جریان دارد.

 (.Badripour et al., 2006;Weibel, 2010) کنندینم همراهی
 

 ثابت(متحرک )نیمهدامداری نیمه

و دارند و تعدادی دام  شوندیکه در آن دامداران در یک روستا مستقر م شودیتولید دام گفته م نظاماز  ینوع متحرک بهدامداری نیمه
نظام سایر . دامداران در این دهندیخود را به مراتع دور از محل زندگی خود برای چرا انتقال م یهااز سال دام فصل کیدر  همچنین حداقل
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 ,.Badripour et alباغات، مزارع و غیره دارند که معموالً نسبت به دامداران متحرک کمتر به مراتع وابسته هستند ) همچونمنابع معیشت 

 ,Weibel) شودیدرصد از معیشت مبتنی بر دام تأمین م 50تا  10درصد از درآمد ناخالص از کشاورزی و تنها  50، بیش از منظادر این  (.2006

2010.) 
 

 

 تولید دام فشرده یهانظامـ 

 کشاورزی مختلط( یهانظام، تولید دام ساکن )ثابت یهانظام

توانند کشاورز نیز باشند که یک کسانی هستند که می دامداران، ساکنتولید دام  یهامتحرک نیستند. در نظامدامداران لزوماً متحرک یا نیمه
، دامداران نظام دامداریکنند. در این دیم و آبی( را اعمال می -داریدام -کشاورزی یهاسیستم کشت مبتنی بر کشاورزی مختلط با دام )نظام

طور  ها به، دامشودرا شامل میاز درآمد  یتوجهزی مختلط، دام سهم قابلکشاور یهاکه دامدار باشند. در نظام دهندیهمچنان ترجیح م
یک سیستم  ساکن و یا ثابت. دامداری شوندییا آورده شده به مزرعه تغذیه م با بقایای محصول، علوفه و محصوالت رشد یافته و یتوجهقابل

دامداران . شودیمنگهداری دام برای حمایت از تولید محصول  .شودیمحمایت رایج است و بیشتر توسط کشاورزان در سیستم کشاورزی مختلط 
هرز، کلش گندم و جو از دیگر منابع  یها. بقایای گیاهی، عل شوندیم انتقال دادهدر فصل چرای تابستانی از روستا به مراتع مشترک مجاور 

شامل گوسفند، بز، گاو، االغ و اسب است.  ی،کل طور ستم بهسی که یحال خوراک دام هستند. یک گله معمواًل شامل بز و گوسفند است، در
دام . در این سیستم، گوشت کندیم یبندمرتعی تا کشاورزی مختلط طبقه –تولید دام را از کشاورزی  یها، نظامیاهمیت استفاده از منابع مرتع

 ,.Badripour et al)رسدبه مصرف خانوار میشده عمدتاً صورت فرآوری  طور مستقیم یا به شیر به که یحال سیستم است، در عمدهخروجی 

2006;Weibel, 2010). 
 

 تولید دام صنعتی(، مستقیم به اراضی مرتعیغیروابستگی )فشرده  یهانظام

ن ای یها. دامردیگیمصورت وشت گصنعتی یک سیستم متداول در سراسر جهان )همچنین در ایران( است که بیشتر برای تولید  یپروردام
هیچ  جهینت رنیستند )د به مراتع در سراسر کشور، وابسته ی دامداری بزرگهابه دلیل نگهداری در واحدهای صنعتی و مجتمع نظام دامداری

ارج خی دامداری هامجتمعی یا واحدهای صنعتسال از  کیدر این سیستم به مدت  افتهیپرورش یها(. دامکنندیآسیبی به مراتع وارد نم
شهرهایی   در مجاورتمعموالًبه عنوان دام بزرگ  . گاوشوندیها و خوراک وارداتی تغذیه مشده و مکملکامالً از علوفه کشت و شوندینم

نیات و لبین نظام ا. خروجی (گاوداری) به خدمات دامپزشکی، بهداشتی و بازاریابی دسترسی داشت توانیم یراحت که به شوندینگهداری م
معادل واحد در نظرگرفتن که با  باشندی  مرأ 741500در این سیستم گاوهایی با جمعیت  یپرورشست. در ایران تنها دامگوشتی ا یهافرآورده

کیلوگرم  5/276شود که به عری  میکیلوگرمی ت 45گوسفند  واحد دامی برای. در اینجا شودمحاسبه میواحد دامی  7044000( 5/9دامی آن )
 (.Badripour et al., 2006)( 2)جدول ( در سال نیاز دارد TDNهضم ) کل مواد مغذی قابل

 1387دام و وابستگی به مراتع براساس سال آماری  انواعتولیدات . 2 جدول

وابسته به مرتع در  تیجمع
 (یماه )هزار واحد دام 7طول 

 یوابستگ مدت طول در ییغذا ازین

 (*TDNتن)هزار  مرتع به

 )%( مرتع به یوابستگ

 

)هزار  دام به ستهواب تیجمع
 (یدام واحد

 دام

 ییروستا گوسفند 41000 54 71/6121 38360

 ریعشا گوسفند 13000 70 15/2516 15760

 ییروستا بز 5/12877 65 41/2314 14500

 یریعشا بز 6440 80 53/1424 8930

 ییروستا یبوم گاو 12588 10 06/348 2180

 یریعشا و ییروستاشتر  5/786 90 72/195 1230

 یریو عشا ییروستاتک سمان  5/6044 20 26/334 2090

 کل 5/92736 - 84/13254 83050
  ) ,.TDN (2006Badripour et alکیلوگرم  5/276دامی  واحدیی یک غذا ازین*
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 رانی( بر محور دام در اشتیمع یفعل تی)وضع یشتیتحوالت مع
ع اصلی یا تنها منب منبع عنوانهب، از مراتع کنندیه معموالً در سطح معیشتی زندگی مجمله ایران، بسیاری از دامدارانی ک در بیشتر کشورها از
( را اراضی لومترمربعیلیون کمی 1648195درصد از مساحت ایران ) 90(. بیش از Badripour et al., 2006) کنندیامرارمعاش خود استفاده م

. است ایران خشکمهیاضی خشک و نارتنوع توپوگرافی  مناسبکاربری اراضی شیوه زندگی و  یپرور. دامدهدیتشکیل م خشکمهیخشک و ن
. جوامع باشندیم هاآنایدار پاستفاده  دامداران کوچنده )عشایری( ساکنند و تحت حفاظت و نگهداری وکه عمدتاً  هستند یمراتع اراضیبیشتر این 

ای استفاده از منابع خالق و پایدار بر یهاش مهمی در تولید غذا با توسعه نظاممواره نقه اکولوژیکی-، در مناطق قومیو عشایر دامدار نینشکوچ
ه به آن تعادل پویایی را با منابع طبیعی ک شبانیمع های متمادی، جوا(. برای سالCENESTA, 2003; 2004اند )طبیعی کمیاب ایفا کرده
 اند.زدهاین تعادل را برهم ، ، سایر تأثیرات خارجیحالنیاند. بااوابسته هستند ایجاد کرده

 خانوار است، در 1653260حدود  ران ساکندامداو  کوچندهکوچنده و نیمه یهای، تعداد خانوارهای دامدار در دامدار1385براسا  سرشماری 
خانوار دامدار  1473260انوار و خ 180000حدود عشایری کوچنده خانوار وابسته به مراتع است. تعداد خانوارهای دامداری  916000 که یحال

. کنندیمکان م قلنخود  یور از روستابه مراتع د یگاه کنندیمزندگی در روستا  کهیبودند درحال کوچندهخانوار نیمه 736000روستایی که حدود 
. با در نظر گرفتن کنندیم یگخانوار زند 737260د هستند که در روستا ساکن هستند حدو ییخانوارها یمابقچرانند. در مراتع میخود را  یهادام

در طول هفت ماه توسط را ر دامدار خانوا 180000 نیاز است که تنها شده شنهادی(، پیواحد دام 230هکتار مرتع و  536وسعت اقتصادی مراتع )
گذشته  یهاچه در دهه ر(. اگBadripour et al., 2006است ) شده گزارشدامدار در مراتع خانوار  916000 که یحال در کندیم نیمراتع تأم

بیشتر از  ساکن یهاید دامداراد که تعدانشده است، اما سرشماری اخیر نشان د خانوارهای دامدار انجام ساکنو کوچنده برآوردی از دامداری نیمه
اصالحات »های یاستسبا شده و  غازاجباری در زمان رضاشاه آ اسکان عشایرهای عشایری است. این روند از طریق سیاستنیمه یهایدامدار
ر جمهوری اسالمی داسکان عشایر آن سیاست  از و پس 1940در دهه پهلوی ضاشاه در دوره محمدرمنابع طبیعی « شدن یمل»، «ارضی
 .های اخیر تشدید شده استسال

مداران در سه دا درصد از 39/78( حدود Khedrigharibvand, 2018; Khedrigharibvand et al., 2021) ریبراسا  مطالعات اخ
 دودح بیبه ترت ساکنو  کوچندهمهین نده؛کوچدارند. سهم دامداران  یواحد دام 50کمتر از  ،خانوار 718236معادل ی دامدار ای دام دیتول نظامنوع 
از  شتریب ساکن و وچندهکمهین یمداردر دا یواحد دام 50دامدار با کمتر از  یاست. تعداد کل خانوارها درصد 56/40 و درصد 26/33 درصد، 57/4

ن تنوع آتحرک و به دنبال  کهییآنجا از ،نشود نیمکمل تأم هایبدان معناست که اگر معیشت نیشده است. ا گزارش کوچنده ریعشادامداران 
خانوارهای رصد د 13/0نها تدر معرض خطر هستند.  عشایردامداران همه یش از و ب ممکن است مورد تهدید قرار گیرد ،زیستی محدود است

نظر  معیشت خانوارها در نیی برای تأمعنوان اندازه اقتصاد رأ  دام به 200رأ  دام هستند. حتی اگر  500دارای بیش از کوچنده  عشایر دامدار
بیش  دز در تعداهنو کوچنده و ساکن، اراندامدهمچون نظر معیشت دامداری پایدار هستند؛  تولید دام از یهادرصد از نظام 33/1گرفته شود، تنها 

جه به نقش تحرک است با تو داران در حال رشدادعا کرد که علیرغم اینکه اسکان دام توانی، میطورکل. بهبه دامداری اشتغال دارنددام  500از 
برای ی حمایتی دهاراهبررخی ببا این وجود، مک کند، ک پایدار مراتع تواند به مدیریتهمچنان می کوچندگیدر حفاظت از تنوع زیستی، دامداری 

تولید  یهانظامرأ  دام در  200دارای بیش از کوچنده دامداران نیمهدرصد  69/1است. حدود  ضروریدر بلندمدت  نظام داشتن اینپایدار نگه
 .(3)جدول  دام وجود ندارد 200با بیش از  در این نظام دامداری هستند و هیچ دامداری ساکندام 
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 خانوارهای دامدار و سهم شان از تعداد معینی از دام تعداد .3 جدول

 تعداد دام 
 سهم دامداران

20 20-49 

 

99-50 199-100 400-200 

 

 کل 500

 دامداران متحرک )عشایر کوچنده(

 )درصد(

18900 

( 14/1 ) 

56710 

( 43/3 ) 

45000 

( 72/2 ) 

37460 

( 26/2 ) 

19800 

( 2/1 ) 

2160 

( 13/0 ) 

180000 

( 98/10 ) 

 کوچنده(نیمهمتحرک )ه دامداران نیم
 )درصد(

200000 

( 09/12 ) 

35000 

( 17/21 ) 

96257 

( 82/5 ) 

61843 

( 74/3 ) 

24780 

( 5/1 ) 

3120 

( 19/0 ) 

736000 

( 51/44 ) 

 دامداران ساکن )ثابت(
 )درصد(

599661 

( 27/36 ) 

71010 

( 29/4 ) 

62642 

( 7/3 ) 

3900 

( 24/0 ) 

0 0 737360 

( 60/44 ) 

 کل
 )درصد(

818561 

( 50/49 ) 

477720 

( 89/28 ) 

203899 

 ( 33/12 ) 

103203 

( 25/6 ) 

44580 

 ( 7/2 ) 

5280 

( 32/0 ) 

1653260 

(100) 

 با تغییرات و اضافات (2006و همکاران ) Badripourمنبع: برگرفته از
 

 های وابسته به دام در منابع مرتعیمعیشتـ 
 یهاسال در. است شده رو بهرو یمرتع اهانیگ دیولت توان کاهش و یکاربر رییتغ واسطه به سطح کاهش با مراتع گذشته دههدر طول شش 

 یعیطب یهاستمیاکوس از حاصل یاهیگ وششپ. است ادیازد به رو یپروردام مراکز یلیتعط علت به کشور مراتع از برداربهره تیجمع گذشته
 درصد 27 که یحال در. کندیم نیمتا شورک در موجود یهادام یبرا را هضم قابل یمغذ مواد کل از درصد 2/52 یکشاورز یاراض و درصد 8/20
ه دام، ملکرد سرانکاهش ع ،یاهیش گپوش دیبر منابع تول بیمنجر به فشار و تخر که می شوند رو روبه هادام هیتغذ یبرا یاهیگ پوشش کمبود با

 . (1399)معتمدی و همکاران،  شودیدام م دهندگانپرورش یراقتصادیغ یهاشتیو مع نییدرآمد پا
 

 های غیروابسته به دام در منابع مرتعیعیشتمـ 
 یصادکه از لحاظ اقت اندک یامد واحد تعداد و شودیم مراتع بیتخر به منجر است یاقتصاد شتیمع یبرا یمکف که ادیز یدام واحد تعداد
و  یانمندسازتو نهیم، زمکتعداد واحد  برداران بابهره شتیمع لیبه منظور تکم نی. بنابراشودیم یمرتع منابع اتالف باعثیستند ن یهقابل توج
و  یشیآرا ،یصنعت ،ییرودا اهانی)گ یاز محصوالت فرع یبردارمرتبط با مراتع چند منظوره از جمله بهره یهاشتیمع ریها در ساآن اشتغال
 . (1399)معتمدی و همکاران،  و ... فراهم شود یو ...(، پرورش زنبور عسل، گردشگر یبهداشت
 

 ی غیروابسته به منابع ارضی غیرمرتعیهامعیشتـ 
 به یصاداقت درآمد کسب یبرا خودشان شتیعم لیتکم منظور به توانندیم یباغ و یکشاورز یاراض داشتن با پاخرده بردارانبهره از یبرخ

 (. 5و  4)جدول  شوند متوصل یاراض نیا
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 (1377شالق ) مرکز آمار ایران، وضعیت اراضی کشاورزی عشایر کشور در ییالق و ق .4 جدول

 قشالق ییالق جمع اراضی نوع کشت

 سهم از کل وسعت
 درصد( 1)

 سهم از کل وسعت
 درصد(1) 

 2/25 67173 7/25 47058 114231 های ساالنه(اراضی زیرکشت ) زراعت آبی

 3/3 8822 2/5 9474 18296 های دایمی(اراضی زیرکشت ) زراعت

 5/52 139845 5/49 90676 230521 های ساالنه(زراعتاراضی زیرکشت )  دیم

 2/0 668 8/0 1425 2093 های دایمی(اراضی زیرکشت ) زراعت

 4/4 11601 6 11041 22642 آبی آیش

 4/14 38079 8/12 23532 61611 دیم

 100 266188 100 183206 449394 جمع

 2/59 8/40 100 سهم قلمرو

 1383منبع: اکبری و میزبان، 
 

 عشایر دوره قشالقی )هکتار( –ها بر حسب نوع استفاده از زمین برداریمساحت اراضی کشاورزی بهره. 5 جدول
 قلمستان و باغ شیآ ساالنه محصوالت رکشتیز جمع کشور کل

 مید یآب مید یآب مید یآب مید یآب

122103 263681 92712 260536 14609 72275 29390 3145 

 1387کوچنده سال  ریعشا یاقتصاد-یتماعاج یسرشمارمنبع: 

 

 های غیروابسته به منابع ارضیمعیشتـ 

با درآمد متوسط  یاقتصاد شتیمع به منظور یواحد دام 300هزار خانوار با سرانه  200 ی در حدوددام اهل هیتغذ یحال حاضر مراتع برا در
هستند،  یرمرتعیغ یرضه فاقد منابع اک یخصوص افراد بهبردان بهره ریسا شتیمع یکه استفاده از مراتع جوابگو یصورت در. باشدیم یکاف
افراد  نیا شتیمع نیبه منظور تام نیبنابرا. (1399)معتمدی و همکاران،  شودیبر مراتع م ادیز بیکه در حال حاضر باعث فشار و تخر باشدینم
کسب و نقل،  به صنعت، حمل و توانیبا منابع م رمرتبطیغ یهاشتیمعها فراهم گردد. از جمله آن یبا منابع برا رمرتبطیغ یهاشتیمع دیبا

 و ... اشاره نمود. کارهای خرد، 

 

 بازفت یریمنطقه عشا یشتیانداز معچشم
مداران موجود مربوط به دا یهاهدادحتی شدت تغییر کرده است.  سال گذشته، مدیریت مراتع و شیوه زندگی دامداران به 60از بیش  در طول

لعه حاضر بر موجود، تمرکز اصلی مطا یها، بر اسا  آخرین دادهحال نیا سال تغییر کرده است. با 150ها طی که جمعیت آن دهدیان منش
 یت دامداراننظر جمع ها محل سکونت دامداران بوده است. ازمنطقه بازفت قرن .در منطقه بازفت است 1377-1387تغییرات جمعیت برای دوره 

 شده است. عنوان یکی از مناطق استراتژیک ایران شناخته یشتی دامداری بهو راهبرد مع
 یها(، جمعیت دامداران طی سالKhedrigharibvand, 2018; Khedrigharibvand et al., 2021 ) ریبراسا  مطالعات اخ

به ترتیب  1387تا  1377 یهاطی سالبازفت  منطقهاست. جمعیت دامداران  افتهی میلیون کاهش 1186830به  1304080از  1387-1377
 1387تا  1377از سال  جهینت خانوار بوده است. در 3186و  5771نفر بوده است. همچنین تعداد خانوارهای دامداران به ترتیب  17920و  39062

ه دلیل اصلی این کاهش به . استدالل شده است ک(6)جدول  جمعیت دامداران و تعداد خانوارهای دامدار منطقه بازفت به نص  کاهش یافت
بر این مهم تأکید  و اندداشتهدر سایر مناطق جهان نیز چنین استداللی  دلیل اسکان مجدد یا مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است که مطالعات

رای جمعیت باقیمانده ایجاد تواند معیشت پایدار را بنمی ییتنها(. مهاجرت یا اسکان مجدد به2004 ،؛ شنگ و همکاران2004 ،اند )هوم وودکرده
، حتی اگر بتوان گریدعبارت(؛ بهKhedrigharibvand, 2018تواند به ایجاد تعادل و کاهش فشارهای وارده بر مراتع کمک کند )کند بلکه می

 نیترعنوان مهم سنتی بهاست. دامداری مهم برداران مرتع همچنان یک موضوع این تعادل را ایجاد کرد، دستیابی به معیشت پایدار برای بهره
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منابع طبیعی و افزایش رشد جمعیت، سطح ، به دلیل کاهش حال نیا شده است. با گذشته در منطقه شناخته یهاجایگزین معیشت در دهه
 (. ,2009et al.,  Stafford Smith; 2004Homewood) دهدو توسعه  جیترو ی مناسب رامعیشت یهانیگزیجاسایر  توانیم
 

 1377-1388 ی، استانی و کشوریاسهم جمعیت عشایر در سطوح مختلف منطقه .6 جدول

 نفر( 1000خانوار ) (نفر 1000جمعیت ) سطح سال

 199/193 080/1354 کشور 

 492/27 165/183 استان 1377

 771/5 062/39 منطقه بازفت 

 260/212 830/1186 کشور 

 689/20 039/96 استان 1387

 186/3 920/17 منطقه بازفت 

1387و  1377منبع: مرکز آمار ایران،   

 

 گیرینتیجه
راتع برای تضمین ت پایدار میر، مدیریی مدیریت پایدار مراتع می باشد. در مطالعات اخنهیزم دراین مطالعه مروری بر نتایج مطالعات اخیر 

ع و انسان، سایر دل دام، مرتن معنا که عالوه بر تعااست؛ به ای ی شدهسازمفهوم بردارانبهرهپایداری معیشت  نیتأمی بلندمدت مراتع و وربهره
ابع ارضی غیرمرتعی، ابسته به منابع مرتعی، غیروی وابسته به دام در منابع مرتعی، غیروابسته به دام در منهاشتیمعتنوعی از  خصوصاً- هاشتیمع

یت پایدار دیدگاه مدیر است. در این شده شناختهه رسمیت ب -معیشتی یک گزینه عنوانبهمهاجرت نیز  تیدرنهاغیر وابسته به منابع ارضی و 
در نظر گرفته  گذاریتسیاسی و زیربرنامهمراتع در صورتی تحقق خواهد یافت که ضمن حفظ تعادل دام، مرتع و انسان تنوعی از معیشت در 

 هاآن تصادیاجتماعی و اق-ینه فرهنگیرایط هر منطقه و زمبه زیربنای نظریه مبتنی بر ش گذاریسیاستی و زیربرنامهچنین  شکیبشوند. 
ا همیت حیاتی دارد. لذین راستا اایرد، در گمحیطی، تغییرات اقلیم و... نیز مدنظر قرار  ریمتغشرایط  خصوصاًوابسته است و اینکه تغییر و تحوالت 

یست و نر از دستر  تضمین کند که دو محلی را بردارانبهره خصوصاًپایداری مراتع و معیشت جوامع محلی  تواندیمتوسعه چنین دیدگاهی 
 قابل تحقق است.

رار داده و با عرض تهدید قمرتعی را در م بردارانبهرهی تولید دام در شرایط فعلی معیشت هانظامو  ی به مدیریت پایدار مراتعتوجهیب شکیب
دامی از  هم محصوالتکاهش س واسته از تعداد دام بیش از ظرفیت مرتع( عدم تعادل بین انسان، دام و مرتع )برخچالش مواجه کرده است. 

ا توجه به ی دامداری، بهانظامم تمهیدات الزم برای حمایت انواع . در صورت عدآن مواجه استبا هایی است که مدیریت پایدار مرتع چالش
در سطوح ) روری جامعهاز حیاتی و ضی آتی که نیهاسالادامه و از گردونه خارج شوند و در  تواندیمشرایط و مناطق هرکدام به نفع دیگری 

یکی از  دهد. ناامنی غذایییم قرار ریتأثتحت  ی و ملی( به محصوالت و تولیدات سالم دامی است که امنیت غذایی کشور راامنطقهمحلی، 
ر و بخش جمعیتی کشو یکی از سه رکن عنوانبهعشایری ی به سیستم تولید دام سالم و پایدار و عدم توجه به جامعه توجهیبی عمده هاچالش
با توجه  ی تولید متنوعهاامنظمدیریت  ی در راستایزیربرنامهلذا در این راستا  در تولید و اقتصاد ملی و مدیریت پایدار مراتع خواهد بود. رگذاریتأث

 ارد.درت حیاتی یشت پایدار جوامع محلی ضروی واقعی برای مدیریت پایدار مبتنی بر معزیربرنامهبه شرایط هر منطقه و 
مرتعی، در شرایط فعلی نیاز ضروری  بردارانبهرهی ریپذبیآسی مراتع و همچنین وربهرهو روند کاهش سطح و  شده هئارابا توجه به نتایج 

مدیریت پایدار  در راستایای ای منطقههپتانسیل کلیهاز ی پایدار، هاشتیمعی مراتع و وربهرهضمن تضمین که  استجدیدی جامع به دیدگاه 
و در  یاطور خاص منطقه بازفت مطالعات آینده بر توسعه پایدار منطقهاستان چهارمحال و بختیاری و بهی نهیزم دری شود. بردارمرتع بهره

و اقدامات  هااستیسقوانین،  ریتأثا توجه به ، بنیبراقرار دهند. عالوه  توجه موردرا راستای مدیریت پایدار منابع مرتعی با تضمین معیشت پایدار 
را مورد مداقه و بررسی قرار دهند.  هاآنی مختل  هاجنبهجامعی باید مطالعات ی مدیریت مراتع و امور عشایر نهیزم درصورت گرفته تاکنون 

و مراتع و ها جنگلو ملی شدن  اصالحات ارضی اعم از و اقدامات هااستیس، نیو قوان هااستیس نیا یهاها و چالشفرصت ینهیزم درمطالعه 
ی ضمن اینکه سهم نیتأمی بعد از انقالب اسالمی از جمله اسکان عشایر و سایر اقدامات حمایتی و هادورهو قوانین  هااستیسهمچنین اثرات 
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تحقق راهکارها و راهبردهای مدیریت و معیشت  به کندیمرا تعیین  بردارانبهرهی معیشت ریپذبیآسرا در مهار یا تشدید تخریب مراتع و ها آن
 پایدار مراتع نیز کمک خواهد کرد.

 

 منابع
، 1م، شماره ، سال پنج17های جمعیت و جوامع عشایری ایران. فصلنامه مطالعات ملی؛ . درآمدی بر شناخت ویژگی1383اکبری، علی و میزبان، مهدی. 

 .9-44صص 
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ABSTRACT 
Introduction A historical review of the evolution of demographic developments and livelihood 

changes in rangeland users could help to better understand the desired strategies. It could also 

provide livelihood alternatives and feasible policy frameworks in order to improve rangeland status 

and overcome crises and challenges facing sustainable rangeland management.Purpose of the 

research: : In line with tribal affairs and the status of their rangeland-dependent livelihoods, four 

main aims are examined. First, a historical assessment of the evolution of demographic changes is 

presented (1). Subsequently, livestock production systems are described (2). Then, the situation of 

rangeland-dependent livelihoods in Iran is explained (3). Finally, while presenting the livelihood 

perspective in Chaharmahal va Bakhtiari province and in particular, Bazaft, suggestions for 

sustainable rangelands management are presented (4).  

Methodology This paper evaluates the data and information of historical periods by reviewing 

historical sources in the field of pastoralists livelihoods and tribal affairs of Iran. 

Geographical area of research Demographic changes and livelihood developments of rangeland 

users, and by reviewing sources in the field of rangeland management, the paper evaluates the data 

and information of periods. 

Results and discussion The results of summarizing and reviewing the resources show that the 

imbalance between humans, livestock and rangeland and reducing the share of livestock products are 

the main challenges of sustainable rangeland management in Iran. 

Conclusion In this regard, it is necessary to pay attention to a comprehensive perspective that could 

use all the potentials of the region for sustainable rangeland management. Sustainable rangeland 

management would be achieved while maintaining a balance between livestock, rangeland and 

humans to a variety of livelihoods in order to develop the complementary livelihoods of rangeland 

users in planning and policy making. Future studies could explain the shortcomings (weaknesses) of 
policy in the context of sustainable rangeland management and then, develop a policy-oriented 

livelihood framework. 
 

KEYWORDS: Rangeland, Sustainable Livelihood, Policy Making, Sustainable Regional 

Development, Chaharmahal and Bakhtiari, Bazaft 
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