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  چکیده
بینی و ، اغلب با اقلیم غیر قابل پیشپذیر و پیچیدهساختارهاي پویا، انعطاف وسیله به که این نظام استمعیشت مبتنی بر شبانی، نظام تولید سنتی 

برداران مراتع ییالقی سمیرم استان اصفهان بدین منظور دانش بهره. خشک سازگار شده استشرایط نامتعادل طبیعی در مناطق خشک و نیمه
طوایف مختلف ایل قشقایی  از برداربهره 7700 حدود در که است رمیسم یالقیی مراتع ریعشا مطالعه، مورد جامعه. نسبت به تغییر اقلیم بررسی شد

، بدین علت استهاي مختلف این مراتع  جامعه انتخابی از سامان. ندینمایم استفاده مراتع نیا شامل دره شوري، عمله، شش بلوکی و فارسیمدان از
- بومی عشایر نسبت به تغییر اقلیم و اثرات آن بر بهرههمچنین به منظور بررسی شناخت و دانش . اي استفاده شدگیري از روش خوشهبراي نمونه

سپس . شدهاي گروهی و عمیق استفاده هاي کیفی از جمله مشاهده مستقیم و مصاحبهها از روشبرداري از مراتع و شناسایی سازگاري آن
هایی همچون تاخیر زمان کوچ،  به سازگاري هاي پژوهش یافته. آوري شده به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت هاي جمع داده

دهد عشایر ایل قشقایی  اشاره دارد و نشان می... هاي بلوکی، ساخت استخر و گوراب، کاهش دام، تغذیه دام ها با سایر منابع علوفه اي و  ساخت خانه
  .اند با زندگی در طبیعت به خوبی تغییرات به وجود آمده در اقلیم را درك کرده

  
  تغییر اقلیم، دانش بومی، سازگاري، ایل قشقایی، مراتع ییالقی استان اصفهان  :کلیدي هاي واژه

  
 
 
 
 
 
 

   



  
  
  1397 خرداد  30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

438 
 

  مقدمه 
بوده  بیشینهبیش از افزایش دماي  کمینهگراد افزایش داشته است که افزایش دماي  دماي هوا در صد سال اخیر حدود یک درجه سانتی

طبیعی کره زمین شده است و  سامانهتغییر دماي هوا باعث تغییرات عمده در رفتارهاي اقلیمی ). 2005و همکاران،  Vose(است 
و ) که در فتوسنتز موثر است(تغییرات مشهودي را در میزان و الگوي بارش، میزان تابش مستقیم خورشید، میزان پراکنش نور خورشید 

میانگین  2100کند که تا سال  بینی می المللی تغییر اقلیم پیش پانل بین). 1393ی و همکاران، بابایی فین(ابرناکی ایجاد نموده است 
رود که  گراد انتظار می درجه سانتی 5/2تا  5/1با افزایش از . یابد گراد افزایش می درجه سانتی چهارتا  8/1جهانی دماي سطح زمین بین 

قرار گیرند و همچنین اثرات نامطلوبی بر امنیت غذایی در  ضوانی در خطر انقراهاي گیاهی و حی درصد از گونه 30تا  20تقریباً 
هاي طبیعی، جامعه   همچنین تغییرات اقلیمی بر سیل، خشکسالی، اکوسیستم). FAO ،2007(کشورهاي در حال توسعه خواهد داشت 

  ).Bayazit ،2003 و  Oxoz (و اقتصاد نیز مؤثر هستند 
گیرد و حاصل  هاي محلی آنان را در بر می ها و آگاهی از سوي دیگر دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که باورها، ارزش

شود  این دانش غالباً به صورت شفاهی سینه به سینه از نسلی به نسل بعد منتقل می. استها آزمون و خطا در محیط طبیعی  قرن
  ). 1381عمادي و امیري اردکانی، (

طور مستقیم به  مدرن مانند سنجش از دور، دانش بومی به هاي سامانهحفظ دانش بومی از باالترین اهمیت برخوردار است، زیرا برخالف 
همچنین دانش بومی نقش نافذي در مدیریت . رود و اطالعات آن بالفاصله قابل استفاده است و ریشه در فرهنگ مردم دارد کار می

که  طوري ، به)Sugulle، 2009 و  Hartman (تواند با شرایط تغییر، سازگار شود  و این دانش حساس و جامع است و میمرتع و دام دارد 
رو شوند در مسیر  کنند و زمانی که با مشکلی روبه هاي محیط خود آگاهی کسب می عشایر با مشاهده و به طریق تجربی نسبت به پدیده

  ).1384الدین افتخاري،  بوذرجمهري و رکن(کنند  اصی را آزمون میراه حل آن کوشش کرده و راهبردهاي خ
توان به  بردارن نسبت به تغییر اقلیم در سطح ملی و جهانی انجام گرفته است که می مطالعاتی در ارتباط با درك و دانش بهره

Aredy Codjoe) 2014، و همکاران() . Hsiang  وBurke،2014(. )2012، طهماسبی(. )Leiserowitz ،2010(. )Hartmann و 

Sugulle ،2009 ( ویژه خشکسالی تاثیرات اقتصادي و اجتماعی  توان نتیجه گرفت تغییر اقلیم و به از این از مطالعات می. اشاره کرد... و
چنین نتایج مطالعات  هم. بسیار زیادي بر تمامی جوامع و خصوصاً عشایر و کسانی که در ارتباط مستقیم با طبیعت بوده، گذاشته است

کارهایی را براي هاند تغییر اقلیم را به خوبی درك کنند و را حاکی از آن است که جوامع مختلف با سطح تحصیالت متفاوت توانسته
  .اند سازگاري با تغییر اقلیم اتخاذ کرده

صلی بودن آن به عنوان یکی از مباحث اولیه براي بینی و فسازگاري با تنوعی از منابع، ناشی از تغییرپذیري زیاد اقلیمی، غیر قابل پیش
برداران با تغییر اقلیم و ، کنار آمدن عشایر و بهرهراهکارهاي سازگاري). Tahmasebi, 2012( استعشایر شبان و شیوه زندگیشان 

و ) Schetter ،2001و   Tapper ،1997(، )Ehlers(محققان بسیار از جمله  وسیله بهاي تغییرپذیري منابع و استفاده از منابع حاشیه
Tahmasebi)، 2012 (بررسی شده است .  

همچنین با توجه به اهمیتی که تغییر اقلیم بر ساختار محیط کره زمین و ساکنین آن داشته و خواهد داشت تالش در جهت شناخت 
شدن جهانی به یک  فعلی که بحث گرم ویژه در زمان این ضرورت به. هر چه بیشتر چگونگی رخدادهاي تغییر اقلیم امري مسلم است

در این زمینه مطالعات بسیاري در سطح جهانی و ملی در ارتباط با بررسی روند گذشته . شود ده است، آشکار میشمسئله جدي تبدیل 
و  یابطح(، )1395، صالحی(، )1395، و همکاران ناظري تهرودي(توان به مطالعات  اقلیم انجام گرفته است که در سطح ملی می

. )Niguse Beyene ،2016(و در سطح جهانی به مطالعات ) 1388، مدرس و خداقلی( .)1392، و همکاران خانی قره(، )1394، همکاران
)Rauf 2016، و همکاران(. ) Thenmozhi  وKottiswaran ،2016(،) Mekonnen  وDisse ،2016(. )Sarkar 2015، و همکاران(. 
)Osman  2014(و همکاران(.)Saboohi 2012، و همکاران() .Soltani اشاره کرد) 2011، و همکاران.  

برداران عشایري نسبت به تغییر  چه شناختی نزد بهره"این مطالعه بر آن است تا در پاسخ به سوال اصلی این تحقیق که عبارتست از 
برداران عشایر را نسبت به تغییر اقلیم که  دانش بهره "اند؟ کردهاقلیم هست و چه راهکارهاي احتمالی براي مواجهه با تغییر اقلیم اتخاذ 

عنوان ابزاري مهم و کارآمد در  تواند به بنابراین دانش بومی می. برداري از مراتع تاثیر زیادي داشته باشد را مطالعه نماید تواند بر بهره می
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آنجایی که در گذشته دانش بومی چندان مورد توجه مسئولین،  از. کار گرفته شود برداري از مراتع به ریزي و مدیریت بهره برنامه
و نتایج  نیستشود، منابع مکتوب زیادي در دسترس  متخصصین و پژوهشگران نبوده و چند سالی است که به جایگاه خود نزدیک می

بردار را به دلیل  دنیا بوده و جامعه بهرهبرداران عشایري در مورد تغییر اقلیم که یکی از مسایل روز  تواند دانش بومی بهره این تحقیق می
  .تماس مستقیم با طبیعت تحت تاثیر قرار داده است را گسترش دهد

  
  ها مواد و روش

  منطقه مورد بررسی
 17درجه و  51با مختصات جغرافیایی  در مرکز کیلومتري جنوب استان اصفهان 165هکتار در  522400شهرستان سمیرم با مساحت 

). 1شکل (دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است  51درجه و  31دقیقه تا  42درجه و  30دقیقه طول شرقی و  3درجه و  52دقیقه تا 
که از اي است کوهستانی  در مجموع سمیرم منطقه. استمتر از سطح دریا  2400ارتفاع متوسط این شهرستان بسیار باال و در حدود 

درصد مساحت استان اصفهان را  4/9این شهرستان . یابد هاي دنا ادامه می هاي زردکوه بختیاري آغاز شده و تا دامنه ترین زیانه شرقی
پهنه سردسیري مذکور قلمرو . هاي زاگرس واقع شده است شود و از نظر موقعیت قرارگیري در حاشیه جنوب شرقی رشته کوه شامل می

عنوان  ایستگاه سمیرم که بهمتوسط بارندگی ساالنه در  ).1375، نژاد صفی( استشوري و فارسیمدان ایل قشقایی  ایالت عمله، دره
همچنین . استگراد  درجه سانتی 5/13و متوسط درجه حرارت در حدود  است متر میلی 517، در حدود استایستگاه معرف منطقه 

  .ستگره ا 2/3متوسط سرعت باد ساالنه در این ایستگاه 
  

 روش انجام پژوهش
اکتشافی و استنباطی استفاده شد تا نقش دانش بومی نسبت به تغییر اقلیم  -منظور دستیابی به اهداف این مطالعه از روش توصیفی به

هاي دره شوري، عمله،  جامعه مورد مطالعه از ایل قشقایی شامل طایفه. برداري از مراتع ییالقی سمیرم بررسی و ارزیابی شودبر بهره
که طایفه  طوري به. استها تقریباً در تمام شهرستان سمیرم  موقعیت محل استقرار این طایفه. شش بلوکی و فارسیمدان انتخاب شد

آباد و گرماباد، طایفه شش بلوکی در بخش شرقی در  و مرکزي سمیرم اطراف روستاي صولک، مهدي شوري در مناطق شمال غربی دره
محدوده قبر کیخا و گرموك، طایفه فارسیمدان در بخش جنوب و جنوب غربی در حاشیه ارتفاعات و قله دنا و طایفه عمله در بخش 

هکتار است و بر طبق  508457میرم مورد استفاده عشایر قشقایی مساحت مراتع ییالقی س. غربی در حوالی ایالن دره و پشته هستند
. کنندبردار از آن استفاده میبهره 7673عرف مرتعی بوده که  334این مراتع داراي ) 1391(آمار اداراه کل منابع طبیعی استان اصفهان 

ها به صورت تصادفی و ، تعدادي از ساماننیستها و امکان مطالعه تمامی آن) 2شکل (هاي عرفی زیاد است از آنجایی که تعداد سامانه
بنابراین . هاي عرفی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتندبرداران عشایري این سامان ده و بهرهشگیري هدفمند انتخاب  با روش نمونه

ها مصاحبه انجام گرفت،  ناسایی و با آننفر از بزرگان و ریش سفیدان طوایف مختلف ش 56در این مطالعه با مراجعه به شوراهاي عشایر، 
ها در این پژوهش  پرسش مصاحبه وبنابراین . هاي مختلف به صورت جمعی نیز مصاحبه شد هاي آگاه در سامان همچنین با گروه

. اضافه نکرد ها اي جدید به یادداشت نکته ها و ادامه مصاحبه هاي تکراري براي محقق اثبات شد پاسخ مشارکتی تا جایی ادامه یافت که
  ). 1375بارانی، ( دشو براي محقق محرز می شوندگان مختلف هاي مشابه از طرف مصاحبه تکرار پاسخ این کیفیت در اثر
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان اصفهان - 1شکل 

  
  نتایج

  عشایر نسبت به تغییر اقلیم و سازگاري دانش بومی
هاي انجام گرفته بیشتر در ارتباط با عوامل اقلیمی مرتبط با دما و  عشایر نسبت به تغییر اقلیم، مصاحبهبه منظور بررسی دانش بومی 

بارش انجام شد، زیرا عوامل مرتبط با دما و بارش از مهمترین عوامل هواشناسی در تعیین نقش و پراکندگی سایر عناصر اقلیمی و نیز از 
خصوص از نوع برف در ذخیره و از آنجایی که بارش به) 1390علیزاده، (رود به شمار می هاي اقلیمیبنديهاي مهم در طبقهشاخص

از (هاي اخیر در مناطق مختلف در اثر تغییر نوع بارش هاي اتفاق افتاده در سالو عمده خشکسالی استآبی یک منطقه بسیار موثر 
زاده، ضیائیان و حسنعلی( استارامتر از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نه کاهش کلی بارش، بنابراین بررسی این پ) برف به باران

. هاي انسانی، طبیعی و خصوصاً در زمینه کشاورزي دارندعالوه بر این، عوامل اقلیمی بارش و دما اثرات انکارناپذیري بر فعالیت). 1383
توان پارامترهاي اقلیمی را که عشایر شبان نشانی  کرار، میشوندگان با بیشترین فراوانی و ت بندي اظهارات مصاحبه با توجه به نتایج جمع

بندي کرد که هر کدام از این عوامل از نظر گرمایش جهانی و  دانند را در پارامترهاي، باران، برف، دما و باد تقسیم از تغییر اقلیم می
  . باشند تغییر اقلیم از اهمیت و ارزش زیادي برخوردار می

هاي عرفی مورد مطالعه، مقدار بارش و تعداد روزهاي بارانی در فصول بهار و  عشایر قشقایی در تمامی سامانبر طبق نظر : باران
: سادات ایرجی از ریش سفیدان و بزرگان سامان عرفی گرماباد بیان کرد. تابستان و حتی پاییز در منطقه سمیرم بسیار کم شده است

بارید، اما االن باران بسیار کوتاه مدت و کم است و بیشتر از  نی از اول تا آخر هفته باران میگفتند یع در گذشته باران را هفته باران می"
همچنین حسن مرادي از . بارد ، میستباشد و در فصولی که براي گیاهان مناسب نی موقع می ها اغلب بی بارد و این باران یک ساعت نمی

 مقدار حاضر لحا در اما بود، متر یلیم 700سال پیش  20قدار بارش در حدود م": سامان عرفی پشته سمیرم از معلمان  عشایري گفت
. ها تاثیر گذاشته است طورکلی کمبود بارش در مراتع ییالقی سمیرم بر روي آبدهی چشمه به. "است دهیرس متر یلیم 300 به بارش

توانستند از آن تا کنند  آب بود که بعضاً دام ها نمی ها آنقدر پر در قدیم چشمه": عشایر ایل قشقاقی به نقل از گذشتگان بیان کردند
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ها شده است، اما در  ها باعث کاهش آب چشمه اگر چه بعضی از مردم محلی معتقد بودند حفر چاه. "ولی االن آب بسیار کم شده است
هاي منطقه خشک شده است و  چی و سرطاق، چاهی حفر نشده، با این وجود چشمه هاي عرفی از جمله قاپاقلو یاالن بعضی از سامان

  .دانند اي که در منطقه اتفاق افتاده، می ساله 10ها را به علت خشکسالی  عشایر شبان خشک شدن چشمه
سال  10هاي عرفی مختلف در منطقه ییالقی سمیرم، تمامی عشایر معتقد بودند، در حدود  هاي برگزار شده در سامان در مصاحبه: برف

ها شروع ریزش برف از  اند، در صورتی که در گذشته در بسیاري از سال است در اواخر مدت اقامتشان در ییالق، برفی مشاهده نکرده
شد، اما در حاضر در پاییز  حتی تابستان بر روي کوه دنا برف مشاهده می. ماه سه متر برف داشتند رماه و دياواسط مهر ماه بود و در آذ

بارد و افرادي که در زمستان در منطقه حضور داشتند اظهار کردند در زمستان هم برف نباریده و اگر برفی آمده، بسیار  اصالً برف نمی
بر روي برف خاکستر )  اول فروردین(روز بعد از عید نوروز  12در قدیم ": گوید مورد می ن سادات ایرجی در ای. سریع ذوب شده است

آید و در صورت باریدن  بارید، اما در حال حاضر برف نمی ریختند تا راه باز شود و حیوانات بتوانند عبور کنند و برف در پاییز هم می می
منطقه سرطاق کوهستانی ": ، رییس شوراي عشایر سامان عرفی پشته سمیرم گفتهمچنین نوذر رضایی. "روز دوام دارد سهتا  دوبرف، 

کرد و سرقتی از  که برف راه عبور را مسدود می است و در قدیم آنقدر برف بود که رفت و آمد به مناطق کوهستانی میسر نبود، به طوري
ها در زمانی که عشایر نیستند، دزدي  ن به راحتی از خانهشد، اما اال رغم عدم حضور کسی انجام نمی جا مانده در محل علی هاموال ب

صحبت کردند که در آن سال برف بسیار  1351هاي گروهی، مردم محلی از بارش برف سنگین در سال  همچنین در مصاحبه". شود می
ه بوده است، به دلیل ریزش شدید سابق گرد که در آن زمان بی رغم تالش ارزشمند نیروهاي دولتی و استفاده از بال سنگینی بارید و علی

  . برف و ناپدید شدن عوارض سطح زمین عمالً تالش چند روزه نیروهاي کمکی به نتیجه نرسید و نتوانستند مردم را پیدا کنند
ر ها با مردم عشایر منطقه سمیرم نشان دادکه تمامی عشای مردم عشایر با طبیعت به طور مستقیم در ارتباط هستند و مصاحبه: دما

معتقدند در روز هوا گرم شده است، اما نظر عشایر در ارتباط با دماي شبانه متفاوت بود به طوري که اغلب عشایر بیان کردند دماي 
بندي مطالب  در جمع. اي معتقد بودند دماي شب نسبت به گذشته کمتر شده است شبانه نیز مانند دماي روز بیشتر شده است، اما عده

معتقد به کاهش دماي شبانه هستند، بیشتر در مناطق کوهستانی و خصوصاً در سامان عرفی پادنا استقرار مشخص شد افرادي که 
به نظر . شود باعث کاهش محسوس دما می ،که شبانگاهان هواي سرد مناطق مرتفع در طول دامنه به پایین نفوذ کرده یابند، جایی می
کنند و بیشتر به مقایسه مناطق مرتفع خود با مناطق با ارتفاع کمتر در محدوده  نمی رسد این افراد شرایط فعلی را با گذشته مقایسه می

گرماي هوا نسبت به گذشته خیلی زیاد ": حمید قائدي یکی از بزرگان سامان عرفی سرتنگ پادنا گفت. پردازند شهرستان سمیرم می
عشایر ایل قشقایی به نقل از گذشتگان . "زند هم آب یخ نمی زد، در حالی که االن در پاییز شده و در گذشته موقع شهریور آب یخ می

که به دلیل سردي آب ناشی از ذوب برف در گذشته بوده  "دارند بر چشمه از سنگ هفت توانستند ینم در گذشته مردم": بیان کردند
کردند، در حالی که  الق کوچ میهمچنین در اظهارات عشایر چنین آمده است که عشایر در گذشته در شهریور ماه به منطقه قش. است

اند، امروزه در شهریورماه دارند و مرتع از  ماه داشته امروزه زمان کوچ به قشالق به تاخیر افتاده است، زیرا هوایی را که در گذشته در آبان
  . استماه  نظر آب و هوایی و از نظر علوفه مناسب براي استقرار تا آبان

گر که در باال به آن اشاره شد، به نظر عشایر مستقر در مراتع ییالقی سمیرم، عامل اقلیمی باد نیز مطابق با عوامل اقلیمی دی: باد
که وزش بادهاي شدید و گردبادهاي موضعی باعث شده است که در  سال گذشته داشته است، به طوري 20تغییرات زیادي نسبت به 

ی بسازند، زیرا بادهاي شدید باعث خراب شدن و از جا کندن چادرها هاي بلوک بسیاري از مناطق، عشایر به جاي سیاه چادر، خانه
هاي اخیر و تاثیر آن بر کاهش پوشش گیاهی مرتع  شود و بسیاري از عشایر علت افزایش باد و گرد و غبار را در منطقه، خشکسالی می
  . دانند می

ها،  هایی را در مقابل کاهش بارش هاي عرفی مختلف منطقه سمیرم سازگاري ها مشخص شد، عشایر سامان بندي مصاحبه در جمع
هاي مرغوب مرتع از جمله  با توجه به کاهش بارش در منطقه و کاهش علوفه. اند افزایش دما و افزایش باد در منطقه اتخاذ کرده

Bromus tomentellus )ها را نیز تغییر  هاي خود را کاهش دادند و ترکیب دام عشایر مورد مطالعه تعداد دام) لی کدهدر اصطالح مح
قبالً علف کده  ": گوید چی در این مورد می عاشوري از سامان عرفی قاپاقلو یاالن علی پور حسن. اند داده و جمعیت بز را افزایش داده

، اما االن نه تنها از تراکم و ارتفاع کنند استراحت  آن هیسا درتوانستند  شدند و می ید میها در میان آن ناپد بسیار زیاد و بلند بود که دام
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. "توان این گونه را دید و حتی به اندازه خوراك دام هم علف کده وجود ندارد آن کاسته شده، بلکه در بسیاري از مناطق به سختی می
کنند تا بتوانند کمبود علوفه مرتع را جبران  راي دام در ییالق استفاده میهمچنین عشایر از علوفه دستی و کمکی نظیر کاه  و جو ب

با توجه . هایی که محصول آن با کمباین برداشت شده نیز در اواخر تابستان رواج یافته است چر مزارع و دیم کاري کنند و استفاده از پس
تفاوت . اند ها براي ذخیره آب، استخر احداث کرده گیرد و آن م میامور عشایر انجا وسیله بهها، آبرسانی  به خشک شدن بسیاري از چشمه

تواند مستقیم از این استخرها آب بنوشد و باید آب را براي شرب دام به ظرف  هاي قدیم در این است که دام نمی این استخرها با گوراب
ایر با وجود مشکالت بسیار زیاد براي حمل و نقل و پر اند و عش کمبود علوفه مرتع بر روي هیزم تولیدي نیز تاثیر گذاشته. انتقال داد

هاي بلوکی به  ها براي رویارویی با افزایش باد، ساخت خانه از دیگر سازگاري. اند کردن کپسول گاز، کپسول گاز را جایگزین هیزم کرده
اند  ت افزایش دما، زمان کوچ را تغییر دادهنشینی بود، است و براي تعدیل اثرا هاي اصلی زندگی کوچ جاي سیاه چادرها که یکی از نشانه

  .اند و زمان کوچ به قشالق را به تاخیر انداخته
  

  گیري بحث و نتیجه
باشد ها در ارتباط با منابع طبیعی میهاي اخیر منابع طبیعی و خصوصاً جوامعی که معیشت آنهایی که در سالترین پدیده یکی از مهم

بردارانی که زندگی شبانی دارند اغلب با بهره). Calvosa, Chuluunbaatar and fara، 2009(اقلیم است را تحت تاثیر قرار داده، تغییر 
هاي اخیر مشخص شده است که این قشر از بینی و شرایط متغیر طبیعی در مناطق خشک روبرو بوده و در دههاقلیم غیرقابل پیش

باشند ناطق خشک که به گرمایش جهانی و تخریب حساس هستند، الزم میبردارن براي مدیریت پایدار و سالمت اکولوژیکی مبهره
)Hartman and Sugulle ،2009 .( ،حاکی از حساسیت زیاد و شرایط شکننده عشایر شبان در جهان  2012همچنین مطالعه طهماسبی

مراتع ارزش تعلیفی، تراکم پوشش  این. از سوي دیگر مراتع ییالقی استان عمدتاً در مناطق کوهستانی واقع شده است. استمدرن 
گیاهی و تنوع مرتعی باالیی داشته و همچنین توپوگرافی زمین به صورتی است که این نواحی قابلیت ناچیزي براي تغییر کاربري اراضی 

به مراتع ییالقی استان  برداري و ورود زود هنگام عشایرهاي مرتعی کامالً مرغوبی را به وجود آورند، اما بهرهتوانند محدودهدارند و می
 ها، با رشد راه به دلیل نداشتن پروانه چرا و کوتاه شدن مدت زمان کوچ بین قشالق و ییالق و تخریب ایل) مراتع سمیرم(اصفهان 
مصادف گشته و سبب تخریب مراتع  سمی و هاي مهاجماز گونه فراوانی تنوع همچنین و مرتعی مهم هايگونه از بسیاري رویشی

برداري از مراتع به کار ریزي و مدیریت بهرهعنوان ابزاري مهم و کارآمد در برنامه تواند بهبنابراین دانش بومی می. ی شده استییالق
برداران در ویژه در استان اصفهان که بهره ر و تاکید بر لزوم توجه این مبحث بهضلذا به منظور نیل به اهداف تحقیق حا. گرفته شود

هاي عرفی مختلف مرتع  اند، از نظرات و تجارب عشایر شبان سامانمشکالت زیادي در خصوص تغییر اقلیم روبرو بوده هاي اخیر باسال
هاي عرفی  هایی از عشایر در سامان نفر از بزرگان ایل قشقایی و گروه و دسته 56بدین منظور جامعه آماري از . سمیرم استفاده شد

هاي  هاي عمیق در ارتباط با تغییرات اقلیمی در مراتع ییالقی سمیرم و سازگاري ز مصاحبهو پس ا شدمختلف منطقه سمیرم انتخاب 
هاي مختلف به  ، عشایر شبان در سامانشدعشایر ایل قشقایی براي رویارویی با تغییرات به وجود آمده، مشخص  وسیله بهاخذ شده 

سال گذشته تغییرات  20اند و معتقدند اقلیم نسبت به  کرده خوبی تغییرات به وجود آمده در پارامترهاي مختلف اقلیمی را درك
هاي خود اعالم کرده، تغییر اقلیم در حال وقوع  در گزارش) 2007(الدول تغییر اقلیم طور که هیات بین بسیاري داشته است و همان

ه طبیعت تکیه داشته، بیشترین تاثیر منفی پذیرترین افراد، کسانی که براي امرار معاش خود ب است و تغییر اقلیم بر فقیرترین و آسیب
، عشایر ایل قشقایی اعتقاد دارند، تغییر اقلیم در مراتع ییالقی سمیرم نیز در حال وقوع )2009و همکاران،  Calvosa(را خواهد داشت 

اي کوتاه مدت و با توزیع ه هاي آن خشکسالی، افزایش دما و باد، کاهش باران در فصول مختلف سال، بارش باران باشد و از نشانه می
بر ) بارش باران به جاي برف(ها  کنند، کاهش بارش و تغییر نوع بارش ها و کاهش برف است و اظهار می نامناسب، تغییر نوع بارش

  . ها شده است ها تاثیر گذاشته است و باعث خشک شدن بسیاري از چشمه آبدهی چشمه
ها و  وجب به وجب سرزمین خود آشنا هستند و قابلیت هاي و ویژگیعشایر با زندگی مستقیم در طبیعت با خصوصیات 

هاي مختلفی را براي رویارویی با شرایط تغییر اقلیم و حفظ شیوه زندگی  اند، بنابراین سازگاري هایش را به خوبی درك کرده ناکارآمدي
که در  دهند یم کاهش یخشکسال مواقع در خصوصاً مرتع با تعادل يبرا را خود يها دام اول وهله در ها آن. اند نشینی استفاده کرده کوچ
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ها دارد و تولیدات  ها ارزش اقتصادي بیشتري براي آن رسانند، زیرا بز هاي جوان را به فروش می ها و بزهاي پیر و سپس میش ابتدا میش
امیري اردکانی و عمادي . ب تطبیق دهدتواند خود را با کمبود علوفه مرغو زاییش بیشتر از میش است، همچنین بز بیشتر می آن و بچه

استفاده از علوفه دستی و کمکی نظیر کاه و . اند ، تعدیل تعداد دام را یکی از سازگاري بومی مرتع و مدیریت آن معرفی کرده)1382(
مبود علوفه مرتع را براي کنند تا بتوانند ک عشایر از اواخر خردادماه شروع به دادن علوفه می. باشد هاي عشایر می جو از دیگر سازگاري

زن و افشارزاده نیز استفاده از علوفه کمکی را راهکاري مناسب براي مدیرت مرتع خصوصاً در مراتع ییالقی و  پاپ. دام جبران نمایند
ها  شایر در زیر باغهاي آن زیاد است، ع همچنین در مناطقی مانند پادنا که باغ. نماید یید میأدانند که نتایج این مطالعه را ت بند می میان

به آن اشاره ) 1389، زن و افشارزاده پاپ(کنند که  چر مزارع نیز استفاده می دهند و همچنین در بعضی مواقع از پس ها را چرا می نیز دام
ال گذشته سرد س 20اند، زیرا پاییز به مانند  عشایر مستقر در مراتع ییالقی سمیرم زمان کوچ به قشالق را به تاخیر انداخته. اند کرده

اند، به  ها کوچ کردن به مناطقی با بارش بیشتر را در مواقع خشکسالی برگزیده تواند در ییالق مستقر شوند و آن نیست و همچنان می
است و کوچ کردن  هاي خـشک سرزمین پایـدارترین شـکل مـدیریت منـابع دردهد کوچ کردن  نشان می) 1375، نژاد صفی(که  طوري

  .است برداري بهینه از منابع بهره وکاري هوشمندانه براي انطباق با شـرایط و ساز اطق مناسب،عشایر به من
اند، اما اعتقادشان بر این  هایی از تغییر اقلیم از قبیل خشکسالی روبرو شده چه عشایر مورد مطالعه در گذشته با نشانه به طور کلی اگر

اقلیمی نظیر بارش و دما اتفاق افتاده، کوتاه مدت بوده است و با تغییراتی موقت در است که خشکسالی و تغییراتی که در پارامترهاي 
توانستند خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی را جبران کنند و نشانی از تغییر اقلیم در منطقه نبوده است، اما تغییرات به  زندگی می

هاي  هایی و شیوه که اگرچه با سازگاري طوري بر شدت آن افزوده شده، بهسال اخیر بسیار زیاد بوده و روز به روز  20وجود آمده در 
بنابراین به نظر . کنند نشینی خود را حفظ کنند، اما فشار بسیار زیادي را تحمل می اند زندگی کوچ برداري از مرتع توانسته بومی بهره

عنوان سنسورهاي  توان از عشایر به اند و در واقع می ردهرسد عشایر ایل قشقایی تغییر درپارامترهاي اقلیمی را به خوبی درك ک می
اند که این تغییرات با تغییرات کوتاه مدت گذشته متفاوت بوده است، بنابراین به جاي استفاده از  ها متوجه شده آن. اقلیمی نام برد

... وکی، زمان کوچ، ساخت استخر و هاي بل نشینی نظیر ساخت خانه هاي پایدارتري براي حفظ زندگی کوچ هاي موقت از روش شیوه
  . هستندهاي نوین  نشینی با شیوه اند و سعی در ادامه زندگی کوچ استفاده نموده
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