
DOI:(10.22092/ijrdr.2018.116854(شناسه دیجیتال پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-فصلنامه علمی

)1397(438-453، صفحه 2، شماره 25جلد 

درك و سازگاري عشایر نسبت به تغییر پارامترهاي اقلیمی منطقه سمیرم
(مطالعه موردي: عشایر قشقایی)

5و اصغر طهماسبی4، احمد عابدي سروستانی3، مرتضی خداقلی2، حسین بارانی*1راضیه صبوحی

razieh_saboohi@yahoo.comپست الکترونیک: ،ایراني علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، انویسنده مسئول، دانشجوي دکتر-*1

	وم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ایرانداري، دانشکده مرتع و آبخیزداري، دانشگاه علگروه مرتع،دانشیار-2 	
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري، مرکز ،دانشیار-3

، ایرانکشاورزي، اصفهان
ایرانگروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده مدیریت کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،دانشیار-4
ایی، گروه جغرافیاي سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانریزي روستجغرافیا و برنامه،استادیار-5

17/4/96: یرشپذیختار7/10/95: یافتدریختار

چکیده
جوامع بشري نسبت به تغییر اقلیم هستند که در عین حال دانش بومی ثیرپذیرترین أتبدون تردید جوامع عشایري از مهمترین و 

برداران مراتع ییالقی سمیرم استان اصفهان نسبت به تغییر منظور درك و دانش بهرهنافذي در مدیریت مرتع و دام دارد. بدینآنها نقش 
طوایف مختلف ایل قشقایی ازبرداربهره7700حدوددرکهباشدیمرمیسمیالقییمراتعریعشامطالعه،موردجامعهاقلیم بررسی شد. 

منظور شناخت دانش بومی و سازگاري عشایر . بهندینمایماستفادهمراتعنیاشش بلوکی و فارسیمدان ازشامل دره شوري، عمله، 
هاي گروهی و عمیق و تکمیل پرسشنامه استفاده گردید و اثرات سن، جنس، مصاحبهمانندیهاینسبت به تغییر اقلیم از روش

دهد عشایر تغییر در هاي پژوهش نشان میوتحلیل شد. یافتهویتنی تجزیه-منبوم مرتعی با استفاده از آزمون تحصیالت و نوع زیست
درصد عشایر به کاهش بارش، افزایش 90بیش ازکه طوريدانند، بههاي اصلی تغییر اقلیم میپارامترهاي دما، بارش و باد را از نشانه

ثیر أتواالت ئحصیالت و ارتفاع منطقه در پاسخگویی به سها سن، جنس، توالئسبیشتردما و افزایش سرعت باد معتقد هستند و در 
هاي بلوکی، ساخت استخر، زمان کوچ، ساخت خانهخیر أتهمانندهایی هاي تکمیل شده به سازگاريداشته است. همچنین پرسشنامه

قایی با زندگی در طبیعت به خوبی عشایر ایل قشکه دهد اي و ... اشاره دارد و نشان میها با سایر منابع علوفهکاهش دام، تغذیه دام
اند. هاي الرم با آن را تا حدودي ایجاد کردهتغییرات به وجود آمده در اقلیم را درك کرده و سازگاري

: تغییر اقلیم، درك و دانش بومی، سازگاري، عشایر، ایل قشقایی. هاي کلیديواژه

مقدمه
عنوان متوسط شرایط آب و هوایی در منطقه اقلیم به

شود و تغییر اقلیم عبارت است از یف میخاص و معین توص
هاي هواشناسی در طی یک در متوسط دادهدار تغییر معنی

Shirgholamiدوره معین زمانی ( & Ghahreman, 2005.(

تحقیقات دانشمندان نشان داده که اقلیم کره زمین ثابت نبوده، 
علت این تغییرات در گذشته و حال با یکدیگر متفاوت اما

. تغییرپذیري در اقلیم، هم در نتیجه تغییرپذیري استبوده 
هاي اقلیمی و هم به علت عوامل خارجی اتفاق سیستم

,Chung and Yoon(افتدمی 2000., Herath &
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Ratnayake, 2004 & Yu et al., 2006(.
International Panel of(المللی تغییر اقلیمپانل بین

Climate Change (2100کند که تا سال بینی میپیش
درجه 4تا8/1میانگین جهانی دماي سطح زمین بین 

درجه 5/2تا 5/1یابد. با افزایش از گراد افزایش میسانتی
درصد از 30تا 20رود که تقریباً گراد انتظار میسانتی
نیزو قرار گیرند ضهاي گیاهی و حیوانی در خطر انقراگونه

یی در کشورهاي در حال اثرات نامطلوبی بر امنیت غذا
,FAOتوسعه خواهد داشت ( ). همچنین تغییرات 2007

هاي طبیعی، جامعه و اقلیمی بر سیل، خشکسالی، اکوسیستم
,Oxoz & Bayazit(اقتصاد نیز مؤثر هستند و) 2003

هاي ها، معضالتی را در عرصهکارگیري برخی از فناوريبه
زیست محیطی، تولیدي و اجتماعی ایجاد کرده و موجب 

هاي فکري اندیشمندان و طراحان توسعه شده است. دغدغه
هاي مورد نظر در پاسخگویی به این یکی از گزینه

ها رجوع به دانش تجربی گذشتگان است دغدغه
)Boozarjomhari, دانش بومی دانشی است که ). 2003

مردم در یک جامعه یا فرهنگ خاص در طول زمان توسعه 
دهند. دانش بومی بر پایه اند و به توسعه آن ادامه میهددا

تجربه است و اغلب به صورت موروثی و زبانی منتقل 
شود و با استفاده مکرر در طول زمان، آزموده شده و با می

Mbiliny(است محیط و فرهنگ بومی سازگار شده  et al.,

Roknodin EftekhariوBoozarjomhariهمچنین .)2005

) معتقدند، ریشه دانش بومی را باید در تجریبات 2005(
دانش بومی دانشی است زیرا ؛هاي گذشته جستجو نمودقرن

که مردم به آن اعتقاد دارند و آن را در طول زمان در جامعه
هاي دانش بومی به گروهبخشند.خود توسعه و بهبود می

شود، قومی و یا ساکنان یک منطقه یا روستا محدود نمی
بلکه به تمام جوامع شهري، روستایی و عشایري متعلق است 

)International Institute of Rural Reconstruction

(IIRR), 1996(.
هاي اخیر منابع هایی که در سالیکی از مهمترین پدیده

جوامعی که معیشت آنها در ارتباط با منابع ویژهبهطبیعی و 
قرار داده، تغییر اقلیم استثیر أتباشد را تحت طبیعی می

)Calvosa et al., بردارانی که زندگی شبانی . بهره)2009
بینی و شرایط متغیر طبیعی پیشدارند اغلب با اقلیم غیرقابل

هاي اخیر مشخص در مناطق خشک روبرو بوده و در دهه
ن براي مدیریت ابرداراین قشر از بهرهحضورشده است که 

پایدار و سالمت اکولوژیکی مناطق خشک که به گرمایش 
Hartman(ضرورت داردجهانی و تخریب حساس هستند، 

& Sugulle, آفریقا وري فناشبکه مطالعاتی سیاست ).2009
)ATP،( جهانی تغییر اقلیم را یکی از بزرگترین مشکالت

ویژه براي براي معیشت پایدار و توسعه اقتصادي به
الملل توسعه صندوق بینداند و کشورهاي در حال توسعه می

عنوان یکی از عوامل ) تغییر اقلیم را بهIFADکشاورزي (
عنوان یکی از مباحث بر مردم فقیر روستایی و بهثیرگذار أت

به مطالب ارائه بنابراین با توجه.نمایدانگیز معرفی میچالش
برداران دستیابی به دانش بهرهکهگرددشده مشخص می

پذیر و تحت عنوان جوامع آسیبعشایر در ارتباط با اقلیم به
Calvosa(ستاقلیم بسیار ضروریثیر أت et al., 2009(.

سازگاري با تنوعی از منابع، ناشی از تغییرپذیري زیاد 
عنوان یکی از ودن آن بهبینی و فصلی باقلیمی، غیر قابل پیش

باشد مباحث اولیه براي عشایر شبان و شیوه زندگیشان می
)Tahmasebi, ، کنار آمدن ). راهکارهاي سازگاري2012

برداران با تغییر اقلیم و تغییرپذیري منابع و عشایر و بهره
اي توسط محققان بسیار ازجمله استفاده از منابع حاشیه

Tapper)1997( ،Ehlers وSchetter)2001( و
Tahmasebi)2012( .بررسی شده است

هکتار 10643000در حدوداستان اصفهان با مساحتی 
درصد 80متر، در بیش از میلی150و با بارش متوسط 

خشک غلبه دارد مساحت آن اقلیم خشک و نیمه
)Khodagholi, 6700000بیش از). مراتع استان 2008

بیش ازطح، مراتع ییالقی آن است و از این سهکتار
دهد. این مراتع هکتار را به خود اختصاص می3000000

درصد از مساحت استان اصفهان را 2/13اگرچه کمتر از 
در آن درصد دام استان 75بیش از اما دهد تشکیل می
Khodagholiکند (تعلیف می et al., ) و سطح قابل 2010

باشد. همچنین بر اساس اي از استان اصفهان میمالحظه
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خانوار و 9232سرشماري مرکز آمار ایران در حدود 
استفاده نیمه استپیبرداران از این مراتعنفر از بهره51063

عنوان یکی از دهنده اهمیت این استان بهد که نشانننمایمی
باشد. علوفه دام عشایر میمین أتبرداري و مراکز اصلی بهره

هاي منابع طبیعی و دیرینه فعالیتبا عنایت به سابقه 
مراتع خانوار وابسته به 51000بیش ازورضدامداري و ح

ییالقی استان، این مطالعه بر آن است تا در پاسخ به 
چه ":ست ازاهاي اصلی این تحقیق که عبارتوالئس

برداران عشایري نسبت به تغییر اقلیم هست نزد بهرهشناختی
براي مواجه با تغییر اقلیم اتخاذ و چه راهکارهاي احتمالی 

برداران عشایر را نسبت به تغییر بهرهو دركدانش"اند؟کرده
زیادي داشته ثیر أتبرداري از مراتع تواند بر بهرهاقلیم که می

مطالعه نماید. ، باشد

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

هکتار در 522400شهرستان سمیرم با مساحت 
درجه و 51اصفهان با مختصات جغرافیایی جنوب استان 

درجه 30دقیقه طول شرقی و 3درجه و 52دقیقه تا 17
دقیقه عرض شمالی قرار 51درجه و 31دقیقه تا 42و 

). ارتفاع متوسط این شهرستان بسیار 1گرفته است (شکل 
باشد. این متر از سطح دریا می2400باال و در حدود 

استان اصفهان را شامل درصد مساحت 4/9شهرستان 
شود و از نظر موقعیت قرارگیري در حاشیه می

که طوريهاي زاگرس واقع شده، بهکوهشرقی رشتهجنوب
متر از سطح 4287ترین قله آن رشته کوه دنا که مرتفع

غربی آن دریا است، به صورت حصاري در غرب و جنوب
کشیده شده است.

یران و استان اصفهانموقعیت منطقه مورد مطالعه در ا-1شکل 

عنوان ایستگاه سمیرم که بهمتوسط بارندگی ساالنه در 
استمترمیلی517باشد، در حدود ایستگاه معرف منطقه می

گراد درجه سانتی5/13و متوسط درجه حرارت در حدود 
باشد. می

روش انجام پژوهش
این مطالعه از روشمنظور دستیابی به اهداف به

استفاده شد تا نقش دانش استنباطیاکتشافی و -توصیفی
برداري از مراتع ییالقی بومی نسبت به تغییر اقلیم بر بهره
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ه مورد مطالعه از ایل ع. جامشودسمیرم بررسی و ارزیابی 
هاي دره شوري، عمله، شش بلوکی و قشقایی شامل طایفه

ها استقرار این طایفهفارسیمدان انتخاب شد. موقعیت محل 
که طایفه طوريباشد. بهتقریباً در تمام شهرستان سمیرم می

غربی و مرکزي سمیرم اطراف دره شوري در مناطق شمال
آباد و گرماباد، طایفه شش بلوکی در روستاي صولک، مهدي

بخش شرقی در محدوده قبر کیخا و گرموك، طایفه 
حاشیه غربی درفارسیمدان در بخش جنوب و جنوب

ارتفاعات و قله دنا و طایفه عمله در بخش غربی در حوالی 
مساحت مراتع ییالقی سمیرم مورد ایالن دره و پشته هستند. 
هکتار است و طبق آمار 508457استفاده عشایر قشقایی 

) این مراتع 1391اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان (
ر از آن بردابهره7673عرف مرتعی بوده که 334داراي 

با توجه به جامعه مورد بررسی که در نمایند. استفاده می
باشد و هاي عرفی مختلف در مراتع ییالقی سمیرم میسامانه

کنند، براي هاي جداگانه زندگی میها و گروهصورت دستهبه
اي استفاده شد. در این برداري خوشهگیري از نمونهنمونه

هستند. در این مطالعه، گیري ها واحد نمونهروش، خوشه
عنوان خوشه در نظر گرفته شد و از آنجایی سامان عرفی به

) و امکان 2(شکل هاي عرفی زیاد است که تعداد سامانه
ها به صورت تعدادي از سامانباشد،ها نمیتمام آنمطالعه

گیري هدفمند انتخاب گردیده و تصادفی و با روش نمونه
عنوان نمونه هاي عرفی بهانبرداران عشایري این سامبهره

هاي هدفمند، اصوالً گیريدر نمونهمورد بررسی قرار گرفتند.
ست که با توجه به موضوع تحقیق اانتخاب موارديهدف

Papzan(د زیادي داشته باشناطالعات & Afsharzadeh,

در این مطالعه با مراجعه به شوراهاي )، بنابراین2010
و ریش سفیدان طوایف مختلف نفر از بزرگان 56عشایر، 

هاي آگاه همچنین با گروهگردید،شناسایی و با آنها مصاحبه 
سپس با توجه به مختلف به صورت جمعی نیز مصاحبه شد. 

اي در ارتباط با درك پرسشنامهشدههاي انجام مصاحبه
هایی که آنها کسب عشایر نسبت به تغییر اقلیم و سازگاري

وال براي ئس26این پرسشنامه شامل اند، طراحی شد که کرده

وال در ئس12دستیابی به درك عشایر نسبت به تغییر اقلیم و 
. روایی پرسشنامه بودهاي اتخاذ شده ارتباط با سازگاري
گیري از افراد متخصص تعیین گردید و با طراحی شده با بهره

402برداران عشایري منطقه تعداد توجه به تعداد بهره
منطقه تکمیل شد. پرسشنامه در 

ايارتباط عوامل زمینههمچنین در این مرحله از تحقیق
سن، تحصیالت، جنسیت و غیره در سطح دانش و همانند

سازگاري عشایر نسبت به پیامدهاي تغییرات اقلیمی مورد 
- منظور با استفاده از آزمون منارزیابی قرار گرفت. بدین

50نسال (کمتر از گروه جوان و میاویتنی اثرهاي سن در دو
گروه زن و سال)، جنس در دو50سال) و مسن (بیشتر از 

سواد و باسواد (ابتدایی و مرد، تحصیالت در دو گروه بی
3000گروه مرتفع (باالي باالتر) و همچنین ارتفاع در دو

مورد SPSSافزار متر) و پست با استفاده از نرم
وتحلیل قرار گرفت.تجزیه

نتایج
مرد 232ه انجام شده در مراتع ییالقی سمیرم، در مطالع

ها را در درصد) پرسشنامه3/42زن (170درصد) و 7/57(
هاي مختلف تکمیل کردند. بر اساس نتایج سامان

آوري شده مناطق هاي جمعآمده از انبوهی از دادهدستبه
برداري شده توسط عشایر منطقه ییالقی سمیرم، مهمترین بهره

باشد:ح زیر میشرموارد به
دهد که هاي حاصل نشان مینتایج یافتهبرداران:سن بهره

سال دارند، 30برداران سنی کمتر از درصد از بهره4/23
سال بوده، 50تا 30برداران بین بهرهاز درصد 5/43سن 

سال قرار 70تا 50برداران در طبقه سنی درصد بهره9/25
سال 90تا 70طبقه سنی برداران دردرصد بهره5/1ند، ردا

سال 90برداران سنی باالتر از درصد بهره5/0بوده و 
).1اند (جدول داشته
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هاي عرفی مراتع ییالقی سمیرمموقعیت سامان-2شکل 
هاي سنیبرداران بر حسب گروهتوزیع فراوانی سن بهره-1جدول 

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیتعداد(سال)طبقه سنی جنسیت

مرد

30416/176/17کمتر از 
50-30978/414/59
70-50716/3090
90-702105/905/99

9029/0100باالتر از 

زن

30532/312/31کمتر از 
50-30789/451/77
70-50334/195/96
90-7065/3100
100--90از باالتر

نفر از 201کهدهدها نشان مینتایج بررسیمیزان سواد:
نفر زن 97نفر مرد و 104سواد بوده که برداران بیبهره
نفر داراي تحصیالت در مقاطع 201همچنین ؛باشدمی

مختلف ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی هستند که 

نفر تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و 150در این میان 
نفر لیسانس 13دیپلم و نفر فوق3نفر دیپلم، 35متوسطه، 
هاي نمابرداران ساتوزیع فراوانی سواد بهره2جدول هستند. 

دهد.مختلف را نشان می
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برداران توزیع فراوانی سطح سواد بهره-2جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیتعدادسطح سوادجنسیت

مرد

1048/448/44سوادبی
912/3984ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

258/108/94دیپلم
33/11/96دیپلمفوق

99/3100لیسانس

زن

9705/5705/57سوادبی
597/347/91ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

109/56/97دیپلم
6/97--دیپلمفوق

43/2100لیسانس

عشایر نسبت به تغییر اقلیمدرك
منظور دستیابی به درك عشـایر نسـبت بـه تغییـر اقلـیم      به

دمایی و بارش بود، هایی که عمدتاً مربوط به عوامل پرسشنامه
زیرا عوامـل اقلیمـی مـرتبط بـا دمـا و بـارش از       ؛ یل شدمتک

مهمترین عوامل هواشناسی در تعیین نقش و پراکنـدگی سـایر   
هـاي  بنـدي هاي مهم در طبقـه عناصر اقلیمی و نیز از شاخص

Alizadehرود (شمار میاقلیمی به et al., ) و از آنجایی 2011
ف در ذخیره آبی یک منطقـه بسـیار   از نوع برویژه بهکه بارش 

هاي هاي اتفاق افتاده در سالباشد و عمده خشکسالیمیمؤثر 
اخیر در مناطق مختلف در اثر تغییر نـوع بـارش (از بـرف بـه     
باران) بوده و نه کـاهش کلـی بـارش، بنـابراین بررسـی ایـن       

Ziyaeianباشـد ( پارامتر از اهمیت باالیی برخـوردار مـی   &

Alizadeh, ). عالوه بر این، عوامل اقلیمی بارش و دمـا  2004
در ویژه بههاي انسانی، طبیعی و اثرات انکارناپذیري بر فعالیت

ــه نتــایج جمــع  ــا توجــه ب بنــدي زمینــه کشــاورزي دارنــد. ب
توان پارامترهاي اقلیمی را کـه عشـایر شـبان    ، میهاپرسشنامه

مترهاي باران، برف، دما و دانند در پارانشانی از تغییر اقلیم می
از این عوامل از نظـر گرمـایش   یک بندي کرد که هرباد تقسیم

جهانی و تغییـر اقلـیم از اهمیـت و ارزش زیـادي برخـوردار      

باشند.  می
بـارش از نظـر   ،با توجه به نظرات عشایر قشـقایی بارش: 

مقدار، تعداد روزهـاي بـارانی، شـدت بـارش و نـوع بـارش      
با کاهش بارش درصد 3/93که طوريبه،تغییراتی داشته است

موافـق  الًمدرصد با کـاهش بـارش پـاییزه کـا    3/94بهاره و 
93و درصـد 7/93دهد کـه  . همچنین نظرات نشان میهستند

کاهش تعداد روزهاي بارانی بهاره و پـاییزه  هترتیب بدرصد به
درصد عشایر قشـقایی  92معتقد هستند. از نظر شدت بارش، 

تغییر نوع بارش از باران به برف را بیان کردند و نشـان دادنـد   
).  3مدت شده است (جدول ها با شدت بیشتر و کوتاهکه بارش

طور کلی کمبود بارش در مراتع ییالقی سـمیرم بـر روي   به
درصـد عشـایر   85ها تأثیر گذاشته و در حدود آبدهی چشمه

هـا کـاهش یافتـه اسـت.     قشقایی معتقدند مقدار آبدهی چشمه
ها باعـث  اگرچه بعضی از مردم محلی معتقد بودند که حفر چاه

هـاي  ها شده است، اما در بعضـی از سـامان  کاهش آب چشمه
چی و سرطاق چاهی حفر نشده، با عرفی ازجمله قاپاقلو یاالن

ت و عشایر شـبان  هاي منطقه خشک شده اسوجود این چشمه
اي کـه  سـاله 10ها را به علت خشکسالی خشک شدن چشمه

دانند.در منطقه اتفاق افتاده، می
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ساله20در طی دوره توزیع فراوانی (برحسب درصد) نظرات عشایر قشقایی در مورد تغییر بارش-3جدول 
کامالً مخالفممخالفمنظري ندارمموافقمکامالً موافقمنوع تغییرات

-3/937/53/07/0کاهش مقدار بارش در فصل بهار
-3/947/35/05/1کاهش مقدار بارش در فصل پاییز

-7/935/55/03/0کاهش تعداد روزهاي بارانی در فصل بهار
-930/55/05/1تعداد روزهاي بارانی در فصل پاییزشکاه

-924/61/15/0بارش (از برف به باران)تغییر نوع 
3/857/919/21افزایش شدت بارش

هاي انجام شده با استفاده از وتحلیلنتایج تجزیه
سن، جنس و تحصیالت بر کهویتنی نشان داد- آزمون من

که تفاوت طوريبه؛ داشته استتأثیر پاسخگویی 
ها و مردها، داري در نظرات ارائه شده در بین زنمعنی

و افراد جوان و میانسال و مسن، سوادباسواد و افراد بی
اما در ارتباط با . مناطق مرتفع و پست وجود دارد

مقدار کاهش بارش بهاره در مناطق وال ئدهی به سپاسخ
)، 4ل داري وجود ندارد (جدوتفاوت معنیرتفع و پست م

در اواسط ماه اردیبهشت به مرتع وارد اغلب زیرا عشایر 

را شوند و در هر دو منطقه مرتفع و پست کاهش بارشمی
هستند. بسیاري از عشایر در مناطق پست در معتقد 

اما افرادي که در ،کننداواسط پاییز از منطقه کوچ می
مناطق مرتفع هستند به دلیل داشتن باغ سیب تا اوایل 

رسد اختالف در نظر میباشند و بهماه در مرتع میآذر
وال کاهش بارش پاییزه در دو منطقه ئپاسخگویی به س

پست و مرتفع به دلیل نداشتن اطالعات تجربی عشایر 
هاي خود باشد که بر اساس گفتهساکن در مناطق پست می

اند.ها پاسخ گفتهنظر نداده و بر اساس شنیده

ساله20تغییر بارش در طی دوره اثرات سن، جنس، تحصیالت و ارتفاع ویتنی در مورد -مقدار آماره من-4جدول 

نوع تغییرات
ارتفاعتحصیالتسنجنسیت

ZP valueZP valueZP valueZP value

082/0-01/000/000/01-2کاهش مقدار بارش در فصل بهار
01/000/000/000/0-2کاهش مقدار بارش در فصل پاییز

0/0-0/007/0-02/000/006/1-2کاهش تعداد روزهاي بارانی در فصل بهار
0/000/0-02/000/01-2کاهش تعداد روزهاي بارانی در فصل پاییز

0/0-0/01-0/000/001/1-1تغییر نوع بارش (از برف به باران)
05/000/0-0/000/01-3افزایش شدت بارش

طور که در باال اشاره شد عشایر با تغییر نوع همانبرف: 
ویژه هاي مختلف سمیرم بهبارش از برف به باران در سامان

موافق هستند. همچنین در (طایفه فارسیمدان)پادناي سمیرم

معتقدند تعداد روزهاي برفی در منطقه نانآدرصد 97حدود 
. )5(جدول کاهش یافته است
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ساله20توزیع فراوانی (برحسب درصد) نظرات عشایر قشقایی در مورد برف در طی دوره -5جدول 
مخالفمکامالً مخالفمنظري ندارمموافقمکامالً موافقمنوع تغییرات

-924/61/15/0تغییر نوع بارش (از برف به باران)
--7/968/25/0کاهش تعداد روزهاي برفی

ویتنی -وتحلیل نظرات با استفاده از آزمون منبا تجزیه
بومزیستو ارتفاعتحصیالت،سن، جنسکه مشخص شد

ها و مردهاي بین زنبوده است ورگذار یثأتبر پاسخگویی 
داري در پاسخگویی وجود سال تفاوت معنی50بیشتر از 

(جدول دار استسال تفاوت معنی50ندارد، اما در افراد زیر 

بوده و مرتع در اغلب اوقات زیرا افراد با جنسیت مرد .)6
دیگر در سويکنند و از بیشتر وقایع اقلیمی را درك می

دنا) کم شدن برف و نبودن برف بر روي مناطق مرتفع (کوه
درصورتی که در مناطق پست ،کوه دنا به خوبی مشهود است

. شودمیکمتر این رویداد مشاهده 

ساله20برف در طی دوره اثرات سن، جنس، تحصیالت و ارتفاع ویتنی در مورد -مقدار آماره من-6جدول 

تغییراتنوع 
ارتفاعتحصیالتسنجنسیت

ZP valueZP valueZP valueZP value

0/0-0/01-0/000/001/1-1تغییر نوع بارش (از برف به باران)

0/0-028/000/01-002/02-3کاهش تعداد روزهاي برفی

ها در منطقه ها و قناتاگرچه کاهش بارش بر آبدهی چشمه
تأثیر گذاشته است، اما کاهش برف بر ذخیره آب زیرزمینی تأثیر 

چشمگیري بر کاهش تأثیر بیشتري داشته و در کنار کاهش بارش 
آبدهی گذاشته است.

طبق نظر عشایر قشقایی دماي هوا در روز و شب نسبت دما: 
درصد از 5/92و 8/91اتی داشته است. سال گذشته تغییر20به 

ترتیب در فصل بهار و عشایر معتقد هستند که دماي هوا در روز به
پاییز افزایش داشته، اما نظرات عشایر در ارتباط با دماي شبانه 

درصد با افزایش دماي 73که در حدود طوريبه؛ کمی متفاوت بود
انه در پاییز موافق درصد با افزایش دماي شب3/75شبانه در بهار و 

و مرتفع پستدر ارتباط با دماي روز تقریباً در مناطقبودند.
باشد، اما غربی و غرب) نظرات مشابه میمناطق جنوب، جنوب(

نظرات متفاوت بوده مرتفع و پستدر مناطق در مورد دماي شبانه 
دار درصد معنی1ویتنی در سطح - و این اختالف با آزمون من

درصد معتقد 70در حدود پستکه در مناطق طوريباشد. بهمی
درصد با 90اما در مناطق مرتفع ،هستندي شبانهبه افزایش دما

عالوه بر پارامترهاي اقلیمی باشند.افزایش دماي شبانه موافق می
عنوان عواملی دماي روز و شب، بعضی از عوامل دیگر نیز بهمانند 

ذکر برداران عشایر توسط بهرهباشد، که ناشی از تغییرات دمایی می
در مرتع که است. ازجمله مشاهده زود هنگام حیوانات گزنده شده

مورد ندرصد با ای82باشد و در حدود دلیل گرماي زودرس میبه
20کامالً موافق هستند. همچنین عشایر اشاره کردند که در حدود 
یاد سال گذشته قبل از شصتم (اواخر اردیبهشت) به علت سرماي ز

اما در حال حاضر ،منطقه امکان ورود به سامان عرفی را نداشتند
توانند به منطقه کوچ کنند و یکی از مهمترین دالیل بسیار زودتر می

که در گذشته به دلیل سرماي زیاد علوفه چندانی در است نای
گرماي یلبه دلاما در حال حاضر علوفه در مرتع ،مرتع  نبود
سال 20دیگر عشایر در سوي و از سترشد کرده ازودهنگام 

،توانستند در مرتع توقف کنندگذشته حداکثر تا پایان شهریورماه می
ماه در مراتع سمیرم توانند تا اواسط آبانکه امروزه میدر صورتی

شرایط را براي زیرا سرماي هوا مانند گذشته ،دنحضور داشته باش
).7(جدول کندآنها سخت نمی
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ساله20توزیع فراوانی (برحسب درصد) نظرات عشایر قشقایی در مورد تغییر دما در طی دوره -7جدول 
کامالً مخالفممخالفمنظري ندارمموافقمکامالً موافقمنوع تغییرات

5/863/525/07/5روز در فصل بهاريافزایش دما
8/887/32/15/07/5در فصل پاییزافزایش دماي روز 

2/147/1026/235/49کاهش دماي شب در فصل بهار
4/139/82/26/187/56کاهش دماي شب در فصل پاییز

8/819/102/12/27/3مشاهده زود هنگام حیوانات گزنده
1/726/135/09/37/9ورود به مرتع قبل از شصتم

9/744/177/15/35/2ماهآبانتوقف تا اواسط 
1/724/142/12/49/7علوفه کافی تا قبل از شصتم

هاي انجام شده با استفاده از وتحلیلنتایج تجزیه
بر ، سن و تحصیالتجنسکه ویتنی نشان داد - آزمون من

تأثیر واالت مرتبط با پارامتر دما ئپاسخگویی به تمامی س
ارتفاع مناطقی که عشایر همچنین . داري داشته استمعنی

واالت ئدهی به تمامی سدر آن مستقر هستند نیز بر پاسخ
است تأثیر گذاشته جز افزایش دماي روز در فصل بهار به

دار رسد عدم اختالف معنیبه نظر میبنابراین ). 8(جدول 
ع و به این دلیل است که عشایر مستقر در مناطق مرتف

باشند و براساس تجربه پست در فصل بهار در مرتع می
اما در فصل پاییز تنها عشایر ،اندوال پاسخ دادهئخود به س

باشند و عشایر منطقه مناطق مرتفع در مرتع مستقر می
اند. پست تغییرات دمایی در پاییز را به خوبی درك نکرده

ساله20تغییر دما طی دوره جنس، تحصیالت و ارتفاع برویتنی در مورد اثرات سن، -مقدار آماره من-8جدول 

ارتفاعتحصیالتسنجنسیتنوع تغییرات
ZP valueZP valueZP valueZP value

06/0-0/01-01/01-0/02-4روز در فصل بهاريافزایش دما
04/0-05/002/2-006/01-0/02-5پاییزافزایش دماي روز در فصل 

0/0-0/04-00/000/01کاهش دماي شب در فصل بهار
0/0-0/000/04-00/009/1کاهش دماي شب در فصل پاییز

0/000/000/0-0/0085/0-1مشاهده زود هنگام حیوانات گزنده
0/000/0-0/01-001/01-1ورود به مرتع قبل از شصتم

0/000/000/0-0/01-4ماهتوقف تا اواسط آبان
0/000/000/000/0-2علوفه کافی تا قبل از شصتم
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مطابق با عوامل اقلیمی دیگر که در باال به آن اشاره باد: 
شد، به نظر عشایر مستقر در مراتع ییالقی سمیرم، عامل 

سال گذشته 20اقلیمی باد نیز تغییرات زیادي نسبت به 
درصد از عشایر به افزایش 3/93که طوريداشته است، به

رعت باد معتقد هستند و این افزایش باد سبب افزایش گردس

8/93کهطوريبه؛و غبارهاي موضعی در منطقه شده است
درصد افزایش تعداد 7/92درصد افزایش گردوغبار و 

روزهاي افزایش صددر95بهار و درروزهاي گرد و غباري
. )9(جدول کنندمییید أتپاییزي را يگرد و غبار

ساله20در طی دوره توزیع فراوانی (برحسب درصد) نظرات عشایر قشقایی در مورد تغییر باد-9جدول 
کامالً مخالفممخالفمنظري ندارمموافقمکامالً موافقمنوع تغییرات

3/932/27/17/02/1افزایش سرعت باد
-7/935/45/02/1افزایش گردوغبار

5/862/59/15/07/5افزایش تعداد روزهاي گردوغبار در بهار
8/887/32/15/07/5افزایش تعداد روزهاي گردوغبار در پاییز

جنسیت بر کهدهدویتنی نشان می-نتایج آزمون من
ثیر أتجز افزایش سرعت باد بهها والئپاسخگویی به س

هاي عشایري معتقد و زنو تمامی مردهاداري داشتهمعنی

و تحصیالت،اما سنبه افزایش سرعت باد در منطقه هستند 
تاثیرگذار ها والئتمامی سبر پاسخگویی بهبومزیستارتفاع 

بوده است. 

ساله20تغییر باد در طی دوره ویتنی در مورد اثرات سن، جنس، تحصیالت و ارتفاع بر- مقدار آماره من-10جدول 

نوع تغییرات
ارتفاعتحصیالتسنجنسیت

ZP valueZP valueZP valueZP value

04/000/0-0/007/2-09/01-1افزایش سرعت باد
0/0-0/000/006/1-0/01-05/1افزایش گردوغبار

05/0-0/000/000/01-1افزایش تعداد روزهاي گردوغبار در بهار
0/000/000/000/0-1افزایش تعداد روزهاي گردوغبار در پاییز

هاي عشایر نسبت به تغییر اقلیمسازگاري
عشایر ایل قشقایی مستقر در مراتع ییالقی سمیرم به دلیل 
ارتباط مستقیم با طبیعت و شیوه زندگیشان تغییرات به وقوع 
پیوسته را به خوبی درك کرده و براي حفظ زندگی عشایري 

مواجه با تغییرات اقلیمی به وجود هایی را برايخود سازگاري
هایی که عشایر در طی ازجمله سازگارياند.آمده، اتخاذ نموده

ویژه در زمان خشکسالی کاهش اند بهسال اتخاذ نموده20
اري استفاده گدرصد از این ساز97که طوريبه؛ تعداد دام است

وسفند و از تعداد گانداند و ترکیب دام را نیز تغییر دادهنموده

وتحلیل نظرات با استفاده از اند. تجزیهکاسته و بر تعداد بز افزوده
دهد در این رابطه اختالف ویتنی نشان می- آزمون من

،شودمشاهده میپستداري در مناطق مرتفع و معنی
24درصد موافق و 63که در مناطق مرتفع حدود طوريبه

51پستق درصد با افزایش بز مخالف هستند، اما در مناط
با توجه به کاهش باشند. درصد مخالف می39درصد موافق و 

هاي مرغوب مرتع ازجمله بارش در منطقه و کاهش علوفه
Bromus tomentellus (در اصطالح محلی کده) عشایر مورد

کاه و جو براي دام در مانند علوفه دستی و کمکی مطالعه از 
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علوفه مرتع را جبران کنند تا بتوانند کمبودییالق  استفاده می
هایی که محصول کاريچر مزارع و دیمکنند و استفاده از پس

آن با کمباین برداشت شده نیز در اواخر تابستان رواج یافته 
درصد از عشایر این شیوه سازگاري را 74که در حدود است

ها، اند. با توجه به خشک شدن بسیاري از چشمهکار بردهبه
ها براي ذخیره و آنشود میر انجام عشایآبرسانی توسط امور

در ارتباط با آبرسانی و ذخیره آب اند. آب، استخر احداث کرده
داري در مناطق مرتفع و پست مشاهده در استخر تفاوت معنی

کمبود علوفه مرتع . دار استدرصد معنی1و در سطح شودمی
و عشایر با وجود گذاشتهتأثیر بر روي هیزم تولیدي نیز 

مشکالت بسیار زیاد براي حمل و نقل و پر کردن کپسول گاز، 
اند. از کپسول گاز را جایگزین هیزم کردهدرصد 70در حدود 

ها براي رویارویی با افزایش باد، ساخت دیگر سازگاري
هاي هاي بلوکی به جاي سیاه چادرها که یکی از نشانهخانه

ت خانه بلوکی . البته در ساخاستهنشینی بوداصلی زندگی کوچ
بردارانی که بسیار زیادي دارد و بهرهتأثیر وضعیت اقتصادي 

هاي بلوکی را تري دارند خانهوضعیت اقتصادي مناسب
درصد با ساخت 82طور کلی اما به،اندجایگرین کرده

براي تعدیل اثرات افزایش دما، وهاي بلوکی موافق هستندخانه
تأخیر ن کوچ به قشالق را به اند و زمازمان کوچ را تغییر داده

هاي دیگري است که سود ازجمله سازگاريدام نیماند.انداخته
هاي تکمیل شده تقریباً اند. طبق پرسشنامهعشایر از آن نام برده

زیرا بسیاري ،سود با هم برابر هستندافراد موافق و مخالف نیم
یگر بیان اما عده د،تصادي نداردقسود صرفه امعتقدند که دام نیم

استصرفه به سود کردند به دلیل نداشتن سرمایه کافی، دام نیم
). 11(جدول 

، 11با توجه به میانگین و واریانس محاسبه شده در جدول 
عشایر براي سازگاري هايکاهش تعداد دام از مهمترین راهکار

باشد که در اولویت اول قرار دارد و با اختالف با تغییر اقلیم می
کوچ با ماشین به منطقه قشالق در اولویت دوم قرار اندك، 

جو کاه در تغذیه افزایش علوفه دستی و افزایش گرفته است.
و پس از آن و چهارم هستند ترتیب در جایگاه سوم بهدام 

کاهش دامداري و آبرسانی با خودرو،  ذخیره آب در استخر، 
زم،افزایش مشاغل دیگر، استفاده از کپسول گاز به جاي هی

افزایش دام وتعداد بزهاي بلوکی، افزایش افزایش ساخت خانه
اند. هاي بعدي را به خود اختصاص دادهترتیب اولویتبهسودنیم

ساله20در طی دوره ازگاري با تغییرات اقلیمیستوزیع فراوانی (برحسب درصد) نظرات عشایر قشقایی -11جدول 
واریانسمیانگینکامالً مخالفممخالفمنظري ندارمموافقمکامالً موافقمسازگاري

943/27/18/02/113/134/0کاهش تعداد دام 
3/4779/87/101/2661/297/2افزایش تعداد بز 

5/9158/02/15/116/140/0افزایش علوفه دستی
9/735/19/228/0153/187/0افزایش جو و کاه در تغذیه دام

2/647/107/184/5168/103/1آبرسانی با خودرو
7/672/52/207/22/367/118/1ذخیره آب در استخر

6/739/82/1352/578/182/1هاي بلوکیافزایش ساخت خانه
4/687/115/22/82/971/139/1استفاده از کپسول گاز به جاي هیزم

دامداري و افزایش مشاغل کاهش 
دیگر نظیر کارگري

6/73102/27/44/966/168/1
8/372/92/92/126/3190/298/2سودافزایش دام نیم

8/912/58/012/114/135/0کوچ با ماشین به منطقه قشالق
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بحث 
هاي اخیر منابع هایی که در سالیکی از مهمترین پدیده

ها در ارتباط با منابع جوامعی که معیشت آنویژه بهیعی و طب
قرار داده، تغییر اقلیم است ثیر أتباشد را تحت طبیعی می

)Calvosa et al., اي، روزانه، عشایر تغییرات لحظه).2009
ماهانه و ساالنه را با پوست و خون و روانشان احساس 

کنند و از این جنبه شاید بتوان مردمان عشایري را عناصر می
اقلیمی محسوب نمود.

بردارانی که بهرههاي اخیر مشخص شده است در دهه
براي مدیریت پایدار و سالمت زندگی شبانی دارند 

ی مناطق خشک که به گرمایش جهانی و تخریب اکولوژیک
Hartmanباشند (حساس هستند، الزم می & Sugulle,

طور مداوم در حال سازگاري با فشارهاي ). عشایر به2009
خارجی هستند و عشایر مراتع ییالقی سمیرم از این قاعده 

تغییرات به وجود آمده ثیر أتو همواره تحت نیستندمستثنی 
تواند باشند. بنابراین دانش بومی میه خود میدر اقلیم منطق

ریزي و مدیریت عنوان ابزاري مهم و کارآمد در برنامهبه
Shahrakiو Baraniشود.بردهکار برداري از مراتع بهبهره

صورت تجربی در هایی که بهحل) دانش بومی را راه2014(
حل مشکالت خود و بر پایه برايسالیان دراز، انسان 

از .اندآورد، تعریف کردهدست میتجربیات گذشتگان به
چندان و تجارب محلیآنجایی که در گذشته دانش بومی

و پژوهشگران نبوده و چند ن امتخصص، نمسئوالمورد توجه 
شود، منابع مکتوب سالی است که به جایگاه خود نزدیک می

منظور نیل به اهداف بهروازایننیست.زیادي در دسترس 
ویژه در استان بر لزوم توجه این مبحث بهکید أتتحقیق و ن ای

هاي اخیر با مشکالت زیادي برداران در سالاصفهان که بهره
اند، از نظرات و تجارب تغییر اقلیم روبرو بودهمورددر 

هاي عرفی مختلف مرتع سمیرم استفاده عشایر شبان سامان
. کرد

مستقر در مراتع عشایر نتایج این مطالعه نشان داد،
ها و مهمترین نشانههستندییالقی سمیرم بر تغییر اقلیم معتقد

ها، افزایش دما و باد، کاهش بر ادعاي خود را خشکسالی
مدت و هاي کوتاهباران در فصول مختلف سال، بارش باران

.دانندمیها و کاهش برف با توزیع نامناسب، تغییر نوع بارش
هاي خود اعالم ) در گزارشIPCC)2007طور که همان

کرده، تغییر اقلیم در حال وقوع است و تغییر اقلیم بر 
کسانی که براي امرار وپذیرترین افرادفقیرترین و آسیب

منفی را ثیر أتمعاش خود به طبیعت تکیه داشته، بیشترین 
Calvosaخواهد داشت ( et al., مطالعهو)2009

Leiserowitzکهدارد از آن حکایت )2010(و همکاران
ها معتقدند گرمایش جهانی در حال درصد از آمریکایی63

که) نشان دادTahmasebi)2012همچنین.باشدوقوع می
هاي عشایر شاهسون درك افزایش فراوانی و شدت تنش

که نتایج تمامی مطالعات انجام شده نتایج اقلیمی را دارند
همچنین یل قشقاییعشایر ا. کندمیتأیید بررسی را این 

ها (بارش کنند، کاهش بارش و تغییر نوع بارشاظهار می
گذاشته و باعث ثیر أتها باران به جاي برف) بر آبدهی چشمه

. در مناطق ها شده استخشک شدن بسیاري از چشمه
سال 20نسبت به کوهستانی پادنا با وجود اینکه بارش برف

رودخانه ماربر بودنجاري اما ،استکمتر شدهگذشته بسیار
هاي منطقه همچنان بتوانند از چشمهعشایر سبب شده که

ها استفاده دام و حتی آبیاري باغآشامیدن خود و شرببراي 
البته این رسانی امور عشایر نداشته باشند.کنند و نیاز به آب

اگرچه در مناطق کوهستانی نیاز به ،نکته قابل ذکر است
سال گذشته 20ولی نسبت به ،ردرسانی هنوز وجود نداآب

کهطوريبه؛شده استمتري بر این منطقه حاکشرایط سخت
حتی در تابستان و گاه کوه دنا بدون برف نبود در گذشته هیچ

اما امروزه برف کوه دنا بسیار ،شدهم برف کوه دنا ذوب نمی
بنابر بر ادعاي بعضی از عشایر و روستاییان و کم شده 

در صورت باریدن برفی نباریده وو زمستان یز در پایمنطقه، 
.روز دوام دارد3تا 2برف، 

در مناطق پست نشان شدههمچنین مطالعات انجام 
هاي سیب و کشاورزي دچار در مناطق پست باغدهد، می

اندمشکالت بسیاري شده و بسیاري از آنها کامالً از بین رفته
ها در مناطق چاهود جاگرچه و.یا در شرف نابودي است

بوده و مشکالت زیادي ثیرگذار أتها همخشک بر آبدهی چش
اما در ،هرا براي عشایر ساکن در این مناطق به وجود آورد
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چاهی که امکان حفر چاه میسر نیست ومناطق کوهستانی
ها کاسته شده است آبدهی چشمهاز اینبا وجودحفر نشده،

به علت حضور کوه و وجود درختان شاداب در این مناطق 
و رودخانه ماربر است که توانسته است دنا سرافراز و استوار 

را هاي پرآببخش کوچکی از سمیرم، سرزمین چشمه
تاحدودي زنده و پویا نگه دارد.

عشایر با زندگی مستقیم در طبیعت با خصوصیات و 
هاي وجب به وجب سرزمین خود آشنا هستند و ویژگی
؛اندهایش را به خوبی درك کردهديها و ناکارآمقابلیت

راهکارها و ،ارویی با مشکالتیبنابراین براي رو
دارند که با تجربه زندگی در را خود خاصهاي سازگاري
هاي بعد از خود به اند و به نسلدست آوردهطبیعت به

اند. بنابراین با توجه به اینکه صورت سینه به سینه انتقال داده
مستقر در مراتع ییالقی سمیرم معتقدند اقلیم قایی شایر قشع

سال گذشته تغییراتی پیدا کرده است20در منطقه نسبت به 
هایی را براي رویارویی با این شرایط و حفظ سازگارياما

هاي از سازگارياند.شان اتخاذ نمودهنشینیزندگی کوچ
توان به کاهش تعداد دام، تغییر ترکیب گله، اتخاذ شده می

رسانی با خودرو و تفاده از علوفه دستی و کمکی، آباس
ذخیره آب در استخر، استفاده از کپسول گاز به جاي هیزم، 

عشایر هاي بلوکی اشاره کرد.تغییر زمان کوچ و ساخت خانه
بز از زیرا؛هامیشویژه از تعداداند و بهاز تعداد دام کاسته

دیگر سوينظر تولیدات بیشتر از میش ارزش دارد و از 
. در مناطق کوهستانی نسبت به زایی آن بیشتر استهبچ

زیرا بز با شرایط ،مناطق پست سمیرم تعداد بز بیشتر است
هاي کوهستانی و کمبود علوفه سازگارتر است و هزینه

باشد و به میش کمتر میتنگهداري از بز در این مناطق نسب
نشان )Amiri Ardakani)2002و Emadiهمانطور که

تعدیل تعداد دام یکی از سازگاري بومی مرتع و دادند،
ماننداستفاده از علوفه دستی و کمکی باشد. میمدیریت آن 

باشد. عشایر از هاي عشایر میکاه و جو از دیگر سازگاري
کنند تا بتوانند اواخر خردادماه شروع به دادن علوفه می

همچنین در ،کمبود علوفه مرتع را براي دام جبران نمایند
هاي آن زیاد است، عشایر در زیر مناطقی مانند پادنا که باغ

دهند و همچنین در بعضی مواقع از ها را چرا میها نیز دامباغ
و Papzanکنند که چر مزارع نیز استفاده میپس

Afsharzadeh)2010اند. عشایر مستقر ) به آن اشاره کرده
خیر أته قشالق را به در مراتع ییالقی سمیرم زمان کوچ ب

سال گذشته سرد نیست و 20اند، زیرا پاییز به مانند انداخته
کوچ کردن نانند در ییالق مستقر شوند و آنتواهمچنان می

.اندبه مناطقی با بارش بیشتر را در مواقع خشکسالی برگزیده
دهد کوچ کردن ) نشان میSafeinejad)1997که طوريبه

هاي سرزمینمـدیریت منـابع درپایـدارترین شـکل 
است و کوچ کردن عشایر به مناطق مناسب،خـشک

برداري بهرهسازوکاري هوشمندانه براي انطباق با شـرایط و
) 2014همکاران (و Martinوباشدمیمنابعبهینه از 

مناطق براي مقابله با شرایط تغییر اقلیم در مهمترین راهکار
و تنوع درآمد معرفی کردند.جایی را افزایش جابهخشک 

چه عشایر مورد مطالعه در گذشته با طور کلی اگربه
اند، هایی از تغییر اقلیم از قبیل خشکسالی روبرو شدهنشانه

مدت اند که این تغییرات با تغییرات کوتاهمتوجه شدهآناناما 
بنابراین به جاي استفاده از .گذشته متفاوت بوده است

هاي پایدارتري براي حفظ زندگی روشهاي موقت ازشیوه
هاي بلوکی، زمان کوچ، ساخت ساخت خانهمانندنشینی کوچ

اند و سعی در ادامه زندگی استخر و ... استفاده نموده
. هستندهاي نوین نشینی با شیوهکوچ

هاي مرتبط با تغییر در والئدر پاسخگویی به س
فاع و ارتتحصیالت،پارامترهاي اقلیمی، سن، جنس

به نظر بنابراین داري داشته است. معنیثیر أتبومزیست
دار، سن افراد است، هاي معنیرسد عامل اصلی در تفاوتمی

سال در بین 50زیرا بیشتر افراد با تجربه و با سن باالي 
کرده در میان افراد شود و افراد تحصیلمردها مشاهده می

اد مسن بیشتر با سال وجود دارد. بنابراین افر40جوان زیر 
کنند و افراد جوان وتجربه خود از گذشته صحبت می

هاي خود میانسال بر اساس تحصیالت و آموخته
نژاد صالحی و پازوکیاند. ها را تکمیل کردهپرسشنامه

) در بررسی خود نشان دادند، سطح شناخت 1393(
دانشجویان از تغییرات جهانی آب و هوایی پایین است و 
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دانشکده محل تحصیل، گروه آموزشی، پارادایم نوین زیست 
شخصی، رفتارهاي زیست محیطی، کارایی ادراك شده

محیطی و منابع اطالعاتی رابطه مستقیم و مثبتی با دانش 
ارتفاع نیز در پاسخگویی به همچنینتغییر اقلیم دارد. 

بسیاري داشته است، زیرا عشایر مستقر در ثیر أتها والئس
هاي سیب مدت زمان ه مرتفع به دلیل داشتن باغمنطق

کنند و در بعضی از مواقع بیشتري را در مرتع سپري می
مجبور به استقرار تا اواسط آذر هستند، اما عشایر مستقر در 
مناطق پست به دلیل نبودن علوفه کافی براي دام و سرماي 

سويباشند. از تا اواسط مهر در منطقه میدر نهایتهوا 
ر در مناطق مرتفع وجود رودخانه ماربر و کوه دنا باعث دیگ

شده است عشایر کمبود آب را نسبت به مناطق پست کمتر 
مبود بارش برف را بیشتر درك کسوییاز ولیاحساس کنند 

چون شاهد ذوب شدن و نبودن برف بر روي کوه ،کنند
برافراشته دنا هستند.

میان ها و دانش بومهارتسخن آخر اینکه اگرچه 
عشایري با وجود سازگاري با شرایط اقلیمی، فرهنگی، 

عشایري از سوي اجتماعی و جامعه روستایی و
، اماشوداندرکاران توسعه، چندان معتبر شناخته نمیدست

طور مستقیم تغییرات را عشایر با توجه به شیوه زندگیشان به
عنوان سنسورهاي توان بهکنند و از آنها میدرك و لمس می

ها و استفاده از دانش بومی آناقلیمی نام برد. بنابراین
هایی که در و روشاندسازگارهایی که تاکنون اتخاذ کرده

برند، مورد نیاز خواهد بود تا متناسب با کار میآینده به
مکانات و استعدادهاي منطقه تغییرات اقلیمی و با استفاده از ا

و دانش بومی عشایر منطقه به نحوي از تغییرات بوجود آمده 
برداري پایدار و مدیریت بهینه از مراتع در جهت بهره

برداري نمود. بهره
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Abstract
Undoubtedly, one of the most important and impressionable societies to climate changes are

nomadic societies and indigenous knowledge has pervasive roles in range and livestock
management. For this purpose, perception and knowledge of the pastoral nomads to climate
change were determined in summer rangelands of Semirom. The study population included the
nomads of summer rangelands in Semirom. A total of 7700 nomads from different tribes of
Qashqaei including Dareshoori, Amale, Shesh bolooki, and Farsimadan use summer rangeland
of Semirom. To evaluate the indigenous knowledge and adaptation of nomads to climate
changes, several methods were used such as depth and group interviews and questionnaires. The
effects of age, sex, education, and range elevation were analyzed using Mann-Whitney test. The
nomads believe that changes in temperature, precipitation, and wind are the main signs of
climate change, as over 90 percent of nomads believe to precipitation decrease, increasing
temperature, and wind speed. The most of the questions are influenced by age, sex, education,
and range elevation. The questionnaires refer to adaptations such as delay time of migration,
construction of block houses and pools, reducing livestock, feeding livestock with other forage
resources etc. Our results showed that nomads of Qashqaei tribes acquired a perception about
climate change during living in the nature.

Keywords: Climate change, perception and indigenous knowledge, adaptation, nomads and
Qashqaei tribes.


