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 دولت در حمايت از جوامع عشايري استان فارس سالي خشكهاي مقابله با ارزيابي سياست

 ناهيد ميرزاييو منصور زيبايي
، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيرازرزياقتصاد كشاورشته

 مقدمه
و نيمه خشك دنيا قرار داردكشور ايران هاي بارز آن، نوسانات شديد كه از ويژگي در يكي از مناطق خشك

و حساسيت باال نسبت به استفاده و مكاني نزوالت جوي يكي فشردهمقداري ا نشين از منابعجي جوامع
مياي از اين مناطق را مراتبخش عمده. ها استموجود در آن رو دهند كه محل زيست عشاير كوچع تشكيل

و پايه. است ميي استراتژيكوچ كه شالوده ي گردد تا منابع طبيعي تا آستانههاي عشاير است، مانع از آن
و نابودي مورد بهره اند كه چگونه مراتع را رو آموختهدر طول زمان، عشاير كوچ. برداري قرار گيرندتهي شدن

و فرهنگي پيچيدهاي كه در نهادمندانههاي هوشبا روش ي اين شيوه. شان نهفته، حفاظت كنندهاي اجتماعي
و انسان را با خود به همراه دارد، مي . تواند نقش موثري در اقتصاد ايران ايفا نمايدزندگي كه تعادل دام، مرتع

بهدر دههاما ي خود تم مديريتي هوشمندانهدليل فشارهاي خارجي، عشاير تغييراتي را در سيسهاي اخير
آناند كه چشمايجاد كرده و سياسي مرتبط با . ها را كامال دگرگون كرده استاندازهاي اقتصادي، اجنماعي

بهگونه به مياي كه امروزه عشاير . شوندعنوان يكي از عوامل تخريب مراتع شناخته
وا خشك اين پديده،. دار به تغيير رفتار كرده استسالي يكي از عوامل خارجي است كه اخيرا عشاير را

و به و خوراك دام تبع آن توليد دام، بر جاي خواهد گذاشت اثرات قابل توجهي بر ميزان كاهش توليدات علوفه
بهكه خسارت قابل توجهي را به پرورش و عشايري كه غالب دهندگان دام، و نظام سنتي ويژه دام سبك،

هايي است كه از يك طرف يكي از استان فارس جزء استان. وارد خواهد كرد جمعيت دام در آن قرار دارد،
و از طرف ديگر وقوع خشك هاي اخير در اين استان، هاي متعدد سالسالي مناطق مهم عشايري ايران است

و محيط زيست شده است . منجر به بحران منابع آبي در كشاورزي
اعيعشايردر جوامع با توجه به اين كه و در ظمي از بخش و اشتغال وابسته به طبيعت است توليد، درآمد

مي نتيجه بيشتر در معرض خسارات ناشي از خشك و كمك به عشاير اقدامات منظوربه گيرند،سالي قرار
ها اتحاديه توسط تر از قيمت بازارو خارجي با قيمتي پايين جو داخلي علوفه مثل توزيع قبيلاز هاييسياست
و تسهيالت كوتاه مدت به عشاير، اعطاي يارانههاو تعاوني و خوراك دام، خريد، اعطاي وام هاي خريد علوفه

ي دام عشايري از طريق صندوق بيمه ها، بيمهدام مازاد عشايري از طريق شركت پشتيباني امور دام استان
هاي انجام پروژهسالي به ويژه هاي عمراني در جهت كاهش اثرات خشكمحصوالت كشاورزي، اجراي طرح

آب تأمين و دام از طريق كمك به عشاير براي جلوگيري از فروش زود هنگام رساني به عشاير، آب شرب انسان
بر، جلوگيري از كوچ زود هنگام عشاير، آمادگي براي خريد دام مازادعلوفهدام، جلوگيري از افزايش قيمت 
ميظرفيت مراتع از جمله سياست و دستگاهتواند هايي است كه .شودهاي دولتي اجرا از طريق دولت

گ هاي حمايتي دولت در قالب مواردي كه ذكر شد،سياست  حفظايي برايهفتن برنامهراگر بدون در نظر

بهمرات مي منزلهع باشد كه بنابراين.ع استتارهزينه تخريب سالي هر هاي مقابله با خشكسياستبهتر است
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دري دوجنبه و مرتع را بري حاضر ابتدا به كمي كردن اثرات خشكرو در مطالعهاز اين.نظر بگيرد دام سالي
و به مقدار مناسب(علوفه دنبال آن اثرات خريدبهوزندگي عشاير پرداخته شده  در تعديل) در مكان، زمان

ه از مدل هاي حمايتي دولت با استفادسازي سياستدر انتها با شبيه. سالي بررسي شده استاثرات خشك
و وضيعت مراتع تحليل شده گونه سياستاي، اثرات اينريزي تصادفي دو مرحله برنامه ها بر زندگي عشاير
و. است و دو طايفه شش بلوكي جامعه مورد مطالعه، بخشي از جامعه عشايري استان فارس از ايل قشقايي

درصد49اين دو طايفه جمعا استان فارس،ي كل امور عشايري بنابر آمار ارائه شده از سوي اداره.استعمله 
دار دام 124 روش نمونه گيري چند مرحله اي، با كاربرد.دهند خانوار ايل قشقايي را به خود اختصاص مي

و ماهدام. نمونه انتخاب شدند هاي نسبتا همگن هاي استفاده از تعليف دستي به گروهداران بر اساس تعداد دام
- ريزي رياضي، امكان ارايه الگويي مطلوب براي تمامي بهرهكه در الگوهاي برنامهبه اين با توجه. تفكيك شدند

شدبرداران وجود ندارد، براي هر گروه، يك دام ازمشخصات اين گروه. دار نماينده انتخاب :ها عبارتند
 ماه استفاده از تعليف دستي4راس دام،65داران با متوسط دام:1گروه
 ماه استفاده از تعليف دستي5راس دام، 146اران با متوسطد دام:2گروه
 ماه استفاده از تعليف دستي5راس دام، 303داران با متوسط دام:3گروه

 هاي تحقيق يافته
ميجهت مقابله با خشك كه در يك تقسيم بندي هاي متفاوتي اتخاذ نمايندتوانند استراتژيسالي، عشاير

: اندل تفكيككلي به موارد زير قاب
و-1 تا تأمينكاهش تعداد دام و تعليف دستي كه موجب خواهد شد نياز دام از طريق خريد علوفه

و درآمد حاصل از آن  ي خوراك دام با اين كاهش نيابد، اما واضح است كه هزينهدر واحد دام توليدات دام
. استراتژي افزابش خواهد يافت

به-2 ميبه دليل محدويت نقدينگي، دام شود كه قطعاً بر درصد ميزاني معادل با جيره نگهداري تغذيه
و به طور كلي توليدات آن تاثير قابل توجهي خواهد داشت، شبيه  و بزغاله زايي گله و تعداد بره زايي آبستني

. باشدسازي اين استراتژي مستلزم ضرايب فني دقيقي است كه در شرايط فعلي در دسترس نمي
ميدر شرايط فعلي، و بنابراين، استراتژي اول جهت.نمايندعشاير عمدتاً استراتژي اول را اتخاذ نموده

شدبرداريسالي در بهرهمقابله با خشك عشاير هر يك از دو استراتژي فوق را اتخاذ. هاي نماينده شبيه سازي
و خشك ميي گله سالي اندازهكنند، تفاوتي نخواهد كرد كه. دهد را كاهش عشاير نخواهند در صورتي

تا تأميناستراتژي  و و به استراتژي كاهشٔعلوفه دستي را از طريق فروش دام زايا مين نقدينگي، اتخاذ نمايد
مواد مغذي مورد نياز دام، تعداد تلفات گله افزايش خواهد يافت كه مينٔتاخوراك دام بپردازند؛ به دليل عدم 

.اثري مشابه فوق خواهد داشت
و مقدار علوفه،در شرايط فعلينتايج نشان داد كه مي زمان ن كنند اي كه عشاير خريداري با يستبهينه و

و مقدار بهينه مي پيروي از زمان ي خريد به مقدار بهينه. هاي خود را كاهش دهندتوانند هزينهي خريد علوفه،
معگونه به(ي اول مولي در مرحلهاي است كه عشاير كل خريد علوفه خود را براي يك سال هنگام فراوان يعني
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اما اين مقدار در يك سال تر بيش از مقدار مورد نياز است كه بايد به فروش. دهندمي انجام) بودن علوفه
و در يك سال خشك كمتر از مقدار مورد نياز است كه بايد از طريق خريد تا . مين شودٔبرسد

جو ارزان به عشاير، نشان داد كه اين سياست در كاهش مينٔتاقيمتي كارگيري سياست نتايج حاصل از به
ي خريد علوفه در سال خشك در اي كه هزينهگونهبهي دام در سال خشك موثر است؛ي خريد علوفههزينه
مي8/5و9/8،8برداران نماينده گروه يك تا سه به ترتيب؛ بهره به. يابددرصد كاهش دليل نياز به اما
ي عشاير به بازار جهت فروش كاهش قابل نگي كمتر جهت خريد علوفه، تعداد دام زاياي عرضه شدهنقدي

سالي علوفه ارزان هر چند در كاهش هزينه خريد علوفه عشاير در خشك تأمينبنابراين سياست. توجهي ندارد
نتي دام زايا، از نقش خشكموثر است اما با كاهش عرضه و در و سالي در كنترل دام يجه ايجاد تعادل دام

كهميبنابراين. كاهدمرتع مي يدر راستا هاي اخيرسالي در سالهاي مقابله با خشكسياست توان گفت
.نبوده استكاهش فشار بر مراتع
ي فعلي به مراتب بيشتر است؛ به عبارت ديگر، تحليل اين مين جو ارزان قيمت بر هزينهٔتاثير سياست تا

و اگر ميزان خريد علوفهر بهينهسياست با فرض رفتا ي فعلي عشايري عشاير نماينده صورت گرفته است
.ي عشاير به مراتب بيشتر استمبناي محاسبه قرار گيرد اثر بخشي آن بر كاهش هزينه

گيري سياست خريد تضميني دام نشان داد كه تاثير اين سياست بر كاهش تعداد دام كارنتايج حاصل از به
تازاياي عرض تأه شده به بازار جهت مين علوفه ارزانٔمين نقدينگي براي خريد علوفه به مراتع بيش از سياست

تا. مت استيق مين جو به قيمت ارزان، تعداد دام زاياي عرضه شده عشايرٔبه عنوان مثال اتخاذ سياست
مي31به34نماينده گروه سه را از  به. دهدراس تقليل خراما يد تضميني دام، تعداد دام كارگيري سياست

مي17به34ي اين گروه را از زاياي عرضه شده -تاثير سياست خريد تضميني دام بر هزينه. دهدراس كاهش
ي خريد علوفه در علوفه ارزان قيمت بر هزينه تأمينسالي كمتر از تاثير سياستي خريد علوفه در خشك

بخشك .ه كار گرفته شده، نتيجه قابل انتظاري بوده استسالي است كه با توجه به ماهيت دو سياست
-ي خريد علوفه در خشكتسهيالت بانكي ارزان قيمت بر هزينه تأمينكارگيري سياست اثرات ناشي از به

و تعداد دام زاياي عرضه شده، به مراتب بيش از دو سياست ار تأمينسالي و خريد تضميني علوفه زان قيمت
.دام است
از تأمين و داراي بيشترين اولويت ممكن آب شرب و بهداشتي، اقدامي بال منازع ومنظر مسائل انساني

و بهره وري مناسب آن نيز شرطي ضروري است آب، تأميناز لحاظ استفاده از مراتع نيز.براي سالمت دام
ا و از تراكم عشاير بر مراتع طراف منابع آبي امكان استفاده از تمامي گستره مراتع عشاير را فراهم مي سازد

.كاهدمي
و بز هر چند در شكل فعلي داراي نقاط ضعفي است، اما در همين شكل نيز داراي مزاياي بيمه ي گوسفند

و اجراي آن به و يقين به نفع عشايرات خواهد بودقابل توجهي است .طور قطع
د اين نوع خسارت مشكل هر چند برآور. سالي استي مناسبي براي مقابله با خشكي درآمد، گزينهبيمه

ميكارگيري مدلاست اما به تواند، در تخمين خسارت كمك هايي شبيه مدل به كار رفته در اين تحقيق
. شاياني نمايد
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 پيشنهادها
بهپيشنهاد مي سالي، پيامدهاي هاي حمايت از عشاير جهت مقابله با خشكهنگام اتخاذ سياستگردد كه

ماين سياست هايي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه سياست. راتع نيز مد نظر قرار گيردها بر وضعيت
، پيامدهاي علوفه تأمينهمچون  و اعطاي تسهيالت بانكي ارزان قيمت ي ارزان قيمت، خريد تضميني دام

.متفاوتي بر وضعيت مراتع دارند
اند كه توافق عمومي بر اين است كه خشكچهر ميسالي بر زندگي عشابر گذارد، اما ثرات عميقي بر جاي

سالي به نتايج اين تحقيق با كمي كردن پبامدهاي خشك. آيداز كميت اين اثرات كمتر سخني به ميان مي
خالبرداران عشايري نماينده گروه بهره مئهاي همگن اين توان در بسياري از موارد كاربرد داشته باشد، را كه

.پر نموده است
ميت شايد مناسب ميرين سياست كه هم منافع عشاير را تضمين و هم و نمايد و مرتع تواند در تعادل دام

و بز در هر چند بيمه.ي دام استدر نتيجه بهبود وضعيت مراتع مفيد واقع گردد، سياست بيمه ي گوسفند
ت، اما در شرايط فعلي داراي نقاط ضعفي است به ويژه اينكه در آن خسارت فقط شامل تلف شدن دام اس

تا كنون صورت 1388بنابراين توقف آن كه از سال. همين شكل نيز داراي مزاياي قابل توجهي بر عشاير است
و بهتر است هر چه سريع توصيه مشخص اين. تر در شكل فراگيرتر از سر گرفته شودگرفته، منطقي نيست
و بز استمطالعه افزودن بيمه درآمد بر شكل فعلي بيمه مي.ي گوسفند تواند در تعيين نتايج اين مطالعه

و همچنين حق بيمه به .كار گرفته شودميزان غرامت
ريزي هاي همگن با استفاده از مدل برنامهبرداران عشاير نماينده گروهميزان تسهيالت بانكي مورد نياز بهره

متصادفي تعيين شده است كه مي .سسات مربوطه قرار گيردؤتواند مورد استفاده
آنٔتا و دام تا. ها اقدامي موثر بوده كه در حال انجام استمين آب شرب عشاير برٔبا توجه به ثير اين اقدام

و بهبود وضعيت مراتع، تداوم آن  ميًقويازندگي عشاير اما آب تحويلي عشاير به هيچ وجه با نياز. گرددتوجيه
.ها هماهنگ نيستآن

 دولت، جوامع عشايري، استان فارس سالي خشكهاي مقابله با ارزيابي، سياست:ييدكلتاملك


