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 مقدمه 

تامين  را عشاير درآمد درصد ٢٩ حدود، تتوليدا اين و است دامي هايفرآورده عشاير، توليدات تريناصلي

 كشور كل توليد درصد ٩٢ حدود توليد، ميزان اين است. گوشت توليد محل از عشاير درآمد درصد ٩٢ كند.مي

 و شير توليد به عشايري جامعه درآمد از درصد ٩٢ رود.مي فراتر تن هزار ٩٢٢ مرز از و ساالنه شودمي شامل را

با  كوچ، كه خساراتي بزرگترين از يکي (.8٢31دارد )اكبر زاده و همکاران،  اختصاصدامي  هايفرآورده ديگر

 فصل در و گذشته در .است دام وزن كاهش سازدمي وارد كشور اقتصاد و ملي منابع و عشاير به كنوني شرايط

 و نبود ميسر ديگر قشالقي منطقه در ماندن شد،مي گرم هوا و كردمي تغيير حرارت درجه كه هنگامي ،بهار

. افتادندمي راه ييالق بسوي حرارت درجه تغيير با همراه و كردندمي آغاز را بهاره كوچ ،شرايط اين در عشاير

 در و كردندمي استفاده بندهاميان و هاراهايل مراتع از و پيمودندمي آرامي را به كوچ مسير ماه دو تا يك آنان

 و كرده رشد كافي اندازهه ب ييالقي مراتع كه شکلي به رساندندق ميييال به را خود مناسب زماني در نتيجه

 كنوني شرايط در شد.مي انجام پائيزه كوچ پائيز، در اوايل ترتيب همينهب و بوده دام حضور مناسب نيز آن هواي

 به يا و ،هشد روستائيان مالکيت با هاي زراعيزمين به تبديل يا و تخريب بندهاميان و هاراهايل و مراتع كه

 ،ندارد وجود طبيعي كوچ كشور، امکان نقاط بيشتر در ديگر، است درآمده و غيردولتي دولتي موسسات تصرف

)منعم و  شودوارد مي زيادي فشار نيز مرتع و دام بهو  رودمي باال بسيار عشاير براي كوچ هزينه اينکه ضمن

 عدم ،براي انتقال زياد سرعت تغذيه، كمبود شايري،ع دام وزن كاهش داليل جمله از (.8٢٩3راد، اسماعيلي

 است. جاده( در حركت) دام بر وارده غيرطبيعي هايتنش نياز دام، با مبدا و مقصد هواي حرارت درجه تناسب

 دام وزن تن هزار 8٢٢ كاهشمنجر به  ساالنه ،شرايط كوچ بودن نامناسب كه دهدمي نشان آماري هايبررسي

 تقريبا   الشه، وزن اينکه توجه به با و  است دام راس ميليون ٩ از بيش معادل رقم اين كه شودمي عشايري

 اين كه روددست مي از عشايري جامعه در الشه تن هزار ٢٢ ساالنه كه ادعاكرد توانمي است دام وزن از نيمي

 عملهب هايبررسي (.8٢1٩)ابرغاني و همکاران،  است بيشتر 8٢3٢ سال در قرمز گوشت واردات از كل مقدار

 حوادث تغذيه، سوء بدليل ميليون راس بز 83/8گوسفند و  راس ميليون ٩/8است كه  آن از حاكي آمده

 برابر تلفات ميزان اين شوند.مي تلف دامي هايبيماري و كيلومتر( ٢٢٢ تا )در مواردي طوالني كوچ گوناگون،

 شده مصرف علوفه ميزان واقع در ،دام تعداد اين رفتن بين از با .عشايري است جامعه توليدات درصد ٩٢ حدود

 با حال ره به .كندمي برابري ،متوسط مرتع هکتار ميليون ٩ حدود محصول با ،هدررفته علوفه. رودمي هدر نيز



 اساسي مشکالت از يکي ،كوچ حين در هاوزن دام كاهش كه گرفت نتيجه توانمي فوق الذكر مطالب به توجه

 (.8٢1٩)ابرغاني و همکاران، د وشمي محسوب كشوربراي عشاير 

كيلوگرم( بوده و  ٩٢/٩داراي بيشترين افت وزن ) ،ه شده است كه روش كوچ پياده بدون تغذيه كمکيدنشان دا

گرم(. مقايسه اقتصادي  ٩٢مقدار افت وزن زنده در روش كوچ ماشيني بدون تغذيه كمکي است )كمترين 

هاي داقل هزينه نشان داد كه سيستم كوچ پياده با تغذيه كمکي نسبت به روشوش حرهاي مختلف كوچ با روش

 بعالوه به ييالق قشالق از انتقال ) كوچ هايهزينه و وزن افت ميزان بودن كمتر تر بوده و بدليلديگر اقتصادي

بدون  يماشين و كمکي تغذيه بدون ماشيني ،كمکي تغذيه بدون پياده كوچ روش سه به نسبت (كمکي تغذيه

 ( 8٢1٩)ابرغاني و همکاران،  دارد ارجحيت شبانه كوچ در كمکي تغذيه

 


