
 

 بسمه تعالی

 

 عشایر لرستان معیشت

 مهمقد

باشد. در حال حاضر معیشت عشایر لر منابع اصلی معیشت عشایر لر دامداری، زراعت و باغداری، زنبورداری و پرورش ماهی می

به صورت چندمنظوره تبدیل گردیده است، به طوری که وابستگی کامل به دامداری دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان 

ها برای تامین ها گردیده بنابراین آنباشد. از آنجایی که تخریب مراتع در حیطه قلمرو منجر به کمبود علوفه مورد نیاز دامنمی

اند. لذا، تعدادی از این خانوارها به مشاغل مکمل دیگری از جمله زراعت، منابع مالی و تهیه علوفه به مشاغل دیگر روی آورده

متکی به تولیدات خود مانند سایر عشایر کشور  اند. زندگی عشایر لر ، ... در کنار دامداری روی آوردهزنبورداری، پرورش ماهی

کنند. این های خود محصوالت لبنی زیادی از جمله ماست، دوغ، کره، روغن، کشک و پنیر تولید میاست، آنان از شیر دام

کند. خود مصرفی( و یا غیرمستقیم )فروش( تامین میمحصوالت بخش زیادی از معیشت عشایری را به صورت مستقیم )

شود؛ براین از این محصوالت، برای تهیه غذاهای متنوعی که بیشتر به صورت ترکیبی با غالت و حبوبات استفاده میعالوه

قره قروت، شیربرنج، کشکینه )مخلوط خشک شده دوغ و گندم نیمه آرد(، چنگال )مخلوط نان و روغن و شیره خرما یا انگور(، 

توف شیراز )مخلوط پنیر و شیره خرما یا انگور و توف(، ماساوا )مخلوط جوشیده شده ماست و برنج(، رشیدی )دوغ کشک بو 

کنند، و معموال از پوست آن برای تهیه های خود ذبح میداده شده( و... از جمله این غذاها هستند. آنان برای تهیه گوشت، از دام

کنند. منبع اصلی درآمد عشایر این منطقه از فروش بره، فند( و مشک آب و دوغ )پوست بز( استفاده میزیرانداز ) پوست گوس

های خود صنایع دستی متعددی شود. عشایر لر از مو و پشم دامها و دام مازاد است که معموال در بهار و تابستان انجام میبزغاله

نوعی جامه و کاله(، جاجیم، چمدان و وسایل تزیینی منزل، ریسمان، طناب  ازجمله زیرانداز )نمد، گلیم و فرش(، لباس )کپنک

کنند، در بیشتر مواقع این تولیدات برای رفع نیازهای معیشتی است و به ندرت برای فروش و از همه مهمتر سیاه چادر تولید می

است. در ادامه اطالعات تکمیلی بیشتری دهد که هر خانه عشایری یک کارخانه است. نگاهی اجمالی به معیشت عشایر نشان می

 از تولیدات و معیشت عشایر لرستان ارایه شده است. 

درآمد عشایر استان لرستان منابع -1  

منابع اصلی -1 -1  

 دامداری -1-1-1

 و گاو بز ،از گوسفنداند. دامداری منبع اصلی درآمد عشایر لر است، آنان برای معیشت خود بیشتر بر دام و تولیدات آن متکی

کنند. از اسب، قاطر و االغ برای حمل و نقل و بارکشی استفاده میکنند. برای تولید لبنیات، گوشت، پشم و مو استفاده می

 .است مدهقی در جدول زیر آالی و قشالقوضعیت دامداری و نوع دام عشایر استان لرستان در دو منطقه یی

 

 دام عشایر استان لرستان و سرانه جدول میزان

 دام

 منطقه

خانوار 

 عشایری

گوسفند و 

 بره

گاو و  بز و بزغاله

 گوساله

اسب و کره 

 اسب

قاطر 

 )استر(

االغ و 

 کره االغ

سرانه دام 

 کوچک

سرانه دام 

 بزرگ

 9/1 6/102 13793 4255 2612 28791 642562 860125 14638 ییالقی

 2/2 6/101 10595 3626 2035 24809 437296 700902 11200 قشالقی

 (1387) منبع: سرشماری عشایر کوچنده،

ی سرانه دام القتمایل بیشتری برای نگهداری دام سبک دارند. در مناطق ییلرستان دهد عشایر استان نشان میجدول باال 

 .باشدقی سرانه دام سنگین بیشتر میالسبک بیشتر و در مناطق قش



 
 

 

درصد  25عالوه بر نیاز خود بسیار مهمی در تامین پروتئین غذایی دارد جامعه عشایری لرستان  شعشایر نق تولیدات دامی

درآمد خانوار عشایری شده و در تامین مایحتاج خانواده  شتولیدات دامی باعث افزای کند.پروتئین دامی کل استان را تامین می

 :تولیدات عشایری استان در زیر آمده استای دارد میزان نیز سهم عمده

 استان لرستان عشایر دامی تولیدات مقدار جدول

 تولیدات 

 دامی

 گوشت )کیلوگرم( پشم )کیلوگرم( شیر )لیتر(

29411160 1032483 12000000 

 معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان لرستانمنبع: 

 .باشندهای سبک دارای نژاد لری و لری بختیاری میبومی و دامغیر ، دورگ،بومی نژادهای سنگین دارای از نظر نژاد دامی، دام

، لرستان استان مراتع هکتار 884357از  موجود هایآمار اساس بر  است ومراتع  قابل ذکر است دامداری عشایر بیشتر متکی به

. است شده برآورد تن101335 ساالنه مراتع این از برداشت قابل علوفه. باشدمی عشایری مراتع وسعت هکتار 304000حدود  در

 و مابقی جز مراتع فقیر و طمتوس تا خوب مراتع نوع از آن هکتار 45600 قرار دارند عشایری جامعه اختیار در که یتعمرا کل از

  .)اداره کل امور عشایر لرستان( باشندمی فقیر خیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زراعت و باغداری -2-1-1

 به دامداری از بعد آنان کننده درآمد تکمیل که ایگونه به است برخوردار بسیاری اهمیت از عشایر زندگی در باغداری و زراعت

 .است شده داده نشان قشالقی و ییالقی منطقه دو در لرستان عشایر استان باغداری و زراعت وضعیت زیر جدول در. رودمی شمار

 

 عشایر استان لرستانو سرانه کشاورزی باغداری  و جدول وضعیت وسعت زراعت

 کشاورزی

 منطقه

 جمع زراعت باغ خانوار عشایری

 دیم آبی دیم آبی دیم آبی

 دوشی زنان عشایر لرستانشیر 

 دامداری عشایر لر 

 عشایر لرستان مشک زدن زنان



 33043 6986 32955 6203 84 783 14638 ییالقی

 29550 5800 29502 4822 48 978 11200 قشالقی

 2/2 47/0 2/2 42/0 005/0 05/0 - سرانه ییالقی

 6/2 5/0 6/2 4/0 004/0 08/0 - سرانه قشالقی

 (1387) منبع: سرشماری عشایر کوچنده،                           

 میزان تولیدات زراعی عشایر استان به شرح جدول زیر است:

 میزان تولیدات زراعی عشایر لرستان

 مقدار )تن( نوع محصول

 15557 سالیانه تولید گندم

 15523 تولید جوسالیانه

  5032 تولید حبوبات سالیانه

  7460 صیفی جات سالیانه
 منبع: اداره کل امور عشایر لرستان

استفاده آن کنند و برای تهیه نان از گندم خود را به آرد تبدیل میعشایر  .داردخود مصرفی جنبه تولیدات زراعی عشایری بیشتر 

و حبوبات )نخود، جات )خیار، هندوانه، ...( کنند. صیفیجو و کاه و کلش مزارع به عنوان علوفه دام استفاده میکنند. آنان از می

چر مزارع نیز به عنوان پس  شود.مازاد آن برای فروش در بازارهای محلی عرصه میبیشتر جنبه خود مصرفی دارد و لوبیا،..( 

 شود. علوفه دام استفاده می

 
 

 

 منابع فرعی -2-1

 صنایع دستی -1-2-1

مورد نیاز جوامع دیگر نیست  الاند که با توجه به شرایط ویژه کوچ، معموها و ابزاری شکل گرفتهصنایع دستی حول آن نوع از کاال

بنابرین صنایع دستی عشایر کاربرد خود  .در دسترس عشایر تامین شده است ادامی ی التو عمده مواد اولیه آن هم از محصو

سیاه چادر، چیت، ریسمان و...... غیر از خود  .مصرفی داشته و به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی عشایر، بسیار ویژه بوده است

اند. به عبارت دیگر، نه عشایر را برعهده گرفتههای ای از دست بافتسهم عمده زنانعشایر مصرف کننده دیگری نداشته است. 

تنها بافت بیشتر صنایع دستی به عهده زنان است، بلکه تقریباً تمام مراحل قبل از تولید نیز در این تقسیم کار اجتماعی، در 

کار و صنایع مربوط در جامعه عشایری استان، در تهیه ابزار  مردانشود. کار دستی ها محسوب میوظایف آن استان لرستان جزء 

به طورکلی صنایع دستی عشایر بیشتر توسط زنان و در اوقات فراغت آنان . شودمحدود می (اسلحه) به چوب و سنگ و آهن

های شود و بیشتر حالت خود مصرفی دارد و در واقع نیاز عشایر را به بازارهای خرید برای وسایل منزل و پرداخت هزینهساخته می

 قلمرو ایل پاپی -منطقه قلعه گل -عشایر لرستان زراعت



کند. وضعیت تولید صنایع دستی توسط عشایر استان و همچنین نوع وسیله ساخته شده در جدول زیر آورده اضافی بر طرف می

 .شده است

 

 جدول وضعیت صنایع دستی عشایر استان لرستان

 منطقه عشایری   

 

 صنایع دستی

 واحد قشالق ییالق

تعداد کل 

 خانوار

مقدار 

 تولید

تعداد کل  مقدار فروش

 خانوار

مقدار  تولیدمقدار 

 فروش

 تخته 217 2483 473 278 5552 920 قالی، قالیچه و گبه

 تخته 68 1553 192 70 1984 271 گلیم و زیلو

 تخته 169 3288 326 232 4709 490 ورنی و جاجیم

 تخته 0 491 2500 0 491 3579 پالس )چادر(

 مترمربع 71 15344 1257 75 17001 1640 حصیر

 عدد 221 1687 465 226 1605 397 مشابهخورجین، توبره و 

 عدد 4 60 34 4 247 91 چوقا

جوراب،  دستکش، ه،الک

 گیوه و پاپوش

 جفت، عدد 25 240 39 34 921 120

 ( 1387) نبع: سرشماری عشایر کوچندهم

 

تصاویر زیر کنند )اداره کل امور عشایر لرستان(. درصد از صنایع دستی استان را تولید می 5عشایر استان لرستان لرستان 

ها از سایت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دهد. عکسهایی از صنایع دستی عشایر لرستان را نشان مینمونه

 دستی لرستان بخش صتایع دستی عشایری گرفته شده است.

 

  
    

 قالی دست بافت بافت سیاه چادر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیالت -2-2-1

های پر آب دارند، برای کمک معیشت خود استخر پرورش ماهی احداث کردند. طبق که چشمهبرخی از عشایر استان لرستان 

 باشد.تن می 631آمار و اطالعات جهاد کشاورزی استان لرستان ظرفیت تولید استخرهای عشایری استان 

 طیور -3-2-1

 شها استتفاده کرده که این باعث کاهکنند و از گوشت، پر و تخم مرغ آنعشایر طیور را بیشتر برای مصرف خانواده تولید می

قطعه طیور  289780(، عشایر استان لرستان 1387طبق آخرین سرشماری عشایر کوچنده ) هزینه های خانوار خواهد شد.

 شود.یم املرا ش درصد از طیور استان 35 دارند که معادل

 زنبورداری -1 -4-2

های سرسبز، گیاهی متنتوع، جنگل شپوشا های فراوان، مراتع وسیع باستان لرستان به واسطه دارا بودن خرده اقلیم زنبورداری

 د.باشهای مرتفع، و کشتزارهای گوناگون گرمسیری و سردسیری، محیط بسیار مناسبی برای پرورش زنبور عسل میکوهستان

 . باشدمی تن 18نه حدود تولید این محصول در مناطق عشایری استان ساالمیزان 

 

 نوع و ساختار محل اقامت -2

های ، کپر، کوال، ساختمانو پالستیکی چادر، چادرهای برزنتی سیاه کنند،های مختلف استفاده میسرپناه کوچند لرستان از عشایر

گیری از تولیدات دامی )پشم گوسفند و مو بز( و ها بیشتر با بهرههاست. این مسکنهایی از این سرپناهسنگی و کاه وگلی نمونه

 شوند. های درختان، سنگ و خاک و گل و...( ساخته میطبیعت )چوب و برگ و سرشاخه

  
 

  
 

 گلیم دست بافت

 چیت بافی

 پالستیکیچادر سیاه چادر



 آداب و رسوم -3

است.  های بومی، نوع پوشش و باز()سور( و عزا )سوگ یا پُرسمهمترین مراسم در لرستان، آداب و سنن مربوط به عروسی 

 . یابدتجلی می هاهای برجسته و عمیقاً معنادار در این مراسمبسیاری از سنت

 تانلرس جامعه عشایریپوشاک در  -1-3

 زنان -1-1-3 

های مشخصی برخوردار است. پوشاک زنان پوشاک زنان لر بنا به موقعیت اجتماعی، اقتصادی و از طرفی شرایط سنی از ویژگی 

باشد که البته این تنوع رنگی همراه با های شاد با سربندهای زیبا و رنگی میها و طرحهای الوان در رنگجوان لر با پارچه

های ساده و سربندی سیاه و هایی به رنگ تیره و طرحتر پارچهواده بستگی دارد. زنان مسنتزئینات آن به وضعیت اقتصادی خان

 دهند.سفید را ترجیح می

های شود که عبارت است از پیراهن بلندی از پارچهپوش اصلی زنان لر شناخته میجومه یا کراس به عنوان تن کِراس یا جُومَه:

های بلند و گشاد دارد. بریدگی کم یقه آن به وسیله پولک و باشد و آستینا روی پا میگلدار و رنگی که اندازه و بلندی آن ت

 شود.ای بسته میاغلب با یک سکه کوچک نقره

و معموالً قرمز و زرد دوخته  های روشناین پوشش نیم تنه بدون آستین و دکمه است که از پارچه مخمل به رنگ کُلَنجَه:

کنند و جلوی سینه آن را تا پایین به وسیله دوزی میهای رنگی کرمکرا با نوار و یراق کلنجههای جلوی شود. حاشیهمی

 دهند.دار زینت میای گوشههای نقرهسکه

های مشکی، سبز و اغلب به رنگ این پوشش عبارت است از لباس آستین کوتاه مخملی آستین، کل= کوتاه(: =)بال بال کُل

ها و حاشیه جلوی هایش نیز تا زیر آرنج است. سر آستینپوشند و اندازه آن تا سر زانو و آستینهن میروی پیرا قرمز که معموالً

 کنند. این لباس بدون دکمه و جلو باز است و در برخی مناطق لرستان به نام سَرداری نیز شهرت دارد.دوزی میآن را کرمک

ها از مخمل لرستانی عموماً هنگام مراسم شاد همچون عروسیاین پوشش کت مخملی است که نوعروسان و زنان جوان  یال:

 کنند.ای آن را به تن میکنند. معموالً بانوان و زنان مسن رنگ مشکی و سرمهقرمز به تن می

این پوشش شلواری از پارچه مشکی و محکم است. دمپای این شلوار معموالً تنگ و چسبیده به مچ پا است و  شاوال یا پاپوش:

شود و شود. در قسمت کمر شلوار از کش استفاده نمیای بسته میمتری آن به وسیله پولک و یا سکهبریدگی چند سانتیگاهی 

 بندند.ای و یا پشمی آن را به کمر میغالباً به وسیله یک بند ضخیم پنبه

جدار بوده است را هنرمندانی به باشد که زیره آن که چند الیه چرم خالص و آای مخصوص میاین پوشش گیوه آژیه یا آجیده:

بافتند. رویه این گیوه از نظر بافت به دو نوع مشخص زنانه و کردند و رویه آن را زنان مینام آژیه کَش آماده و پرداخته می

 افزار از جمله سوغات بسیار مشهور و مرغوب خاص لرستان نیز بوده است.شد. این پایمردانه تقسیم می

های مختلف شش گیسوان عروسان لرستانی را به وسیله چارقدهای ظریف و نازک گلدار ابریشمی در رنگحجاب و پو :سَروَن

کنند. جلوی ها را از پشت سر آویزان میبندند و دنباله آنپوشانند و به نحو خاصی سر عروس را با چند تخته از چارقدها میمی

کنند. نوع رنگی این چارقدها را با تخت مشکی که یس و زیبا تزئین میهای نفهای طال، نقره یا مهرهسرون را به وسیله قطعه

دار هستند کَت های رنگی و ریشهها را که حاشیهتر آنکنند، گُل وَنی و ساده و بزرگدختران و زنان جوان از آن استفاده می

 گویند که اغلب سرون بانوان لر از این نوع است.می

http://dir.wikipg.com/topic/14289/38963/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://dir.wikipg.com/topic/14289/38963/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://dir.wikipg.com/topic/14289/38963/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


شود. تره را زنان لر در حالت بندند و به نام ساوه نیز خوانده میی است که زنان لر به سر میتره پارچه ابریشمی مخصوص :تره

 بندند.بندند و برای شرکت در مراسم و جشن نوعی از آن را به نام گل ونی روی تره میعادی می

   
 

 

 مردان -2-1-3

 های تزئین آن کمتر است.جنبه باشند کهای میمردان لر دارای پوشش ساده

باشد که آن را چند بار به متر از جنس چلوار می 6-9متر و به طول سانتی 60-90شال پارچه بلند و سفیدی به عرض  شال:

 کنند.پیچانند و در مواقع ضروری از آن به عنوان طناب و برای بستن جای زخم استفاده میدور کمر می

ترین شود و از قدیمیت که اندازه آن تا زیر زانو بوده و بیشتر در مواقع رسمی از آن استفاده میستره قبای مخصوصی اس ستره:

مایه در هنگام های کمهای ساده با رنگهای گلدار و شاد برای مراسم شادی و جشن و طرحنوع پوشاک ایران است. طرح

 آید.شرکت در مراسم عزا بکار می

 شود.ای است که از نمد تهیه میهکاله مدور بدون لب کاله نمدی:

باشد و در مواقع جنگ از آن به یک نوع قبای نمدی پشمی محکم است که معموالً مورد استفاده چوپانان می کپنک یا فرجی:

 ای در تهیه آن بکار رفته است.شود زیرا ترکیب بسیار فشردهعنوان لباس رزم استفاده می

 پوشش زنان عشایر لر



 
 

 گیرد. چوغا نوعی باالپوش مردانه است که بیشتر در منطقه ازنا و الیگودرز مورد استفاده قرار می چوغا یا چوخا:

 است. بخشد و نماد مرد لر بختیاریای به مردان لر میشلوار دبیت که دمپای آن بسیار گشاد و زیباست، جلوه ویژه شلوار دبیت:

 :(سور) مراسم عروسی -2-3

دسگیرونی( و حنابندان در میان  دیاری،) ، نامزدی(نشان کردن، سنجش )سِرژَ(، خواستگاری )کیخائیبعد از مقدماتی شامل:  

شود. پیر و جوان، زن و مرد، دست در دست هم، حلقه نوای شور انگیز سرنا )ساز( و دهل، یا کمانچه )تال( و تنبک برپا می

کند، به شادی و پای ها هنرنمایی میکه پیشاپیش آن (،سرچوپیزنان و هماهنگ با نوازندگان بومی، در پی رقاصی کارآزموده )

 .پردازندکوبی می

های تند شانه شکی، دو پا و سه ها( معموالً رقص )بازی( را با آهنگی سنگین و کند آغاز، و سپس هم آوا با آهنگبازِنه) رقاصان

 .بر نشاط مراسم می افزایدمحلی  همسرایی آواهای. سازدکنند که هر تماشاگری را مجذوب میپا، شوری تحسین انگیز برپا می

 



  

 

 :س(مراسم عزا )سوگ یا پُر -3-3

یا  سِرو)شود. همسرایی پرسوز و گداز زنان با آوای غم انگیز مویه آغاز می مردانشیون زنان و آوای حزن انگیز  با سسوگ یا پُر

جز الینفک در حسرت عزیز از دست رفته  ،زنان سوگوارمور؛ اشعار غمگین محلی که بیشتر در وصف خصوصیات متوفی است( 

ها نیز از رسوم ویژه این قوم است )این مراسم در روز عاشورا بیشتر خود را نشان گِل مالی بر روی سر و شانه .این مراسم است

کُتَل کردن اسب )تزیین  .می نوازند در بعضی مراسمات بویژه در سوگ بزرگان و جوانان بومی(ها )نوازندگان توشمالدهد(. می

اسب( در مرگ بزرگان، قربانی نمودن گوسفند پیشاپیش جنازه، رقص دسته جمعی رّا رّا و همسرایی ابیاتی شیوا و آهنگین 

 . گیرداما امروزه به ندرت صورت می شدر اجرا میتوسط مردان، از جمله مراسمی بود که در گذشته، در میان بیشتر طویف ل

 
 

 

 هابازی -4-3

کنند(، کشتی لری های محلی زیادی در بین عشایر لر وجود دارد. هَرَزگو )تاب بازی: معموال طناب را به درختان آویز میبازی

ها و سافونه(، طناب کشی، جفتون )مسابقه دویدن: بیشتر بین نوجوانان(، دال پلو و اسب سواری از مهمترین بازی)زورون 

-ترین بازیباشند. در ادامه به جزییات بیشتر در مورد بازی دال پلو و زورون سافونه به عنوان اصلیهای عشایر لر میسرگرمی

 شود.های محلی لرستان پرداخته می

 بازی دال پلو -1-4-3

الی  10فاصله ه باشند. هر دسته بشوند که معموال دو دسته سه نفری یا بیشتر میدراین بازی چند نفر به دو دسته تقسیم می

 گیرند.متر دورتر از یکدیگر و روبروی هم قرار می 20

باشد سانتی متر می 15عرض و ب 25اند سه عدد سنگ بعنوان هدف که هر یک تقریبا بطول هر دسته در جایی که ایستاده

ها را ها یک متر باشد و این سنگدهند که فاصله سنگطوری در محل خود )روبروی دسته مقابل( پشت سر هم قرار می

کنند که راست بایستد. بنابراین اکنون هر دسته سه عدد سنگ خود را بصورت عمودی در یک خط مستقیم در زمین فرو می

 20الی  10فاصله ه اند که حدودا بدسته مقابل قرار داده گویند، در کنار خود و روبروی سه دالمییا هدف  "1دال"که به آن 

 اند.ها و روبرویشان ایستادهمتر دورتر از آن

                                                             
1 dal 

 عکس از امین آزادبخت

 کتل )تزیین اسب( گل مالی در مراسمات عزا بویژه روز عاشورا



باشد به طرف او می بایست هر نفر یک سنگ که به وزن و اندازه توانایی جسمیکند میای که بازی را شروع میاکنون دسته

 این "است اما معموال  کنند اختیاریها پرتاب میدسته مقابل پرتاب نماید. البته اندازه سنگی را که به طرف دالهای دال

ای که افرادش تهدس .نمایندمی پرتاب هاهدف بسوی کرده انتخاب بیضی یا کروی شکل به و مشت دو اندازه به را هاسنگ

 یند.های آنان سنگ پرتاب نماافراد دسته مقابل بطرف دالکشند تا ها را پرتاب کرده باشند کنار میسنگ

ای بتواند با پرتاب سنگ در یک دور بازی هر سه دال دسته مقابل را بیاندازد و دسته مقابل با پرتاب سنگ نتوانسته اگر دسته

گیرد. در غیر ز کامل را میو امتیاشود دور بازی( حساب می )یک "2مر"ها را بیاندازد، این خود یک باشد حتی یک دال از آن

گیرند. تنها در صورتی که تیمی نیم امتیاز بگیرد جای دو شود و نیم امتیاز میمحسوب می )نیم یا نصف( "3تیل" این صورت

 شود.شود. تعداد امتیازات توافقی است و معموال در ابتدای بازی تعیین میتیم عوض می

بایست یک سنگ ور میپرتاب سنگ یک دال از حریف مقابل را بیاندازد در همان یکددر این بازی اگر یک نفر از دسته ها با 

 سنگ دیگر پرتاب نماید. تواند دوو اگر دو دال از حریف مقابل انداخته باشد در همان دور می اضافه بعنوان جایزه پرتاب کند

 در پایان قابل ذکر است این بازی محدودیت سنی و جنسی ندارد.

 )زوروسافونه( لری کشتی -2-4-3

 در االیام قدیم از و شده نامیده ،"زورون سافونه"های کشتی دست زیر باال یا این کشتی محلی در مناطق مختلف لرستان بنام

نجام گرفته و همراه اباس محلی و پای برهنه ل با کشتی این مسابقه است، رایج و مرسوم لرستان مختلف طوائف و عشایر میان

 باشد. مسابقه بین دو نفر برگزار می شود.میدهل  با ساز و

ید نشود پنج ای عادقیقه است که بدون توقف ادامه خواهد داشت. در صورتی که پس از مدت مذکور نتیجه15زمان کشتی 

 دقیقه استراحت داده شده و کشتی مجددا آغاز می شود.

ای دست و از پا جهت آزاد کشتی گیران تنها از دست برشود و بر خالف کشتی های فرنگی و کشتی با دست زیر باال، شروع می

 اجرای یران برایگشود. کشتی کنند و مجاز به استفاده دست برای پا و بالعکس نیستند، که خطا محسوب میپا استفاده می

 .بگیرند نیز را همدیگر لباس توانندمی فن

گونه  سابقه هیچملنگ، پشت یا قل پشته، فن کمر. در طول فنونی که در این کشتی به کار گرفته می شود عبارت است از: 

 شود.اخطاری از جهت کم کاری و یا امتیازی از جهت پرکار بودن داده نمی

 تغییرات معیشتی -4

 ماشینی شدن کوچ 

 استفاده از معیشت مکمل مثل زنبورداری و شیالت در کنار دامداری و کشاورزی 

 یرورود ماشین و تکنولوژی به زندگی عشا 

 )مثل یخچال، مشک دوغ استفاده از وسایل برقی )بسیاری از عشایر موتور برق سیار دارند 

 شدن کوچ به دلیل ماشینی کم شدن چهارپایان بارکش مثل قاطر، اسب و االغ 

  در بویژه در قشالقهای کاه و گلی به جای سیاه چاو پالستیکی و ساختمان استفاده از چادرهای برزنتیبیشتر شدن 

 )زمستان(

 این امر باعث  که ها و جویبارهاهای اخیر و خشک شدن چشمهاستفاده گسترده از تانکرهای آب به دلیل خشکسالی

 عشایری شده است. افزایش هزینه زندگی

                                                             
2 marr 
3 til 



 افزایش استفاده از علوفه دستی؛ در گذشته دامداری بیشتر متکی به مراتع بود، امروزه به دلیل از بین رفتن عوامل 

 تبدیل دامداری باز به دامداری بسته توسط دولتو  اجباری و خودجوش بعضی از عشایر اسکان 

   
 مشکالت معیشتی -5

  هادولت و یا تعاونیعشایر توسط و محصوالت دامی دام  بازار خرید مناسب برایعدم 

  سوء استفاده دالالن و سودجویان در خرید محصوالت دامی با نازلترین قیمت 

  دامداراننداشتن بیمه مناسب برای دام و  

 و وابستگی شدید عشایر به استفاده از تانکرهای آب  های اخیرخشکسالیها و جویبارها در اثر خشک شدن چشمه 

 به عشایر و استفاده عشایر از هیزمبه موقع و  رسانی مناسبسوخت عدم 

 خطر مواجه شدن با حیوانات درنده 

 مشترک بین انسان و دام )بسیاری از عشایر منطقه به بیماری تب مالت مبتال شدند( هایمبتال شدن به بیماری 

 و مراتع و وابستگی بیشتر به علوفه دستی هاضعیف شدن جنگل 

 هااز بین رفتن ایل راه 

 ها در حین کوچ ماشینیخفه شدن دام 

 

 


