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  چکيده

شناختي و اقتصادي، در بسياري از مناطق جهان و كشور  دامداري عشايري به رغم پايداري بوم
هـا شـدت   جريان نوسازي رو به افول نهاد و اسكان حمايت شده از سوي دولت تأثيرما تحت 

هـاي شـرمك، چلگـرد و    مقاله حاضر به بررسي تبعات فضايي اسكان عشاير در شهرك. يافت
نتايج پژوهش گوياي آن اسـت كـه اسـکان در    . پردازد لشتر در استان چهارمحال و بختياري مي

بـه رغـم بهبـود نسـبي در     . هاي فصلي خطـر حـوادث طبيعـي را افـزايش داده اسـت     اتراقگاه
ات، بسـياري از انتظـارات منطقـي سـكنه بـرآورده نشـده اسـت و ميـان         برخورداري از خـدم 

کاهش شديد دام به عنوان منبع اصلي . هاي مورد بررسي اختالف فاحشي وجود داردسكونتگاه
معيشت موجب کاهش درآمد و افزايش بيکاري شده است که بازتاب آن اسـتمرار كوچنـدگي،   

هاي يادشـده   با توجه به ناتواني شهرك. ستهاي فصلي و گرايش به مهاجرت دائمي امهاجرت
بخشي زا و پايدار منطقه و تنوعرفت، توجه به توسعه دروندر نگهداشت جمعيت، راهکار برون

  .  يافته استهاي محلي و توانمندسازي عشاير اسکانسازي توان به منابع درآمد در قالب ظرفيت
 ).استان(چهارمحال و بختياري / ي عشايريهاسكونتگاه/ عشاير اسکان/ عشاير: هاکليدواژه

                                                 
ــه ترتيــب،*  ــا و برنامــه ب ــراي جغرافي ــزي روســتايي دكت  عضــو هيئــت علمــي دانشــگاه رازي  و ري

(jaftavakkoli@yahoo.com)؛ و دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي  
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  مقدمه
نظام دامداري مبتني بر كوچندگي در انواع گوناگون خويش محصول شرايط جغرافيايي، 

بـرداري   تغييرات اقليمي و سازگاري جوامع انساني با شرايط محيطي است و امکان بهره
ام در بسـتر برخـي   ايـن نظـ  . اسـت  فراهم ساختهرا   )۱(ايمازاد جمعيت از اراضي حاشيه

تحوالت تاريخي بالندگي و قدرت يافته و با تکيه بر ساختار ايلي و توان نظامي خود بر 
شناسانه، اما در پي انقالب صنعتي و تحوالت فن. )۲(جوامع يکجانشين تفوق داشته است

تـر شـد و   اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاصل از آن، کفه قـدرت يکجانشـينان سـنگين   
به گونه خودجوش يا با اجبار و  نوسازيو  نوگراييجريان  تأثيرتحت  جوامع كوچنده
هـا در ايـن جريـان بـه ويـژه از پـس       مداخلـه حکومـت  . ها اسکان يافتندتشويق دولت

اداري  -هاي ملي و مستقل و تـالش در جهـت ايجـاد نظـام سياسـي      يابي دولت قدرت
اير بـا امنيـت ملـي    متمرکز شدت يافت و وجود عشاير بر خـالف مسـير توسـعه و مغـ    

  .کشورها تلقي شد
هـا کـه در طـول تـاريخ بـا      در ايران نيز کمابيش همين جريان حاکم بود و حکومت

کردند، از آغاز قرن بيسـتم اقـدامات   جابجايي عشاير به مناطق مختلف آنها را کنترل مي
حاكميـت نظـام   . آميـزي را جهـت اسـکان آنهـا اعمـال نمودنـد      پردامنه و گاه خشونت

و رويكـرد   )۳(هـاي عمرانـي   توجهي به عشاير در برنامه ريزي بخشي و متمركز، كم مهبرنا
اللهـي بهارونـد،    ، و امـان ۵۹ -۵۸و  ۳۱۲: ۱۳۸۰سـو،  : نگاه كنيد بـه ( نوسازي به توسعه

حـذف خـوانين و از   . ، موجب تغييرات ساختاري در زندگي عشاير شـد )۶-۱۰: ۱۳۸۱
ها و مراتع بـه نوبـه خـود    و ملي شدن جنگلبين رفتن ساختار ايلي، اصالحات ارضي، 

. برداري از منابع طبيعي گرديد منجر به از بين رفتن مديريت محلي و بومي حاكم بر بهره
ها، تبديل كاربري مراتع به اراضي زراعي، ورود دامداران غيرعشايري راه از بين رفتن ايل

لي چون عمده شـدن درآمـد   به مراتع و اعمال فشار بيش از حد بر مراتع به همراه عوام
هـاي  نشـيني و افـزايش فرصـت    نفت در اقتصاد ملي، واردات مواد غذايي، توسعه شـهر 

آوري بـه اسـكان و    هـاي روي  شغلي در شهر، و افزايش نسبي سواد در بين عشاير زمينه
  .مهاجرت به شهرها را فراهم كرد
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ه بر حفـظ  اين وضعيت موجب شد که نظام جمهوري اسالمي نيز که حدود يک ده
محيطـي و بـا هـدف محروميـت     کرد، بنابر مالحظات زيسـت نظام كوچندگي تأكيد مي

هـاي دوم،   از اين رو در برنامـه . زدايي، اسکان عشاير را در دستور کار خويش قرار دهد
سوم و چهارم توسعه، اسكان در قالب طرح ساماندهي عشاير در مناطق عشايري كشور 

  . به اجرا درآمده است
ريـزي شـده توسـط    زا و خودجوش و يا برنامهجامعه كوچنده به گونه درون اسكان

ــ اقتصـادي و زيسـتي زنـدگي     سي در مباني فرهنگـي، اجتمـاعي   دولت با تحوالتي اسا
به بيان بهتر در جريان اسـكان برخـي كاركردهـاي اساسـي زنـدگي      . عشاير همراه است

جغرافيايي تحت عنـوان پيامـدهاي    يابد كه بازتاب آن در محيط رو تغيير ميجامعه كوچ
تجارب موجود گويـاي آن اسـت كـه پيامـدهاي منفـي اسـکان       . باشد فضايي مطرح مي

ناكافي بودن منابع آب و خاك، . ها بيشتر استهاي مورد حمايت دولتويژه در پروژه به
هاي  فصلي بودن استعدادهاي توليدي و در نتيجه كاهش اشتغال و درآمد، افزايش هزينه

هاي ارتباطي و خدماتي، بازتاب فضـايي  دگي و مخارج خانوار، و نارسايي زيرساختزن
ــت و ا   ــاتواني ســکونتگاه در جــذب و نگهداشــت جمعي ــب ن ــزايش خــود را در قال ف

هــاي فصــلي و دائمــي بــه مراكــز دور و نزديــك شــهري و درواقــع ســرايت  مهــاجرت
  .  شان داده استهاي زيستي ناقتصادي به ساير عرصه -هاي اجتماعيناهنجاري

  هاي مورد مطالعه  شهرك
هاي عشايري ِچلگرد، َشرمك و ُلشتر در استان چهارمحـال   مقاله حاضر با بررسي شهرك

 -و پيامدهاي اجتماعي فراينددر صدد پاسخ به اين مسئله است كه ) ۱شكل (و بختياري 
ايـدار آنهـا   اقتصادي اسكان عشاير از بعد فضايي تا چه حد منجر به سکونت دائمـي و پ 

هاي يادشده عـالوه بـر مداخلـه بيشـتر دولـت در      گرديده است؟ دليل انتخاب سکونتگاه
اسکان، بررسي وجوه اشتراک و افتراق پيامدهاي فضـايي اسـكان عشـاير در ايـن      فرايند

اي خاص از استان از حيث شـرايط   استان است؛ چرا که استقرار هر يك از آنها در منطقه
، اجتماعي، مسائل متفاوت و همچنين سطوح متفـاوتي از توسـعه و   جغرافيايي، اقتصادي
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برخــورداري از امكانــات و خــدمات را رقــم زده اســت کــه امكــان تحليــل بهتــر را در 
  . سازد مطالعات تطبيقي فراهم ساخته و ما را به وجوه خاص مسئله رهنمون مي چارچوب

  
  رمحال و بختياريهاي مورد بررسي در استان چهاموقعيت سكونتگاه -۱شكل 

  ۱۳۸۵وزارت كشور ،: مأخذ
  

 ۵۵َشرمك در دهستان بازفت از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ محل زندگي 
 ۱۳۷۹باب هفت لنگ بختياري است كه از سـال  خانوار از طايفه موري از عشاير دورکي

و خانوارهاي مذكور مايل به سكونت بـوده و حتـي زمـين    . در اين شهرك اسكان يافتند
شـهرک  . انـد  عرصه ساخت شهرك را نيز خود در اختيار مسئوالن اجراي طرح قـرار داده 

عشايري ِچلگرد در دهستان شوراب تنگزي، بخش مركزي شهرستان كوهرنگ واقع شده 
لنـگ   انـور از عشـاير هفـت    هاي بابـادي و عـالي  خانوار طايفه ۱۵۰است و محل زندگي 

از آنجـا کـه بـر    . انددر اين شهرک اسکان يافته ۱۳۷۷باشد که تقريبًا از سال  بختياري مي
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سي استان، ِچلگرد از مركز بخش بـه مركـز شهرسـتان ارتقـا      اساس آخرين تقسيمات سيا
. افزون شهر، كانون اسكان يادشده در حاشيه شهر قـرار گرفتـه اسـت    يافته، با توسعه روز

ي بر جلـوگيري از تبـديل   اين مسئله عالوه بر اين كه با اهداف اوليه طرح ساماندهي مبن
شدن جامعه عشايري به شهري منافات دارد، به لحاظ الزامات زندگي شهري، عدم امكان 

هايي نظير دامداري در شهر، و تبديل كاربري اراضي زراعي به مسكوني، تجـاري  فعاليت
كانون اسكان ُلشتر از توابع بخش مركـزي شهرسـتان   . آفرين شده است و مانند آن مشكل

  در دهستان ديناران از بخش مركزي شهرسـتان اردل واقـع شـده و محـل زنـدگي       اردل،
 ۱۳۷۸لنگ بختياري است که حدودًا از سال خانوار از طايفه گورووي از عشاير هفت ۳۵

  .انددر اين شهرک اسکان يافته
  

  تجارب
بررسي تجارب اسكان جوامع كوچنده در جهان و ايران گوياي آن است كـه پيامـدهاي   

اقتصادي و به تبع آن پيامدهاي فضايي اسكان عشـاير بـه ويـژه در     -لوب اجتماعينامط
است كشورهايي  شده   در بررسي تجارب سعي. باشد هاي دولتي در خور توجه ميپروژه

هاي عشايري و نيـز  شناختي و وجود نظام مورد مطالعه قرار گيرند كه از نظر شرايط بوم
شـرايط ايـران داشـته      ن جوامع بيشـترين مشـابهت را بـا   ها و اقدامات مرتبط با اي برنامه
پس از پيـروزي  (در بررسي تجارب داخلي نيز بيشتر تجارب اخير اسكان عشاير . باشند

  .مد نظر قرار گرفته است) انقالب اسالمي
هـا بـا رويكـردي    كـه دولـت    اسـت  اسكان در نيجريه و اتيوپي حـاكي از آن   تجربه 

با تهيه مسـكن، اراضـي كشـاورزي، ارائـه       ي خشن گذشته،هاتر نسبت به روش متعادل
تمام اين . و مانند آن اقدام به اسكان عشاير كردند خدمات دامپزشكي، آموزشي، درماني 
كـه خشكسـالي    ۱۹۶۰تـا نيمـه    ۱۹۵۰طـي دهـه   . خدمات موجب افزايش جمعيت شد

ديگـر را   اي رخ نداد، وفور منابع آب ضرورت جابجـايي از يـك نقطـه بـه نقطـه      عمده
افـزايش يکجانشـينان موجـب گسـترش     . تر كرد و موجب تسريع اسـكان شـد   كمرنگ
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تـري   هاي كوچـك  نشينان را به عرصه به قلمروهاي مرتعي شد و كوچاراضي كشاورزي 
هاي رسـمي موجـب شـد كـه     از بعد اجتماعي اسكان عشاير و آموزش. محدود ساخت

يت نشوند و در نتيجه بـراي فرهنـگ   هاي سنتي خود ترب فرزندان عشاير بر اساس شيوه
  ).Vassa, 2001: 2-3(خويش ارزش قائل نگردند 

اسكان عشاير هواوير در سودان گرچه اجباري نبود، اما عشاير مذكور تمايل چنداني 
پس از پايـان پـروژه تنهـا تعـداد     . نداشتند) محل اسکان(به سكونت در روستاي نمونه 

ند و به رغـم وجـود امكانـاتي چـون چـاه آب،      اندكي خانوار عشايري در آن ساكن شد
كـدام از  تا زمان تحقيق هـيچ . كشاورزي و مدرسه، پروژه در جذب آنها موفق نبود زمين

  فقـدان امکانـاتي چـون بـرق،     . رهبران عشاير مذكور در محل پـروژه اسـكان نگزيدنـد   
  بيني نكردن فضـاي كـافي بـراي دام عشـاير و در نتيجـه جـذب نشـدن        آب كافي، پيش

ــراي چــراي دام     ــع كــافي ب ــود، فقــدان مرات ــاد ب ــا زي   آن دســته از عشــاير كــه دام آنه
مكانيـابي از جملـه مشـکالت طـرح بـوده       فراينددر محل جديد، و غير مشاركتي بودن 

  . (Larsen et al., 2003: 14)است
حاكي از استقبال كم عشـاير   )۴(ديگري در سودان در مورد طرح توسعه گاش تحقيق 
شده در طرح خيلي كمتر از درآمد پرورش دام  بيني  پيش درآمد محصول پنبه است، زيرا 

بهتـر و   رساني  دولت سودان به منظور خدمات ۱۹۶۰در دهه . نشيني بود در شرايط كوچ
از بـاال بـه    طراحـي  . جوامع عشايري تصميم به اسكان آنها گرفت، اما موفق نشد توسعه 

هـاي اشـتراکي کـه    لت، احداث مزارع در چراگاهپايين و بدبيني عشاير به مداخالت دو
موجب منع استفاده ديگران و ايجاد درگيري بود، و ظرفيت محدود واحـدهاي احـداث   
شده نسبت به دام خانوارها مسائلي بودند که جذب و نگهداشت جمعيت عشـاير را در  

    ). (Khogali, 2001: 2-3ساختند هاي مذکور مشکل ميسکونتگاه
شده در افغانستان حاكي از گرايش شديد عشاير بـه كـوچ و شكسـت     مطالعه انجام

، شوند ميهايي كه از آب هيرمند مشروب در محدوده زمين. برنامه اسكان اجباري است
هايي به وسعت دو تا ده هكتار به اضافه يـك خانـه سـاخت دولـت بـراي چهـار       زمين
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. كه تا پانزده سال كـوچ نكننـد   متقابًال عشاير متعهد شدند. خانواده به عشاير واگذار شد
 ۲۰۰۰به اين ترتيب . گرديد پس از اتمام اين مدت سند مالكيت زمين به آنها تحويل مي

محصول در اراضـي نامسـاعد و كـاهش     اما كشت . اسكان يافتند ۱۹۶۶خانواده در سال 
ا هـ در ايـن شـرايط خـانواده   . ، به فقر خانوارها انجاميد)به دليل فروش تدريجي(احشام 

صبرانه منتظر روزي بودند كه مجددًا حق كوچ را به دست آورند و با فروش زمين و  بي
  ). ۱۳۷-۱۳۶: ۱۳۸۳دوپالنول، (روي بپردازند تهيه دام الزم به كوچ

بر اساس پژوهشي كه در مورد عشاير رنديلي در شمال كنيـا انجـام شـده اسـت، در     
بـا سـه برابـر بـيش از كودكـان      كودكـان اسـكان يافتـه تقري    ۱۹۹۲طول دوره خشكسالي 

بررســي ). Larsen et al., 2003: 2(عشــايري و كوچنــده دچــار ســوء تغذيــه بودنــد
رو نسـبت بـه   افشارنادري نيز در ايل بهمئي نشانگر آن است كه وضع تغذيه عشاير كوچ

يافته بيش همچنين مرگ و مير اطفال در ميان عشاير اسكان. يافته بهتر است عشاير اسكان
  ). ۸-۷: ۱۳۴۷نادري،  افشار(رو است وام كوچاز اق

دولت از اسـكان  «: كند نشين نمودن عشاير زاگرس را چنين ارزيابي مي اهلرس يكجا
هـاي   اما ايـن شـيوه  . كند عشاير با تمهيداتي چون اعطاي وام يا بناي مسكن پشتيباني مي

اه شـرايط بنيـادي   گـ اند، چرا كه در ايـن ميـان هـيچ    حمايتي غالبًا با شكست همراه بوده
هاي خاص جامعه عشايري مـورد توجـه الزم   شناختي و همچنين نيازها و ضرورت بوم

شناختي و اقتصادي اين نوع برخورد نسنجيده شديدا زير  از منظر بوم. قرار نگرفته است
سب و كافي براي  سؤال است، زيرا تنها نقاط معدودي از زاگرس داراي منابع طبيعي منا

هــاي دولتــي  در پــروژه... فعاليــت كشــاورزي و دامــداري پايــدار اســتيكجانشــيني و 
انـد كـه عمـًال بـا شـرايط اجتمـاعي كوچنـدگان         هايي براي اسكان انتخـاب شـده   مكان

البتـه كوچنـدگان   . آنها را دخالت مدرنيستي بـه شـمار آورد   توان ميسازگاري ندارند و 
هـاي   ارند، در ايـن گونـه برنامـه   امكان ديگري براي بقاي اقتصادي ند چيز كه  عمدتًا بي

  ).۱۵۸: ۱۳۸۰اهلرس، (» جويند اسكان شركت مي
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هـاي بهمئـي و   دهي روستاهاي پراكنـده در بخـش  تحقيق انجام شده در مورد سامان
هـاي طبيعـي انـدك    لنده استان كهگيلويه و بويراحمد گوياي آن است كه منطقه از توان

نابع آب و خـاك، اشـتغال، درآمـد و    محدوديت م. پذيري برخوردار است براي سكونت
هـاي سـابق كـه عمـدتًا بـه      اسكان عشاير در مالگـاه . كند معيشت ناچيزي را تدارك مي

گرفـت، موجـب اسـتقرار بسـياري از      برداري قرار مي صورت فصلي و موقتي مورد بهره
لغـزش و   خيز و در معرض سيل، زلزله، زمين هاي خطر ها و روستاها در عرصهسكونتگاه

هـاي  عشايري بودن منطقه، سابقه سـكونت انـدك و نبـود زيرسـاخت    . ه شده استغير
هاي ارتباطي، بـرق، آب و امكانـات و خـدمات    پذيري از قبيل راه سب براي سكونت منا

هاي كوچك و گرايش به مهـاجرت بـه شـهرها شـده     ديگر موجب ناپايداري سكونتگاه
ريـز روسـتاها را    معيـت سـر  در عين حال شهرهاي منطقه نيز ظرفيت پـذيرش ج . است

  ).۱۳۷۳سعيدي و ديگران،( شوند ميندارند و خود با معضالتي روبرو 
خانوار عشايري  ۳۸۰در مجتمع عشاير سردگال ايرانشهر نيز كه براي استقرار حدود 

هـاي عميـق فـراهم    فعاليت اقتصادي آينده آن نيز با حفر چاه زمينه  و حتي  شده  طراحي 
گذاري قابل توجه و با گذشت چهارسال از اجراي طـرح،   سرمايه گرديده است، به رغم

انطابق اندك اجرا با مطالعه . درصد از افراد، حاضر به اسكان در محل شدند ۱۰كمتر از 
ظـاهرًا  . اند ريزي عوامل عمده ناكامي طرح بوده ريزي و برخورد سياسي با برنامه و برنامه

برخـورد سياسـي و وجـود عشـاير     . انـد  شـته دا عشاير تمايل به اسكان در محل ديگري 
سـفيدان   متعارض در محل، موجب بروز درگيري و كشته شـدن فرزنـد يكـي از ريـش    

  ).۴۴-۴۳: ۱۳۷۵خوبفكر برآبادي،(مجموعه شد 
رحمان  و چشمه) افشان گل(هاي اسكان حنا ارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي كانون
سـب از   هـاي تيـپ و نامنـا    ها و اعمال نقشه در استان اصفهان، گوياي نارضايتي از خانه

ديواركشـي حيـاط صـورت نگرفتـه و     . لحاظ نور و فضاي كافي در كـانون حنـا اسـت   
ظاهرًا بـه دليـل فقـدان نظـارت كـافي، پيمانكـاران از       . كاري است ساخت در حد سفت

همچنين به علت نداشـتن سـرمايه كـافي، برخـوردار     . ند ا عشاير سوء استفاده مالي كرده
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شـده، عملكـرد    هاي الزم شغلي، و بكر بـودن اراضـي زراعـي واگـذار    بودن از آموزشن
توليدات زراعي عشاير مورد بررسي، اندك و در مقايسه با ميـانگين عملكـرد منطقـه در    

درصد از اراضي زراعي كانون يادشـده   ۴۸تنها حدود . تري قرار داشته است سطح پايين
هش تعـداد دام و در نتيجـه كـاهش مـواد اوليـه و      كا. و مابقي ديم است شود ميآبياري 

فقدان فضاي كافي در منازل براي بر پا كردن دار قالي، توليد قالي و قاليچه را با كـاهش  
 رحمان به لحاظ خودجوش بـودن  در حالي كه در مورد كانون چشمه. مواجه کرده است

  ).۱۱۴، ۹۸ ،۹۳ ،۱۶ ،۱۵ :۱۳۸۲صالحي،( باشدمي تر كمرنگ مذكور مشكالت اسکان، فرايند
بررسي ديگري كه از بعد اقتصادي در مورد اسكان عشاير دشت بكـان اقليـد انجـام    

هاي جمعيت مـورد  است كه پس از اسكان، سهم زراعت در تركيب فعاليت شده حاكي 
آبي موجـب شـده    اما مشكل كم. ها بيشتر شده استبررسي افزايش يافته و تنوع فعاليت

. درصد از اراضي واگذارشده بـه صـورت آبـي كشـت شـود      ۲۰ز است كه عمًال كمتر ا
ايـن  . ناآشنايي عشاير به زراعت يكي از داليل رواج اجـاره اراضـي بـه ديگـران اسـت     
يافتـه   وضعيت موجب شده است كه ميانگين درآمد خالص خانوار براي عشـاير اسـكان  

نـدي رو بـه   نسبت به قبل از اسكان كاهش يابد و بدين لحـاظ كـار در سـاير نقـاط رو    
از سوي ديگر ميانگين مخارج خانوار پس از اسكان افـزايش يافتـه   . افزايش داشته باشد

اند كـه قبـل از اسـكان تعـداد دام      بيشترين زيان اجراي طرح را خانوارهايي ديده. است
اند و كاهش درآمد آنها از محل توليدات دامي با افزايش درآمـد حاصـل از    زيادي داشته

يافتـه از طـرح راضـي     درصد عشاير اسـكان  ۶۲از اين رو . نشده استكشاورزي جبران 
،  نتايج تحقيق گوياي آن است كه در اين رابطه عـواملي از قبيـل كـاهش درآمـد    . نيستند

سـب    برداري مناسب از اراضي، و نبود تسهيالت بانكي منـا  فقدان سرمايه الزم براي بهره
ي نكـردن جايگـاه نگهـداري دام در محـل،     بينـ  همچنين به دليل پـيش . اند بوده مؤثرنيز 

كننـد   بسياري از افراد مورد بررسي هنوز در فصل زمستان به مناطق قشـالقي كـوچ مـي   
  ). ۱۳۷۸سلطاني و همكاران، (
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:  شـود  مـي بندي بنابراين با تکيه بر تجارب مذکور فرضيه تحقيق بدين شکل صورت
ر آنها از ُبعد اقتصادي ـ اجتماعي  دائمي و پايدا سكونت به عشاير ساماندهي طرح اجراي«

  .»منجر نشده است

  شناسيروش
تحليلـي   -براي آزمون فرضيه فوق پژوهش كاربردي حاضر با استفاده از روش توصيفي

اسكان ُلشتر، ِچلگـرد و َشـرمك    هاي رويدادي و بررسي تطبيقي كانون پس )۵(به ارزيابي
رد بـه ارزيـابي در ايـن پـژوهش     رويكـ . در استان چهارمحال و بختياري پرداخته اسـت 

برنامه اسكان عشاير است كه عمدتًا ناظر بر تغييـرات زنـدگي    )۷(و پيامد )۶(تأثيربررسي 
باشـد   جامعه مورد بررسي در سطح خانواده و اجتماع و تحول رفتـار فضـايي آنهـا مـي    

 براي ارزيابي پيامدهاي اسكان و دستيابي به اهداف پـژوهش، ). ۶۶: ۱۳۶۶كياكجوري، (
از الگوي مقايسه وضعيت و تغييرات قبل و بعد جامعه مورد بررسي استفاده شده اسـت  

  ). UNDP, 2002: 56و  ۵۱: همان(
گيـري شـده و   در تبيين متغيرهاي تحقيق از پيشينه موضوع و مشاهدات ميداني بهره

يافتـه از   متغيرهايي نظير درآمد، اشتغال، مهاجرت و ميـزان برخـورداري عشـاير اسـكان    
َتـن   ۲۴۰جامعـه آمـاري پـژوهش شـامل     . اند مكانات و خدمات مورد نياز مد نظر بودها

حجـم  . )۸(هاي اسـكان مـذكور اسـت   يافته در كانون سرپرستان خانوارهاي عشاير اسكان
اما بـراي اطمينـان بيشـتر از    . تن است ۱۲۴نمونه محاسبه شده بر اساس فرمول کوکران 

اده و به طور مستقيم پرسشگري به عمل آمـده  گيري تصادفي ستن به روش نمونه ۱۳۰
بـر حسـب جمعيـت    (گيـري   حجم نمونه محاسبه شده بر مبنـاي روش نسـبت  . )۹(است

  تـن در   ۲۰تـن در ِچلگـرد، و    ۸۰تـن در َشـرمك،    ۳۰، )اسکان يافتـه در هـر شـهرک   
هاي آمـار توصـيفي، جهـت    ها از روش براي تبيين و تحليل داده. ُلشتر توزيع شده است

هاي عشايري مـورد بررسـي از آزمـون تطبيقـي      يافته در شهرك سه سه گروه اسكانمقاي
و براي آزمون فرضـيه تحقيـق از ضـرايب همبسـتگي پيرسـون و       )۱۰(واليس ـ كروسكال

 .گيري شده است اسپيرمن بهره
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  هاي کالبديشاخص
ز نظـر  هاي عشايري با آن مواجه هستند، ناپايـداري آنهـا ا  يكي از مشكالتي كه نوآبادي

اي كـه بخـش قابـل تـوجهي از ايـن       بـه گونـه  . موقعيت طبيعي و محل اسـتقرار اسـت  
لغزش، سيل،  اند كه در معرض خطر زلزله، زمين هايي احداث شده ها در عرصهسكونتگاه

هاي عشايري مورد بررسي نيـز   متأسفانه در احداث شهرك. بهمن و مانند آن قرار دارند
  .  اندمطالعات موجود در اين رابطه بسيار ضعيفبه اين مهم توجه كافي نشده و 

از نظر موقعيت طبيعي هر سه سکونتگاه مورد بررسـي در ايـن پـژوهش در منـاطق     
اّما از نظر تيپ، سکونتگاه َشرمك . اند کوهستاني استان و در ارتفاعات زاگرس واقع شده

بازفـت واقـع شـده     هاي رودخانه اي منتهي به دره است و در يکي از کرانه از نوع دامنه
اّما برخي از . شود مياز اين رو نزديکي به رودخانه يکي از امتيازات آن محسوب . است

اند در معرض خطر سيل قـرار   واحدهاي مسکوني که در مجاورت رودخانه ساخته شده
هـاي اخيـر   زلزلـه در سـال   ۲سـيل و   ۳از نظر دفعات تکرار سکنه َشرمك شاهد . دارند
از نظـر  . اي منتهي به دشت دارد شايري ِچلگرد تيپ سکونتگاهي دامنهشهرک ع. اندبوده

. گردد موقعيت سکونتگاه مناسب ارزيابي مي... خطرات طبيعي نظير بهمن، ريزش کوه و
اّما سرماي سخت زمستان و وجود بادهاي شديد در محل از جمله مواردي هسـتند کـه   

ويـژه از نگـاه عشـاير کـه بـر حسـب       اين مسئله به . اند به عنوان عوامل منفي ذکر شده
تـوجهي بـه   كردند، مشکل قابل ها به منطقه گرمسيري خوزستان کوچ ميعادت، زمستان

هـاي  ُلشتر در ديناران در دشتي مرتفع واقـع شـده کـه اطـراف آن را کـوه     . آيد شمار مي
از نظر خطرات طبيعي، وقوع سيل و ريزش کوه بـه ترتيـب بـا    . اند مرتفعي احاطه كرده

ايـن  . آينـد  هاي اخير، از معضالت اين شهرک به شمار مـي مرتبه در سال ۴و  ۸اواني فر
گير بودن محل، بر يابي شهرک نيز قيد شده و با وجود سيلنکته حتي در مطالعات مکان

  )۱۱(). ۱: شركت مشاور محكم كار(احداث شهرک تأکيد شده است 
اي بـين   تفاوت قابل مالحظهاز نظر برخورداري و دسترسي به خدمات گوناگون نيز 

کشـي و بـرق اسـت و     براي نمونه َشرمك فاقد آب لوله. هاي مذکور وجود دارد شهرک
کيلـومتري را تـا مرکـز دهسـتان      ۴۵اهالي ناچارند براي اکثر خدمات مورد نياز مسافتي 
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مجموع امتياز ميـزان برخـورداري بـر حسـب خـدمات      . طي كنند) گلي روستاي چمن(
در مقابـل شـهرک عشـايري    . اسـت  ۲گاه، در مورد شـهرک يادشـده   موجود در سکونت

گيري از خدمات برخوردار است و براي مابقي خدمات نيز با طي ِچلگرد از بخش چشم
از ايـن رو بـا   . نمايـد  کيلومتر، از امکانات شهر ِچلگـرد اسـتفاده مـي    ۲مسافت حداکثر 

کـه اکثـر     در حـالي . تاسـ  ۱۳اغماض از فاصله يادشـده ميـزان برخـورداري آن برابـر     
يافته در ِچلگرد داراي اشتراک تلفن هستند، َشرمك فاقـد مرکـز    هاي عشاير اسکان خانه

ُلشتر وضعيتي بينابين دارد و برخـورداري آن از خـدمات مـورد    . مخابرات عمومي است
است و به بسياري از خدمات نيز با فواصل کمتري در مقايسه با َشرمك دسترسي  ۶نياز 
  ).۱دول ج(دارد 
  

  هاي مورد بررسي به خدمات مورد نيازبرخورداري و دسترسي سكونتگاه -۱جدول 
 

 :ترينفاصله تا نزديك
  ُلشتر  ِچلگرد شرمك

  نام محل  كيلومتر  نام محل كيلومتر نام محل كيلومتر
  درشهرك ۰ درشهرك ۰ درشهرك ۰ مدرسه ابتدايي
  قراب ۷  ِچلگرد ۲ گليچمن ۴۵ مدرسه راهنمايي

  قراب ٧  ِچلگرد ۲ گليچمن ۴۵ بيرستاند
  درشهرك ۰  ِچلگرد ۲ گليچمن ۴۵ مركز مخابرات
  بينه گرده ۱۲  ِچلگرد ۲ گليچمن ۴۵ خانه بهداشت
  اردل ۶۵  ِچلگرد ۲ گليچمن ۴۵ درمانگاه

  اردل ۶۵  ِچلگرد ۲ گليچمن ۴۵ مركز خدمات كشاورزي
  دلار ۶۵  ِچلگرد ۲ گليچمن ۴۵ مركز خدمات دامپزشكي

  درشهرك ۰ درشهرك ۰ گليچمن ۴۵ تعاوني عشايري
  درشهرك ۰  ِچلگرد ۲ گليچمن ۴۵ جايگاه توزيع سوخت

  درشهرك ٠ درشهرك ۰ درشهرك ۰ جايگاه توزيع سيلندر گاز
خدمات 

 زيربنايي 
  دارد  دارد ندارد كشيآب لوله
  دارد  دارد ندارد برق
  ۶  ۱۳ ۲ ميزان برخورداري

  يداني پژوهشهاي ميافته: مأخذ
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همچنين برخي خانوارها قبل از اسکان در شهرک، بـه صـورت خودجـوش اسـکان     
براي نمونه آبادي کيـارس عليـا کـه در    . ها پيوستنديافتند و بعدًا به اهالي اين سکونتگاه

خانوار ساکن آن بـه   ۲کيلومتري َشرمك قرار دارد به کلي در آن ادغام شد و  ۱۵فاصله 
. ه خدمات زيربنايي و رفاهي مورد نياز بدانجا نقـل مکـان کردنـد   منظور دسترسي بهتر ب

کيلومتري ِچلگرد به علت تصرف روستا  ۷آباد نيز در فاصله  خانوار از روستاي قاسم ۳۰
نظيـر همـين وضـعيت در    . توسط وزارت نيرو در شهرک عشايري مذکور تجميع شدند

کيلـومتري محـل،    ۴۰دي ليمه درخانوار از سکنه آبا ۲و  شود ميمورد ُلشتر نيز مالحظه 
 فراينـد گفـت کـه    توان مياز اين رو . به منظور دسترسي به خدمات، در آن ادغام شدند

ها و روستاها همراه بوده و اين مسئله از بعـد  اي از ادغام و تجميع آبادياسکان با درجه
  .ل استـ اقتصادي درخور تأمبالاستفاده ماندن منابع آب وخاک و نيز تبعات اجتماعي

  اقتصادي -هاي اجتماعيشاخص
  منابع اصلي درآمد

نظر به اين كه معيشت جامعه مورد بررسي مبتنـي بـر دامـداري اسـت و عمـدة درآمـد       
هاي دامداري بدون ، كاهش تعداد دام و كاهش فعاليتشود ميخانوار از اين محل تأمين 

نوار و در نتيجـه  جايگزين شدن منابع درآمد برابر و مطمئن، موجـب تنـزل درآمـد خـا    
هـاي مهـاجرت دائمـي يـا     و در قالب جريان شود ميهاي مورد بحث ثباتي سكونتگاه بي

  .يابد فصلي بروز مي
در جريان اسكان، تعداد دام جامعه مورد بررسي به شدت كـاهش يافتـه اسـت، بـه     

ه در قبل از اسكان ب ۱۱۶خانوارهاي مورد بررسي از  )۱۲(اي كه ميانگين واحد دامي گونه
درصـد پاسـخگويان بـيش از     ۵۶قبل از اسكان . واحد دامي پس از آن رسيده است ۳۱
اما پـس از  . واحد دامي داشتند ۵۱ -۱۰۰درصد ايشان نيز  ۳۳واحد دامي و حدود  ۱۰۰

درصـد آنهـا    ۷۱درصد پاسخگويان فاقد واحد دامـي بـوده و حـدود     ۱۱اسكان حدود 
و  ۱۰۰قم در مورد َشرمك و ُلشتر بـه ترتيـب   اين ر )۱۳(.واحد دامي دارند ۵۰حداكثر تا 

هاي يادشده نسبت به ِچلگرد باشد كه گوياي تنزل شديد دام در سكونتگاه درصد مي ۹۵
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ـ واليس بيـانگر آن اسـت كـه قبـل از     نتيجه آزمون تطبيقي كروسكال). ۲جدول (است 
ـ (داري  اسكان بين سه گروه آماري از نظر تعداد واحد دامـي اخـتالف معنـي    ا ضـريب  ب

امـا پـس از اسـكان در ايـن زمينـه اخـتالف       . وجـود داشـته اسـت   ) درصد ۹۹اطمينان 
به عبارت ديگر اسكان عالوه بر كاهش تعداد واحد دامـي  . شود ميگيري مشاهده ن چشم

  . هر سه گروه، موجب همساني بيشتر وضعيت آنها از اين لحاظ شده است
  

هاي عشايري  دامي به تفکيک شهرک توزيع پاسخگويان بر حسب تعداد واحد -۲جدول 
  )درصد(

 شهرک
  

 واحد دامي

  جمع  ُلشتر َشرمك ِچلگرد
قبل از
 اسکان

بعد از
 اسکان

قبل از
 اسکان

بعد از
 اسکان

قبل از 
  اسکان

بعد از 
  اسکان

قبل از 
  اسکان

بعد از 
  اسکان

۰  ۰ ۳/۱۶ ۰ ۰ ۰  ۵  ۰  ۸/۱۰  
۵۰ - ۱  ۳/۶ ۸/۵۳ ۷/۱۶ ۱۰۰ ۲۰  ۹۵  ۸/۱۰  ۸/۷۰  
۱۰۰ - ۵۱  ۵/۲۲ ۳/۲۶ ۷/۴۶ ۰ ۵۵  ۰  ۱/۳۳  ۲/۱۶  
۱۵۰ - ۱۰۱ ۷/۳۸ ۸/۳ ۳/۲۳ ۰ ۲۰  ۰  ۳/۲۳  ۳/۲  
۲۰۰ - ۱۵۱ ۷/۱۸ ۰ ۷/۶ ۰ ۵  ۰  ۸/۱۳  ۰  

  ۰  ۱۰  ۰  ۰ ۰ ۷/۶ ۰ ۸/۱۳ ۲۰۰بيشتر از
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰  جمع

  هاي ميداني پژوهشيافته: مأخذ
  :ـ واليسشده بر اساس آزمون كروسكال داري محاسبه  سطح معني

  ۱۸۵/۰= بعد از اسكان   ۰۰۰/۰= قبل از اسكان 

هاي مورد نظر در سنجش تغييرات درآمد خانوارهاي مورد بررسي، از جمله شاخص
يت بـه دليـل كوهسـتاني بـودن منطقـه و محـدود      . ميزان اراضي زراعي آبي ايشان است
گذاري و تجهيـز منـابع موجـود، زمينـه آبـي نمـودن        گسترش سطح زيركشت با سرمايه

از ايـن رو انتظـار   . شود مييافته فراهم  ديمزارها و در نتيجه افزايش درآمد عشاير اسكان
منطقي آن است كه در پي كاهش شـديد دام و دامـداري و درآمـدهاي ناشـي از آن در     

بخشي به منابع  ابع درآمد جايگزين صورت گرفته و تنوعاسكان، اقداماتي براي من فرايند
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هاي ميـداني گويـاي    يافته. درآمد خانوار مورد غفلت مسئوالن اجرايي قرار نگرفته باشد
انـد و در جريـان   هاي َشرمك و ُلشتر فاقد اراضي زراعي آبي بودهآن است كه سكونتگاه

تنها در . ضي صورت نگرفته استاسكان و پس از آن نيز هيچ اقدامي براي آبي كردن ارا
اند كه اين ميزان بـا   درصد پاسخگويان پيش از اسكان زمين آبي داشته ۷۶ِچلگرد حدود 

الگوي مالكيت حاكم نيـز  . درصد پس از اسكان رسيده است ۶۹تفاوتي اندك به حدود 
. هكتـار اسـت   ۱/۱اي كه ميانگين اراضـي آبـي پاسـخگويان     مالكي است، به گونه خرده
درصـد   ۶۱درصد پاسخگويان كمتر از يك هكتار زمين آبي دارنـد و حـدود    ۳۹ حدود

اين مقدار زمـين محـدود آبـي نيـز بـه شـدت       . هكتار زمين آبي دارند ۲آنها حداكثر تا 
درصـد   ۴۵اي كـه اراضـي حـدود     پراكنده و دچار مشكل تعدد قطعات است، به گونـه 

ـ واليس نيز مؤيـد  يج آزمون كروسكالنتا. باشد قطعه پراكنده مي ۷الي  ۲پاسخگويان در 
بـراي قبـل و    ۰۰۰/۰داري  با سطح معني(دار  هاي فوق است و وجود اختالف معني يافته

بين سه گروه را از نظر اراضي زراعـي آبـي   ) درصد ۹۹بعد از اسكان و ضريب اطمينان 
  .كند تأييد مي

پيش از اسكان  هكتار است كه نسبت به ۵/۰ميانگين اراضي ديم پاسخگويان حدود 
درصد پيش از  ۴۴همچنين نسبت خانوارهاي فاقد زمين ديم از حدود . ثابت مانده است
 ۶۶اين ميزان براي ِچلگرد بـالغ بـر   . درصد پس از آن رسيده است ۴۸اسكان به حدود 

درصـد پاسـخگويان    ۵/۳۵عالوه بر اين حدود . شود ميدرصد خانوارهاي مورد بررسي 
بـه  . هكتار زمين زراعي ديم دارند ۱هاي مورد بحث كمتر از  پس از سكونت در شهرك

درصد خانوارهاي مورد بررسي يا فاقد زمين ديم هستند و يا زير  ۸۳عبارت بهتر حدود 
مقايسـه  . رسد درصد مي ۸۸اين ميزان در مورد ِچلگرد به حدود . يك هكتار زمين دارند

دار بين آنها را با ضـريب   معنيبين سه گروه از جنبه وسعت اراضي ديم، وجود اختالف 
در مورد اراضـي ديـم نيـز مشـكل پراكنـدگي و تعـدد       . كند درصد تاييد مي ۹۹اطمينان 

 ۴الي  ۲درصد پاسخگويان در  ۳۳اي كه اراضي ديم  به گونه. قطعات زراعي وجود دارد
 و ۶۰، ۶/۱۲اين ميزان براي ِچلگرد، َشرمك و ُلشتر به ترتيـب  . قطعه پراكنده شده است

  .باشد درصد مي ۷۵



  جعفر توكلي، محمدحسن ضياتوانا  ۶۸
 

 

  توليدي -امکانات رفاهي 
هاي ارزيابي تغييرات درآمـد خـانوار كـه در عـين حـال تـا حـد زيـادي         از ديگر مالك

سـازد، ميـزان    خانوارهاي مورد بررسي را نيز شفاف مي  تغييرات الگوي مصرف و هزينه
سـه   از ايـن لحـاظ بـين   . برخورداري ايشان از برخي امكانات رفاهي و توليـدي اسـت  

براي نمونه در حـالي كـه   . هاي درخور توجهي وجود داردسكونتگاه مورد بحث تفاوت
در َشرمك در گذشته و حال هيچ يك از خانوارها داراي تراكتور نبودند، در ِچلگرد اين 

درصـد   ۵بـه   ۱۵درصد افزايش يافته و بالعكس در ُلشتر از  ۵/۲۷به  ۲۱ميزان از حدود 
ش بيشتر ناشي از تشديد فقر و نياز مالي خانوارهـاي مـورد   اين كاه. كاهش يافته است

  . بررسي است
به غير از تراكتور كه عالوه بر شخم اراضي زراعي جهت حمل و نقـل و جابجـايي   

. آالت كشـاورزي چنـدان رواج نيافتـه اسـت     ، سـاير ماشـين  شـود  مـي بار از آن استفاده 
هـاي مناسـبي بـراي     ز كه سنجهامكاناتي چون اتومبيل سواري، وانت و موتورسيكلت ني

انـد، هـر    ثروت و درآمد خانوار هستند، افزايش چنداني نسبت به پيش از اسكان نداشته
امكانات . درصد رسيده است ۲/۹به  ۴/۵چند تعداد پاسخگويان داراي موتورسيكلت از 

بـراي مثـال تعـداد    . رفاهي خانه بهبود نسبي و در برخي موارد شايان توجه يافته اسـت 
ايـن ميـزان در َشـرمك بـه     . درصد رسيده است ۶۰به  ۵/۱نوارهاي داراي يخچال از خا

گيـري   تعداد خانوارهاي داراي اجاق گاز نيز افزايش چشم. دليل نداشتن برق صفر است
در مجمـوع از بعـد   ). ۳جدول (درصد رسيده است  ۸۹درصد به حدود  ۸/۰داشته و از 

برنـد و   سه شهرك در محروميت بـه سـر مـي   ميزان برخورداري از امكانات توليدي هر 
از بعد امكانات حمل و نقل نيز وضـع  . تر از ِچلگرد و ُلشتر است وضعيت َشرمك وخيم

. به همين منوال است و پاسخگويان هر سه سكونتگاه كمابيش وضعيت مشـابهي دارنـد  
و تـر از همـه اسـت    اّما از حيث امكانات رفاهي و به ويژه وسايل منزل َشرمك محـروم 

  .ِچلگرد به طور نسبي بهترين وضعيت را دارد
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  هاي توزيع پاسخگويان بر حسب برخورداري از امكانات به تفكيك شهرك -۳جدول 
  )درصد( عشايري     

شهرك 
زمان 

  امكانات

  جمع  ُلشتر       َشرمك ِچلگرد
قبل از
 اسكان

بعد از
 اسكان

قبل از
 اسكان

 بعد از
 اسكان

قبل از 
 ان اسك

  بعد از
 اسكان 

قبل از 
 اسكان 

بعد از 
  اسكان

  ۷/۱۷  ۴/۱۵  ۵  ۱۵ ۰ ۰ ۵/۲۷ ۳/۲۱  تراكتور
  ۵/۸  ۲/۶  ۵  ۱۵ ۰ ۰ ۵/۱۲ ۳/۶ كوب خرمن
 ۵/۱  ۰  ۰  ۰ ۰ ۰ ۵/۲ ۰  سواري
  ۱/۳  ۱/۳  ۰  ۰ ۱۰ ۰ ۳/۱ ۵  وانت

  ۲/۹  ۴/۵  ۱۰  ۱۰ ۷/۶ ۰ ۱۰ ۳/۶ موتورسيكلت
  ۶۰  ۵/۱  ۷۵  ۵ ۰ ۰ ۸/۷۸ ۳/۱  يخچال

  ۲/۸۹  ۸/۰  ۸۵  ۰ ۷/۶۶ ۰ ۸/۹۸ ۳/۱  اجاق گاز
  ۷/۷۰  ۹/۳  ۶۰  ۵ ۳/۳ ۰ ۸/۹۸ ۵  تلويزيون 

  ۵/۸۸  ۷/۸۷  ۸۵  ۸۰ ۷/۸۶ ۳/۸۳ ۹۰ ۳/۹۱  راديو
  ۱/۶۳  ۷/۴۷  ۴۵  ۲۵ ۳/۴۳ ۳/۲۳ ۷۵ ۵/۶۲ ضبط صوت
  ۷/۵۷  ۵/۸۱  ۸۰  ۱۰۰ ۹۰ ۳/۷۳ ۴۰ ۸۰ چراغ توري

  هاي ميداني پژوهشيافته: مأخذ

  اشتغال 
طـور منطقـي    عد اقتصادي ناظر بر درآمد خانوار اسـت، و بـه   اشتغال و تغييرات آن از ُب

هـاي رسـمي يـا غيـر رسـمي و      درگير بودن هر چه بيشتر خانوار در مشاغل و فعاليـت 
از بعـد  . وظايف متعدد كشاورزي و دامداري منجر به افزايش درآمد خانواده خواهد شد

و  شود ميمورد بررسي  به روابط اجتماعي در جامعه بخشي نظم موجب اشتغال اجتماعي،
  . انجامد هاي اجتماعي ميها و ناآراميبروز تنش به است، بيكاري همان كه سكه ديگر روي

درصـد   ۸۶ارزيابي تغييرات ميزان بيكاري از ديد جنسيتي گوياي آن است كه حدود 
اين ميـزان در  . پاسخگويان معتقد بودند كه ميزان بيكاري زنان خيلي افزايش يافته است

درصد معتقد به افزايش  ۶۴در مورد مردان نيز حدود . رسد درصد مي ۱۰۰رد ُلشتر به مو
درصـد پاسـخگويان را    ۷۵اين رقم براي ِچلگرد . بيكاري نسبت به قبل از اسكان بودند
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والـيس بيـانگر     -مقايسه سه گروه از طريق آزمون كروسـكال ). ۴جدول (گيرد  در بر مي
از نظر تغييرات بيكاري مردان و زنـان نسـبت بـه گذشـته     دار آماري  نبود اختالف معني

به بيان ديگر پاسخگويان هر سه سكونتگاه اسكان را بـه يـك انـدازه در افـزايش     . است
  . دانستند بيكاري مؤثر مي

شاخص ديگري كه براي سنجش وضعيت اشتغال خانوارهاي مورد بررسي مّد نظـر  
هـاي  در فعاليـت ) زنـان و كودكـان  (نوار گيري از نيروي كـار خـا   بوده است، ميزان بهره

درصد پاسخگويان معتقد بودند كه استفاده  ۱۰۰. دامداري، زراعت و صنايع دستي است
اّما در . از نيروي كار خانوار در زمينه دامداري نسبت به قبل از اسكان كاهش يافته است

وي كـار  گيـري از نيـر   درصد پاسخگويان معتقد به كاهش بهـره  ۴۷مورد زراعت حدود 
در زمينه صنايع دستي نيز . درصد قائل به عدم تغيير اين ميزان بودند ۵۲خانوار و حدود 

نتـايج  . درصد پاسخگويان معتقد به كاهش استفاده از نيـروي كـار خـانوار بودنـد     ۱۰۰
دار آمـاري بـين سـه     واليس نشانگر عدم وجود اختالف معني ـ آزمون تطبيقي كروسكال

به بيان ديگر اسكان . گيري از نيروي كار خانوادگي در دامداري است گروه در زمينه بهره
امـا در مـورد زراعـت و صـنايع دسـتي بـين       . يكساني در اين رابطه داشـته اسـت   تأثير

. شـود  ميمشاهده ) درصد ۹۹با ضريب اطمينان (دار  پاسخگويان سه گروه اختالف معني
كـه از درگيـري نيـروي كـار      بدين ترتيب كاهش تعـداد دام خانوارهـا عـالوه بـر ايـن     

هاي مستقيم مرتبط با دامداري كاسته، به واسطه كمبود توليد مـواد  خانوادگي در فعاليت
ماننـد قـالي، گلـيم، و    (اوليه به ويژه پشم، موجب كاهش توليد صنايع دسـتي عشـايري   

نبود بازار مناسب فروش و فقدان سـازوكارهاي حمـايتي از توليـد    . شده است) جاجيم
  . دستي عشاير نيز مزيد بر علت شده است صنايع
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هاي  تغييرات بيکاري از ديد پاسخگويان، برحسب جنسيت و به تفکيک شهرک -۴جدول 
  )درصد( عشايري

 شهرک
  

  ها گزينه
  جمع  ُلشتر َشرمك ِچلگرد

  زنان  مردان  زنان  مردان زنان مردان زنان مردان
  ۲/۸۶  ۴/۳۵  ۱۰۰  ۴۵ ۷/۸۶ ۶۰ ۵/۸۲ ۷/۲۳ يافتهخيلي افزايش

  ۸/۱۳  ۸/۶۳  ۰  ۵۵ ۳/۱۳ ۴۰ ۵/۱۷ ۷۵ افزايش يافته
  ۰  ۸/۰  ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ ۳/۱ فرقي نکرده
  ۰  ۰  ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کاهش يافته
  ۰  ۰  ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ يافتهخيلي کاهش
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

  هاي ميداني پژوهشيافته: ماخذ
  ۱۲۵/۰= زنان  ۳۰۷/۰= مردان: ـ واليسشده بر اساس آزمون كروسكال داري محاسبه  سطح معني

  هاي مكاني ـ فضاييشاخص
هـاي  فضايي فقدان اشتغال و درآمد كافي در محل به صـورت مهـاجرت   -از بعد مكاني

يابد كه ضمن تخليه  نمود مي) روستايي -شهري(فصلي جمعيت به ساير مراكز  دائمي يا
هاي مورد بررسي از نيروي فعال و جوان به ويژه در فصـل زمسـتان،   جمعيتي سكونتگاه

. كنـد مسائل اجتماعي خاص جوامع مهاجرفرست را بر جامعه مورد بررسي تحميل مـي 
مبـداء بـه شـكل تصـاعدي در قالـب      عالوه بر اين، بسياري از مشكالت حل نشـده در  

نشيني و مشاغل كاذب در شهرهاي مهاجرپذير  هاي اجتماعات شهري نظير حاشيه بحران
  .يابد بروز مي

  جابجايي فصلي جمعيت
درصد پاسخگويان معتقد بودند كه پس  ۶۹هاي پژوهش گوياي آن است که حدود يافته

اين ميزان براي ِچلگرد، َشرمك  .هاي فصلي افزايش يافته استاز اسكان ميزان مهاجرت
 ۵/۱۵در عين حـال، از ديـد حـدود    . درصد است ۷۰، و ۳/۶۳،  ۳/۷۱و ُلشتر به ترتيب 

اين نكته نشانگر . درصد پاسخگويان مهاجرت فصلي نسبت به گذشته فرقي نكرده است



  جعفر توكلي، محمدحسن ضياتوانا  ۷۲
 

 

ي اشـتغال  هـا  ظرفيـت آن است كه در گذشته نيز عواملي نظير افزايش جمعيت، فقـر و  
ر منطقه جريان مهاجرت فصلي به مراكز شهري را به وجـود آورده اسـت كـه    محدود د

والـيس نبـود     -نتايج آزمون تطبيقي كروسكال. پس از اسكان شدت بيشتري يافته است
بـه عبـارت ديگـر رونـد     . دهـد  دار بين سه گروه را در اين زمينه نشان مي اختالف معني

كنـد   از الگـوي واحـدي تبعيـت مـي    سـه سـكونتگاه    هر در فصلي هايمهاجرت افزايش
  ).۵جدول (

  

  هاي عشايري تفكيك شهرک فصلي به مهاجرت مقصد توزيع پاسخگويان برحسب -۵جدول 
 شهرک

  مقصد 
  جمع  ُلشتر َشرمك ِچلگرد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
-  ۱۸ ۵/۲۲ ۱۰ ۴/۳۳ ۷  ۳۵  ۳۵  ۸/۲۶ 

  ۳۰  ۳۹  ۲۵  ۵ ۳/۳ ۱ ۳/۴۱ ۳۳  اصفهان
  ۴/۸  ۱۱  ۱۰  ۲ ۷/۱۶ ۵ ۵ ۴  اهواز

 ۷/۱۷  ۲۳  ۱۰  ۲ ۲۰ ۶ ۷/۱۸ ۱۵ اهواز -اصفهان
  ۷/۷  ۱۰  ۱۰  ۲ ۱۰ ۳ ۳/۶ ۵مسجد سليمان -اهواز -اصفهان
  ۹/۳  ۵  ۵  ۱ ۴/۳ ۱ ۷/۳ ۳ بندر عباس-بوشهر –اهواز 
  ۴/۲  ۳  ۰  ۰ ۹/۹ ۳ ۰ ۰ تهران-اهواز -اصفهان
  ۶/۱  ۲  ۵  ۱ ۳/۳ ۱ ۰ ۰ فارسان-شهركرد -اهواز
  ۵/۱  ۲  ۰  ۰ ۰ ۰ ۵/۲ ۲  پاسخ بي

  ۱۰۰  ۱۳۰  ۱۰۰  ۲۰  ۱۰۰ ۳۰ ۱۰۰ ۸۰  جمع
  هاي ميداني پژوهشيافته: ماخذ

درصد پاسخگويان بـراي كـار بـه مراكـز شـهري مراجعـه        ۲۷بر اين اساس، حدود 
بررسـي  . باشـد  درصـد مـي   ۵/۲۲و براي ِچلگرد  ۳۵اين رقم در مورد َشرمك . كنند نمي

دهنـدة آن اسـت كـه جريـان     انفراواني مراجعه پاسخگويان به مراكز شهري متعدد، نشـ 
  :مناطق و مراكز ذيل قرار دارد تأثيرمهاجرت فصلي تحت 
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هاي اقتصادي مهم و همجوار بـا  اصفهان به عنوان يكي از قطب :شهر اصفهان كالن •
هاي مراوادت و مبادالت تجاري عشاير سرزمين بختياري كه از ديرباز يكي از كانون

هـاي فصـلي    خگويان را در جريـان مهـاجرت  درصد پاسـ  ۳۰منطقه بوده، به تنهايي 
هـاي مـورد بررسـي بـه نسـبت موقعيـت        با ايـن حـال، شـهرك   . جذب كرده است

درصـد   ۴۱اي کـه   جغرافيايي خويش مراجعات متفاوتي به اصفهان دارند، بـه گونـه  
كنند، اّما اين ميزان در مورد َشرمك به  پاسخگويان در ِچلگرد به اصفهان مراجعه مي

  .يابد ش ميدرصد كاه ۳/۳
هاي اقتصادي مجاور با عرصه اين شهر به عنوان مركز استان و كانون فعاليت :اهواز •

هـاي  درصد پاسخگويان را در مهـاجرت  ۵/۸گرمسيري عشاير مورد بررسي، حدود 
اين ميزان در مورد َشرمك بيش از همه بوده و حـدود  . كند فصلي به خود جذب مي

رسـد سـكنه َشـرمك بـه لحـاظ       به نظر مي. يردگ درصد پاسخگويان را در بر مي ۱۷
 .موقعيت جغرافيايي مراودات بيشتري با خوزستان به ويژه شهر اهواز دارند

درصد پاسخگويان بخشي از ايام سال را براي كار و كسـب   ۷/۱۷ :اهواز -اصفهان •
درصـد   ۲۰اين ميزان در َشـرمك بـه   . كنند درآمد به يکي از اين دو شهر مراجعه مي

 .رسد مي
درصد پاسخگويان در مراجعات خويش براي كار  ۵/۱۵حدود  :ساير مراكز شهري •

عالوه بر مراجعه به اصفهان و اهواز بـه شـهرهايي نظيـر مسـجد سـليمان، بوشـهر،       
 . روند بندرعباس، تهران، شهركرد و فارسان نيز مي

ر را از نظر زمان مهاجرت فصلي، عمدة پاسخگويان اواخر پاييز، زمستان و اوايل بها
برخـي افـراد فاقـد زمـين زراعـي و دام      . كننـد  براي مراجعه به مراكز شهري انتخاب مي

مـّدت اقامـت و   . و آمدند تقريبًا در تمام طول سال بين شهرك و مراكز شهري در رفت 
انجامد و فرد پس از مراجعه به منزل و انجـام   ماه به طول مي ۲تا  ۱كار در شهر معموًال 
انواده طي اقامتي حدودًا يـك ماهـه مجـددًا عـازم مراكـز شـهري       برخي امور خانه و خ

وجود سرمايه اجتماعي غني در قالـب روابـط تنگاتنـگ خـانوادگي و روحيـه      . شود مي
كه در نبود سرپرست خانوار، خانواده وي تحـت حمايـت افـراد     شود ميتعاون موجب 
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از خـانواده ابـراز    اما بسياري از پاسـخگويان از مشـكالت ناشـي از دوري   . فاميل باشند
درصد افرادي كه اقدام به مهاجرت فصلي به مراكز شهري  ۹۸حدود . كردند ناراحتي مي

كنند در مقصد به كارگري ساده اشتغال دارند و متوسـط درآمـد روزانـه آنـان برابـر       مي
  .تومان است ۴۰۰۰

اسكان به مفهوم تغيير شـيوه معيشـت از دامـداري عشـايري بـه زراعـت همـراه بـا         
هاي اشتغال و درآمد جايگزين، بـه   فقدان زمينه. مداري بسته چندان محقق نشده استدا

رو بـه  نحوي كه بتواند به تثبيت جميعت مـدد رسـاند، بخشـي از خانوارهـا را از كـوچ     
روي در شـهرك عشـايري   بيشترين ميزان اسـتمرار كـوچ  . رو تبديل كرده استكوچ نيمه

درصـد   ۶۶َتن از اعضـاي خـانوار حـدود     ۴تا  ۱ن اي كه بي به گونه. ِچلگرد وجود دارد
اين ميزان در ُلشـتر  . كنند هاي گرمسيري كوچ مي پاسخگويان در فصل قشالق به عرصه

يـك از خانوارهـاي مـورد بررسـي كـوچ      در حالي كه در َشرمك هيچ. درصد است ۳۵
عوامـل   رتـأثي روي تا حد زيـادي تحـت   استمرار كوچ. اند كنند و كامَال اسكان يافته نمي

در قلمـرو گرمسـيري   ) اعم از زمين زراعـي و مرتـع  (هاي پاسخگويان اقليمي، و دارايي
بدين لحاظ عشاير ِچلگرد كه در گرمسير داراي مراتع مناسـب و اراضـي زراعـي    . است

يافته در َشـرمك كـه در    اّما عشاير اسكان. دهند هستند، هنوز كوچ گرمسيري را ادامه مي
كنند و اراضي زراعي قابل توجهي نيز  معموَال از ديگران اجاره ميقشالق مرتع ندارند و 

عالوه بر اين، شـرايط آب و هـوايي بازفـت در    . روي ندارندندارند، دليلي بر ادامه كوچ
والـيس در   ـ نتايج آزمون كروسكال. تر از ُلشتر و ِچلگرد است زمستان بسيار قابل تحمل

روي گوياي وجود اخـتالف  ظر ميزان استمرار كوچاز ن  گانه تحقيق هاي سهمقايسه گروه
هـاي مـورد    يافتـه در شـهرك   بين عشاير اسـكان ) درصد ۹۹با ضريب اطمينان (دار  معني

كنند، با  روي ميآن دسته از خانوارهايي كه هنوز كوچ. بررسي و مؤيد مطالب فوق است
بـه گرمسـير گسـيل    كار، تعدادي از اعضاي خويش را به همراه دام  اتخاذ راهبرد تقسيم

. هـاي خـويش بكاهنـد   دارند تا بدين طريق از هزينه تأمين علوفه زمستاني بـراي دام  مي
ريشه داشتن كوچ در فرهنگ و سنت جامعه عشايري، فقر شديد، ناتمـام بـودن برخـي    

ها و در نتيجه نامناسب بودن آنها بـراي سـكونت در شـرايط زمسـتان، از عـواملي       خانه
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نشـيني   رار كوچ تعدادي از خانوارهاي فاقد دام در قالـب خـوش  هستند كه موجب استم
  .اند شده

  مهاجرت دائمي
هاي اشتغال و درآمد و كمبود خدمات ضروري به همـراه رونـد رو بـه    محدوديت توان
در اين . شوند ميهاي فصلي به نوبه خود موجب تشديد مهاجرت دائمي تزايد مهاجرت

كه با توجـه بـه    شود ميگيري مالحظه وت چشمارتباط بين سه شهرك مورد بررسي تفا
شرايط متفاوت اقليمي، سطح ناهمگون برخـورداري از خـدمات و وضـعيت اقتصـادي     

در شـهرك عشـايري ِچلگـرد كـه سـطح      . يافته قابـل بررسـي اسـت    خانوارهاي اسكان
 ۳۴اقتصادي و برخورداري از خدمات باالتري نسبت به َشـرمك و ُلشـتر دارد، حـدود    

 ۵/۳۲خگويان معتقد به كاهش جريان مهاجرت دائمي به شهر بودند و از ديد درصد پاس
درصـد   ۵/۳۲اّمـا  . درصد ايشان از اين نظر تفاوتي نسبت به گذشته حاصل نشده اسـت 

 ۵/۵۶اين ميزان در مورد َشرمك و ُلشتر به ترتيب بـه  . معتقد به افزايش اين روند بودند
. اجرفرستي بيشتر آنها نسبت به ِچلگـرد باشـد  رسد كه شايد ناشي از مه درصد مي ۴۰و 

واليس در مقايسه سه گروه آماري از نظر ميزان مهاجرت دائمي  ـ نتايج آزمون كروسكال
يافته در  بين عشاير اسكان) درصد ۹۹با ضريب اطمينان (دار  گوياي وجود اختالف معني

گوياي آن است  هاي ميداني بررسي. هاي مورد بررسي و مؤيد مطالب فوق است شهرك
بـه  ) تـن  ۸، ُلشـتر  ۱۹، َشرمك ۱۶ِچلگرد (َتن از بستگان درجه اول پاسخگويان  ۴۳كه 

درصـد بـه    ۵/۳۲از اين تعداد حدود . اند مهاجرت دائم نموده) مراكز شهري(ساير نقاط 
. انددرصد به شهرکرد مهاجرت كرده ۱۶درصد به اصفهان، و حدود  ۵/۱۸اهواز، حدود 
  .كند هاي دائمي نيز تا حد زيادي از الگوي مهاجرت فصلي تبعيت ميتبنابراين مهاجر

در راستاي ارزيابي ميزان مهاجرفرستي و روند آن در آينده، ميزان تمايل پاسخگويان 
در اين زمينه بـين سـه   . به مهاجرت و زندگي در شهر نيز مورد بررسي قرار گرفته است

درصد پاسـخگويان   ۵۱ِچلگرد حدود  در. شود ميهايي مالحظه شهرك عشايري تفاوت
ايـن ميـزان در   . در حد زياد تا خيلي زياد گرايش به مهاجرت و زندگي در شهر داشتند
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درصـد   ۶۰در ُلشتر تمايل . درصد است ۳۰درصد و براي ُلشتر  ۴۷مورد َشرمك حدود 
  ). ۶جدول (پاسخگويان براي زندگي در مراكز شهري در حد خيلي كم و كم است 

  
 هايشهرک تفکيک شهر به به مهاجرت به گرايش برحسب پاسخگويان توزيع -۶ جدول

  عشايري
 شهرک

  ها گزينه
  جمع  ُلشتر َشرمك ِچلگرد

 درصدفراواني درصدفراواني درصدفراواني درصدفراواني
  ۲/۱۹  ۲۵  ۳۵  ۷ ۲۰ ۶ ۱۵ ۱۲  خيلي كم

  ۱/۲۳  ۳۰  ۲۵  ۵ ۳/۲۳ ۷ ۵/۲۲ ۱۸  كم
  ۱۰  ۱۳  ۱۰  ۲ ۱۰ ۳ ۱۰ ۸  متوسط
  ۳/۲۲  ۲۹  ۱۵  ۳ ۱۰ ۳ ۷/۲۸ ۲۳  زياد

  ۶/۲۴  ۳۲  ۱۵  ۳ ۷/۳۶ ۱۱ ۵/۲۲ ۱۸ خيلي زياد
  ۸/۰  ۱  ۰  ۰ ۰ ۰ ۳/۱ ۱  بي پاسخ
  ۱۰۰  ۱۳۰  ۱۰۰  ۲۰ ۱۰۰ ۳۰ ۱۰۰ ۸۰  جمع

  هاي ميداني پژوهشيافته: ماخذ
  )۱۴۸/۰= ـ واليسشده بر اساس آزمون كروسكال داري محاسبه  سطح معني(

قضاوت نمـود کـه    توان ميکند و هاي توصيفي فرضيه فوق را تأييد مي بنابراين يافته
فضـايي، اسـکان عشـاير بـه      -اقتصادي، و مکـاني  -از ابعاد گوناگون کالبدي، اجتماعي

در سطح تحليل نيز بين برخي متغيرهاي . ت دائمي و پايدار آنها منجر نشده استسکون
دار آماري وجود دارد كه با استفاده از ضرايب همبستگي اسـپيرمن   پژوهش ارتباط معني

  ).۷جدول (و صحت فرضيه فوق را به اثبات رساندند  گرفتند قرار آزمون مورد پيرسون و
ا شده به پاسخگويان و ضـرورت سـاخت مسـكن    ناكافي بودن تسهيالت بانكي اعط

موجب شد تا عشاير بخش قابل توجهي از دام خويش را فروختـه و بـه احـداث خانـه     
بنابراين آن دسته از خانوارهايي كه توانايي مالي و دام بيشتري داشـتند،  . اختصاص دهند

تـرميم  هاي خود را حفظ كنند و از لحـاظ اقتصـادي امكـان    موفق شدند تعدادي از دام
هايشان را طي زمـاني   اين گروه همچنين خانه. وضعيت خويش را در آينده داشته باشند
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. احداث كردند) از نظر مصالح، زيربنا، تعداد اتاق و مانند آن(قابل قبول و با كيفيت بهتر 
اما خانوارهايي كه پيش از اسكان وضعيت اقتصادي نامطلوب و دام اندكي داشتند، تمام 

اين . دام خويش را از دست دادند و به سادگي امكان جبران آن را نيافتند يا بخش عمده
هـا را   عده در ساخت مسكن نيـز توفيـق چنـداني نداشـتند و در بسـياري مـوارد خانـه       

شماري نيز تنها موفق به احـداث يـك يـا دو    كاره رها و كوچ كردند و در موارد بي نيمه
  و » ن تعـداد دام كوچـك قبـل از اسـكان    بـي «از ايـن رو،  . اتاق و سكونت در آن شـدند 

  دار  خانوارهاي مورد بررسي همبسـتگي مثبـت و معنـي   » هاي واحد مسكونيتعداد اتاق«
  .  وجود دارد) درصد ۹۹با ضريب اطمينان (

  ضريب همبستگي متغيرهاي مرتبط با فرضيه دوم پژوهش -۷جدول 

ف
  ضريب متغير دوم متغير اول ردي

همبستگي
سطح 

 داري معني
  ۰.۰۰۱  ۰.۲۸۰  هاي واحد مسكونيتعداد اتاق از اسكان قبل كوچك دام تعداد ۱
  ۰.۰۰۰  ۰.۳۷۹  بيكاري مردان كاهش تعداد واحد دامي ۲
  ۰.۰۰۱  ۰.۲۸۱ بيكاري زنان كاهش تعداد واحد دامي ۳
  گيري از نيروي كار خانوار بهره  كاهش تعداد واحد دامي ۴

  ۰.۰۴۹  -۰.۱۷۳  در صنايع دستي
  ۰.۰۰۰  -۰.۳۹۶  هاجرت فصليم سن ۵
  ۰.۰۱۰  ۰.۲۲۸  مهاجرت فصلي سنوات اسكان ۶
  ۰.۰۱۳  ۰.۲۱۸  مهاجرت فصلي كاهش تعداد واحد دامي ۷
  ۰.۰۰۰  ۰.۵۰۳  گرايش به زندگي در شهر مهاجرت فصلي ۸
  ۰.۰۰۰ ۰.۴۶۳  استمرار كوچرويتعداد واحد دامي بعد از اسكان ۹
 ۰.۰۰۲ ۰.۲۷۱)زندگي در شهر(مهاجرتگرايش به ميزان برخورداري ازخدمات ۱۰
  هاي ميداني پژوهشيافته: مأخذ 

 شود ميمشخص » بيكاري مردان«و » كاهش تعداد واحد دامي«از برقراري رابطه بين 
. وجود دارد) درصد ۹۹با ضريب اطمينان (دار  كه بين دو متغير همبستگي مثبت و معني

و » كاهش تعداد واحد دامـي «و بين  شود يمنظير همين رابطه در مورد زنان نيز مشاهده 
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بـه  . وجـود دارد ) درصـد  ۹۹با ضريب اطمينـان  (دار  رابطه مثبت و معني» بيكاري زنان«
هـاي دامـداري منجـر بـه افـزايش شـديد       عبارت ديگر كاهش تعداد دام و تنزل فعاليت

سـتي  همچنين از آنجا كه صنايع د. بيكاري مردان و زنان جامعه مورد بررسي شده است
متداول در بين عشاير عمدتًا متكي بر توليدات دامي، به ويژه پشم است، برقراري رابطه 

» گيري از نيـروي كـار خـانوار در صـنايع دسـتي      بهره«و » كاهش تعداد واحد دامي«بين 
بـين دو متغيـر   ) درصـد  ۹۹با ضريب اطمينان (دار  دهنده وجود رابطه منفي و معنينشان
دام عشاير منجر به درگيـري كمتـر خـانوار در توليـد صـنايع       يعني كاهش بيشتر. است

  .دستي از قبيل گليم، جاجيم، و چوخا شده است
نيز همبستگي مثبت و » مهاجرت فصلي«و » كاهش تعداد واحد دامي«بين متغيرهاي 

در واقـع هـر چـه كـاهش در     . شود ميمشاهده ) درصد ۹۵با ضريب اطمينان (دار  معني
ر باشد، مهاجرت فصلي وي به سـاير نقـاط نيـز بيشـتر اسـت؛ بـه       واحد دامي فرد بيشت

هـاي  اي كه برخي از پاسخگويان فاقد دام تقريبا در تمام طول سال بين سـكونتگاه  گونه
  . كنند مزبور و شهرهاي ديگر رفت و آمد مي

نيز آزمـون همبسـتگي برقـرار شـده کـه      » مهاجرت فصلي«پاسخگويان و » سن«بين 
بـين دو متغيـر   ) درصـد   ۹۹با ضـريب اطمينـان   ( دار  منفي و معنيگوياي وجود رابطه 

بـا  . يابـد  به بيان ديگر با كاهش سن پاسخگويان، مهاجرت فصلي آنها افزايش مي. است
 ۲۵توجه به اين كه نمونه تحقيق از ميان سرپرستان خانوار بوده و حـداقل سـن ايشـان    

به ويژه (در بيشتر ايام سال  هاي مورد بررسيكه سكونتگاه شود ميسال است، مشخص 
  . دهند نيروي كار جوان خود را از دست مي) پاييز و زمستان

زا، بـا تمهيـداتي   جانبه و درون توسعه همه فرايندبه طور منطقي اگر اسكان طي يك 
 تـوان  مـي بخشي به منابع درآمد و معيشت همراه باشـد،   در زمينه توسعه خدمات و تنوع

ي دوره گذار، جمعيـت تثبيـت شـود يـا حـداقل بـا گذشـت        انتظار داشت كه پس از ط
از اين رو بر آن شـديم بـين دو   . هاي فصلي كاهش يابدهاي بيشتر، ميزان مهاجرت سال

سـنوات  «نتيجه برقراري رابطـه بـين متغيـر    . متغير يادشده آزمون همبستگي برقرار كنيم
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  دار  بـت و معنـي  گوياي آن اسـت كـه بـين آنهـا ارتبـاط مث     » مهاجرت فصلي«و » اسكان
يعني افزايش سنوات اسكان نه تنها منجر به . برقرار است) درصد ۹۹با ضريب اطمينان (

ايـن مسـئله   . تثبيت جمعيت نشده، بلكه افزايش مهاجرت فصلي را به دنبال داشته است
همبستگي . باشدهاي مورد بررسي در جذب و نگهداشت عشاير مي مبين ناتواني شهرك

نيز نشانگر وجود ارتبـاط مثبـت و   » گرايش به زندگي در شهر«و » يمهاجرت فصل«بين 
بـه عبـارت ديگـر افـزايش     . بين دو متغير است) درصد ۹۹با ضريب اطمينان (دار  معني

ميزان مهاجرت فصلي موجب افزايش گـرايش بـه مهـاجرت دائـم و زنـدگي در شـهر       
  .شود مي

اگر اين تعداد را . ار كرده استروي وادشرايط موجود برخي از افراد را به ادامه كوچ
كه معموًال نيروي كاري و جوان جمعيت هستند به تعدادي كـه در همـين ايـام از سـال     

هـاي عشـايري گـزاف     كنند، بيفزاييم، ادعاي فصـلي بـودن شـهرك    مهاجرت فصلي مي
. روي خود تا حد زيادي متأثر از تعداد واحد دامي فرد اسـت استمرار كوچ. نخواهد بود

  بـا ضـريب اطمينـان    (دار  همبستگي در اين مورد نشانگر ارتبـاط مثبـت و معنـي   آزمون 
بـه  . اسـت » روياسـتمرار كـوچ  «و » تعداد واحد دامي بعـد از اسـكان  «بين ) درصد ۹۹

روي نيز افزايش عبارت بهتر هر چه ميزان واحد دامي فرد بيشتر باشد، امكان ادامه كوچ
دم انطباق جامعه مورد بررسي با شرايط يكجانشيني اين نكته تلويحًا به معناي ع. يابد مي

روي به نظام دامپروري مبتني بـر نگهـداري دام در   و گذار نكردن از نظام دامداري كوچ
  . گيري از مرتع است فضاي بسته با اولويت تغذيه دستي به جاي بهره

گـرايش بـه مهـاجرت و    «و » برخـورداري از خـدمات  «نتيجه آزمون همبستگي بين 
) درصـد  ۹۹با ضـريب اطمينـان   (دار  گوياي وجود رابطه مثبت و معني» ي در شهرزندگ

به بيان ديگر با افزايش برخورداري از امكانـات، ميـزان گـرايش بـه     . بين دو متغير است
به اعتقاد نگارنده ارائه امكانـات و خـدمات   . يابد و زندگي در شهر افزايش ميمهاجرت 

در بلندمـدت بـه تشـديد رونـد مهاجرفرسـتي      بدون فـراهم آوردن درآمـد و معيشـت    
هاي توصيفي و نتايج روابط همبسـتگي برقـرار شـده     بنابراين با تكيه بر يافته. انجامد مي
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يعنـي اسـكان از بعـد اقتصـادي و     . گـردد  بين متغيرهاي فوق فرضيه پژوهش تاييد مـي 
  ).۲کل ش(اجتماعي سكونت دائمي و پايدار جامعه مورد بررسي را در پي نداشته است

  

  هاي عشايري در جذب و نگهداشت  عوامل مؤثر بر ناتواني شهرك -۲شکل 
  جامعه مورد بررسي

  هاي ميداني پژوهش يافته: مأخذ
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  گيري و پيشنهادها   نتيجه
جانبه و  اسكان عشاير چهارمحال و بختياري بيش از آن كه تحولي در جهت توسعه همه

فضـايي منطقـه    -ي محيطـي هـا  محدوديتا و درونزاي عشاير و مبتني بر شناخت توانه
چنين . بعدي، بروكراتيك و ناظر بر انتقال از چادر به چارديواري است باشد، تغييري تك

ي با کاهش شديد دام به عنوان منبع اصلي درآمد همراه بوده و موجب بيكـاري و  فرايند
خشي به منابع ب تنوع. افزايش مهاجرتهاي فصلي به منظور تامين معاش خانوار شده است

  رفـت از ايـن وضـعيت     معيشت با تكيه بر منابع و توانهاي محلـي بـه عنـوان راه بـرون    
در قالب آبي نمودن ديمزارها، ترويج كشاورزي مدرن و تخصصي، توسـعه و حمايـت   (

همچنين به رغم بهبود نسبي . چندان مورد توجه قرار نگرفته است... ) از صنايع دستي و
ات مورد نياز، از اين حيـث بـين سـكونتگاههاي مـورد بررسـي      در برخورداري از خدم

هـاي عشـايري    برآيند اين مسائل موجب نـاتواني شـهرك  . اختالف فاحشي وجود دارد
  يافتـه و افـزايش گـرايش بـه مهـاجرت       مذكور در جذب و نگهداشـت عشـاير اسـكان   

هاي در سايه توسـعه درونـزا و پايـدار منـاطق عشـايري و ايجـاد زيرسـاخت       . شده است
رفاهي و تمهيد فرصتهاي اشتغال و درآمد، بخشي از مـازاد جامعـه عشـايري     -ارتباطي

اما از اسكان عشـاير بـدون ايجـاد تمهيـدات     . يابند تغيير شيوه معيشت داده و اسكان مي
انتظار توسعه و ايجاد سـكونتگاههايي بـا تـوان نگهداشـت جمعيـت و       توان ميمذكور ن

  . مناسب يكجانشيني داشت
انـد  ق عشايري استان به دليل قرار گرفتن در ارتفاعات زاگرس مياني، كوهستانيمناط

درصد مسـاحت اسـتان    ۷۰حدود . و از نظر توسعه اراضي زراعي توان محدودي دارند
در چنين . مرتع و اراضي جنگلي است و اين ميزان در مناطق عشايري بسيار بيشتر است

ر بـر منـابع محـدود، تشـديد فقـر، تخليـه       شرايطي اسكان عشاير منجر به افزايش فشـا 
 شـود  مـي بنـابراين توصـيه   . گـردد  هاي فصلي ميجمعيتي سكونتگاه و افزايش مهاجرت

هـاي توسـعه اسـتان    ريـزي  اسكان عشاير از دستور كار خارج و در راهبردهـا و برنامـه  
  : ددگر هاي پژوهش راهکارهاي زير ارائه ميرو، بر اساس يافتهاز اين. تجديد نظر شود
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پذيري يك منطقه در ارتباط مسـتقيم بـا سـطح توسـعه آن بـوده و شـرايط        سكونت •
از اين رو پيشـنهاد  . كنوني مناطق عشايري استان براي اسكان عشاير مناسب نيست

هاي اسـكان   ريزي آمايشي، پيش از اجراي برنامه هاي برنامهبا اتكا به روش شود مي
  بسترهاي مساعد آن فراهم گردد؛

هاي سنتي عشاير هستند هاي عشايري استان، اتراقگاهبه اين كه اغلب آبادي با توجه •
يـابي اسـكان،   اند، ضروري اسـت در مكـان   و بر حسب شرايط فصلي انتخاب شده

خيـزي، خطـوط    هاي مشاركتي و كارشناسي به نكاتي چون سيلضمن تلفيق روش
  خيزي، زمين لغزش، و خطر سقوط بهمن توجه شود؛ گسل و زلزله

با توجه به محدوديت توسعه سطح زير كشت و وجود منابع آب فـراوان در اغلـب    •
هـا و اقـدامات الزم   گـذاري  اسكان عشاير بـا سـرمايه   فرايندمناطق عشايري استان، 

از ايـن رهگـذر امكـان جبـران كـاهش      . جهت آبي نمودن اراضي ديم همراه گردد
بهتري براي تثبيـت جمعيـت   آيد و شرايط  درآمد عشاير از محل دامداري فراهم مي

  ؛شود ميايجاد 
كشاورزي عشاير بختياري معيشتي و محصول عمده توليدي، گنـدم، جـو و يونجـه     •

هـاي اسـتاني كمتـر     عملكرد محصول نيز در واحد سطح نسبت بـه ميـانگين  . است
هـاي نسـبي   اسكان بايـد بـا شناسـايي اسـتعدادها و مزيـت      فراينداز اين رو . است

هـا بـه كشـاورزان و     هاي ترويجي جهت انتقال اين يافتـه  برنامهكشاورزي منطقه و 
  هاي الزم در زمينه يادگيري اصول كشاورزي نوين همراه باشد؛ارائه آموزش

همان طور كه بيان شد يكي از پيامدهاي اسـكان افـزايش بيكـاري زنـان عشـاير و        •
ندي صـنايع  از اين رو، با توجه به محبوبيت و بازارپسـ . كاهش درآمد خانوار است

در بازارهاي داخلـي و جهـاني و مهـارت    ) مانند گبه، قاليچه، گليم(دستي عشايري 
ــه، پيشــنهاد   ــن زمين ــران عشــاير در اي ــان و دخت ــيزن ــد شــود م ــا  فراين اســكان ب

هايي جهت تشويق، حمايـت و آمـوزش زنـان عشـاير همـراه باشـد و        ريزي برنامه
  بيني گردد؛ ررساني محصول پيشسازوكارهاي اصولي و عادالنه بازاريابي و بازا
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هاي عشايري به ساير  جهت رفع محروميت و جلوگيري از مهاجرت ساكنان شهرك •
نقاط، ضروري است در ارائه خدمات مورد نياز نظير آب، برق، احـداث درمانگـاه،   

همچنين براي دسترسي مناسب خانوارهـاي  . بهداشت، و مدرسه تسريع گردد  خانه
ها و هاي مجاور و نزديك، تقويت راهوجود در سكونتگاهمورد بررسي به خدمات م

هاي دسترسي به ويژه در فصل  داشتن جاده هاي ارتباطي منطقه و باز نگهزيرساخت
  يابد؛ زمستان اهميت حياتي مي

هـا و در نتيجـه    هاي ناتمام، از بـين رفـتن سـرمايه    جهت جلوگيري از تخريب خانه •
  بهره به ايشان اعطا شود؛ كمهاي كافي و تشديد فقر عشاير، وام

سازوکارهايي براي خريد دام عشاير به قيمت عادالنه و كوتاه كردن دست چوبداران  •
جهت جلوگيري از سرازير شدن ارزش افزوده عشاير به شهرها، و نيز تعميم بيمـه  

  ايجاد شود؛) يافته و كوچندهاعم از اسکان(دام عشاير 

  ها يادداشت
۱- marginal lands  :كه بنا به داليل طبيعـي و اقليمـي قابليـت كشـت      شود ميهايي اطالق ينبه زم

 ). Monkhouse, 1969: 220(ندارند يا به سختي و با هزينه زياد بتوان در آنها كشت نمود 
در ايران عالوه بر وجود بستر طبيعي مسـاعد و پيشـينه چنـد هـزار سـاله ايـن گونـه از معيشـت،          -۲

بـه سـبب   ) هـا مانند حمله يونانيان، اعراب، تركان، مغول(اطع تحوالت تاريخي كشور در برخي مق
روي مـؤثر بـود   اي اقوامي كه بر ايران سلطه يافتند، در بسط بيشتر كوچ ناامني حاكم و فرهنگ قبيله

 ).۱۲۵: ۱۳۸۳؛ دوپالنول، ۲۰۷و  ۲۰۶: ۱۳۶۲لمتون، (
ي در مناطق عشايري انجام شـد  ا هاي عمراني رژيم گذشته اقداماتي در قالب عمران ناحيه در برنامه -۳

كه يكي از اهداف جنبي آن تبديل اقتصاد دامداري متحرك عشايري به اقتصاد مختلط كشـاورزي و  
است كه بـا حفـظ   ) ۱۳۵۶-۱۳۵۲(تنها در برنامه عمراني پنجم . دامداري با هدف اسكان عشاير بود

و دامپزشكي به عشاير سـخن  ـ بهداشتي، آموزشي گيري اسكان از ارائه خدمات سيار درماني جهت
  ).۱۳۴-۱۳۳: ۱۳۵۱سازمان برنامه، (آيد  به ميان مي

4. Gash 
5. evaluation 
6. impact 
7. consequence  

خـانوار اسـکان    ۳۵خانوار اسکان يافته در َشرمك و  ۵۵خانوار اسکان يافته در ِچلگرد،  ۱۵۰شامل  -۸
  .يافته در لشتر
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  :نحوه محاسبه حجم نمونه -۹
n = Nt۲ pq /(N-۱)d۲+ t۲ pq 
N= ) تن۲۴۰(جامعه آماري   
n = حجم نمونه   
p =  ۲/۰احتمال داشتن صفت         
q =                 ۸/۰احتمال نداشتن صفت  
t =  ۲يا حدودا  ۹۶/۱معادل% ۹۵با سطح اطمينان   
d = ۰۵/۰درجه اطمينان     
n = 12480202050124080202240 222 ≈××+−××× ///)/(//  

10. Kruskal-Wallis test 
هـاي  هـاي اسـکان توسـط امورعشـاير اسـتان، بـه شـرکت       يابي کـانون طالعات مربوط به مکانم -۱۱

هاي متعدد در اسکان عشاير نيز  متأسفانه يکي از داليل ضعف. پيمانکاري محلي واگذار شده است 
بـراي نمونـه،   . کيفيت بسيار نازل اين مطالعات است که فاقد روشمندي و اعتبار علمي الزم هستند

هاي بازگشت بلنـد مـّدت    اي بر اساس اصول علمي و دوره گيري منطقه، هيچ مطالعهد سيلدر مور
  . گير بودن منطقه اكتفا شده استانجام نشده و صرفا به ذكر سيل

رأس گوسـفند   ۱: انواع دام جامعه مورد بررسي به شرح زير به واحد دامـي تبـديل شـده اسـت     - ۱۲
سازمان (واحد دامي  ۵/۳واحد دامي و احشام باربر  ۴او واحد دامي، گ ۷۵/۰واحد دامي، بز  ۱برابر 
  ).۶۵: ۱۳۸۱ها، مراتع و آبخيزداري،جنگل

 ۱۵۰با توجه به اينکه در يک برآورد، حداقل دام مورد نياز براي تأمين معاش خـانوار عشـايري    - ۱۳
سـازمان  (واحـد دامـي    ۲۳۰و در برآوردي ديگر حـداقل  ) ۲۴: ۱۳۸۰نصرت،  بخشنده(واحد دامي 

در نظر گرفته شده است، اکثريت جامعه مورد بررسـي از  )  ۷۰: ۱۳۸۱گلها، مراتع و آبخيزداري،جن
  . برند نظر تأمين معاش در تنگنا به سر مي
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