
 
 
 
  

  

: سنجش نگرش خانوارهاي عشايري در زمينة اسكان و مشكالت موجود
  بررسي موردي عشاير عرب جرقويه

  ∗∗و جواد تركان ∗محمدرضا ايرواني 

 
   چكيده

پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش خانوارهاي عشاير عرب جرقويه نسبت به كوچ و 
در . ي آنها انجام شده استاسكان و شناخت تنگناها و مشكالت اقتصادي، اجتماعي و زيست

نشيني به دو گروه  توان بر مبناي نوع نگرش به زندگي كوچ حال حاضر عشاير كشور را مي
. مند به اسكان هستند روي دارند و گروهي كه عالقه گروهي كه تمايل به ادامة كوچ. تقسيم كرد

بيني  يكي پيش: دريزي براي عشاير مورد توجه باش بنابراين الزم است دو مسئله در برنامه
نشيني و ديگري ايجاد زمينة مناسب براي  امكانات الزم براي بهبود و اصالح زندگي كوچ

  .مندان به اسكان ريزي شدة عالقه اسكان برنامه
جامعة آماري پژوهش، خانوارهاي عشاير عرب جرقويه تحت پوشش خدمات سازمان   

عمليات آماري در دو . رسشنامه استآوري اطالعات، پ روش جمع. امور عشاير اصفهان هستند
در سطح توصيفي با استفاده از درصد و ميانگين، . سطح توصيفي و استنباطي انجام شده است

ها مقايسه و تجزيه و تحليل شدند و در سطح استنباطي از آزمون كاي اسكور و ضريب  داده
  .توافق چوپرف استفاده شده است

رو از نظر فراواني،  روي خانوارهاي كوچ كوچ ترين علت بر اساس نتايج پژوهش، مهم  
از روي رضايت   نداشتن تخصص ديگر، امرار معاش و استفاده از مراتع طبيعي بوده كه عمدتاً

ترين علت تمايل به اسكان از نظر فراواني،  گيرد و مهم يا عالقة شخصي و فردي صورت نمي
مندي از امكانات هر  از مراتع و بهرهنشيني، پايان درگيري با ديگران در استفاده  سختي كوچ

                                           
  دانشجوي دكتراي جامعه شناسي ∗

  شناسي  دانشجوي دكتراي گياه ∗∗
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نشين در منطقة ييالق و قشالق به  ترين مشكالت خانوارهاي كوچ مهم. چند اندك رفاهي است
كمبود داروي دامي، نداشتن پروانة چرا، مشكالت عبور دادن دام : اند از ترتيب فراواني عبارت

علوفه و جو و وجود جايگاه و استفادة از مراتع، عدم دسترسي به پزشك، گراني و كمبود 
  .نامناسب نگهداري دام

 .عشاير عرب جرقويه/ بررسي موردي/ سنجش/ خانوار/ عشاير: ها  كليد واژه

* * * 

   قدمهم

در ايران واژة ايل نخستين بار در عهد ايلخانان به كار رفته است كه بر اقوام 

  .)١(كرد نشين شبان داللت مي كوچ نشين و نيمه كوچ

ها از راه پرورش  نشيني نوعي از زندگي است كه در آن انسان زندگي كوچ  

كنند ودر پي  هاي كشاورزي زيست مي حيوانات و معموالً با برخورداري از فرآورده

  .)٢(نمايند هاي طبيعي ساليانه از محلي به محل ديگر كوچ مي چراگاه

 نشيني نوعي زندگي و معيشت انساني است كه در آن دامپروري اساس كوچ  

بارز اين نوع زندگي تحرك مكاني و   ويژگي. دهد هاي اقتصادي را تشكيل مي فعاليت

  .)٣(هاي انساني است جايي گروه جابه

خانواده . شود هايي است كه به خانواده منتهي مي بندي ه سازمان ايل بر اساس رد  

ساخت اجتماعي . ترين واحد اجتماعي و هستة اصلي جامعة ايلي است كوچك

تر  شود به تدريج به واحد بزرگ و بزرگ غاز مي ز واحد اجتماعي خانواده آجامعه ا

هر كدام از واحدهاي كوچك در درون واحد . شود مانند، طايفه و ايل ختم مي

توان ساخت اجتماعي جامعة عشايري را به صورت مجموعه  مي.تر قرار دارد  بزرگ

اي شكل قرار دارد  انوادة هستههاي متحدالمركزي به نظر آورد كه در مركز آن خ دايره

. شوند گيرند تا به دايرة بزرگ منتهي  ها نيز به ترتيب محيط بر هم قرار مي و دايره

تر شويم همبستگي ميان افراد  ها نزديك هرچه از پيرامون دايرة بزرگ به مركز دايره

  .)٤(شود تر مي تر و صميمانه بيشتر، روابط نزديك
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است كه از ) غرور قومي(همبستگي ايلي عصبيت به عقيدة ابن خلدون مالك   

سوگندي گسترش  پيماني و هم شود و با هم پيوند نسبي يا خويشاوندي حاصل مي

رو نزد عشاير بر خالف يكجانشينان وابستگي به نسب اهميت بيشتري  از اين. يابد مي

  .)٥(دارد تا وابستگي به محل

در اين تاريخ . رسد از ميالد مي نشيني در ايران، به هزارة اول قبل سابقة كوچ  

قرار ) دار رمه(سرزمين وسيعي كه بعدها ايران ناميده شد مورد هجوم اقوامي دامدار 

  .)٦(دادند گرفت كه از شمال به حركت درآمده بودند و اسب پرورش مي

گرداني و به طور كلي  نشيني عمدتاً مبتني بر دامداري و يا رمه زندگي كوچ  

  .)٧(پرورش دام است

دهد كه  نشين نشان مي بررسي شيوة معيشت و اقتصاد حاكم بر جوامع كوچ  

دامداري سنتي، كشاورزي ابتدايي و سپس صنايع دستي به ترتيب اركان اقتصادي 

نشينان  ترين موضوعات مورد مطالعة اقتصاد كوچ دهد و از مهم آنها را تشكيل مي

  .)٨(رود شمار مي به

ين عشاير ايران خانوار است كه يك واحد مصرف به طور كلي واحد توليد در ب  

گرايي و عدم توجه  نشينان مسئله مصرف يكي از خصوصيات بارز كوچ. باشد نيز مي

به سودجويي است و از طرفي در چند دهة اخير اقتصاد عشاير تحت تأثير نظام 

د نشينان مجبورن المللي قرار گرفته و در نتيجه كوچ داري و بازارهاي بين سرمايه

قسمت بيشتري از توليدات خود را در بازارها به فروش رسانده و در ازاي آن 

  .)٩(ها نياز دارند خريداري كننـد كنند و بدان كاالهايي را كه خود توليد نمي

تر از كشاورزي و صنايع دستي  تر و مهم البته فعاليت دامداري به مراتب فزون  

نشينان بايد عوامل زيرساز اين  اد كوچجانبة اقتص است به طور كلي براي بررسي همه

كه عامل اساسي در اقتصاد (بررسي وضعيت مراتع كشور . نوع معيشت مطالعه شود

، صنايع دستي، )غير از دامداري به(و سپس كشاورزي ) نشيني و دامداري است كوچ

روند كه  شمار مي هاي متفرقه و مبادله از موضوعات مهم و قابل تعمق به فعاليت
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جانبة اين عوامل منجر به توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  دقيق و همه شناخت

  .)١٠(نشين خواهد شد نواحي كوچ

توجهي به  نشيني عجين است و در صورت هرگونه بي پرورش دام با زندگي كوچ  

ترين توليدكنندگان پروتئين حيواني هستند واردات  اين قشر از جامعه كه مهم

راي رفع نيازهاي داخلي و افزايش ساالنة آن حتمي است توليدات لبني و گوشت ب

زيرا پرورش دام فعاليت اقتصادي پرمنفعتي در مناطق كوهستاني است به طوري كه 

سودآوري يك گله كه تعداد آن متناسب با نيروي كار يك خانوادة متوسط باشد در 

ن كشاورزي سال تقريباً دو برابر توليدات همان نيروي كار بر روي يك قطعه زمي

  .)١١(است

نشينان به فروش مواد لبني نوعي حركت تعاوني سنتي است زيرا  اقدام كوچ  

هاي لبني توليد  توانند به صورت تعاوني فرآورده ضمن اين عمل، خانوار عشاير مي

هاي شيردوشي و تبديل شير به ساير مواد لبني را زنان  كنند كه البته كلية فعاليت

  .)١٢(دهند عشاير انجام مي

نشينان از  با افزايش نياز و ورود بخشي از كاالها و مصنوعات موردنياز كوچ  

نشينان از  بيرون، نقش پول براي آسان كردن مبادالت ظاهر گرديد و توليدات كوچ

  .)١٣(جمله توليدات دستي و صنعتي در زندگي آنان نقش يافت

ها  ، بعضي از خانوارها دهنشينان هاي مزروعي بين كوچ به دليل توزيع نابرابر زمين  

هكتار زمين دارند و بعضي ديگر فاقد زمين زراعي بوده و مجبورند براي تأمين نياز 

ساالنة خود به ويژه نان از ديگران زمين اجاره كنند و يا اينكه مقدار گندم الزم را 

  .)١٤(خريداري نمايند

اين عامل . هاي اقتصادي كشور دارد وري مرتع نقش مهمي در توليد و بهره  

گوشت، : توليدي بدون هزينه، مواد مصرفي فراوان و پراهميت ساالنة كشور مانند

نمايد و نيز در ايجاد اشتغال براي  را به طور غيرمستقيم تأمين مي... پوست، لبنيات و

  .)١٥(نشينان نقش زيادي دارد كوچ
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ل نشين كشور بر اساس سرشماري سراسري عشاير كوچنده در سا جمعيت كوچ  

  .)١٦(طايفة مستقل تقسيم شده است ٦٤٧ايل و  ٩به  ١٣٦٦

 ٢حدود  ١٣٣٥ـ٥٤هاي  ميليون نفر جمعيت ساكن ايران در سال ٢٥تا  ٢٠از بين   

ميليون نفري ايران در  ٤٨كه متأسفانه از جميعت . ميليون نفر چادرنشين بودند ٣تا 

زان نيز بر اساس ميليون رسيده است كه اين مي ٥/١، جمعيت ايالت به ١٣٦٣سال 

ـ اقتصادي عشاير كوچندة كشور در  دست آمده از سرشماري اجتماعي اطالعات به

  .)١٧(نفر تقليل يافته است ١١٥٢١١٨، به ١٣٦٦سال 

درصد  ٥١به طوري كه . نشين كشور ساختاري بسيار جوان دارد جمعيت كوچ  

سال  ٥/١٤نزديك  سال هستند و ميانة سني جمعيت نيز ١٥نشين ايران زير  افراد كوچ

  .است

توان بر مبناي نوع گرايش و تمايلي كه در  در حال حاضر عشاير كشور را مي  

گروهي كه به . نشيني دارند، به دو گروه تقسيم نمود ارتباط با ادامة زندگي كوچ

روي دارند و گروهي كه اسكان را ترجيح  داليل عمده، تمايل به كوچ و كوچ

بيني دو هدف را در  ش در ميان عشاير كشور پيشوجود اين دو گراي. دهند مي

اول فراهم كردن : كند مشي پيشنهادي براي زندگي آيندة عشاير الزامي مي خط

هاي الزم  نشيني و دوم ايجاد زمينه امكانات الزم جهت بهبود و اصالح زندگي كوچ

حاضر  بر همين اساس در مقالة. مندان به اسكان ريزي شدة عالقه براي اسكان برنامه

تمايالت و عاليق خانوارهاي عشاير عرب جرقويه نسبت به كوچ و اسكان و 

مشكالت اقتصادي، اجتماعي و زيستي آنها مورد بررسي قرار گرفته و سعي گرديده 

تصويري اجمالي از حدود تمايالت و گرايشات آيندة آنها در زمينة كوچ و اسكان 

  .ارائه شود

اي دارند ولي آنچه به  شاير گرچه پيشينة عشيرهدهد كه اين ع ها نشان مي بررسي  

نام عشاير عرب جرقويه معروف است از يك نيا و از يك واحد فرهنگي خاص 

اي از خانوارهايي از ايالت مختلف وبرخي از روستايياني است  نيست بلكه مجموعه

ير به در مجموع اين عشا. اند كه بنا بر شرايط اقليمي، اين شيوه از معيشت را برگزيده



  فصلنامة روستا و توسعه  ٨٦

  
علت عدم پيشينة قومي واحد، عدم وجود ارتباط قومي و نژادي بين طوايف 

مختلف، عدم وجود ساختار ايلي منسجم و از هم گسيختگي ساخت قدرت، از ساير 

  .ايالت متمايزند

نفر، منطقة وسيعي  ٤٢١٣قلمرو پراكنش عشاير عرب جرقويه با جمعيتي بالغ بر   

اين حوزه . ي، اصفهان و فارس را دربر گرفته استاز سه استان چهارمحال و بختيار

. شود كل كشور را شامل مي ٣٢/١كيلومترمربع، حدود  ٥١٠٠٠با مساحتي حدود 

هاي شهرضا، سميرم،  شهرستان به نام ١٠قلمرو جغرافيايي اين عشاير مشتمل بر 

  .اقليد، آباده، مرودشت، شيراز و سپيدان است  اصفهان، بروجن، لردگان،

ها در ميان سه ايل بختياري،  شاير در مناطقي ييالقي، ميان بند و ايل راهاين ع  

شيوة اصلي كوچ اين عشاير عمدتاً از نوع كوچ عمودي . اند قشقائي و خمسه پراكنده

  .محل استقرار اين دسته از عشاير روي نقشة صفحه بعد مشخص شده است. است

باحث مختلف زندگي كاربردي بودن اين پژوهش باعث شده تا از ميان م  

  .كند هايي توجه شود كه اهداف عملي تحقيق را تأمين مي عشايري تنها به جنبه

  

  روش تحقيق

جامعةآماري پژوهش كلية رؤساي خانوارهاي عشاير عرب جرقويه هستند كه تحت 

فرد آماري در اين بررسي . پوشش خدمات امور عشايري استان اصفهان قرار دارند

  .است رئيس خانوار عشايري

گيري ابتداء اسامي كلية رؤساي خانوارهاي عشاير عرب جرقويه از  براي نمونه  

هاي بسيج اقتصادي عشاير استخراج و بر اساس  فهرست مربوط به توزيع دفترچه

ها و بعد خانوارها جداگانه تهيه و تنظيم و سپس با استفاده از روش  طايفه

ز جامعة آماري متناسب با جمعيت ـ سيستماتيك، ده درصد ا گيري تصادفي نمونه

  ).١جدول (ها و بعد خانوارها انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند  طايفه
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  مرز كشور

  
  حدود ايالت

  
  مرز آبهاي آزاد

  
  موقعيت ايل عرب

  
  مقياس

  
  بخش طرها و تحقيقات: ترسيم

  جهاد دانشگاهي اصفهان
  ـ اجتماعي گروه علوم انساني
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  ها رب جرقويه بر حسب اعضاي خانوار طايفهـ جمعيت عشاير ع١جدول 

  اعضاي

  خانوار 

 طايفه

  يك

 نفره

  دو

 نفره

  سه

 نفره

  چهار

 نفره

  پنج

 نفره

  شش

 نفره 

  هفت

 نفره

  هشت

 نفره 

  نه

 نفره

  ده

 نفره

يازده 

 نفره

دوازده 

 نفره

 جمع

  ٣٠٤  ١  ٢  ٦  ١٧ ٣١ ٣٩ ٤٤ ٤٢ ٤٤ ٣٨ ١٩ ١٢  عرب مختاري

  ٢٩٤  ١  ٢  ١١  ١١ ١٩ ٣٥ ٣٢ ٣٤ ٤٧ ٥٦ ٣٢ ١٤  عرب صالحي

  ٢٠٥  ٢  ٣  ١٣  ٩ ١٨ ٢١ ٢٧ ٢٧ ٢٩ ٢٥ ٢٥ ٦  عرب جعفري

  ٦٠  ــ  ــ  ٤  ٣ ٨ ١١ ٩ ٦ ٥ ٤ ٩ ١  عرب مؤمني

  ٢٩  ــ  ١  ١  ٦ ٢ ٢ ٦ ٤ ٢ ١ ٤ ــ  رضايي

  ٢٩  ــ  ٣  ٤  ٢ ٤ ٣ ٦ ــ ١ ٧ ١ ١  مالرضايي

  ١٣٦٦ـ اجتماعي عشاير كوچنده،  نتايج سرشماري اقتصادي: مأخذ

  
عات پرسشنامه است كه براي تكميل آن از مصاحبه آوري اطال روش جمع  

سؤاالت پرسشنامه در دو زمينة مجزاي كوچ و اسكان به صورت . استفاده شده است

ريزي شده و پرسشگران با دراختيار داشتن اسامي  اي طرح باز پاسخ و چند گزينه

نصرآباد، (رؤساي خانوارهاي نمونه با مراجعه به آنها در روستاهاي قشالقي 

به منظور آشنايي . اند اقدام به تكميل پرسشنامه نموده) آباد و رامشه محمدآباد، حسين

هاي مورد مطالعه قبل  با ذهنيت جامعة مورد بررسي در زمينة موضوعات و شاخص

  .تحقيق در منطقه شد از تدوين پرسشنامة نهايي اقدام به انجام يك پيش

ات آماري اين تحقيق در دو ـ تحليلي است و عملي نوع روش تحقيق توصيفي  

  .سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفته است

ها تجزيه و تحليل و  در سطح توصيفي با استفاده از درصد و ميانگين، داده  

و ضريب  (Chi-square)مقايسه شدند و در سطح استنباطي از آزمون كاي اسكور 

در . ده گرديدكه متناسب با تحقيق تشخيص داده شد استفا (PC) توافق چوپرف
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در موارد ضروري از تصحيح يتس و ادغام سطوح مختلف متغيرها   ٢χاستفاده از 

  .استفاده شده است

  :موضوع مقالة حاضر در چهار محور زير بررسي شده است  

رو و ساكن  در محور اول،خصوصيات اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي كوچ  

ن و شغل رؤساي خانوار و روابطي نمونه شامل نوع سكونت، طايفه، بعد خانوار، س

آنها وجود دارد، ) روي و اسكان كوچ(كه بين اين خصوصيات و شيوة زندگي 

  .بررسي شده است

رو نمونه دارد كه بخشي از خصوصيات  محور دوم اختصاص به خانوارهاي كوچ  

هاي  محدودة ييالقي و قشالقي، تعداد دام، شيوه: نظير(مهم اقتصادي و اجتماعي 

روي در پنج سال گذشته، پروانة چرا،  برداري از دام و مرتع، وضعيت كوچ بهره

رو و مهارت در  هاي اصلي امرار معاش خانوارهاي كوچ فعاليت كشاورزي، راه

روي و اسكان و  و نگرش و تمايالت آنها نسبت به كوچ) مشاغل غير از دامداري

  .ها و تمايالت بررسي شده است عوامل مؤثر در اين نگرش

محور سوم اختصاص به خانوارهاي ساكن نمونه دارد كه بخشي از خصوصيات   

روي،  هاي اسكان، علل عدم كوچ مانند تعداد سال(مهم اقتصادي و اجتماعي 

هاي مهم امرار معاش و مهارت در مشاغل غير از  نگهداري يا عدم نگهداري دام، راه

سكان و عوامل مؤثر در روي و ا و نگرش و تمايالت آنها نسبت به كوچ) دامداري

  .ها و تمايالت بررسي شده است اين نگرش

رو و  در محور چهارم مشكالت اقتصادي و اجتماعي و زيستي خانوارهاي كوچ  

  .اند، بررسي شده است ساكن و پيشنهادهايي كه براي حل آنها ارائه نموده

  

  نتايج و بحث

اجتماعي خانوارهاي نتايج حاصل در مورد محور اول يعني خصوصيات اقتصادي و 

درصد خانوارهاي اين ايل  ٧٥دهد كه در سال مورد بررسي، حدود  نمونه، نشان مي

  .اند كوچي را داشته كوچي يا درون رو بوده و يكي از اشكال كوچ يعني برون كوچ
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درصد آنها متعلق  ٣/٢٥دهد كه  رو نشان مي بررسي نوع طايفة خانوارهاي كوچ  

اند و اين نسبت براي طوايف ديگر يعني عرب مختاري،  به طايفة عرب صالحي بوده

 ٤/٤، ٩/٢، ٢٣ /٦، ٤/٢٩عرب جعفري، عرب مؤمني، مالرضايي و رضايي به ترتيب 

  ).١و نمودار  ٢جدول (درصد بوده است  ٤/٤و 

  

  ـ توزيع خانوارهاي مورد مطالعه بر حسب نوع طايفه به تفكيك٢جدول 

  رو و ساكن كوچ 

عرب  طايفه

 صالحي

عرب 

 مختاري

عرب 

 جعفري

عرب 

 مؤمني

 جمع رضاييمالرضايي

  ١٠٠ ٤/٤  ٤/٤ ٩/٢ ٦/٢٤ ٤/٢٩ ٣/٣٥  رو كوچ

  ١٠٠  ٤٤  ــ ٤/٤ ٧/٢١ ١/٥٢ ٤/١٧  ساكن

  .١٣٦٦ـ اجتماعي عشاير كوچنده،  نتايج سرشماري اقتصادي: مأخذ

  

  ـ توزيع خانوارهاي مورد مطالعه بر حسب نوع طايفه به تفكيك١نمودار 

  ساكنرو و  كوچ 
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  هاي پژوهش يافته: مأخذ

رو نسبت به رؤساي خانوارهاي ساكن، پيرتر  بافت سني رؤساي خانوارهاي كوچ

دار وجود داشته  روي رابطة معني است و از اين نظر بين متغير ميزان سن و كوچ

يافته جوانان هستند كه  دهد كه اكثريت خانوارهاي اسكان اين نتايج نشان مي. است

  .ل مشقات كوچ را ندارندتحم

نفر است كه در مقايسه با  ٤/٦رو حدود  متوسط بعد خانوار در خانوارهاي كوچ  

اما بين متغير بعد خانوار . دهد نفر افزايش نشان مي ٨/٠) نفر ٦/٥(خانوارهاي ساكن 

  ).٣جدول (داري مشاهده نشده است  روي رابطة معني و كوچ

  

  روي يا اسكان  و نوع عالقه به كوچ ـ رابطة بين بعد خانوار٣جدول 

  رو خانوارهاي نمونة كوچ

 نوع عالقه

 بعد خانوار
 جمع اسكان روي كوچ

 ٢٨ ١٠ ١٨ نفر ٥تا  ١
  ٤٠  ١٢ ٢٨ نفر به باال ٦

  ٦٨  ٢٢ ٤٦  جمع

 = ٠٥/٠     df=  ١       α=  ٠٥/٠       ٢χ≤ ٨٤/٣حدنصاب 
٢χ  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ 

  

درصد است كه اين نسبت  ١١رو حدود  ارهاي كوچنسبت باسوادي رؤساي خانو  

درصد كاهش نشان  ٦در مقايسه با ميزان باسوادي رؤساي خانوارهاي ساكن حدود 

  .داري مشاهده نشده است روي رابطة معني دهد و بين متغير وضع سواد و كوچ مي

رو نيز كمتر از رؤساي خانوارهاي  ميزان تحصيالت رؤساي خانوارهاي كوچ  

رو نمونه، تحصيالت  به نحوي كه هيچ كدام از رؤساي خانوارهاي كوچ. تساكن اس



  فصلنامة روستا و توسعه  ٩٢

  
درصد آنان  ٢٠ولي در خانوارهاي ساكن نمونه، سواد حدود . باالتر از ابتدايي ندارند

درصد، بين ميزان سواد  ٩٠در سطح احتمال صحت گفتار . در اين سطح بوده است

  ).٤ل جدو(داري مشاهده شده است  روي رابطة معني و كوچ

رو و نمونه دامداري بوده است  شغل اصلي صددرصد رؤساي خانوارهاي كوچ  

  .كه در مقايسه با مشاغل اصلي رؤساي خانوارهاي ساكن تنوعي ندارد

  

روي يا اسكان رؤساي  ـ رابطة بين وضع سواد و نوع عالقه به كوچ٤جدول 

  خانوار نمونه

 نوع عالقه

 جمع اسكان روي كوچ وضع سواد

 ١٧ ٦ ١١ باسواد
  ٥١  ١٦ ٣٥  بي سواد

  ٦٨  ٢٢ ٤٦  جمع

 = ٠     df=  ١       α=  ٠٥/٠       ٢χ≤ ٨٤/٣حدنصاب 
٢χ  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ 

  

رو  نتايج حاصل در مورد خصوصيات مهم اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي كوچ  

رو،  درصد خانوارهاي كوچ ٩٣دهد كه در سال مورد بررسي حدود  نشان مي

درصد بقيه  ٧اند و  خارج از محدودة معمول قشالقي خود كوچ كرده كوچ و به برون

  .كوچ بوده و محدودة كوچ آنها همان منطقة قشالقي بوده است درون

رو نمونه به ترتيب فراواني،  ترين محدودة ييالقي خانوارهاي كوچ مهم  

 درصد خانوارهاي فوق ٧٨هاي بروجن، آباده و اقليد بوده است كه حدود  شهرستان

رو محل نگهداري دام خود را  ساير خانوارهاي كوچ. اند به اين محل كوچ كرده
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هاي آباده و بروجن و محل سكونت خانوارهاي خود را شهرستان اصفهان  شهرستان

  .اند نام برده) بخش جرقويه(

رو نمونه كه از خود دام  درصد از خانوارهاي كوچ ٥/٩٨متوسط تعداد دام   

رأس بوده  ٢٣١رأس و در منطقة قشالق  ٢٣٧يالق حدود اند، در منطقة ي داشته

  .)١٨(است

جمعي و مشترك و  رو به صورت دسته درصد از خانوارهاي كوچ ٨٤دام حدود   

بنابراين بر طبق ارقام . شده است درصد بقيه به صورت انفرادي تعليف مي ١٦دام 

نمايند كه علت  مي فوق اكثر خانوارها دام خود را مشتركاً با خانوارهاي ديگر تعليف

طلبد و  توان در ماهيت اين نوع فعاليت كه نيروي انساني بيشتري را مي آن را مي

  .همچنين دارا بودن پروانة مشترك و حفظ امنيت بيشتر جستجو كرد

رو، مراتع مورد استفادة  درصد خانوارهاي كوچ ٧٠در سال مورد بررسي حدود   

دهندة توزيع نامناسب مراتع و ضعف در  رقم فوق نشان. اند خود را اجاره كرده

زيرا در حقيقت كساني كه پروانة چرا داشته و يا حداقل . مديريت توزيع آن است

اند كه  شده ادعاي حق استفاده از مراتع را داشتند، مانع تعليف دام عشاير اين ايل مي

از كساني اند و  كرده عمدتاً خودشان دام نداشته ودر بخش غير از دامداري فعاليت مي

اين . دارند برداري از مرتع دريافت مي كه نيازمند واقعي آن هستند، اجاره بابت بهره

 ً هاي اخير تشديد شده است و يكي از علل مهم نارضايتي  در سال مسئله خصوصا

  .رو از كوچ بوده است خانوارهاي كوچ

ني از روستاييان ساكن، عشاير ايالت ديگر و عشاير همين ايل به ترتيب فراوا

اند و علت عدم  اند كه مراتع را به عشاير اين ايل اجاره داده جمله كساني بوده

نداشتن دام و اشتغال در مشاغل غيردامداري  استفاده از مراتع توسط خود را عمدتاًً 

  .اند ذكر كرده

دهد كه هر  رو در پنج سال گذشته نشان مي بررسي كوچ خانوارهاي كوچ  

درصد خانوارها به سردسير يا  ١٤صد و به طور متوسط در ١٩الي  ٥ساله حدود 
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اند و كوچ آنها در زمستان و تابستان، همان قلمرو قشالقي  منطقة ييالقي كوچ نكرده

  .)١٩(ايل بوده است

رو به منطقة ييالقي در بعضي از  روي خانوارهاي كوچ ترين علل عدم كوچ مهم  

ت ديگران در چراي مراتع و بارندگي ها به ترتيب فراواني، نداشتن مرتع، ممانع سال

  .كافي در قشالق بوده است

رو در هر پنج سال  هاي ييالقي و قشالقي حدود يك دوم عشاير كوچ مكان  

گذشته تغيير كرده است كه علل آن به ترتيب فراواني، ممانعت ديگران در 

مسئله فوق . برداري از مراتع، نداشتن مرتع و استفاده از مراتع بهتر بوده است بهره

دهندة عدم ثبات و احساس ناامني عشاير و مشكالت عديدة آنها در استفاده از  نشان

  .مراتع است

 ٧٢و  ٤٠درصد خانوارهاي داراي پروانة چرا در منطقة ييالق و قشالق به ترتيب   

رو يعني  كنندة يكي از مشكالت مهم خانوارهاي كوچ ارقام فوق بيان. درصد است

  .)٢٠(ا در درصد قابل توجهي از خانوارهاي فوق استنداشتن پروانة چر

هاي چرا در منطقة ييالق و حدود يك سوم آن در  حدود يك دوم از پروانه  

  .قشالق خصوصي يا انفرادي و بقيه جمعي يا مشترك بوده است

درصد از افراد داراي پروانة چرا در منطقة ييالق  ٣٧در سال مورد بررسي حدود   

ترين علت آن مانع نشدن ديگران  اند كه مهم ي خود استفاده نكردهاز حق پروانة چرا

اين مسئله بعد از نداشتن پروانة چرا در نارضايتي . در استفاده از مرتع خود است

  .كند نشيني، نقش مهمي ايفاء مي رو از كوچ خانوارهاي كوچ

رغم وجود زمين كشاورزي در منطقة قشالق، به علت نبود آب كشاورزي،  علي  

به نحوي كه . رو اين ايل به امر زراعت بسيار كم و اندك است اشتغال عشاير كوچ

  .اند درصد خانوارهاي فوق در اين امر فعاليت داشته ٦/٧فقط 

به طوري كه . ميزان اشتغال به امر زراعت در منطقة ييالق نيز اندك بوده است  

  .اند پرداخته وق ميرو نمونة اين ايل به فعاليت ف درصد خانوارهاي كوچ ٩/٢فقط 
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رو، دامداري بوده  درصد خانوارهاي كوچ ٩٧منبع اصلي امرار معاش حدود   

رو براي تأمين معاش خود به غير  درصد خانوارهاي كوچ ٦٠همچنين حدود . است

بافي، رانندگي، كارگري و غيره  هاي ديگري چون زراعت، قالي از دامداري به فعاليت

  .)٢١(اند پرداخته مي

رو در مشاغل غير از دامداري مهارتي  درصد رؤساي خانوارهاي كوچ ٦٥حدود   

درصد اين افراد نيز غير از  ٤٥و حدود ) ٢٢(اند كه مسئله قابل توجهي است نداشته

. اند ريسي و رانندگي مهارت داشته هاي زراعت، كارگري ساده، نخ دامداري در زمينه

ز نظر تنوع و عدم وجود مهارت در هاي مهارت ا ارقام فوق مبين محدود بودن زمينه

  .است) به غير از كشاورزي(مشاغل فني و توليدي 

دهد كه  رو نسبت به كوچ و اسكان نشان مي ها و تمايالت خانوارهاي كوچ نگرش  

رو از نظر فراواني، نداشتن تخصص ديگر،  روي خانوارهاي كوچ ترين علت كوچ مهم

  .ا و استفاده از مراتع طبيعي بوده استامرار معاش، استفاده از تغييرات آب و هو

روي  اند كه وضع فعلي كوچ رو اظهار داشته درصد خانوارهاي كوچ ٧٠حدود 

تر شده است كه علت آن را عمدتاً در وضعيت  هاي گذشته مشكل نسبت به سال

  .اند برداري آن بيان كرده نامناسب مرتع و اختالفات ناشي از بهره

درصد همسران آنها  ٥٧رو و حدود  انوار كوچدرصد رؤساي خ ٧٨در حدود   

رو  دهندة عالقة بيشتر رؤساي خانوار كوچ اند كه نشان نسبت به كوچ ابراز عالقه كرده

  .به كوچ در مقايسه با همسرانشان است

  

  رو نمونه ـ رابطة بين بعد خانوار و عالقه به كوچ خانوارهاي كوچ٥جدول 

 عالقه به كوچ

 جمع خير بلي سن

 ٢٨ ١٠ ١٨ نفر ٥تا  ١
  ٤٠  ٥ ٣٥ نفر به باال ٦
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  ٦٨  ١٥ ٥٣  جمع

  ٢χ= ٩٠/٣     df=  ١       α=  ٠٥/٠       χ ٢≤ ٨٤/٣حدنصاب 
  هاي پژوهش يافته: مأخذ 

اند از تبعيت از  ترين علل عالقة همسران به كوچ، به ترتيب فراواني عبارت مهم  

ساي خانوار به ترتيب، مندي از هواي مطبوع ييالق و در رابطه با رؤ خانوار و بهره

  .مندي از هواي مطبوع ييالق بوده است نداشتن تخصص ديگر و بهره

ترين علل عدم عالقة رؤساي خانوار به كوچ به ترتيب فراواني، مشكل بودن  مهم  

برداري از مراتع و كمبود مرتع و براي همسران آنها  كوچ يا ممانعت ديگران در بهره

  .روي است مشكل بودن كوچ

يعني افراد . دار مشاهده شده است ن دو متغير عالقه و بعد خانوار رابطة معنيميا  

 )٢٣(اند و بالعكس روي عالقة بيشتري نشان داده خانوارهاي پرجمعيت نسبت به كوچ

  ).٥جدول (

رو از كوچ، حاكي است كه فقط  نتايج بررسي ميزان رضايت خانوارهاي كوچ  

  .روي خود رضايت دارند اند كه از كوچ تهسوم آنها صريحاً اظهار داش حدود يك

يعني افراد داراي .دار وجود دارد  ميان دو متغير رضايت و تعداد دام رابطة معني  

  ).٦جدول (اند و بالعكس  تعداد دام بيشتر نسبت به كوچ خود رضايت بيشتري داشته

  

  رو نمونه ـ رابطة بين تعداد دام و رضايت از كوچ در خانوارهاي كوچ٦جدول

 رضايت از كوچ

 جمع خير بلي تعداد دام

 ٤٠ ٧ ٣٣ رأس ٢٠٠تا 
  ٢٨  ٨ ٢٠ رأس به باال ٢٠١

  ٦٨  ١٥  ٥٣  جمع

  ٢χ=  ٠٥/٠     df=  ١       α=  ٠٥/٠      χ ٢≤ ٨٤/٣حدنصاب 
  هاي پژوهش يافته: مأخذ 
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درصد خانوارهاي  ٦٨روي در سال آينده، در حدود  درخصوص ادامة كوچ  

در سال آينده كوچ خواهند كرد و علت كوچ خود را  اند كه رو نمونه گفته كوچ

). ٢نمودار (اند  ذكر كرده) چاره نداريم، كار ديگري نداريم(عمدتاً از روي ناچاري 

رو عمدتاً از روي رضايت و يا  ارقام فوق مؤيد اين معني است كه خانوارهاي كوچ

منطقة قشالق دهند بلكه چون در صورت اسكان در  عالقة شخصي به كوچ ادامه نمي

  ).٧جدول (دهند  زمينة اشتغال وجود ندارد، اين شيوه را ادامه مي

  

  رو ـ علل كوچ يا عدم كوچ در سال آينده از نظر خانوارهاي كوچ٧جدول 

   علت كوچ در سال آينده علت عدم كوچ در سال آينده

  

 علل

عدم صرفة 

اقتصادي 

 دامداري

نداشتن 

پروانة 

 چرا

نداشتن 

 دام
عادت 

و 

 عالقه

ميزان مراتع 

در قشالق و 

 خشكسالي

آب و هواي 

گرم و عدم 

 تسهيالت در

 تابستان

اي  چاره

نداريم، كار 

ديگري 

 .نداريم

  درصد  ٦/٦٧  ٥/١٨ ٨/١٠ ١/٣ ٣٠ ٣٣  ٣٧

  ١٣٧٤ايرواني، : مأخذ

  

  ـ درصد علت كوچ در سال آينده٢نمودار 
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  هاي پژوهش يافته: مأخذ 

اند كه فرزندان آنها با توجه به  رو اظهار داشته چدوم خانوارهاي كو حدود يك  

هاي آينده كوچ نخواهند كرد كه مبين وضعيت  روي در سال ادامة وضع فعلي كوچ

  ).٣نمودار (هاي اخير است  روي در سال نامناسب كوچ

  

  ـ درصد علت عدم كوچ در سال آينده٣نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  

رو براي  روي از نظر خانوارهاي كوچ جهت بهبود وضع كوچ ترين اقدمات مهم  

برداري از مراتع و دادن  منطقة ييالق، به ترتيب فراواني، رفع ممانعت ديگران در بهره

پروانة چرا و براي منطقة قشالق، دادن علوفه و جو و تأمين آب براي شرب دام بوده 

هاي آينده  به ترتيب  در سالروي  رو براي ادامة كوچ همچنين خانوارهاي كوچ. است
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فراواني، اقداماتي چون دادن علوفه و جو، رفع ممانعت ديگران در چراي دام، دادن 

  .اند مرتع يا پروانة چرا، دادن وسيلة نقليه و تضمين خريد دام را ضروري ذكر كرده

رو براي  درصد رؤساي خانوارهاي كوچ ٩٦كوچ كردن به شيوة خانواري به نظر   

. تر از كوچ فردي است درصد آنها براي منطقة قشالق مناسب ٥٠الق و منطقة يي

دهد كه اگر شرايط زيست در قشالق نيز فراهم باشد، رؤساي  ارقام فوق نشان مي

  .دهند رو در اين مورد نيز كوچ خانواري را ترجيح مي خانوارهاي كوچ

با كداميك رو نمونه در پاسخ به اين سؤال كه  درصد خانوارهاي كوچ ٦٨حدود   

درصد به  ٣١روي و  روي يا اسكان موافق هستند به كوچ هاي زندگي كوچ از شيوه

  .اند اسكان ابراز عالقه كرده

مندان به كوچ به ترتيب فراواني، عدم وجود كار يا نداشتن  ترين علل عالقه مهم  

 تخصص ديگر، استفاده از تغييرات آب و هوا و فعاليت در امور دامداري و در مورد

روي يا نداشتن درگيري در  مندان به اسكان به ترتيب، عدم تحمل مشقات كوچ عالقه

دهد كه در  علل فوق نشان مي. ارتباط با مرتع و استفاده از امكانات رفاهي بوده است

هاي اقتصادي و عالقة شخصي دخيل نبوده است  روي، انگيزه انتخاب اسكان يا كوچ

ي از شرايط نامناسب هر دو شيوة زندگي، رغم آگاه بلكه خانوارهاي فوق علي

  .مجبور به انتخاب يكي از اين دو شيوه هستند

رو در صورت فراهم شدن زمينة  درصد رؤساي خانوارهاي كوچ ٨١حدود   

دهد كه به لحاظ مشقات و مشكالت  رقم فوق نشان مي. اشتغال موافق اسكان هستند

ر اين ايل فراهم شود، اكثر آنها روي، اگر زمينة اشتغال براي عشاي موجود در كوچ

  .تمايل به اسكان دارند

ترين  زراعت، دامداري و كارگري در كارخانه به ترتيب فراواني، مهم  

رو مايل هستند در صورت اسكان در آن  اند كه رؤساي خانوارهاي كوچ هايي زمينه

  .فعاليت نمايند

محل دلخواه  مند اسكان هستند، درصد خانوارهايي كه عالقه ٨٧در حدود   

علت اين تمايل عمدتاً وجود . اند سكونت دائمي را همان روستاهاي قشالقي نام برده
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هاي  هاي قومي و فرهنگي است و انگيزه خانه و زندگي، وجود اقوام و وابستگي

  .)٢٤(اقتصادي و مادي در اين انتخاب يا  تمايل  چندان  مورد توجه  نيست

ترين  هايي دارد كه مهم رو، اسكان مزيت كوچ درصد خانوارهاي ٧١از نظر حدود   

روي يا نداشتن درگيري و اختالف با  عدم تحمل مشقات كوچ: آنها عبارت بودند از

هاي اقتصادي و  شود انگيزه همان طور كه مالحظه مي. ديگران در استفاده از مراتع

  .وده استمادي براي اسكان، به علت نبود زمينة اشتغال به كار، كمتر مورد توجه ب

يافته، نشان  رو نسبت به خانوارهاي اسكان بررسي ديدگاه خانوارهاي كوچ  

رويي كه از تيرة آنها افرادي  درصد از خانوارهاي كوچ ٧٥دهد كه در حدود  مي

  .اند، از اسكان خود راضي هستند ساكن شده

كان اند كه درآمد افراد اس رو صريحاً اظهار داشته سوم خانوارهاي كوچ حدود يك  

  .روي بيشتر شده است يافته، از درآمد آنها در كوچ

ترين مشكالت اسكان يافتگان به  رو مهم درصد خانوارهاي كوچ ٨٤از نظر   

اند از بيكاري، گرماي تابستان و مشكالت ادامة فعاليت  ترتيب فراواني عبارت

  .دامداري

رو به علت  چدهد كه خانوارهاي كو هاي انجام شده نشان مي به طور كلي بررسي  

اينكه اسكان يافتگان داراي شرايط مناسب شغلي و رفاهي در منطقة قشالق نيستند، 

  .اي نسبت به اسكان ندارند نظر مساعد و اميدواركننده

يافتگان به ترتيب فراواني ايجاد  رو براي بهبود زندگي اسكان خانوارهاي كوچ  

  .اند شغل و تأمين آب و زمين كشاورزي را ذكر كرده

ترين مشكالت اجراي طرح پرواربندي در منطقة  رو مهم از نظر خانوارهاي كوچ  

قشالق به ترتيب فراواني، كمبود علوفه، نداشتن جايگاه مناسب نگهداري دام، كمبود 

از نظرآنها، براي رونق و توسعة طرح پرواربندي بايد به . آب براي شرب دام است
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كافي، كمك در ايجاد جايگاه مناسب  ترتيب فراواني نسبت به تأمين علوفه و جو

  .نگهداري دام و تأمين آب براي شرب دام و اعطاي وام اقدام كرد

رو در منطقة  درصد خانوارهاي كوچ ٥٠ترين مشكالت بيش از  به طور كلي مهم  

ييالق به ترتيب فراواني، كمبود داروي دامي، نداشتن پروانة چرا، ممانعت ديگران در 

ترسي به پزشك و ممانعت ديگران در چراي مراتع و در منطقة عبور دام، مشكل دس

قشالق نيز كمبود داروي دامي، كمبود علوفه و جو، نبود پزشك دائمي، جايگاه 

  .نامناسب نگهداري دام و گراني علوفه و جو بوده است

نتايج حاصله در مورد خصوصيات مهم اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي ساكن   

درصد  ٦٠سال گذشته و  ١٠درصد خانوارهاي ساكن در  ٩٠دود دهد كه ح نشان مي

اند كه رشد نسبي اسكان يا تخته قاپو شدن عشاير  سال گذشته اسكان يافته ٥آنها در 

  .دهد هاي اخير را نشان مي سال گذشته و خصوصاً در سال ١٠اين ايل در 

اسكان  روي، به ناچار به لحاظ مشكالت زياد كوچ  خانوارهاي ساكن عمدتاً  

اند و عالقة شخصي و انتخاب آزادانه در اسكان آنها نقش مهمي نداشته است  يافته

روي خود را به ترتيب فراواني، نداشتن پروانة  ترين علل قطع كوچ به نحوي كه مهم

برداري  چرا، اشتغال در بخش غيردامداري، كم داشتن دام و ممانعت ديگران در بهره

  .اند از مراتع ذكر كرده

رغم اسكان، در دامداري فعاليت دارند  درصد خانوارهاي ساكن علي ٩١دود ح  

هاي ديگر اشتغال در منطقة سكونت و عدم مهارت  كه دليل آن عدم وجود زمينه

رؤساي خانوارهاي ساكن در ساير مشاغل و احياناً عالقة آنها به اين نوع فعاليت 

  .است

هاي امرارمعاش  ا يكي از راهدرصد خانوارهاي ساكن، دامداري ر ٨٧در حدود   

رغم اسكان خانوارها،  اند كه اين رقم مؤيد اين مطلب است كه علي خود ذكر كرده

  .فعاليت فوق هنوز در تأمين معاش آنها نقش اساسي دارد
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هايي كه رؤساي خانوارهاي عشاير به غير از دامداري در آن مهارت  زمينه  

اعت، كارگري ساده و رانندگي بوده است و اند، عمدتاً به ترتيب فراواني، زر داشته

  .اند اي نداشته مهارت قابل مالحظه) به غير از كشاورزي(در مشاغل فني و توليدي 

دهد كه  و تمايالت خانوارهاي ساكن نسبت به كوچ و اسكان نشان مي  نگرش  

درصد همسران آنها با اسكان  ٧٠درصد رؤساي خانوارهاي ساكن و  ٦١حدود 

ه به اين معني است كه زنان رؤساي خانوار نسبت به همسرانشان به اند ك موافق

  .اسكان تمايل بيشتري دارند

ـ علل رضايت و عدم رضايت خانوارهاي ساكن از اسكان و درصد ٨جدول 

  كننده به هر كدام خانوارهاي اشاره

  علل

  

  اعضاي

 خانوار 

 عدم رضايت  رضايت

عدم تحمل مشقات 

روي و عدم درگيري  كوچ

 با ديگران بر سر مراتع

دسترسي 

بهتر به 

 امكانات

كسب 

درآمد 

 بيشتر

عدم وجود 

 كار و درآمد
گرم بودن آب و 

هوا و نامناسب 

 زندگي بودن شرايط

 ٣/٣٣ ٧/٦٦ ٧٣/٢٢ ٨٣/٣١ ٤٤/٤٥ رؤساي خانوار

  ١/٥٧  ٩/٤٢  ٣٨/١٥ ٧٧/٣٠ ٨٥/٥٣ همسران خانوار

  هاي پژوهش يافته: مأخذ 

  

يت رؤساي خانوارهاي ساكن از اسكان، به ترتيب ترين علل رضا از مهم  

روي، دسترسي بهتر به امكانات رفاهي و بهبود  فراغت از مشقات كوچ: اند از عبارت

  .زندگي اقتصادي

آب و . يافتگان، عدم وجود كار و درآمد است ترين علت نارضايتي اسكان مهم  

براي زندگي در اين  هواي نامناسب منطقة قشالق و نبود لوازم و امكانات متناسب

  ).٨جدول (آب و هوا نيز از جمله ديگر علل نارضايتي اين دسته از افراد بوده است 

  

  ـ درصد عالقه يا عدم عالقه به كوچ اعضاي خانوارهاي ساكن٩جدول 
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 عالقه

 اعضاء
 جمع خير بلي

 ١٠٠ ٨/٤٧ ٢/٥٢ رئيس خانوار
  ١٠٠  ٢/٦٥ ٨/٣٤ همسران خانوار

  وهشهاي پژ يافته: مأخذ 

  

درصد همسران آنها،  ٣٥يافته و  درصد رؤساي خانوارهاي اسكان ٥٢حدود   

اند كه اين امر مبين آن است كه اوالً رؤساي خانوارها نسبت  مند به كوچ بوده عالقه

دارند و ثانياً علت مهم اين عالقه، عمدتاً به   به همسران خود عالقة بيشتري به كوچ

  ).٩جدول (زمينة اشتغال و كسب درآمد است يافتگان در  لحاظ مشكالت اسكان

روي  درصد خانوارهاي ساكن اظهار كردند كه در آينده نيز قصد كوچ ٧٤حدود 

هاي جاذب  دهد همان طور كه در شيوة اسكان، انگيزه اين مسئله نشان مي. ندارند

نشيني نيز به علت وجود مشكالت مختلف  اقتصادي وجود ندارد، در شيوة كوچ

رغم  هاي جاذب وجود ندارد و علي برداري از مراتع انگيزه ر زمينة بهرهويژه د به

مشكالتي كه خانوارها در اسكان دارند، اكثر آنها رغبت چنداني به ادامة مجدد 

  ).١٠جدول (روي ندارند  كوچ

  

  هاي آينده روي خانوارهاي ساكن در سال ـ قصد كوچ١٠جدول 

  )به درصد( 

 قصد

 ميزان
 جمعمعلوم نيست خير بلي

 ١٠٠ ٧/٨ ٩/٧٣ ٤/١٧ درصد
  هاي پژوهش يافته: مأخذ 
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ترين مزيت اسكان را نداشتن مشقات  درصد خانوارهاي ساكن، مهم ٦١حدود   

 ١١حدود . اند روي و بعد از آن دسترسي بهتر به تسهيالت رفاهي ذكر كرده كوچ

بيشتر  درصد خانوارهاي ساكن نيز براي اسكان، مزيت اقتصادي مانند كسب درآمد

  ).١١جدول (اند  را ذكر كرده

  

  

  

يافته و درصد خانوارهاي  هاي اسكان از نظر خانوارهاي اسكان ـ مزيت١١جدول 

  كننده به هر كدام اشاره

 مزيت

  

  

 ميزان

 مزاياي اسكان وجود مزيت در اسكان

 جمع اردند دارد

عدم تحمل 

مشقات 

 روي كوچ

استفادة بيشتر 

از تسهيالت 

 رفاهي

كسب 

درآمد 

 بيشتر

 جمع

 ١٠٠ ١١ ٣٠ ٥٩ ١٠٠ ١/٣٩ ٩/٦٠ درصد

  هاي پژوهش يافته: مأخذ 

  

رو كه از كوچ خود  يافته، درصد خانوارهاي كوچ از ديدگاه خانوارهاي اسكان  

ترين علل  به نظر آنها مهم. راضي هستند، كمتر از درصد خانوارهاي ناراضي است

، كسب درآمد بيشتر، استفاده روي خود به ترتيب فراواني رضايت گروه اول از كوچ

ترين علل عدم رضايت گروه دوم به  از هواي مطبوع ييالق و داشتن مرتع و مهم

برداري از مراتع،  ترتيب فراواني، نداشتن پروانة چرا، درگيري با ديگران در بهره

  .خشكسالي و كمبود مرتع و عدم صرفة اقتصادي دامداري است

به . است) نه اجتماعي(فته عمدتاً اقتصادي يا مشكالت خاص خانوارهاي اسكان  

ترين اين مشكالت به ترتيب فراواني، بيكاري، مشكل دامداري در  طوري كه مهم

  .روستا، گرمي آب و هوا و نداشتن امكانات مناسب زيست ذكر شده است
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رو و  نتايج بررسي مشكالت اقتصادي و اجتماعي و زيستي خانوارهاي كوچ  

ترين مشكالت خانوارهاي ساكن در امور دامداري  دهد كه مهم يافته نشان مي اسكان

  .به ترتيب فراواني كمبود علوفه و نداشتن مرتع بوده است

ترين مشكالت خانوارهاي ساكن در امور زراعت به ترتيب فراواني، كمبود  مهم  

  .آب كشاورزي، كود و لوازم كشاورزي است

يدني به ترتيب فراواني از كمبود سهمية نفت و گاز و قطع مكرر آب آشام  

  .ترين مشكالت خانوارهاي ساكن در امور زيربنايي بوده است مهم

كمبود مصالح ساختماني و اخذ پروانة ساخت و تأخير در تحويل مصالح به   

يافته در زمينة لوازم و مصالح  ترتيب فراواني از مشكالت مهم خانوارهاي اسكان

  .ساختماني است

كمبود اجناس . اند اوني، خانوارهاي ساكن كمتر مشكل داشتهدر امور مربوط به تع  

  .موردنياز در تعاوني از جمله مشكالت اين خانوارهاست

  .مشكل مهم خانوارهاي ساكن در زمينة امور آموزشي نبود مدرسة راهنمايي است  

ترين مشكالت خانوارهاي  نبود دكتر دائمي و كمبود حمام بهداشتي از جمله مهم  

  .امر بهداشت و درمان است ساكن در

قديمي و كوچك بودن مسجد و نداشتن روحاني از مشكالت مهم مذهبي   

  .خانوارهاي ساكن است

ترين مشكالت خانوارهاي ساكن  در زمينة توليد و فروش صنايع دستي، مهم  

ترتيب فـراوانـي، بازار نامناسب فـروش فـرش و گـرانـي مواد اوليه بوده  است  به

  .)١٢جدول(

رو در زمينة صنايع دستي به تفكيك نوع  ـ مشكالت خانوارهاي كوچ١٢جدول 

  )به درصد(مشكل و منطقة كوچ 

 نوع مشكالت داشتن مشكل مشكل
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 منطقه

نبود بازار  جمع خير بلي

 مناسب

گراني 

 مواد اوليه

جمع ساير واسطه

١٠٠ ٥ ــ ٣٥ ٦٠ ١٠٠ ٥/٧٣ ٥/٢٦ ييالق

 ١٠٠  ٥/٢  ٥/٥  ٣٤ ٥٨ ١٠٠ ٦/٤٥ ٤/٥٤  قشالق
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درصد خانوارهاي ساكن به ترتيب  ٣٥ترين مشكالت بيش از  به طور كلي مهم  

فراواني، بازار نامناسب فروش فرش، گراني مواد اوليه، كمبود مصالح ساختماني، 

نبود دكتر دائمي، كمبود علوفه، كمبود حمام، نداشتن روحاني، كمبود آب كشاورزي 

  .ود مدرسة راهنمايي بوده استو نب

 
  ها يادداشت
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 ، ديباچه١٣٤٣ـ ثرث، ٣
 ١٥٤، ص ١٣٦٠الهي بهاروند،  ـ امان٤
 ١٢، ص ١٣٦٢ـ فيروزان، ٥
 ١٣٧٢ـ طيبي، ٦
 ١٣و ١٢، صص ١٣٦٦ـ افشار سيستاني ، ٧
 ١٣٦٤زشي، ريزي آمو ـ سازمان پژوهش و برنامه٨
 ـ همان٩
 ١٣٦٧ـ بديعي، ١٠
 ١٣٦٩ـ مشيري، ١١
 ١٣٧٠ـ فرهادي، ١٢
 ١٣٦٤ـ تركمان، ١٣
 ١٣٦٧اللهي بهاروند،  ـ امان١٤
 ١٣٧٣ـ مطيعي لنگرودي، ١٥



  ١٠٧  سنجش نگرش خانوارهاي عشايري در زمينة اسكان و مشكالت موجود

  

 ١٣٦٧ـ مركز آمار ايران، ١٦
 ١٣٦٦ـ مركز آمار ايران، ١٧
 ١٣٧٤ـ ايرواني، ١٨ـ٢٤
  

   منابع

ـ چادرنشينان و طوايف عشايري  ها ر شناخت ايلاي ب مقدمه، )١٣٦٦(افشار سيستاني، ايرج 

  .هما: تهران. جلد اول .ايران

  .٢ آگاه، چ: تهران. نشيني در ايران ، كوچ)١٣٦٧(امان اللهي بهاروند، اسكندر 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. نشيني در ايران ، كوچ)١٣٦٠(ــــــــــــــــ 

نامة كارشناسي  پايان. شناختي عشاير عرب جرقويه بررسي جامعه، )١٣٧٤(ايرواني، محمدرضا 

  .ـ واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسالمي: ارشد، دهاقان

: ، تهران٢چ  ).جلد دوم؛ جغرافياي انساني(جغرافياي مفصل ايران، ، )١٣٦٧(بديعي، ربيع 

  .اقبال

پرورش،  وزارت آموزش و: تهران .آشنايي با جامعة عشايري ايران، )١٣٦٤(تركمان، منوچهر 

ريزي درسي، گروه  ريزي آموزشي، دفتر تحقيقات و برنامه سازمان پژوهش و برنامه

  .آموزش و پرورش روستايي و عشايري

دانشگاه تهران، : ترجمة كاظم وديعي، تهران. )ديباچه(، ايل باصري ، )١٣٤٣(ثرث، فردريك 

  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي

: تهران .آشنايي با جامعة عشايري ايران، )١٣٦٤(موزشي ريزي آ سازمان پژوهش و برنامه

ريزي درسي، سازمان پژوهش و  وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقيقات و برنامه

  .ريزي آموزشي برنامه

: تهران. شناسي ايالت و عشاير شناسي و مردم ، مباني جامعه)١٣٧٢(اهللا  طيبي، حشمت

  .دانشگاه تهران

. »اره نوعي تعاوني كهن و زنانه در روستاها و ايالت ايرانو«، )١٣٧٠(فرهادي، مرتضي 

  .سازمان امور عشايري ايران: ، تهران١٦ش . فصلنامة عشايري ذخاير انقالب

  .آگاه: تهران. ايالت و عشاير، )١٣٦٢. (فيروزان، ت

). ١٣٦٦تير (ـ اقتصادي عشاير كوچندة كشور  ، سرشماري اجتماعي)١٣٦٦(مركز آمار ايران

  .مركز آمار ايران :تهران



  فصلنامة روستا و توسعه  ١٠٨

  
، نتايج تفصيلي كل كشور، سرشماري اجتماعي ـ اقتصادي عشاير )١٣٦٧(ـــــــــــــ 

  .مركز آمار ايران: تهران ).١٣٦٦تيرماه (كوچنده 

مركز : تهران .ـ اجتماعي عشاير كوچنده ، نتايج سرشماري اقتصادي)١٣٦٦(ـــــــــــــ 

  .آمار ايران

مجلة علمي پژوهشي  .»نوماديزم) قومي(اي  مسائل نوين قبيله«، )١٣٦٩(مشيري، سيد رحيم 

  .٢، ش١س. دانشنامه

دانشگاه : مشهد. جغرافياي اقتصادي ايران، ج اول، )١٣٧٣(مطيعي لنگرودي، سيدحسن 

  .فردوسي

  .خوارزمي: تهران .١تكامل فئوداليسم در ايران، ج  ،)١٣٥٨(نعماني، فرهاد 


