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 يافته اسكان يبر خانوارها ريعشا اجتماعي اسكان - اقتصادياثرات  يبررس

  لرستان در استان

  ∗و فيروز دريکوندي يدرضا کرميحم
 ۲۲/۲/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش  ۹/۳/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

  چكيده

ت از سرع كشوربه کل  لرستان نسبت استاندر  عشاير خودجوش روند اسكان ،طي دو دهه گذشته
در گرو توجه به  هاي اسكان پايداري طرحموفقيت و  از آنجا که. است ري برخوردار بودهباالت

 حاضر تحقيق هاست، هدفسطح آن يو ارتقا يعشاير جامعه ياجتماع -ياقتصاد يهاشاخص
لرستان  يافته استاناسكانر وضعيت خانوارهاي ر ديعشا اجتماعي اسكان -اقتصاديبررسي اثرات 

 يريخانوار عشا ۲۹۲۵ آن يآمارجامعه  بوده، يشيمايپبه روش  تأثير يابيق، ارزشيقتح نوع. بود
 حجم .گرفت يرا دربرملرستان  ندةکوچ ريخانوار عشا ۱۴۶۳۸و ) و خودجوش يتيهدا( افتهياسکان

خانوار تعيين و  ۱۸۰ کدامهر ) شاهد گروه( ندهكوچ يافته و عشايرر اسكانينمونه براي عشا
پژوهش نشان  يهاافتهي .شد انجام ۱۳۹۱در سال  منظم ةشدبنديي به روش تصادفي طبقهگير نمونه
 ، نوع شغل، سطحيدام ، تعداد واحدين زراعيزان زمي، مير بر نرخ باسوادياسکان عشا داد که

                                                           

 لرسـتان ي اسـتان  عـ يطب منـابع  وي آموزش کشـاورز  و قاتيتحق مرکز يعلم ئتيه مسئول و عضو يسندةنوترتيب،  به ∗
)hamidkarami75@yahoo.com( ي و و آمـوزش کشـاورز   قـات يت و پژوهشگر مرکـز تحق يريارشد مدکارشناس؛ و

 .لرستان ي استانعيطبمنابع 
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 درماني، سطح –از امكانات بهداشتي برخورداري اجتماعي، سطح -از امكانات فرهنگي برخورداري
بر  ومثبت  تأثيرافته ير اسکانيعشا ياي خانوارها از امكانات رفاهي و خدمات بيمه يبرخوردار

  .است داشته يمنف تأثيرها زان درآمد آنيت اشتغال و ميوضع

  ).استان( ر، ارزيابي اثرات، لرستانياسکان عشا: ها واژهکليد
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

 يهاکشور، برنامه يفرهنگ و ي، اجتماعيدوم، سوم و چهارم توسعه اقتصاد يها برنامه يط
ت يتقو و زيد بر تجهير با تأکيبه کوچ و اسکان داوطلبانه عشا يده سامان يبرا يراهبرد
، يدياز خدمات تول ي، برخورداريت زندگيفيک يتوسعه به منظور ارتقا مستعد يهاکانون

. جرا شدا يريعشا يهابومستيدر ز يطيمحستيز يهاجاد تعادلي، و ايو اجتماع ييربنايز
هزار دو  مجموعه عمراني كه هر مجموعهپنجاه  پنجم، مقرر شد كه برنامه در ،نيچنهم

تبديل  هاي عمراني هدف از ايجاد مجموعه .دهد، ايجاد شود مي  پوشش قرار  خانوار را تحت
دامداري توأم بوده و بر  و به زندگي كشاورزي) عشاير( متحرك دامداران تدريجي اقتصاد
 د شدهيتأک ها ك در ايجاد اين مجموعهمتحر معتمدان دامداران و نمايندگان لزوم مشاركت

  .)۱۵: ۱۳۸۹زاده، آقاسي( است
دهد  هاي گذشته نشان مي شده در اين زمينه طي سالهاي اتخاذ بررسي عملكرد سياست

، آنگرفته در مناطق عشايري كشور و دستاوردهاي صورت يها رغم برخي اقدام بهکه 
كه تا پايان سال  يا گونه به ،است شده محقق شدهبيني نظر كمتر از ميزان پيش داهداف مور

 مطالعات دفتر( اند اسكان يافته هاي توسعه خانوار عشايري در كانون ۷۵۴۱۴، تنها ۱۳۸۸

   ).۱۳۹۱ ،ييعشاير و رضا جامع
مناسب  ياهدامپروري جايگ نهيزممناسب، از ديرباز در  اقليمي دليل شرايطهب ،لرستان استان

ميليون  ۵/۶حدود  ،وسعت كشور از درصد ۷۳/۱تنها  از ياين استان با برخوردار. است داشته
ششم در ة داده و داراي رتب را در خود جاي) جمعيت دامي كشور از درصد ۵/۵( واحد دامي
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 تا ۱۳۶۶ هاي كوچنده طي سال عشاير ، نتايج سرشمارين همهيا با .كشور است هايبين استان
، يافته درصد افزايش سهجمعيت عشايري كشور حدود  ،اين دوره طي هک دهدنشان مي ۱۳۸۷
  .كاهش داشته است درصد ۲۳عيت عشايري استان لرستان كه جم حالي در

  ت عشاير لرستان و تحوالت آنيجمع -۱جدول 

  سال

خانوار 

ييالقي 

  لرستان

جمعيت 

ييالقي 

  لرستان

خانوار 

ييالقي 

  كشور

جمعيت 

ييالقي 

  كشور

سهم خانوار 

ييالقي استان به 

  كشور

سهم جمعيت 

ييالقي استان به 

  كشور

۱۳۶۶  ۱۷۱۸۶  ۱۰۹۱۳۶  ۱۸۰۲۲۳  ۱۱۵۲۰۹۹  ۵۳/۹  ۴۷/۹  

۱۳۷۷  ۱۵۹۳۳  ۱۰۶۶۰۶  ۱۹۹۹۳۰  ۱۳۰۴۰۸۹  ۹۷/۷  ۱۷/۸  

۱۳۸۷  ۱۴۶۳۸  ۸۳۷۳۹  ۲۱۲۶۶۰  ۱۱۸۶۸۳۰  ۹/۶  ۰۶/۷  

 ) ۱۳۸۸و  ۱۳۷۷، ۱۳۶۶( مركز آمار ايران: خذمأ

ر ديگو  شدن مراتع، فقير و استان و تخريب دام در مراتع بودن تراكم حال، باالن يع در
لرستان نسبت به كل  عشاير در استان سبب شد تا روند اسكان اجتماعي - عوامل اقتصادي

 اسكان هاي پايگاهكل در  در واقع، همه، نيا با .برخوردار باشد كشور از سرعت باالتر
 هاي کوهدشت، اليگودرز و ازنا در شهرستانعشاير  رامو کلة استان كه توسط ادار هدايتي
ها بقية آن اسکان واند  افتهياسکان خانوار عشايري  ۱۵۰ تنها اند،ريزي و مديريت شدهبرنامه

بوده  )يزيربرنامه بدون(صورت خودجوش دهند، بهافتگان را تشكيل ميياسكان كه اكثريت
  ).۱۲۹ :۱۳۸۸ لرستان، ريعشا امور کلة ادار( است

مبهم و قابل  يحدود تا تان لرستان فارغ از روند سريع آنآنچه اسكان عشاير را در اس
در اين نوع اسكان، عشاير بر . عشاير است) برنامه بدون( ده، اسكان خودجوشکرمل أت

قتصادي دارند، ساكن ي كه وابستگي اجتماعي يا اياساس منابع و امكانات خود در روستاها
و در  اند نقشي نداشته زمينه نيا اندركاران اسكان درعشاير و دست ورامشده و سازمان 
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و براي پايداري آنچه مسلم است، . اطالع هستند عشاير بي از اسكان ي، حتبيشتر موارد
مناسب، دسترسي به خدمات  پايدار و درآمد هاي اسكان عشاير، ايجاد اشتغال طرحموفقيت 

از  يابي مناسب محل استقرار عشاير به همراه مكانهاي مالي و زيربنايي  ضروري و حمايت
اجتماعي  - به بررسي اثرات اقتصاديپژوهش حاضر ، بنابراين. اهميت ويژه برخوردار است

 پيامدهاي مثبت و منفي آن يو ارزيابيافته ناشي از اسكان بر وضعيت خانوارهاي اسكان
  .دپردازيم

گذار بوده است که تأثيرمختلف  ينظر ياهدگاهيد ،ريعشا و اسکان يده نه سامانيدر زم
، عدالت يرات اجتماعييو مهاجرت، تغ يني، شهرنشينوساز: ندازا ها عبارتن آنيترمهم

 دفتر( داريو توسعه پا ،يطيمحستيز ي، راهبردهاياساس يازهاين تأمينو  ياجتماع

 يپ که درق حاضر يت و هدف تحقيبا توجه به ماه). ۱۳۹۱ ،ييعشاير و رضا جامع مطالعات
به  ،در ادامه ،بر اسکان مؤثر يل روابط عليو نه تحل طرح اسکان است يج اجراينتا يابيارز
 ،اندانجام شده »يابيقات ارزيتحق«که در چارچوب  ييهادسته از پژوهشج آن ينتا
زان ي، منظم و جامع در مورد مينيه شواهد عيته يابيقات ارزيمنظور از تحق. ميپرداز يم

دست آمده و  ج بهيزان نتايشده و م نييدن به اهداف تعيها در رس امهت برنيموفق
قات ياست که با تحق يقات کاربردي، تحقيابيقات ارزيتحق ،نيبنابرا. است نشده ينيب شيپ
 ياجتماع يها دهين پديموجود ب يافتن روابط علي آن که هدف ينيقات تبيي، مانند تحقياديبن

توجه  با ،نيبنابرا). ۷۷: ۱۳۷۲، يپناه( هاست، فرق دارد يهنظرها و  هيبا طرح و آزمودن فرض
 پژوهش ي، چارچوب نظريريدر ارتباط با جامعه عشا يادگاه توسعهير بودن ديبه فراگ
 يريعشا يخانوارها ياجتماع - ياقتصاد يهانوع سکونت بر شاخص تأثير يابيارز حاضر
  .افته استياسکان

اجراي اين  بر اين باورند که، متوليان استاني رستانل هاي اسكان عشاير ن ناكامييدر تبي
م ئداوطلبانه بودن اسکان دا. است توفيق نداشتهچندان ل مختلف تاکنون يطرح ملي به دال
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 ريعشاادارة کل امور ( شود بودن اجراي اين طرح عنوان مي ل کنديترين دال عشاير از مهم
 بناي يا وام اعطاي چون تمهيداتي با ايردولت از اسكان عش ،رانيدر ا). ۱۲۹ :۱۳۸۸ لرستان،

 تنها زيرا اند،بوده همراه شكست با غالباً هاي حمايتيشيوه اين اما كند؛مي پشتيباني مسكن

 فعاليت و براي يكجانشيني كافي و مناسب طبيعي منابع داراي زاگرس از معدودي نقاط

) ۸۱ :۱۳۸۸( اءتوانايض و يتوکل). ۱۵۸ :۱۳۸۰ اهلرس،( است پايدار دامداري و كشاورزي
 ياصل عنوان منبعدام به ديشد ر با کاهشيعشا اند که اسکانکرده يريگ جهيق خود نتيدر تحق

 معاش تأمينبه منظور  يفصل يهاش مهاجرتيو افزا يکاريب درآمد همراه بوده و موجب
  . است خانوار شده

کاهش بعد  بهسکان دهد که اينشان م )۱۲۲ :۱۳۸۲( يج پژوهش باقريدر مقابل، نتا
ب درآمدها ير در ترکييش درآمدها، تغيکاهش نرخ مهاجرت، کاهش تعداد دام، افزا خانوار،
 يهاتيش نقش فعاليدر اشتغال و درآمد خانوارها، افزا يها، کاهش نقش دامدار نهيو هز

 ير به مراکز آموزشيعشا يدر اشتغال و درآمد خانوارها، بهبود دسترس يو خدمات يکشاورز
در ) ۱۱۵ :۱۳۸۴(رآباد يم يق قائميج تحقين، نتايچنهم. انجاميده است يدرمان يو بهداشت
 يدار يدهندة معن نشان يغرب جانيآذربا ر استانيعشا اسکان ياقتصاد و ياجتماع تمورد اثرا

و کاهش  درآمد،شيافزا ،مرتع تيمرتع، ظرف تيوضع يرهاير با متغيعشا اسکان رابطة
  . ستخانوارها يبرا يستيو ز يمکانات رفاهش ايو افزا يکاريب

به نتايج زير  ،تالش فرهنگي عشاير تغييرات يبا بررس ،)۱۳۸۶( ريگ قرباني و فررفيع
 هاي اقتصادي كامالًسنتي مشاغل و فعاليت شكل ،شدن عشاير با يكجانشين )الف :اندرسيده

امداري به مشاغل از دمعيشت  نوع و نيز سنتي به صنعتي از دامداري و متحول شده
 ارتباط جمعي و افزايش هايگسترش رسانه )ب خدماتي تغيير کرده است؛ -كشاورزي
نوع پوشاك، نظام خانواده، (در سطح نيازهاي افراد  منطقه هاي رسمي در ميان عشاير آموزش

  . ده استعميق را پديد آور يتغيير و تحوالت) هاي فرهنگيباورها و ساير جلوه



 حميدرضا کرمي و فيروز دريکوندي                                   ۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۶

 در) كانون خودجوشپانزده كانون هدايتي و  ۴۵( كانون شصت ابي اسكان درنتايج ارزي
 يارتقا باعث اسكان ،كالبدي و اجتماعي هايزمينه درکه  دهدمي نشاناستان كشور  ۲۲
 داشته توجه قابل رشد خدماتي مختلف هايسرانه و شده هاشاخص درصد نود از بيش
 و زراعت به دامداري از خانوارها معيشت ييرتغ باعث اسكاننيز  ياقتصاد زمينه در. تاس

  ).۱۳۹۱ ،ييعشاير و رضا جامع مطالعات دفتر( است شده باغداري
 - ۱: گرفت جهينت چنين توان ي، منيشيمطالعات پ قات ويتحقنتايج  يبندجمعو  يبا بررس

ا و ل تنگناهيدلبه آنها، يفرهنگ يدارراثيو م يمل در اقتصاد ندهکوچ ريوجود نقش عشا با
موجود بر سر راه  يو فرهنگ ياسي، سي، اجتماعي، اقتصاديفناور، يشناخت بوم يهاتيمحدود

ها و اقدامات استيس -۲؛ ر استيناپذو اجتناب يضرور ير امرين جامعه، اسکان عشايا
که  يا گونه شده، بهن و اجرا يريگيپ يطور جدگذشته به ةسال ة پنجبرنام پنجشده در طول انجام

مات و يتصم -۳؛ است بوده يتيهداش از اسکان يب) خودجوش( برنامهسکان بدون سرعت ا
ن يات ايو به مقتض صورت گرفتهن خصوص در سطح کالن يشده در اانجام يهايزيربرنامه

شده که انجام يهايابيارز -۴؛ و استتوجه الزم نشده  ياو منطقه يجامعه در سطوح محل
م يکشور تعم يريها به کل جامعه عشاج آنيگرفته و نتاصورت ) يمل( در سطح کالن بيشتر
  .نده آن باشدين جامعه و آيا يبرا يگذاراستيس يتواند مبناي، نماست شدهداده 

در  يريعشار جامعه يو نقش انکارناپذ اربتج, يتوجه به حقوق انسان با ،نيبنابرا
، يعلم يهاروشبا  کهآن، ضرورت دارد مانند و  يدات کشاورزيو تول يبردار بهره

 و شده، نقاط قوت ييشناسا يامنطقه و يمحل ن جامعه در سطوحيمختصات نظام موجود ا
تا  شود ي، بررساست شدهر انجام يعشانه اسکان يکه تاکنون در زم يضعف اقدامات

 يعلم و متقن يهابر روش ين جامعه مبتنياندرکاران مرتبط با امات و اقدامات دستيتصم
ن يشده در ار و اقدات انجاميعشا ان، اسکانيزعم متولکه به جااز آنهمچنين، . باشد

 و هاا حداقل مطابق با برنامهيمالحظه نداشته و ق قابل يخصوص در استان لرستان، توف
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 يابيکه تاکنون ارزن نکته يدب تيعنا با ،نيچنافته است و هميتحقق ن شدهينيبشيانتظارات پ
حاضر انجام پژوهش  ،نگرفتهن استان صورت ير در ايعشا ات اسکانتأثيرنه يمستقل در زم

  .  يافته استضرورت 
لرستان  عشاير در استان ارزيابي اثرات اجراي طرح اسكان حاضر هدف اصلي تحقيق

  :ند ازا عبارت آننظر  مورد اهداف ،بنابراين است؛ و
زان يم شامل يافتههاي اقتصادي خانوارهاي اسكان طرح اسكان بر شاخص تأثير يابيارز -۱

  ؛ ويدام تعداد واحد و ،ين زراعيزان زميزان اشتغال، نوع اشتغال، ميدرآمد، م
زان يم شامل يافتههاي اجتماعي خانوارهاي اسكان طرح اسكان بر شاخص تأثير يابيارز -۲

 -ياز امکانات بهداشت يزان برخورداري، مياجتماع - ياز امکانات فرهنگ يبرخوردار
   .و نرخ سواد ،يامهيو خدمات ب ياز امکانات رفاه يزان برخورداري، ميدرمان

   يشناسروش

 گروه دواين  ياصالح آن، از نظرات ةبراي بررسي روايي پرسشنام بوده و يپيمايشحاضر  روش پژوهش

مديران و كارشناسان امور  )ب ، واقتصادي و اجتماعي متخصصان علوم )الف: ه استشد يگير بهره

بازنمايي  ضريب شده واستفاده  )۱(مجدد از روش آزمون نيز ر پرسشنامهبراي سنجش اعتبا. عشاير

بوده و در آن،  تأثيرحاضر از نوع ارزشيابي  تحقيق .استحاكي از اعتبار مناسب آن ) درصد ۸۸( پرسشنامه

را ق دو طبقه يآماري تحق جامعه رو، از اين. است استفاده شده شاهد مون با گروهزآپس از طرح ارزشيابي

 ۵۴در يافته  اسکانخانوار  ۲۹۲۵ ، شاملخودجوش و هدايتي ةيافتخانوارهاي اسكان )الف: گيرد يربرمد

برآورد حجم نمونه در هر  ،بنابراين .خانوار ۱۴۶۳۸ ، شاملييالقي ةخانوارهاي كوچند) ب ؛ وتوسعه كانون

  :ده استن، به روش زير انجام شيشيقات پيصورت مجزا و با استفاده از تحقدو طبقه به

  :کوکران رابطةبا استفاده از  ندهكوچ نمونه براي عشايرحجم  برآورد) الف
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  :كوكران رابطةيافته با استفاده از ير اسكانبرآورد حجم نمونه براي عشا) ب
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گيري، حجم نمونه در هر طبقه به  ان اطمينان و جبران خطاهاي نمونهبراي باال بردن ميز

تصادفي  در هر دو جامعه به روش ۱۳۹۱ گيري در سالونهنم. افتيخانوار افزايش  ۱۸۰

  . انجام شد )كسيستماتي( منظمشدة بنديطبقه

 شده، از جداول توزيع فراواني، درصدها، و آوري منظور توصيف اطالعات جمع به

 يهااز آزمون ،اتيآزمون فرض ين، برايچنهم. شدگيري بهره چون ميانگيني يها آماره

  .استفاده شد) ياسکوئر و فيکا( کيو ناپارامتر) و اف يت( کيپارامتر يآمار

  :از ندا پژوهش حاضر عبارت اتيرها و فرضيمتغ

 عنوان گروهافته، بهياسکان ريعشا يخانوارها شامل( نوع سکونت خانوار: ر مستقليمتغ

   ).گواه عنوان گروهبه ندهکوچ ريعشا يش، و خانوارهايآزما

 ، تعداد واحديزراع نيزان زميت اشتغال، نوع شغل، ميآمد، وضعدر زانيم: وابسته يرهايمتغ

از امکانات  يبرخوردار زاني، م)۲(ياجتماع - ياز امکانات فرهنگ يبرخوردار زاني، ميدام

 . يسوادبانرخ  و ،)۴(يامهيو خدمات ب ياز امکانات رفاه يبرخوردار زاني، م)۳(يدرمان - يبهداشت

  .دار وجود دارديتفاوت معن ندهکوچ ريفته و عشااير اسکانيزان درآمد عشاين ميب �

  .دار وجود دارديتفاوت معن کوچنده ريافته و عشاير اسکانيت اشتغال عشاين وضعيب �
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  .دار وجود دارديتفاوت معن کوچنده ريافته و عشاير اسکانين نوع شغل عشايب �

  .دار وجود دارديتفاوت معن کوچنده ريافته و عشاير اسکانيعشا يزراع نيزان زمين ميب �

  .دار وجود دارديتفاوت معن کوچنده ريافته و عشاير اسکانيعشا يدام ن تعداد واحديب �

  .دار وجود دارديتفاوت معن کوچنده ريافته و عشاير اسکانين نرخ سواد عشايب �

 ريافته و عشاير اسکانيعشا ياجتماع - ياز امکانات فرهنگ يزان برخوردارين ميب �

  .دار وجود دارديتفاوت معن کوچنده

 ريافته و عشاير اسکانيعشا يدرمان - ياز امکانات بهداشت يزان برخوردارين ميب �

  .دار وجود دارديتفاوت معن کوچنده

 ريافته و عشاير اسکانيعشا يامهيو خدمات ب ياز امکانات رفاه يزان برخوردارين ميب �

  .دار وجود دارديتفاوت معن کوچنده

  ج و بحث ينتا

ق مورد يتحق ات، مطابق اهداف و روشيرها و فرضيمتغ يليتحلو  يفيتوصج ي، نتاجانيدر ا

  .دريگيقرار م يو بررس بحث

  کوچنده افته وياسکان عشاير »بيشتر ساله و شش«نرخ باسوادي جمعيت  -۲جدول 

  وضعيت سواد

 سكونت نوع
 كل

 کوچنده يافته اسكان

 سواد بي
 ۷۵۳ ۴۴۳ ۳۱۰ تعداد

 ۷/۳۶ ۹/۴۳  ۸/۲۹ يفراوان درصد

 باسواد
 ۱۲۹۸  ۵۶۶ ۷۳۲ تعداد

 ۳/۶۳ ۱/۵۶ ۲/۷۰ فراواني درصد

 كل
 ۲۰۵۱ ۱۰۰۹ ۱۰۴۲ تعداد

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ فراواني درصد

      p< ، ۱ =df ، ۲/۴۴ =۲x ۰۱/۰    هاي پژوهش يافته: مأخذ
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 عشاير بيشتر و ساله شش جمعيت ، نرخ باسوادي۲ جدولدر  پژوهش يهاافتهيبر پاية 

از  درصد بيش ۱/۱۴رو،  و از ايندرصد بوده   ۱/۵۶ کوچندهدرصد و عشاير  ۲/۷۰يافته اسكان

 کداميافته هر  مردان و زنان جامعه عشايري اسكاننرخ باسوادي  ،همچنين. است کوچندهعشاير 

  . است کوچندهاز عشاير  چهارده درصد بيش

  كوچنده يافته واسکان عشاير »تربيش ساله و شش«هاي تحصيل جمعيت ميانگين سال - 3جدول 

  انحراف معيار ميانگين تعداد سكونت نوع

 ۸۶/۴ ۲۸/۵ ۱۰۴۲ يافته اسكان

 ۸۵/۴ ۲۳/۴ ۱۰۰۹ کوچنده

۰۱/۰ p< ، ۲۰۴۷ =df ، ۸۹۵/۴ =t 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

 ه و بيشترسال هاي تحصيل جمعيت شش ، تفاضل ميانگين سال۳جدول مطابق  ،نيچنهم

 کوچندهبه عشاير نسبت ) سال ۲۸/۵( يافته عشاير اسكان ين برايانگين ميا کهدهد ينشان م

  . شتر استيسال ب ۰۵/۱ )سال ۲۳/۴(
درصد عشاير  ۵/۹۵ توان گفت كه در روستاهاي محل سكونت مي ،در اين ارتباط

درصد دبيرستان وجود  ۴/۲۰ راهنمايي و درصد مدرسه ۱/۴۵ يافته مدرسه ابتدايي، اسكان
يافتگان، امكان عمومي در روستاي محل سكونت اسكان نقليه با وجود وسيله ،عالوه هب. دارد

 اما فاصله. است استفاده فرزندان آنها از امكانات آموزشي روستاهاي همجوار فراهم آمده
درصد  ۷۷راهنمايي و  درصد با مدرسه ۲/۵۵ابتدايي،  با مدرسه کوچنده درصد عشاير ۳/۲۲

فرزندان در كنار خانوار  تحصيل امكان ،واقع كيلومتر است و درده  بيش از با دبيرستان
 عمومي و مشكالت فرهنگي نقليه دسترسي به وسيله اين موضوع و عدم. وجود ندارد
درصد در  ۳۷ ابتدايي و شرايط در مقطع واجد درصد افراد ۵/۲۲ است كه موجب شده

به  آنهاموجب دسترسي بيشتر  رعشاي اسكان ،بنابراين. ندکنتحصيل  ترك راهنمايي مقطع
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با  حاضر ج تحقيقينتا. است بهبود وضعيت سواد آنها شده در نتيجه،آموزشي و  امكانات
  .تطبيق دارد )۱۳۸۴( رآباديم ينتايج پژوهش قائم

 تفكيك نوع سكونت وضعيت اشتغال جمعيت فعال به -۴جدول 

 وضعيت اشتغال
 

  نوع سكونت
 کل

 کوچنده يافته اسكان

 لشاغ
 ۵۳۳ ۲۷۶ ۲۵۷ تعداد

  ۷/۷۲  ۲/۷۵ ۲/۷۰ درصد

 جوياي كار بيكار
 ۲۰۰ ۹۱ ۱۰۹  تعداد

 ۳/۲۷  ۸/۲۴  ۸/۲۹  درصد

  کل
 ۷۳۳ ۳۶۷ ۳۶۶ تعداد

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درصد

۲۰/۰ p> ، ۱ =df ، ۵۹۵/۰ =۲x  
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

 پنج کوچنده يريعشا يزان اشتغال خانوارهاي، م۴جدول  يهاافتهيمطابق 
. افته استياسکان يدرصد کمتر از خانوارها پنج آنها يکاريزان بيو م شتريرصد بد

ت يان نوع سکونت و وضعيدار م يتنها تفاوت معنشود که نه يمالحظه م ،نيبنابرا
 تأثيرافته ياسکان يت اشتغال خانوارهايبلکه اسکان بر وضع ،اشتغال وجود ندارد

  .استداشته  يمنف
افته و ير اسکانيسه دو گروه عشايدر مقا ،ه هرچنداست ک يشايان يادآور

- به اسکان( ک گروه دوميدارد، اما با تفک يزان اشتغال گروه دوم برتري، مکوچنده

به نسبت يتيافته هداير اسکانيزان اشتغال عشاي، در م)و خودجوش يتيافته هداي
  . ديآيوجود مبهقابل مالحظه  يتغيير گريدو گروه د
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 تفكيك نوع سكونت عيت اشتغال جمعيت فعال بهوض -۵جدول 

 ت اشتغاليوضع

 

 نوع سكونت

 کل

 کوچنده  هدايتي يافته اسكان خودجوش يافته اسكان

 شاغل
 ۵۳۳ ۲۷۶ ۴۶ ۲۱۱ تعداد

 ۷/۷۲ ۲/۷۵ ۲/۸۵ ۶/۶۷ درصد

 جوياي كار بيكار
 ۲۰۰ ۹۱ ۸ ۱۰۱ تعداد

 ۳/۲۷  ۸/۲۴ ۸/۱۴ ۴/۳۲ درصد

  کل
 ۷۳۳ ۳۶۷ ۵۴ ۳۱۲ تعداد

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درصد

۰۱/۰ p< ، ۲ =df ، ۴۴۸/۹ =۲x  
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

يافته اسكان فعال عشاير درصد جمعيت ۶/۶۷ دهد کهينشان م ۵جدول  يهاافتهي
درصد جمعيت  ۲/۷۵و  ،يافته هدايتياسكان فعال عشاير درصد جمعيت ۲/۸۵خودجوش، 
ميزان اشتغال در  ،بنابراين. اندكار بوده جوياي بيكار بقيهشاغل و  کوچنده فعال عشاير

يافته از جامعه عشايري اسكان درصد بيش ۶/۱۷يافته هدايتي جامعه عشايري اسكان
  . است کوچنده از جامعه عشايري ده درصد بيشخودجوش و 

افته را در ياسکان ريعشات اشتغال يرات وضعييدر تغ مؤثرعامل بايد  ،نيبنابرا
 ييخانوارها وجو کرد، جست افتهياسکان يده در نوع مشاغل خانوارهاجادشيتحول ا
خود  بايدکباره يبه و اينک بود يدامدار ة آنهايشت، مهارت و سرمايوه معيش يکه عمر

به تجارب توجه  است باممکن  رو، از اين د انطباق دهند ويجد يط کاريرا با شرا
ن و عدم ييپا يري، خطرپذيگذارهيسرما ياندک برا يرمرتبط، توان ماليغ يشغل

  . آورند يآموزش، به مشاغل کاذب و موقت رو
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  تفكيك نوع سكونت نوع شغل اصلي جمعيت شاغل به -۶جدول 

۰۱/۰ p< ، ۴۲۷/۰ =Phi  
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

بيش از در شغل دامداري  اصلي شاغالن كوچنده ، ميزان اشتغال۶جدول  يهاافتهيمطابق 
يافته در مشاغل اسكان اشتغال اصلي عشاير ،و از طرف ديگر بودهيافتگان برابر اسكان ۵/۱

، و داري وري، تراكتورداري، ماشين گري و پيشه معامله( خدماتي زراعت، باغباني و مشاغل
اسكان عشاير موجب افزايش سهم زراعت و  ،نيبنابرا. كوچنده است از عشاير بيش) كارگري

  . يافتگان شده است اهش سهم دامداري در اشتغال اسكانباغباني و ك

  ميانگين ميزان زمين زراعي و درآمد عشاير -۷جدول 
 داري سطح معني tآماره  انحراف معيار ميانگين تعداد نوع سكونت شاخص

  ميزان زمين آبي
  )هکتار(

 ۷/۰ ۱۵/۰ ۱۷۹ کوچنده ۰۰۰/۰ ۵۲۴/۵ ۹/۲ ۳۷/۱ ۱۸۰ يافته اسكان

 ميزان زمين ديم

 )هکتار(

 ۷/۳ ۱۷/۲ ۱۷۹  کوچنده ۰۰۰/۰ ۰۲/۴ ۷/۷ ۷۳/۴ ۱۸۰ يافته اسكان

  زراعت ميزان درآمد
 )هزار تومان(

 ۳/۲۲۷۴ ۱/۸۵۰ ۱۷۹  کوچنده ۰۰۰/۰ ۸۵۸/۴ ۷/۳۷۵۵ ۳/۲۴۴۳ ۱۸۰ يافته اسكان

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  ينوع شغل اصل

 نوع سكونت
 

 کوچنده يافته اسكان كل

 زراعت
 ۵۶ ۳ ۵۳ تعداد

 ۵۲/۱۰ ۰۹/۱  ۶۲/۲۰ درصد

 باغباني
 ۶ ۰ ۶ تعداد

 ۱۳/۱ ۰ ۳۳/۲ درصد

 دامداري
 ۴۲۸ ۲۶۶ ۱۶۲ تعداد

  ۴۵/۸۰ ۷۳/۹۶ ۰۴/۶۳ درصد

 مشاغل ساير
 ۴۲ ۶ ۳۶ تعداد

  ۸۹/۷  ۱۸/۲ ۰۱/۱۴ درصد

 كل
 ۵۳۲ ۲۷۵ ۲۵۷ تعداد

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰  درصد
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 و درآمد) آبي و ديم( ميزان زمين زراعي ،، پس از اسكان۷ جدول يهافتهاياساس  بر
كه در  است حالي است؛ اين در افزايش يافته گيرچشم يا گونهيافته بهزراعت عشاير اسكان

 است؛ يافتگان واگذار نشدهگونه اراضي زراعي از طرف دولت به اسكانهيچ ،راستاي اسكان
ير تر از عشا يافته هدايتي بسيار پررنگ خانوارهاي اسكانزراعت در درآمد  نقش ويژهبه

  .جوش بوده استيافته خود اسكان

 کوچنده يافته و اسكان و درآمد دامداري عشاير تعداد واحد داميميانگين  -۸جدول 

 داري سطح معني tآماره انحراف معيار ميانگين تعداد نوع سكونت  شاخص

 تعداد واحد دامي
 ۶/۷۷ ۶۴/۷۹ ۱۸۰ يافته اسكان

۹۰۹/۶ - ۰۰۰/۰ 
 ۸/۱۳۳ ۳۴/۱۵۹ ۱۷۹ کوچنده

 درآمد دامداري

 )هزار تومان(

 ۳/۶۶۹۸ ۵۳۰۳ ۱۸۰ يافته اسكان
۸۳۳/۵ - ۰۰۰/۰ 

 ۷/۱۲۸۲۰ ۱۱۵۹۶ ۱۷۹ کوچنده

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

برابر  دوحدود  کوچندهدامي عشاير  ، ميانگين تعداد واحد۸جدول  يهاافتهيمطابق 
ميانگين درآمد حاصل از دامداري  ،نيچنبوده و هميافته دامي عشاير اسكان تعداد واحد

  . يافته استاز عشاير اسكان درصد بيش ۱۱۸ کوچنده عشاير

  )هزار تومان( کوچنده و يافتهاسكانعشاير ميانگين مجموع درآمد  -۹جدول 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

درصد  ۳۵ کوچنده، ميانگين مجموع درآمد ساالنه عشاير ۹جدول  يهاافتهيبر اساس 
 ،ريعشا از دو گروه ة اينسيدر مقاکه رسد ينظر مبه بوده ويافته از عشاير اسكان بيش
  .استافته داشته ياسکان يبر درآمد خانوارها يمنف تأثيرن اسکا

 داري سطح معني tآماره  درصد ميانگين تعداد نوع سكونت 

  مجموع درآمد
 )زار تومانه(

 ۱۰۰ ۹۳۸۹ ۱۸۰  يافته اسكان
۶۴۶/۲ - ۰۰۹/۰ 

 ۱۰۰ ۱۲۶۷۷ ۱۷۹ کوچنده
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ة ويش ويژهت اشتغال و بهيبا وضع نيزر يدرآمد عشا شد، تر گفته شيکه پگونههمان

کار و  ش از اسکان،يکه تا پ يي، خانوارهارو از اين دارد؛ارتباط ها آن يشت دامداريمع

جاد يت اشتغال و ايبا بروز تحول در وضعاستوار بوده،  يبر محور دامدار درآمدشان عمدتاً

ن يکه ااست  ذکرالبته الزم به . فته استايها، درآمدشان کاهش ر در نوع مشاغل آنييتغ

  .يتيافتگان هدايافتگان خودجوش صادق است تا اسکانياسکان بيشتر در موردموضوع 

  و کوچنده يافتهسه ميانگين مجموع درآمد عشاير اسكانيمقا - ۱۰جدول 

  انحراف معيار  )هزار تومان( ميانگين  تعداد  ع سكونتنو

  ۹۶۷۴  ۸۷۰۰  ۱۵۵  يافته خودجوش اسكان

  ۱۱۰۳۹  ۱۳۶۵۷  ۲۵  يافته هدايتي اسكان

  ۱۳۳۲۷  ۱۲۶۷۷  ۱۷۹  کوچنده

  ۱۱۸۷۱  ۱۱۰۲۸  ۳۵۹  كل

۰۱/۰ =Sig. ، ۲ =df ، ۴۵۹/۵ =F 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

 ۵۷يافته هدايتي اسكان يهااالنه خانوارس ، ميانگين درآمد۱۰جدول  يها يافتهبر اساس 

. است کوچندهاز عشاير  درصد بيش ۸/۷يافتگان خودجوش و از اسكان درصد بيش

 يافته بيش از عشاير اسكان کوچندهميانگين مجموع درآمد ساالنه عشاير  ،هرچند ،نيبنابرا

جدول ( است خودجوشيافته ، اما اين كاهش درآمد مربوط به عشاير اسكان)۹جدول ( بوده

باشد، به نوع  يندگاز سکونت و کوچ يکه تابعش از آنير بيزان درآمد عشايم يا گونه ، به)۱۰

 يخانوارها ياجتماع -يتواند بر ابعاد اقتصاديم يتيهدارو، اسکان  از اين. گرددياسکان برم

در حتي  ،)خودجوش( اسکان بدون برنامهبسا  چه مقابل، مثبت داشته و در تأثير يريعشا

  .دنبال داشته باشدبه گونه خانوارها نيا يبرا يمنف يامدهايپمقايسه با عشاير کوچنده، 
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  )تومان هزار( يتفكيك بخش اقتصاد بهکوچنده  و تهيافميانگين درآمد عشاير اسكان - ۱۱جدول 

 داري معني سطح tآماره درصد ميانگين تعداد نوع سكونت  بخش اقتصادي

  كشاورزي

 )و دامداري ، باغداريزراعت(

 

 ۲/۸۴ ۷۹۰۱ ۱۸۰ يافته اسكان

۷۸۲/۳ ۰۰۰/۰ 
 ۲/۹۸ ۱۲۴۵۳ ۱۷۹ کوچنده

 )و صنعتي خدماتي(غيركشاورزي 

 

 ۸/۱۵ ۱۴۸۸  ۱۸۰ يافته اسكان
۴۷/۴ ۰۰۰/۰ 

 ۸/۱ ۲۲۴ ۱۷۹ کوچنده

  مجموع درآمد

 

 ۱۰۰ ۹۳۸۹ ۱۸۰ يافته اسكان
۶۴۶/۲ - ۰۰۹/۰ 

 ۱۰۰ ۱۲۶۷۷ ۱۷۹ کوچنده

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

نعت در درآمد ساالنه عشاير سهم بخش خدمات و ص ،۱۱جدول  يها يافتهبر اساس 

و از اين منبع، درآمد ساالنه  درصد بوده ۸/۱ کوچندهدرصد و عشاير  ۸/۱۵يافته  اسكان

اسكان موجب افزايش  ،است؛ در نتيجه کوچندهبرابر عشاير  ۶/۵يافته حدود  عشاير اسكان

  .يافتگان شده است نعت در درآمد اسكانبخش خدمات و صسهم 

ژه در مقاطع دانشگاهي، يوافراد به سواد ميزان بايد گفت كه با افزايش ،زمينه اين در

ش و رغبت به بعضي مشاغل از جمله يافزا مشاغل و هاي اقتصاديانتظارات افراد از فعاليت

 دام يا كاهش تعداد ر فروش ويكي از عوامل مؤثر د ،نيچنهم. يابددامداري كاهش مي

ساير اطالعات . است همكاري فرزندان بيان شده انساني و عدم نداشتن نيروي خانوارها

. اسكان است ةهاي اقتصادي در نتيجبيانگر تغيير مشاغل و فعاليت شده در زمينه اشتغالارائه

ي دامدار هاي اقتصاديي، نوع غالب مشاغل و فعاليتکوچندگدر شيوه معيشت  با آنكه

آورند و  يم خدماتي روي و مشاغل يباغدار و يافته به سمت زراعتاست، عشاير اسكان

دورة يافته نسبت به اسكان درآمد خانوارهاي و در اشتغال هامشاغل و فعاليت گونه سهم اين

دامي  شدن عشاير، تعداد واحد با يكجانشين ،حال نيبا ا. دشو مي بيشتراز اسكان  پيش
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 درصد كاهش يافته ۴۵درآمد آنها از دامداري به  يافته به نصف و ميزانخانوارهاي اسكان

برابر  ۷/۶و  ۹/۲، ۲۱ ترتيب هاي خدماتي بهباغداري، زراعت و فعاليت مقابل، درآمد دراست؛ 

 ۳۷/۱ آبي خانوارها ميانگين زمين( زراعي به دليل محدوديت زمين همه، اين با. است شده

خانوارهاي  درصد درآمد ۵/۵۶ که درآمد دامداري همچنانا آنب ،)هكتار ۷۳/۴ هكتار و ديم

  . است كاهش يافته يافتهدرآمد عشاير اسكان ،دهد، در مجموع يافته را تشكيل مياسكان

ت از ييافته خودجوش با هدايتي، تغيير فعالعشاير اسكان ةمقايسدر  كهآن ديگر نكته

  ؛استتر گان هدايتي بيشتر و نمايانيافتخدماتي در بين اسكان - دامداري به كشاورزي

يافتگان خودجوش نسبت به اسكان ريزراعت گروه اخ و كه درآمد باغداري يا گونهبه

عشاير  شده، اسكانبه اطالعات ارائهتوجه شتر است و بايبرابر ب ۷/۲و  ۷/۱۵ ترتيب به

 خودجوش شده يافتگاندرآمد اسكان هدايتي و كاهش يافتگاندرآمد اسكان موجب افزايش

هدايتي، اسكان در يك رابطه دوطرفه بين  كه در اسكان گفت توانمي زمينه، اين در. است

مطالعات  دين منظور،ب و البته گرفتهعشاير صورتعشاير و با مشاركت امور عشاير و اداره

 عشاير در يك تجميع همچنين،. است انديشيده شده الزم نيز تدابير يحدود مختلف و تا

و سطح  کند يمها را تسهيل دانفني ب و ترويجي هايارائه آموزش و رساني تا خدماتروس

 يا گونه به از منابع در اختياربرداري  بهره رو، دهد و از اين يم را افزايش هاآگاهي آن و مهارت

 تر بوده خودجوش موفقنسبت به اسکان  يتياسكان هدابنابراين،  ؛گيرد يتر صورت م مناسب

 ياسكان موجب ارتقا نديعشاير طي فرا امور ، ارتباط عشاير با كارشناسانينهمچناست؛ 

فر و رفيع يهاافتهين، يبنابرا. است مهارت عشاير در زندگي جديد شده و سطح آگاهي

که اسكان عشاير در تالش را موجب تغيير معيشت از دامداري به ) ۱۳۸۶( گير يقربان

 اءتوانايض و يتوکل يهاافتهي ،نيو همچن ندا خدماتي گزارش كرده –شاغل كشاورزيم
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 ايج، با نتاست كه اسكان را موجب كاهش تعداد دام و افزايش بيكاري دانسته )۱۳۸۸(

  .دارند مطابقتحاضر  تحقيق

  فرهنگي و اجتماعي برخورداري خانوارها از امكانات يهاميانگين تعداد شاخص - ۱۲جدول 

  رانحراف معيا  ميانگين  تعداد  نوع سكونت

 ۹۴/۱  ۷۲/۴  ۱۸۰  يافته اسكان

 ۹۱/۱  ۹۸/۱  ۱۷۹  کوچنده

۰۰۱/۰ p< ، ۳۵۷ =df ، ۴۹۱/۱۳ =t 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

شاخص امكانات فرهنگي و اجتماعي مورد  ده، از مجموع ۱۲جدول  يها بر اساس يافته
در سطح  ،يعني( ۷۲/۴ها ن شاخصييافته از ا ، ميانگين برخورداري عشاير اسكانيبررس

، به استثناي سخن گريد به. است )، در سطح محروميعني( ۹۸/۱و عشاير کوچنده ) متوسط
 ريمعلم با عشا يکه امکان همراه( هاي نهضت سوادآموزي شاخص برخورداري از كالس

که عموماً ثابت و در ( يو اجتماع يفرهنگ يها، در ساير شاخص)کوچنده وجود دارد
از عشاير  يادشده بيشيافته از امکانات ي عشاير اسكانزان برخورداري، م)روستاها مستقرند

  .کوچنده است

  اي و خدمات بيمه برخورداري خانوارها از امكانات رفاهي يهاتعداد شاخص و ميانگين - ۱۳جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نوع سكونت

 ۹۷/۱  ۵۲/۸  ۱۸۰  يافته اسكان

 ۲۵/۲  ۰۲/۵  ۱۷۹  کوچنده

۰۰۱/۰ p< ، ۳۵۷ =df ، ۹۸۲/۱۶ =t 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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و خدمات شاخص امكانات رفاهي  پانزده، از مجموع ۱۳ جدول يها بر اساس يافته
 ،يعني( ۵۲/۸ها ن شاخصييافته از ا ، ميانگين برخورداري عشاير اسكانياي مورد بررس بيمه

 گريد هب. است) محروم در سطح نسبتاً ،يعني( ۰۲/۵و عشاير کوچنده ) در سطح متوسط
بيمه درماني، بيمه محصوالت كشاورزي و دامي، و  يهااستثناي شاخص به، سخن

داري وجود  يافته تفاوت معنيکوچنده و اسكان برخورداري از تلفن همراه كه بين عشاير
زان برخورداري ي، ميامهيو خدمات ب يمربوط به امکانات رفاه يهاندارد، در ساير شاخص

  .از عشاير کوچنده است يافته بيشعشاير اسكان

  برخورداري خانوارها از امكانات بهداشتي و درماني يهاميانگين تعداد شاخص - ۱۴جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نوع سكونت

 ۰۳/۲  ۸۸/۴  ۱۸۰  يافته اسكان

 ۷۳/۱  ۳۹/۲  ۱۷۹  کوچنده

۰۰۱/۰ p< ، ۳۵۷ =df ، ۵۱۲/۱۲ =t 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

و درماني مورد  يشاخص امكانات بهداش ده، از مجموع ۱۴جدول  ياه بر اساس يافته
در سطح  ،يعني( ۸۸/۴ها ن شاخصييافته از ا ، ميانگين برخورداري عشاير اسكانيبررس

، سخن گريد به. است) محروم در سطح نسبتاً ،يعني( ۳۹/۲و عشاير کوچنده ) متوسط
  .است ينيکجانشي يبا زندگمتناسب  عموماً يو درمان يامکانات بهداشت يهاشاخص
) يليو ا يي، روستايشهر( هاو مختصات آن ياجتماع يهانظام يهايژگيت به ويعنا
به مقصود  يواف افتهياسکان يشت خانوارهايوه معيش رييتنها تغ ،در اسکان دهد کهينشان م

ار و ديپاها در گرو اشتغال ت آنياستقرار و تثب نيز و يست، بلکه توسعه و بهبود زندگين
مناسب و به  يابيهمراه مکانبه ييربنايو ز يبه خدمات ضرور يدسترس مناسب و درآمد

 سهدر  حاضر پژوهش يهاافتهي. است) يتيهدا( شدهيزيراسکان برنامه ،حيعبارت صر
 ريافته نسبت به عشاياسکان يخانوارها يزان برخورداريم که دهدير نشان ميجدول اخ
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ن يا با سته فاصله وجود دارد؛يسته و بايتا سطح شا رچه هنوز همگتر است، مناسب کوچنده
زه يانگ نيز و يو اقتصاد يت و آرامش روانيتواند امنيم شرايطن يد اي، تداوم و تزاهمه

  . بخشد يفزون را افتگانيان اسکانيدر م يزندگد به يام شرفت ويپ

  هاشنهاديو پ يريگجهينت

، ير بر نرخ باسوادياسکان عشا دهندة تأثير مثبت نشان حاضرپژوهش  يهاافتهي، يکل طوربه
 -از امكانات فرهنگي برخورداري، نوع شغل، سطحيدام ، تعداد واحدين زراعيزان زميم

از امكانات  برخورداري درماني، سطح - از امكانات بهداشتي برخورداري اجتماعي، سطح
ت يبر وضعاسکان  يتأثير منفاما  و افتهير اسکانيعشا يخانوارها اي خدمات بيمه - رفاهي

دسته از مربوط به آن  عمدتاً يات منفتأثير ،هرچند. استبوده ها زان درآمد آنياشتغال و م
  . اندافتهياسکان  يتيرهدايغو  طور خودجوشاست که به يکسان

  :شودزير ارائه مي يهاو مشاهدات ميداني، پيشنهاد پژوهش حاضربه نتايج  توجهبا  ،نيبنابرا
هاي موجود و كاهش سهم كوچندگان از كل جمعيت كشور طي  به واقعيت توجه اب -۱

، به به اسكان کوچندهعشاير از درصد  ۷/۸۲ يمند عالقهبه  هاي گذشته و نظر دهه
 اقتصادي نيز برخوردار باشد، عشاير ي از توجيهکوچندگاگر  يحتکه رسد نظر مي
از ( زندگي و دستاوردهاي بشري نوين برخورداري از مواهب دليل عدمبه کوچنده

 درماني و آموزشي و مشقات - رفاهي، بهداشتي دسترسي به امكانات جمله عدم
ها و يگذاراستيس، بنابراين ؛يابندج اسكان مييتدرر بهي، ناگز)ندگيکوچ
  . نمايد يم يضرور يارچوب نظام ملعشاير در چ اسكان يالزم برا يهاريزي برنامه

 درآمد عشاير و بر اشتغال لرستان عشاير در استان است اسكانيس يكه اجرااز آنجا  -۲
هدايتي ة يافتدرآمد عشاير اسكان و و بر اشتغال منفي تأثيرخودجوش ة يافتاسكان
عشاير  اموركار سازمان  هدايتي در دستور اسكان داشته، الزم است کهمثبت  تأثير

 يبرا و مرتعي به عشاير زراعي اراضي واگذاري امكان در صورت عدمقرار گيرد و 
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 به منابع توجه ن نوع اسكان، بايمندي از ساير مزاياي امنظور بهرهبه ،هدايتي اسكان
اجتماعي در منطقه ييالق،  و وابستگي) زمين زراعي و مالكيت( عشاير اختيار در

  .عشاير فراهم شود يبابرنامه برا بند و يا قشالق، زمينه اسكانميان
اتفاق  به قريب كه اكثر است آن از حاكي حاضر ه در تحقيقشداطالعات ارائه -۳

 صورت خودجوش بوده و عشاير با توجه به منابعلرستان به عشاير در استان اسكان
. يابندملكي دارند، اسكان مي يا ي كه وابستگي اجتماعييخود در روستاها اختيار در
ده و از کردريافت نمسكن  وام يافتهاسكان درصد عشاير شصت حدود نمونه، يراب

در اند؛  کردهمسكن اقدام  نسبت به ساخت و يا خريد هاي خود محل فروش دام
گذاري در  مسكن، امكان سرمايه با توجه به باال بودن هزينه ساخت و خريد جه،ينت

. يافته سلب شده و يا حداقل كاهش يافته استاسكان توليدي از عشاير هايفعاليت
 ، دليل عمده اسكان خودجوش و عدمحاضر اني تحقيقبه مطالعات ميد توجه با

اطالع عشاير از تسهيالت و قوانين مربوط به  مسكن، عدم استفاده از تسهيالت
ويژه رساني الزم در مورد اسكان و بهاطالع ، شايسته است کهبنابراين. اسكان است

  .  به عمل آيد ندهكوچ عشاير يبرا اسكان هدايتي و روال و مزاياي آن
اشتغال خانوارهاي  و درآمد جمله داليل كاهش شده، ازاساس اطالعات ارائه رب -۴

هاي اقتصادي و جايگزيني فعاليت دام، عدم تعداد از كاهش ندا عبارت يافتهاسكان
؛ )زراعي ر زمينينظ( اختيار در نه از منابعيبرداري بهبهره مشاغل جايگزين، و عدم

 گاو مختلف پرورش هاي الزم در زمينه هايآموزش رو، شايسته است که از اين
 و هاي حمايتيسياست ياجراارائه شود و  شيري، پرواربندي و كاشت علوفه

 و سنگين، دام اصطبل، خريد بانكي براي ساخت قبيل اعطاي تسهيالت تشويقي از
  .ددر دستور کار قرار گير توليدي آوري شير آوردن زمينه جمع فراهم
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يافته اسكان عشاير يحداقل يسنت يبردار بر بهره يمبنحاضر  به نتايج تحقيق توجه با -۵
الزم  ،تعدادي از آنها يها از سو زمين اجاره دادن ياز اراضي زراعي در اختيار، و حت

يافته مورد توجه قرار  ي عشاير اسكانهاي اقتصاد بخشي به فعاليتتنوع کهاست 
هاي مختلف  هارتي در زمينهترويجي و م - هاي فني با ارائه آموزش ،نيچنگيرد؛ هم

هاي اسكان،  محل ةتوليدي و خدماتي، متناسب با ظرفيت و استعدادهاي بالقو
  .هدايت و حمايت الزم از عشاير انجام شود

 و زيربنايي آموزشي، خدمات ر ارائه خدماتينظ( خدمات و اقدامات اجرايي -۶
 ، و اعطايعياراضي زرا كردن مرتعي، آبي و اراضي زراعي عمراني، واگذاري

از حيطه اختيارات يك ) عشاير با اسكان ارتباطمورد نياز در  بانكي تسهيالت
 و صنايع چونهم ييهامشاركت دستگاه رو، از اينخارج است؛  سازمان خاص

آب،  كار، امور شهرسازي، اداره و مسكن پرورش، و دستي، آموزشصنايع معادن و
ة نام آيين ة پنجماد اين موضوع در. ت داردكشاورزي ضرور جهادو طبيعي،  منابع
ها که اين دستگاه يا گونه ، بهاست توجه قرار گرفته نيز موردعشاير  دهي سامان
بيني عشاير پيش الزم را براي اسكان ساالنه خود اعتبارات ند در بودجها موظف
ة ري، برنامعشاير با هماهنگي استاندا امور کل، شايسته است که اداره نيبنابرا. كنند
مشاركت آنها را  ةهاي مرتبط ابالغ و زميناسكان عشاير را به ساير دستگاه ةساالن

با وظايف سازماني خود در مورد اسكان عشاير  ارتباطو آنها را در سازد فراهم 
  .ديمند و متعهد نما وظيفه

   ها ادداشتي

1. test-retest method 

، کـه  شـاخص اسـتفاده شـد    ده، از اجتماعي و امكانات فرهنگيبراي تعيين سطح برخورداري عشاير از  -۲
روزنامه،  تلويزيون، راديو، سوادآموزي، نهضت دبيرستان، راهنمايي، مدرسه ابتدايي، مدرسه: اند از عبارت
ها به نسبت مساوي به ن شاخصيا). ۱۳۸۹ خليلي،( ترويجخانه  و اسالمي، ترويجي، شوراي هاي نشريه
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، و برخوردار نسبتاً -۴، متوسط -۳، محروم نسبتاً -۲، محروم -۱ :شرح تقسيم شدين دب) رتبه( سطح پنج
  ).۳۵ :۱۳۸۸محمدي،  خداپناه و بيك( برخوردار -۵

، که شد شاخص استفاده ، از پانزدهاي خدمات بيمه و رفاهي براي تعيين سطح برخورداري عشاير از امكانات - ۳
 همـراه، يخچـال،   تلفـن  ثابـت،  تلفـن  مناسب، آشاميدني آب شبكه، برق مناسب، دسترسي راه: اند از عبارت

 دام، جايگـاه  كشـاورزي، بيمـه   محصـوالت  درماني، بيمه بازنشستگي، بيمه مناسب، بيمه ساختمان كامپيوتر،
 سـطح  پـنج ها به نسبت مسـاوي بـه   ن شاخصيا. )۱۳۸۹خليلي، ( عمومي نقليه وسيلهو گاز،  نفت، جايگاه

برخوردار  - ۵نسبتاً برخوردار، و  - ۴متوسط،  - ۳نسبتاً محروم،  - ۲محروم،  - ۱: يم شدتقسشرح بدين ) رتبه(
  ).۳۵: ۱۳۸۸محمدي،  خداپناه و بيك(

، کـه  شـاخص اسـتفاده شـد    ده، از براي تعيين سطح برخورداري عشاير از امكانات بهداشـتي و درمـاني   -۴
 بـه  دسترسـي  ،درمانگـاه  بـه  دسترسـي  ،بهداشـت  خانـه  به دسترسي، مناسب آشاميدني آب: اند از عبارت

 امکانات بهداشت، و دفع فاضالب بهداشتي ،آشپزخانه مناسب ،بهداشتي توالت ،مناسب حمام ،بيمارستان
: بدين شرح تقسيم شد) رتبه(ها به نسبت مساوي به پنج سطح اين شاخص. )۱۳۸۹خليلي، ( و درمان دام

محمـدي،   خداپناه و بيك(برخوردار  -۵بتاً برخوردار، و نس -۴متوسط،  -۳نسبتاً محروم،  -۲محروم،  -۱
۱۳۸۸ :۳۵.(  
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