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  دهيچک

لرسـتان  يافتـه اسـتان    اسكان ياق حاضر پيمايشي و جامعه آماري آن شامل خانوارهيتحقروش 
ج بـا  ينتـا . بـود اي متناسـب   ز طبقـه يگيري ن و روش نمونه ۱۳۸۹ق سال يتحق يقلمرو زمان. بود

 ريـ سـطح ز «، »يتعداد واحد دام«مستقل  يرهايمتغد که داره نشان يون چندمتغياستفاده از رگرس
نـان  يسطح اطم و اسکان در يت کوچندگيدر هر دو وضع »يکشت آب ريسطح ز«و  »ميکشت د

فقـط در حالـت    »يع دسـت يصنا«و  »يدام يها فرآورده مقدار«مستقل  يرهايمتغاما  درصد و ۹۹
. ندثرؤم »ساالنه خانوارها درآمد متوسط« ةر وابستيمتغ درصد بر ۹۵نان يدر سطح اطم يکوچندگ
وارهـا  سـاالنه خان  يقيد که متوسط درآمد حقدانشان  يزوج يها نمونه tج آزمون ينتاهمچنين، 
جـه گرفـت   يتوان نت ين، ميبنابرا .کمتر شده است يت اسکان نسبت به حالت کوچندگيدر وضع

ت اسکان ينسبت به وضع يالم در حالت کوچندگيافته استان اي ر اسکانيعشا يكه وضع اقتصاد
از نظـر اقتصـادی،   سه با اسـکان،  يدر مقا عشاير يست کوچندگيز يالگو رو، از اينبهتر بوده و 

  .تر است نها مناسببرای آ

                                                           
ـ ا يعـ يو منـابع طب  يمـوزش کشـاورز  آقـات و  يسندة مسـئول و کارشـناس ارشـد مرکـز تحق    يب، نويترت به � الم ي

)hseidzadeh@yahoo.com( و  يقـات و آمـوزش کشـاورز   يمرکـز تحق  يئت علمـ يعضو هو  مربی پژوهشی؛ و
  .الميا يعيمنابع طب
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  .)استان( الميا ،يکوچندگ ،اسکان ،درآمد: ها دواژهيکل
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه 

هـاي   هـا و زيسـتگاه   نيازمند توجه ويژه به تمامي عرصهآمايش سرزمين و توسعه كشور 
خـاطر محروميـت و    در اين ميان، جامعه عشايري بـه . استشهري، روستايي و عشايري 

دهـي   برخوردار است و به همـين دليـل، سـامان    می مهشرايط سخت زندگي از جايگاه
 .اندركار بوده است گذاران دست ريزان و سياست ه عشاير همواره مورد توجه برنامهجامع
اين راهبرد كـه  . استعشاير  »اسكان« دهي هاي مطرح در حوزه سامان ترين بحث از مهم

تـا   ۱۳۸۴از ( وسعهروع شده و تا برنامه چهارم تاز دوره پهلوي اول با نگرش سياسي ش
هـاي   روسـتاها يـا كـانون   گيري  ار ادامه يافته، منجر به شكلبا نگرش توسعه پايد) ۱۳۸۸

هـايي همچـون    راهبرد اسكان برگرفته از ديدگاه. شده است خودجوش و هدايتي متعدد
 توسعه پايدارو مين نيازهاي اساسي، حفظ محيط زيست، أتغييرات اجتماعي، نوسازي، ت

بـه مسـئله اسـكان توجـه شـده اسـت        ،نظر با توجه به ديدگاه مد ،دوره است كه در هر
ـ از د). ۴۱: ۱۳۸۶مهدوي و همكـاران،  ( ر موجـب  يعشـا  يدهـ  ، سـامان يدگاه اجتمـاع ي
گر ادغـام شـوند؛   يکـد يدر  يو اجتمـاع  يمختلف فرهنگ يشود که آنها در ساختارها يم

 يو نـژاد  يا لـه يقب ،يقـوم  يهـا  يرو رش الگوهـا، از تـک  يو پذ ييگرا همچنين، با قانون
 همچون درمان، آمـوزش،  گوناگوندر ابعاد  ياجتماع يها نهيخواهد شد و هز يريجلوگ

، يانيـ عطار(شتر خواهد شد ين جامعه بيابد و نظارت و کنترل بر اي يکاهش م يبهساز و
ـ  يانداز چشم ، توسعه دريدگاه توسعه و نوسازيدر د). ۵۵: ۱۳۸۰ سـته  يرونـده نگر  شيپ

، ياسي، سيقابل مشاهده اقتصاد يها تفاوت حسب بر يافتگين ت توسعهيو وضعشود  يم
در ). ۱۳۸۶، يعبـدالله (شـود   يف مـ يتعر يغن ر ويفق يها ن ملتيب يو فرهنگ ياجتماع

 ياجتمـاع  يد زندگيجد يالگو ينيو شهرنش ينيکجانشيو مهاجرت،  ينيدگاه شهرنشيد
بـزرگ   يباورند که سکونت در شهرهان ينظران بر ا صاحب از ياديعده ز. ستها انسان
ـ ازک( سازد يفرد را دگرگون م يو اجتماع يروان يخود زندگ يخود به از ). ۳۶: ۱۳۷۸ا، ي
بـوم   ستيد به زيو با استبوم  ستياز ز ييست، بشر جزيط زيدگاه ناظر بر حفظ محيد
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ونـد متقابـل   يط و موجودات زنـده پ ين محيب ،آن سته شود که دريک کل نگريصورت  به
از  يريجلـوگ  يجهـان سـوم بـرا    يشـتر کشـورها  ياست بين اساس، سيبر ا. وجود دارد

 يبـرا  ييهـا  تيجـاد محـدود  يکننـده و ا ن محدوديب قوانيست بر تصويط زيمح ينابود
: ۱۳۸۳، يتوانـا و تـوکل   اءيضـ (بـوده اسـت    يمبتن يطيافراد به منابع مح يکاهش دسترس

 يهـا  يريـ و درگ ياختالفـات قـوم   ري، اسـکان عشـا  ياسـ يو س يدگاه فرهنگياز د). ۶۸
ت را بـه مخـاطره   يـ ک شـود و امن يتحر يا فهين توهم که طايکند و ا يرا کمتر م يا لهيقب

د باعـث  يـ جد يها قهيآنها با سل ير و همجوارياسکان عشا. ابدي يم کاهش سيارب ،اندازد
 .شـود  ليتبد يج مطلوب فرهنگيل به نتاينسبت به اقوام و قبا يمنف يباورها کهشود  يم

حل معضـالت   يبرا يديسف شيدن به نظام ريو نظم بخش يمحل يل شوراهايامکان تشک
اسکان خواهد بود  ياسيو س يگر آثار فرهنگياز د ييو کاهش بار دستگاه قضا ياجتماع

اجبـاري،  تـوان سـه نـوع اسـكان      ، مـي بندي كلي در يك تقسيم). ۱۴: ۱۳۸۰، يانيعطار(
اسكان اجباري ممكن اسـت بـر اثـر    . در نظر گرفت را) اي برنامه(خودجوش و هدايتي 

فشار و جبـر حكـومتي، دگرگـوني بـادوام شـرايط طبيعـي و اقليمـي، و يـا دگرگـوني          
). ۱۳۷۰گـروه مطالعـاتي هـامون،    (اي انجام شود  عملكردهاي اقتصادي در سطوح منطقه

و اسكان اجباري ممكن است بـر اثـر اختالفـات درونـي ايـل، فقـر خانوارهـا، ازدواج        
در اسـكان خودجـوش، برتـري نسـبي     ). ۱۳۵۵كشاورز، ( وجود آيد هتحصيل فرزندان ب

گـروه مطالعـاتي   (د شـو  اقتصادي اسكان موجب ايجاد انگيزش عشاير براي اسـكان مـي  
هـا ارائـه    اسـت و دولـت  اسكان هدايتي بيشتر با اهداف عمراني همـراه  ). ۱۳۷۰هامون، 

اسكان . ندکن را دنبال میدي و اجتماعي آنها خدمات بيشتر به عشاير و بهبود وضع اقتصا
يلي و عمليـات اجرايـي   تفصيلي، تفصـ  ايتي دربرگيرندة مطالعات مراحل اجمالي، نيمههد

تـوان   جامعه عشايري ايران را مي). ۸۵-۸۴: ۱۳۷۷سازمان برنامه و بودجه، (اسكان است 
آنهـا مبتنـي بـر     قشري متمايز از دو جامعه شهري و روستايي دانست كه اقتصاد زندگي

اين الگوي زيست باعـث شـده اسـت كـه عشـاير، فرهنـگ و       . استپرورش سنتي دام 
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي خاص خود را داشته باشند و شرايط  ويژگي

در  ). ۵۷: ۱۳۷۹قنبـري و عسـگرزاده،   (حاكم بر زنـدگي آنهـا دشـوار و سـخت باشـد      
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در الم يـ ر در مناطق مختلف کشور و از جمله اسـتان ا يبرنامه اسکان عشا ،رياخ يها سال
ن يج آخـر يطبـق نتـا  . ر اجرا شـده اسـت  يعشا يو اجتماع يبهبود وضع اقتصاد راستای
خـانوار و جمعيتـي معـادل     ۲۱۲۶۶۰بـا   ايران يريعشاير كشور، جامعه عشا يسرشمار
ر مركـز آمـا  (دهنـد   درصد از جمعيت كشور را تشـكيل مـي   ۶۵/۱نفر حدود  ۱۱۸۶۸۳۰
س آن در اختيار أميليون ر ۲۳س دام موجود كشور أميليون ر نودازحدود ). ۱۳۸۷ايران، 

 پانصـد بـه ارزش بـيش از    قرمـز  هـزار تـن گوشـت    ۱۴۰ساالنه حدود  كهعشاير است 
 حدود هزار ميليارد تومان محصول از طريق اين قشرساالنه  ،و در مجموع ميليارد تومان

واحد ايلـي كوچـك    دوازدهعشاير استان ايالم با . شود مى كشور وارد بازار مصرف مولد
نفـر، در   ۵۹۳۹۱طايفه مستقل دوره ييالقي و قشالقي و با جمعيتي معـادل   ۳۲و بزرگ، 
د يـ دهنـد و بـا تول   يازده درصد جمعيت استان را تشـكيل مـي  باً يخانوار تقر ۹۷۳۶قالب 

 ۱۳۹۷۸۵۷ يصـاد بـه ارزش اقت  يع دسـت يو صنا ي، باغي، زراعيمحصوالت مختلف دام
اسـتان دارنـد    يد ناخالص داخليدار و توليجاد اشتغال پايدر ا سزا هب ی، سهماليون ريليم
نشـيني در اسـتان    تيپ يا شكل اصلي كـوچ ). ۱۳۹۱ ،المياستان ا يريت امور عشايريمد(

ني، مردم در روستاهاي دائمـي سـاكن   نشي در اين شكل كوچ. است يكجانشيني ايالم نيمه
، در آن در مراتع اطراف روستاهاي خود چـادر برپـا كـرده    ،در فصل توليد ولي شوند می

د يجاد اشتغال، تولير در ايثر عشاؤبا وجود نقش م). Khazanov, 1984(كنند  زندگي مي
ـ  ،رسد در حال حاضـر  يکشور، به نظر م يو حراست از مرزها يمل  زان ويـ ر ن برنامـه يب

ر اخـتالف  يمناسب عشا يوه زندگيب شدر خصوص انتخا يرياندرکاران امور عشا دست
ـ ن يا و عـده  ينينشـ  موافق کـوچ  يا ای که عده گونه هنظر وجود دارد، ب ز موافـق اسـکان   ي

ان يـ د نظـر خـود ب  ييـ در تأ يمستند و تجرب يلين دو گروه دليکدام از ا چيرند، اما هيعشا
شتر يب يريعشاکالن امور  يها برنامه يريگ ، جهترياخ يها که در سالاز آنجا . کنند ينم

 يريعشـا  يسه متوسط درآمد ساالنه خانوارهاي، مقااست ر بودهياسکان عشا  يدر راستا
جــاد يثر بــر اؤن عوامــل مــيــيو اســکان و تع نــدگیت کوچيافتــه در دو وضــعي اســکان
ـ ارز يمناسب برا یتواند ابزار يت ميدو وضعاين خانوارها در  يدرآمد يها تفاوت  يابي

ن امـور  مسـئوال  يان از نقـاط قـوت و ضـعف آن، و راهنمـا    اندرکار دست يطرح، آگاه
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ـ . ر باشـد يعشـا  يمناسب بـرا  يزندگ يدر خصوص انتخاب الگو يريعشا ن، در يهمچن
شـده،  ياداز دو حالـت   کـدام شتر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوارها در هـر  يصورت ب
اثرگـذارتر در  بـه عوامـل    يشـتر يتوانند توجه ب يم يرين امور عشازان و مسئوالير برنامه

در داخل و  های پيشين از پژوهش يرخبه بپی،  در .ندکنت معطوف ين دو وضعياس ايق
   .شود مي اشارهاقتصاد توليد و درآمد عشاير  در زمينة خارج کشور

دها در اسكان عشاير کانون حنـا  يدها و نبايبا يبه بررس) ۱۳۷۹(و عسگرزاده  يقنبر
ـ يافته به دل اند که عشاير اسكان رفتهگجه يدر استان اصفهان پرداخته و نت ل مشـکالتي از  ي

مراتع، نامناسب بـودن مسـکن    مناسب به امکانات و خدمات، کمبود يل عدم دسترسيقب
  .بودند يطرح ناراض ياز اجرا حمل دام ذهاب و اب ويل ايوسا يگرانو شده،  احداث

وليـد عشـاير   بررسـي اقتصـاد ت  «در تحقيقي بـا عنـوان    ،)۱۳۷۹(سال دهقانيان و كهن
درآمد ساالنه عشـاير از پـرورش و فـروش دام،    درصد  ۲/۶۶نتيجه گرفتند كه  ،»خراسان

مانـده نيـز از توليـد مـو و      درصد از توليد شير و بـاقي  ۸/۱۶درصد از توليد پشم،  ۸/۱۳
صد خانوارهاي عشـاير نمونـه خراسـان در    در ۹/۱۲افزون بر اين،  آيد؛ دست مي کرک به

درصـد   ۵/۸درصد آنها در مناطق ييالقي،  ۳/۶۲پردازند که  زراعت ميکنار دامپروري به 
. هاي زراعي اشتغال دارنـد  درصد در مناطق قشالقي به فعاليت ۲/۲۹بند و  در مناطق ميان

 اقدام بـه توليـد صـنايع دسـتي     صد خانوارهاي عشاير نمونه خراساندر ۶/۴۳ ،همچنين
بـا   درصـد  ۹/۱۱خودمصـرفي داشـته،   درصد صنايع دستي آنهـا جنبـه    ۱/۷۱کنند که  مي

   .توليد شده است) مصرفي و فروشخود(مانده نيز با انگيزه مختلط  انگيزه فروش و باقي
بررسـي اقتصـاد توليـد بخـش     «بـا عنـوان    يدر پژوهش ،)۱۳۸۱(زاده و سيدان  كفيل
تركيـب دام عشـاير    متفـاوت بـودن   ،»يافتـه ايـل كـرد    ري عشاير كوچنده و اسكاندامدا

ق يـ ن تحقيـ گر ايج دينتا. ندا برشمردهق خود يج تحقياز نتا يکييافته را  و اسكان كوچنده
نکه در شرايط اسكان، سهم گوسفند و گاو در تركيب دام افزايش يافتـه و  يند از اا عبارت

توليدات دامي ايـل كـرد اسـتان ايـالم شـامل       ست؛سهم بز و احشام باربر كاهش يافته ا
هاي دامي و الياف دامي بوده اسـت؛ فـروش دام    ، فرآورده)دام زنده(د گوشت قرمز تولي

درصـد از   ۶/۱و  ۲/۱۶، ۵/۸۱، ترتيـب  ، بـه هاي لبني و اليـاف دامـي   زنده، توليد فرآورده
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سـهم ارزش   و از سـويی،  داد يافته را تشكيل مـي  رزش كل توليدات دامي عشاير اسكانا
كـل توليـدات دامـي عشـاير      هاي لبني و الياف دامي در ارزش فروش دام زنده، فرآورده

  .  درصد بوده است ۶/۲و  ۲/۲۰ ،۲/۷۷ ،ترتيب نده، بهكوچ
بررسي اقتصادي توليد دام عشـاير  «در تحقيقي با عنوان  ،)۱۳۸۴(نيكخواه و كرباسي 

سـهم گوسـفند در تركيـب گلـه      ،هـاي گذشـته   در سـال بيان کردند كـه   ،»استان لرستان
سهم بز در تركيب گله خانوارهاي فقير ، ش يافتهافزاي استان لرستان خانوارهاي عشايري

س أس بز نسبت بـه هـر ر  أو هزينه نگهداري هر رشده نسبت به خانوارهاي مرفه بيشتر 
ـ  برایآمار مورد نياز . بوده استتر  ينيگوسفند پا ن تحقيـق بـا اسـتفاده از روش    انجام اي

 ،در پايـان . اسـت آوري شـده   جمع ۱۳۸۲-۸۳اي در سال  اي دومرحله گيري خوشه نمونه
دامپروران  دانش نسبت به افزايش سطح ،پيشنهاد شده است كه با ترويج شيوه دامپروري

  .اقدام و موجبات خارج شدن دام اضافي از مرتع فراهم شود
 روسـتاهاي برآمـده از اسـكان و   «در تحقيقي با عنـوان   ،)۱۳۸۶(مهدوي و همكاران 

هـايي چـون ضـعف     اهاي جديد با چـالش کردند كه روست گيري ، نتيجه»هاي آنها چالش
هاي اجرايي در زمينه اسكان، ناتواني مديريت اين روستاها و مشاركت كم مـردم   دستگاه
پيشنهاد كردند كه براي فراهم كردن زمينـه   ،رو از اين اند؛ و رو بوده هيند اسكان روبادر فر

هـاي   از برنامـه  گيـري  هـا، بهـره   محيطي اين كـانون  پايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست
  .استكارآمد ضروري 
اسكان عشاير و تخريب مراتع در «در پژوهشي با عنوان  ،)۱۳۸۶(توانا  توكلي و ضياء

هـاي عشـايري شـرمك، چلگـرد و      شهرك: مطالعه موردي ،استان چهارمحال و بختياري
د ة مـور يافتـ  عداد دام خانوارهاي عشايري اسـكان رغم كاهش ت جه گرفتند كه بهينت ،»لشتر

ی رونـد  ،هاي كيفي مديريت مرتع كه ناظر بر نوع رفتار با مرتـع اسـت   بررسي، شاخص
بررسـي تشـديد    هاي مورد تخريب مراتع پيرامون سكونتگاه ،داشته و در نتيجه نامطلوب
زا و پايـدار منـاطق عشـايري     رفت از اين وضعيت، توسـعه درون  براي برون. شده است

بخشي به  نده، بازآفريني دانش بومي و تنوعري كوچاستان، حمايت از منافع جامعه عشاي
  . يافته پيشنهاد شده است معيشت عشاير اسكان
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آناليز اقتصاد توليـد و درآمـد عشـاير،    «در تحقيقي با عنوان  ،)۱۳۸۶(بخشي جهرمي 
، »جازموريان، شهرسـتان كهنـوج   -بوم هامون عشاير سامانه درزه، زيست: موردي مطالعه

از جملـه تخريـب مراتـع، وضـعيت نامناسـب بارنـدگي،        ئل مختلـف يادآور شد که به دال
جايگاه دامداري در بـين عشـاير تضـعيف    ، تغيير فرهنگ عشايري و مشكالت تعليف دام،

ريال محاسبه كرده و اظهـار داشـته    ۵۶۴۰۰۰وي متوسط درآمد سرانه ساالنه را . شده است
  .مناطق همجوار است ششم هزينه سرانه زندگي عشاير در اين مبلغ حدود يك كه

ـ ارز«با عنـوان   يقيدر تحق ،)۱۳۸۷( يقاسم طـرح   ياجتمـاع  -ياثـرات اقتصـاد   يابي
ت اسـکان  يجه گرفـت کـه در وضـع   ينت ،»الميآب استان ا ر در کانون محسنياسکان عشا

افتـه  ي ر اسـکان يعشـا ) گوسـفند و بـز  (تعداد دام سبک از ، ينينش ت کوچينسبت به وضع
و ) ياعتبـارات بـانک   هـا و  نهـاده ماننـد  (د يآنها به عوامل تول يزان دسترسيم ،سته شدهکا

کـاهش   يد محصـوالت دامـ  يزان توليافته، ميبهبود  يو رفاه ي، آموزشيخدمات بهداشت
  . شتر شده استيم آنها بيو د يکشت آب ريافته و سطح زي

افته ي ر اسکانيسنجش نگرش عشا«با عنوان  يا لهدر مقا ،)۱۳۸۸(و همکاران  يمهدو
و  ياقتصـاد  يهـا  نـه ياعالم کردند که در زم ،»ياريمحال و بختنسبت به اسکان در چهار

ر بـا از دسـت دادن   يت عشـا يز نبوده و وضـع يآم تير چندان موفقياسکان عشا ،ياجتماع
 به بـاور ايـن پژوهشـگران،   . دار بدتر شده استيبه مشاغل ناپا يدار و وابستگياشتغال پا

خودجـوش در   يهـا  نسبت بـه کـانون   يتيهدا يها کانونافته در ي ر اسکانيت عشايوضع
  .بهتر بوده است يو اجتماع يابعاد اقتصاد

و  يســنجش عوامــل اجتمــاع«بــا عنــوان  يا ، در مقالــه)۱۳۹۲(شــکور و همکــاران 
ـ     ،»ر در اسـتان فـارس  يثر بـر اسـکان عشـا   ؤم ياقتصاد ـ ياعـالم کردنـد کـه ب رات يثأن ت
امـا   ،دار وجـود دارد  ستان فارس رابطه معنـی ر در ايو اسکان عشا ياجتماع يها شاخص
  . نيستدار  معنیر در استان يو اسکان عشا يرات عوامل اقتصاديثأن تيبرابطة 
 ياير در آسـ يمشکالت اسکان عشا«با عنوان  يقيدر تحق ،)Ebrahim, 1981(م يابراه

و  ير در طراحـ يجه گرفت که عدم مشارکت عشاينت ،»يد بر عربستان سعوديکأانه با تيم
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ها بوده و توجـه بـه کشـت     ن طرحيشکست ا ياسکان از عوامل اصل يها ت طرحيريمد
  .استاسکان  يداريپا يها برا ن روشياز بهتر يآب

بيـان کـرد    ،»بررسي ايل قشقايي در ايـران «در تحقيقي با عنوان  ،)Beck, 1986(بک 
. ندبرخورداراجتماعي خاص خود  -رميانه اغلب از سازمان سياسيكه عشاير منطقه خاو

هاي اصلي عشاير خاورميانـه را شـامل عشـاير جنـوب غربـي تركيـه، عشـاير         وي گروه
كردها، عشاير عرب و عشاير افغانستان و پاكستان در شرق  ،جنوب شرقي فالت آناتولي

  .داند يخاورميانه م
مهاجرت و تغييـر فرهنگـي در   «در تحقيقي با عنوان  ،)Gharakhlou, 1996(قراخلو 
اعالم کـرد كـه اقتصـاد اصـلي عشـاير خاورميانـه مبتنـي بـر          ،»هري خاورميانهجوامع ش

ـ   بوده، عشاير اين منطقه از سياه پرورش شتر، گوسفند و بز مسـكن اسـتفاده    رایچـادر ب
نشـيني،   كـوچ  نشـيني، نيمـه   هاي مختلف كـوچ  زندگی عشاير اين منطقه به شكل .كنند می

  .تاسگرداني  يكجانشيني و رمه ، نيمهکوچندگی
ر ياسکان عشـا  يها استير سيثتأ«با عنوان  يقيدر تحق ،)Saunders, 2003( ندرزواس

رتر شدن خانوارهـا،  يها در تبت موجب فق استين سيا يجه گرفت که اجراينت ،»در تبت
  .ب مراتع شده استيآنها، کاهش تعداد دام و تخر يت آزاديمحدو
شـت  يک راهبرد معير ياسکان عشا ايآ«با عنوان  يا در مقاله ،)Eneyew, 2012(و يانا

 است، امـا  يريتوسعه مناطق عشا يجه گرفت که اسکان شرط الزم براينت ،»دار است؟يپا
   .يستن يشرط کاف
ر در يجـه گرفـت کـه طـرح اسـکان عشـا      يتوان نت يم ،ج مطالعات گذشتهينتا يبا بررس

 يدسترسـ ( يتمـاع به اهداف بهبود وضع اج يابيدر دست مطالعهمورد  يها از کانون ياريبس
امـا در   ،موفـق بـوده  ) يو رفـاه  ي، بهداشـت يافته به خدمات آموزشي ر اسکانيمناسب عشا

د يـ جاد اشتغال، توليا( يبه اهداف بهبود وضع اقتصاد يابيها در دست کانوناين از  کدام چيه
  .چندان موفق نبوده است) افتهي ر اسکانيعشا يدار و بهبود سطح درآمديپا

   :اند از عبارتدر استان ايالم ر اهداف تحقيق حاض
  ؛و اسکان يت کوچندگياستان در دو وضع ةافتي ر اسکانيعشا يسه وضع درآمديمقا -
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  ؛ وو اسکان يت کوچندگير در دو وضعيثر بر درآمد عشاؤن عوامل مييتع -
  .کوچندگی و اسکانت ير در دو وضعيعشا يدرآمد يها تفاوت ةجادکننديعوامل ا ييشناسا - 

  ها روشمواد و 

هـا   حاضـر پيمايشـي و ابـزار گـردآوري داده    روش تحقيق مـورد اسـتفاده در پـژوهش    
محتواي آن بـا مطالعـه و بررسـي مبـاني نظـري تحقيـق،        و ساخته بوده پرسشنامه محقق

و  نظـران مربـوط   نظرخـواهي از كارشناسـان و صـاحب    ،مطالعه پيشينه تحقيقات مشـابه 
براي بررسي اعتبـار   وين شده است؛ همچنين،شهودي محقق تهيه و تداطالعات قبلي و 
اسـتفاده شـده   هاي اعتبار محتوا و ضريب آلفـاي كرونبـاخ    از روش ،و پايايي پرسشنامه

نظـر را   هاي مورد االت پرسشنامه تا چه حد ويژگيؤكند كه س روايي مشخص مي. است
اعتبار ابـزار   تبار محتوا،در روش اع). ۱۷۰: ۱۳۸۳همكاران، سرمد و (كند  گيري مي اندازه
، اعتبار حاضردر تحقيق . دشو میربط بررسي  گيري از طريق اظهارنظر خبرگان ذي اندازه

پايـايي معيـاري   . ته اسـ شـد ييد تأربط  كارشناسان و متخصصان ذي از سویپرسشنامه 
هاي مجدد نتـايج مشـابه    گيري تا چه حد در آزمون ابزار اندازهكند  است كه مشخص مي

براي تعيين پايـايي   هاي مختلف روش). ۱۷۰: ۱۳۸۳سرمد و همكاران، (دهد  دست مي به
از روش ضريب آلفاي كرونباخ كـه يكـي از    حاضر، پرسشنامه وجود دارد كه در تحقيق

ضريب آلفـاي كرونبـاخ   . استفاده شد است،ها براي تعيين پايايي پرسشنامه  بهترين روش
بين صـفر   ة آنرود و دامن كار مي هري بگي اندازه ابزار اقالنبراي بررسي سازگاري دروني 

د شـو  ييـد مـي  تأپايـايي پرسشـنامه    ،باشـد  ۶/۰ تر از هرگاه مقدار آن بزرگ است؛و يك 
)Hari, 2003: 97 .(از طريـق ضـريب آلفـاي كرونبـاخ      حاضـر  تحقيقة پايايي پرسشنام

 ، از پايـايي بـاال  )۶/۰(قابـل قبـول   د كـه در مقايسـه بـا مقـدار حـداقل      شتعيين  ۸۱۵/۰
 يو قلمرو مکـان ) اي و ميداني كتابخانه(تركيبي  ها آوري داده جمع روش. استبرخوردار 

اري تحقيـق  جامعه آمـ . است ۱۳۸۹ز سال يآن ن يالم و قلمرو زمانيق سطح استان ايتحق
كانون اسـكان هـدايتي در اسـتان ايـالم بـوده و       ششيافته در  خانوار اسكان ۳۴۴شامل 

 ۱۲۰ کـوکران  رابطـة درصد با استفاده از  پنجداري  ح معنينياز در سط حجم نمونه مورد
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هـر   ،اي متناسب بوده كـه در آن  گيري مورد استفاده طبقه روش نمونه. دشخانوار تعيين 
يافتـه در   صفات خانوارهاي اسكان يهاي اسكان به دليل تجانس و همگون از كانون کدام

ظـر گـرفتن نسـبت خانوارهـاي     ن و بـا در  ندشـد آنها به عنوان يك طبقه در نظر گرفتـه  
يافته در هر كانون از حجم جامعه آماري، تعداد نمونه مورد نياز در هر كـانون بـا    اسكان

تناســب بــا حجــم نمونــه بــه روش گيــري در دســترس، م مونــهناســتفاده از چــارچوب 
مستقل شامل تعداد واحد دامي، مقـدار   يرهايمتغ .گيري تصادفي ساده انتخاب شد نمونه

ي توليـدي،  هـاي دامـ   ، مقدار فـرآورده يكشت ديم و آب تي توليدي، سطح زيرصنايع دس
ثير مرتع در تعليـف  أها، تسهيالت بانكي و خدمات دامپزشكي، ت ميزان دسترسي به نهاده

 هـا، و ميـزان دسترسـي بـه خـدمات بهداشـتي،       ثير تغذيه دستي در تعليـف دام أها، ت دام
ت يط درآمـد سـاالنه خانوارهـا در دو وضـع    ز متوسير وابسته نيآموزشي و رفاهي و متغ

هـا،   ميـزان دسترسـي بـه نهـاده     يرهايرها، متغين متغين اياز ب. استو اسکان  يندگکوچ
ثير تغذيه دستي در أها، ت ثير مرتع در تعليف دامأتسهيالت بانكي و خدمات دامپزشكي، ت

بـوده کـه    يفـ يآموزشي و رفاهي ک ها، و ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي، تعليف دام
و  ،اديـ کـم، کـم، متوسـط، ز    يليخ يها هيشامل گو(کرت يل يا نهيگز ف پنجيدر قالب ط

 يشـده کمـ  ياد يها هيب به گويترت پنج بهتا  يکر يو با دادن مقاد يريگ اندازه) اديز يليخ
ل يـ تحل يبـرا  .آنها نبود يساز يبه کم يازيو ن بودند يز خود کميرها نيمتغ ةيبق اند؛ شده
شـامل   يپراکنـدگ  يها شاخص ن ويانگيشامل م يمرکز يها ها، از شاخص داده يفيتوص

ـ . رات اسـتفاده شـد  ييب تغيار و ضريرات، انحراف معييدامنه تغ ل يـ تحل يبـرا  ،نيهمچن
ساالنه  يقيسه متوسط درآمد حقيمقا برای يزوج يها نمونه tآزمون از  ،ها داده استنباطي
 يخطـ  و اسکان و از تحليل رگرسـيوني  يندگت کوچيدر دو وضع يريعشا يخانوارها
 منظور تعيين ميزان اثرگـذاري متغيرهـاي مسـتقل بـر متغيـر وابسـته در دو       به چندمتغيره

سـاله بـين آخـرين    با توجه به دوره زماني چهار .شدو اسکان استفاده  يحالت کوچندگ
و  )ت اسـکان يوضـع ( هـا  پرسشنامه و سال تكميل) يندگت کوچيوضع( يندگسال كوچ

ثيرپذيري درآمـد خانوارهـا در وضـعيت اسـكان از اثـرات تـورمي در دوره       ، تأتيجهدر ن
 منظــور امكــان مقايســه واقعــي متوســط درآمــد خانوارهــا در دو وضــعيت يادشــده، بــه
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و حـذف اثـرات تـورمي از متوسـط درآمـد در شـرايط اسـكان، از         و اسکان يندگکوچ
 تيدو وضـع  ه زمـاني بـين  ين منظـور، نـرخ تـورم در دور   دب. شاخص تورم استفاده شد

   :ه استمحاسبه شد) ۱۳۸۹، ايران مرکز آمار( ر يز رابطةكان از طريق و اس يندگکوچ

  ت اسکان يشاخص تورم در وضع  – يندگت کوچيشاخص تورم در وضع
  نرخ تورم= 

  يندگت کوچيشاخص تورم در وضع

ان بـر اسـاس   كاز خانوارها در حالـت اسـ   کدامدرآمد اسمي هر  ،باال رابطةق ياز طر
دست آمده تعديل و با تبديل آن بـه درآمـد حقيقـي، امكـان مقايسـه آن بـا        هنرخ تورم ب

ـ . ه اسـت فـراهم شـد   ينـدگ کوچدرآمد حقيقي در شرايط  آخـرين سـال    ،ين منظـور دب
و درآمـد  به عنـوان سـال پايـه فـرض شـده      ) يندگکوچوضعيت (ي خانوارها ندگكوچ

به عنوان درآمـد حقيقـي    به ديگر سخن،سبه و در اين سال به قيمت ثابت محا خانوارها
هـاي   نمونـه  tآزمـون  (وابسـته    tبـا اسـتفاده از آزمـون    ،سپس .در نظر گرفته شده است

و متوســط درآمــد  ينـدگ متوســط درآمــد سـاالنه خانوارهــا در وضــعيت کوچ ) زوجـي 
 يبـرا  .شـدند  خانوارها در وضعيت اسكان بـا هـم مقايسـه    ةساالن) حقيقي( ةشد تعديل
  .ه استشداستفاده  SPSSافزار  ز از نرميها ن ل دادهيتحل

  ج و بحثينتا

  ها  داده يفيل توصيج تحلينتا

 اسيـ مق يمسـتقل دارا  يرهـا يمربـوط بـه متغ   يهـا  داده يفيل توصي، تحل۱در جدول 
آنهـا   يبند ، رتبهنيو همچن يو پراکندگ يمرکز يها با استفاده از شاخص يکم يريگ اندازه

 .ده استمر آيو اسکان عشا يکوچندگ يها تيرات در وضعييتغ بيبه کمک شاخص ضر
ب يرهـا، از شـاخص ضـر   يمتغ يريگ توجه به متفاوت بودن واحد اندازه، با ۱دول در ج
ـ بـر ا . شـد آنها استفاده  يبند گر و رتبهيکديرها با يسه متغيمقا يرات براييتغ ن اسـاس،  ي
ـ يو سطح ز يديتول يع دستيمقدار صنا يهاريمتغ ، يت کوچنـدگ يدر وضـع  ير کشت آب
دهد كه در  نتايج جدول باال نشان مي .اند رتبهن يتر ن و بزرگيتر کوچک يدارا ،بيترت به
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درصـد   ۴/۴۸، تعـداد واحـد دامـي خانوارهـا     يشرايط اسكان نسبت به حالت کوچندگ
اسـكان و دسترسـي    ناشي از الزامـات  توان دليل اين تغيير را مي. يدا كرده استكاهش پ

راتـع محـدوده   تعليف دام به دليل تخريـب م  برایيافته به مراتع غني  كمتر عشاير اسكان
دست آمـده در ايـن    هنتيجه ب. دانستروستاهاي برآمده از اسكان در اثر چراي مفرط دام 

 ندرزواو سـ ) ۱۳۸۷( ي، قاسـم )۱۳۸۶(توانـا   يجه تحقيقات توكلي و ضـياء خصوص با نت
)Saunders, 2003 (همخواني دارد.   

  ياس کميمق يدارامستقل  يرهايمتعتحليل توصيفي  - ۱جدول 

  رتبه  راتييب تغيضر  نيانگيم  اريانحراف مع  راتييدامنه تغ  حداکثر  حداقل  ����ريمتغ

۱X  ۵۰۰  ۲۱۷۰  ۱۶۷۰  ۹۲۶/۳۶۸  ۰۴/۱۳۳۶  ۲۷۶/۰  ۲  

۲X ۰  ۱۸۰۰  ۱۸۰۰  ۶۸۶/۴۲۱  ۳۷/۸۳۰  ۵۰۷/۰  ۴  

۳X ۱  ۸  ۷  ۶۳۲/۱  ۰۲/۳  ۵۴/۰  ۶  

۴X ۱  ۷  ۶  ۳۰۳/۱  ۵۲/۲  ۵۱۷/۰  ۵  

۵X ۴۰  ۵۴۵  ۵۰۵  ۰۹۱/۸۵  ۷۱/۱۸۵  ۴۵۸/۰  ۳  

۶X ۰  ۴۰۰  ۴۰۰  ۳۱۹/۷۰  ۷۷/۹۶  ۷۲۶/۰  ۷  

۷X ۴  ۱۳  ۹  ۷۵۹/۱  ۱۵/۸  ۲۱۵/۰  ۱  

۸X ۰  ۹  ۹  ۹۱۱/۲  ۲۸/۲  ۲۷۶/۱  ۸  

۹X ۰  ۵  ۵  ۷۷۸/۰  ۱۸/۰  ۳۲۲/۴  ۱۰  

۱۰X ۰  ۵  ۵  ۰۲۳/۱  ۶۱/۰  ۶۷۷/۱  ۹  

� ۱X :۲؛ يت کوچندگيدر وضع) لوگرميک( يديتول يدام يها فرآورده مقدارX :يديتول يدام يها فرآورده مقدار 
کشت  ريسطح ز: ۴X؛ يت کوچندگيدر وضع) هکتار(م يکشت د ريسطح ز: ۳Xت اسکان؛ يدر وضع) لوگرميک(
در  يواحد دامتعداد : ۶X؛ يت کوچندگيدر وضع يتعداد واحد دام: ۵Xت اسکان؛ يدر وضع) هکتار(م يد

 يع دستيمقدار صنا: ۸X؛ يت کوچندگيدر وضع) مربع متر( يديتول يع دستيمقدار صنا: ۷Xت اسکان؛ يوضع
سطح : ۱۰X؛ يت کوچندگيدر وضع) هکتار( يبآر کشت يسطح ز: ۹X ت اسکان؛يدر وضع) مربع متر( يديتول
  .ت اسکانيدر وضع) هکتار( ير کشت آبيز
  قيتحق يها افتهي: منبع 

 ۷۸كـاهش  در مورد متغير مستقل ميزان توليد صـنايع دسـتي، نتـايج تحقيـق بيـانگر      
ت اسـكان نسـبت بـه    يدرصدي ميزان توليد اين نوع صنايع توسـط خانوارهـا در وضـع   

سو ناشي از كاهش تعـداد   از يك توان را مي دليل اين تغييرات. است يندگت کوچيوضع
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كاهش توليـد صـنايع دسـتي و از     ،كاهش توليد الياف دامي و در نتيجه ،دام و به تبع آن
كـه فرهنـگ و    دانسـت  يافته الگوي زندگي عشاير اسكان فرهنگ واز تغيير  ،سوي ديگر

فرهنگ جوامع روسـتايي و حتـي شـهري بـه دليـل       از با تأثيرپذيری الگوي زندگي آنها
 سـطح زيـر  . شـده اسـت  تر دستخوش تغييراتي  راري روابط اجتماعي بيشتر و راحتبرق

يـق حـاكي از   كه نتـايج تحق  بودهكشت ديم يكي ديگر از متغيرهاي مستقل مورد مطالعه 
 ايـن  دليـل . اسـت  يدرصدي آن در شرايط اسكان نسبت به حالت کوچندگ ۱۷افزايش 
اراضـي  هاي توسـعه بـه    و تبديل اراضي باير كانون يناشي از واگذار توان را مي افزايش

يافته و حتي خريد و يـا اجـاره اراضـي زراعـي ديـم از       قابل كشت توسط عشاير اسكان
 ريـ ش سـطح ز يدر خصوص افـزا حاضر ق يج تحقينتا .تدانسديگر روستاهاي همجوار 

بـر اسـاس    .سـت همسو) ۱۳۸۷( يق قاسـم يـ جه تحقيافته با نتي ر اسکانيم عشايکشت د
ت يسطح زير كشت آبي خانوارها در شـرايط اسـكان نسـبت بـه وضـع     ، ۱ج جدول ينتا

كشـت آبـي    افـزايش چشـمگير سـطح زيـر    . درصد افزايش يافته است ۲۳۸ يکوچندگ
يافته ناشي از آبي كردن اراضي ديم آنها از طريـق حفـر چـاه، اجـاره و يـا       نعشاير اسكا

 زمينـة  در حاضـر  قيتحق يها افتهي. استخريد اراضي آبي توسط آنها از مناطق همجوار 
 ,Ebrahim(م يو ابـراه ) ۱۳۸۷( يقاسـم  اتقيج تحقيبا نتا يکشت آب ريش سطح زيافزا

هاي دامـي در شـرايط    فرآوردهان توليد درصدي ميز ۵/۴۷كاهش . دارد يهمخوان) 1981
بـا   است کهن متغير مستقل يدر مورد ا قيتحقاز نتايج  يندگاسكان نسبت به حالت کوچ

ر يعشـا  يد محصوالت دامـ يزان توليدر خصوص کاهش م) ۱۳۸۷( يقاسم قيجه تحقينت
 طـور عمـده   دليل ايـن تغييـرات بـه   . طابقت داردالم ميآب ا در کانون محسنافته ي اسکان

   .است يت کوچندگيناشي از كاهش تعداد دام عشاير در وضعيت اسكان نسبت به وضع
 اسيـ مق يمسـتقل دارا  يرهـا يمربـوط بـه متغ   يهـا  داده يفيل توصـ يـ تحل ۲ جدول

 يريگ اندازه اسيمق. دهد يو اسکان نشان م يندگکوچ يها را در حالت يفيک يريگ اندازه
، ۱ =کـم  يلـ يخ يها زينهکرت شامل گيل يا گزينه ف پنجيجدول از نوع ط اين يرهايمتغ
  .است ۵ =اديز يليو خ ،۴ =ادي، ز۳ =، متوسط۲ =کم
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  يفياس کيمق يمستقل دارا يرهايتحليل توصيفي متع - ۲دول ج

ريمتغ
�� ��  

  کرتيف ليط

  اديز يليخ  اديز  متوسط  کم  کم يليخ

داد
 تع

صد
در

  

داد
تع

صد  
در

  

داد
تع

صد  
در

  

داد
تع

صد  
در

  

داد
تع

صد  
در

  

۱۱X  ۱۷  ۲/۱۴  ۵۸  ۳/۴۸  ۴۵  ۵/۳۷  ۰  ۰  ۰  ۰  

۱۲X  ۰ ۰  ۰  ۰  ۱۵  ۵/۱۲  ۹۳  ۵/۷۷  ۱۲  ۱۰  

۱۳X  ۱۸  ۱۵  ۵۵  ۸/۴۵  ۳۹  ۵/۳۲  ۸  ۷/۶  ۰  ۰  

۱۴X ۱  ۸/۰  ۸  ۷/۶  ۳۴  ۳/۲۸  ۷۳  ۸/۶۰  ۴  ۳/۳  

۱۵X ۰  ۰  ۰  ۰  ۶  ۵  ۶۰  ۵۰  ۵۴  ۴۵  

۱۶X  ۶  ۵  ۳۵  ۲/۲۹  ۶۴  ۳/۵۳  ۱۵  ۵/۱۲  ۰  ۰  

۱۷X ۳۳  ۵/۲۷  ۵۲  ۳/۴۳  ۲۸  ۳/۲۳  ۷  ۸/۵  ۰  ۰  

۱۸X ۰  ۰  ۲۳  ۲/۱۹  ۳۹  ۵/۳۲  ۴۷  ۲/۳۹  ۱۱  ۲/۹  

�

۱۱X: ۱۲؛ يت کوچندگيدر وضع يو رفاه ي، آموزشيبه خدمات بهداشت يزان دسترسيمX :به  يزان دسترسيم
و  يالت بانکيها، تسه به نهاده يزان دسترسيم: ۱۳X ت اسکان؛يدر وضع يو رفاه ي، آموزشيخدمات بهداشت

و خدمات  يالت بانکيها، تسه به نهاده يرسزان دستيم: ۱۴X؛ يت کوچندگيدر وضع يخدمات دامپزشک
ر مرتع در يثأت: ۱۶X؛ يت کوچندگيها در وضع ف دامير مرتع در تعليثأت: ۱۵Xت اسکان؛ يدر وضع يدامپزشک

ر يثأت: ۱۸X؛ يت کوچندگيها در وضع ف داميدر تعل يه دستير تغذيثأت: ۱۷X ت اسکان؛يها در وضع ف داميتعل
  .ت اسکانيدر وضعها  ف داميدر تعل يه دستيتغذ
  قيتحق يها افتهي: منبع

خود بـه   يزان دسترسيمورد مطالعه م ةافتي ر اسکانياز عشا کدام چي، ه۲مطابق جدول 

ش از حـد متوسـط   يبـ  يت کوچنـدگ يرا در وضـع  يو رفاه ي، آموزشيخدمات بهداشت

 )اديـ ز يلـ ياد و خيـ ز يهـا  زينـه شامل گ( آنها درصد ۵/۸۷ که يدر حال ،اند اعالم نکرده

ش از حد متوسط اعـالم  يت اسکان بين نوع خدمات را در وضعيدخود ب يزان دسترسيم

ـ م )اديـ ز زينةشامل گ(يافته  ر اسکانعشاياز اين درصد  ۷/۶فقط . اند هکرد  يزان دسترسـ ي

ـ  يرا در حالت کوچنـدگ  يو خدمات دامپزشک يالت بانکيها، تسه خود به نهاده ش از يب
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 يلـ ياد و خيـ ز يها گزينهشامل ( آنها درصد ۱/۶۴که  يحالدر  ،اند ان کردهيحد متوسط ب

ان يـ ش از حـد متوسـط ب  يدر حالت اسکان ب راخدمات  بدينخود  يزان دسترسيم) اديز

هـاي زيـاد و خيلـي     شامل گزينـه ( مطالعه ة موردافتي ر اسکانيدرصد از عشا ۹۵. اند کرده

فقـط   از حد متوسـط و ش يب يندگت کوچيها را در وضع ف دامير مرتع در تعليثتأ) زياد

ـ  را ت اسـکان يهـا را در وضـع   ف داميـ ر مرتـع در تعل يثأدرصد آنها ت ۵/۱۲ ش از حـد  يب

) کـم و کـم   يليخ يها زينهشامل گ( از اين عشاير درصد ۸/۷۰. اند کرده يابيمتوسط ارز

از حد متوسط و تنهـا   کمتر يت کوچندگيها را در وضع ف داميدر تعل يه دستير تغذيثتأ

کان کمتـر از حـد   ت اسـ ين عامل را در وضعير ايثتأ )کم زينةشامل گ( نهاآ درصد ۲/۱۹

  .اند متوسط اعالم کرده
 قير وابسته تحقيافته به عنوان متغي اسکان يريعشا يدرآمد ساالنه خانوارها ۳جدول 
  .دهد يو اسکان را نشان م يکوچندگ يها تيدر وضع

  و اسکان  يکوچندگ يها تيه در وضعافتي اسکان يريعشا يدرآمد ساالنه خانوارها - ۳جدول 

  نيانگيم  اريانحراف مع  راتييدامنه تغ  حداکثر  حداقل  ����ريمتغ

۱Y  ۶۵۰۰  ۱۹۳۰۰  ۱۲۸۰۰  ۳۰۶۹  ۱۲۳۱۱  

۲Y  ۱۸۲۰۰  ۴۶۵۰۰  ۲۸۳۰۰  ۷۶۴۹  ۳۱۳۹۶  

۳Y  ۶۴۳۱  ۱۹۳۳۳  ۱۲۹۰۲  ۳۱۰۰  ۱۱۹۰۰  

�

 ۱Y :۲؛ )اليهزار ر( يت کوچندگيمتوسط درآمد ساالنه خانوارها در وضعY :سط درآمد ساالنه خانوارها در متو
  .)اليهزار ر(خانوارها در حالت اسکان  ةشد متوسط درآمد ساالنه تعديل: ۳Y؛ )اليهزار ر(ت اسکان يوضع
  قيتحق يها افتهي: منبع

سـاالنه  ) حقيقـي (، متوسط درآمد اسمي و درآمـد تعـديل شـده    ۳جدول  يطبق داده ها

درصد افزايش  ۱۵۵به ترتيب  يندگت کوچيخانوارها در وضعيت اسكان نسبت به وضع

   .درصد كاهش داشته است ۳۳/۳و 
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 ها  داده يل استنباطيج تحلينتا

را  و اسـکان  يمقايسه متوسط درآمد ساالنه خانوارها در دو وضعيت کوچنـدگ  ۴جدول 
  .دهد ينشان م

  و اسکان يمقايسه متوسط درآمد ساالنه خانوارها در دو وضعيت کوچندگ - ۴جدول 

  متغيرها

 ۹۵ح اطمينان سط

آماره   درصدي تفاوت

t 

سطح 

  يدار يمعن

  حد باال  ينيحد پا )دو دامنه(

  يت کوچندگيمتوسط درآمد ساالنه خانوارها در وضع

  ت اسکانيخانوارها در وضع ةساالن ةشد متوسط درآمد تعديل

  )۱زوج (

۰۲۷/۱۴  ۲۷۳/۸۰۸  ۰۵۰/۲  ۰۴۳/۰  

  قيتحق يها افتهي: منبع

بـين   دار معني درصد، تفاوت ۹۵آن است كه در سطح اطمينان بيانگر  ۴نتايج جدول 

و اسـکان وجـود دارد و در    يت کوچنـدگ يمتوسط درآمد ساالنه خانوارها در دو وضـع 

ت يت اسـکان كمتـر از وضـع   يدر وضـع  وسط درآمد حقيقـي سـاالنه خانوارهـا   مت ،واقع

ايع يـزان صـن  ثر نبـودن متغيرهـاي م  ؤناشي از مـ  توان است که دليل آن را مي يندگکوچ

هاي دامي بر متغير وابسـته در شـرايط اسـكان بـرخالف      دستي توليدي و ميزان فرآورده

در شـرايط   دانسـت؛ بـه ديگـر سـخن،    درصـد   ۹۵در سطح اطمينـان   يندگشرايط کوچ

درصدي تعداد واحـد دامـي خانوارهـا نسـبت بـه حالـت        ۴/۴۸به دليل كاهش  ،اسكان

مين درآمد خانوارها در حالت اسکان به دليل أر تثير اين دو متغير دأ، نقش و تيندگکوچ

اين دو عامل از جملـه   ،ثيرپذيري مستقيم آنها از تعداد دام كاهش پيدا كرده و در واقعأت

و  يکوچنـدگ هاي درآمـدي خانوارهـا در دو وضـعيت     ترين عوامل در ايجاد تفاوت مهم

  .اند اسکان بوده

 :اسکان و يکوچندگ يها تير وابسته در وضعيمتغمستقل بر  يرهايمتغ يرگذاريثأزان تين مييتع

 متوسـط درآمـد سـاالنه   (براي تعيين ميزان اثرگـذاري متغيرهـاي مسـتقل بـر متغيـر وابسـته       
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چنـدمتغيره بـه روش    يخطـ  از مـدل رگرسـيون   ،و اسـکان  يدر شرايط کوچندگ) خانوارها

ثر بـر متوسـط   ؤل مـ عوام يونيل رگرسيتحل ،بيترت ، به۶و  ۵در جداول  .شدهمزمان استفاده 

  .و اسکان آمده است يط کوچندگيافته در شراي اسکان يريعشا يدرآمد ساالنه خانوارها

 يريعشا يثر بر متوسط درآمد ساالنه خانوارهاؤعوامل م يونيل رگرسيتحل - ۵جدول 

  يط کوچندگيافته در شراي اسکان

سطح 

  يدار يمعن

آماره 

t 

 مستقل ريمتغ  بيضر بتا

  عرض از مبداء  ۴۱/۱۶۷۸  -  ۸/۰  ۴۳/۰

  تعداد واحد دامي  �۶۷/۲۰  ۵۲/۰  ۳۶/۷  ۰۰/۰

۲۸/۰  ۰۷/۱  ۰۶/۰  ۸/۲۵۴  
ها، تسهيالت بانكي و خدمات  ميزان دسترسي به نهاده

  دامپزشكي

  مقدار صنايع دستي توليدي  ��۰۸/۲۴۹  ۱۳/۰  ۲۲/۲  ۰۲/۰

  كشت ديم سطح زير  �۸/۶۴۳  ۳۱/۰  ۲۶/۵  ۰۰/۰

  بيكشت آ سطح زير  �۱۱۴۳  ۲۶/۰  ۵۸/۴  ۰۰/۰

  ها ثير مرتع در تعليف دامأت  ۱۱/۴۵۷  ۰۸/۰  ۳۹/۱  ۱۷/۰

  ها ثير تغذيه دستي در تعليف دامأت  - ۲۴/۲۶  ۰۰۷/۰  - ۱۲/۰  ۹۱/۰

  هاي دامي توليدي مقدار فرآورده  ��۵۸/۱  ۱۷/۰  ۴۲/۲  ۰۲/۰

  ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي، آموزشي و رفاهي  ۷۷/۳۵۷  ۰۷/۰  ۲۳/۱  ۲۲/۰

  درصد پنجتا سطح  يدار يمعن ��   رصدد يکتا سطح  يدار يمعن �

 ۲R= ۸۷۷/۰؛   F= ۰۹/۲۴؛  ۰۰۰/۰= داری معنی

  قيتحق يها افتهي: منبع

 ۷/۸۷انگر آن است كه يب بوده و ۸۷۷/۰، ضريب تعيين مدل ۵ج جدول يبر اساس نتا

بـا  . شود وابسته توسط متغيرهاي مستقل واردشده به مدل تبيين ميتغييرات متغير  درصد
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ـ   تـوان گفـت    يم ،جدول يدار يسطح معنريه مقاداستناد ب  يـک  يدار يکـه در سـطح معن

 يکشت آب ريم و سطح زيکشت د ري، سطح زيمستقل تعداد واحد دام يرهايدرصد، متغ

هـاي دامـي و مقـدار صـنايع      مقدار فرآورده يرهايدرصد، متغ پنج يدار يو در سطح معن

 )بتـا ( شدهب استانداردير ضرايمقادجه به تو با .اند رگذار بودهيثأدستي توليدي بر درآمد ت

  :توان گفت که يم ،جدولدر 

o يط کوچنـدگ يخانوارهـا در شـرا   ير در تعـداد واحـد دامـ   ييک واحد تغي به ازای ،

ـ با فرض ثابت ماندن بقمتوسط درآمد ساالنه آنها  ال در همـان  يـ ر ۵۲۰ ،رهـا يه متغي

 .کند ير مييجهت تغ

o ـ  به ازای ـ تول يع دسـت ير در مقـدار صـنا  ييـ ک واحـد تغ ي خانوارهـا در حالـت    يدي

ال يـ ر ۱۳۰ ،رهـا يه متغي، متوسط درآمد ساالنه آنها با فرض ثابت ماندن بقيکوچندگ

  .کند ير مييدر همان جهت تغ

o يت کوچنـدگ يم خانوارها در وضعير کشت دير در سطح زييک واحد تغي به ازای ،

ال در همـان  يـ ر ۳۱۰ ،رهـا ير متغيمتوسط درآمد ساالنه آنها با فرض ثابت ماندن سا

 .کند ير مييجهت تغ

o ـ   ريـ ر در سـطح ز ييـ ک واحد تغي به ازای ، يخانوارهـا در حالـت کوچنـدگ    يکشـت آب

ال در همـان جهـت   ير ۲۶۰ ،رهايه متغيمتوسط درآمد ساالنه آنها با فرض ثابت ماندن بق

 .کند ير مييتغ

o ـ تول يدام يها ر در مقدار فرآوردهييک واحد تغي به ازای ط يا در شـرا خانوارهـ  يدي

ال يـ ر ۱۷۰ ،رهـا يه متغي، متوسط درآمد ساالنه آنها با فرض ثابت ماندن بقيکوچندگ

  .کند يم رييدر همان جهت تغ

ثر را ؤتوان متغيرهاي مسـتقل مـ   ة متغيرها، ميشدتوجه به مقادير ضرايب استاندارد با

 سـطح زيـر   تعـداد واحـد دامـي،    ،ترتيـب  ، بهثيرگذاري بر متغير وابستهأاز لحاظ ميزان ت
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، و مقـدار صـنايع   هـاي دامـي توليـدي    كشت آبي، مقدار فـرآورده  كشت ديم، سطح زير

  . بندي كرد دستي توليدي رتبه

 يريعشا يثر بر متوسط درآمد ساالنه خانوارهاؤعوامل م يونيل رگرسيتحل - ۶دول ج

  ط اسکانيافته در شراي اسکان

سطح 

  يدار يمعن
آماره 

t 

  مستقل ريمتغ  بيضر بتا

  عرض از مبداء  ۰۹/۱۴۵۰۸  -  ۶۱/۲  ۰۱/۰

  تعداد واحد دامي  �۳۴/۶۰  ۴۹/۰  ۳۳/۶  ۰۰/۰

۸۶/۰  ۱۷/۰  ۰۱/۰  ۰۶/۱۲۴  
ها، تسهيالت بانكي و خدمات  ميزان دسترسي به نهاده

  دامپزشكي

  مقدار صنايع دستي توليدي  ۰۸/۱۱  ۰۰۴/۰  ۰۶/۰  ۹۵/۰

  كشت ديم سطح زير  �۴۵/۱۷۸۷  ۲۷/۰  ۵۴/۴  ۰۰/۰

  كشت آبي سطح زير  �۱۹/۲۳۵۴  ۵۳/۰  ۴/۹  ۰۰/۰

  ها ثير مرتع در تعليف دامتأ  ۹۲/۱۱۷۸  ۱/۰  ۷۸/۱  ۰۸/۰

  ها ثير تغذيه دستي در تعليف دامتأ  -۳۵/۶۸۵  ۰۷/۰  - ۲۳/۱  ۲۲/۰

  هاي دامي توليدي مقدار فرآورده  ۶۲/۰  ۰۳/۰  ۴/۰  ۷/۰

  ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي، آموزشي و رفاهي  ۴۲/۴۱۷  ۰۲/۰  ۴۱/۰  ۶۹/۰

  رصدد يکاري تا سطح د معني �

 ۲R= ۵۸۵/۰؛   F= ۲۴۱/۱۷؛  ۰۰۰/۰= داری معنی

  قيتحق يها افتهي: منبع

ـ ب بوده و ۵۸۵/۰، ضريب تعيين مدل ۶ج جدول يمطابق نتا  ۵/۵۸انگر آن اسـت كـه   ي

بـا  . شود وابسته توسط متغيرهاي مستقل واردشده به مدل تبيين ميتغييرات متغير  درصد

ـ   توان گفـت کـه   يم ،جدول يارد يسطح معنر يتوجه به مقاد  يـک  يدار يدر سـطح معن

 يکشت آب ريم و سطح زيکشت د ري، سطح زيمستقل تعداد واحد دام يرهايدرصد، متغ

 ،جـدول  در )بتـا ( شـده ب استانداردير ضـرا يبا استناد به مقاد .اند رگذار بودهيثأبر درآمد ت

  :توان گفت که يم
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o متوسط درآمـد  اسکانط يخانوارها در شرا ير در تعداد واحد دامييک واحد تغي به ازای ،

 .کند ير مييال در همان جهت تغير ۴۹۰رها، يه متغيساالنه آنها با فرض ثابت ماندن بق

o ت اسـکان،  يم خانوارهـا در وضـع  يـ ر کشـت د ير در سطح زييک واحد تغي به ازای

ال در همـان  يـ ر ۲۷۰رهـا،  ير متغيمتوسط درآمد ساالنه آنها با فرض ثابت ماندن سا

 . کند ير مييجهت تغ

o ـ   رير در سطح زييک واحد تغي به ازای خانوارهـا در حالـت اسـکان،     يکشـت آب

ال در همـان  يـ ر ۵۳۰رها، يه متغيمتوسط درآمد ساالنه آنها با فرض ثابت ماندن بق

  .کند ير مييجهت تغ

ثر را ؤتوان متغيرهاي مستقل مـ  توجه به مقادير ضرايب استانداردشدة متغير ها، مي با

، تعداد واحـد  يکشت آب ريسطح ز ،ترتيب ، بهثيرگذاري بر متغير وابستهألحاظ ميزان تاز 

  . بندي كرد كشت ديم رتبه دامي و سطح زير

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

يافته استان ايـالم در   سط درآمد خانوارهاي عشايري اسكانمقايسه متو حاضر هدف تحقيق

اين هاي درآمدي در  ل ايجادکننده تفاوتو اسکان و شناسايي عوام يدو وضعيت کوچندگ

 ،شـده ون برآورديرگرس يها دست آمده از مدل هج بيبا استناد به نتا .بوده است دو وضعيت

در هـر دو حالـت    يو دامپـرور  يکشـاورز  يهـا  تيـ کـرد کـه فعال   يريـ گ جـه يتوان نت يم

ـ  يتر و اسکان جزو مهم يکوچندگ و در بـوده   يريعشـا  ين درآمـد خانوارهـا  يمأن منـابع ت

 يهـا  تيـ وابسـته بـه فعال   ياديـ دو حالت تا حـد ز اين ر در يشت عشاياقتصاد و مع ،واقع

در حالـت   يو دامـ  ي، هرچنـد کـه نقـش عوامـل کشـاورز     اسـت  يو دامـدار  يکشاورز

بـه   يبخشـ  تنوع کهاز آنجا . استشتر ين درآمد بيمأنسبت به حالت اسکان در ت يندگکوچ

ر يعشـا  يافتن منابع درآمدي، موضوع تنوع ناستسکان ن الزامات ايتر از مهم يمنابع درآمد

تواند منجـر   يم يو دامدار ياقتصاد آنها به عوامل کشاورز الم و اتکایيافته استان اي اسکان

بـا توجـه بـه     .اسکان باشد يداريپا يبرا يجد يديبه کاهش سطح درآمد آنها شده و تهد
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توان  يي، مندگه حالت كوچت اسكان نسبت بيكاهش سطح درآمد حقيقي عشاير در وضع

جـاد  يا( الم در بهبـود وضـع اقتصـادي   يـ در اسـتان ا  اسکان عشـاير جه گرفت كه طرح ينت

از افتـه چنـدان موفـق نبـوده و     ي ر اسـکان يعشـا  )دار و بهبود سطح درآمديد پاياشتغال، تول

بـراي عشـاير   سـه بـا اسـکان،    يدر مقا يست کوچندگيز يالگو ينه اقتصاديدر زم رو، اين

، يت اسـکان در بعـد اقتصـاد   ير در وضـع يبهبود وضع عشا بنابراين، برای .استتر  بمناس

  :شود ير مطرح ميز شرح هايی بهشنهاديپ

بـر درآمـد خانوارهـا در حالـت      يديتول يع دستيمقدار صنا يرگذاريثأبا توجه به ت •

الزم د، يـ زان توليل کاهش ميت اسکان به دليدر وضع يرگذاريثأو عدم ت يکوچندگ

توليـد صـنايع   ويژه زنان در زمينـه   هيافته ب ازآفريني دانش بومي عشاير اسكاناست ب

 گلـيم و محور و بازارپسـند از قبيـل قـالي، قاليچـه، جـاجيم،      دستي پردرآمد، تقاضا

منظور ايجاد اشتغال براي زنان و كمك به معيشت خانواده و بهبود سـطح درآمـد    به

 .در دستور کار مسئوالن قرار گيردخانوارها 

و  يت کوچندگيافته در هر دو وضعي ر اسکانيبر درآمد عشا ير تعداد واحد داميمتغ •

عتي و صـن  رو، الزم است توسعه و ترويج دامپـروري نيمـه   است؛ از اينثر ؤاسکان م

بـرای  کمتـر آنهـا بـه مراتـع      يل دسترسـ ييافته به دل حتي صنعتي بين عشاير اسكان

سـو و   کيـ شتر مراتـع از  يب بيز تخرا يريز جلوگيو ن يصورت سنت پرورش دام به

گـر،  يد ياز سو يو صنعت يصنعت مهين يدامپرور يها نظامشتر يراحتي و سودآوري ب

منظور تثبيت و تقويت سهم عشاير در توليد پروتئين دامي و بهبود سـطح درآمـد    به

 .شود انجامآنها 

در هـر دو  رگـذار بـر درآمـد خانوارهـا     يثأگر عوامـل ت يم از ديکشت د رير سطح زيمتغ •

م يـ ح کشـت د يآموزش اصول صح رو، ارزيابی شده و از اينو اسکان  يحالت کوچندگ

و تـنش   يش، استفاده از ارقام مقاوم به خشـک يت دوره آين، رعايزم يساز ل آمادهياز قب

، تـراکم مناسـب بـذر، زمـان کاشـت      ييايميشـ  ينه سموم و کودهايم، مصرف بهيدر د

 . ثر باشدؤر ميتواند در بهبود درآمد عشا يمخاک  يزيخ ت حاصليريمدو مناسب، 
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ر بر درآمـد  يثأن تيشتريب يدر حالت اسکان دارا يکشت آب رير سطح زيکه متغاز آنجا  •

يافته و آبـي كـردن    و تجهيز اراضي زراعي عشاير اسكانخانوارها بوده است، تسطيح 
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