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بررسي نقش طرح هاي اسكان در توسعه اقتصادي و اجتماعي 
كانون هاي اسكان استان كهگيلويه و : مطالعه موردي، عشاير

  بويراحمد
 13/8/91:                  پذيرش نهايي25/11/90:دريافت مقاله

  95-112 :صفحات
  تهرانخوارزمي دانشگاه استاديار دانشكده علوم جغرافيايي، :وحيد رياحي

Email: riahi@tmu.ac.ir 
 1تهران دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه خوارزمي: راشد احمدي

Email: ahmadi_rashed@yahoo.com  
  گروه جغرافياي دانشگاه رازي كرمانشاهجغرافيا و برنامه ريزي روستايي استاديار : آئيژ عزمي

Email: A.azmi@razi.ac.ir 
  چكيده

 يكجانشين شدن عشايري است كه درحال كوچ فصلي، از محلي به محل ،اسكان عشاير
توان گفت كه اسكان گروههاي عشايري مي. ديگر براي امرار معاش، در تكاپو  هستند

طرح اسكان عشاير از جمله . راهبرد پذيرفته شده جهاني براي حل مشكالت عشاير است
 اسالمي در ايران به اجرا درآمده و در هر دوره طرح هايي است كه قبل و بعد از انقالب

لذا بررسي تاثير اسكان عشاير بر زندگي . حساسيت هاي زيادي به همراه داشته است
 همقاله حاضر ب. اقتصادي، اجتماعي و معيشت عشاير از اهميت بااليي برخوردار است

عشايري پاكوه، تغييرات اقتصادي و اجتماعي عشاير قبل و بعد از اسكان در شهركهاي 
هدف از تحقيق . كالغ نشين و منصور آباد در استان كهگيلويه و بويراحمد پرداخته است
روش شناسي . حاضر بررسي نقش اجراي طرحهاي اسكان عشاير پس از اسكان است

تحقيق توصيفي ـ تحليلي و روش تحقيق كمي بوده كه از ابزار پرسشنامه جهت تحليل و 
 خانوار بوده كه با 80جامعه نمونه اين پژوهش مشتمل بر . ه شدپردازش داده ها استفاد

نتايج تحقيق حاكي از تاثير مثبت اسكان . روش نمونه گيري كوكران انتخاب شده اند
با اين همه تاثير اقتصادي اسكان عشاير اندك . عشاير بر وضعيت اجتماعي آنان است

همچنين نگرش عشاير . نيافته استبوده و در عين حال دارايي هاي عشاير تغيير چنداني 
بعالوه سطح توليد محصوالت كشاورزي و . نسبت به طرح اسكان مثبت ارزيابي مي شود

  .دامي عشاير كاهش يافته و از تعداد دام عشاير پس از اسكان كاسته شده است
  طرح اسكان، عشاير، توسعه اقتصادي و اجتماعي، كهگيلويه و بويراحمد: واژگانكليد

                                                 
  10 پالك -وچه شهيد اوالدي ك- خ الله زار– خ انقالب اسالمي –ان تهر: نويسنده مسئول. 1
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  مقدمه
بدست  آثار و  سال پيش مي رسد8000طور كلي سابقه ي كوچ زيستي درايران به بيش ازب

ولي نبايد فراموش نمود كه قدمت كوچ زيستي . آمده درجنوب غربي ايران نويد اين امر است
زندگي كوچ زيستي درطول تاريخ بيشتر در مناطق نيمه . درمناطق مختلف جهان متفاوت است

اسكان به معناي ).  13 :1367مشيري، (ل كشت بوجود آمده استخشك و حواشي مناطق قاب
از چادر به چهار ديواري و ) 144  :1382، انوري، 1980: 1372دهخدا، ( آرام كردن و آرامانيدن

 درمكان ثابتي ماندگارشدن، و تبديل از اقتصاد شباني به اقتصاد روستايي گذركردن است
كوچنده از ديدگاه رشد و توسعه و تحول عبارت است اسكان عشاير). 176-175: 1368كياوند، (

ازتغيير رفتار اقتصادي و اجتماعي آنان  به منظور بهبود كيفيت زندگي و باال بردن سطح 
اگركوچ ). 176  :1368كياوند، (زندگاني خويش و گام گذاردن در مسيرتحول و پيشرفت دائمي 

و دام تلقي شود و به بياني سه عامل حركتي فصلي و جمعي به منظور تامين نيازهاي انسان 
انسان، دام و مرتع سه راس يك مثلث باشند، با حذف هركدام از عوامل، كوچ معني و مفهوم 

عامل اصلي در اين ميان مرتع است كه هر كجا به صورت غني و . خود را از دست مي دهد
شور ايران به واسطه ك). 187: 1367حسام، (سرسبز باشد، انسان و دام را بسوي خود مي كشاند

جزء مناطق خشك و ) حدود يك سوم ميانگين بارندگي دنيا( ميليمتر 250ميانگين بارندگي 
بررسي ها نشان ميدهد كه شيوه كوچندگي و عشايري يكي از . نيمه خشك محسوب ميشود

همچنين پايدارترين ). 1391رياحي و عابديني راد، (هاي زندگي بشري است ترين روش قديمي
يت زمين و بهره برداري از منابع يك چنين نواحي، زندگي شباني و دامداري مبتني بر مدير

 ايران سرزميني است كه بيشترين جمعيت كوچنده را ).49: 1386معيني، (كوچندگي است
 و تمركز عشاير عمدتاً در نيمه غربي و جنوبي كشور، به ويژه )148: 1383كريمي،(حفظ كرده

جمعيت عشايري ايران . در زاگرس مياني، استقرار عشاير بيشتر استحول محور زاگرس بوده و 
با گسترش آبادي نشيني . در ابتداي قرن پيش، قريب نيمي از نفوس كشور را در بر مي گرفت

در دهه % 5در آغاز دهه چهل و به كمتر از % 10در قرن اخير سهم جمعيت عشايري به حدود 
ر ايران، در سه استان به هم پيوسته فارس، چهارمحال از عشاي% 35بيش از . كنوني رسيده است

استان كهگيلويه و بويراحمد با داشتن . بختياري و كهگيلويه و بوير احمد استقرار يافته اند
، در جنوب غربي دامنه هاي زاگرس واقع شده )1390: مركز آمار ايران( نفر658629جمعيت 

ساماندهي عشاير اين استان تحت دو .  استكه داراي بيشترين روستاهاي اسكان عشايري بوده
مورد توجه بوده كه هر ) خود جوش، هدايتي(مقوله ساماندهي به كوچ و ساماندهي به اسكان 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ... بررسي نقش طرح هاي اسكان در توسعه اقتصادي و اجتماعي عشايرمطالعه
 

97

درهر دوره ي تاريخي، شدت وضعف . سه كانون اسكان مورد مطالعه، اسكان هدايتي دارند
اسي، نظامي، طبيعي و جريان كوچ و اسكان از تاثير و تاثر عوامل اقتصادي، اجتماعي، سي

اكولوژيك و مجموعه اي ديگر از دستاوردهاي تكنولوژي، فرهنگ و تمدن بشري ناشي شده 
هرچند تغييركوچ به اسكان به گماني يكي از نشانه ). 68: 1384، سازمان امور عشاير ايران(است

به هاي توسعه در يك جامعه است، ولي محدوديت معيشت كوچندگي درايران در درجه اول 
اسكان عشاير فرايندي است كه طي آن شيوه ). 50: 1380بخشنده نصرت، (دليل فقر بوده است

معيشت جامعه كوچرو تغيير و تحول مي يابد، اين تحول هرچند به صورت ظاهري با ترك 
كوچروي و يكجانشيني در مساكن ثابت شناخته مي شود، در بطن خويش ناظر بر تغييرات 

فرآيند اسكان .  اقتصادي و زيستي زندگي عشاير است– اجتماعي اساسي درمباني فرهنگي،
رايي جامعه كوچرو و يا به  صورت ممكن است به صورت درونزا و خودجوش تحت تاثير نوگ

برونزا بر اثر مدرنيسم دستوري و برنامه هاي تشويقي دولت و يا تاثير همزمان هر دو عامل روي 
  :طالب گفته شده، سواالت تحقيق به شرح زير مي باشندبا توجه به م). 14 : 1386: توكلي(دهد
 ر زندگي جامعه عشاير اسكان يافته اجتماعي اجراي طرح اسكان عشاير ب-اثرات  اقتصادي •

 كدامند؟
ميزان رضايتمندي جامعه اسكان يافته عشايري از اجراي طرح اسكان عشاير چه مقدار  •

 است؟
 از اسكان در ميان خانوارهاي عشايري چه تفاوت هاي اقتصادي و اجتماعي قبل و بعد •

 مشهود است؟
 

  مباني نظري
در تبيين مفهومي تثبيت گروههاي جابه جا شونده، بنيان هاي نظري متعددي مد نظر قرار 

ديدگاه تغييرات : هاي مختلف ماننددر زمينه اسكان عشاير، نظريه ها و ديدگاه. گرفته است
گي، ديدگاه تامين نيازهاي اساسي، ديدگاه زيست اجتماعي، ديدگاه نوسازي، ديدگاه وابست

در ديدگاه تغييرات اجتماعي، بر  تغييرات قابل . محيطي و ديدگاه توسعه پايدار وجود دارد
رويت در طول زمان تاكيد شده است، به گونه اي كه ضمن آنكه  موقتي و كم دوام نباشد، بر 

 اسكان و معيشت را دگرگون ساخت يا وظايف سازمان اجتماعي اثر گذاشته و جريان
با توجه به اين كه اسكان عشاير، زمينه ساز تغييرات اساسي در ). 26: 1366روشه، (سازد

هاي تغييرات پيوندهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي در اجتماعات عشاير است، مي توان ديدگاه
يير اجتماعي را واگو، تغ. اجتماعي را از مهمترين شالوده هاي انديشة اسكان عشاير دانست
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گيرد و ممكن هاي اجتماعي صورت ميداند كه با جايگزيني كمي و كيفي پديدهفرايندي مي
در ديدگاه نوسازي، مهم ترين ويژگي ). 13: 1372واگو،( است با برنامه و يا بي برنامه باشد

). 78: 1385پاپلي يزدي و ابراهيمي، (حركت از سادگي و رسيدن به پيچيدگي است
جوامع سنتي از ديدگاه . دهندندان نوسازي، جوامع را در دو گروه سنتي و مدرن قرار ميانديشم

اين ). 75: 1385همان منبع،(نوسازي مبتدي و داراي نظام خانوادگي گسترده و بي سوادند
توان گفت كه ديدگاه نوسازي ديدگاه به ويژه پس از انقالب اسالمي مورد توجه قرار گرفت و مي

ههاي كوچ رو به گروههاي يكجانشين و اسكان عشاير بسترهاي موثري را فراهم در تحول گرو
 پيرامون با اتكاء به -در ديدگاه وابستگي، بر نقش دولت براي تغيير روابط مركز. نموده است

اي با اتكاء به عدالت در رشد ملي و گسستن از وابستگي جهاني و نيز كاهش اختالفات منطقه
رويكرد صاحب نظران اين مكتب در قبال  ).29: 1377صرافي، (شوديتوزيع توسعه تاكيد م

چرا كه از . هاي مبنايي و ايدئولوژيك گرايش به اسكان بوده استتوسعه عشاير عليرغم تفاوت
ريزي متمركز و در ماركسيستي جوامع كوچنده وعشايري امكان كنترل، برنامهديد تفكرات نئو

 آورندهاي داخلي را در جهت توسعه ملي فراهم نميلنهايت بسيج همه نيروها و پتانسي
بر . هاي مورد بحث، ديدگاه تامين نيازهاي اساسي استاز ديگر ديدگاه). 59-58 : 1380سو،(

 عشايري و -با تشديد فقر و نابرابري در جوامع روستايي، پايه بنيان ها و اصول اين ديدگاه
ي اساسي به عنوان هدف اصلي توسعه در قالب هاي رفاهي، پاسخگويي به نيازهاشكست برنامه

هاي جهت گيري رويكرد نيازهاي اساسي موجب انجام طرح. راهبرد نيازهاي اساسي مطرح شد
از ديدگاه  ). 31-30: 1388ازكيا و غفاري ،(شودتوسعه اجتماعي و ارائه نهادهاي خدماتي مي

ابل و مستمر وجود دارد، زيست محيطي كه درآن بين محيط و موجودات زنده ارتباط متق
مهندسان (شودظرفيت پذيرش محيط محدود بوده و با افزايش بيش از حد جمعيت تخريب مي

با توجه به پيوند مستقيم جامعه عشايري با طبيعت، در ديدگاه ). D.H.V،1371 :41-42 مشاور
هاي بر اساس اين ديدگاه چراي دام. زيست محيطي توجه زيادي به موضوع عشاير شده است

 مازاد بر مراتع، موجب نابودي محيط زيست قلمرو عشايري شده است و از  اين رو عشاير مي
اي به جامعه عشايري بايست اسكان يابند، در حقيقت اين ديدگاه نگاه محدود كننده

در ديدگاه توسعه پايدار، توسعه همه جانبه با حفظ محيط ). 49: 1386مهدوي و ديگران، (دارد
اي است بر اساس اين ديدگاه، توسعه پايدار توسعه. روداصلي توسعه به شمار ميزيست معيار 

هاي نسل آينده را مورد هاي نسل كنوني را بر آورده مي سازد، بدون آن كه رفع نيازكه نياز
اقتصادي، (هاي گوناگون توسعه پايدار با توجه به جنبه). 18: 1377سعيدي،( تهديد قرار دهد
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و نگاه يكپارچه به جوامع، جامعه عشايري نيز در ساختار كلي جامعه ) يفرهنگاجتماعي، 
توجه . گيردها مد نظر قرار ميشود و به صورت يكپارچه در تمام جنبهريزي ميارزيابي و برنامه

به ساماندهي جامعه عشايري هم براي حفظ محيط زيست است و هم به منظور توسعه و فقر 
ورد جامعه عشايري، به ويژه در برنامه  چهارم توسعه بعد ازانقالب بر اين ديدگاه در م. زدايي

مرور ديدگاههاي مختلف و نظام برنامه ريزي ). 50: 1386مهدوي و ديگران، (تاكيد شده است
در خصوص عشاير در پس از انقالب اسالمي نشان مي دهد كه در تبيين و ايجاد تحول در 

هاي سكان عشاير، ديدگاههاي مختلفي در بنيانگروههاي مختلف عشايري و اتخاذ سياست ا
-به عبارت ديگر، مرور برنامه. ريزي اسكان موثر بوده استفكري جهت تعيين استراتژي و برنامه

 اقتصادي پنج ساله و نيز در زمان -هاي اجتماعيهاي مرتبط با عشاير در قبل از اجراي برنامه
 تلفيقي از ديدگاهها مورد بحث در اتخاذ دهدهاي پنج ساله كشور نشان مياجراي برنامه

سياست اسكان عشاير در جهت بهبود وضع گروههاي جابه جا شونده جمعي مورد تاكيد قرار 
  .گرفته است

يكي از راهبردهاي توسعه جامعه عشايري، ساماندهي و اسكان عشاير است كه عمدتاً با هدف 
ت رساني بهتر به اين جامعه انجام مي توسعه و عمران جامعه عشايري، محروميت زدايي و خدما

گيرد، درايران نيز اين راهبرد در طي سالهاي گذشته درمناطق عشايري ايجاد شده كه ارزيابي 
ازسوي ديگر ). 1 :1386دريكوند، (آثار و پيامدهاي آن برجامعه عشايري اهميت بسياردارد

وردهاي محدود در زمينه بررسي تجارب پروژه هاي اسكان حاكي از آن است كه علي رغم برخ
نسبي وضعيت رفاهي عشايراسكان يافته، برخي پيامدهاي  برخي ازامكانات و تسهيالت و بهبود
از بعد فضايي مسائلي از قبيل بهره برداري و چراي مفرط . منفي قابل تامل نيز بروز نموده است

اني را موجب دراطراف محل اسكان، شدت تخريب و پيدايش كانونهاي تخريب و فرسايش بحر
چنانكه ازاسناد و مدارك تاريخي برمي آيد، احتماال  اولين ). 438: 1383توكلي، (شده است

صورت گرفته  تفكر مربوط به اسكان عشايركوچنده در دوره هاي اخير در زمان نادرشاه افشار
ه پس از آن كوشش هايي درباره اسكان عشاير در دوره هاي زندي). 55 : 1380بخشنده نصرت، (

 شدت فراواني يافت 1312 تا 1304و قاجاريه بعمل آمد و در دوره پهلوي به ويژه در سالهاي 
-57: 1380؛ بخشنده نصرت، 660: 1384؛ خضرلو و ديگران، 219 و 55صص : 1368غفاري، (

 بار ديگر مسئله )اداره اسكان ايالت( با تشكيل مجدد 1327از سال). 178: 1383 ؛ برلينگ، 58
باتحول درساختارهاي اقتصادي ) 1341(ر مطرح شد، و در آستانه اصالحات ارضي اسكان عشاي

بعدازانقالب اسالمي ). 229-243 : 1368غفاري، (ـ اجتماعي اسكان عشاير روند فزاينده داشت 
، نظريات براين بود كه كوچ تنها راه حل براي توسعه زندگي عشايري است و اسكان 1357سال
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تدوين طرحهاي اسكان عشاير، ). 163: 1386اميرعضدي،( ه شودبايد به كلي كنارگذاشت
بانگرش توسعه و عمران و با توجه به هماهنگي با برنامه هاي توسعه ي  كشور و براساس 

 برمي 1370پتانسيل سنجي و ملحوظ داشتن ديدگاه هاي عشاير، نخستين بار به سال
امل زير از عواملي هستند كه براسكان عو).  48 : 1384صيدايي، پاپلي يزدي و پيرديگار، (گردد

فقر، مشقات زندگي كوچ نشيني، تغييرات پديدآمده درسازمان اجتماعي : عشاير موثر بودند
 خورسند(سنتي عشاير، تحصيالت، اسكان خانوارهاي خويشاوند، دگرگوني در شيوه ي دادوستد

  ).  12- 22 : 1368رحيم زاده، 
تعدد اسكان عشاير در خارج و داخل كشور حاكي از آن به طور خالصه ، بررسي پروژه هاي م

مسائلي چون  هدف تقويت هويت واحد ملي و اعمال كنترل مركزي و نيز با است كه دولت ها
توسعه جوامع عشايري، حفظ محيط زيست و خدمات رساني آسان تر به آنها، برنامه ي اسكان 

 پيامد هاي منفي متعدد و هزينه هاي بنابراين اسكان عشاير به لحاظ. را در پيش گرفته اند
زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي كه درپي دارد، راه حل مناسبي جهت توسعه ي جامعه ي 

  .مذكورنمي باشد
 

  روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي است كه از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات بهره 

ون توسعه اسكان عشاير كالغ نشين، پاكوه و جامعه آماري مشتمل بر سه كان. برده شده است
جامعه نمونه مشتمل بر .  خانوار است229منصورآباد در استان كهگيلويه و بويراحمد با تعداد 

 درصد از كل جامعه آماري را شامل مي شود و از طريق 35 خانوار بوده است كه بالغ بر 80
 جامعه مورد بررسي متناسب با توزيع پرسشنامه در سطح.  بدست آمده است1فرمول كوكران

در تجزيه و تحليل اطالعات و ارائه ). 1جدول شماره (ورد بررسي بوده استجمعيت روستاهاي م
% 50متناسب با جمعيت روستاها .  استفاده شده استEXCEL, SPSSنمودار از نرم افزارهاي 

%) 31(اي پاكوهو روست%) 19(از پرسشنامه ها در شهرستان باشت در دو روستاي كالغ نشين
را در بر مي گيرد و با محاسبه ضريب آلفا، %) 50(نيز شهرستان بويراحمد% 50تكميل شده و

  . درصد ارزيابي شده است70ميزان پايايي پرسشنامه در ابعاد مختلف بيش از 
  
  

                                                 

1.  
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  مشخصات جامعه آماري) 1(جدول 
  درصد  تعداد  تعداد جمعيت  خانوار  روستا  رديف  پرسشنامه

  19  15  241  39   نشينكالغ  1
  31  25  500  81  پاكوه  2
  50  40  675  109  منصورآباد  3

  100  80  1416  229  جمع كل
  1390اداره كل امور عشاير استان كهگيلويه و بويراحمد،  محاسبات نگارنده و: مأخذ

  

  منطقه مورد مطالعه
 فارس و استان كهگيلويه و بويراحمد در ميان استانهاي چهارمحال بختياري در شمال،

وجود . اصفهان در شرق و خوزستان در مغرب و فارس و بوشهر در جنوب واقع گرديده است
ارتفاعات و تغييرات شديد ارتفاع سبب تنوع آب و هوايي و تقسيم استان به چهار ناحيه اقليمي 

سازمان امور عشاير استان كهگيلويه و (بسيار سرد، سرد و مرطوب، معتدل و گرم گرديده است
 دقيقه عرض 32درجه و 31 دقيقه تا 55درجه 29اين استان مابين ). 5: 1388راحمد، بوي

موسسه ( دقيقه طول شرقي واقع شده است52درجه و 51 دقيقه تا 57درجه و 49شمالي و 
بر اساس آخرين تقسيمات كشوري اين استان  ).1388جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي، 

بر . مي باشد) نا، كهگيلويه، گچساران، باشت، چرام و بهمئيبوير احمد، د( شهرستان 7داراي
 نفر 658629، جمعيت استان معادل 1390اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 

جمعيت . آن روستايي و عشايري برآورد شده است% 4/47آن شهرنشين و % 6/52بوده كه 
 70765، 1387وچنده در سال عشاير استان بر اساس سرشماري اجتماعي ـ اقتصادي عشاير ك

اين ). 1385مركز آمار ايران، (جمعيت استان را شامل مي گردد% 11نفر مي باشد كه بيش از 
، محل 1387استان بر اساس سرشماري اجتماعي، ـ اقتصادي عشاير كوچنده  در تيرماه 

 63255 با  خانوار10088 نفر و محل استقرار قشالقي 70765 خانوار با 11120استقرار ييالقي 
). 1387سرشماري اجتماعي اقتصادي عشاير كوچنده، (نفر جمعيت عشايري بوده است

 كيلومتري از شهر 25در فاصله ) حكيم قشقايي(همچنين كانونهاي اسكان كالغ نشين
كيلومتري از شهر  30 نفر ، پاكوه در فاصله 241 و جمعيت 39گچساران و با تعداد خانوار 

، شهرك عشايري )هر دو در شهرستان باشت( نفر500 و جمعيت 81وارگچساران، با تعداد خان
 نفر 675 و با جمعيت 109 كيلومتري از شهر ياسوج، با تعداد خانوار 20منصورآباد در فاصله 

 1374  سالقابل ذكر است كه سال اجراي طرح در دو كانون كالغ نشين و پاكوه،.  شده اندواقع
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سازمان كل امور عشاير استان كهگيلويه (باشد مي 1372 ل، ساو در شهرك عشايري منصورآباد
  ).1390و بويراحمد، 

  

  
  محدوده مورد مطالعهموقعيت ) 1(شكل

  
  يافته هاي تحقيق

روستاي كالغ نشين ايل قشقايي، طايفه دره شوري و دو تيره دون علي و طيبي پناه پوري، در
ه طيبي پناه پوري و لك پناه پوري و در روستاي پاكوه ايل قشقايي، طايفه دره شوري و دو تير

ايل بويراحمدي و طايفه سادات امامزاده علي و قايد گيوي و  باالخره در روستاي منصورآباد،
. تيره هاي، حمزه شهبازي، جوزاري، حاج اسماعيل، كاعلي دونا و كاكاظمي ساكن هستند

اكثريت مردان مشخص شده است و همچنين متوسط نسبت جنسي جامعه آماري با 
و 1372قديمي ترين گروه اسكان داده شده در سال .  مي باشند5/41پاسخگويان در سن 
در واقع اسكان عشاير در سه كانون توسعه اسكان كالغ .  بوده است1388جديدترين در سال 

، 1375ه و تا پايان  توسط دولت آغاز گرديد73 -1372نشين، پاكوه و منصورآباد از سال 
 به اتمام 1385احداث زيرساختهاي كلي خاتمه يافته و بقيه زير ساختها به مرور زمان تا سال 
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.  نفر بوده است11 نفر و بيشترين  2كمترين افراد تحت تكفل جامعه نمونه . رسيده است
  . نفر مي باشد5متوسط افراد تحت تكفل نيز 

  

   داليل اسكان
كه اين امر  نشان %). 8/38(ين عامل اسكان برنامه مسئوالن بوده ، مهمتر2بر طبق شكل 

نكته مهم در اين است كه . دهنده نقش موثر مسئوالن دولتي در اسكان عشاير مي باشد
خواست خود عشاير كمترين درصد را به خود اختصاص داده و همچنين شرايط زندگي سخت 

  . ستعشايري هيچ  نقشي در روند اسكان عشاير نداشته ا
  

 
  )1390يافته هاي ميداني، ( عامل اسكان عشاير مورد بررسي)2(شكل

  
  وضعيت اقتصادي عشاير قبل و بعد از اسكان

 بر اساس يافته هاي تحقيق وضعيت دارايي خانوارها قبل و بعد از اسكان تغيير چشمگيري 
 مي دهد كه در يافته هاي تحقيق در ارتباط با تعداد دامهاي سبك و سنگين نشان. داشته است

 دو روستاي كالغ نشين و پاكوه  ميزان دامهاي سبك بعد از اجراي طرح به طور چشمگيري
همچنين پرورش دام سنگين در اين روستا مرسوم ).  راس60ميانگين (كاهش يافته است 

در روستاي منصورآباد به لحاظ تعداد دام سبك، تغيير چنداني مالحظه نمي شود و . نيست
به طور ميانگين ) گاو(القي و قشالقي نيز صورت مي گيرد اما دارايي دام سنگين حتي كوچ يي

بررسي وضعيت زمين ديم و آبي و ميزان باغات بر اساس مصاحبه .  راس افزايش يافته است3به 
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 روستاي كالغ نشين 2با كارشناسان سازمان امور عشاير استان نشان مي دهد كه روستاييان در 
ن كشاورزي بوده و بعد از اجراي طرح به هر كدام از خانوارها به طور ميانگين و پاكوه فاقد زمي

همچنين به .  هكتار باغ تخصيص داده شده كه در حال حاضر غالبا زير كشت ليمو مي باشد3
هر خانوار اسكان يافته مبلغ يك ميليون تومان وام مسكن با ضمانت خود روستاييان به طور 

، تعلق گرفته )در صورت به ثمر نشستن محصوالت باغي(ت ساليانه چرخشي به صورت بازپرداخ
در صورتي كه روستاييان مذكور بر اين ادعا بودند كه در دوره كوچ روي هر كدام به طور . است

از طرفي ديگر در روستاي منصورآباد نيز .  هكتار زمين كشاورزي ديم بودند5ميانگين داراي 
 متر مربع زمين مسكوني در نظر گرفته بود كه 500 خانوار دولت پس از اسكان عشاير براي هر

 مترمربع جهت نگهداري دامها بوده است كه 250 متر مربع آن جهت كاربري مسكوني و 250
در اين روستا نيز دولت با اعطاي وام جهت ساخت مسكن كه به صورت بازپرداخت ساليانه بوده، 

رآباد بيش از دو روستاي ديگر بوده و در بعضي ميزان وام اعطايي در منصو. فعاليت كرده است
اما .  ميليون تومان ارتقاء يافته است10 ميليون تومان رسيده و در حال حاضر نيز به 5موارد به 

ميزان زمين ديم و آبي و باغات روستاي منصورآباد قبل و بعد از اسكان تغيير چشمگيري 
  ).3شكل (ار زمين ديم هستند هكت2نداشته و به طور ميانگين هر خانوار داراي 

  

  
  )1390بررسي هاي ميداني، (دارايي خانوار عشايري مورد بررسي قبل و بعد از اسكان) 3(شكل
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  جتماعي عشاير قبل و بعد از اسكان وضعيت ا
در اين بخش از تحقيق امكان تحصيل سرپرست خانوار، امكان تحصيل فرزندان، اختالف 

، طالق و دسترسي به بهداشت مورد كنكاش و بررسي قرار گرفت طبقاتي، ابتذال در جوانان، فقر
يافته هاي اين بخش نشان مي دهد كه برخي از .  آمده است2و داده هاي آن در جدول شماره 

جنبه هايي مانند؛ امكان تحصيل فرزندان و دسترسي به بهداشت پس از اسكان عشاير موفقيت 
  .آميز بوده است

  
  عشاير قبل و بعد از اسكانوضعيت اجتماعي ) 2( جدول

 بعد از اسكان قبل از اسكان

  درصد  درصد
  

متغير 
  اجتماعي

 

ياد
ي ز

خيل
 

ياد
ز

سط   
متو

 

كم كم
ي 

خيل
 

ين
انگ

مي
ش  

گر
ن

  

ياد
ي ز

خيل
 

ياد
ز

سط 
متو

 

كم كم
ي 

خيل
 

ين
انگ

مي
ش  

گر
ن

  

امكان 
تحصيل 

 خود
 كم 76/3 2/31 5/27 8/28 3/11 2/1 كم 26/4 5/32 2/61 3/6 0 0

ن امكا
تحصيل 
 فرزندان

 زياد 33/2 5/2 3/6 5/27 50 7/13 كم 90/3 2/6 5/77 3/16 0 0

اختالف 
 طبقاتي

 كم 78/2 3/1 9/14 3/51 5/27 5 كم 50/3 2/6 8/53 7/28 3/6 5

ابتذال 
در 

  جوانان
 كم 81/2 6/2 3/11 8/28 8/43 8/13 كم 18/4 25 7/68 3/6 0 0

 كم 83/2 3/1 5/12 55 3/31 0 كم 62/2 5/7 3/61 3/21 3/6 8/3  فقر
 كم 45/3 3/21 8/28 8/23 3/26 0 كم 32/4 3/36 3/61 3/1 3/1 0  طالق

دسترسي 
به 

  بهداشت
 كم 37/2 8/3 8/8 3/36 8/23 5/27 كم 52/4 5/52 5/47 0 0 0

 كم 90/2  كم 90/3   كل

  )1390بررسي هاي ميداني، (خيلي كم:5, كم:4, متوسط: 3, زياد:2, خيلي زياد:1
  

   نگرش جامعه عشاير نسبت به اسكان 
بر اساس يافته هاي به دست آمده از تحقيق، ميزان رضايت عشاير از اجراي طرح اسكان باال 

در واقع جوانان هيچ . بوده و اكثر اعضاي جامعه آماري تمايل دارند كه اين روند ادامه پيدا كند
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اد ميانسال و مسن تمايل خود را به ادامه اما در بعضي از موارد افر. تمايلي به كوچ مجدد ندارند
مردم  ميزان مشاركت  مسئولين را در اجراي هرچه بهتر . شيوه كوچزي گري ابراز مي دارند

اين طرح درخور ستايش دانسته و معتقد بودند كه اين طرح اسكان عشاير، طرحي درست و 
به طور . عالم مي دارندصحيح مي باشد كه اكثر اعضاي خانواده نيز رضايت خود را از آن ا

  ).3جدول (از خانواده ها خود در اسكان يافتن داراي اختيار بوده اند % 50ميانگين بالغ بر 
  

  نگرش عشاير نسبت به طرح اسكان) 3(جدول 
 بعد از اسكان

  
  نوع هزينه

 

ياد
ي ز

خيل
  

ياد 
ز

سط   
متو

 

كم كم
ي 
خيل

 

ين
انگ

مي
ش  

گر
ن

 

 زياد 88/1 8/3 3/1 3/16 5/37 3/41  تا چه حد از طرح اسكان رضايت داريد؟
 زياد 60/1 8/3 0 5/7 30 8/58 تا چه حد تمايل به ادامه روند اسكان داريد؟
 زياد 2 3/1 3/1 20 3/51 3/26 ميزان مشاركت مسئوالن با شما در اسكان؟

 كم 55/3 5/32 8/28 5/12 8/13 5/12  تا چه حد تمايل به بازگشت به كوچ نشيني داريد؟
 كم 02/3 8/3 3/11 8/68 3/16 0   حد انتظارات شما در اسكان برآورده شده است؟تا چه

 زياد 10/2 3/1 5 5/22 45 3/26  تا چه حد اسكان عشاير را صحيح مي دانيد؟
) داراي اختيار(تا چه حد خود شما در اسكان خود مخير

 زياد 16/2 5/7 8/38 8/23 5/22 5/7  بوده ايد ؟

 زياد 01/2 3/1 5 8/18 8/43 3/31   از اسكان راضي هستند؟تا چه حد خانواده شما
 كم 91/2 3/1 3/1 3/16 50 3/31  تا چه حد اسكان عشاير را كاري درست مي دانيد؟

 زياد  35/2   كل

  1390بررسي هاي ميداني، : مأخذ
  

   مقايسه وضعيت دارايي ، اقتصادي و هزينه هاي خانوار قبل و بعد از اسكان
نتايج . عيت دارايي قبل و بعد از اسكان از آزمون ويلكاكسون بهره برده شدبراي مقايسه وض

به جز در زمينه (   نظر اقتصادي قبل و بعد از اسكانحاكي از آن است كه تفاوت معني داري از
الزم به توضيح است كه ميزان دارايي هاي عشاير . وجود دارد) مالكيت زمين آبي و باغات

دهنده افت وضعيت اقتصادي و كاهش ميزان دارايي ها بعد از اسكان كاهش يافته و اين نشان 
همچنين براي مقايسه وضعيت اقتصادي قبل و بعد از اسكان نيز از آزمون ). 4جدول (است

نتايج حاكي از آن است كه تفاوت معني داري از نظر اقتصادي در . ويلكاكسون بهره برده شد
وضعيت اقتصادي عشاير بعد از , به جز درآمد. ارد وجود د05/0قبل و بعد از اسكان در سطح
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نتايج ميانگين رتبه اي نشان مي دهد كه . اسكان نسبت به قبل از اسكان تغيير يافته است
سطح توليد محصوالت كشاورزي و دامي عشاير پس از اسكان كاهش يافته، و ميزان بيكاري 

 هاي خانوار قبل و بعد از اسكان در زمينه مقايسه وضعيت هزينه). 4جدول(افزايش يافته است
وضعيت هزينه هاي عشاير بعد از اسكان نسبت , به جز مسكن. نيز تفاوت معني داري وجود دارد

نتايج ميانگين رتبه اي نشان مي دهد كه هزينه ها بعد از . به قبل از اسكان تغيير يافته است
  ).4جدول(اسكان عشاير كاهش يافته است

   ها و وضعيت اقتصادي قبل و بعد از اسكانمقايسه دارايي) 4(جدول
  سطح معني داري Z  2متغير  1متغير  گويه ها

  0/0**  -06/4 )هكتار(زمين ديم
  26/0  -11/1 )هكتار(زمين آبي

  0/0**  -63/5 )رأس(تعداد گوسفند

  0/0**  -35/5 )رأس(تعداد بز

  0/0**  66/0  )وگا(تعداد دام سنگين 

  50/0  -58/5  )هكتار(باغات

يي
دارا

  

  كل

ان
سك

از ا
ل 
قب

ان  
سك

از ا
عد 

ب
  

94/5-  **0/0  

  87/0  16/0 درآمد

  0/0**  -81/4 بيكاري

  0/0**  -63/5 سطح توليد محصوالت كشاورزي

  0/0**  -01/3  سطح توليد محصوالت دامي

  0/0**  -51/3  صنايع دستي

دي
صا

اقت
  

  كل

ان
سك

از ا
ل 
قب

ان  
سك

از ا
عد 

ب
  

01/2  *04/0  

  0/0**  -55/7 مواد غذايي

  0/0**  -20/7 تحصيل

  0/0**  -08/7 رفت و آمد

  0/0**  -38/7  درمان و بهداشت

  0/0**  -53/7  پوشاك

  0/0**  -71/5  تغذيه دام ها

  0/0**  -42/5  كشت و زرع

  0/0**  -33/7  نگهداري از فرزندان

 12/0  -54/1  مسكن

  0/0**  -42/4  ماليات

 03/0*  -07/2  بيماري دام ها

وار
خان

ي 
 ها
ينه

هز
  

  كل

ان
سك

از ا
ل 
قب

ان  
سك

از ا
عد 

ب
  

62/7  **0/0  

      1390بررسي هاي ميداني، : مأخذ       معني دار است05/0 در سطح *          معني دار است01/0 در سطح **
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  قبل و بعد از اسكان,  مقايسه وضعيت اجتماعي عشاير
نتايج . قايسه وضعيت اجتماعي قبل و بعد از اسكان از آزمون ويلكاكسون بهره برده شدبراي م

حاكي از آن است كه تفاوت معني داري از نظر متغيرهاي اجتماعي خانوار در قبل و بعد از 
بهبود ) به جز فقر(و وضعيت اجتماعي در تمامي زمينه ها.  وجود دارد01/0اسكان در سطح 

   ).5جدول(يافته است
  

  مقايسه وضعيت اجتماعي عشاير خانوار قبل و بعد از اسكان) 5(جدول 
  سطح معني داري Z  2متغير  1متغير  گويه ها

  0/0**  -42/4 امكان تحصيل خود

  0/0**  -46/7 امكان تحصيل فرزندان

  0/0**  -66/4 اختالف طبقاتي

  0/0**  -01/7  ابتذال در جوانان

  0/0**  -88/4  قرف

  0/0**  -42/5  طالق

  0/0**  -47/7  دسترسي به بهداشت

  كل

ان
سك

از ا
ل 
قب

ان  
سك

از ا
عد 

ب
  

70/7-  **0/0  

 1390بررسي هاي ميداني، :    مأخذ معني دار است01/0 در سطح **
  

   نتيجه گيري 
در اين تحقيق، وضعيت اقتصادي و اجتماعي قبل و بعد از اسكان عشاير در سه كانون اسكان 

كالغ نشين و كانون اسكان منصورآباد واقع و همچنين سطح ميزان رضايت عشاير پاكوه و 
طرح اسكان . مندي از طرح اسكان در استان كهگيلويه و بويراحمد مورد بررسي قرار گرفته است

 شروع شده و زيرساختهاي پايه ي آن تا 1372عشاير در اين كانون ها به طور همزمان در سال 
  .ست به اتمام رسيده ا1375سال 

. چنين به نظر مي رسد كه در زمينه سواالت تحقيق پاسخ هاي روشني به دست آمده است
براي بررسي داده هاي جمع آوري شده از آزمون ويلكاكسون استفاده شده تا مسائل قبل و بعد 

يافته ها نشان مي دهد در پاسخ به سوال نخست، اثرات اجتماعي . اسكان عشاير تحليل شود
در پاسخ .  عشاير در سه روستاي مورد بررسي برجسته تر از آثار اقتصادي استطرح هاي اسكان

به سوال دوم، مي توان گفت جامعه عشايري مورد بررسي از اسكان گروههاي عشايري استقبال 
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سرانجام در پاسخ به سوال سوم، يافته ها نشان مي دهد كه در ميان عشاير . كرده و رضايت دارد
ه مصرف گرايي در نيازهاي خانوار بيشتر شده و از توليد محصوالت پس از اسكان گرايش ب

  .كشاورزي و دامي عشاير كاسته شده است
همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد كه دارايي عشاير به جز مزارع آبي و باغات كاهش يافته 

با اين همه از نظر اجتماعي طرح اسكان . و وضعيت اقتصادي نشانگر بهبود چنداني نيست
در خاتمه، پيشنهادات زير مطرح . عشاير موفقيت هاي زيادي براي مردم به همراه داشته است

  :است
دولت با ايجاد ادارات يا سازمان هايي در مناطق اسكان يافته مي تواند برنامه ريزي  .1

 منسجمي را در زمينه شناسايي مشكالت و حل آن ها در اين مناطق مهيا سازد؛
ا تقويت شوراها و منتخبين مردم در مناطق اسكان يافته امكان دولت و نهادهاي دولتي ب .2

تعامل بهتر با عشاير اسكان يافته را پيدا مي كنند كه در اين جهت الزم است تا اقدامات الزم 
 صورت بگيرد؛

دولت مي تواند اعتبارات مشخصي را براي اين مناطق تصويب نموده و در اختيار روستاييان  .3
 .با بهره كم قرار دهدمتقاضي به صورت وام 

  
  
  

   و ماخذمنابع
عملكرد اداره امور ( گزارش منتشر نشده) 1390( اداره امور عشاير شهرستان گچساران .1

 .، گچساران)عشاير شهرستان
عملكرد اداره امور ( گزارش منتشر نشده) 1390(اداره امور عشاير شهرستان ياسوج  .2

 ، ياسوج)عشاير شهرستان
توسعه روستايي با تاكيد بر جامعه روستايي ) 1388( غفاري ازكيا، مصطفي و غالمرضا .3

  .، نشر ني چاپ سومايران
، انتشارات دانشگاه آزاد مقدمه اي بر كوچ و اسكان در ايران) 1386(امير عضدي، طوبي  .4

 .اسالمي، واحد اسالمشهر، چاپ اول
نه ملي كتابخا: ، جلد اول آ ـ ء ـ ا ؛ تهرانفرهنگ فشرده سخن) 1382(انوري، حسن  .5

 .ايران
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، مركز برنامه ريزي و شيوه هاي ساماندهي كوچندگي) 1380(بخشنده نصرت، عباس  .6
 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان، چاپ اول

،  انتشارات دانشگاه مباني كوچ و كوچندگي در ايران) 1384(بخشنده نصرت، عباس  .7
 .تربيت معلم ، چاپ دوم

، ترجمه، فرهاد طيبي پور، انتشارات ينان قشقايي فارسكوچ نش) 1383(برلينگ، پيرا  .8
 .شيراز، چاپ اول

، نظريه هاي توسعه روستايي) 1385(پاپلي يزدي، محمد حسين و محمد ابراهيمي .9
 .انتشارات سمت، چاپ دوم

، مجموعه مروري بر نظريات و تجارب موجود در زمينه اسكان) 1384(توكلي، جعفر  .10
 .جامعه عشاير ايران، چاپ اولمقاالت همايش ملي ساماندهي 

، رساله دكتري،  فضايي اسكان عشاير–پيامدهاي محيطي ) 1386(توكلي، جعفر  .11
  .دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين

، انتشارات سازمان از كوچ روي تا اسكان) 1367(و  مهدي موسويان ... حسام، فضل ا .12
 .برنامه و بودجه

ارزيابي مشاركتي طرح اسكان ) 1384(ظم فرجادنيا خضرلو، بهروز و امين آقايي و كا .13
مجموعه مقاالت دشت شيبلو در استان آذربايجان غربي، : عشاير، مطالعه موردي

همايش ملي ساماندهي اسكان عشايرايران، انتشارات سازمان امور عشاير ايران، چاپ اول، جلد 
 .اول
كان عشاير تيره شيري بررسي عوامل موثر بر اس) 1368(خورسند رحيم زاده، مجيد  .14

، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، طايفه عرب ايل خمسه استان فارس
 .دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

نمونه ( اجتماعي اسكان عشاير-بررسي پيامدهاي اقتصادي) 1386(دريكوند، مسلم  .15
 . دانشگاه تهرانپايان نامه كارشناسي ارشد، ")كانون چشمه هميان كوهدشت: موردي

 .، دانشگاه تهران، تهران، چاپ اوللغت نامه دهخدا) 1372(دهخدا، علي اكبر  .16
 .، نشر ني، چاپ اول تغييرات اجتماعي، )1366(روشه،گي .17
، مجله اسكان عشاير و بازتابهاي فرهنگي) 1391(رياحي، وحيد، عابديني راد، آرزو  .18

 .، دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي)درحال چاپ( انسان شناسي
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مجموعه مقاالت همايش ملي ساماندهي عشاير ) 1384(سازمان امور عشاير ايران  .19
 .،  انتشارات سازمان امور عشاير ايران، چاپ اول، جلد اولايران

) 1388(سازمان امور عشاير ايران، اداره كل امور عشاير استان كهگيلويه و بويراحمد  .20
 .ر استان كهگيلويه و بويراحمدگزارش عملكرد اداره كل امور عشاي

، گزارش منتشر نشده) 1390(سازمان كل امور عشايري استان كهگيلويه و بويراحمد  .21
 ياسوج

، فصلنامه مسكن توسعه پايدار وناپايداري توسعه روستايي) 1377(سعيدي، عباس  .22
  .2شماره  وانقالب،

ت سازمان برنامه ، انتشارامباني برنامه ريزي توسعه منطقه اي) 1377(صرافي، مظفر .23
 .وبودجه، چاپ اول

 - ارزيابي اقتصادي) 1384(صيدايي، اسكندر، محمد حسين پاپلي يزدي و ژان پير ديگار .24
، مجموعه مقاالت همايش ملي ساماندهي اجتماعي و فرهنگي كانون هاي اسكان عشاير

 .اسكان عشاير ايران، انتشارات سازمان امور عشاير ايران، چاپ اول، جلد اول
 ه 1364 – 1300( ساختارهاي اجتماعي عشاير بوير احمد )1368...( ري، هيبت اغفا .25

  .، انتشارات ني ، چاپ اول)ش .
،  نامه انسان شناسي، سال توسعه پايدار مناطق ايل نشين ايران) 1383(كريمي، اصغر .26

 . ، پاييز و زمستان6سوم، شماره 
،  انتشارات 1368ه تا سال  از قاجاري-حكومت، سياست و عشاير) 1368(كياوند، عزيز .27

 .عشايري، چاپ اول
، شناسنامه كلي 1375، سرشماري عمومي نفوس و مسكن) 1375(مركز آمار ايران .28

 كشور، تهران
، شناسنامه كلي 1385، سرشماري عمومي نفوس و مسكن) 1385(مركز آمار ايران .29

 كشور، تهران
، دفتر كوچندهسرشماري اجتماعي ـ اقتصادي عشاير ) 1387(مركز آمار ايران .30
 .تهران) شماره اول(اول
 .، گزارش منتشر نشدهسايت مركز آمار ايران)  1390(مركز آمار ايران .31
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 انتشارات " اقتصاد كوچ نشينان،)1367( مواليي هشجين... مشيري، سيد رحيم و نصرا .32
 .پيام نور ، چاپ دوم

يري ـ مطالعه روند شكل گيري مسكن در تازه آبادهاي عشا) 1386(معيني، مهدي .33
 .33،  نشريه هنرهاي زيبا، شماره نمونه موردي تازه آباد گل افشار سميرم اصفهان

سنجش نگرش عشاير اسكان ) 1388(مهدوي، مسعود، پژمان رضايي و  فضيله خاني  .34
، 12،  فصلنامه روستا وتوسعه، ساليافته نسبت به اسكان در استان چهار محال بختياري

  .3شماره
روستاهاي برآمده از ) 1386( پژمان و مجتبي قديري معصوم مهدوي، مسعود، رضايي، .35

 .1،شماره 10، فصلنامه روستا وتوسعه، سالاسكان عشاير و چالش هاي آن
، هايي براي برنامه ريزي مراكز روستاييرهنمود) 1371( هلندD.H.Vمهندسين مشاور  .36

 .انتشارات روستا وتوسعه
 .، چاپ دوم342نقشه شماره )  1388(موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي  .37
، ترجمه، درآمدي بر تئوري ها و مدل هاي تغييرات اجتماعي) 1372(واگو، استفان .38

 .احمد غروري زاد، جهاد دانشگاهي تهران
، ترجمه، محمود حبيبي مظاهري، تغيير اجتماعي و توسعه) 1380(سو، آلوين.ي .39

 .انتشارات پژوهشكده
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