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 توسعه جوامع عشايري گزيدارهايعشاير، كوچ و اسكان: تحليلي بر 
 

 2احمد عابدي سروستاني، دكتر 1مهندس محمدرضا شهركي
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 abediac@yahoo.comشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دانشگاه علوم كترويج و آموزش كشاورزي، استاديار 2
 
 

 چكيده
ها از يك سو و عدم دسترسي به علم و راهامروزه عشاير كوچنده با مشكالت بيشتري نسبت به گذشته رو به رو هستند. از بين رفتن مراتع و ايل

ساخته است. مقاله حاضر با هدف بررسي و تحليل اسكان عشاير فناوري مناسب از سوي ديگر، ادامة زندگي عشايري را با مخاطرات فراواني روبرو 
ها و نظرات مختلف در ارتباط با آن نوشته شده است. واقعيت اين است كه امروزه اسكان عشاير شايد مهمترين بحثي است كه و مقايسه ديدگاه

آيندة جامعه عشايري در بين صاحبنظران و  اسكان و باشد. در مجموع دو ديدگاه متفاوت دربارهدرباره اين جامعه در سطح كشور مطرح مي
روي به متوليان امور عشاير كشور وجود دارد. گروهي معتقد به زندگي يكجانشيني و اسكان عشاير هستند و گروهي ديگر بر ادامه زندگي كوچ

طي قرون، اثبات نموده است. با توجه هدف  عنوان يك شيوه زندگي و سازگار با مناطق خشك و نيمه خشك تاكيد دارند كه كارآيي خود را در
طرح اسكان عشاير در تغيير ساختار توليدي و معيشتي خانوارهاي عشايري، عشاير در مناطق مختلف با مشكالتي مانند كمبود مراتع، كمبود 

باشند. با توجه به مرور كارهاي انجام منبع درآمد پايدار و پايين بودن كيفيت اراضي كشاورزي به منظور پيشرفت و توسعه زندگي خود بروبرو مي
تواند مورد پذيرش بيشتري از سوي خانوارهاي عشايري قرار گيرد، اما در توان نتيجه گرفت كه اسكان عشاير ميشده در زمينه اسكان عشاير مي

و زندگي خانوارهاي عشايري اسكان عين حال به منظور تقليل مشكالت ناشي از اسكان و ايجاد زمينه مساعد به منظور بهبود وضعيت معيشت 
ها و مراتع كشور هاي ذيربط مانند سازمان امور عشاير ايران و سازمان جنگليافته، نياز به همكاري و مشاركت همه جانبه عشاير به همراه سازمان

رساني ه به نحوي است كه امكان خدماتجانبه شرايط اسكان عشاير در مناطق در نظر گرفته شدباشد. توصيه مقاله حاضر، بررسي دقيق و همهمي
برداري مناسب از مراتع مناسب در جهت تغيير معيشت از كوچ به اسكان به عشاير اسكان يافته فراهم گردد. در عين حال، موضوع استفاده و بهره

برداري پايدار از عرفي شيوه بهرهخلع يد شده از عشاير اسكان يافته، چالشي است كه پاسخ به آن نيازمند ايجاد ساختارهاي مناسب جهت م
 مراتع در مناطق خشك و نيمه خشك كشور است. 

 . عشاير، اسكان، معيشت پايدار، مديريت مراتع: ها كليد واژه

 
 مقدمه

 در چيز همه و است استوار دام و مرتع بر جامعة عشايري بناي
 فرهنگ براي مثال، دباشمي دام و مرتع، تحت تاثير جوامع اين

 دام، به عالقه و دامي، عشق امور در تخصص دام، رينگهدا
 كوچ، در هاكوچ، تغذية دام هايشيوه دامداري، اصطالحات

درگيري و نزاع  ها،جنگ قدرت، هايرده اجتماعي، سنتي ساخت
نگهداري  و حفظ در قدرت به نياز توسعة مرتع، ،بر سر مراتع

 يفرهنگوم آداب و رس و تعامر از گيريبهره هايشيوه تع،امر
ايالت . ]1[ باشدمي دام و از مرتع گرفته نشأت همه مرتبط با آن،

و عشاير ايران طي قرون متمادي بر اساس شيوه زندگي 
سيري و مناطق سرد بينهر ساله  نشيني و چادرنشيني، كوچ

 بدوش و به صورت خانه بودندگرمسيري ايل خود در حركت 
. آنان به طور كردنديرا دنبال مزندگي سيال و پرجنب و جوشي 

ييالق به قشالق و بالعكس نقل مكان  مكرر و هميشگي از
چادرهاي  سياه رسيدند، اي كه مي كردند. آنان به هر منطقه مي

هاي خود مشغول كردند و به تعليف و چراندن دام خود را برپا مي
به سوي منطقه كاهش علوفه چراگاهها، سپس با  شدند و مي

با . كردند حركت ميآوردن علوفه طبيعي براي به دست ديگري 
گذشت زمان بخشي از آنها به تدريج به صورت داوطلبانه و 

نشيني دست كشيده و با اسكان در  كوچ يگاختياري از زند
از اين نوع  ]2[ . مستوفيشدندروستاها و شهرها يكجانشين 

 كند كه به مرور زمان و قاپوي طبيعي ياد مي اسكان با عنوان تخته
ايالت و عشايري  ويير جريان طبيعت صورت گرفته است. تغي

هاي زرند، زنديه قم و  بيات هاي بغدادي ساوه،شاهسونهمچون 
 هاي قزوين، افشارهاي هاي قم و ساوه، چگني مالير، خلج

عشايري ساوجبالغ، بوربورهاي ورامين، هداوندها و ديگران را جزء 
جا سكونت  كقاپوي طبيعي در ي تخته شيوه كه به داندمي

اما بخش ديگري از ايالت و عشاير ايران همچنان به  اند. گزيده
گذراندند و تمايلي به اقامت  مي نشيني روزگار خود را صورت كوچ

نبودند كه به  و اسكان دائمي در يك منطقه نداشتند. آنان حاضر
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 ي خود را ترك گفته و به صورتآساني زندگي چادرنشين
سكوني در روستاها و شهرها اسكان هاي م خانه يكجانشين در

آنها از مناطق  يابند. زندگي سيال ايالت و عشاير و عبور
گرديد دولت مركزي  هاي سخت باعث مي العبور و كوهستان صعب
تسلط و نظارت مستقيم و مناسبي بر آنان داشته باشد.  نتواند

 گرديد تا آنان كمتر تحت نظارت حضور آنان در اين مناطق باعث
ارتش  سايي نيروهاي اداري و نظامي دولت مركزي همچونو شنا

همواره بحث اسكان عشاير، به همين دليل، . و پليس قرار بگيرند
دوران بعد از در به داليل سياسي و امنيتي و  ،از زمان پهلوي اول

رساني و باالبردن سطح پيروزي انقالب اسالمي به دليل خدمات
 .]3[ زندگي آنها مطرح بوده است

به خوبي پي برد تا زماني كه  پهلوي در زمان رضاشاهوالً دولت اص
قشالق به ييالق را حفظ  نشيني و حركت از عشاير نظام كوچ

 بلكه از رهبران و خوانين خود ،كنند، نه از دولت مركزي مي
نمايند. زيرا تا زماني كه خوانين و رؤساي  تبعيت و اطاعت مي

هاي مهمي چون  ئوليتوظايف و مس عشاير در طي مراحل كوچ،
و دفاع  هاي خطرناك پيدا كردن مراتع، عبور دادن ايل از گذرگاه

از ايل و طوايف در مقابل ديگران و حل و فصل منازعات داخلي 
-نميهاي عشاير نه تنها از آنها اطاعت  دهند، توده مي ايل را انجام

و خوانين خود دفاع و  بلكه به هنگام لزوم از رهبران كنند
عشاير  از ديد حكومت پهلوي، ،ديگرسوي نمايند. از  اني ميپشتيب

گرايي  ماندگي و سنت سمبل عقب ،نشيني كوچ و به ويژه زندگي
بر  نشيني عشاير، سلطه و استيال كوچ زندگي و با تداومبود كشور 

حل  ترين راه عشاير مناسب اسكان نداشت. بنابراين، امكاننيز آنها 
اما در اسكان، هدف . ]4[شد ميدانسته براي چنين مشكالتي 

يرا نبود، زتحول و ترقي كشور عشاير و يا كمك به رشد و توسعه 
گونه امكانات رفاهي چون مسكن و خوراك  هيچحكومت پهلوي 

بديهي است كه واكنش ايالت و عشاير در  .براي آنها فراهم نياورد
ه اجبار بود. اگرچ مقابل اين جبر و فشار، واكنشي از روي ترس و

 مقاومت بسيار نشانو عشاير در مقابل اسكان اجباري  ايالت
با تخريب  ، آنان1320اما با سقوط رضاشاه در شهريور  ،دادند

. ]5[ نشيني سابق بازگشتند كوچ مساكن خود بار ديگر به زندگي
ادامه داشت كه در اين سال، اسكان  1371سال  اين موضوع تا

ه طوري كه با شروع ، ببه خود گرفت ترعشاير صورتي جدي
 -1378ي و فرهنگي (برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماع

اين موضوع در  ،اسكان عشايرهاي برنامه )، با معرفي1374
 .]3[كشور دنبال گرديد هاي اجرايي برنامه

 زوال درك گشايراه واند مي نشيني، كوچ پيدايش به بردن پي
 براي داليلي معاش رامرا نوع اين كه گونه زيرا هما ،باشد آن

 در .دارد رفتن بين از هم براي داليلي است، داشته گيريشكل
 به ناگزير ،خاص ضروريات بر بناهمواره  انسان صورت، دو هر

 حذف. ]4[است  شده خود زندگي روش و راه در ايجاد دگرگوني
 شدن ملي و ارضي، اصالحات ايلي، ساختار رفتن از بين و خوانين
 مديريت رفتن بين از به خود منجر نوبه به ،عمرات و هاجنگل
 بين از .گرديد طبيعي منابع از برداريبهره بر حاكم بومي و محلي
 ورود زراعي، اراضي به مراتع كاربري تبديل ها،راه ايل رفتن

 بر حد از بيش فشار اعمال و مراتع عشايري به غير دامداران
 ملي، اقتصاد در فتدرآمد نافزايش  چون عواملي همراه به ،مراتع

هاي فرصت افزايش و نشيني شهر توسعه غذايي، مواد واردات
 ، همگيعشاير بين در سوادسطح  نسبي افزايش و شهر در شغلي
 را شهرها به و مهاجرت اسكان به عشاير آوري روي هايزمينه
 جمهوري نظامگرديد  موجب وضعيت اين. ]6[كرد  فراهم
 كوچندگي حفظ نظام بر دهه يك حدود كه نيز ايران اسالمي
 هدف با و محيطي زيست مالحظات بنابر كرد،مي تأكيد

قرار دهد.  خويش كار دستور در را عشاير اسكان زدايي،محروميت
 در اسكان توسعه، چهارم و دوم، سوم هاي برنامه در ،رو اين از

 اجرا كشور به عشايري مناطق در عشاير ساماندهي طرح قالب
 يا و خودجوش و زادرون گونه به كوچنده معهجا اسكان .درآمد
 مباني در سياسا تحوالتي با توسط دولت شدهيريزبرنامه

. است همراه زندگي عشاير زيستي و اقتصادي  اجتماعي فرهنگي،
زندگي  اساسي كاركردهاي برخي اسكان جريان در ديگر،  بيان به

 كه ستا آن گوياي موجود . تجاربيابدمي تغيير كوچرو جامعه
 حمايت مورد هايپروژه در ويژه به ،اسكان منفي پيامدهاي

 بودن خاك، فصلي و آب منابع بودن . ناكافيتاس بيشتر، هادولت
 افزايش درآمد، و اشتغال كاهش نتيجه در و توليدي استعدادهاي

 هايزيرساخت نارسايي خانوار، مخارج و اي زندگيههزينه
 قالب در آنها فضايي  بازتابد گردنموجب مي خدماتي، و ارتباطي
افزايش  وجمعيت عشاير  نگهداشت و جذب در گاهسكونت ناتواني

 و شهري نزديك و دور مراكز به دائمي و فصلي هايمهاجرت
 هايعرصه ساير به قتصاديا-اجتماعي هايسرايت ناهنجاري

 دهد. نشان ، خود رازيستي
 راستاي ي، درايل قلمرو در عشاير اسكان ايهكانون گيريشكل
 دهه چند حاصل و كشور عشايري جامعه پايدار توسعه تفكر

 برنامه است. در عشاير فضايي ساماندهي براي كوشش و تالش
 -72(كشور  فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه اول الهسپنج

 پايدار توسعه براي جانبههمه مطالعات ضرورت و اهميت )1368
-كانون در اسكان براي داوطلب عشاير و ساماندهي عشاير جامعه

 كنون تا تاريخ از آن .]7[ گرفت قرار تأكيد مورد جمعيتي هاي
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 گرفته شكل كشور عشايري مناطق در سكونتي كانون صدها
اين قبيل  آمدن وجوده ب براي كالني گذاريسرمايه واست 
 اساسي مسايل بررسيهاي اسكان عشاير انجام گرفته است. كانون

 وضعف قوت نقاط و موجود وضع از تصويري تواندها مي كان اين
 را شده بيني اهداف پيش تحقق عدم يا و تحقق آنها و همچنين

در اين عشاير جامعه هايمهمترين چالش ،در ادامه دهد.  ارائه
  است. شده بررسيرابطه 

 
 ايران عشايري جامعه هايچالش مهمترين

 شيوه نتخابا و سنتي دامداري معيشتي از شيوهعشاير  گذار
 خدمات از و جوابگو باشد را او روز نيازهاي بتواند كه معيشتي
جامعه  براي مهم و حساس مرحله يكگردد، دارربرخو نيز مختلف

 ساله بيست انداز چشم سند در . همشودعشاير محسوب مي
چون هم اهدافيبر  توسعه، ساله پنج هايبرنامه در هم و كشور

 برابر، هايفرصت ايجاد اي،همنطق تعادل و سرزمين آمايش
 پايدار توسعه و درآمد سطح ارتقاي ها،سطح شاخص ارتقاي

 نگرش اساس بر. است شدهانجام  خاصي اكيدت سيستمي
 سيستم (جوامعتشكيل دهنده  اجزاي همه هب توجه سيستمي،

در  عشاير جامعه .است ضروريات از ايري)عش -روستايي-شهري
 شاملاهم آنها كه است رو رو به فيمختل هايچالش با اين راستا

 :]7[ است زير موارد
 عشاير؛ جامعه مورد در متفاوت هايديدگاه و هانگرش -
 فعلي؛ وضع در آن آمدي ناكار و ريزيبودجه ساختار -
كانون درباره توسعه هايبرنامه مفاهيم و مفاد نشدن عملياتي -

 عشاير؛ اسكان هاي
 دستگاه سازماني، و عملياتي و فني هاينارسايي و محدوديت -

 اسكان؛ هدايت متولي
 اسكان؛ اساسي هايمحدوديت -
 عشاير؛ جامعه به مناسب تسهيالت و خدمات ارائه نبود -
 هايكانون در پايدار توسعه به منجر فرآيندتكميل نشدن  -

 اسكان؛
 از پشتيباني براي توليدات تكميلي زنجيرهتكميل نشدن  -

 ؛عشاير درآمدزايي و اشتغال
در  اسكان به عالقمند جديد نسلوجود محدوديت اراضي براي  -

 ؛ي اسكان عشايرهاكانونبرخي 
 ؛مناسب جهت تامين معاش عشايرهاي فناورينبود  -
 و هدايت براي مختلف هايدستگاهنبود همكاري مناسب بين  -

 .اسكان ساماندهي
 :]3[عبارتند از  در حوزه اسكان عشاير هامهمترين چالش

 ؛عشاير هاي متفاوت از اسكانبرداشت -
انگاري اسكان و عدم تبيين آن به صورت يك فرآيند ساده -

 بر؛پيچيده و زمان
دهي هاي اسكان و ساماننيازها و بايستهعدم تأمين پيش -

 جامعه عشاير؛
 توجهي به توانمندسازي بايسته براي اجراي اسكان؛بي -
 ي در قلمرو عشاير براي اسكان؛هاي منابع آبي و خاكمحدوديت -
هاي غيرمرسوم براي اراضي محدوده زيست عشاير گيريتصميم -

 بدون توجه به حقوق عرفي اين جامعه؛
 اي اسكان عشاير؛ريزي و هدايت سليقهمطالعات، برنامه -
ذهنيت منفي جامعه عشايري نسبت به موفقيت اسكان با توجه  -

 به پيشينه تاريخي؛
 هاي اسكان؛در كانون ي اجتماعيهاناهنجاريبروز برخي  -
پيوند براي فعاليت در هاي اجرايي همسستي همكاري دستگاه -

 هاي اسكان؛كانون
مردم در فرآيند اسكان و در نتيجه، ناپايداري ضعيف مشاركت  -

 هاي هدايتي؛ها به ويژه كانونبسياري از كانون
 ي اسكان؛ هاكمبود اعتبارات در زمينه تجهيز كانون -
نبود انسجام و محدوديت منابع در پيگيري و اجراي طرح  -

 دهي عشاير؛سامان
و غفلت از نيازهاي پيچيده و  نگرشي بخشي به مسائل عشاير -

 فرابخشي اين جامعه؛ 
 ه عشاير.هاي حذفي نسبت به جامعوجود ديدگاه -
 

 تجارب ايران و جهان در ارتباط با اسكان عشاير برخي 
 و دولت توسط شده هدايت صورت به چه عشاير سكانا سياست

-تصميم و علمي مباحث در هاستخودجوش، سال صورت به چه
 فشارهايبا ادامه دارد.  ادامه هم هنوز است و وارد شده گيري

 به مجبور جامعه عشايري، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي سياسي،
 آن زا قبل متأسفانه وليشده است،  يكجانشيني سياست گزينش

 آن اجراي اثرات از جامعي تحليل ،كار با اين همزمان حداقل يا و
در زمينه موجود  هاياز چالشروج خ براي .نگرفته است صورت

و پيامدهاي مرتبط تجارب خوب است نگاهي به   اسكان عشاير،
 انداخته شود. در ايران و كشورهاي مختلف با اسكان عشاير 

 كوچ تقويم دهدنشان مي ]8[ باژيانمطالعه انجام شده توسط 
 از برداري بهره نظام بر است، اقليمي شرايط از متأثركه  عشايري

 به نسبت هادرخشكسالي .گذاردمي عميقي تأثيرات مراتع
 هاترسالي در و است بيشتر مراتع ييالقي در چرا فشار ،هاترسالي
 بيش يافته اسكان عشاير چرپس به اي دامتغذيه وابستگي ميزان
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 چرا و دوره خشكسالي، است. در كوچنده و اسكان خودجوش از
 از ترخودجوش كوتاه يافته اسكان عشاير مراتع در دام توقف
 ]9[بخشنده  .باشدمي شده هدايت يافته اسكان عشاير مراتع

بيش از نيمي از عشاير كوچنده كشور كه در جنوب معتقد است 
 ع،مرات نكردن تكافو دام و فقر علت به اند،پراكندهو جنوب غرب 

 ]10[پور و حجت اند. عليكرده پيدا گرايش اسكان سمت به
را در سه دسته بهداشتي، عشاير قشقايي مسائل و مشكالت 

اند و معتقدند اين دسته بندي كردهآموزشي و معيشتي دسته
عوامل تأثير زيادي در پذيرفتن يكجانشيني و اسكان عشاير دارد. 

 بهترين را اسكان و گردانيرمه كيبتر گزينه ]11[ حاجتي
 در كندبيان مي و دانسته عشاير زندگي توسعه براي استراتژي
 پيشرفته تكنولوژي و علمنظر  كه ازجهان،  كشورهاي از بسياري
 عشايردر مورد  نيز ما دركشور .دارد وجود گردانيرمه، هستند

 كليه و ندارد وجود اصوالً رايجتعاريف  با كوچ خوزستان، عرب
 بر متكي دامداري طريق از آنها عمده كه معيشت عربي عشاير

روستاها  در هايشانخانواده با همراه د،وشمي تأمين علوفه مرتعي
 دراين عشاير، كنند. مي زندگي روستايي كشاورزان كنار در و

آبادي  از دور نقاط در مناسبي مرتعي علوفه كه سال مواقعي از
 به چوپان مرد چند يا يك با همراهرا  ارخانو احشام شود،مي يافت
توسط  اجاره شده چرپس يا . مرتعكنندمي روانه مناسب مراتع

 محل آبادي از كيلومتر دص از بيش تا گاه است ممكنآنان نيز 
 باشد. داشته فاصله خانوار سكونت محل

 
 ها و نظرات در ارتباط با اسكان عشايرديدگاه
مقتضيات  با متناسب را عشاير اناسك ن،پردازانظريه از گروهي

 شيوة داومنيز  گروهي .دانندمي عشاير جامعه آتي و فعلي
 مطرح راگرداني) (رمه بينابين با حالتو  گروهي و سنتي معيشت

 عشايري جوامع و جمعيت نظري، چارچوب قالب نمايند. درمي
 بهسازي شرايط به سنتي وضعيت گذار از و الگوپذيري جريان در

را  تركيبي تمهيدات و سازيظرفيت تغييرات، اقدامات، ،معيشت
با  اند. آنهاگرفته كار به فعاليت و كار فرآيند تسهيل به منظور

 ساخت به ها،سرپناه انواع سازيمقاوم و بهسازي تجهيز، و تغيير
از طرف ديگر،  .نداهكرد پيدا روزافزون ثابت گرايش هايسكونتگاه

بسيار سنگيني به اقتصاد عشاير  ضربه ،در طرح اسكان عشاير
زيرا دامدار كه از طريق پرورش صدها راس  ،دامدار وارد آمد

مين معيشت خانواده به اشتغال فرزندان خود أعالوه بر ت ،گوسفند
معيشت هزاران  ،فروش توليداترهگذر و از  كردمينيز كمك 

امروز نيازمند كمك مالي از  ،گرديدخانوار ديگر نيز تامين مي

جايي كاالهاي جابه گاه باكه با تردد  استوي فرزندان خود س
هاي اسكان عشاير هزينهكند. ميدستمزد ناچيزي دريافت  ،قاچاق

زيرا است، خدماتي، عمراني و غيره دولت را چند برابر نموده 
دولت همه امكانات  رندن روستاهاي جديد هم انتظار داساكنا

با  ،مثالراي ب مين كند.أرفاهي و خدماتي را براي آنها نيز ت
از سه هزار سيستان و بلوچستان افزايش تعداد روستاهاي استان 

دولت براي احداث جاده،  ،هزار در اجراي طرح اسكان عشاير 6به 
برق رساني، تامين آب لوله كشي، مخابرات، ساخت مدرسه، خانه 

ميلياردها ريال هزينه نموده  ،بهداشت و ديگر خدمات مورد نياز
حتي در  ،در تمام روستاهاي تازه احداث شدهدولت  .]12[ است

مدرسه  ،خانوار است 20هايي كه جمعيت آنها كمتر از آبادي
 10ساخته است كه ممكن است بعضي از اين مدارس كمتر از 

 5تا  4اين در حالي است كه هر . آموز داشته باشندنفر دانش
 شت نيز دارند.خانه بهدا ،روستا با جمعيت كمتر از صد خانوار

ادامه در مناطق عشايري  هنوز ساخت روستاهاي جديداگرچه 
طرح اسكان از طرف بانيان نظارت مناسبي تاكنون ، اما دارد

توانند مجريان طرح اسكان ميعشاير است، انجام نگرديده است. 
رساني و احتمالي در روستاهاي هاي خدماتبراي كاهش هزينه

ي اسكان در روستاهايي كه به دليل را برا عشاير دامدارجديد، 
، تشويق اندتقريباً خالي از سكنه شده ،مهاجرت مردم به شهرها

د، زيرا اين روستاها در زمان اجرايي شدن طرح اسكان ننماي
  عشاير داراي تعداد خانوار كمتري بودند.

در حال حاضر دو ديدگاه متفاوت در مورد آيندة اسكان جامعه 
نظران و متوليان امور عشاير كشور، مطرح عشايري در بين صاحب

نشيني باشد. گروهي اعتقاد دارند كه ديگر دورة زندگي كوچمي
نشينان به يكجانشيني رو گذشته است و وقت آن رسيده كه كوچ

بياورند. در مقابل اين ديدگاه، گروهي ديگر بر اين باورند كه 
با روي يك روش زندگي است كه كارايي خود را زندگي كوچ

گذشت زمان در طي قرون، اثبات نموده است و با شرايط 
و در راستاي  قليمي ايران كامالً همخواني دارداكولوژيكي و ا
نتايج پژوهش باشد. زيست و توسعة پايدار ميحفظ محيط

عشاير  اسكان هايكانون اساسي مسايل در بررسي ]7[صيدائي 
س، نشان از استان فار درقراب  و افشان گل بكان، در مناطق

 ،ديگر به بيان .دارداستقبال عشاير كوچنده از اسكان هدايت شده 
 در شده هدايت اسكان به آوردن  روي و نشينيكوچ از گذر

 رضايت مورد، ايلي قلمروهايحوزه  در هاي توسعهكانون
 هايكانون گيريشكل دليل اين امر را در قالبوي  .خانوارهاست

 معيشتي نوين شيوه به سنتي شتيمعي شيوة يك از گذر اسكان،
 عدم يا و معتقد است موفقيت داند ومي عشاير جامعه براي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

5 
 

 صرف آنها اجراي برايها زيادي كه هزينه ،هاكانون اين موفقيت
 خواهد اثرگذار آتي كشور و توسعه فعلي هايبرنامه در گردد،مي
ترك استان فارس در مورد داليل انجام شده در اي در مطالعه بود.

روي عشاير، مشكالت مربوط به پرورش دام و كمبود زندگي كوچ
مراتع، كمي درآمد، حوادث طبيعي و مشكالت حمل و نقل به 

براي ترين مشكالت وادار كردن خانوارهاي عشايري ترتيب از مهم
 .]13[رد اسكان، بوده است گزينش راهب

سيده در تحقيقات خود به اين نتيجه ر ]4[اللهي بهاروند امان
نه  ايآينده در و است زوال حال در نشيني كوچ است كه زندگي

 ماند. با خواهد باقي نشينكوچ خانوار اندكي تعداد دور، چندان
 به كه وسيعي مناطق ترديد بدون نشينان،شدن كوچ ناپديد
 بدون ،گرفتمي قرار استفاده مورد فصلي هايهچراگا صورت

 معني نشيني بدانكوچ حذف ه،گذشت آن ماند. از خواهد استفاده
 به كه اند،آورده روي شهرنشيني و نشينيده به آنها كه است

 برخوردار بيشتري رفاه از و دارند دسترسي امكانات بيشتري
قبالً  كه ايران، جامعه كه است سبب گرديده روند اند. اينشده

به  بود، نشينانو كوچ نشينانده شهرنشينان، از متشكل وامعجا
اين پرسش  درآيد. اما روستاييو  شهري قطبي جامعة دو تصور

 از هكتار هاميليون تكليف ،نشينيكوچ پايان با كهمطرح است 
-كوچ استفاده مورد و دارند وجود طور فصلي به كه طبيعي مراتع

-نيز بيان مي ]14[خلق نيك شد؟ خواهد چه است، بوده نشينان
 گرما و سرما از دام ظحف منظور به كوچندگي زندگي كند، تداوم

-بوم عوامل براساسو  ضرورت به علوفة مراتع، از استفاده و
 دامداري زوال ضعف و اثر بر امروزه گرفت، امامي شناختي انجام

 هايدشواري با حيث اين از عشايركوچنده هايخانواده سنتي،
 آنها براي كوچ تداوم امكان ،. به عبارت ديگراندشده زيادي مواجه

مهمترين  ازبه يكي  كوچنده، عشاير مسألة اسكان و نيست ميسر
معتقد  وياست. تبديل شده  ايران جامعة عشايري هايدشواري

كم و بيش در  ،اسكان يا كوچ اجباري عشاير ،است در گذشته
ها و ساختار اجتماعي آنها تأثير داشته است و آنها را با ناهماهنگي

 كرده است.  هاي فرهنگي زيادي مواجه افتادگيپس
در پژوهش خود اذعان  ]16[و عبداللهي  ]15[شكور و رضايي 

 اقتصادي، و اجتماعي برنامة توسعه اهداف به توجه اند، باكرده
 معيشت عشايري زيرا است، مشهود كامالً عشاير اسكان ضرورت

 به اجتماعي و اقتصادي توسعه نظام با و است سنتيبه شيوه 
 كه نمود توجه بايد ديگر طرف ت. ازنيس سازگار آن بهينه معني

 و است بيشتر پيشرفت و توسعه حال در روز به روز ما اجتماع
 باشد؛ بنابراينمي شهرنشينان متوجه اغلب اين پيشرفت متأسفانه

 ساكن شدن براي اقداماتي سياسي و اجتماعي امور زمينه در بايد

 ينهزم اين در اندصورت گيرد. ايشان معتقد يكجانشين جوامع
 كه شودمي احساس چنين زيراكافي به عمل آيد،  دقت بايد

 بتواند كه نيستاي به گونه كشور اجتماعي و شرايط اقتصادي
مسايل را آن  مهمترين دليلايشان  سازد. پيادهرا  اسكان برنامه

-عديده و بعضاً الينحل در معيشت شهري و روستايي كشور مي
با عشاير  اسكان ن آنها، شد برطرفزمان دانند به طوري كه تا 

 روبرو خواهد بود. مشكل
 

 گيري نتيجه و بنديجمع
هاي جنبه، يكجانشين شدن عشاير، با ايجاد تغييرات عميق

اسكان و تحت تأثير قرار داده است. عشاير را مختلف زندگي 
-شكل سنتي مشاغل و فعاليتشود يكجانشيني عشاير موجب مي

شكل  ،د. در گذشتهو متحول شكامالًبين عشاير هاي اقتصادي در 
هاي اقتصادي عشاير به صورت دامداري بود، اما غالب فعاليت

اين . امروزه دامداري به صورت سنتي در ميان آنها وجود ندارد
مسأله برخاسته از شكل جديد زندگي در ميان آنها است. عالوه بر 

هاي اقتصادي ديگري يعني دامداري، فعاليت ،تغيير نوع معيشت
ه در ميان و غير ، پرورش زنبور عسلانند كشاورزي، باغداريم

به طور كلي معيشت آنها در حال حاضر عشاير رونق گرفته است، 
بدين  .خدماتي در حال جريان است -به سوي مشاغل كشاورزي

اقتصاد خودكفا و  ،گيري شرايط جديد اقتصاديبا شكلصورت، 
لي تبديل شده است به اقتصاد وابسته و پوعشاير خودكفاي نيمه

هاي كه اين وابستگي اقتصادي در حال حاضر به ساير زمينه
 فرهنگي آنان نيز سرايت كرده است.  -اجتماعي

روي شرايط سخت زندگي كوچاري براي مقولة اسكان گزيد
اند عوامل مختلفي در اسكان عشاير تأثيرگذارشود. محسوب مي

نبع درآمدي در توان به كمبود مراتع، كمبود مكه جمله مي
منطقه عشايرنشين و همچنين حوادث جدي طبيعي، اشاره كرد. 

 جديد حركتي ايلي، قلمروهاي در گرفته شكل اسكان هايكانون
 هم و عشاير جامعه تحول و توسعه براي هم ،مهم حال عين در و

 گيريدر شكل اين كه به دليل شود.محسوب مي كشور براي
 شيوه به سنتي معيشتي شيوة يك از گذر اسكان، هايكانون

 يا و موفقيت ،شد خواهد انجام عشاير جامعه براي معيشتي نوين
 و فعلي توسعه هايبرنامه ، اثر زيادي برهاكانون اين موفقيت عدم

روي  و نشينيكوچ از گذرخواهد داشت. در مجموع،  آتي كشور
 قلمروهاي در هاي توسعهكانون در شده هدايت اسكان آوردن به

 تواند مورد رضايتمي وضعيت حاضر،با كمي تغيير نسبت به  لياي
 نسبتاً خوبي كه هايحمايت دليل به خانوارهاي عشايري باشد.

به منظور ايجاد طرح اسكان عشاير  در گذاريسرمايه از دولت
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و  اراضي آبياري براي آب هايچاه تجهيز و حفر و مناسب اشتغال
 مثبت اثرات است، شتهدا كشاورزي فعاليت براي بسترسازي
هاي اسكان و همچنين درآمدزايي كانون و زايياشتغالناشي از 
رساني مناسب بهداشتي و درماني، آموزشي و فرهنگي خدمات

-كانون در ساكن خانوارهاي تا زمينه رضايتاست باعث گرديده 
تواند در تشويق ساير عشاير شود. اين امر ميهاي عشايري فراهم 

 ن اثرگذار باشد.به پذيرش اسكا
از بين بردن به معني توان را ميعشاير اسكان  برخي، از نگاه
توان را مياسكان بدين ترتيب تعريف كرد. ها فرهنگ ها وسنت

اي از پيوستن به مصرف، جدايي حلقه و از توليد يرهايبه معني 
 ،ييتبديل عشاير به روستا تخريب ساختارهاي ايلي، اكوسيستم،

گرفتار شدن در  بيكاري بقيه، ود در خانواده فريك اشتغال 
پرسش پس در نظر گرفت. ، اي رو به زوالآيندهو يا  چهارديواري

كه عشاير را به  جاي اينه بآيا نبايد  چه بايد كرد؟اين است كه 
هاي توليد خدمات را به سوي عرصه، سوي خدمات سوق دهيم

توجه به توليد توزيع آرد بدون  انبارها و پركردن آب. سوق دهيم
 اي را براي اين جامعه پر افتخاررو به توسعه ةيندآتواند نمي

  .تضمين كند
تواند جامعه مياي و حرفهآموزش فني كنند برخي پيشنهاد مي

برداري به جاي بهره عشايري را از تك شغلي به چند شغلي و
برداري از ديگر مواهب طبيعي از بهره ، بهصرف از علوفه مرتعي

گيري بهرهسوق دهد. خوراكي  صنعتي و ه گياهان دارويي وجمل
انجام عمليات آبخيزداري وكاشت  ب موجود وآاصولي از منابع 

 روآوري به صنعت عشايرگردي و غيرمثمر و انواع گياهان مثمر و
عرضه توليدات و هاي عشايري احداث بازارچه گردي وطبيعت

دلسوزي  شوند.هاي ديگري است كه پيشنهاد ميراهعشايري 
 افزايش توليد و ها وعشاير بدون توجه به پتانسيلاسكان براي 

با اين وجود اين  .پسنديده نيستكاري  ،ايجاد مشاغل پايدار
توجه به با پردازان مطرح است كه پرسش همچنان در بين نظريه

-كوچ، كداميك از دو گزيدار شرايط و وضعيت حال حاضر عشاير
جامعه ند موجبات توسعه و پيشرفت توانشيني و اسكان مي

 عشايري را فراهم آورد؟ 
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