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شهرستان بویراحمدعشایري هجامعپیامدهاي اسکان ارزیابی 
دشت رومهاي در کانون

1روز فراخو ثریا *عباس امینی

)22/12/96؛ پذیرش: 24/11/95(دریافت: 
چکیده

جدي هايبا دشواريخودزندگی سبکهامع عشایري را در اداموهاي اخیر، جفرهنگی در دههاجتماعی، اقتصادي و هحوالت گستردت
.ها از دیدگاه برخی از مسئوالن و اعضاي جامعه عشایري استاسکان از جمله راهکارهاي مدیریت بخشی از این چالش.روبرو نموده است

پیامدهاي اسکان ،پژوهش حاضرهرچند این سیاست نیز به اهداف مورد نظر دست نیافته و پیامدهاي نامطلوبی هم به دنبال داشته است.
عنوانبهشهرستان بویراحمد را دشت رومآباد، منصورآباد و تلخدان) و خودجوش (تنگاري) منطقه شده (حسینهاي هدایتعشایر در کانون

اساسبرخانوار219ها،ي این کانونخانوار280آماريهجامعاز اسکان عشایر در کشور بررسی کرده است.يهاپهنهن ترییکی از مهم
وساختهمحققيهپرسشنامتکمیلومیدانیهاينیاز با مصاحبهموردهايدادهو قرار گرفته پرسشگريمورد ،دسترسیحداکثر

درصد64ه عامل با مجموع تبیین واریانس باالي ن،نتایج تحلیل عاملیبر اساس.شدگردآوري89/0آلفايضریبباايهشداعتبارسنجی
(زیربنایی، آموزشی ، دسترسی به خدماتو کیفیت زندگیبهبود مسکناز اندعبارتیببه ترتشناسایی شد که پیامدهاي اسکاننعنوابه

هاي بهداشت محیط اسکان، آسیبافزایش کیفیت ویت بنیه اقتصادي، اجتماعی، تقوو مناسباتروابطو بهبود ، تقویت و بهداشتی)
قبل از اسکان بیشتر .)هاي محیطیتخریب(هاي جمعی و تغییر کاربري اراضی همکاريمشارکت و اجتماعی، بهبود وضعیت درآمدي، 

هاي ساکنین و مصرف و فروش تولیدات لبنی فته و تعداد دامبرداري قرار گرآبی مورد بهرهصورتبههاي زراعی دیم و بعد از اسکان زمین
، در ارتقاي دشت رومسال سابقه در منطقه 15، سیاست اسکان با بیش از یطورکلبهنیز بعد از اسکان کاهش چشمگیر داشته است. 

هاي ساختارهاي اقتصادي از بخشوري و تحول در اقتصاد و معیشت زندگی عشایري موفقیت چشمگیري نداشته و باعث رانش نسبی بهره
بررسی شده یامدهايو پهرچند بین چهار کانون مورد مطالعه به لحاظ شدت و گستره تغییرات ،تولیدي به مشاغل دیگر شده است

هایی وجود دارد.تفاوت
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مقدمه
رخ داده اجتماعی، اقتصـادي و فرهنگـی  هات گستردتغییر

شـان  زنـدگی ههاي اخیر، جامعه عشایري را در ادامدههدر 
هایی اساسی روبرو نمـوده و  با دشواريهاي گذشتهشیوهبا

، نجفـی (بـه دنبـال داشـته اسـت    پیامدهایی درخور تأمـل  
ازخودخاصهايویژگیدلیلبهجوامع،نوعاین).1383
اقتصـادي وضـعیت آنـان، زنـدگی بـودن ابتـدایی جملـه 

فنـاوري، ینیپـا سـطح نامطلوب زنـدگی، سطحنابسامان،
،)1391ران،همکـا ودهقـانی (سـواد سـطح بـودن پـایین 

یالق و قشالق، کمبـود امکانـات در   در یيروکوچمشکالت 
امکانـات  خدمات وهتوزیع ناعادالنعشایري، هايبومزیست

ــاي بخــشدر  ادراك و ویی و عشــایريروســتاي، شــهره
از ،هـاي فضـایی  تعادلنبودو هاعدالتیعشایر از بیآگاهی

بـوده و در  اسـکان  ویکجانشـینی  هاي اصـلی  جمله انگیزه
موارد بسیاري سبب شده است تا این راهکار از سر ناچاري 

اجـرا شـود  توجیه اقتصادي، اجتمـاعی و تولیـدي   و بدون 
ــلاداره( ــورک ــایرام ــهاســتانعش ــدوکهگیلوی ، بویراحم

بـا  در رابطـه  اسـکان  يهـا اجـراي طـرح  سیاست.)1390
جوامع عشـایري کشـور کـه در مـواردي، نظیـر آنچـه بـه        

قاپو کردن عشایر معروف است و حدود هشت دهـه از  تخته
نه یک اقدام عمرانی و اجتمـاعی، بلکـه یـک    گذرد،آن می

به اجبار و بـا اهـداف دیگـري    امر سیاسی و امنیتی بود که 
يدر اسـکان خودانگیختـه در دهـه   . عشایر تحمیل شـد بر 

بـا پیـدایش   و اجباري براي اسـکان در کـار نبـوده    ،1330
با برتري اقتصادي یکجانشـینی در  هاانگیزش درونی خانوار
(صـــیدائی و نشـــینی همــراه اســت  مقایســه بــا کــوچ   

از زمـان  یـژه وبـه هـاي مختلـف و   در دوره).1390دهقانی،
تـرین  ) تاکنون، مهـم 1374-78(اجراي برنامه دوم توسعه

رویکـرد اسـکان   ،ي عشـایري سیاست در ساماندهی جامعه
ن راسـتا  ایـ و حجم عمده اعتبارات عشایري کشور در بوده

هامـروز ).1390ران،دیگـ وشـاطریان (هزینه شـده اسـت   
،نیستنداسکانمخالفتنهانهایرانعشایرگذشته،برخالف

آنخواهـان  ومتقاضـی خـود کم بخشی از آناندستبلکه
سیاسیخصلتیگذشتهچوندیگراسکانیچنین.ندهست

شـده یـزي ربرنامـه و داوطلبانـه فراینديوندارداجباريو
صـورت عشـایر زنـدگی بهبـود وتوسعهمنظوربهکهاست
امـروزي شرایطدرکهاستگویاي آنتحولاین گیرد. می

توسعهتوانایلینظامتحتعشایريجامعهجهان،وایران
بقايوحفظجهتدرتالشهرگونهودادهدستازراخود

وماديهايهزینهتحمیلوماندگیتداوم عقبمستلزمآن
از محـروم کودکـان وزنانیژهوبهمردمبرروزافزونمعنوي
بهبـود ووسـعه تت. به این ترتیباسمدنیحقوقوآزادي
توسـعه توجـه در مـورد هايشاخصمطابقعشایرزندگی
ــههمــه ــداروجانب ــهاســکاندرگــرو،پای وداوطلبان
نظـام درآنو اسـتحاله ایلینظامتحولوشدهیزيربرنامه
پـی دراسـکان هـاي طـرح ).1386است (عبداللهی،ملی

انسـانی، توسـعه بهبـود عـدالت، برقـراري همچوناهدافی
بخشمنديرضایتنهایتاً و رفاهافزایشومحیطیپایداري

پـور،  د (شاطري و حجـی ینآمیدراجراهجامعه بیننشکوچ
وزادرونبــه گونــهکوچنــدهجامعــه). اســکان1390

تحـوالتی بـا دولـت، توسـط شدهیزيربرنامهیاخودجوش
و زیسـتی اقتصـادي -اجتمـاعی فرهنگی،ابعاددراساسی
از ).1388توانـا، ضـیاء وتوکلی(است همراهعشایرزندگی

یـابی  هاي اسـکان، مکـان  هاي بسیار مهم طرحجمله مؤلفه
مبتنـی بـر  هـاي اسـکان   هاي مناسب با عنوان کانونسایت

اسـت کـه  هاي عشایري بوممطالعه جامع و تفصیلی زیست
هـا و  موفقیت این کـانون سطح اي را در سهم و نقش عمده
دکنـ ایفـا مـی  اسـکان  بـه اهـداف   هـا آنمیـزان دسـتیابی  

).1390دهقانی،وصیدائی(
وجود عشایر اسکان مختلفی در رابطه با نظري ي هادیدگاه
کدام ضـرورت  هراي مختلف، مکاتب فکري و توسعهدارد و

اي مورد بررسـی و تحلیـل قـرار    از زاویهو پیامدهاي آن را
ــد. از داده ــدگاه ان ــرات اجتمــاعیدی ــر ، درتغیی ،اســکاناث

اجتماعی در یکدیگر ادغـام  و ساختارهاي مختلف فرهنگی
گرایی و پـذیرش الگوهـا، از   قانونمحوریت بیشترو بادهش

خواهـد شـد.  کاسـته اي و نژادي قبیله،هاي قومیرويتک
رسـانی بیشـتر،  ، بـا فـراهم شـدن امکـان خـدمات     عالوهبه

هاي اجتمـاعی در ابعـاد مختلفـی همچـون درمـان،      هزینه
نیـز یابد و نظـارت و کنتـرل   بهسازي کاهش میوآموزش

اسکان عشـایر را بایـد   طبق این دیدگاه، شد.بیشتر خواهد
ــه ــی در  زمین ــرات اساس ــاز تغیی ــاعی، س ــدهاي اجتم پیون

اقتصادي و فرهنگی در اجتماعات عشایري دانست (ریاحی 
که بـیش از  همنوسازياز نگاه مکتب ). 1391و همکاران، 

تأکیـد  اسکان عشـایر هاي دیگر بر ضرورت مکاتب و نظریه
ریـزي متمرکـز   عدم امکان کنتـرل و برنامـه  یلبه دل،دارد

توسعه آنان براي هبالقوهايپتانسیل، جوامع کوچندهبراي 
، عـالوه بـه و رسـد در سطحی مطلوب بـه ظهـور نمـی   ملی

رها نمودن ).1384(توکلی، نمایندموانعی را هم ایجاد می
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مطـابق آنـان،  یکجانشینیجوامع عشایري و عدم اسکان و 
نیز باعـث آن  هرنشینی و مهاجرتمربوط به شهاي دیدگاه

تغییـرات بنیـادي در   فقدان امکانات و یلبه دلشود که می
و معیشت، جوامع پیرامونی روستایی و عشـایري بـا   اقتصاد

یشهرها، مراکز فیزیکـ هنشینی در حومحاشیهو نقل مکان 
هـاي  شـهرك به شـکل زاییهاي نامتعارف و مشکلو بافت

محیطـی  زیسـت هـاي یدگاهدبرخی . ایجاد نمایندعشایري 
آن هايرویه و پیامـد چراي بییلبه دلنیز اسکان عشایر را 

هـا و مراتـع در نظـام کوچنـدگی،     تخریـب جنگـل  همانند 
ــد (مهــدوي و همکــاران، ضــروري دانســته ــا 1386ان ) و ب

ــ رویکــردي  ــا جامع ــده و حــذفی در رابطــه ب همحدودکنن
ــوکلی،  ــر شــیوه  1384عشــایري (ت )، راه چــاره را در تغیی

در مقابـل،  جوینـد.  معیشت و اشتغال جوامع عشایري مـی 
هاي معیشت و تولیـد عشـایري   رهیافت توسعه پایدار شیوه

ص با پیوندهاي بسیار بـا  بندي اجتماعی خارا نوعی صورت
اقتضائات محلی و بومی تلقی نموده که بـا وجـود نیـاز بـه     

يکـار دستنباید مورد یسادگبهتوسعه و آگاهی و دانش، 
). بر همین اسـاس  1384ار بگیرد (محمدپور و احمدي، قر

هاي برخی محققین بومی کشـور  است که نظرات و دیدگاه
ي بـراي سـاماندهی و   رویکـرد عنوانبهدر رابطه با اسکان، 

توسعه جوامع عشایري، با رهیافـت اخیـر قرابـت بیشـتري     
ه اگرچه ) معتقد است ک1386عبداللهی (براي نمونه، دارد. 
برايايهدف نبوده و محمل و وسیلهودخخوديهباسکان
و اجتمـاعی سیاسـی، اقتصـادي، ابعـاد درتحـول ایجـاد 

اي خردمندانـه طـور بهباید فرهنگی مردمان عشایري است،
ازیکـی عنـوان بـه شود تا بتوان به کارکردهاي آن هدایت

وسـاختاري گـانگی چنـد وناهنجـاري  کـاهش مصـادیق 
وحـدت در راسـتاي سطح جامعـه دریکپارچگیگسترش

جهـان،  وایـران درتوسـعه عامروندهايباسوییهموملی
عشایريجامعهامروزي،شرایطدرآنکه یژهوبهامیدوار بود.
بهبودو دادهدستازراخودتوسعهظرفیتایلیبا ساختار 

موردهچندگانهايشاخصمطابق با عشایرزندگیکیفیت
اسـکان درگـرو پایداروجانبههمهمتوازن،توسعهتوجه در
) 1370بخشنده نصرت (است.شدهیزيربرنامهوداوطلبانه

یـک شـیوه   يکارآمـد بر ایـن بـاور اسـت کـه مناسـبت و      
یـا اسـکان،   یگردانـ رمـه معیشتی خاص مانند کوچندگی، 

براي تمام مناطق عشایري ایران یکسان نبوده و هر یـک از  
کیاونـد . اسـت ریـزي ویـژه   برنامـه نیازمند مناطق عشایري 

، نه کوچ یـا اسـکان  جوامع عشایري را مشکل) هم 1368(

کـه همـاهنگی خـود را بـا     ي آنان دانستهتولیدهشیوبلکه 
آنچـه در رابطـه بـا    .دسـت داده اسـت  مقتضیات زمـان از  

ایران داراي اهمیت و درخـور  آن درهو سابقعشایراسکان
) نیـز اشـاره   1388تأمل است، چنانکه توکلی و ضیاء توانا (

وریزانبرنامهخواستبهتنهاگاهیچهکنند، که این امر می
مجموعـه عوامـل   عملـی نشـده اسـت و    شدهیاداهدافبا

وخودجوشچهرااسکانبهآورييي روهازمینهمتعددي
است.دهنموفراهمبا برنامهیاوبرنامهبی

، چهــار کــانون اســکان واقــع در بررســیمــورد يهمنطقــ
یکـی از  عنـوان بهشهرستان بویراحمد، دشت رومدهستان 

هاي اسکان عشـایر در سـطح   ترین سایتترین و مطرحمهم
(تنگـاري) داوطلبانـه و   هـا آنمـورد از  یککه کشور است

منصـورآباد و  آبـاد،  حسـین مـورد دیگـر (  سـه خودجوش و 
هنیمـ هـاي  برنامه در سـال شده و باهدایتطوربهتلخدان) 

اند.خانوار شکل گرفته280، با مجموع 1370هنخست ده
هـا و  ایـل پیامدهاي اسکان یافتن عشایر در مطالعه حاضر،

بـر  هـا شهرستان بویراحمد در ایـن کـانون  طوایف مختلف
جوانب مختلف سبک و کیفیت زندگی و معیشـت آنـان در   

هاي اقتصادي، اجتماعی، محیطی و خـدماتی، مـورد   حوزه
واسـتان کهگیلویـه  ارزیابی و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت.    

بـیش از  بیشترین درصد جمعیت روستانشین (با بویراحمد
توجهی از جامعـه عشـایري   درصد) و حضور بخش قابل50

که اتفاقاً تولیدکننده بخش عمده مواد غذایی کشور در آن
نیافتـه  باشند، داراي مناطق توسـعه استان نیز میمورد نیاز

هسـتند  روروبـه هـاي متعـددي  چالشبا بسیاري است که 
).1395همکاران، کیش و (احمدي
هـاي غلشـ یکـاري، بنشـینی، حاشیهوشهرهابهمهاجرت

ا، پیامـدهایی از ایـن   روسـتاه برخی از شدنخالیوکاذب
بخشماندناستفادهبدونباعثنیافتگی هستند که توسعه
ـ اسـتان ایـن  خداداديمنابعواز ذخایرمهمی درویـژه  هب

اینکـه بـه توجهبات (همان).اسشدهشهرستان بویراحمد
توسـعه مبتنی بر الگـوي عشایراسکانراهبردهايآخرین
و دستیابی به آن تعریف شده اسـت، تـالش مطالعـه    پایدار

بــر همــین اســاس بــه ارزیــابی حاضــر آن بــوده اســت تــا
دشـت منطقه جانبه پیامدهاي اسکان جامعه عشایري همه

ــه    ــن جامع ــود ای ــدگاه خ ــد از دی روم شهرســتان بویراحم
خدماتیاجتماعی،اقتصادي،هايبنابراین شاخص؛ بپردازد

در نظـر  کالبـدي مختلفـی بـراي ایـن ارزیـابی     -محیطیو
اي ایـن پیامـدها   ، مقایسه منطقهعالوهبه.گرفته شده است
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در بین چهار کانون مختلف منطقه نیـز هـدف مهـم دیگـر     
.رودمطالعه به شمار می
اختصـار بـه برخی منابع داخلی، پس از در پایان این بخش

در برخـی از کشـورهاي   هاآنتجارب اسکان عشایر و نتایج 
ــیم.دیگــر را مــرور مــی هــاي )، طــرح1384صــالحی (کن

ــانون ــایري در کـ ــاماندهی عشـ ــاي گـــلسـ ــان و هـ افشـ
رحمان در شهرستان سمیرم را به دلیل خاتمه دادن چشمه

روي و افزایش رفاه خانوارها در نتیجه هاي کوچبه دشواري
امداري و زراعت، موفق ارزیابی کرده گرچـه تـأثیر   تلفیق د

زیادي در افزایش درآمد خانوارها عشـایري نداشـته اسـت.    
دشت شیبلو در ر اسکان عشای)، 1384(و همکارانخضرلو

کـه  را ارزیابی کرده و نشـان دادنـد   استان آذربایجان غربی
مشکالت عشایر در بخش کشاورزي، عالوه بر ناآگاهی آنان 

هـاي  کشـاورزي، شـامل مشـکالت آبیـاري زمـین     از اصول 
ــی  ــودن اراضــی کشــاورزي م باشــد. زراعــی و تســطیح نب

هـاي  تکمیل نبودن واحـدهاي مسـکونی و آغـل   ،همچنین
مشکل آب آشامیدنی و دوري از مرتع قشالقی، علل ،دامی

استقبال نکردن عشایر از سایت اسـکان شـیبلو ذکـر شـده     
اداره کل امـور عشـایر  ، کارشناسان و مدیرانعالوهبهاست. 

عشـایر  مشارکت نکردنراطرح این محدودیت اساسی نیز
)، تغییــرات 1386فــر و قربــانی ریــگ (رفیــعانــد.دانســته

فرهنگی اسکان عشایر تالش در طول سه نسـل را بررسـی   
هـاي ارتبـاط   اند کـه گسـترش رسـانه   کرده و نتیجه گرفته

پوشـاك  هاي رسمی موجب تغییر در نوع جمعی و آموزش
هـاي فرهنگـی   و مسکن، نظام خانواده، باورها و سایر جلـوه 

ــاآن ــامرادنژاد (شــده اســت.ه ضــمن بررســی )،1390آن
کنـد کـه   عشایر بندر ترکمن اشـاره مـی  اجتماعیتحوالت
کشـاورزي هـاي زمـین ازاسـتفاده زمینـه اجبـاري اسکان

اثـرات کشاورزي،آالتمنطقه را فراهم کرده و ورود ماشین
طبـق  فرهنگی مفیدي داشته اسـت.  اجتماعی ودي،اقتصا

Kjersti(و مانالنتایج مطالعه جرستی & Manal, 2002 ،(
واستنبودهموفقیتجربهتانزانیادرماساییقبایلاسکان

بـه ان زیاديکشاورزمهاجرتباعث اقدامات عمرانی دولت
فـروش ی بـراي  شـویق تبا وجود اقـدامات یولهشدمنطقه

ارزیـابی طـرح   . اسـت هنداشـت ، توفیقی در ایـن زمینـه   دام
مـذکور عشایرکه نشان دادسوداندرهواویرعشایراسکان 
هنداشتاسکانمحلروستايدرسکونتبهچندانیتمایل

نکـردن بینـی پـیش کافی،آبوبرقچونامکاناتینبودو
چرايبرايمناسبمراتعنبودعشایر،دامبرايالزمفضاي

یابیمکانفرآیندبودنمشارکتیغیروجدیدمحلدردام
,Larsen(اسـت بـوده طـرح این مشکالتجملهاز 2003.(
تهیــهدر پــی آنوعشــایراســکاناتیــوپی، ونیجریــهدر

وآموزشـی دامپزشـکی، خـدمات کشاورزي،زمینمسکن،
ــانی ــب،درم ــزایشموج ــتاف ــدجمعی ــی ازوهش طرف
از فرزنـدان فاصـله گـرفتن   موجـب نیزرسمیهايآموزش

هـا آنو کمتـر ارزش قائـل شـدن    سنتیتربیت هايشیوه
,Vassa(شـان شـده اسـت    بـومی فرهنگبراي  در ).2001

عشــایريکودکــان،1992خشکســالیدورهکنیــا، طــی 
برابرسهتقریباًاین کشورشمالدررندینلیيهیافتاسکان
نـد اهبـود سوءتغذیهدچارکوچندهعشایريکودکانازبیش

)Larsen, هـدف بـا چـین تبـت درعشـایر اسکان).2003
،هـا چراگـاه تخریـب ازجلوگیري،زیستمحیطازحفاظت

وعشـایري خانوارهاياقتصاديواجتماعیوضعیتبهبود
. لکن خانوارهـاي استبه اجرا درآمده هاآنسیاسیکنترل

نبودقشالقی ومناطقازدوريقبیلازدالیلیبهعشایري
درکـه دولـت  هـایی خانـه ، از دامحفـظ برايکافیفضاي
برخیساخته راضی نبوده و هاآنبراي نظرموردهايمحل

ایـن . انـد ها کردهمخفیانه اقدام به فروش این خانههاآناز
کردمیآسانراجادهبهدسترسیهرچندجدیدهايخانه

هـاي شـهرك مقرراتیافتهاسکانخانوارهايازبسیارياما
بـه دولـت بـراي رامشـکالتی وگرفتندنادیدهراسکونتی

,Jarmila(آوردندوجود 2011.(
پژوهشروش

56/15شهرسـتان بویراحمـد،   ينفـر 243771از جمعیت
ــادل   ــد معــ ــر37702درصــ ــانوار6043ونفــ در خــ

از ایـن میـزان،   .کننـد زنـدگی مـی  هاي عشایريبومزیست
دشـت  متعلق به دهسـتان  خانوار 728نفر در قالب 4252

هـدایتی  کـانون سـه در هـا آنخـانوار 240است کـه روم
و تلخدانخانوار)107(منصورآباد،خانوار)38(بادآحسین

حمـایتی و در کانون خودجـوش خانوار40و خانوار)95(
از اسـکان مورد نظـر هعمدفاداه.انداسکان یافتهتنگاري

فـراهم شـدن و تسـهیل    ،چهار کـانون خانوارها در ایناین
ــاهی،  هــاآندســتیابیامکــان ــات رف ــه خــدمات و امکان ب

از سبک بـه  هاي آنانتخریب مراتع، تغییر دامجلوگیري از
عنوان سنگین و توسعه مشاغل کشاورزي در کنار دامداري 

.)1392استانداري کهگیلویه و بویراحمد، (ه استشد
آماري هجامعخانوار280، تمامی گیريبدون نیاز به نمونه

عدم حضـور برخـی از   یلبه دلومورد مطالعه قرار گرفتند 
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مناطق سر بردن آنان درهو بخانوارها در مواقع پرسشگري 
از دیگـر عدم تمایل و همکاري برخـی همچنینوقشالقی

219، نهایتـاً  خودجوش تنگـاري در کانون یژهوبهخانوارها، 
ه، در بازخانوارهاپرسشنامه از طریق مصاحبه با سرپرستان 

محتــواي تکمیــل گردیــد. ،1394زمــانی بهــار و تابســتان 
هـاي  سـه بخـش ویژگـی   شـامل سـاخته محققهپرسشنام

هاي تولیـدي دامـی و   ها و ویژگی، دارایییشناختیتجمع
جوانـب مختلـف   نسـبت بـه  هاآنزراعی خانوارها و نگرش 

، خــــدماتی و، اجتمــــاعیهــــاي اقتصــــاديشــــاخص
بـود ها و معیشـت آنـان   مرتبط با فعالیتکالبدي-محیطی

اي (قبـل و بعـد از اسـکان)    مقایسـه صـورت بـه که همگی 
پرسشنامه با مراجعه به مبـانی  صوري روایی د. بررسی شدن

هـا و پایـایی آن   متون مرتبط براي گزینش گویـه نظري در
آزمون در یک نمونه مقدماتی بـه حجـم   با اجراي پیشنیز 
تمامی .خانوار و آزمون آماري آلفاي کرونباخ تأیید شد28

5هـاي مربـوط بـه ایـن متغیرهـا بـه کمـک طیفـی         گویه
تغییـر،  هاي خیلی بـدتر، بـدتر، بـی   قسمتی، شامل ارزیابی

هـاي مـورد پرسـش در    بهتر و خیلی بهتر شـدن وضـعیت  
، مورد سنجش 5تا 1نتیجه اسکان، به ترتیب با امتیازهاي 

د.انقرار گرفته
و بحثهایافته

از سـال  مـورد مطالعـه  هـاي  طرح اسکان عشایر در کـانون 
1375عملیـات فیزیکـی آن در سـال   شروع شده و 1372
هـاي میـدانی، عشـایر    اساس برداشـت بریافته است. پایان

مورد مطالعـه از ایـل بویراحمـد    هايکانوناسکان یافته در
اي،گنجـه من، اوالدعلـی مـؤ  هـاي قایـدگیوي،  علیا، طایفه

ــامزا  ــایی، جلیــل، ســادات ام ــان، آق ــد، بابک ــی، جاوی ده عل
دان) مـ (فارسـی و چند خانواري از ایل قشـقایی عبداللهی
52بـیش از  و سال51پاسخگویان سنی میانگینهستند.
ترکیب مشاغل گویـاي تغییـر   .اندسواد بودهبیهاآندرصد 

تدریجی در ساختار اشتغال جامعه عشایري مـورد مطالعـه  
ــاغل و      ــه مش ــت ب ــداري و زراع ــدي دام ــاغل تولی از مش

کـه اشـتغال اصـلی    ياگونـه به، هاي خدماتی استفعالیت
سرپرســتان خانوارهــا بــه ترتیــب مربــوط بــه مشــاغل آزاد 

ــزدي)  ــارگري و روزمـ ــد) 2/34(کـ ــس از آن، درصـ و پـ
ــت ــی  فعالی ــاي زراع ــد5/21(ه ــداري )درص 2/13(و دام
وري بســیار پــایین و نــابهینگی بــوده اســت. بهــره)درصــد
در بــرداري از منــابع هــاي تولیــدي عشــایر در بهــرهشــیوه

هاي تولید و همچنین کاهش کمیت ، افزایش هزینهیاراخت

مراتع و منابع آب، علـل عمـده   یژهوبهو کیفیت این منابع، 
آیند.این تحول به شمار می

قبـل از اسـکان   خانوارهـا، بیشترین منبـع تـأمین درآمـد   
دیگـر بـوده   دامداري و بعد از اسکان کشـاورزي و مشـاغل  

يهو ارزیابی کمی میـزان و نحـو  دقیقبراي بررسی . است
هـاي دامـی و زراعـی عشـایر در     تغییر در منـابع و دارایـی  

هدام سبک و سنگین و همچنین سرانهاسکان، سرانهنتیج
در دو سطح وزراعی آبی و دیم، قبل و بعد از اسکان ینمز

هاي هر خانوار بـر  (با تقسیم مجموع داراییمتفاوت خانوار
هـاي هـر کـانون بـا     سازي سـرانه عد آن) و کانون (خالصهب

، با همچنینتوجه به تعداد خانوارهاي آن) محاسبه گردید. 
سبک و سـنگین و  هايدامسازي و ترکیب متناسب دلامع

(بـه شـرح مختصـري کـه در ردیـف      هاي آبی و دیمزمین
واحـد  هسـران «شـاخص ، دو آمده اسـت) 1انتهایی جدول 

نیـز  »واحـد تولیـد زراعـی معـادل    هسران«و »دامی معادل
هاي در نمونهtاعتبار بیشتر آزمون یلبه دلمحاسبه شدند.

هـاي  کوچک و پایین بـودن اعتبـار نتـایج آن بـراي نمونـه     
ها، عالوه بر سطح خانوارهـا  بزرگ، محاسبه و مقایسه سرانه

درجـه  یـل به دلاما ؛ ها نیز انجام شده استدر سطح کانون
هـا نیـز،   براي مقایسه در سطح کانون3آزادي بسیار پایین 

ح خـانوار و کـانون   در هـر دو سـط  هاآنها و تفسیر تحلیل
صورت گرفته است. این نتـایج، چنانکـه در   زمانهمطوربه

در یک مورد تطـابق کامـل دارنـد.    جزبهادامه خواهد آمد، 
هاي فـوق و شاخصتوصیف آماري متغیرها،2و 1ول اجد
را در دو قبل و بعـد از اسـکان   هاآنمقایسه آماري نتایج و 

دهد.سطح خانوار و کانون، نشان می
هاي زراعی دیم و بعـد  طبق نتایج، قبل از اسکان، بیشتر زمین

آبـی  صـورت بـه هـاي الزم  از اسکان با فراهم آوردن زیرساخت
هـاي سـاکنین   اند. تعـداد دام برداري افراد قرار گرفتهمورد بهره

آن میزان مصرف و فروش تولیـدات  تبعبه(سبک و سنگین) و 
داشته است. سـرانه  لبنی نیز بعد از اسکان کاهش چشمگیري

هر دو نوع دام سبک و سنگین و همچنین معادل واحد دامـی  
، در هر دو سطح خانوار و کانون، پـس از اسـکان کـاهش    هاآن

چشمگیر داشته است. این کاهش با شـدتی بسـیار کمتـر، در    
شـود کـه البتـه تـا     هاي دیم هم دیده میرابطه با سرانه زمین

اي آبـی و بـا افـزایش آن همـراه     هاي به نفع سرانه زمیناندازه
هایی که تا قبـل از  بوده است. به عبارتی، سرانه بخشی از زمین

اند، پس از اسکان و همراه با کـاهش  دیم بودهصورتبهاسکان 
هاي دامداري و در نتیجه فـراهم شـدن زمـان و    سطح فعالیت
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هـاي زراعـی، تحـت    زمینه بیشتر براي پـرداختن بـه فعالیـت   
اند. این افزایش اما تا آن انـدازه نبـوده اسـت    رفتهآبیاري قرار گ

که حتی با وزن بیشتر زمین آبی نسبت به زمین دیم، افـزایش  
سرانه معادل واحدهاي تولید زراعی را در پـی داشـته باشـد و    
مطابق نتایج جدول، این متغیر نیز در هـر دو سـطح خـانوار و    

کانون با کاهش نسبی پس از اسکان همراه بوده است.
هـا و  ها در واقع وضـعیت تغییـرات در دارایـی   مقایسه میانگین

منابع تولیدي دامی و زراعی عشـایر را قبـل و بعـد از اسـکان     
هاي دامی بعـد از اسـکان، در هـر    کاهش سرانهدهد. نشان می

دار بوده است که البتـه بـا   دو سطح خانوار و کانون کامالً معنی

نیـز همـاهنگی دارد.   هـا  گیـري ایـن کـانون   اهداف اولیه شکل
هاي دیم و همچنین سـرانه واحـد معـادل زمـین     سرانه زمین

زراعی نیز در هر دو سطح خـانوار و کـانون بـا کـاهش مواجـه      
هـاي دیـم، بـه    بوده است. این کاهش در رابطه با سرانه زمـین 

هکتار در سـطح  43/0هکتار در سطح خانوارها و 46/0میزان 
با واحد معادل زمـین زراعـی بـه    دار و در رابطهها، معنیکانون

هکتـار بـه ترتیـب در سـطح خانوارهـا و      17/0و 20/0میزان 
داري آماري ارزیابی شده است. در مقابـل،  ها، فاقد معنیکانون

هاي آبی، در هر دو سطح خانوار و کانون به میـزان  سرانه زمین
متر مربع) افزایش داشته است.1100هکتار (11/0

-Tمقایسه میانگین زوجی (-1جدول  test (در سطح خانوارقبل و بعد از اسکان متغیرهاوابسته
tSig. tآماره انحراف معیارمیانگینبنديگروهمتغیر

20/2580/2786/1000/0قبل از اسکانسرانه دام سبک 52/399/7بعد از اسکان

00/140/160/600/0قبل از اسکانسرانه دام سنگین 33/082/0بعد از اسکان
سرانه زمین آبی

(هکتار)
03/0- 25/062/013/2قبل از اسکان 36/054/0بعد از اسکان

سرانه زمین دیم
(هکتار)

81/007/186/600/0قبل از اسکان 35/087/0بعد از اسکان
دامی سرانه واحد
معادل

22/2947/3044/1100/0قبل از اسکان 83/474/8بعد از اسکان
سرانه واحد تولید 

زراعی معادل

44/123/223/122/0قبل از اسکان 24/186/1بعد از اسکان
هکتار زمین دیم در نظر 5/2واحد دام سبک و هر هکتار زمین آبی معادل 4هر واحد دام سنگین معادل *

).138: 1361گرفته شده است (ر.ك. به: قهرمان، 

-Tمقایسه میانگین زوجی (-2جدول  testوابسته) متغیرها قبل و بعد از اسکان در سطح کانون
.tSigآماره معیارانحراف میانگینبنديگروهمتغیر t

18/2654/540/900/0قبل از اسکانسرانه دام سبک 40/438/2بعد از اسکان

09/128/006/403/0قبل از اسکانسرانه دام سنگین 37/022/0بعد از اسکان
بیآسرانه زمین 
(هکتار)

12/0- 28/010/015/2قبل از اسکان 38/008/0بعد از اسکان
سرانه زمین دیم

(هکتار)
83/014/038/304/0قبل از اسکان 40/024/0بعد از اسکان

سرانه واحد دامی 
معادل

53/3056/636/800/0قبل از اسکان 87/595/2بعد از اسکان
سرانه واحد تولید 

زراعی معادل

52/137/076/050/0قبل از اسکان 36/134/0بعد از اسکان
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پیامدهاي اسکان عشایرو تحلیلارزیابی
يپیامـدها بررسی دیدگاه پاسخگویان نسبت بهدر ادامه براي 

مختلــف اســکان بــر محــیط، فعالیــت، معیشــت و مناســبات  
کمتـري هـاي آنـان بـه تعـداد    اجتماعی و کاهش ابعاد نگرش

هاي اصلی از تحلیل عاملی اکتشـافی  زیربنایی مؤلفههايسازه
بخـش  يهگویـ 70هاي تحلیل، بـیش از  ورودياستفاده شد. 

سـطح بـا  ،758/0برابر بـا  KMOهآمار.بودندسوم پرسشنامه 
ها براي انجام این تحلیـل  تناسب دادهبیانگر ، 00/0داريمعنی

.بـود هـا آنبینضرایب همبستگیبر اساس محتواي ماتریس
شـده بـا   عامـل اسـتخراج  9بارگیري و ایجـاد  هنحو،3جدول 

دهد. قابل اشـاره اسـت   تر از یک را نشان میبزرگهمقادیر ویژ
متغیرهـاي وارد  ههمیک ترکیب خطی از هاعاملتکتککه 

ههمـ و ضـرایب بارهـاي عـاملی بـین     هسـتند شده به مـدل  
امـا در ایـن   شـوند، ها محاسبه و گـزارش مـی  متغیرها و عامل

هـا و سـهولت   تر ساختار عامـل نشان دادن واضحبرايجدول،
انـد و  گزارش شده4/0تر از ، تنها ضرایب بزرگهاآنيگذارنام

بزرگـی  به ترتیـب  بلکه ،متغیرها نیز نه به ترتیب ورود به مدل
اند.ها مرتب شدهبا عاملیبشانضرا

پیامـدهاي  يگـذار نـام معرفی و ،3با دقت در محتواي جدول 
صورت گرفت. در این جـدول،  4اسکان عشایر به شرح جدول 

هـا نیـز   همچنین مقادیر ویژه و درصد تبیـین واریـانس عامـل   
ویـژه گزارش شده است. نُه عامـل اسـتخراج شـده بـا مقـادیر     

درصـد  64تبیین واریـانس بـیش از   مجموعاز یک وتربزرگ
بهبود وضعیت مسکن و کیفیت «عبارت بودند از یببه ترت

دسترسی به خدمات (زیربنایی، «درصد)، 12/19» (زندگی
تقویـت و بهبـود   «درصد)، 28/10» (آموزشی و بهداشتی)

تقویـت  «درصـد)،  08/10» (روابط و مناسـبات اجتمـاعی  
افزایش کیفیت و بهداشت «درصد)، 92/8» (بنیه اقتصادي
» هـاي اجتمـاعی  آسـیب «د)، درصـ 37/3» (محیط اسکان

درصـد)،  14/3» (بهبود وضعیت درآمـدي «درصد)، 31/3(
تغییر «درصد) و 97/2» (هاي جمعیمشارکت و همکاري«

درصـد).  89/2» (هـاي محیطـی)  کاربري اراضـی (تخریـب  
تفاوت چشمگیر توان تبیین عامـل نخسـت در مقایسـه بـا     

ان در دیگر عوامل، بیانگر تأثیرگذاري عمده و اساسی اسـک 
رابطه با بهبود وضعیت مسکن و کیفیت زندگی آنان نسبت 

باشد. پس از این تأثیرگـذاري عمـدتاً   به پیش از اسکان می
کالبدي، پیامدهاي اسکان عشایر در رابطه با دسترسـی بـه   
خدمات و تقویت و بهبود روابط و مناسبات اجتماعی بـوده  

است.

دشـت  هـاي  نتر اسکان عشایر در کانواهمیتپیامدهاي کم
، بهبود وضعیت مسکن و کیفیت زندگی پس از اسکان، روم

بهبود وضعیت درآمدي و تقویت و بهبود روابط و مناسبات 
یافته است. در کنار ایـن مـوارد   اجتماعی خانوارهاي اسکان
هـاي  هـاي اجتمـاعی و تخریـب   مثبت، بروز برخـی آسـیب  

ر محیطی ناشی از تغییر کاربري اراضی زراعـی و مرتعـی د  
و ذکـر قابلاثر تغییر الگوهاي معیشتی و سبک زندگی نیز 

هـایی بـراي مهـار و کنتـرل هسـتند.      ریـزي نیازمند برنامه
) نیـز  1394اهمیت این امـر، چنانکـه نـوروزي و حیـاتی (    

توجـه بـه معیشـت   کنند، به این جهت است کـه  اشاره می
فقــر  کاهش هاي پیشرفت وراهترین مطرحکی از ، یخانوار
در مجمـوع، نتـایج   .اسـت و عشـایري روستاییامع در جو

مطالعه حاضر تا انـدازه زیـادي بـا نتـایج مطالعـه صـالحی       
) در شهرســتان ســمیرم (کــه نزدیکــی جغرافیــایی 1384(

زیادي نیز با منطقه مورد مطالعه دارد) و تا اندازه کمتـري  
,Kjersti & Manal(جرسـتی و مانـال  يبا نتـایج مطالعـه  

در تانزانیـــا مطابقـــت دارد. در آخـــرین بخـــش از )2002
ها، براي مقایسه پیامدهاي شناسـایی و تحلیـل شـده    یافته

ــانس    ــه واری ــون تجزی ــه، از آزم ــانون منطق ــار ک ــین چه ب
)ANOVAآزمون دانکن () و پسDuncan(   .اسـتفاده شـد

ــا نتــایج ایــن آزمــونزمــانهــم، 5جــدول  هــا را همــراه ب
دهد.ن مینشاهاآنهاي پسین مقایسه

دار بـر اسـاس نتیجـه ایـن     اي معنیهاي منطقهتنها تفاوت
تقویـت روابـط و مناسـبات    «هـاي  تحلیل، مربوط به عامـل 

ــاعی ــادي  «، »اجتم ــه اقتص ــت بنی ــیب«، »تقوی ــاي آس ه
اسـت.  » هـاي جمعـی  مشـارکت و همکـاري  «و » اجتماعی

تر (روابط اجتمـاعی بهتـر، بنیـه اقتصـادي     وضعیت مناسب
هاي اجتماعی کمتـر) در  هاي بیشتر و آسیببرتر، همکاري

کـه  سه مورد نخست بـه دو کـانون تلخـدان و منصـورآباد    
تـر از دو کـانون دیگـر و هـر دو نیـز هـدایتی و       پرجمعیت

ریـزي شـده هسـتند، تعلـق دارد و در مقابـل، تنهـا       برنامه
تري کانون خودجوش و حمایتی تنگاري از وضعیت ضعیف

ــوردار    ــل برخ ــار عام ــر چه ــدایتی  در ه ــانون ه ــت. ک اس
آباد نیز داراي وضعیت برتر در رابطه بـا مشـارکت و   حسین

کلـی نیـز داراي وضـعیت    طـور بـه هاي جمعـی و  همکاري
اي بوده است. در مجموع، بیشترین پیامدهاي مثبـت  میانه

در کانون هاآناسکان در کانون هدایتی تلخدان و کمترین 
خودجوش تنگاري وجود داشته است.
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)هااز متغیرهابارگیري عامل(بارهاي عاملیماتریس چرخیده -3جدول 

یعاملبارهاي  هاگویه
)متغیرهاي اولیه( هاعامل

86/0 نوع مصالح واحدهاي مسکونی

عامل نخست

83/0 وضعیت استحکام واحدهاي مسکونی
83/0 کیفیت امکانات زندگی
82/0 هاي جمعیدسترسی به رسانه
80/0 مسافرت، دید و بازدید و تفریح
77/0 گرمایش و سرمایش واحد مسکونی
75/0 نورگیري و روشنایی واحد مسکونی
74/0 کفایت زیربناي واحدهاي مسکونی
66/0 کیفیت تغذیه در خانواده
65/0 فرزندان)یژهوبهکیفیت پوشاك (
59/0 ونقلوسایل حملدسترسی به 
54/0 - استفاده از هیزم براي تأمین سوخت
89/0 و درمانیخدمات بهداشتی

عامل دوم

82/0 خدمات پست و مخابرات
81/0 دسترسی به مراکز درمانی
80/0 دسترسی و برخورداري از برق
78/0 راه ارتباطی
63/0 برخورداري از خدمات آموزش راهنمایی
60/0 برخورداري از خدمات دامپزشکی
59/0 برخورداري از خدمات آموزش ابتدایی
54/0 وضعیت رفت و آمد
85/0 رابطه با همسایگان

عامل سوم

83/0 اعتماد به اقوام و خویشان
77/0 روابط با دوستان و آشنایان
76/0 تمایل براي انجام کارهاي گروهی
72/0 یانآشنااعتماد نسبت به دوستان و 
70/0 بهبود روابط فامیلی
68/0 همکاري براي حل مشکالت مالی یکدیگر
76/0 بیمه دام و محصوالت کشاورزي
73/0 هاي شغلیتنوع فعالیت
72/0 بهبود فروش محصوالت
71/0 هاي خدماتیایجاد شغل عامل چهارم
69/0 اعتبارات بانکیرضایتمندي از دسترسی به 
68/0 سهولت فروش محصوالت
52/0 بازار مناسب براي فروش محصوالت تولیدي
50/0 اندازگذاري و پستوان سرمایه
72/0 هاآوري و دفع زبالهبهبود جمع
64/0 هاي خانگیدفع فاضالب پنجمعامل
70/0 هاي سطحیکشی و کنترل آبکانال
57/0 محل سکونتپاکیزگی کانون و 
55/0 آوري و دفع فضوالت حیوانیجمع
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3ادامه جدول 

یعاملبارهاي  هاگویه
)متغیرهاي اولیه( هااملع

75/0 ايبروز برخی اختالفات قومی و طایفه عامل
74/0ششم مشاهده اعتیاد در بین جوانان

70/0 رضایت از میزان کل درآمدها عامل
44/0هفتم درآمد خانوارافزایش 

49/0 گیري در مسائل مشتركهمکاري و تصمیم عامل
43/0هشتم مشارکت در مراسم عروسی و عزاداري

59/0 تغییر در کاربري اراضی زراعی عامل
41/0نهم تغییر مراتع به مناطق مسکونی

مختلف اسکان عشایرپیامدهاي، مقادیر ویژه و تبیین واریانس يگذارنام-4جدول 
درصد تجمعی تبیین واریانسدرصد تبیین واریانسمقدار ویژههاعامل

28/1112/1912/19بهبود وضعیت مسکن و کیفیت زندگی
07/628/1040/29دسترسی به خدمات (زیربنایی، آموزشی، بهداشتی)

95/508/1050/39بهبود روابط و مناسبات اجتماعیتقویت و 
26/592/840/48تقویت بنیه اقتصادي

99/137/378/51افزایش کیفیت و بهداشت محیط اسکان
65/131/310/55هاي اجتماعیآسیب

85/114/323/58بهبود وضعیت درآمدي
75/197/221/61هاي جمعیمشارکت و همکاري

70/189/210/64هاي محیطی)تغییر کاربري اراضی (تخریب

در چهار کانون مورد مطالعهپیامدهاي اسکانمیانگین همقایس-5جدول 

دشت رومهاي اسکان میانگین پیامدها در کانونهاي شناسایی و استخراج شدهعامل
)d(تنگاري)c(تلخدان)b(منصورآباد)aآباد (حسین

09/0- 21/018/029/0بهبود وضعیت مسکن و کیفیت زندگی
29/0- 31/008/028/0دسترسی به خدمات (زیربنایی، آموزشی، بهداشتی)

-01/0d29/0c59/0- 22/0تقویت و بهبود روابط و مناسبات اجتماعی
-d01/0d39/0d01/0abc08/1تقویت بنیه اقتصادي

- 06/006/005/0- 37/0افزایش کیفیت و بهداشت محیط اسکان
35/0d22/0-05/0 -b46/0هاي اجتماعیآسیب

17/0- 03/001/0- 31/0بهبود وضعیت درآمدي
-bd45/0a19/0-16/0a23/0هاي جمعیمشارکت و همکاري

11/000/0- 11/0- 01/0هاي محیطی)تغییر کاربري اراضی (تخریب
b،)آبادحسین(aهايکانونازهرکداممیانگینباآناختالفآماريبودندارمعنیگربیانمیانگینهربااليدرdوa،b،cحروف: تذکر

.استدانکنآزمونپسوANOVAآزموننتایجاساسبر،)تنگاري(dو) تلخدان(c،)منصورآباد(

و پیشنهادهاگیريتیجهن
منبـع تـأمین   تغییـر در شـیوه معیشـت و    در این مطالعه، 

یافته از شکل غالـب دامـداري بـه    درآمد خانوارهاي اسکان
علـل ایـن   يهو عمدکشاورزي و مشاغل دیگر مشهود بوده

هـاي  وري بسیار پایین و نـابهینگی شـیوه  تحول نیز به بهره
، افـزایش  یـار در اختبرداري از منابع تولیدي عشایر در بهره

هاي تولید و همچنین کاهش کمیت و کیفیـت ایـن   هزینه
گردد. بـا ایـن وجـود،    مراتع و منابع آب برمییژهوبهمنابع، 
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ی هـاي دامـی و حتـ   داري کاهش در سـرانه رغم معنیعلی
آبـی کشتیرزهاي هاي دیم، افزایش در سرانه زمینزمین

به ایـن  دار بوده است. اندك و غیر معنیدر سطح خانوارها،
در طوالنی اي نسبتاً ترتیب، اجراي سیاست اسکان با سابقه

ور نمـودن و  میان عشایر منطقه، موفقیت چندانی در بهـره 
و زنـدگی عشـایر یعنـی اقتصـاد     بعـد تـرین تحول اساسی

معیشت آنان نداشته و در مجموع رانش نسبی ساختارهاي 
هاي تولیدي به مشـاغل دیگـر را در   اقتصادي آنان از بخش

این واقعیـت گویـاي آن اسـت کـه موفقیـت     پی داشته است.
باشد.ریزي بعد از اجرا نیز میهاي اسکان نیازمند برنامهرحط

ــر  ــم دیگ ــیار مه ــب بس ــته و  ،مطل ــدهاي خواس گســتره پیام
ناخواسته اسکان کوچندگانی است که تا پـیش از آن، گونـه و   

کلی متفـاوت  با یکدیگر و با محیط پیرامون بهروابطشانمیزان 
مثبـت  عمـدتاً بوده است. این پیامدها، چنانکه نتایج نشان داد، 

مختلـف  پیامـدهاي در بـین  نـد.  بودمنفـی  و در مواردي نیـز 
اسکان، بهبـود وضـعیت مسـکن، دسترسـی بیشـتر بـه انـواع        
خـدمات، بهبــود روابــط اجتمــاعی و تقویــت بنیــه اقتصــادي،  

اند و کمترین اهمیت نیـز مربـوط   هاي نخست را داشتهاولویت
هاي جمعـی و تغییـر کـاربري اراضـی     به مشارکت و همکاري

هــاي محیطــی در اثــر تغییــر الگوهــاي تخریــبصــورتبــه
پیامدهاي دیگر ی و سبک زندگی عشایر بوده است. معیشت

ــانون  ــایر در ک ــکان عش ــاي   اس ــه، ارتق ــورد مطالع ــاي م ه
استانداردهاي بهداشت محیط زندگی پس از اسکان، بهبود 

بـوده اسـت   هاي اجتماعی وضعیت درآمدي و برخی آسیب
هایی براي مهار و کنترل هستند.ریزينیازمند برنامهکه

اي برخی از ایـن پیامـدها بـین    دار منطقههاي معنیتفاوت
یا هـدایتی بـودن   خودجوشهاي چهارگانه، بسته به کانون

در ايیدهسـنج اقداماتنیز متضمن لزوم دقت نظر وهاآن
اي اسکان عشایر است. چنانکه نتایج رابطه با راهبرد توسعه

دار ینشان داد، در رابطه با همه پیامدهاي بـا تفـاوت معنـ   
تـر متعلـق بـه    هـاي برتـر و مناسـب   ها، موقعیتبین کانون

تـر مربـوط   هاي هدایتی و وضعیت و موقعیت ضعیفکانون
بنـابراین،  ؛ به تنهـا کـانون خودجـوش منطقـه بـوده اسـت      

اجـراي موفـق ایـن    یکـی از عوامـل  استقبال جوامع هدف 
ایـن جوامـع ماننـد    هاي خـاص ویژگیهاست و برخی طرح

نـامطلوب زنـدگی آنـان،    سـبک و اسـتاندارد   ابتدایی بودن 
ــطح    ــامان، س ــادي نابس ــعیت اقتص ــایین وض ــاوريپ و فن

جامعه مدرن به ي از ، ورود عناصرهاي خدماتیبرخورداري
تــدریجیفروپاشــیو متعاقــب آندرون جامعــه عشــایري 

مراتــع، فقیــر و تخریــب نظــام ایلــیو کــارکردهاســاختار
بخـش سـازوکارهاي   دارنـده و قـوام  بسـترهاي نگه عنوانبه

،مشـابه مـوارد معیشـتی و هايآسیبعشایري و گسترش 
. هاي اسکان اسـت جامعه عشایري از طرحاستقبالموجب 

هـاي اسـکان   داوطلبانه و خودجوش بودن بسیاري از سایت
هـاي  چنانکه نتایج تحلیل؛ امانیز حاکی از همین امر است

، مطلوبیـت  دهنـد مـی مطالعه حاضر نیـز نشـان   ايمقایسه
اوضاع اقتصادي، اجتمـاعی و محیطـی پـس از اسـکان در     

تـر از  داري پـایین معنـی طـور بـه کانون خودجوش تنگاري 
؛ ریزي و هـدایت شـده دیگـر بـوده اسـت     هاي برنامهکانون

بــراي رط کــافیشــ،اســتقبال عشــایر از اســکان،بنــابراین
استقبال و تمایل نخستین عمـدتاً کنشـی   . موفقیت نیست

ــدگی اســت کــه   ــایین زن ناشــی از استیصــال و کیفیــت پ
توسـعه ماننـد بهبـود وضـع مسـکن و     پیامدهاي کالبـدي  

آن را داري ي پایاخدمات نیز آن را تقویت نموده و تا اندازه
، مکـانیزمی ضـروري و کارآمـد    نماید. آمـوزش تضمین می

هـاي ناشـی از   ت فرصـت ها و تقویبراي جبران نسبی ضعف
هــاي اقتصــادي، اجتمــاعی و   اســکان در همــه عرصــه  

هاي سـنتی دامـداري بـه    محیطی است. تحول نظامزیست
تـر دامپـروري، اسـتفاده کارآمـد و     هاي بهینـه سمت شیوه

ــه خــاك و آب  ــابع پای ــهکشــاورزيپایــدار از من صــورتب
توجــه و تمرکــز بــر هــاي مناســب شــخم و آبیــاري،روش
ــه  یــزداري،هــاي آبخطــرح ســوق دادن تولیــدات دامــی ب
سـاماندهی زنجیـره تولیـد تـا فـروش      هاي فرآوري، چرخه

نهادهاي محلی بـراي حـل   تشکیل و تقویت صنایع دستی،
پایـداري  سـاز  زمینـه هاي جمعـی  گیريمشکالت و تصمیم

زیست و حیات اقتصادي و اجتمـاعی جوامـع   بیشتر محیط
ــتی    ــتند و بایس ــکان هس ــس از اس ــایري پ ــق عش از طری

، نهادینـه  مسـتمر هاي مداوم و نظـارت و پیگیـري   آموزش
شوند.
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Abstract
The sweeping social, economic and cultural changes that have occurred in recent decades have brought about
major difficulties for nomad communities in continuing their lives with past practices. Settelment is an approach
to manage some of these challenges in view of both some practitioners and nomad community. But, the policy
doesn’t reach to desired objectives and conducted sometimes to unfavorable consequences. This study has
investigated the consequences of nomads settelment in Dasht-e-Roum region of BoyerAhmad Township, both in
the guided settling sites (Hossein Abad, Mansour Abad and Talkhdan) and the spontaneous one (Tangari).
Totally 219 household heads interviewed from the whole 280 household community to gather the needed data
and the reliability of questionnaire assessed 0.89 using the Cronbach’s alpha test. The main consequences, based
on the factor analysis, were the promotion in the situations of dwelling, facilities accessibility, social relations,
economical foundations, settling environment health, households’ income, collective collaborations, some social
damages and land use changes (environmental degradation). Most of the cultivated lands had change from the
rainfed system to irrigated and per capita livestock reduced after the settelment. So, despite the obvious change
of livelihood style from husbandry to farming, the main consequences of settelment were the social changes,
access to services and relative stability of dwelling followed by economical bases, occupation and income
situation. Generally, the 15 precedent years policy of settelment hasn’t had a considerable impact on
productivity and evolution in nomads economy and livelihood. The major consequece has been the change of
economic structures from productive sectors to other occupations with some differences among the four studied
settling sites.

Keywords: Nomads’ Settling, Dasht-e-Roum Settling Sites, BoyerAhmad Township.
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