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 یطدر شرا یرعشا خانوارهای معیشتی الگوهای تأملی بر وضعیت
  و بلوچستان( یستاناستان س یرعشا ی: خانوارهامطالعه مورد) یسال خشک

 1یخوبفکر برآباد اهلل یبحب
 2بر ینحس محمدعثمان
 3روستاخیز بهروز

 27/12/98تاریخ پذیرش:                       05/05/98تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یندارد و بر هم شان یزندگ یطمح یطبه شرا یمیمستق وابستگی عشایر معیشتی الگوهای
 یسال خشک یطالگوها در شرا ینا یتکه وضع است ینمقالة حاضر ا یاساس مسئلةاساس، 

 ییمسئله، نخست مستلزم شناسا ینا فهم. است چگونه یو بلوچستان یستانیس عشایر میان رد
 یکردبا رو که ،پژوهش ینا های یافته برحسب ینبنابرا ؛مزبور در منطقه است یالگوها
 مشاهده، ،نظرسنجیمختلف اعم از  های یکاز تکن یریگ بهره یو در پ یبیترک یشناخت روش
حداقل از  توان یاکنون م و... انجام شده است،  یا مطالعات کتابخانه یدانی،م یها وگفت گپ

 یشتیمع ی. الگو1: ردآن نام ب یرعشا میانو در  منطقه ینعمده در ا یشتیمع یشش الگو
 یعبر صنا یمتک یشتیمع ی. الگو3 ی،بر کشاورز یمتک یشتیمع ی. الگو2 ی،بر دامدار یمتک
 یشتیمع ی. الگو5 ی،بر کارگر یمتک یشتیمع ی. الگو4 ی،و فروش محصوالت فرع یمحل
 نتایج. یدولت های یتحما یافتبر در یمتک یشتیمع ی. الگو6 ی،خدمات های یتبر فعال یمتک

منطقه، در عمل  نشینان کوچ یمهن میاندر  یو کشاورز یدامدار اکنونکه  دهد یم نشان پژوهش
 شود، یم یدتول یرزنان عشا سوی ازکه  یزن یمحل صنایعبه افول است.  روو  ای یهحاش یتیفعال

از  یبه خانواده بخش  کمک برایناچار و  ها به اما آن هاست، آنخود  یازهاین یپاسخگو بیشتر
 یمحصوالت فرع سایر تولیدندارد.  فراوانی یدیکه البته عا کنند یفروش عرضه م یآن را برا

توجه  چندان قابل دیگر ،دارد یطیبه امکانات مح یمیمستق یکه وابستگ یزن یرحص مانند
 که داده سوق هایی یتفعال سویبه را عشایرمداوم  های یسال حال حاضر خشک در. یستن

 یباطن میل  ها  گروه ینا اما ندارد،ها  آن یفرهنگ یتو شخص یتبا هو یچندان تناسب
 یامور خدمات یرو سا یبه کارگر توان یم ها یتفعال یناند. از جملة ا تن داده  بدان یتو رضا

خود را  یاتاکنون امکان ح عشایر این،بر. عالوهکردو... اشاره  یفروش دست ی،مسافرکش مانند
را  یتیحما نهادهای سویاز  یو هر کمک یدهدشوار د یاربس دولتی های یتحما یافتبدون در

 .بینند یم یشخو یبخش زندگ تعادل یو تا حد یمثابة ناج به
 ی،سال خشک عشایر، خانوارهای یشتی،مع الگوهای عشایری، اجتماعات: یدیکل یها واژه

 .بلوچستان و سیستان
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 مسئله طرحو  مقدمه
انسان را  توان یم رو ایناز  کنند؛ یم یداپ یاتو ح یستز یبرا یراه یطی،هر شرا تحتها  انسان

(. 11: 1386 کتاک،شمار آورد ) به یستیز یها انواع گونه میانها در  گونه پذیرترین یقجملة تطب از

با  یاشکال تطابق اجتماعات انسان یناز نخست یکیرا  یریعشا یزندگ توان یم یان،م ینا در

 جمله از آب، و مرتع دام،(. 243: 1372 عبداللهی، و چلبیشمار آورد ) به زیستشان یطمح

 یا بود( که ن40: 1385 یری،)مش هستند یزندگ یوةش ینا یاتیو عناصر ح ها یصهخص ینتر مهم

 تواند یم یو حت کند می یجد یتنگناها دچار را یریموارد، اجتماعات عشا یناز ا هریک کمبود

 یندر تأم یاساس یاست که سهم یبحث از اجتماعات میان، این در. کند متزلزلها را  آن یداریپا

 ین،و فراتر از ا نیستند یرعشا که دارند مردمانی از یمتنوع یفط یازهایبه ن ییو پاسخگو

 .ندرا در خود نهفته دار یو هنر یفرهنگ یراثاز م ای ینهگنج

از  یکیو  هستند جامعه ایندر  یو فرهنگ یانسان یها گروه یرپاتریناز د یرانا عشایر 

 یدو بلوچ را با یستانیس یرعشا میان، ین. در ادهند یآن را شکل م های یهپا ینتر مستحکم

 باو  اند داشته یسکن یراندر جنوب شرق ا زیادی های سالشمار آورد که  به ییها هگرو ینتر عمده

از  برخی همچنانگوناگون،  یاند به انحا گوناگون تاکنون توانسته فرازوفرودهایوجود 

 یرعشا یشترب یرسدة اخ یک یهمه ط ینا با. کنندخود را حفظ  ای یرهفرهنگ عش های یژگیو

 -ای یرهعش یساختار اجتماع ینوع یدبا یزرا ن یگربخش د یاجتماع اختارس. اند یافتهبلوچ اسکان 

 ی،به زراعت و باغدار خانوارهاعمدة  اشتغالبر  که عالوه امعن ینحساب آورد؛ به ا به یدهقان

و  خلق یک)ن نشینی کوچ یمهن یزندگ نوعی یعنی دارد؛ها  درآمد آن در یسهم یزن یگردان رمه

 (.96-92: 1385 ی،نور

 یشتمع یالگوها یا یستز های یوهش ییرطور خاص، تغ به و ایران عشایر تدریجی سکانا 

 های یشدت متأثر از دگرگون به یو اجتماع یاسیس های ینهاز زم غیرو بلوچ،  یستانیس یرعشا

 شاید یسال آب بوده است. خشک یژهو به یرعشا ینا یستمنابع چندگانة ز یداریو ناپا یمیاقل

 ؛و بلوچستان است یستانس مانند خشک یمهدر مناطق خشک و ن محیطی یستزرخداد  ینتر مهم

 تاو  یابد یگسترش م یآرام به چراکه کرد؛ یفخزنده توص رویدادیرا  آن یدکه با یرخداد

 میان، یناست. در ا یافتهمورد اشاره امتداد  یةهاست در ناح چنانکه سال ماند؛ یم یدارها پا مدت

 یلدل به - یاقتصاد یکاال یک یکه تقاضا برا دهد یم یرو یزمان اعیماجت-یاقتصاد یسال خشک
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چنانکه در  گیرد؛ یم یعرضة آن کاال فزون یزاناز م -ها از کمبود بارش ـیکاهش عرضة آب ناش

کاهش  لیدل آب و علوفه به یبراتقاضا  ،یریدر مناطق عشا ژهیو و بلوچستان و به ستانیس

 یسال هاست خشک گفت سال توان یم نیها بوده است؛ بنابرا آن ةاز عرض شتریب اریها بس بارش

 .است آورده دیپد را خودمناطق رخ داده و مشکالت خاص  نیدر ا یاجتماع-یاقتصاد

 یرعشا یشتیمع یالگوها شناساییپژوهش حاضر  یمسئلة محور شد، بیانتوجه به آنچه  با 

الگوها مولود  یناز ا یوها است. برخالگ ینبر ا یسال خشک تأثیرات یابیو بلوچ و ارز یستانیس

 های یوهش ییرتغ در راها  آن یرتأث چگونگی بایدپژوهش  یانجر در که اند بوده یسال خشک یطشرا

 .کنیم بررسیدر منطقه  یریعشا یستز

 پژوهش پیشینة
 یسال از خشک یمتعدد یها با موج یر،اخ یها در دهه یژهو به یران،ا البته و جهان نقاط از بسیاری

 یکردبا رو یککه هر  کردهرا فراهم  یانجام مطالعات متعدد ینةمسئله زم ینمواجه بوده است. ا

روکر  ؛1981کروم،  ؛1979 یلکینسون،ارزک و و یها )از جمله پژوهش است شده انجام ای ویژه

 ؛1996 ترز، و والکر ؛1997و همکاران،  یخپار ؛1995کاراند و همکاران،  ؛1984و همکاران، 

اشرف و  ؛2009و همکاران،  ینباست ؛2008 ی،کن ؛2007نگلر و همکاران،  ؛2000س، کامب

پلت کله و کارآموز،  ترابی ؛1381و همکاران،  یجمال بداق ؛1380 ی،کردوان ؛2013 ی،روترا

 و یگانه محمدی ؛1387 یبایی،پور و ز محسن ؛1382 همکاران، و مهربان ؛1382 محمدی، ؛1381

 زیبایی، و میرزایی ؛1392 پاشازاده، و ریاحی ؛1392 یگانه، محمدی و یرضای ؛1391 همکاران،

 کردها را برجسته  از پژوهش دستهآن  توان یم میان ین(. در ا1395 همکاران، و عبداللهی ؛1392

 بهتوجه  باو  اینبر اند. عالوه داشته یدتأک یدهپد ینا یو فرهنگ یاجتماع یها بر داللت یشترکه ب

و  یستانکه در پهنة س کرداشاره  مطالعاتیبه  توان یمطالعة پژوهش حاضر ممحدودة مورد 

پژوهش  های یافتهاز ارائة  یشو پ موارد این بر تأمل و شناسایی با ما. اند بلوچستان انجام شده

 .کرد یمارائه خواه ینهزم ینا پیشینةمختصر از  یگزارش رو، یشپ

و درصد نرمال و  SPIکه براساس شاخص  ییالگواستفاده از  با( 1387و همکاران ) علیزاده 

و بلوچستان را  یستاندر استان س یسال خشک بینی یشو پ پایش ،شده است یهمارکوف ته یرةزنج

 برابر درکه منطقة مورد مطالعه  دهد یپژوهش نشان م ینحاصل از ا یج. نتااند ادهانجام د

منطقه  ینکه در ا هایی یسال خشک ریشتو ب بودهمدت حساس  و کوتاه مدت یانم های یسال خشک
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در  یسال خشک یدةاست و احتمال وقوع پد بودهو متوسط  یممال یسال اتفاق افتاده است، خشک

اشاره خواهد  یزن یبعد یها چنانکه در بخش و آن رو ایناز  ؛است یشتراستان ب یمناطق مرکز

 .ایم کرده تأکیداستان  یشد، در پژوهش حاضر بر مناطق مرکز

حد  های یسال اثرات خشک یمنظور بررس ( به1384و همکاران ) محمدی یکب هشپژو 

 یها پژوهش یگرد جمله از سیستان، روستایی اقتصاد بر 1383-1377 یها سال فاصل

باور  بهمسئله و البته در پهنة مورد مطالعه است.  ینشمار دربارة ا اما انگشت ،ارزشمند

همواره  یخدر طول تار ،که دارد ای یژهو یاییجغراف یتعموق دلیلبه سیستان استانپژوهشگران، 

تر و  ابعاد گسترده ،ها سال این در یسال اما خشک ،مواجه بوده است یسال خشک یدةبا پد

را کامالً  یستانس یگفت ارکان اقتصاد روستاها یدبا که یطور داشته است؛ به یتر مخرب

 یاتبه ح کامالً یستانس یو اجتماع یداقتصا یاتمتزلزل کرده است. درواقع، از آنجا که ح

و  یرمندقطع آورد ساالنة ه درنهایتکاهش و  است، وابستههامون  یاچةو در یرمندرودخانة ه

 یدرولوژیکیه یسال خشک ظهور بهخشک،  دشتیآن به  یلها و تبد کاهش سطح هامون یزن

در  یاقتصاد های بیسرمنشأ بروز انواع خسارات و آس امر ینا که انجامیده یرسنوات اخ یط

 است. شده ییمناطق روستا یزو ن یهسطح ناح

و  یاقتصاد یامدهایپ و تأثیرات یبررس بهمشابه،  یپژوهش در نیز( 1386) یو مختار صالح

پژوهش  ینا یجاند. نتا پرداخته یستاندر منطقة س ییروستا یبر خانوارها یسال خشک یاجتماع

 یاربس یکار از بخش کشاورز یروین یخروج دائم بر یسال خشک تأثیر دهد ینشان م یمایشیپ

 و داشته فراوانیکاهش  یخانوارها از بخش کشاورز بیشتردرآمد  یگر،د یاندک است. از سو

 دهد یها نشان م مطالعة آن یجنتا یناست. همچن یافتهبخش تنزل  یندر ا گذاری یهسرما یزانم

 یسال پس از خشک یها در سال یر،اخ یسال در تعداد دام خانوارها در دورة خشک یروند کاهش

مورد مطالعه در  یدرصد خانوارها 5/95 نیز، ییغذا یازهاین یناست. در رابطه با تأم یافتهبهبود ن

مصرف  یداشته و الگو یاررا در اخت ییحداقل مواد غذا یسال از وقوع خشک یشپژوهش فوق، پ

 .است کردهن یتتبع یفیک یها از استانداردها آن ییغذا

 یراخ های یسال خشک تأثیرات یلتحل به ،فوق یها سو با پژوهش هم یز( ن1388) زاده یمبراها 

 یاچةدر وزعم ا پرداخته است. به یستانس یاقتصاد یهامون بر کارکردها یاچةو کمبود آب در

در دل خود  یم( را مستقدریاچه درکوچک  های یرهتختک )جز 42از  یشب یهامون که روزگار
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با  یاچهدر یةحاش یروستا 80 است، کرده یم یفهزار رأس گاو را تعل 90از  شیداده و ب یجا

وابسته  یاچهدر ینخود را به ا  یدرصد از علوفة دام 50هزار رأس گاو، حدود  24از  یشب

 داشتند، وابستگیآن  به مستقیم یربافو حص یشکارچ یاد،خانوار ص 1350از  بیش واند  بوده

 .است کردهمنطقه خارج  یچرخة اقتصاد زا فوق را کارکردهای همة شدن، پس از خشک کنونا

 ییدر جامعة روستا یسال خشک تأثیر زمینة درشده  انجام یها پژوهش یتراکم نسب در 

 افراخته. دارد بیشتری خوانی همحاضر  ـشبا پژوه حدودی تا( 1384پژوهش افراخته ) یستان،س

 مطالعه موردو بلوچستان در دهة  یستاناستان س که پردازد یمطلب م ینا یاندر پژوهش خود به ب

دامداران  یشتآن در نوع مع تأثیراتکه  بوده مواجه یدیشد یسال ( با خشکی)دهة هشتاد شمس

 یعیبه مراتع طب یمقشر مستق ینا یزندگ ینکهتر بوده است. نخست ا محسوس یلمنطقه، به دو دل

 یسال از دامداران در مقابل خشک یتحما برای یمشخص ةکه دولت برناماین یگرو د استوابسته 

مشخص  یها برنامه نبود یطکه در شرا است ینپژوهشگر در مطالعة مذکور ا فرض یش. پاردند

 مرحلة طی بدون آنان ی،سال در مقابل خشک نشینان کوچ یمهاز ن یتحما برایدولت 

 از که امری ؛اند شده یشهر مراکز ةو روان اند داده دست از را خود معیشت نوع ،«یریپذ جامعه»

 .دارد نامطلوبی عواقب وی نظر

 یتبر وضع یسال خشک تأثیرات یمربوط به بررس یها در کمبود پژوهش و درمجموع

 شده ارائه یا اول و تازه دست های یافته حاضر، پژوهش در ،مورد مطالعه یةناح یرعشا یشتیمع

 فراهم فعلی شرایط با متناسبو البته  هینزم یندر ا تر یقدق های یزیر برنامه یرا برا ینهزم که

 .است کرده

 پژوهش یشناس روش
 دنبال به ،1395تا  1390 یها سال ینب یعنینخست دهة حاضر،  های یمهدر ن حاضر پژوهش

انجام شده  ترکیبی یشناخت روش یکردبا رو وپژوهش  یدانمداوم پژوهشگران به م یوآمدها رفت

وگو و مطالعات  گفت مشاهده، مانند یفیک های یکن، از تکنآ دادن انجام طی که نحویناست؛ بد

 آماری جامعة. است شده استفاده یو نظرسنج پیمایشجمله  از یکم های یکتکن یزو ن یاسناد

 بلوچستانو  یستاندر استان س شده ییشناسا یریعشا یخانوارها همة نخست، وهلة در پژوهش
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. با وجود شد یم شامل 13871ستان در سال ا یرعشا یسرشمار براساس راخانوار  6234 یعنی

 یهـا مستقر در شهرستان یربه عشا آن مرزهای یتاز مالحظات، درنها یا پاره دلیلو به ینا

سراوان و  یها بلوچستان و شهرستان سرحد منطقة یاتفتان  ةو خاش در حوز یرجاوهزاهدان، م

در  یب،ترت ین. به ادان محدود شمکران بلوچست منطقة یااستان  یانیدر بخش م سوران و  یبس

 کهمذکور است  یردرصد عشا 50از  یشب یاخانوار  3150شامل  ،پژوهش ینا یعمل جامعة آمار

 ینبه ا ؛شد استفاده یا چندمرحله یریگ نمونه روشاز آن، از  ییها به نمونه یدسترس یبرا

فرمول کوکران  یناو مناطق مورد مطالعه مشخص و سپس بر مب یریعشا ةکه ابتدا جامع صورت

. سپس به شدمشخص  ینظرسنج برایخانوار  220حجم نمونه به تعداد  ی،مقدمات یو بررس

 یریو کارشناسان مربوط، مناطق عشا یرانمد یمورد نظر مراجعه و با همکار یها شهرستان

از  حاصل اطالعات مبنای بر و شناسایی یریعشا یها هلک یز. در مراجعه به مناطق نشد تعیین

طور  به نیز. بعد از آن شدند ییخانوارها شناسا ،ها هلک انو معتمد سفیدان یشوگو با ر فتگ

 ترتیب، این به درمجموعشد.  یلخانوار تکم ةاز خانوارها مراجعه و پرسشنام یبه تعداد یتصادف

الزم  تمراجعه و اطالعات و مستندا یریهلک عشا 110و  یریعشا منطقة 18 شهرستان، 5 به

که  یمختلف یها اطالعات به روش یآور . پس از جمعشد یآور مطالعه جمع ینا دادن امانج برای

حاصل از  ها یافته تحلیل روش. گرفت صورتاطالعات  تحلیل و تنظیم ی،بند دسته شد،اشاره 

و  میانگین ی،فراوان مانندمختلف  یهـا شاخص کمک  به کهبود  یلیتحل-یفیتوص ی،نظرسنج

 SPSS و Excel یزن ها یبررس ینمورد استفاده در ا یافزارها . نرمگرفت صورت ها ینسبت فراوان

 بوده است.

 ها یافته
 یتفعال ةعمد ینبنابرا دارند؛ارتباط  یعیطب های یطمح بااز افراد جامعه هستند که  یگروه عشایر

 داممرتع و  یز،ن آن شاخص وجه که است متکی یعتها بر مواهب موجود در طب و معاش آن

 یها بخش یژهو به ی،اقتصاد یها بخش یافتن هتوسع یلدل به بلوچستان و سیستان عشایراست. 

آن قرار  یرشدت تحت تأث بلکه به نیستند، اقاعده مستثن ینتنها از ا صنعت، معدن و خدمات نه

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ی کشور سرشماری و وضعیت ها استانو در طی آن، عشایر کوچندة  شود یمسال انجام  10. سرشماری عشایر هر 1

 شود.از نظر تعداد دام و وضعیت فرهنگی ارزیابی می ها آنزندگی 
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 نیزکه آن  بوده یعیطب مواهب از رتأثم شدت به دنظرم عشایر معیشتی الگوهای بنابراین دارند؛

و  یمعدن یها رفته است. بخش یلتحل یا مشاهده طور قابل به ،مستمر های یسال خشک لدلی  به

توسعه قرار دارند.  های ینهزم یافتنو  ها یلمراحل شناخت پتانس یابتدا درهنوز  نیزآن  یستیتور

 یدیکل مطلعان با مصاحبه و مشاهده از اصلح یدانیم های یو با توجه به بررس اساسبراین

و در قالب شش گروه  یرها را به شرح ز آن یشتیمع وهایالگ توان یمطالعه م مورد ینواح

. 3 ی،بر کشاورز یمتک یشتیمع ی. الگو2 دامداری، بر متکی معیشتی الگوی. 1: کرد یبند دسته

 بر متکی معیشتی الگوی. 4 ی،و فروش محصوالت فرع یمحل یعصنا بر متکی معیشتی الگوی

 دریافت بر متکی معیشتی الگوی. 6 ی،خدمات های یتبر فعال یکمت یشتیمع الگوی. 5 کارگری،

الگوها در  یناز ا یکهر یکل یتوضع یو در ادامه، به بررس اساس ین. برایدولت های یتحما

 .است شده پرداخته میدانی مطالعاتاز  حاصل نتایجبر  بتنیو م یسال موجود خشک یطشرا

 یبر دامدار متکی معیشتی الگوی

قدر  مهم آن ایناست.  یدامدار یری،عشا یزندگ یاز ارکان اصل یکیو  یشتیمع یوالگ ینتر مهم

 این و کندخارج  یرجامعه را از شمول عشا یااست تا فرد  یکاف ییتنها که نبود آن به رددا یتاهم

 های یسال ممتد خشک یط. متأسفانه شرادهد تنزل سمبلیک و شعاری نماد یک حد تا را جایگاه

 معاش ینتأم اصلی منبع کهحرفه و شغل  یکعنوان  به یگرد دامداری تا است موجب شده خیرا

از  دودیجز عدة مع  و باشدنداشته  چشمگیری جایگاه شود، یمحسوب م عشایر خانوارهای

هستند،  یشانها به دام وابسته و یبندپا شرایطی هر در همچنان خود، خاص دالیل به کهخانوارها 

 سخت شرایط نه زیرا دارد؛ یخرج و سرگرم کمک ی،فرع ةغلب جنبافراد ا یزندگ در دامداری

 که کند  یاقتضا م یها از بعد اقتصاد خانواده ناگوارتر یتو نه وضع وضعیتی یندر چن محیطی

 ها باشد. آن اختیار در یرمتناسب با خانوار عشا ،دام زیادیتعداد 

در سال  دهد یرد مطالعه نشان ممتعدد مناطق مو یها در سطح استقرارگاه یدانیم های یبررس 

متوسط دام هر  اساس،براین. شدند یخانوار بررس 220 ورأس انواع دام  8459 درمجموع 1394

 خانوارهای اممتوسط د با مقایسه در را چشمگیری کاهش کهاست  رأس 5/38خانوار حدود 

أس( نشان ر 87) یریعشا 1376سال  اجتماعی -یاقتصاد یعموم یاستان در سرشمار یریعشا

ها در  دام یبدر ترک چشمگیری ییرتغ ی،سال دام قبل و بعد خشک یبنظر نوع و ترک از. دهد یم

 ینا گاو، همبزرگ و آن  یها دام یبتنها در ترک و است نشده ایجاد ها یسال خشک ةفاصل
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 یوهش ینا که آنجا از. شود می ینگهدار یدست یةبراساس تغذ حیوان این. شود یم یدهد ییراتتغ

و  یآن مورد ینگهدار و شود نمیمحسوب  یتوجه قابل دام ،و مشکل است بر ینههز یرعشا یبرا

 هستند؛ یکجانشین و دارندو علوفه  یکشاورز ینکه زم است معمول ییخانوارها میاندر  گاهی

در منطقه  یرعشا یها دام یببر ترک مؤثری چندانعامل  یسال خشک که رسد یبه نظر م بنابراین

 ست.نبوده ا

 یبر مبنا یخانوادگ یبردار بهره یوةکه دو ش دهد یم نشان ها دام یبردار بهره نظام بررسی 

 میان، یناست. در ا یجمورد مطالعه را شایرع یاندر م یگردان رمه یبردار و نظام بهره یرو کوچ

 رصدد 60بوده که حدود  یبردار شکل غالب بهره یرو کوچ یبر مبنا یخانوادگ یبردار نظام بهره

 ها را به خود اختصاص داده است. از دام یبردار بهره

 عشایری خانوارهای نظر از یسال دام قبل و بعد از خشک یب. شمار نوع و ترک1 جدول

 مشخصات
 و گوسفند

 بره

 و بز

 بزغاله

 و گاو

 گوساله

 و شتر

 شتربچه
 جمع

 فعلی شرایط در دام تعداد

 (یسال )خشک
1239 6922 0 298 8459 

 100 5/3 0 8/81 6/14 درصد به ترکیب

 5/38 4/1 0 5/31 6/5 خانوار دام متوسط

 یسال دام قبل از خشک تعداد

1377 
3121 20460 6 629 24216 

 100 6/2 0 5/84 9/12 درصد به ترکیب

 110 9/2 03/0 93 2/14 خانوار دام متوسط

 1/65 6/52 100 2/66 3/60 دام تعداد کاهش درصد

 نگارندگان: منبع

 یکی یاخانوار  سرپرست کمک بهها  دام و شوند میجا  خانوارها همراه دام جابه نظام، این رد

خانوارها  یدام برا ینگهدار شیوة این. شوند یمحل استقرار به چرا برده م ةاز فرزندان در محدود

شکل  عمدة ،ها سال یندر ا یسال خشک یطشرا یتبه حاکم توجه باندارد.  ینقد ینةهز

 فراهم یرعشا یدر مناطق برا یو کار یتفعال ینةنه زم یرامنوال بوده است؛ ز ینبه هم یاربرد بهره
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 ینگهدار یصورت مزد چوپان برا بتوان به تا استها حاصل شده  از دام یو نه درآمد چندان بوده

 دامداری نظام درصد 40 از رکمت یباًکه تقر یگردان رمه یبردار بهره نظام. کردها پرداخت  آن

 درآمد منبع و اصلی شغل که است خانوارهایی شامل دهد، یم یلمناطق تشک این در را ایریعش

 یها ها در قالب گله دام معموالً نظام، این در. استها کم  آن یها و دام است یاز دامدار یرها غ آن

 زیست مراکز اطراف مراتع در چوپان کمک به و شوند می یعتجم ییتا 150تا  100کوچک 

 روغن، و قند مانند یشامل اقالم یرنقدیبه دو صورت غ معموالً چوپان مزد. کنند میرا چ عشایر

است  یصورت نقد به یا است یکی آمدهدنیابه بزغاله یا بره 10 هر ازای به یا کفش، و لباس آرد،

 3500 یاهر رأس دام در سال  یهزارتومان به ازا 45هزار تومان تا  35 ینمختلف ب طقکه در منا

 ینةهز ،آباد زاهدان که پرورش شتر غالب است نصرت مانند یمناطق در. دارد نوسان یانهمان ماهتو

 تخصصی شکل به و ساربانانکمک  به چونکه  استهزار تومان  150 ،هر شتر در سال ینگهدار

 .شود یها پرداخت م شتردار به آن یرعشا سویاز  شوند، یم نگهداری

و  یمعمول یها سال در و هستند متکیاز مراتع  یهتغذ ها بر دام فوق، یوةش دو هر در 

 یچند ماه برای( آبستن یاالغر  یض،بعضاً مر یها دام برای و محدود موارد در مگر) ها یترسال

( بالل ذرت یا جوواسطة  )معموالً به ییوعدة غذا یک برای هم آن و ماه 4 تا 2 یناز سال ب

( شتر تا گوسفند از اعم آن نوع هر ازها ) دام همواره نیزمواقع  یر. در ساشوند می یدست تغذیة

ماه از  10تا  6مدت به  ینا ی،سال خشک یها سال دراما  کنند،  یم تأمین مراتع از را خویش غذای

 یونجه،عالوه از  آبستن به یاالغر  یض،مر یها دام برای. یابد می یشها افزا عموم دام یسال برا

 های ینههز رو یناز ا شود؛ یاستفاده م نیزکنسانتره  و وسسب و خشک نان ،کاه، آرد، خرما

 یریعشا یخانوارها یبرا یمعمول یها سال برابر 5/2از  یشبه ب ها یسال دام در خشک ینگهدار

شدت کاهش  به یگرد سویاز  نیزدام  یدعوا یط،در همان شرا که یاست؛ درحال یافته یشافزا

رو  با مشکل روبه یرعشا یدام را برا ینگهدار یژهو و به یزندگ یطشرا زنتوا نبود ین. ااست یافته

 ةماهان ینگیاند همان نقد درصد خانوارها مجبور شده 12حدود  یکه در موارد یا گونه به کند؛ یم

 ها برسانند. به مصرف دام و بزننداز شکم خانواده  یزخانوار را ن یارانةمربوط به 

و درآمـد   یـد تول یترا بر وضـع  یـشخو رمستقیمیغ تأثیرات یسال خشک یزن یدینظر تول از 

ها در کشک و روغـن   دام یدتول خشک عمالً یها که در سال یا گونه به است؛جا گذاشته  ها به دام
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 20 نیز یزانم ینا از. یابد یدرصد کاهش م 40به کمتر از  نیزها  آن یشزا یزانو م رسد میبه صفر 

 .شوند  یلف مدام ت شیریو کم یدرصد بر اثر الغر 30تا 

 یاز نظر خانوارها یها و درآمد از دامدار بر کاهش وزن دام یسال اثر خشک میزان. 2 جدول

 یرعشا

اثر  میزان

 یسال خشک

بر کاهش وزن  یسال خشک اثر

 ها دام

بر کاهش درآمد از  یسال خشک اثر

 یدامدار

 درصد تعداد درصد تعداد

 0 0 0 0 کم خیلی

 0 0 0. 0 کم

 5/5 12 5/4 10 متوسط

 3/47 104 5/80 177 زیاد

 47.3 104 15 33 زیاد خیلی

 100 220 100 220 جمع

 نگارندگان: منبع

متوسط  یرگذاریبر تأث یزن یتجمع بقیة درصد 5/4 مقدار ،2 جدولتوجه به  باو  مبنا این بر

که  اند یدهقع ینها بر ا از آن یاریبس اساسیند. برارندا یدها تأک بر کاهش وزن دام یسال خشک

ندارند؛ از  یدام یها و فرآورده یدمثلتول فروش، برای کیفیتی هستند، الغر ها معموالً چون دام

 این،بر . عالوهیابد میشدت کاهش  ها به درآمد حاصل از آن یزانم یعیبه شکل طب رو ینا

 یخانوارهادرصد  5/94 یزن باره ینا در. شود می بیشتر یزن یالغر و بیماریاز  یناش یروم مرگ

در حد  یبر کاهش درآمد از دامدار یسال اند که اثر خشک داشته یانب مطالعهمناطق مورد  یرعشا

بر کاهش درآمد از  یسال خشک اثرگذاری بر نیز ماندهیدرصد باق 5/5. است یادز یلیو خ یادز

 اند. کردهدر حد متوسط اشاره  دامداری

و  یمعمول یها ها در سال دام یشزا یتوضع بارةموضوع و در ینبا هم ارتباط در 

درصد خانوارها  7/57شد.  پرسیده پژوهشگران یسو از عشایری خانوارهای نظر ی،سال خشک

 5/24. اند کرده زایش سرأ 2 تا 1 بین زایش و آبستنی واجد دام سرأ 10که از تعداد  کردند یانب
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رأس  5تا  3 یشخانوارها به زا 8/17 تنها. افتد یاتفاق نم یشیزا یچکه ه ندمعتقد بود نیزدرصد 

 یناز ا یمعمول یها که در سال اند کرده یانافراد ب همیندرصد  7/88 کهیدرحال ؛اند اشاره داشته

گاه دو بار در  یو در موارد اند کرده یشرأس زا 10تا  8 ینب یشو زا یتعداد دام واجد آبستن

 یشخانوارها به زا یةدرصد بق 3/11تنها . آورند یم یادن هو چند قلو ب قلوهم دو  یسال و تعداد

 (.3اند )جدول  رأس دام از تعداد مورد اشاره اذعان داشته 7تا  5

چنانچه  یراز ؛ها داشت از دام یانتظار درآمد نقد توان ینم یتیوضع یناست در چن طبیعی 

ده ها ش دام ینگهدار یخوراک حداقل ینةهز آن، بهای قبلفروش دام فراهم شود، از  یطشرا

 بهای همان به بایدبلکه  شود، یجادا یکه بازار رقابت نیستندچنان فربه  آن نیز یگرد ی. از سواست

 .نکنند بدهکار را خودو  دهند تن طلبکاران یا محلی دالالن

 عشایری خانوارهای نظر از یسال و خشک یمعمول یها ها در سال دام یشزا یت. وضع3 جدول

 رأس ده در زایش تعداد

 سبک دام

 یسال خشک یها سال یمعمول یها سال

 درصد تعداد درصد تعداد

0 - - 54 5/24 

1 - - 50 7/22 

2 - - 77 35 

3 - - 15 8/6 

4 - - 16 3/7 

5 3 4/1 8 6/3 

6 2 9/0 - - 

7 20 1/9 - - 

8 23 5/10 - - 

9 18 2/8 - - 

10 154 70 - - 

 100 220 100 220 جمع

 نگارندگان: منبع
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 1حدود  معموالً کردهزایش دام أساز هر ر ی،معمول یها سال در یرعشا یخانوارها نظر از 

 یاخشک  یها در سال اما شود، یکشک حاصل م یشترب یو قدر حیوانیروغن  یلوگرمک

 یازاز ن بیش شیری یفتد،اتفاق ب یناگر در سطح محدود ا ،است نکرده زایش دامیکه  ییها سال

 مصرف به ،هم داشته باشند یاضاف یرش یتعداد اندک اگر یزن ی. گاهودَش نمی حاصلدام  نوزاد

 نظر از بیمار و یرآبستنغ یها دام یشبر افزا یسال به اثر خشک یگرد زاویة از. رسد یم خانوارشان

 است. آمده 4آن در جدول  یجنتا هشد ک  پرداخته عشایر خانوارهای

 

 عشایر خانوارهای نظر از بیمار و آبستنغیر یها دام یشبر افزا یسال . اثر خشک4 جدول

 درصد تعداد یسال اثر خشک میزان

 8/1 4 کم خیلی

 8/1 4 کم

 3/2 5 متوسط

 8/66 147 زیاد

 3/27 60 زیاد خیلی

 100 220 جمع

 نگارندگان: منبع

بر  یسال اثر خشک که اند کرده یانب مدنظر یدرصد خانوارها 1/94که  دهد ینشان م نتایج

 ماندهیباق یزانبوده است. از م یادز یلیو خ یاددر حد ز یمارو ب یرآبستنغ یها تعداد دام یشافزا

اشاره  یمارو ب یرآبستنغ یها تعداد دام یشبر افزا یسال درصد به اثر متوسط خشک 3/2 نیز

 یاردر حد بس یسال که خشک دهد ینشان م شده یفتوص یتوضع یگربار د بنابراین اند؛ کرده

 ینو از ب یدخانوارهاست تحد یشتدرآمد و مع یرا که منبع اصل یردام عشا یدتول اساس یادیز

از  یلیشد تحل یانب بخش این در آنچه مبنایو بر  زاویه ینتنها از هم اگر بنابراین ؛برده است

 درکه  گفت یدبا یم،ارائه ده مناطق ینا یدامدار یشتمع یدر الگو یجادشدهخسارت ا یتوضع

 یدرصد 60 یشزا یرفتنرأس دام موجود خانوار و پذ 5/38متوسط  مبنایبر  ها یسال خشک

 یشرأس دام کمتر زا 18طور متوسط حداقل  ساالنه به ی،معمول یها سال با مقایسه درکمتر 

متوسط وزن  اگر که استشده  یدبزغاله کمتر تول یابره  18رقم بدان معناست که  ین. ااند کرده
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 یلیونم 6/3معادل  یریم،هزار تومان درنظر بگ 11تنها  را آن یمتق و کیلوگرم 25 را هریک ةزند

هر  زایچنانچه به ا اکنوناست.  یسال خشک یدةاز پد یناش یانقلم ضرر و ز یک ینتومان از هم

روغن  یلوگرمک 18به رقم  یم،کشک محاسبه کن کیلوگرم 2/1روغن و  یلوگرمک 1رأس حداقل 

هزار تومان و  45را  یوانیروغن ح یمتق طچنانچه متوس. رسیم میکشک  یلوگرمک 22و  یوانیح

بابت متضرر  یناز ا یزتومان ن میلیون 36/1معادل  جمعاً یریم،هزار تومان درنظر بگ 25کشک را 

 برای ماندهیحداقل دام باق همین با و حاضر شرایط در که گفت توان یم ترتیبین. بدشوند یم

تومان تنها از  یلیونم 96/4معادل  یرقم ارهر خانو ،هساالن یسال خشک ادامة صورت در عشایر،

 یعنی ییتنها رقم به این. بیند یخسارت م یشخو یزندگ یو رکن اصل یشتعنوان مع به یدامدار

مشکالت  از زیادیبخش  تواند یم ینهزار تومان که در صورت تأم 415حدود  یانهمعادل ماه

 .کندرا مرتفع  یرعشا یزندگ

 کشاورزی بر یمتک یشتیمع الگوی

 یسنت یکشاورز یشتیمع یالگو یری،عشا یخانوارها یشتمع یسنت های یوهاز ش یگرد یکی

نقش  فعالیت، این رسد یم نظربه 5جدول  به توجه باو  یدانیم های یبررس براساساست. 

 3/12و  یشخو یعنوان شغل اصل را به آندرصد  8/1و تنها  ردندا یرعشا یدر زندگ چشمگیری

 ستآن ا یسال امر فارغ از بحث خشک ینا دلیلاند.  خود ذکر کرده یعنوان شغل فرع درصد به

 یزندگ یدائم یها از مراکز سکونتگاه دور یعنی ی،و دشت یدر مناطق کوهستان یرعشا اصوالً که

 یغالب اراض رو یناز ا ندارند؛ یزن خاکی و آبی امکاناتنظر  از یمساعد یطکه شرا کنند می

صورت قطعات  که به استچشمه  گاهیو  یبارندگ یسطح یها متأثر از آب نیزها  آن یکشاورز

 یمند با بهره یخوشاب در مناطق دشت شکلو به  یکوهستان قمناط یها آبراهه اشیةکوچک در ح

 اقدام یزن رخیب یر،در دو دهة اخ و یدر موارد اندک اگرچه شود؛ می استفاده هرودخان یالباز س

 یراخ یهر حال کشت غالب نوع اراض بهاند.   کردهقنات  یاوتور پمپ به حفر چاه و گذاشتن م

 عشایر برخیاست.  پسته و سیب ،انار گاهینخل خرما و  محدودی تعداد به و جو و ندمگ

 .استشمار  اندک و انگشت یارکه بس دارند یمد یها نخل نیز یدماشک منطقة در سراوان و سوران

 یپلکان ینزم یجاددربند و ا یکبا استفاده از تکن یهستانو کو یا دره یاراض در عشایر برخی 

 ،سراوان انندم یها و در مناطق که در آن اند ساختهرا  یناز زم یقطعات کوچک ی،بند تراس یا

زردآلو و پسته  یژهو به یوهخاش و زاهدان انواع درختان م مانند یو در نقاط انار گاهخرما و 
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 نوع این کار اساس چون است، ترسالی خاصه و لیمعمو سال که زمانی در. شود یکشت م

از  خانوارهااز  یاریبس است، وابسته یسطح یرزمینیو ز یسطح یها آب یانبه جر یکشاورز

انار و  ،مثل زردآلو یو سبز میوهفروش  یمصرف خانوار و دام و در موارد یمواهب آن برا

 ینتنها از ا نه نیز یسال خشک یها لتفتان برخوردار شدند. در سا ةدر حوز یژهو به ی،فرنگ گوجه

قرار  یو نابود یخشک ةاند در ورط کاشته که بسیاریبلکه نهال و درختان  اند، بهره یمواهب ب

 در قنات یا چاه ،از چشمه یحداقل آب اگرتا  اند کرده یسع یرعشا ین،. با وجود اگیرند یم

 .ندآن همت بگمار یایبه کاشت درخت و اح یشترب باشد، دسترس

از  پیش یزراع زمین رهکتا 146 ،پژوهش ینکننده در ا مشارکت ینظر خانوارها براساس 

 یمید یا یدر آن زراعت آب ینوع به وها بوده  آن یاردر اخت یادشده های یوهبه ش ها یسال خشک

 که است یافتهدرصد کاهش  20کمتر از  یاهکتار  28رقم در حال حاضر به  ینکه ا اند کرده یم

 یرعشا یزراع کشت یربر کاهش سطح ز یسال خشک یدرصد 80از  یشاثر ب دهندة نشان امر ینا

درصد  20و به حدود  استتر ماثر ک ینا قطعات، بودنکوچک یلدل به ی. در بحث باغاست

 است یافته اهشهکتار ک 5/33به  ی،سال خشک از قبلهکتار  4/41از  یباغ یاراض یراز رسد؛ یم

 یها که توسط چاه نددر حد نهال بود ها باغ یناز ا یاریالبته بس ؛درصد آن است 81حدود  که

 اند.  شده یبردار بهره یراخ یها سال درموتور  یاکش  و با استفاده از کف یدست

بر کاهش  یسال اثر خشک یزانم یعنی مورد، یندر ا یرعشا های دیدگاه بررسی درمجموع، 

 جدولشده در  ارائه نتایجچنانکه   ؛فوق استبر نکات  یگواه یزن یدرآمد از محصوالت کشاورز

 ندارند. یکشاورز یتفعال گونه یچه یردرصد عشا 50 دهد ینشان م 5

 عشایر خانوارهای نظر از کشاورزی محصوالت از درآمد کاهش بر یسال . اثر خشک5 جدول

 درصد تعداد یسال اثر خشک میزان
 50 110 نداریم کشاورزی

 8/1 4 کم یلیخ
 9/10 24 کم

 7/7 17 متوسط
 7/22 50 زیاد

 8/6 15 یادز یلیخ
 100 220 جمع

 نگارندگان: منبع
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 2هکتار و ساالنه حدود  118 یزانبه م یرعشا یزراع یچنانچه تنها کاهش اراض حال، ینا با

از  یسال تن علوفه در اثر خشک 236در هر سال  کنیم،هر هکتار منظور  برای راکاه و دانه  تن

 یمقدار شود؛ یتن م 1/1حدود  یکسهم هر شده یبررس یخانوارها یکه بر مبنا رود میدست 

 .کند یرعشا یبه اقتصاد در حال نابود فراوانیکمک  توانست یم ینکه در صورت تأم

 یو فروش محصوالت فرع یمحل یعبر صنا متکی معیشتی الگوی
 یناز ا یک یچه درن پژوهشگرا یممشاهدات مستق ویژه به شده، یآور جمع های یافته براساس

و  یدرآمد پایة کهجنگل و مرتع  یمحصوالت فرع یآور و جمع دستی یعصنا گونه یچمناطق ه

 ی،گلدوز انندها م آن های یتخانوارها باشد، وجود نداشته و فعال برای مطمئنیشغل 

 رفع حد درو...  یبادام و بنه وحش یاهی،گ یداروها یآور جمع یربافی،حص ی،دوز سوزن

ها و  سال یدر برخ چنینی ینمحصوالت ا یبرخ ین،. با وجود ااستخودشان بوده  اییازهن

به  ؛است بودهزنان و دختران  یژهو خانوار به یبرا یخرج و کمک رسیده فروشبه  یطور مورد به

 یکسانمناطق  ةهم یبرا یطشرا ین. البته ااست شدهبحث  آن دربارة ینجادر ا یزن یلدل ینهم

 توان یرا م یمتفاوت یتوضع ی،شهر ازارهایبه ب یکیو نزد یطیمح یطبه شرا توجه او ب یستن

 شاهد بود.

را زنان و دختران انجام  یدوز و سوزن یگلدوز مانند دستی یعصنا تولیداتطور مشخص،  به 

 ،لباس یبسته به نوع کار رو نیزدارد. در موارد فروش  یخودمصرف جنبة اغلب که دهند می

هر خانوار در سال  معموالًمتفاوت است.  دستهر  یهزار تومان برا 450 تا 120 ازآن  عایدی

 تأثیر ها، یبررس براساس. کند یم یهفروش در صورت وجود بازار ته یمورد برا 5تا  3 ینب

درصد  7/47 را مطلب ینا و استکم و کم بوده  یلیخ ها یتفعال ینبر کاهش ا یسال خشک

 اند. کردهخانوارها اعالم 

 ،برگ داز به محصوالت متنوع یلتبد برای یریعشا یها زنان و مردان عرصه هنرمندی 

روز به  یازهایمتناسب با ن و رددا یقیعم ریشة منطقه مردم هنر و فرهنگ در که است چیزی

 و سرپناه ساخت از کاالیی نوعت دامنة. شود یم تبدیلدر شکل انواع کاال  یدیتول یها جلوه

 یةروزمره، ته زندگی مایحتاج و ارزاق نگهداری و حمل سبد انواع جانماز، تا گرفته زیرانداز

 یحتاجاز ما یبخش ینبر تأم که عالوه شود میرا شامل  ئینیو تز دستی یعانواع صنا ،کفش
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خانوارها  برایو دوستان  یهمانانبه م یرو سوغات عشا یهعنوان هد افراد خانواده، به یشخص

 .شود می فادهاست

 فرعی محصوالت یآور و جمع دستی یعصنا یدبر کاهش تول یسال خشک اثر یزان. م6جدول 

 عشایر خانوارهای نظر از مرتع و جنگل

اثر  میزان

 یسال خشک

 یدبر کاهش تول یسال خشک اثر

 دستی یعصنا

 یآور بر کاهش جمع یسال خشک اثر

 جنگل و مرتع یمحصوالت فرع

 درصد تعداد درصد تعداد

 5/4 10 6/3 8 نداریم

 9/10 24 2/13 29 کم خیلی

 5/15 34 5/34 76 کم

 8/31 70 5/25 56 متوسط

 7/22 50 7/12 28 زیاد

 5/14 32 5/10 23 زیاد خیلی

 100 220 7/2 220 جمع

 نگارندگان: منبع

 خیلی تا سطو متو یماثر مستق یسال خشک نیز یرحص بافت و تهیه و زمینه این درهمه  ینا با 

در  یباًکه تقر استداز  نام هب یمرتع یا درختچه یرساخت حص اولیة مادة زیراداشته است؛  زیادی

 مشکل. شود یم یافتوفور  به یو مناطق دشت ها یهکوهپا یژهو به یری،مناطق عشا یها آبراهه همة

و  کم بسیارموضوع  ینا ها یسال . در خشکاستدرختچه  ینا زادآوری قضیه، این در اساسی

 به. شود یهمراه م یتبا محدود یریحص یعساخت صنا یةمواد اول ةیته رو یناز ا است؛محدود 

بر  یسال اثر خشک یزانها م درصد آن 7/48 عشایر، یسو ازمطلب  ینا یانضمن ب دلیل، همین

 اند.  کرده  یابیارز یادز یلیتا خ توسطرا م دستی یعصنا یدکاهش تول

 یمرتع یشد که در اراض آوریاد یداز جنگل و مرتع با یمحصوالت فرع یآور جمع درمورد 

 عرفیسامان  یک یش،خو ای یفهطا یبرحسب نظام اجتماع یفاز طوا یکاستان هر یو جنگل

... و تیره یا یفهفالن محدوده به حوزه و قلمرو فالن طا کند یمشخص م که دارند شدهشناخته

و  شدهشناخته کامالً یجوار امر هم های یلو فام یفطوا یرسا برای امر ینا که شود می مربوط
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و  ییروستا یشناس در جامعه و شود یم یاد ای یلهقب یا عرفی کیتاحترام است که از آن به مال قابل

 یها سامانه یناز ا یکدر هر یمحصوالت فرع اساسبراینو مستند است.  یرفتهپذ یامر یریعشا

 یکوه کسور و بادام ،در بحث درختان بنه یژهو به است، بوده یلیو فام ای یفهطا کیتدر مال ی،عرف

 ینشده است. ا مشخصآن  یتخانوارها مالک یناز درختان ب یبردار بهره یمو تقس یعتا توز یحت

 زیراداشته است؛  یشتریب یتعموم یرجاوهخاش و م یها در شهرستان ،تفتان منطقةدر  یتوضع

 این برداشت که زمانی بنابراین دارد؛ بیشتری اهمیتمحصول و استفاده از درآمد آن  یده بهره

 مانع و پررنگ آن عرفی مالکیت بحث کند، یم یداپ یو اقتصاد یتجار جنبة فرعی محصوالت

 یخانوارها ةبرداشت ساالن یزانم دهد ینشان م یدانیم های ی. بررسشود  یم یبرداشت عموم

 600 تا 100سراوان و از  حوزة در یلوگرمک 50تا  30از  یکوه و بادام هتنها در بحث بن یریعشا

 ویژه بهو  یمعمول یها و خاش در سال یرجاوهزاهدان، م یها شهرستان ةدر حوز یلوگرمک

 که یطور به یابد؛ یشدت کاهش م به ها یسال خشک درمحصول  این. استمتفاوت  ها یترسال

جنگل و مرتع  یمحصوالت فرع یآور بر کاهش جمع یسال درصد خانوارها به اثر خشک 2/37

متوسط  یخانوارها به اثرگذار یگردرصد د 8/31اند.   کرده یدتأک یادز یلیو خ یادز حددر 

امر  ینا دلیلاند.  جنگل و مرتع اذعان داشته فرعیمحصوالت  یآور بر کاهش جمع یسال خشک

درختان  ینو محصول ا یزادآور شدن  کم سببتنها  که نه است یسال خشک دورة بودنیطوالن

 ساله صد چند ژنتیکی ذخایر این شدنو خشک ینابودبه  چشمگیریکه در موارد  شود می

 یزن یرهدرمنه و غ کلپورک، یشن،آو مانند گیاهی داروهای برخی اینبر . عالوهاست انجامیده

 ها یسال . البته خشکشود یروانه م یمناطق شهر های یو به عطار یآور توسط خانوارها جمع

محصوالت  زیرا بگیرند؛قرار  یرثشدت تحت تأ به یمحصوالت فرع  ینا تا است دهسبب ش

 .یابندکاهش  یادیز یزانساالنه هستند به م

 کارگری بر یمتک یشتیمع الگوی
 ،از سال ی. بخشاستساده  یکارگر یریمناطق عشا محدوداما  ،معمول های یتاز فعال یکی

مهاجرت  یشخو یستیز ةخارج از محدود یمدت یبرا دارند، یاز افراد که دام کمتر یتعداد

. در اثر کنند  یمراجعت م یشخو یدوباره به محل زندگ ی،فصل کار یکو بعد از  کنند یم

مناطق  ینا فعاالناز  یشتریتعداد ب ،ها سال ینمداوم و کاهش تعداد دام در ا های یسال خشک

از  یاریمطلوب بس یتوضع اینشده است.  یشترب یکارگر های یتبه فعال یشو گرا یکارب
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 در و شهرها به رفتن و استنبوده  دسترسدر یراحت به نیز یهمان کارگر یراز یست؛ها ن خانواده

 یو در محل زندگ یاز راه دامدار قبالً کهافراد  یبرخ یاجتماع ةماندن، با وجه کار انتظار

 یناز ا چندانی یترضا حیث، این از رسد ینظر م به و ندارد سازگاری ،دان کردهارتزاق  یشخو

 راه یندرصد خانوارها از ا 10کمتر از  ،پژوهش های یافتهبراساس  ین،د ااوضاع ندارند. با وجو

 یادرا حرفه و شغل دوم  یکارگر ی،خرج زندگ عنوان کمک به نیز یناز ا یشو ب کنند می یزندگ

و محل  یتبه موقع توجه با مهاجران این مقصداند.  داده یتفعال ینناچار تن به ا گاهیو  اند کرده

 وچابهار در سطح استان  گاهیو سراوان و  یرانشهرزاهدان، خاش، ا یاشهره شان، یزندگ

 اب یزها ن آن یزمان ماندگار استان است. مدت از خارج در رفسنجان و یزد ،بندرعباس شهرهای

آن  های هاز لطم یزقشر ن ینا ی،اقتصاد یترکود وضع با البته. است کار بودنردسترسبه د توجه

مقروض و  ،کار یافتنن یلدل هفته به سهبعد از دو تا  افراد گاه که استه نبوده و گفته شد بهره یب

 تا یک ینبازة آن ب کار، وجود صورت در حال ینا با. گردند یبازم خود زندگی شهرمغموم به 

 ازبه فاصله و وجود کار،  توجه با و ستانخارج از ا یدر شهرها یکار دورة سه تا دو در ماه سه

حداقل  ازو  استمتفاوت  یزن افراد دستمزد. است متغیر استان سطح در ماه کی حداکثر تا روزانه

 .داردهزار تومان روزانه در مناطق مختلف تفاوت  40هزار تا  25

 یخدمات های یتبر فعال متکی معیشتی الگوی

 مسافرکشی،سوخت،  ییجا و جابه رانندگی مانند یخدمات های یتبر فعال یمتک یشتیمع الگوی

است که براساس  هایی یتاز جمله فعال ،کار در معدن یا ینگهبان گاه ی،گر معامله ی،فروش دست

عنوان  به درصد 1/9و  یعنوان شغل اصل به را ها آنسرپرستان خانوارها  درصد 10 ها، یبررس

 بیشتر در که مرزها انسداد موضوع به توجه با. دانند میدر سطح مناطق مورد مطالعه  یشغل فرع

که امکان  معبری تنها اخیر سال چند در است، شدهتا چابهار اجرا  یستانس منطقة از ناستا مناطق

کهک  ةمنطق یژهو مرز سراوان به ،است کرده میسر راپاکستان(  کشورانتقال سوخت به خارج )

در  یو حت یرانندگ یریفراگ یا یهنقل یلةوس یةکه امکان ته یریاز عشا یتعداد رو یناز ا ؛است

اند در حد کسب  توانسته ،اند را داشته یانحمل سوخت با چهارپا یزیکیا توان فه سال یبرخ

کهک و  جادة مسیرافراد در  ینتراکم ا یشترین. بکنندارتزاق  راه یناز ا کهرچند اند یمعاش

شدت کاهش  ها به تعداد آن شود، یکه از منطقه فاصله گرفته م یو به تناسب است یاهانیس یرعشا

 با تومانهزار  50هزار تا حداکثر  15حداقل  ینافراد هم ب ین. درآمد اشود  ید مو محدو یابد می
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 های یو براساس بررس مثال یبرا ؛فرآورده است ینفروش ا یمتبه زمان و نوع کار و ق توجه

حمل سوخت  یبرا یشتریب یتنفت باال بود و محدود یمتکه ق 1392سال  از قبل یدانی،م

هزار  150 یکلتموتورس ،هزار تومان 100بار االغ حدود  یک یبرا منافع افراد شد، یاعمال م

نفت  یمتق یدبه کاهش شد وجه. اکنون با تبود تومان هزار 600از  یشب یوتابار تو یکتومان و 

 ها یمتصورت آزاد و در مرز، ق به یدولت یها دستگاه یسوخت توسط برخ فروشو  سو یکاز 

 و االغ احمل سوخت ب ینبنابرا ؛است یدهرس یمد قبلدرآ سوم یکو به  یافتهشدت کاهش  به

و با  یسرگرم برایدر عمل  یزن ینماش یلةوس به و شدهخارج  یسودآور حیث از موتورسیکلت

 از ینوع به یمناطق مرز ینکه در ا یراز عشا یتوجه قابل تعداد رو یناز ا ؛حداقل سود است

سوخت از  یمتدر اثر کاهش ق کردند، یرا کسب م کمتری درآمدمواهب قاچاق سوخت منتفع و 

 .اند یوستهپ یکارانب یمعظ یلبه خ و اند شدهحداقل درآمد محروم  یافتدر

از افراد  یزاهدان و خاش، تعداد یشهرها یو قاچاق سوخت، در حوال ییجا بر جابه عالوه 

در . اند کردهدر طول سال کسب معاش  یمدت یبرا یگران،د یبرا یرانندگ یا یمسافرکش با

 باافراد  یبه بازار، برخ یرعشا نداشتن یو دسترس یپراکندگ یلدل به نیزسوران  یها محدوده

 ایناز  بسیاری درآمد حال، نی. با اکنند  یم نیرا تأم یشمعاش خو یفروش و دست یگر معامله

 عشایربا کاهش درآمد  زیرا ؛است یافتهکاهش  یسال ها در اثر خشک فروش گرها و دست معامله

 دیگر، سوی از و یافتهها کاهش  و فروش آن یدخر ینةزم سو یکاز  ی،سال خشک از رأثتم

 .اند شدهمتضرر  یت،آنان وصول نشده است و درنها یها قرض

 یدولت های یتحما یافتبر در یمتک یشتیمع الگوی

 عشایری مناطقتبع آن، در  و به کشوردر  یراخ یها که در سال یشتیمع یالگوها از دیگر یکی

الگو تاکنون  ین. ااست یارانه مانند یدولت های یتحما یافتدر یشتیمع یالگو است، یافته رواج

 یرانیا هایمعاش خانوار ینعنوان راه تأم و... به یا منطقه ی،درآمد های یژگینظر از همة و صرف

قرار بر کنونتا ییریتغ هیچ بدون و 1389 سال اواخر از تومان 500 وهزار  45با پرداخت ماهانه 

 یننوع مناطق و در چن ینا یبرا ،آن انو مخالف انموافق یدگاهاز د فارغ همچنینالگو  یناست. ا

 یکنندة زندگ و متعادل ناجی واقعمداوم، در های یسال و استمرار خشک یطیسخت مح ایطشر

و  وانهپشتهمواره  بلکه یده،ها انجام خانواده یداریتنها به پا الگو نه یناست. ا یرعشا یخانوارها

با  زیرا ـت؛ها بوده اس حال آن کمک نوعی بهسخت و  یطمبارزه با شرا یرها در مس اعتبار خانواده
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ها محسوب  آن یاتکا برا مستمر و قابل یتنها راه درآمد عشایر، باالی نسبتاًخانوار  بعدبه  توجه

 100 به قریب یا خانوارها همة ی،خرج زندگ عنوان کمک به تقریباً الگو این یقت،. درحقشود یم

 یمحل ثابت درآمد ینا از ندارندکه شناسنامه  یو تنها معدود افراد شود میها را شامل  درصد آن

 .هستندمحروم 

)ره(  ینیامداد امام خم کمیتة مانند نهادهاییتحت پوشش  که یریعشا یخانوارها براین عاله 

 شاملمعلول را  یا سال 60 باالی دافرا بیشتر که گیرند می یالگو جا یندر ا هستند، یستیو بهز

امداد  یتهتحت پوشش کم مدنظر یدرصد خانوارها 5/25 یدانیم های ی. براساس بررسشوند یم

 ینا یتیحما خدمات البته. هستندمند  بهره یستیبهز یاز پوشش خدمات نیزدرصد  4/1و 

 70 کثرتا حدا 35هانه و به پرداخت ما یافتهکاهش  یارانه یستمس یبعد از برقرار نیزها  دستگاه

 شده است. ودکاال محد ینقد یرسبد غ گاه و نقد پول تومان هزار

 عشایر پاسخگوی خانوارهای حمایتی خدمات پوشش وضعیت. 7 جدول

 درصد تعداد موضوع

 4/25 56 )ره( ینیخم امام امداد کمیته پوشش تحت

 4/1 3 یستیبهز زمانسا پوشش تحت

 2/73 161 پوشش فاقد

 100 220 جمع

 نگارندگان: منبع

 گیری یجهو نت بحث

 ودر اقتصاد کشور  ینقش مهم همچنین. است یرانا گانة سهاز جوامع  یکی عشایری جامعة

 یستانس یساکنان فعل یفرهنگ یخبر تار ی. تأملدارد یرانیانا یابی یتهو یاندر جر ای یژهو یگاهجا

 و اند یافته یتهو ینظام اجتماع ینهم یلذ دراز آنان،  یبخش اعظم دهد یو بلوچستان نشان م

ساکن در  یها آن دسته از بلوچ یژهو طور مشخص و به . بهاند یدهرا امتداد بخش یشخو یاتح

را  خویش ای یرهعش نظامو  یالتیساختار ا یادیبلوچستان، هنوز هم تا حد ز یسرحد ینواح

از  یرغ ای یرهعش -ایالتی زیست. کنند می یعنوان معرف ینبسا خود را به هم چه و اند کردهحفظ 

بر  عالوه یرکه عشا معنا این است؛ یاقتصاد های یژگیشدت متأثر از و به ی،فرهنگ یها مؤلفه
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 میان، این. شوند یم شناخته خاص یشتیمع یالگوها یا ها یوهش یبر مبنا ی،فرهنگ های یصهخص

 یگران نواح . کوچالگوهاست این ینتر از مهم ی،رو بر کوچ یمبتن یدامدار یکه الگو دانیم یم

از  چشمگیریچنانکه بخش  آن ؛اند قاعده مستثنا نبوده یناز ا یزمورد مطالعه در پژوهش حاضر ن

و براساس  یربوده که به رسم عشا یهمواره ملجأ دامداران ،و بلوچستان یستانس یایجغراف

 یک یدر ط یژهو همه و به نیا با. اند گذارده یروزگار م دام، ریو نگهدا یعیاستفاده از مراتع طب

مورد مطالعه  یرعشا یشتیمع یرا در الگوها ییرتحول و تغ ینةزم یمتعدد یرخدادها یر،سدة اخ

 است. یعیعامل طب ینتر مهم یسال خشک رسد یبه نظر م البته کهفراهم آورده است 

 یشتیمع یالگوها یتبر وضع تأملیهدف پژوهش حاضر  شد، بیان آنچه براساس 

 که دهد مینشان  ها یافته ینبنابرا ود؛ب یسال خشک یطدر شرا یبلوچستان یرعشا یاخانواره

 حد تا امروزمورد مطالعه،  یخانوارها یشتیمع یالگو ترین یمیو قد ینتر عنوان مهم به دامداری

 برای فراوانی یدر عمل، آوردة اقتصاد ،به آن یحداقل یبندیپا و است رفته بین از زیادی

(، 1979) یلکینسون(، ارزم و و1388) زاده یممطالعات ابراه باره، ینا در. ندارد یرعشا یخانوارها

و  یناز نخست یکی که دهد ینشان م یز( و... ن1984(، روکر و همکاران )1981کروم )

 یفتضع و یرعشا یها کاهش تعداد دام یری،در جوامع عشا یسال خشک یجنتا ینتر محسوس

 هاست. آن یاندر م یدامدار یشتمع یالگو

 یشتیمع یاز الگوها یگرد یکیعنوان  به یکشاورز ،پژوهش حاضر های یافته براساس 

طور  همان و ندارد ایشان زندگی گذراندر  ینقش چندان ینکا هم یزبلوچستان ن نشینان کوچ یمهن

 کردهها را فراهم  آن یها موجبات کاهش علوفة دام عشایر، یزراع یاراض کاهش یدیم،که د

از پژوهشگران قرار گرفته است؛  یاریمورد توجه بس یزن یگرد های یدانمسئله در م نای. است

 اجتماعی و اقتصادی پیامدهای و تأثیرات ی( در بررس1386) یچنانکه صالح و مختار 

از بخش  خانوارها بیشترگرفتند که درآمد  یجهنت سیستان ییروستا یبر خانوارها یسال خشک

است.  یافتهتنزل  یزن یندر ا گذاری یهسرما یزانو م تهیاف چشمگیریکاهش  یکشاورز

 میاندر  شده ییشناسا یشتیمع یالگوها یگرد جملةاز  یو فروش محصوالت فرع دستی یعصنا

 محصول بیشترکه  یرعشا دستی یعاذعان داشت که صنا یدمورد مطالعه است. البته با عشایر

ها  است، اما آن بوده ایشان خود نیازهای رفع حد در بیشتر ،زنان هنرمند بلوچ است یها تالش

محصوالت  همچنینآن هستند.  از بخشی فروش از ناگزیر خانواده،کمک به  برایناچار و  به
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منطقه  یطیمح یطبه شرا یمیمستق یوابستگ یزن یرعشا یدیتول حصیرهای مانند یگرید یفرع

( در 1388) زاده یمابراه است. یافته یکاهش محسوس ها یسال در خشک یدیمچنانکه د  و دارد

 نیزو بلوچستان  یستانشمال استان س ساکنان یزندگ یتبر وضع یسال خشک یدةپد یرتأث یبررس

در عمل موجب  یسال که خشک کند یم یحاست و در پژوهش خود تصر رسیده مشابهی نتیجة به

 .شودمنطقه خارج  یاز چرخة اقتصاد صورت این به هایی یتفعال تا شود می

ها  و خاصه سرپرستان آن یریعشا خانوارهایمورد مطالعه،  یةمداوم در ناح های یالس خشک 

و  یتبا هو یچندان تناسب که استداده  سوقمعاش  تأمین برای هایی یتفعال سوی ناچار به را به

. از دان ها تن داده بدان یت،و رضا یباطن یلم  نیز ها آن. نداردها  آن یفرهنگ یتشخص

و... اشاره  یفروش دست مسافرکشی، مانند یامور خدمات یرو سا یبه کارگر ها یتفعال ینجملة ا

 استان عشایر خانوارهای میانمسئله در  ینبا مشاهدة ا یز( ن1393) یو صوف یروانیانشد. ش

ها  از تخصص یریعشا یخانوارها برخوردارنبودن دلیل به که اند پرداختهنکته  ینبه طرح ا فارس،

ها کاهش  درآمد آن یزانم ی،شغل دائم ییرمشاغل، در صورت تغ یردر سا یازموردن یها و مهارت

 یرکامل عشا تمهاجر ینةبسا زم چه و شود می یدتشد یزها ن احتماالً فقر آن ترتیب، ینو بد یابد یم

 این،بر دارد. عالوه خوانیهم حاضر پژوهش نتایج با حدی تا البته تحلیل ین. اکند میفراهم  یزرا ن

 های یتحما یافتخود را بدون در یاتامکان ح اکنون هستند، یقهکه در تنگنا و مض عشایری

و  یناج یمثابة نوع را به یتیحما یاز جانب نهادها یکمک هرو  بینند می دشوار یاربس یدولت

 نشان حاضر پژوهشدر  آن چگونگی که امری بینند؛ یم یشخو زندگیبخش  تعادل احدودیت

 .شد داده

آن  از روززبهو بلوچستان رو یستانس یریکه اجتماعات عشا رسد یبه نظر م وعدرمجم 

از  یرها بود، دور و ناگز آن یابی یتو هو یزتما یبرا ییمبنا ینسابق که همچن یشتیمع یالگوها

 شان یو بافت فرهنگ یبا ساخت اجتماع یاند که تناسب چندان شده ییالگوها یرفتنو پذ دادن تن

 توان یمتعدد است و آن را نم ای ینهمعلول عوامل زم یفعل یتاست که وضع شکارآ. البته ندارد

جامعه  یری،است که جامعه و فرهنگ عشا یطیدر شرا ین. اداد کاهش یعیعامل طب یکتنها به 

 تواند یم شان ییشکوفا یبرا سازی ینهزم یاها  توجه به آن که است یتسرشار از ظرف یو فرهنگ

 یحداقل برا یا منظور این بهکند.  یفاآن ا یگاهجا ارتقای وکل کشور  در توسعة یینقش بسزا

از مشارکت فعاالنة  یریگ و ضمن بهره مسئله ابعاد دقیق فهم با یدبا یفعل یترفت از وضع برون

رغمعلی  
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 ین. در اداد انجاماز قبل  تر بیشرا  یاز اقدامات جبران یا مجموعه تر یعهرچه سر یر،خود عشا

 یسک،ر مدیریت مانند راهکارهایی گرفتن درپیش موجود، ای آموختهاز  رییگ و با بهره ینهزم

به  توجه ،و مقابله با بحران آب، نظارت بر منابع آب و خاک یساز آماده یها طرح ینتدو

 یهرگونه اقدام، باالبردن سطح آگاه یفرهنگ یوستبه پ یتوجه عمل محیطی، یستز مالحظات

و  ییاجرا یها بخش ینب یهمکار یشافزا یجی،تروو  یآموزش یها کمک برنامه مردم به

 .است شده توصیهو...  یسال از خشک یناش یراتکاهش تأث یبرا یقاتیتحق
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