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ABSTRACT 

 
    One of the strategies for diversification of livelihood in nomad society has been the settlement of 
nomads and the establishment of permanent nomad settlements while, its impact has not yet been 
accurately assessed on the sustainable livelihood of nomad housholds. This research aimed to 
investigate the impact of nomads’ settlement on sustainable livelihoods in Semirom County. The 
research design was semi-experiment and carried out based on survey strategy. The target 
population of study included two groups of nomadic tribes (N=4845) and settled nomads (N=350). 
Through Cochran formula 150 households from each group were selected as research samples. The 
sample was selected by stratified appropriate sampling technique within 2 settlement sites and 5 
nomad tribes. Results showed that natural and financial capitals and total assets were lesser than 
average and in inappropriate position among both nomads groups. Results of Independent t-test 
indicated that there are significant difference between two groups of households regarding 
physical, natural, financial capital and total assets. Assessing vulnerable trends indicated that some 
items such increased employment opportunities, enhanced income and family purchase power have 
more importance to decrease vulnerability among nomad households. While some items such 
increased in construction and development, enhanced local security and increased family solidarity 
and union have more importance to decrease vulnerability among settled households. Moreover 
items such inflation and increased prices and variation in meat price have more importance to 
increase vulnerability among two group of households. 
 
Keywords: Sustainable Livelihoods, Nomad Settlement, Nomadic Society, Livelihood Approach, 

Semirom County. 
 
Extended Abstract 
Introduction  

       Nomadic and semi-nomadic pastoralists are a small but significant minority of the populations 
of Iran and play vital role in livestock production. The nomadic community with a population of 
1186830 people in 212,660 households included 2 percent of the total population of country deals 
with an important role in national economy. These people are diverse indigenous communities who 
practice various forms of livelihood activities. For centuries, pastoralists were the primary mode of 
livelihood among nomadic tribe of Iran. Due to population pressure, enormous constraint to use of 
rangeland and lack of suitable land for farming, shifting livelihood activities nowadays has been 
forced by settlement programs. However, lack of employment in settlement sites and decreasing 
availability of rangeland resources make their livelihoods vulnerable. This research aimed to 
investigate the impact of nomads’ settlement on sustainable livelihoods in Semirom County.  
Theoretical Framework  
    Livelihood can be defined as comprising ‘capabilities, assets and activities required for a means 
of living.’ Thus, livelihood sustainability refers to the ability of a household to deal with shocks 
and stresses, and to maintain or enhance its capabilities and assets without jeopardising the natural 
resources base (Chambers and Conway 1992). However, changes in livelihood affect the 
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environment and vice versa (Udayakumara and Shrestha, 2011). The use of the term vulnerability 
context draws attention to the fact that the complex influences of assets are directly or indirectly 
responsible for many of the hardships faced by the poorest people in the world; although all 
vulnerability contexts are not necessarily negative (DFID 1999). On some occasions, people’s 
livelihoods and the wider availability of assets are fundamentally affected by critical trends (e.g. 
population, resources, economic, governance, technology) as well as by shocks (e.g. natural, 
human health, conflict between crops and livestock) and seasonality (price, production, etc.) over 
which they have limited or no control (DFID 1999). Thus, to examine livelihood changes and to 
understand livelihood sustainability in response to vulnerability context, livelihood assessment is 
executed. 
 
Methodology  
   The research design was semi-experiment and carried out based on survey strategy. 
Questionnaire tools method were used in order to data gathering. The target population of study 
included two groups of nomadic tribes (N=4845) and settled nomads (N=350). Through Cochran 
formula 150 households from each group were selected as research samples. Classify random 
sampling method with appropriate allocation were used to sampling. Validity of the questionnaire 
based on the views of experts and the reliably of the questionnaire based on calculated Coronbach 
Alpha coefficient were confirmed. Data were analyzed using SPSS16 and Excel.  
 
Discussion 
   One sample t-test results for the settled households showed that human capital, natural, financial 
and total assets were lesser than average and in inappropriate position. The results of this test for 
nomads households showed that the physical capital, natural, financial and total assets were lesser 
than average. Results of Independent t-test indicated that there are significant difference between 
two groups of households regarding physical, natural, financial capital and total assets. While 
average means of natural capital in nomad household were more than in settled households but 
average means of physical, financial and overall assets in settled households were more than in 
nomad household. The results of Friedman test to assess vulnerable trends indicated that some 
items such increased employment opportunities, enhanced income and family purchase power and 
increased family solidarity and union have more importance to decrease vulnerability among 
nomad households. While some items such increased in construction and development, enhanced 
local security and increased family solidarity and union have more importance to decrease 
vulnerability among settled households. Moreover items such inflation and increased prices and 
variation in meat price have more importance to increase vulnerability among two group of 
households. The results of one-sample t-test to assess the livelihood impacts of nomad settlement 
showed all the impact impacts were lesser than medium and were in unsuitable position. These 
results revealed that nomad settlement have not led to improve in living of settled household and 
positive expected impact such enhanced welfare and easy access to service and employment have 
not been achieved.   
 
Conclusion & Suggestions  
    Based on the results of this research we can conclude that the settlement could not have a 
positive impact on nomad people's livelihood assets. These results confirm some previous research 
(Riahi et al., 1392). However, physical and financial capital in both groups less than average 
(inappropriate) but there has been more in settled groups. Natural capital also among the nomadic 
groups has been more than settled groups. In addition, the totality of livelihood index among 
nomadic and settled groups have been more but less than average. Therefore preservation, 
restoration and exploitation of natural resources (rangeland and forests) with the participation of 
nomadic tribes should be considered. Improving pasture management techniques to increase 
efficiency of rangeland is recommended. 

   
 

 

 



 921 ... بررسی تأثیر اسکان بر معیشت پايدار عشايرو همکاران:  قرقانی 

 بررسی تأثیر اسکان بر معیشت پایدار عشایر در شهرستان سمیرم 
  

 4، ایرج دهقان3زاده ، محمد شریف شریف2*زاده، غالمحسین عبداله1طاهره قرقانی
رزی، ، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستائی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاو1

 بیعی گرگان، گرگان، ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
ع و مناب دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ،3 ،2

 طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 ، سمیرم، ایراناداره امور عشایر شهرستان سمیرم، کارشناس، 4

 (2/9/1400اریخ تصویب: ت -11/9/98)تاریخ دریافت:  
 

 

 یدهچک

سازی معیشت در جامعه عشایری، اسکان عشایر و ایجاد یکی از راهبردهایی متنوع
 آن بر های دائمی عشایر بوده است، در حالی که تاکنون ارزیابی دقیقی از تأثیرسکونتگاه

کان بر هدف این تحقیق بررسی تأثیر اس است. نشده انجاممعیشت پایدار خانوارهای عشایری 
نای آزمایشی و بر مب. طرح تحقیق حاضر شبهسمیرم بودیر در شهرستان معیشت پایدار عشا
ر( و خانوا 350یافته )تعداد جامعه آماری شامل عشایر اسکان انجام رسید.راهبرد پیمایشی به 

 نفر به عنوان 150خانوار( بود. از طریق فرمول کوکران از هر گروه  4845رو )تعداد کوچ
ای با ق از نوع تصادفی طبقهگیری در این تحقید. روش نمونههای تحقیق انتخاب شدننمونه

ت تفاو . نتایج نشان دادبود انتساب متناسب در درون دو کانون اسکان و پنج طایفه عشایری
های فیزیکی، یافته و کوچرو در خصوص سرمایهداری بین دو گروه خانوارهای اسکانمعنی

ن همتریرد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مطبیعی و مالی و کل دارایی معیشتی وجود دا
 وهای کارگری، رانندگی راهبردهای معیشتی برای عشایر اسکان یافته کسب درآمد از فعالیت

کشاورزی و برای عشایر کوچرو کسب درآمد از فروش دام زنده و محصوالت دامی است. 
ایش فرصت کاری درآمدزا، واردی از قبیل افزمپذیری نشان داد که ارزیابی روندهای آسیب

پذیری عشایر افزایش سطح درآمد و قدرت خرید خانوار اهمیت بیشتری در کاهش آسیب
حل و ماند. همچنین مواردی مانند افزایش ساخت و ساز و آبادانی، امنیت در کوچرو داشته

فته یاپذیری عشایر اسکانها اهمیت بیشتری در کاهش آسیبانسجام و همبستگی بین خانواده
 تری دراند. به عالوه مواردی مانند تورم و گرانی و تغییرات قیمت گوشت اهمیت بیشداشته

 .پذیری برای هر دو گروه داشته استافزایش آسیب
 

 معیشت پایدار، اسکان عشایر، جامعه عشایری، رویکرد معیشتی، شهرستان سمیرم.: های کلیدیواژه
 

 مقدمه

داراي پیشینه زندگی عشايري توأم با کوچندگی 

تاريخی بسیار طوالنی در ايران بوده و يکی از اولین 

هاي بشر است که قدمت آن قبل از کشاورزي است حرفه

(Ebrahim, 1984 جامعه عشايري کشور با جمعیتی .)

درصد از کل  2خانوار،  212660نفر در  1186830برابر 

دهند و نقش مهمی در جمعیت کشور را تشکل می

میلیون  90(. از حدود SCI, 2008ارند )اقتصاد ملی د

میلیون رأس در اختیار  23رأس دام موجود در کشور، 

عشاير است که ساالنه بخش زيادي تولید گوشت قرمز و 
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ساير محصوالت دامی از طريق اين قشر مولد وارد بازار 

(. Sydzadeh & Rezaei, 2013شود )مصرف کشور می

اي مواجه ت عديدهاما امروزه جوامع عشايري با مشکال

عنوان يکی است، بنابراين ساماندهی و اسکان عشاير به 

نشینی به اسکان، از راهبردهاي تحول معیشت از کوچ

زدايی و عمدتًا با هدف توسعه و عمران، محرومیت

اي کشور هاي توسعهرسانی بهتر، در سیاستخدمات

 (. ,.2012Dehghani et alمورد توجه قرار گرفته است )

از طرفی معیشت پايدار رويکردي است که سعی 

پذيري خانوارها را بر محوريت دارد مشکل فقر و آسیب

( و در Motee-Langrodi et al., 2011انسان حل کند )

هاي گذشته، بهترين روش براي بررسی مسائل طول سال

فقر و توانمندسازي فقرا بوده است. چارچوب معیشت 

راي شناخت پیچیدگی پايدار، مبنايی تحلیلی را ب

مند دهد و امکان بررسی نظاممعیشت خانوارها ارائه می

زندگی عشايري با تمرکز بر مسئله کاهش فقر را فراهم 

کند. بنابراين براي ارزيابی از مؤثر بودن برنامه اسکان می

رو و هاي معیشت پايدار در جامعه کوچالزم است تا مؤلفه

ن تحقیق سعی شده با يافته مقايسه شود. در اياسکان

توجه به رويکرد معیشت پايدار و همچنین مباحث 

اساسی مربوط به اسکان، تحلیلی از وضعیت معیشت 

رو در يافته و کوچپايدار در بین دو گروه عشاير اسکان

ترين شهرستان سمیرم صورت گیرد. يکی از اصلی

راهکارهاي عملیاتی توسعه جوامع عشايري در شهرستان 

هاي توسعه رو و ايجاد کانونسکان عشاير کوچسمیرم، ا

عشايري بوده که نمود آن، وجود چندين کانون اسکان 

در پهنه جغرافیايی شهرستان است. اما تاکنون ارزيابی 

دقیقی از تأثیر آن بر الگوي معیشت پايدار خانوارهاي 

نشده است. بنابراين در پژوهش حاضر، عشايري انجام 

استراتژي در ايجاد معیشت پايدار و  مثابهنقش اسکان به 

تأثیر آن در ابعاد مختلف توسعه جامعه عشايري، از 

طريق بررسی در جوامع عشايري شهرستان سمیرم مورد 

 مطالعه قرار گرفته است.

تمرکز رويکرد معیشت پايدار بر توسعه به طور کلی 

هاي متنوع دستیابی مردم به راهبردهاي معیشت روش

جهشی رو به جلو در تلفیق  و (Eddins, 2013)قرار دارد 

هاي مختلف معیشت در يک چارچوب واحد ابعاد و مولفه

بخشی (. چارچوب پنجHorsley, 2015, 372)است 

(، که در DFID, 1999الملل )ي بیندپارتمان توسعه

شده است، يکی از بهترين  ( نشان داده1شکل )

 اين. (Shen, 2009) رويکردها درباره معیشت پايدار است

1معیشتی چارچوب مبتنی بر پنج نوع دارايی که به  

شوند، ساختارها و عنوان عوامل درونی شناخته می

2فرآيندهاي در حال تحول 3هاپذيري، آسیب ، نتايج 

4معیشتی 5هاي معیشتیها و يا فعالیت، استراتژي که به  

شوند، شکل گرفته است عنوان عوامل بیرونی شناخته می

(Serrat, 2008; Koeberlein, 2003; Mahdi et al., 

اي هاي سرمايهتاکنون پنج دسته از دارايی. (2009

اند. پنج نوع دارايی معیشتی عبارت است شدهشناسايی

 -2از: سرمايه انسانی )مهارت، آموزش، سالمتی(؛ 

-اي تولیدي، ساختمانسرمايه فیزيکی )کاالهاي سرمايه

-هاي مالی )پول، پسسرمايه -3ها و...(؛ ها، ابزار، جاده

سرمايه طبیعی  -4و قرض(؛ اندازها، دسترسی به وام 

سرمايه اجتماعی  -5)زمین، آب، درخت، دام و غیره(؛ 

 ,Timalsina, 2007; Serratها( )ها و اتحاديه)شبکه

2008; Eliis, 2003).  پنج دارايی معیشتی به هر کدام از

يايی مختلف، هر اند و ضمن داشتن مزاهمديگر وابسته

 ,Horsleyها را کامل کند )تواند ديگر دارايیيک می

تواند (. به عالوه هر دارايی در شرايط خاص می2015

(. در DFID, 1999ها بشود )جانشین ديگر دارايی

مثابه چارچوب معیشت پايدار، ساختارها به

هاي عمومی و افزارهايی هستند که بخشسخت

ها، . فرآيندها از سیاستگیرندخصوصی را در برمی

اند و بیشتر شبیه قوانین، فرهنگ و نهادها تشکیل شده

افزارهاي سیستم هستند. ساختارها و فرايندهاي به نرم

هاي مهمی را در شکل دادن به ساز، نقشدگرگون

ها و نتايج معیشتی در درون سیستم معیشت دارايی

(. Jomepour & Ahmadi, 2011کنند )پايدار ايفا می

ها در شکل دادن به معیشت ها و سیاستنهادها، سازمان

المللی و هاي بینو در تمام سطوح، از خانواده تا عرصه

ترين نقش عمومیترين تا ها از خصوصیدر تمامی حوزه

                                                                                  
1. Livelihood Assets 

2. Transforming structures and process 

3. Vulnerabilities 

4. Livelihood Outcomes 

5. Livelihood Strategies 
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کنند. ساختارهاي هر دو سازمان بسیار مهمی ايفا می

ها و ارائه خصوصی و عمومی که تنظیم و اجراي سیاست

گذارد را بر عهده دارند، بر معیشت تأثیر میخدمات 

(Timalsina, 2007 .)پذيري بیانی از همچنین، آسیب

رويی با ناامنی در رفاه افراد، خانواده و جامعه، در روبه

پذيري در تغییرات محیطی است. چارچوب مفهوم آسیب

ها و تولیدها، معیشت، شامل: فصلی بودن )نوسان قیمت

هاي واردشده ها يا تکانوکهاي شغلی(؛ شفرصت

ها، سیل، طوفان، ها، جنگ، بیماريناگهانی )درگیري

سوزي، سرقت( و لرزه، آتشها، زمینسالی، آفتخشک

فصلی،  بینی شدنی )کمبودهايزاي پیشروندهاي بحران

افزايش جمعیت، کاهش حاصلخیزي خاک، آلودگی هوا( 

هاي فعالیت (.Chambers & Conway, 1992) است

ها و معیشتی يا راهبردها، به ترکیبی از فعالیت

هايی که مردم براي رسیدن به آرزوهاي خود، در انتخاب

اي که در آن پذيري و منظومهچارچوب دارايی، آسیب

در . (CHF, 2005کند )کنند، اشاره میزندگی می

بسیاري از مناطق روستايی، بقا و يا بهبود زندگی مردم، 

زيست، شرايط ي که در محیطبه دلیل تفاوت زياد

نقل، موقعیت وموهبت و دارا بودن انرژي طبیعی، حمل

 جغرافیايی، سطح توسعه اقتصادي و غیره وجود دارد

(Fan et al., 2011،)  پذير بر کشاورزي امکانتنها با تکیه

نیست، بلکه اتخاذ طیف وسیعی از راهبردهاي معیشتی 

 اي الزم استهگرا براساس تفاوت منطقمتنوع و هدف
(Thieme, 2006) راهبردهاي معیشتی ممکن است با .

کاربرد منابع طبیعی براي فعالیت، مهاجرت و ارسال 

هاي خارج از مزرعه، مقرري و حقوق وجوه، فعالیت

بازنشستگی و... باشد؛ بنابراين، انتخاب راهبرد يک فرايند 

اما به طور کلی سه نوع از  .(Serrat, 2008) استپويا 

راهبردهاي معیشتی در کشورهاي در حال توسعه وجود 

دارد که خانوارهاي روستايی براي حفظ معیشت خود به 

 -2کشاورزي فشرده و گسترده؛  -1آنها متکی هستند: 

-متنوع کردن معیشت شامل کار براي دستمزد و راه

 ,Timalsinaروستا )مهاجرت از  -3اندازي کسب و کار؛ 

2007.) 

ها اقدامات ، دستاوردها و خروجیپیامدهاي معیشتی

تواند در ايجاد انگیزه در معیشتی است. پیامدها می

(. نتايج همواره CHF, 2005ها کمک کند )تعیین فعالیت

راهی براي ارزيابی پايداري معیشت هستند. نتايج 

تواند شامل درآمد بیشتر، افزايش رفاه معیشت می

، بهبود پذيري، کاهش نابرابريزيستی، کاهش آسیب

زيست با استفاده پايدار از امنیت غذايی، پايداري محیط

منابع طبیعی باشد، که باعث بهبود و ارزش و منزلت 

طور . نتايج معیشتی به(Serrat, 2008) شودانسانی می

اي بر افزايش درآمد، افزايش اي و منطقهفردي، خانواده

 پذيري، بهبود مواد غذايی، افزايشرفاه، کاهش آسیب

 Tang et)گذارد امنیت و پايداري منابع طبیعی اثر می

al., 2013 .) در نهايت بايد توجه داشت که معیشت در

بسترهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی شکل گرفته 

است که تغییرات زمینه معیشت ممکن است موانعی در 

هاي جديدي امرار معاش موجود ايجاد کرده و يا فرصت

 را خلق کند. 

زيادي در ايران به بررسی جامعه عشايري  تحقیقات

اند، اما تحقیقات کمتري به تحلیل چارچوب پرداخته

 اند. در ادامه پیشینه تحقیق بامعیشت پايدار پرداخته

 شود.هاي معیشت پايدار ارائه میتأکید بر مولفه

 Rashdnasb & Ahmadvand (2018 ) در مطالعه

رستان خود راهبردهاي توسعه معیشت عشاير شه

گچساران را بررسی کردند. نتايج تحقیق نشان داد با 

توجه به توان و استعدادهاي عشاير منطقه، تمرکز بر 

ريزي جامع از طريق زا جهت برنامهراهبردهاي درون

ها و مقابله با تهديدها بازنمايی نقاط قوت، تقويت فرصت

Ghazali & Zibaei (2017 )و نقاط ضعف ضروري است. 

ه خود به بررسی راهبردهاي معیشتی انتخاب در مطالع

ي عشايري استان فارس و عوامل شده از سوي جامعه

موثر بر آن پرداختند. نتايج نشان داد که خانوارهاي 

نمونه، چهار راهبرد معیشتی مبتنی بر دامداري محض، 

هاي خدماتی، زراعت و باغداري و چند فعالیتی فعالیت

اند. همچنین مشخص شد، که )تنوع فعالیتی( را برگزيده

افزايش سرمايه انسانی به صورت تحصیالت باالتر، نیروي 

هاي آموزشی، داراي اثر کار بیشتر و شرکت در کالس

هاي هاي فعالیتدار بر اتخاذ راهبردمثبت و معنی

خدماتی و تنوع فعالیتی است. درحالی که، افزايش 

بر  سرمايه طبیعی شامل مالکیت زمین زراعی و باغ،

احتمال اتخاذ راهبرد زراعت و باغداري نسبت به ساير 

راهبردهاي معیشتی اثرگذار بوده است. در نهايت، نتايج 
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نشان داد که ارتقاي سرمايه و دارايی مالی از طريق 

دسترسی به وام و اعتبارات، خانوارهاي عشايري استان 

هاي خود توانمند فارس را براي تنوع بخشیدن به فعالیت

( در پژوهشی عوامل 2017) .Ziaei et al .ه استساخت

آوري معیشت عشايري را بررسی کردند. کننده تابتعیین

آوري معیشت دهنده تابنتايج نشان داد، که عوامل شکل

انداز ثبات، در قالب عشاير کوچنده بر مبناي نظريه چشم

هاي ها؛ ويژگیهفت مقوله به اين شرح؛ تغییرات و تنش

وامل محدودکننده درونی؛ عوامل تواناساز معیشت؛ ع

درونی؛ عوامـل محدودکننده بیرونی، عوامل تواناساز 

بیرونـی و عوامـل تعیـین کننـده کیفیـت زنـدگی قابل 

اي ( در مطالعه2015) .Tahmasebi et al .ارائه است

زيستی را در  -الگوهاي تغییر و تحوّل در ابعاد معیشتی 

مدان بررسی کردند. نتايج بوم طايفة فارسیزيست

 -پژوهش نشان داد که الگوهاي متفاوت معیشتی 

نشینی و کوچ کوچزيستی همچون يکجانشینی، نیمه

بدون دام در بین عشاير مورد مطالعه شکل گرفته است. 

هاي تحقیق نشان داد که مجموعة نیروهاي ترکیبی يافته

هاي زندگی سست شدن ارزش»تغییر شامل 

گرايش به »و « گرايیرواج فرهنگ مصرف»، «نشینیکوچ

گیري و انتخاب الگوها و در شکل «سبک زندگی شهري

راهبردهاي اتّخاذشده توسّط اجتماع مطالعه شده، ايفاي 

هايی را به ها و فرصتنقش کرده و در نهايت چالش

( در پژوهش خود 2013) .Riahi et al .اندوجود آورده

بر وضعیت اجتماعی نتیجه گرفتند که اسکان عشاير 

و بويراحمد تأثیر مثبت داشته  عشاير استان کهگیلويه

است. به عالوه تأثیر اقتصادي اسکان عشاير اندک بوده و 

هاي معیشتی عشاير تغییر چندانی حال دارايی در عین

( در بررسی کانون 2013) Nejati et alنیافته است. 

که  اسکان آواز در شهرستان درمیان نتیجه گرفتند

هاي کالن اقتصادي و رغم بهبود در شاخصعلی

اجتماعی، در بعد اقتصادي دسترسی به غذا، داراي 

بیشترين تحوالت مثبت بوده است، اما پارامترهايی 

اي نداشته مالحظهانداز رشد قابلهمچون درآمد و پس

است. در بعد اجتماعی نیز شاخص باسوادي جامعه 

ت و کاربردي نمودن تحول ارتقاءيافته اما به لحاظ کیفی

( در 2012) .Soltani et alتوان يافت. چشمگیري نمی

درصد عشاير  64تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که 

در مناطق روستايی زاگرس مرکزي به دنبال يک راهبرد 

ترکیبی از جنگلداري، دامداري و کشاورزي جهت 

د ها راهبردرصد خانواده 27معیشت پايدار خود هستند. 

شدت وابسته به استخراج جنگل  امرارمعاشی دارند که به

 9که و دام است و جزء فقیرترين هستند، در حالی 

درصد ترکیب کشت محصوالت تجاري با کار غیر 

کشاورزي دارند که قادر به کسب باالترين درآمد هستند. 

Shateri & Sadeghi (2012 در پژوهش خود به بررسی ،)

وش در بخش دهدز، شهرستان تأثیرات اسکان خودج

ها نشان داد که ايذه پرداختند نتايج حاصل از تحقیق آن

در بعد اجتماعی تحوالت مطلوبی در وضعیت آموزش، 

سواد و بهداشت ايجاد شده است. در بخش اقتصادي نیز 

انداز خانوارها افزايش يافته؛ میزان استفاده درآمد و پس

ان بیشتر شده و امکانات تولیدي نسبت به قبل از اسک

هاي خدماتی و اشتغال اصلی مردم از دامداري به فعالیت

 Shateri & Hajjipourکارگري تغییر کرده است. 

( در بررسی عشاير اسکان يافته در شهرک 2011)

نازدشت خراسان جنوبی به اين نتیجه دست يافتند که 

انداز تبع آن پس تغییرات در میزان درآمد خانوارها و به

اي نداشته و بلکه زندگی مالحظهانه آنان رشد قابلسالی

وري اقتصادي باالتري عشاير در قبل از اسکان داراي بهره

بوده است. با انجام اسکان دسترسی به امکانات رفاهی 

نسبت به قبل بسیار رشد داشته که به دنبال آن سطح 

( نیز 2008) .Mahdavi et alيافته است. سواد نیز افزايش

و هاي اسکان استان چهارمحال سی کانوندر برر

بختیاري به اين نتیجه دست يافتند که اسکان عشاير 

آمیز نبوده و وضعیت عشاير با از دست چندان موفقیت

دادن اشتغال پايدار و وابستگی به مشاغل ناپايدار بدتر 

( هم نتیجه 2007) Rezvani & Derikvandشده است. 

کان عشاير در کانون گرفتند که طرح ساماندهی و اس

کمري استان لرستان باعث بهبود وضع خدمات، زراعت، 

باغداري و کاهش مهاجرت شده است. در مقابل در 

هاي دامداري، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و جلب زمینه

مشارکت مردم موفقیت چندانی نداشته و رضايتمندي از 

 .Fang et alاجراي طرح در سطح پايینی قرار دارد. 

( در بررسی اسکان در نواحی کوهستانی اطراف 2014)

رودخانه میجانگ چین به اين نتیجه رسیدند که 

هاي طبیعی و انسانی با توسعه فعالیت زراعی سرمايه
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هاي مالی و اجتماعی در بهبود يافته در حالی که سرمايه

هاي غیر کشاورزي بهبود نیافته است به عالوه اثر فعالیت

هاي تکمیلی ان را وابسته به سیاستآنها موفقیت اسک

 Shenدانند. ديگر جهت توسعه خدمات و اشتغال می

( در بررسی تأثیر گردشگري بر معیشت پايدار، 2009)

سه روستا کوهستانی در مرکز چین را مورد بررسی قرار 

داد و نتیجه گرفت که گردشگري راهبردهاي معیشت را 

هاي معیشتی شده متنوع ساخته و منجر به بهبود دارايی

است و ترتیبات نهادي نقش مهمی در اين فرآيند بازي 

( در مطالعه عشاير 2002) Steinmannاند. کرده

برداري از يافته شرق مراکش نتیجه گرفت که بهرهاسکان

، گیاهان دارويی و سوخت در اثر اي از قارچمجموعه

 & Yanيکجانشینی، افزايش يافته است. نتايج تحقیق 

Zhang (2011نشان داد که سطح آسیب ) پذيري

معیشت عشاير منطقه فالت تبت به تغییرات اقلیمی زياد 

هاي موجود تواند با ريسکاست و عشاير محلی نمی

مقابله کند و نیازمند اقدامات حمايتی توسط دولت 

هاي معیشتی و هستند. در واقع به علت ضعف دارايی

زايش بوده است. پذيري رو به افظرفیت سازگاري آسیب

Yan et al.  (2009 در تحقیقی ديگر نتیجه گرفتند که )

معیشت ساکنان در فالت تبت به شدت وابسته به منابع 

طبیعی است و تنوع معیشت يک استراتژي محبوب براي 

پذيري است. از طرفی به علت کوهستانی کاهش آسیب

هايی بودن منطقه ايجاد تنوع در معیشت با محدوديت

هاي دولتی بايد بر کاهش است. بنابراين، کمک مواجه

کننده تنوع زيستی عشاير و کمک به عوامل محدود

ها براي ايجاد معیشت مبتنی بر هاي آنبهبود توانايی

( در مطالعه 2009) Otienoتوسعه انسانی تمرکز کنند. 

اي از کنیا در طول معیشت پايدار عشاير در منطقه

تلف نتیجه گرفتند که هاي مخها و قحطیخشکسالی

استفاده از استراتژي سازگار مبتنی بر ابتکارات بومی از 

هاي کوتاه، مبادله منابع، تقويت قبیل مهاجرت

هاي اجتماعی منجر به پايداري بیشتر در معیشت شبکه

اي شود که مطالعهجامعه بومی شده است. مالحظه می

 ها و اجزا معیشت پايدار در جامعهکه کلیه مولفه

عشايري را بررسی کرده باشد، اندک است که تحقیق 

 حاضر به اين موضوع پرداخته است.

 

 

 ( DFID 1999( چارچوب معیشت پايدار )1)شکل 

 

 روش تحقیق
آزمايشی و بر مبناي راهبرد طرح تحقیق حاضر شبه

پیمايشی به انجام رسید. به اين علت که براي ارزيابی 
يافته و تأثیر اسکان بر معیشت، دو گروه عشاير اسکان

رو مقايسه شدند. در تحقیق حاضر ابزار عشاير کوچ
گیري متغیرها، پرسشنامه بوده ها و اندازهگردآوري داده
هاي آن برگرفته از چارچوب ها و سؤالاست که گويه

 ,Chambers & Conwayاولیه معیشت پايدار که توسط 

توسعه يافت، گرفته  DFID, 1999وسط تنظیم و ت 1992
شده است، سپس برخی اصالحات با توجه به موضوع 

هاي جامعه عشايري در آن انجام شد. تحقیق و ويژگی
بدين ترتیب پرسشنامه در پنج بخش اصلی شامل، 

هاي معیشتی، راهبردهاي هاي فردي، دارايیويژگی
 پذيري و پیامدهاي معیشتی تنظیم شدهمعیشتی، آسیب

ي مؤلفه 5هاي معیشتی در قالب است. دارايی
هاي انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیزيکی و مالی و سرمايه

 معیشتی پیامدهای

 درآمد بیشتر -
 افزایش رفاه -
 پذیریکاهش آسیب -

 ائی بیشترامنیت غذ -
 عده پایدار از مناباستفا -

 تأثیر و 
 دسترسی

 پذیری زمینه آسیب

 هاشوک -
 روندها -
 فصلی بودن -

 های معیشتیدارائی
انسانی    طبیعی          

فیزیکی    مالی 
 اجتماعی

تی        
یش

مع
ی 

ها
رد

هب
را

 

 زاساختارها و فرایندهای تحول

 رهاساختا -الف
 سطوح دولتی -
 بخش خصوصی -
 فرآیندها -ب

 سیاست

 قانون 
 فرهنگ
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( DFID, 1999بر اساس متغیرهاي معرفی شده توسط )
( مورد بررسی Udayakumara & Shrestha, 2011و )

هاي دانش، قرار گرفت. سرمايه انسانی شامل شاخص
ه اجتماعی شامل مهارت و تغذيه و بهداشت؛ سرماي

هاي مشارکت، اعتماد و تعامل و همبستگی شاخص
اجتماعی؛ سرمايه فیزيکی شامل کیفیت محیط سکونت، 
دسترسی به خدمات و امکانات و دسترسی به 

آالت کشاورزي؛ سرمايه طبیعی شامل مالکیت ماشین
زمین، قابلیت زمین، قابلیت آب و دسترسی به منابع 

هاي مالی شامل شاخص طبیعی و در نهايت سرمايه
انداز، وام و تسهیالت بانکی، اشتغال، کیفیت هزينه، پس

ها به اشتغال و درآمد و دام بود. ابتدا هر کدام از شاخص
روش موريس يا روش ضريب محرومیت رفع اختالف 

ها به روش شاخص مقیاس شدند و پس از محاسبه وزن
 ( شاخصKalantari, 2012هاي اصلی )تحلیل مؤلفه

گیري شد. راهبردهاي گانه اندازههاي پنجترکیبی سرمايه
هاي معیشتی هاي فعالیتمعیشتی که شامل شاخص

هاي معیشتی مرتبط با اسکان مرتبط با کوچ و فعالیت
 ,Koeberleinاست، نیز از برخی تحقیقات پیشین  )

2003; Mahdi et al., 2009 گرفته شد و سپس برخی )
جامعه عشايري در آن انجام  اصالحات با توجه ماهیت

ها( نیز مبتنی بر ها )روندها و شوکپذيريشد. آسیب
 ,Bebbington, 1999; Jomepour & Ahmadiتحقیق )

( و براساس افزايش، کاهش يا بدون تغییر 2011
هاي مثبت و منفی صورت گرفته در زندگی خانوارها روند

یشتی گیري شد. در نهايت نتايج يا پیامدهاي معاندازه
 8نیز در قالب تعدادي گويه در شش گروه اقتصادي )

گويه(،  8گويه(، رفاهی ) 5گويه(، خدماتی و زيرساختی )
گويه( و  5گويه(، طبیعی ) 13فرهنگی ) -اجتماعی
گويه( بر اساس طیف لیکرت در گروه عشاير  4نهادي )

 يافته بررسی و ارزيابی شد.اسکان

دو گروه عشاير  در اين مطالعه جامعه آماري، شامل
رو بود. در گروه عشاير يافته و عشاير کوچاسکان
نفر از سرپرستان  350يافته جامعه آماري شامل اسکان

خانوار در دو کانون اسکان عشايري در استان اصفهان، 
رو جامعه شهرستان سمیرم بودند. در گروه عشاير کوچ

رو آماري شامل کلیه سرپرستان خانوار عشاير کوچ
بودند. روش  4845تان سمیرم به تعداد شهرس
اي با گیري در اين تحقیق از نوع تصادفی طبقهنمونه

ها از عشاير انتساب متناسب است. بدين ترتیب نمونه

افشان و چشمه رحمان و از يافته از دو کانون گلاسکان
رو از شش طايفه دره شوري، عمله، عشاير کوچ

به تناسب  فارسیمدان، ششبلوکی و کشکولی بزرگ
جمعیت انتخاب شدند. حجم نمونه تحقیق از فرمول 

 کوکران به شرح زير تعیین شد:
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 Nهاي تحقیق، برابر با تعداد نمونه nدر اين رابطه: 
 %95سطح اطمینان  dبرابر تعداد کل جامعه آماري، 

و  90/0گیري برابر نیز نسبت نمونه qو  p 96/1برابر 
گیري ذکرشده، حجم نمونه . با نسبت نمونه1است 10/0

 103يافته و براي گروه اسکان 5/134رو براي گروه کوچ
محاسبه شد. در نهايت براي اينکه مقايسه منطقی از دو 

نفر از هر کدام  150گروه بتوان انجام داد، اطالعات 
ها مبناي تحلیل قرار گرفت. روايی ظاهري و گروه

تحقیق از طريق نظرات سه نفر از  محتوايی پرسشنامه
اساتید دانشگاه و سه نفر از کارشناسان اداره امور عشاير 
شهرستان سمیرم مورد تأيید قرار گرفت. پايايی 
پرسشنامه نیز از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ 

تا  72/0هاي مختلف پرسشنامه )در محدوده براي بخش
  ( ارزيابی و تأيید شد91/0

 

 اهیافته
 هاي پاسخگويانويژگی

و براي  90/42يافته میانگین سنی عشاير اسکان
. متوسط تعداد اعضاي بودسال  99/44رو عشاير کوچ

رو و براي عشاير کوچ 02/5يافته خانوار عشاير اسکان
 سواد بودندنفر بود. بیشتر پاسخگويان بیسواد و کم 72/5

اي يافته داردرصد عشاير اسکان 7/32به طوري که 
رو درصد عشاير کوچ 7/52و  بودندتحصیالت ابتدايی 

هاي اسکان . متوسط طول اقامت در کانونبودندبیسواد 
درصد پاسخگويان  0/78سال بود و  34/21عشايري 

درصد پاسخگويان  7/72داراي مسکن شخصی بودند. 

                                                                                  
آزمون از هر دو گروه انجام گیري يک پیشبراي تعیین نسبت نمونه .1

به شد ها محاسهاي مختلف معیشتی به تفکیک طايفهشد، سپس سرمايه
که واريانس تقريباً همسانی داشتند. همچنین کارشناسان امور عشاير استان 

هاي معیشت را در بین عشاير شهرستان همگن ارزيابی نیز وضعیت شاخص
 تعیین شد. 1/0و  9/0کردند. به همین خاطر نسبت نمونه گیري 
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درصد  7/24ها يافته شاغل بودند که در بین ايناسکان
ند و بقیه به صورت فصلی و داراي مشاغل دائمی بود

درصد پاسخگويان عشاير  20وقت شاغل بودند. شغل پاره
درصد آنان به شغل 3/15يافته، دامداري بود و اسکان

کشاورزي همراه با دامداري مشغول بودند. در عشاير 
رو میزان بیکاري کمتر و بیشتر افراد هم از دامداري کوچ

کردند. به طور مشاغل وابسته به آن کسب درآمد میو 
 24/19يافته به ترتیب داراي عشاير اسکان میانگین،

 40/40رأس گاو و  04/0رأس بز،  50/6رأس گوسفند،
که گروه قطعه مرغ و ساير پرندگان بودند. در حالی 

رأس گوسفند،  99/70عشاير کوچرو به ترتیب مالک  
رأس  57/14رأس گاو شیري و  24/0رأس بز،  62/31

پاسخگويان در  درصد 3/63رندگان بودند. مرغ و ساير پ
يافته مالک زمین زراعی و باغی با میانگین گروه اسکان

رو هکتار بودند در حالی که در گروه کوچ 56/1و  91/3
 60/2درصد داراي اراضی زراعی با میانگین 7/56فقط 

)برخی اراضی قابل کشت در يیالق که براي هکتار بودند 
    شد(.می کشت زراعی ديم استفاده

 هاي معيشتی در ميان دو گروه عشاير ارزيابی سرمايه

هاي معیشتی عشاير براي بررسی اينکه میزان سرمايه
رو بیشتر از حد میانگین است يافته و عشاير کوچاسکان

اي استفاده شد. همانطور که در نمونهتک tاز آزمون 
قسمت روش تحقیق بیان شد، پس از محاسبه 

ها از طريق آزمون کیبی کلیه سرمايههاي ترشاخص
ها ارزيابی اسمیرنف نرمال بودن توزيع آن-کولموگرف

پس از رفع اختالف مقیاس شد. با توجه به اينکه 
ها به روش موريس، مقدار آنها در محدوده عددي شاخص

گیرد، بنابراين با توجه مقدار وسط يک تا صفر قرار می
 :ها فرضیات زير تدوين شداين شاخص

ـاوي از نقیض ادعا: سرمايه هاي معیشتی کمتر و مس
 (.نامطلوبحد متوسط است )

H0: 5.0i  

هاي معیشـتی بیشـتر از حـد متوسـط ادعا: سرمايه
 (.مطلوباست )

H1: 5.0i  

شود: ( به اين صورت عمل می1براي تحلیل جدول )
يید فرض صفر، مقدار کننده تأيید يا عدم تأمرز مشخص

درصد است. در اين سطح  95آمار استاندارد در سطح 
؛ به اين معنی 96/1اطمینان آماره استاندارد برابر است با 

 96/1از  tکه هر گويه يا متغیري که مقدار آماره 
گیرد و گويه يا قرار می  0Hتر باشد در محدوده کوچک

ر باشد، در بزرگت 96/1آن از  tمتغیري که مقدار آماره 
هاي توان گفت که سرمايهاست و می 1Hمحدوده 

 معیشتی در حد مناسب است.

 

 ها در دو گروه عشايراي براي ارزيابی میزان سرمايهنمونهتک tنتايج آزمون  -1جدول 

 t sig میانگین معیارها
انحراف از 

 میانگین

رد/قبول  فاصله اطمینان
0H حدباال حدپايین 

        يافتهانعشاير اسک

 قبول 04/0 -01/0 01/0 27/0 08/1 51/0 سرمايه انسانی

 رد 12/0 06/0 09/0 00/0** 94/5 59/0 سرمايه اجتماعی

 رد 10/0 06/0 08/0 00/0** 67/8 58/0 سرمايه فیزيکی

 قبول -21/0 -26/0 -23/0 00/0** -40/19 26/0 سرمايه طبیعی

 قبول -/09 -13/0 -11/0 00/0** -95/12 38/0 سرمايه مالی

 قبول -/01 -04/0 -/03 00/0** -60/4 46/0 ها )دارايی معیشتی(کل سرمايه

        عشاير کوچرو

 رد 04/0 00/0 02/0 05/0* 97/1 52/0 سرمايه انسانی

 رد 12/0 07/0 10/0 00/0** 70/8 60/0 سرمايه اجتماعی

 قبول -03/0 -08/0 -05/0 00/0** -15/4 44/0 سرمايه فیزيکی

 قبول -16/0 -21/0 -18/0 00/0** -74/13 31/0 سرمايه طبیعی

 قبول -16/0 -21/0 -19/0 00/0** -42/15 30/0 سرمايه مالی

 قبول -04/0 -07/0 -06/0 00/0** -79/7 43/0 ها )دارايی معیشتی(کل سرمايه
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شود که ( مشاهده می1با توجه به نتايج جدول )

هاي انسانی، رمايهسبراي  tيافته مقدار ي عشاير اسکانبرا

 ها کمتر از مقدار بحرانیطبیعی، مالی و کل سرمايه

ها ( است، بنابراين فرض صفر براي اين سرمايه96/1)

 ها کمتر از حد متوسطشود و اين سرمايهپذيرفته می

که فرض صفر براي سرمايه اجتماعی و  هستند. در حالی

ير توان نتیجه گرفت که در عشاشود و مییفیزيکی رد م

 متوسط هستند. دو سرمايه بیشتر از حديافته اين اسکان

براي  tشود که مقدار رو مشاهده میدر عشاير کوچ

تر ها کمهاي فیزيکی، طبیعی، مالی و کل سرمايهسرمايه

اي ( است، بنابراين فرض صفر بر96/1از مقدار بحرانی )

فت توان نتیجه گرشود و میته میها پذيرفاين سرمايه

که اين چهار سرمايه کمتر از حد متوسط هستند، در 

که فرض صفر براي سرمايه انسانی و اجتماعی رد  حالی

رو اين توان نتیجه گرفت که در عشاير کوچشود و میمی

که طوري  . بههستند بیشتر از حد متوسط دو سرمايه

 نیز کمتر و مساويشود کل دارايی معیشتی مشاهده می

توان گفت که حد متوسط هستند. طبق اين نتايج می

کی علیرغم اين که، سه سرمايه انسانی، اجتماعی و فیزي

ا يافته از حد متوسط باالتر است، امدر عشاير اسکان

هاي معیشتی اين گروه کمتر از حد متوسط کلیت دارايی

  است.

دو گروه  هاي معيشتی در ميانمقايسه ميانگين سرمايه

 عشاير 
های معیشتی در عشایر برای مقایسه هرکدام از سرمایه

مستقل استفاده شد.  tرو از آزمون یافته و عشایر کوچاسکان

یافته و دهد که بین عشایر اسکان( نشان می2نتایج جدول )

های فیزیکی، طبیعی، مالی و کل عشایر کوچرو به لحاظ سرمایه

داری وجود دارد. های معیشتی( تفاوت معنیها، )داراییسرمایه

های فیزیکی و یافته از نظر سطح سرمایههر چند عشایر اسکان

رو بیشتر بودند، اما سرمایه ها از عشایر کوچاییمالی و کل دار

 رو بیشتر بوده است. طبیعی در عشایر کوچ

 

 

 

 

 

 

 

هاي معیشتی بین دو گروه مقايسه میانگین سرمايه -2جدول 

 مستقل( t)آزمون 
متغیر 
 وابسته

 میانگین هاگروه
انحراف 

 معیار

مقدار 
t 

-معنی

 داري

سرمايه 
 انسانی

 16/0 51/0 يافتهاسکان
35/0- 72/0 

 12/0 52/0 کوچرو

سرمايه 
 اجتماعی

 19/0 59/0 يافتهاسکان
20/0- 83/0 

 14/0 60/0 کوچرو

سرمايه 
 فیزيکی

 11/0 58/0 يافتهاسکان
29/8 **00/0 

 17/0 44/0 کوچرو

سرمايه 
 طبیعی

 15/0 26/0 يافتهاسکان
74/2- **00/0 

 16/0 31/0 کوچرو

سرمايه 
 مالی

 11/0 38/0 يافتهکاناس
82/4 **00/0 

 15/0 30/0 کوچرو

دارايی 
 معیشتی

)کل 
-سرمايه

 ها(

 08/0 46/0 يافتهاسکان

98/2 **00/0 
 09/0 43/0 کوچرو

 /01داري در سطح و ** معنی 05/0داري در سطح * معنی
 

 راهبردهاي معيشتی

براي بررسی اهمیت هرکدام از راهبرهاي معیشتی 

شده است. بر از آزمون فريدمن استفاده  (3)جدول 

اساس اطالعات اين جدول، راهبردها در هر دو گروه 

 52/142يافته )کاي اسکوير: جامعه آماري، عشاير اسکان

رو ( و همچنین عشاير کوچ00/0داري و سطح معنی

( 00/0داري و سطح معنی 04/412)کاي اسکوير: 

 ترين يافته مهماهمیت يکسانی ندارند. در عشاير اسکان

هايی مانند کارگري و رانندگی و ... است راهبردها فعالیت

و کسب درآمد از محصوالت کشاورزي، قصد ترک اسکان 

به زندگی عشايري جهت دستیابی به شغل و درآمد در 

ترين رو مهمهاي بعدي است. در عشاير کوچاولويت

راهبردها مربوط به کسب درآمد از فروش دام زنده، 

روش محصوالت دامی، قصد ترک زندگی عشايري به ف

اسکان جهت دستیابی به شغل و درآمد و کسب درآمد از 

 فروش محصوالت کشاورزي در اولويت بعد است.
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 مرتبط با اسکان )آزمون فريدمن(مقايسه میانگین انواع راهبردهاي معیشتی مرتبط و غیر -3جدول 

 عشاير کوچرو يافتهعشاير اسکان 

میانگین  اهبردهاي معیشتیر
 معمولی

میانگین 
 فريدمن

میانگین  رتبه
 معمولی

میانگین 
 فريدمن

 رتبه

 2 59/5 69/1 5 38/4 21/1 کسب درآمد از فروش محصوالت دامی

 4 50/4 42/1 2 16/5 40/1 کسب درآمد از فروش محصوالت کشاورزي

 8 19/3 09/1 6 33/4 20/1 دستیکسب درآمد از فروش صنايع

 5 39/4 39/1 1 45/5 48/1 .(ها )کارگري، رانندگی و..کسب درآمد از ساير فعالیت

 7 25/3 10/1 8 66/3 03/1 کسب درآمد از فروش قارچ و گیاهان دارويی

 3 11/5 57/1 3 86/4 33/1 قصد ترک زندگی اسکان يا زندگی عشايري 

 6 33/3 12/1 4 41/4 22/1 تحت پوشش سازمان بهزيستی يا کمیته امداد

 - -  7 74/3 05/1 کسب درآمد از کارهاي صنعتی يا تجاري

 1 63/6 95/1 - - - فروش دام زنده

 00/0داري و سطح معنی 04/412کاي اسکوير:   00/0داري و سطح معنی 52/142کاي اسکوير: 
 

 

 ها در چارچوب معيشت پايدارتحليل روند

ها از پذيريبراي بررسی اهمیت هرکدام از آسیب

هاي مثبت )کاهش آزمون فريدمن به تفکیک روند آسیب

پذيري( پذيري( و روندهاي منفی )افزايش آسیبآسیب

 (.4شد )جدول استفاده 

نتايج تحلیل روندهاي مثبت نشان داد که در عشاير 

وساز و آبادانی، يافته مواردي از قبیل رونق ساختاسکان

 درون  بستگی هم انسجام و   و  بهبود امنیت در محل

پذيري ها اهمیت بیشتري در زمینه کاهش آسیبخانواده

اند. در حالی که در عشاير يافته داشتهعشاير اسکان

ها، افزايش راه رو مواردي از قبیل امنیت مسیر ايلکوچ

تعداد دام و انسجام و همبستگی درون ايل اهمیت 

 اند. نتايجپذيري داشتهبیشتري در زمینه کاهش آسیب

تحلیل روندهاي منفی هم نشان داد که در هر دو گروه 

افزايش تورم و گرانی و تغییرات افزايش قیمت گوشت 

 اند.پذيري داشتهاهمیت بیشتري در زمینه افزايش آسیب

 

 ها در بین دو گروه خانوارهاي عشايري )آزمون فريدمن(پذيريمقايسه آسیب -4جدول 

 

 عشاير کوچرو يافتهعشاير اسکان

میانگین 
 معمولی

میانگین 
 فريدمن

 رتبه
میانگین 
 معمولی

میانگین 
 فريدمن

 رتبه

      پذيري(روندهاي مثبت )کاهش آسیب

 10 14/7 26/2 8 02/9 21/2 بهبود در تولید محصوالت زراعی

 8 43/7 20/2 10 64/8 28/2 بهبود در تولید محصوالت باغی

 2 82/8 86/1 16 79/6 63/2 افزايش تعداد دام

 4 48/8 92/1 4 93/9 01/2 هاي کاري درآمدزافرصت

 11 71/6 34/2 14 22/7 53/2 افزايش سطح مرتع

 14 24/5 67/2 17 35/6 68/2 هاها، چاهها، رودخانهافزايش منابع آب چشمه

 5 90/7 05/2 12 06/8 35/2 بهبود سطح  درآمد و  قدرت خريد خانوار

 7 47/7 21/2 3 44/10 91/1 هاادهانسجام و همبستگی درون خانو

 3 76/8 90/1 6 51/9 08/2 انسجام و همبستگی درون ايل و روستا

 6 80/7 15/2 9 92/8 23/2 هاي محلیپايبندي به فرهنگ و ارزش

 9 19/7 27/2 11 09/8 36/2 حس تعلق مردم به زندگی عشايري

 - - - 7 42/9 09/2 حمايت و کمک جوانان به والدين

 - - - 2 28/12 56/1 ود امنیت در محلبهب

 - - - 15 93/6 60/2 هاي عشايري و خدمات آنهاافزايش تعاونی

 - - - 1 80/13 24/1 وساز و آبادانیرونق ساخت
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 عشاير کوچرو يافتهعشاير اسکان

میانگین 
 معمولی

میانگین 
 فريدمن

 رتبه
میانگین 
 معمولی

میانگین 
 فريدمن

 رتبه

 - - - 13 90/7 44/2 بهبود حاصلخیزي خاک کشاورزي

 - - - 5 71/9 11/2 بهبود آموزش و ترويج عشاير اسکان شده

 13 24/6 46/2 - - - عبهبود کیفیت مرت

 12 71/6 36/2 - - - دسترسی به نیروي کار خانوادگی براي چوپانی

 1 12/9 80/1 - - - هاامنیت مسیر ايل راه

 00/0داري: و سطح معنی 633/174کاي اسکوير:  00/0داري: و سطح معنی 494/468کاي اسکوير: 

       پذيري(روندهاي منفی )افزايش آسیب

 2 79/5 70/2 2 79/3 65/2 قیمت گوشت تغییرات

 1 97/5 75/2 1 10/4 83/2 افزايش تورم و گرانی

 9 08/4 18/2 5 17/3 44/2 شلوغی و افزايش جمعیت

 4 17/5 51/2 3 51/3 55/2 روند مهاجرت نیروي کار به شهرها

 8 36/4 25/2 6 01/3 34/2 شخم زدن مرتع و تبديل نمودن به ديمزار

 - - - 4 42/3 50/2 هاي خطرناکشیوع بیماري

 7 58/4 28/2 - - - دسترسی به علوفه براي تعلیف دستی

 5 00/5 59/1 - - - هاي دامیشیوع بیماري

 6 81/4 32/2 - - - سالی و کمبود مرتعخشک

 3 25/5 50/2 - - - هاراهچ و بسته شدن ايلوساز در مسیر کوساخت

 00/0داري: و سطح معنی 530/96کاي اسکوير:   00/0داري: و سطح معنی 055/61کاي اسکوير: 

 
ارزيابی پيامدهاي معيشتی اسکان در عشاير 

 يافتهاسکان

 اسکان عشاير بیشتر مثبتهاي بررسی اين که پیامد

اي استفاده نمونهتک tاز حد میانگین است از آزمون 

هاي هاي منفی با گويهبنابراين ابتدا گويهشده است. 

سازي شدند و پس از محاسبه شاخص جهت ت هممثب

ترکیبی هر پیامد، سپس از طريق فرمول موريس دامنه 

ها بین صفر و يک تبديل شد و در ادامه فرضیات زير آن

 تدوين شد.

 

اسکان کمتر  مثبت هايپیامدنقیض ادعا 

 (. نامطلوبو مساوي از حد متوسط است )

H0: 5.0i  

 اسکان بیشتر از حد مثبت هايامدپی ادعا:

 (.           مطلوبمتوسط است )

H1: 5.0i  

 tبراي بررسی فرضیات باال، بر اساس مقدار آماره 

 0Hتر باشد، فرضیه کوچک 96/1شود که از عمل می

تر بزرگ 96/1از  tشود و اگر که مقدار آماره پذيرش می

توان گفت که و می پذيرش شده 1Hباشد، فرضیه 

مثبت اسکان در کانون توسعه عشايري به پیامدهاي 

 وقوع پیوسته است. 

 

 اي براي ارزيابی میزان پیامدهاي اسکان در کانون توسعه عشايرينمونهتک tنتايج آزمون  -5جدول 

 t sig میانگین معیارها
انحراف از 

 میانگین

 فاصله اطمینان
 0Hرد/قبول 

 الحدبا حدپايین

        يافتهعشاير اسکان

 قبول -01/0 -08/0 -/05 003/0** -00/3 44/0 پیامدهاي اقتصادي

 قبول -23/0 -31/0 -27/0 000/0** -83/13 22/0 پیامدهاي خدماتی

 قبول 06/0 -00/0 03/0 081/0 75/1 53/0 پیامدهاي رفاهی

 قبول -02/0 -08/0 -05/0 002/0** -22/3 44/0 پیامدهاي اجتماعی

 قبول -04/0 -13/0 -09/0 000/0** -81/3 40/0 پیامدهاي محیط زيستی

 قبول -14/0 -20/0 -17/0 000/0** -80/10 32/0 پیامدهاي نهادي

 قبول -09/0 -13/0 -11/0 000/0** -86/9 38/0 پیامد کلی
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شود در (، مشاهده می5با توجه به نتايج جدول )

( 96/1از مقدار بحرانی )کمتر  tهمه پیامدها مقدار 

است، بنابراين فرض صفر براي همه پیامدها پذيرش 

هاي اسکان شود که پیامدشود و نتیجه گرفته میمی

کمتر و مساوي از حد متوسط است. با توجه به اينکه در 

اين تحقیق پیامدهاي مثبت اسکان براي خانوارهاي 

( هاي منفیسازي گويهمعکوسعشايري ارزيابی شد )با 

توان بیان کرد که اسکان عشايري منجر به بنابراين می

تغییر و بهبود در زندگی خانوارها نشده است و اثرات 

مثبت مورد انتظار مانند بهبود رفاه، دسترسی به خدمات 

و اشتغال و ... از ديدگاه خانوارهاي عشايري حاصل نشده 

 است.

 گيرينتيجه

هاي ه سرمايهاي نشان داد کتک نمونه tنتايج آزمون 

ها در بین عشاير انسانی، طبیعی، مالی و کل سرمايه

که  يافته کمتر از حد متوسط است. در حالیاسکان

سرمايه اجتماعی و فیزيکی بیشتر از حد متوسط است. 

سرمايه اجتماعی و فیزيکی به علت بهبود خدمات رفاهی 

و مسکن و به تبع آن افزايش سطح سواد بهبود يافته 

تري در اشتغال و ا سرمايه مالی که تأثیر مهماست ام

معیشت خانوار دارد در وضعیتی مناسبی نیست. 

رو نشان داد همچنین نتايج اين آزمون براي عشاير کوچ

ها هاي فیزيکی، طبیعی، مالی و کل سرمايهکه سرمايه

که سرمايه انسانی و وضعیت نامناسبی دارند در حالی 

ها در اين علت اين دارائیبه اجتماعی مناسب هستند. 

هاي مهارت، اعتماد، شرايط مطلوب است که شاخص

مشارکت و تعامل و همبستگی اجتماعی همگی مربوط 

نشینی هستند و امتیازات باالئی در جامعه به زندگی کوچ

اما به طور کلی، طبق اين نتايج  رو کسب کردند.کوچ

گروه  هاي معیشتی عشاير هر دوتوان گفت که دارايیمی

خانوارهاي عشايري در وضعیت نامطلوب يا ناپايدار قرار 

هاي دارند که نیازمند توجه بیشتر به اين گروه در برنامه

 توسعه روستايی است.

مستقل نشان داد که بین عشاير  tنتايج آزمون 

هاي رو از لحاظ سرمايهيافته و عشاير کوچاسکان

اوت ها، تففیزيکی، طبیعی، مالی و کل سرمايه

داري وجود دارد. هر چند سرمايه فیزيکی و مالی معنی

يافته بیشتر بوده است اما سرمايه در عشاير اسکان

عالوه رو بیشتر بوده است. بهطبیعی در بین عشاير کوچ

يافته کلیت شاخص معیشت نیز در بین عشاير اسکان

رو بوده است، اما از حد متوسط بیشتر از عشاير کوچ

هاي ت. علیرغم اين نتايج، وضعیت دارايیکمتر بوده اس

معیشتی در هر دو گروه از وضعیت مطلوب يا پايدار 

( نیز 2011) Shateri & Hajjipourهمچنان فاصله دارد. 

در بررسی کانون اسکان نازدشت خراسان جنوبی اثرات 

انداز را نامناسب اما اقتصادي اسکان از قبیل درآمد و پس

هبود سواد و دسترسی به خدمات اجتماعی مانند باثرات 

را مطلوب ارزيابی کردند، که با نتايج اين تحقیق 

( حاکی 2013) .Riahi et alنتايج تحقیق  همخوانی دارد.

از تأثیر مثبت اسکان عشاير بر وضعیت اجتماعی است 

در حالی که تأثیر اقتصادي اسکان عشاير اندک بوده و 

کان تغییر هاي عشاير پس از اسحال دارايیدرعین

راستا که با نتايج اين تحقیق همچندانی نیافته است 

 است. 

نتايج آزمون فريدمن نشان داد که در عشاير 

هايی مانند کارگري و يافته کسب درآمد از فعالیتاسکان

رانندگی و کشاورزي بیشتر اهمیت دارد، در حالی که در 

ترين راهبردهاي معیشت شامل فروش رو مهمعشاير کوچ

ام زنده، فروش محصوالت دامی، قصد ترک زندگی د

عشايري جهت دستیابی به شغل و درآمد و کسب درآمد 

از فروش محصوالت کشاورزي در اولويت هستند. در 

واقع راهبردهاي معیشت پس از اسکان تنوع چندانی 

نیافته است در حالی که طبق انتظار، راهبردهاي 

مداري است. هر رو هم وابسته با دامعیشتی عشاير کوچ

رو ترک زندگی کنونی يافته و کوچدو گروه عشاير اسکان

خود و تغییر آن به اسکان يا بازگشت به حالت کوچ را به 

تواند بیانگر که می ،کردندعنوان يک راهبرد مطرح می

 عدم رضايت از هر دو نوع زندگی باشد. 

برخی از نتايج اين قسمت مانند ترک اسکان و قصد 

( که در عشاير 2005) Iravaniهاي ا يافتهمهاجرت ب

يافته عرب جرقويه داشتند، مشابهت دارد. برخی اسکان

هاي موارد ديگر مانند کسب درآمد از کارگري با يافته

Shateri & Sadeghi (2012) .مشابهت دارد 

نتايج تحلیل روندها در چارچوب معیشت پايدار 

روندهاي  يافتهنشان داد که در زندگی عشاير اسکان

، وساز و آبادانیساختمرتبط با اسکان از قبیل رونق 
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و انسجام و همبستگی درون  امنیت در محل بهبود

پذيري ها اهمیت بیشتري در زمینه کاهش آسیبخانواده

اند. در حالی که در زندگی يافته داشتهعشاير اسکان

رو روندهاي مرتبط با کوچ مانند امنیت مسیر عشاير کوچ

تعداد دام و انسجام و همبستگی درون افزايش ها، اهر ايل

پذيري تري در زمینه کاهش آسیبايل اهمیت بیش

اند. به عالوه در هر دو گروه خانوار عشايري داشته

افزايش تورم و گرانی و تغییرات قیمت گوشت که تحت 

ها و روندهاي کلی کشور هستند، اهمیت تأثیر سیاست

اند. پذيري داشتهسیببیشتري در خصوص افزايش آ

Shakur (2013 در مطالعه عشاير استان فارس بیان )

کردند که ساخت و سازهاي در مسیرهاي کوچ و 

پذيري هاي حمل و نقل منجر به افزايش آسیبسختی

ده است که در اين تحقیق نیز خانوارهاي عشايري ش

هاي در حالی که بخشی از يافته مورد اشاره قرار گرفت.

Rezvani & Derikvand (2007 که بیان کرده بودند )

اسکان در کانون کمري شهرستان ازنا باعث بهبودي 

باغداري و کاهش مهاجرت شده است با نتايج اين 

تحقیق مطابقت ندارد. در واقع افزايش خشکسالی و 

کاهش رونق زراعت و باغداري و به تبع آن کاهش 

دسترسی به مرتع باعث عدم رضايت از زندگی 

نشینی شده انشینی و افزايش تمايل به زندگی کوچيکج

بود. نتايج ارزيابی پیامدهاي معیشتی اسکان در عشاير 

يافته نشان داد که همه پیامدها کمتر و مساوي از اسکان

حد متوسط هستند و اسکان عشايري منجر به تغییر و 

بهبود در زندگی خانوارها نشده است و اثرات مثبت مورد 

بهبود رفاه، دسترسی به خدمات و اشتغال و  انتظار مانند

... از ديدگاه خانوارهاي عشايري حاصل نشده است. که 

 & Shateriهاي نتايج اقتصادي اين بخش با يافته

Hajjipour (2011 در شهرک نازدشت سربیشه در )

هاي استان خراسان جنوبی، مشابهت دارد. ولی با يافته

Sydzadeh & Rezaei (2013که پا ) سخگويان تحقیق

ها دسترسی خود به خدمات بهداشتی، آموزشی و آن

از حد متوسط اعالم رفاهی را در استان ايالم بیش 

کردند، مطابقت ندارد. در اين راستا پیشنهادهاي زير 

 شود. ارائه می

هاي طبیعی با توجه به وضعیت نامطلوب سرمايه -

يافته الزم است، حفظ، احیا و در عشاير اسکان

ها( با برداري اصولی از منابع طبیعی )مراتع و جنگلبهره

مشارکت عشاير مورد توجه قرار گیرد. به اين منظور 

هاي مديريت و ايجاد نظام مناسب اصالح روش

داري جهت افزايش بازدهی مراتع، واگذاري مراتع مرتع

هاي عشايري با ارائه برداري)قابل تعلیف دام( به بهره

برداري اعتباري جهت احیا و بهرههاي فنی و کمک

 شود. مستمر توصیه می

هاي مالی با توجه به وضعیت نامناسب سرمايه -

هاي صنعتی به ويژه فرآوري اقدام به گسترش فعالیت

تولیدات دامی در مناطق عشايري، صنايع مبتنی بر مواد 

اولیه محلی )محصوالت زراعی و دامی، چوب، منابع 

هاي کارگاهی با تأمین معدنی(، ايجاد مجتمع

هاي الزم و ضروري )زمین، برق، سوخت، راه، زيرساخت

هاي جديد شغلی، منظور ايجاد فرصتارتباطات و.....( به 

هاي گیري مطلوب از فرآوردهافزايش درآمد، بهره

تولیدي، تقويت بنیادهاي تولید و تحول فنّاورانه مناسب، 

 ضرورت دارد. 

صنعتی مناطق عشايري  هاي پیشنهادي توسعهطرح

هاي ريسندگی و بافندگی، تولید و شامل ايجاد کارخانه

هاي گوشتی، تولید پودر گوشت و بندي فرآوردهبسته

سازي و سازي، فرش، قالی، قالیچه، کبريتاستخوان، چرم

 کاغذسازي است.

الزم است کشاورزي سنتی عشاير از طريق  -

اي چندمنظوره ههاي نوين آبیاري و ترويج کشتسامانه

هاي کشاورزي از قبیل: مصرف بهینه و ساير آموزش

ها، آماده سازي زمین و مديريت حاصلخیزي خاک نهاده

تري در راستاي درآمدزايی بیشتر به کشاورزي پیشرفته

 تبديل شود.

با توجه به دلبستگی خانوارهاي عشايري به  -

تی صنعتی و حپروري نیمهتوسعه و ترويج دام پروري،دام

شود به ويژه يافته توصیه میصنعتی بین عشاير اسکان

اينکه فشار بر مراتع روستا نیز از اين طريق کاهش 

 يابد. می

هاي نوين، از هاي فنی براي فعالیتآموزشارائه  -

، باغداري )کاشت سیب(، پرورش جمله: ايجاد گلخانه

سازي تواند باعث زمینهزنبورعسل، پرورش ماهی و... می

به عالوه  ها شود.يافته به اين فعالیتب عشاير اسکانجل
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اي نیز مورد توجه هاي دارويی و علوفهکشت گونهترويج 

 قرار گیرد.

اجراي طرح خريد دام داخلی توسط شرکت  -

پشتیبانی دام و جلوگیري از سوءاستفاده دالالن و 

سالی و نیز هاي خشکخريداران دام عشاير در سال

سالی در اين مناطق و مربوط به خشک افزايش اعتبارات

خوراک پرداخت يارانه براي و يا افزايش يارانه پرداختی 

دام به خانوارهاي عشايري کمکی مؤثري در بهبود 

 رود.معیشت به شمار می

افشان و چشمه رحمان عدم هاي گلدر کانون -

وجود آب آشامیدنی در فصل تابستان، سرماي شديد در 

غل پايدار در فصل زمستان و عدم زمستان، نبود مشا

وجود خانه بهداشت تأثیر بسزايی در مهاجرت افراد به 

نقاط ديگر دارد. بنابراين ارائه خدمات در اين راستا 

  کند.ماندگاري جمعیت و رفاه خانوار عشاير را تقويت می
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