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 -4گروه مدیریت کشاورزی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران
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چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی پیامد اسکان عشایر بختیاری و استتلاامات توستعه فعالیتت
دامپروری در کانونهای اسکان عشایر در شهرک شهید قلیپور شوشتر بود .تحقیق از نظتر روش
از تحقیقات توصیفی  -همبستگی بوده که به لحاظ هدف ،کاربردی است حاضر جامعه آمتاری
تحقیق سرپرستان خانوار عشایر و ساکن در شتهرک شتهید قلتیپتور شهرستتان شوشتتر بتا 353
خانتوار به است که  333خانوار آن در سال( )4366-4368در کانون توستعه استکان یافتتهانتد و
تعداد  53خانوار از عشایر کوچرو ایل مذکور که فصل قشتال در جتوار کتانون توستعه شتهید
قلی پور استقرار دارند و در فصل ییال به مناطق ییالقی مسجد سلیمان و کوهرنگ کتوچ متی-
کنند .با استفاده از فرمول کوکران  438سرپرست خانوار از اعضای اسکان یافته بهعنتوان حجتم
نمونه برآورد شد و  53سرپرست خانوار از خانوار اسکان نیافته متورد سرشتماری قترار گرفتنتد.
اباار اصلی تحقیق پرسشنامه بود ،که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی ابتاار تحقیتق بتا
استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بترای بخت هتای مختلتا احتراز شتد( .)3/68نتتای
* نویسنده مسؤول
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بدست امده نشان داد که چهار عامل حتدود  56/13درصتد از واریتانم مربتوه بته استتلاامات
توسعه فعالیت دامپروری در منطقه را تبیین مینمایتد .ایتن عوامتل شتامل دسترستی بته ختدمات
تولیدی ،کاه

ریسک تولیتدی ،بازاریتابی و دسترستی بته نهتادههتای تولیتدی استت .بررستی

پیامدهای اسکان عشایر از نشان میدهد که پن پیامد حدود  53/43درصد از واریتانم مربتوه
به عوامتل را تبیتین متینمایتد .ایتن عوامتل شتامل اثترات فرهنگتی ،اثترات تولیتدی ،مشتکالت
اجتماعی ،رهبری و اشتغال است.
واژههای کلیدی :اسکان عشایر ،پیامدها ،دامپروری.
مقدمه
جامعه ایران از سه جامعه شهری ،روستایی و عشایری تشتکیل شتده استت .جامعته عشتایری
حرکت دائم در طبیعت برای پرورش دام و تتامین معتاش دارد (تتوکلی و ضتیاتوانا .)4388 ،در
سالیان اخیر خشکسالیها و نوسانات طبیعی و اقتصادی ،هاینه نگهداری دامها را افتاای

داده و

این مشکالت باعث فروش و یا از بین رفتن دامها و محدود شتدن آنهتا شتده استت ،ایتن وضت
موجبات اسکان عشایر را فراهم آورده است .بنتابراین روز بته روز از تعتداد خانوارهتای عشتایر
کوچرو کاسته میشود .کوچنشینان عشایر یا اسکان پیدا میکنند ،یا فاصله ایل راهی بین یتیال
و قشال را با خودرو طی میکنند .از سوی دیگر در دهههای اخیر جاذبته زنتدگی یکجانشتینی
روز به روز بیشتر شده است .سرمایهگذاریهای دولت در برنامههای توسعه شهری باعث تمایتل
عشایر به اسکان شده است که ایتن موضتو باعتث پاشتیدگی نظتام ایلتی شتده استت(مهتدوی
حاجیلویی و همکاران.)4388 ،
عشایر اسکانیافته در سرزمینهای بومی خوی  ،بهعلت دارا بودن آداب و رسوم ،فرهنتگ
و زبتتان مشتتترک بتتا بومیتتان روستتتایی ،تشتتکیل جوام ت همگتتون را داده و در یکتتدیگر ادمتتام
گردیدهاند .آن عده از عشایر که از طبقات بتاتتر اجتمتاعی بتودهانتد ،زودتتر از عمتوم عشتایر
اسکان یافتند .آنها چون در روستاها دارای زمین زراعتی و امکانات بودهاند ،به آسانی در بخ
کشاورزی به زراعت و بامتداری و دامتداری مشتغول شتده و فرزنتدان آنهتا جتذب روستتاها و
شهرها گردیدهاند .توده مردم عشایر با درنظر گرفتن امکانات بهتر برای تأمین معتاش ،املتب در
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نقاطی گرای

به اسکان مییابند ،که یک یتا چندهستته ختانوادگی از عشتایر و یتا خانوارهتای

روستایی آشنا وجود داشته باشد .توده عشایر ابتدا در روستاها و شهرها به صورت خوشنشتین و
حاشتتیهنشتتین استتکان متتییابنتتد ،ستتپم کتتمکتتم جتتذب ایتتن جوام ت متتیگردنتتد (دهقتتانی و
همکاران.)4314،
رشد ساتنه جمعیت عشایر ایران تقریبتا  %3بتود .براستا

نتتای سرشتماری عشتایری ستال

 4366تعداد جمعیت عشایری ایران  4331381نفر در قالتب  41113ختانوار بتوده استت (مرکتا
نتتای سرشتماری اجتمتاعی ت اقتصتادی عشتایر کوچنتده در 4386

آمار ایران . )4366،براستا

عشایر کوچنده ایران  % 4/68از کل جمعیت ایران را به خود اختصاص دادند کته در مقایسته بتا
آمار سال  4366به رمم افاای
کاه

تعداد خانوارهای عشایری اما سهم آنها از جمعیتت کتل کشتور

یافته است .براسا

نتای سرشتماری اجتمتاعی اقتصتادی عشتایر کوچنتده ستال ،4386

استان خوزستان دارای بی

از  413هاار نفر عشایر قشالقی در قالب  33361ختانوار 41 ،ایتل و

 8طایفه مستقل است و از نظر جمعیت بیشترین جمعیت کوچنده را در بین استانهای کشتور در
خود جای داده است .سهم عشایر کوچنده قشالقی استان خوزستتان نستبت بته رقتم مشتابه کتل
کشور ،در سالهای  4366و  ،4388به ترتیب  43/3و 44/8درصد بوده است(مرکا آمتار ایتران،
 .)4368تعداد خانوار و جمعیت عشایری استان خوزستتان در جتدول( )4آمتده استت .جمعیتت
عشایر استان خوزستان در سال  4386نسبت بته  43ستال ماقبتل بته ترتیتب  43/3و  41/1درصتد
کاه

یافته اند .درحالی که در این دوره زمانی ،میاان کاه

جمعیت عشایر کوچنتده کشتور،

 1درصد بوده است(مرکا آمار ایران ،)4386،که یکتی از دتیتل آن توستعه کانونهتای استکان
عشایر در استان خوزستان است.

 / 63دو فصلنامه تخصصی مطالعات ایالت و عشایر ،سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)41بهار و تابستان 4316

جدول ( )1تعداد خانوار و جمعیت عشایر کوچنده کشور به تفکیک استان
استان
کل
کشور
خوزستان

عشایر قشالقی

عشایر ییالقی
خانوار

مرد و زن

مرد

زن

خانوار

مرد و زن

مرد

زن

343663

4486318

631431

566361

343663

4486318

631431

566361

6543

38546

33483

48335

33361

413443

63146

66611

ماخذ :نتای تفصیلی سرشماری اقتصادی ،اجتماعی عشایر کشور ()4386

در استان خوزستان  433کتانون توستعه وجتود دارد کته از ایتن تعتداد  43کتانون بصتورت
برنامه ریای شده در شهرستانهای مستجد ستلیمان ،شوشتتر ،دزفتول ،اندیمشتک و بهبهتان و 86
کانون به صتورت خودجتوش در شهرستتانهای مستجد ستلیمان ،شوشتتر ،دزفتول ،اندیمشتک،
بهبهان ،رامهرما و ایذه است (رئیسیزاده.)4388 ،
طرح مطالعه و مکانیابی کانونهای توسعه اسکان عشایر از ستال  4364در خوزستتان آمتاز
شد که طی برنامههای دوم و سوم توسعه  6هاار و  433خانوار عشایری در شهرهای اندیمشک،
ایذه ،شوشتر ،دزفتول ،شتوش ،رامهرمتا ،بهبهتان ،بامملتک ،مستجد ستلیمان و تلتی در منتاطق
عشایری اسکان داده شتدند و طتی ستالهتای  81و  85تعتداد یتک هتاار و  53ختانوار استکان
یافتهاند .تتا پایتان برنامته چهتارم  36درصتد خانوارهتای عشتایری استتان ستاماندهی شتدهانتد و
ساماندهی  3هاار و  533خانوار دیگر تا پایان برنامه پتنجم پتی بینتی شتده استت (رئیستیزاده،
.)4388
پم از اسکان عشایر در روستاها و شهرکهای ،آنها ضمن بهرهمندی از برخی آثتار رفتاهی
اندک ،پیامدهائی از قبیل ناتوانائی مدیریت در این روستتاها ،مشتارکت پتائین متردم در فراینتد
اسکان ،تخریب پوش
محیطتتی ،کتتاه

گیاهی ،فرسای

شعاعی مرات پیرامون ستکونتگاههتا ،تبعتات زیستت-

تعتتداد و میتتاان عملکتترد دامهتتا ،بتتروز مشتتکالت و ناهنجارهتتای اجتمتتاعی،

فرهنگی ،امنیتی و اقتصتادی را شتاهد بتوده استت .از ایتن رو بررستی پیامتدها استکان عشتایر و
استلاامات آن مورد توجه این تحقیق است (رضائی و همکاران.)4386 ،
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ب اتوجه به اینکه دام منب اصلی معیشت عشایر در منطقه مورد مطالعته استت ،بنتابراین در هتر
برنامه اسکان عشایر ،برنامهریای اشتغال از مهمترین چتال هتای برنامتهریتاان استت .از ایتنرو
شناخت وسی تر و جام تر این منب اصلی اشتتغال و شتناخت پیونتدهای آن بتا محتیع طبیعتی و
اجتماعی و بررسی تعامالت عشایر و دامهای آن با محیع پیرامتون تزمته هرگونته برنامتهریتای
اشتغال بهمنظور اسکان است (امیراحمدیان .)4368 ،برخی از مهمترین پتانسیلهای بتالقوه بترای
توسعه فعالیتهای مختلا دامپروری عشایر منطقه را میتوان به این شرح بیان کرد:
 انطبا دامداری عشایری موجود با شرایع خاص اکولوژیک و طبیعتی منطقته در استتفادهاز مرات ؛
 علیرمم خشکسالیهای اخیر ،منطقه از مرات مرموبی برخوردار است که این امر میتوانتددر توسعه نظامهای دامپروری نیمه ساکن مورد استفاده قرار گیرد(پاپلی یادی)4364،؛
 مهمترین منب درآمدی عشایر فتروش گوستفندان پترواری ختود استت؛ بنتابراین بتا ارائتهامکاناتی میتوان این نظام بهرهبرداری را توسعه داد (حیاتی)4385 ،؛
 وجود گیاهان مرتعی مرموب خصوصاً علاهای تازه و جوان که عمدتأ توستع کتود دامکه موجب تقویت پوش

گیاهی میشود بهبود مییابد و در صورت وجود بارندگی نیتازی بته

قر و حفاظت مرت نیست (دریکوند)4386،؛
 به علت سازگاری نژادهای مورد استفاده با شرایع طبیعی منطقه ،نیاز کمی بته هاینتههتایسترمایهگتتذاری جهتتت احتتداا جایگتتاههتا و تأسیستتات مربوطتته دارد ،بطوریکتته عشتتایر صتترفاً
چادرهایی که بعد از مصرف خودشان دیگر دوام سابق را ندارد برای تأمین ستایبان دام استتفاده
میکنند و سایر هاینههای سرمایهگذاری بسیار ناچیا است؛
 هاینههای تولیدی به دلیل استفاده از مرات طبیعی و علوفتههتای نستبتاً ارزان قیمتت تتأمینشده توسع سازمان امور عشایر به مراتب از شیوههتای دیگتر ،م تل تولیتد کشتاورزی و صتنعتی
کمتر است(ضیائ توانا و توکلی)4386،؛
 در مقایسه با سایر جوام  ،وابستتگی کمتتری بته دولتت دارنتد و بیشتتر تولیتد کننتدهانتد.بطتتوری کتته در منطقتته متتورد مطالعتته عشتتایر در بیشتتتر زمینتتههتتا خودکفتتا هستتتند و بتته علتتت

 / 63دو فصلنامه تخصصی مطالعات ایالت و عشایر ،سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)41بهار و تابستان 4316

خشکسالیهای اخیر وابستگی آنها در بعضی زمینهها از جمله تأمین علوفه و آب و بعضتی اقتالم
مذایی به دولت نسبتأ زیاد شده است (رضائی و همکاران)4386 ،؛
 وجود و حفظ نژادهای بومی و اصیل دام برای توستعه فعالیتتهتای دامپتروی (ایروانتی وترکان.)4381 ،
دریکوند ( )4386نشان داد که طترح ستاماندهی و استکان عشتایر باعتث بهبتود وضت ختدمات،
زراعتتت و ک تاه

مهتتاجرت شتتده استتت .درمقابتتل در زمینتتههتتای ایجتتاد اشتتتغال ،افتتاای

درآمتتد،

برخورداری از امکانات بهداشتی ت درمانی و دسترسی به وسایل ارتباه جمعی موفقیتت چنتدانی نداشتته
است.
بردی( )4313نشان داد که اسکان عشایر ترکمن باعث توسعه اجتماعی و اقتصتادی شتهر در
طول حیات کوتاه خ ود نسبت بته شتهرهای مجتاور قتدیمی ،رشتد فرهنگتی جامعته بتویژه زنتان
ترکمن و همسوئی آنان با تحوتت معاصر جامعه ایران در زمینته گستترش ستواد و مشتارکتهای
اجتماعی شده است .رئیسیزاده ( ) 4388نشتان داد کته اجترای طترح استکان در ارتقتای ستط
برخورداری از رفاه اجتماعی خانوارهای اسکان یافته موفق بوده استت .امتا در زمینته اقتصتادی،
تاثیر زیادی در افاای

درآمد خانوارهتای عشتایری ،ایجتاد اشتتغال مولتد ،تعتادل دام و مرتت ،

جایگاین نمودن فعالیتهای زراعی به جای فعالیتهای دامداری نداشته استت بته گونتهای کته
تنها زندگی عشایر اسکان یافته از زنتدگی کتوچ روی ستابق بته زنتدگی نیمته کوچنتده و رمته
گردانی تبدیل شده است.
مواد و روشها
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گتردآوری دادههتا ،میتاان نظتارت ،درجته
کنترل متغیرها و قابلت تعمیم یافتهها از نو پیمایشی و به روش توصیفی ت همبستتگی استت ،در
این تحقیق کانون اسکان عشایر شهید قلیپور از تواب شهرستان شوشتتر بته عنتوان منطقتر متورد
پژوه

انتخاب شتده استت ،کته در دهستتان دیم ته بخت

گتونتد شهرستتان شوشتتر ،استتان

خوزستان واق شده است .این کانون از طرف شمال و شمال شر به دهستتان گتونتد ،از طترف
شر و جنوب شر به بخ

مرکای و دهستان میان آب و از طرف جنوب بته دهستتان ستردار
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آباد و از طرف جنوب مرب و مرب به دهستان شاه ولتی و از طترف شتمال مترب بته دهستتان
چغامی

شهرستتان دزفتول محتدود گردیتده استت .ایتن کتانون در ستال  4366-68مطالعتات

اجتماعی واقتصادی آن به طور کامل صورت گرفت و در فاز اول اقدام به استکان  333ختانوار
عشایری از ایل بختیاری و از تیرههای مختلا چهار لنگ و هفت لنگ نمود .بته عشتایر استکان
یافته در این کانون  135هکتار زمین کشاورزی و  653هکتار مراتت بته صتورت مشتا واگتذار
گردید .جهت اجرای فعالیت میدانیِ تحقیق و بررسی اثترات اجتمتاعی و اقتصتادی یکجانشتینی
عشایر ایل بختیاری؛ سرپرستتان ختانوار عشتایر و ستاکن در شتهرک شتهید قلتیپتور شهرستتان
شوشتر با  353خانتوار به عنوان جامعر آماری در نظر گرفته شدهاند .جهت تعیین حجم نمونته از
تعداد  333خانوار ساکن در شتهرک ( )N =333بتا استتفاده از از فرمتول کتوکران  468نفتر بته
عنوان نمونه انتخاب شد .هم نتین از بتین تعتداد 53ختانوار کتوچرو ستاکن در جتوار شتهرک
اسکان عشایر شهید قلیپور نیا تمامی  53خانوار در نظر گرفته شدند .بنابراین در نتهتایت حجتم
نمونه تحقیق حاضر  458نفر تعیین گردیتد .در ایتن تحقیتق جهتت بررستی پیامتدهای استکان و
استلاامات توسعه فعالیت دامپروری از پرسشنامه استفاده شد .به منظور تعیین اعتبار اباار تحقیتق،
از روش پانل متخصصان استفاده شده استت .بترای تعیتین پایتایی پرسشتنامه ،از ضتریب آلفتای
کرونباخ استفاده شد .باتوجه به نتای حاصله میاان پایایی پرس نامه درحتد قابتل قبتول (بتاتی
 )3/6بود.
یافتههای تحقیق
 پیامدهای اسکان عشایر :به منظو بررسی پیامدهای اسکان عشتایر از تحلیتل عتاملی بتارویکرد اکتشافی بهرهگیری شد ،که در اولین گتام بایستتی مناستب بتودن دادههتا بترای تحلیتل
عاملی مورد ارزیابی قرار گیرد .بررسی نتای بدست آمده از محاستبه ضتریب  KMOو آزمتون
بارتلت نشان داد که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب است.
()KMO = 0.734, Bartletts test =345.12, df= 66, sig=0.00
باتوجه به مناسب بودن دادهها دستور دستهبندی آنها با استفاده از رهیافت تحلیل مولفتههتای
اصلی داده شد و نتای آن بهصورت جداول ( )3و ( )3آمده است .نتای بدست آمده نشان می-
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دهد که پن عامل حدود  53/43درصد از واریانم مربوه به عوامل را تبیتین متینمایتد .عامتل
اول با مقدار ویژه  4/15حدود  43/43درصد از واریانم مربوه به تاثیرات اسکان را تبیین می-
نماید و باعنوان تاثیرات فرهنگی نامگذاری شده است .مهمترین تاثیر اسکان عشایر بر فرهنتگ،
رسوم و آداب زندگی عشایری است .این عامل تاکید دارد که یکجانشینی باعث کمرنگشتدن
احترامات به بارگان طایفه گردیده است و هم نین اسکان باعث کمرنتگ شتدن اعتقتادات بته
آداب و رسوم و فرهنگ بومی و محلی در جامعه شده است .دومین عامل حدود  43/11درصتد
از واریانم مربوه به عوامل را تبیین مینماید و باعنوان تاثیرات تولیدی نامگذاری شتده استت.
اسکان عشایر بر تولیدات دامی و محصوتت جانبی تاثیرگتذار بتوده و از حجتم تولیتدات متی-
کاهد .این عامل تاکید میکند که اسکان باعث کتم شتدن ختود کفتایی و وابستتگی نستبت بته
جوامت روستتتایی و شتتهری شتتده استتت و هم نتتین باعتتث کتتمشتتدن فعالیتتتهتتای دامتتداری و
کشاورزی در جامعه گردیده است .عامل سوم که باعنوان مشکالت اجتمتاعی نامگتذاری شتده
است 43/13 ،درصد از واریانم مربوه به تاثیرات اسکان را تبیین نموده و تاکیتد متیکنتد کته
اسکان باعث تشدید مسایل اجتماعی مانند اعتیاد و ناا طایفهای و نا امنی میشود.
جدول ( )2عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد
واریانس تجمعی
ردیا

عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانم
مقدار ویژه

درصد تجمعی

4

فرهنگی

4/15

43/43

43/43

3

تولیدی

4/34

43/11

33/43

3

مشکالت اجتماعی

4/35

43/13

33/55

1

رهبری

4/33

43/36

13/63

5

اشتغال

4/41

1/54

53/43
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جدول( )3متغیرهای مربوط به هر عامل و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس
دوران یافته
نام عامل

ضرایب

گویه

عاملی

یکجانشینی باعث کمرنگ شدن احترامات به بارگان طایفه در جامعه
فرهنگی

گردیده است.
یکجانشینی باعث کمرنگ شدن اعتقادات به آداب و رسوم و فرهنگ
بومی و محلی در جامعه گردیده است.
یکجانشینی باعث کم شدن خودکفایی و عدم وابستگی نسبت به جوام

تولیدی

روستایی و شهری گردیده است
یکجانشینی باعث کم شدن فعالیتهای دامداری و کشاورزی در جامعه
گردیده است.

مشکالت
اجتماعی
رهبری
اشتغال

یکجانشینی باعث افاای

اعتیاد در جامعه میشود

اسکان یافته است
رهبران محلی در میان عشایر کوچرو بیشتر از شوراهای اسالمی
روستاو عشایر میباشد.
در جامعه عشایر کوچ رو میاان اشتغال جوانان بیشتر است

3/615
3/666
3/531
3/611

در عشایر کوچ رو مسایلی مانند سرقت و ناامنی کمتر از اجتماعت
نق

3/631

3/546
3/846
3/613

عامل چهارم که حتدود  43/36درصتد از واریتانم مربتوه بته تتاثیرات را تبیتین متینمایتد
باعنوان عامل رهبری نامگذاری شده است و تاکیتد دارد کته در جوامت استکان یافتته عشتایری
رهبران محلی قدرت خود را از دست میدهد و در ساختارهای جدید قدرت رهبری را ندارنتد.
عامل پنجم که باعنوان اشتغال نامگذاری شده است  1/54درصد واریانم مربوه به تتاثیرات را
تبیین نموده و تاکید میکند که اسکان عشایر باعث افاای
شده است.

بیکتاری و کتاه

اشتتغال جوانتان
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 استلزامات توسعه فعالیت دامپروری در منطقه مورد مطالعه :به منظور شناستاییاستتلاامات توستتعه فعالیتتت دامپتروری در منطقتته از تحلیتتل عتتاملی اکتشتافی بتتا رویکتترد تعیتتین
متغیرهای معنیدار استفاده شد .بررسی نتای بدستت آمتده از تحلیتل عتاملی استتلاامات توستعه
فعالیتهای دامپروری در منطقه نشان داد که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب است.
()KMO=0.767, Bartletts test=370.55, df=66, sig=0.00
باتوجه به مناسب بودن دادهها دستور دستهبندی آنها با استفاده از رهیافت تحلیل مولفتههتای
اصلی داده شد و نتای آن بهصورت جداول ( )1و ( )5آمده است .نتای بدست آمده نشان می-
دهد که چهار عامل حدود  56/13درصد از واریانم مربوه به عوامل را تبیین مینماید.
جدول ( )4عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد
واریانس تجمعی
ردیا

عاملها

مقدار ویژه

4

دسترسی به خدمات تولیدی

درصد واریانم
مقدار ویژه

درصد تجمعی

3/66

33/33

33/33

ریسک تولیدی

4/55

43/18

35/33

3

بازاریابی

4/31

44/48

16/31

1

دسترسی به نهاده تولیدی

4/33

44/34

56/13

3

کاه
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جدول( )5متغیرهای مربوط به هر عامل و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس
دوران یافته
گویه

نام عامل

ضرایب
عاملی

دسترسی به خدمات دامپاشکی (دارو و دامپاشک) به نرخ دولتی

3/666

دسترسی به

دسترسی به مناب اعتباری

3/616

خدمات تولیدی

دسترسی به امکانات انبارداری محصول

3/618

ارایه تسهیالت برای کشت علوفه مورد نیاز دامها

3/833

بیمه کردن دام (در مقابل حوادا میرمترقبه ،سرقت و )....

3/558

تضمین قمیت خرید محصوتت دامی توسع دولت

3/564

توسعه صنای فراوری محصوتت دامی

3/584

وجود بازار محصول در زمانهای مختلا و به خریداران مختلا

3/646

تقویت شبکه حمل و نقل برای تامین نهادهها و فروش محصوتت

3/515

دسترسی به نهاده

دسترسی به مرات مناسب

3/664

تولیدی

تامین علوفه و کنستانتره به قیمت مناسب

3/656

کاه

ریسک
تولیدی

بازاریابی

عامل اول که با عنوان عامل دسترستی بته ختدمات تولیتدی نامگتذاری شتده استت ،حتدود
 33/33درصد از استلاامات توسعه فعالیت دامپروری را در منطقه تبیین مینماید و تاکید میکند
کتته مهمتتترین عامتتل ارایتته ختتدماتی ماننتتد ختتدمات دامپاشتتکی ،اعتبتتارات تولیتتدی ،امکانتتات
انبارداری و تسهیالتی برای خرید نهادههای تولیدی است .عامل دوم با مقدار ویژه  4/55حتدود
 43/18درصد از واریانم مربوه به عوامل را تبیتین نمتوده و بتا عنتوان عامتل کتاه

ریستک

تولیدی نامگذاری شده است ،که بر بیمه کردن دام (در مقابل حوادا میرمترقبه ،سرقت و ،)....
تضمین قمیت خرید محصوتت دامی توسع دولت و توسعه صنای فتراوری محصتوتت دامتی
تاکید دارد .بات بودن ریسک در بخ

کشاورزی و ناکارآمدی سیستمهتای حمتایتی ضترورت

خرید تضمینی و فرآوری محصول تولید شده را بیشتر میکند .عامتل ستوم بامقتدار ویتژه 4/31
حدود  44/48درصد از واریانم مربوه بته عوامتل را تبیتین نمتوده و بتاعنوان عامتل بازاریتابی
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نامگذاری شده است .عدم توانایی در نگهداری دام در فصلهای خشک و نبود بازار مناستب و
هم نین شبکه حمل و نقل نامناسب یک عامتل بتاز دارنتده در توستعه فعالیتتهتای دامپتروری
درمنطقه خواهتد بتود و در نهایتت عامتل چهتارم کته بتا عنتوان دسترستی بته نهادهتای تولیتدی
نامگذاری شده است حتدود  44/34درصتد از واریتانم مربتوه بته استتلاامات توستعه فعالیتت
دامپروری را تبیین نموده و تاکید بر دسترسی به مرات مناسب و نهادههای تولیدی مانند علوفته و
کنستانتره دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از اسکان عشایر در برنامههای اعالم شده بهبود دسترسی بته ختدمات ،توستعه جامعته
عشایر از نظر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی اعالم گردیده بود ،و هدف از اسکان عشتایر در
کانونهای اسکان تغییر فعالیت آنها از دامپروری ستنتی بته ستمت زراعتت و دامپتروری نیمته -
صنعتی بود .پم از گذشت  41سال از اسکان عشایر در شهرک نتای نشان متیدهتد کته زمتین
قابل توجهی برای کشاورزی به عشایر اسکان یافته داده نشده است ،و زمتینهتای واگتذار شتده
نیا معموت دیم بوده و قدرت تولیتدی کمتی نیتا دارنتد .از ستوی دیگتر بتا استکان عشتایر و نتا
مشخصبودن وضعیت مرت آنها ،عمال فعالیت دامپروری از بتین رفتته استت ،و بایتد گفتت کته
هدف فقع اسکان بدون در نظرگیری فعالیتهای جانبی بوده استت ،از ایتنرو بیکتاری در ایتن
شهرکها بسیار باتست و افراد تمایل به اشتغال در شغلهتای میرمولتد ماننتد دتلتی و واستطه-
گری پیدا میکنند .از این رو اسکان عشایر بتا تغییتر فعالیتتهتای تولیتدی همتراه بتوده استت و
متاسفانه فعالیت جایگاینی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
اصوتً جامعه عشاری کوچنده از دیرباز در زمینه خدمات مورد نیازش ،جامعتهای خوبستنده
و مستقل از جوام شهری و روستایی بوده است .جنبههایی از خدمات مورد لتاوم کته بته دلیتل
فنی یا به جهات دیگر ،از جمله منالت اجتماعی ،در درون جامعه ایلتی وجتود نداشتت ،بوستیله
همین جامعه از خارج به خدمت گرفته میشد؛ نیازها ،از بافت درونی آن میجوشید و دامنه این
نیازها نیا محدود بود .بنابراین ،تصمیمگیری در پاسخگویی یه نیازها هم از متن جامعه عشتایری
و متناسب با آن گرفته می شد .در واق میاان تأثیر عوامل بیرونی به قدری بطئی و کنتد بتود کته
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احسا

نمیشد .روشن است که این گونه درک نیاز و شیوه پاسخگویی به آن ،متضتمن تضتاد

و تناقض میر قابل حلی ،نبوده است .گذشته از این ،خدماتی که در زمانهای گذشتته از جوامت
میر ایلی توسع عشایر اخذ می شد ،نته از حیتث شتیوه ،نته از لحتاظ ماهیتت و کیفیتت ،تفتاوت
بارزی با خدمات ایلی نداشته است .در نتیجه ،تا زمانی که دولتهتا سیاستت اعمتال دخالتت در
جامعه ایلی را در برنامه کار خود قرار نمیدادند ،تحول و دگرگونی چشتمگیری در ایتن زمینته
مالحظه نمیشد .اما با اعمال برنامههای اسکان تزم است عرضه یک سری از خدمات بر عهتده
دولت و خارج از ساخت و بافت عشیرهای مدنظر قرار گیرد .اصتوتً تزم استت در ارائته طیتا
گونتاگون ختدمات توستع ستازمانهتای مختلتتا نیازهتای واقعتی عشتایر شناستایی شتود و بتته
تقاضاهای روز افاون و رشتد یابنتده آنتان پاستخی مناستب داده شتود .در منطقته متورد مطالعته
خدماتی که تزم است مدنظر قرار گیرد شامل؛ دسترسی به ختدمات تولیتدی ،کتاه

ریستک

تولیدی ،بازاریابی و دسترسی به نهادههای تولیدی است میباشد.
در این بخ

از تحقیق باتوجه بته یافتته هتای تحقیتق اقتدام بته ارایته پیشتنهادهای کتاربردی

میگردد:
 توسعه بازارهای محلی و تقویت شبکه حمل و نقل به منظور بازاریتابی محصتوتت تولیتدشده؛
 شناسایی کتانون هتای مناستب استکان بتا مراتت و زمتین کشتاورزی مرمتوب و مطالعتاتاجتماعی قبل از اسکان عشایر برای کاه

مسایل و مشکالت اجتماعی ناشی از اسکان؛

 تعریا و شناسایی فعالیتهای جایگاین و آموزش عشایر اسکان یافته در آنهتا بته منظتورکاه

خالء ناشی از کاه

فعالیتهای دامپروری عشایر؛

 تشویق عشایر به کار گروهی با توسعه تعاونیهای تولیدی وخدماتی در مراکا اسکان؛ برگااری جشنوارهها کالسهای آموزشی به منظور آشنایی جوانان با فرهنتگ عشتایری بتهمنظور کاه

اثرات فرهنگی اسکان.

 / 83دو فصلنامه تخصصی مطالعات ایالت و عشایر ،سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)41بهار و تابستان 4316

منابع
 -4امیر احمدیان ،ب .)4368(.عشایر و توسعه -مستکن در ایتل بختیتاری ،فصتلنامه عشتایری
ذخایر انقالب ،شماره  ،4ص.41-33
 -3ایروانی ،م .و ترکان،ج .)4381( .سنج

نگرش خانوارهای عشتایری در زمینته استکان و

مشکالت موجود :بررسی موردی عشایر عرب جرقویه ،فصلنامه روستتا و توستعه ،ستال 8
(شماره  :)4ص 81
 -3بردی آنتامرادنژاد ،ر .)4313(.تحتوتت اجتمتاعی  53ستال اخیتر در بتین عشتایر تترکمن
(مطالعه موردی  :بندر تترکمن)  ،مجلته علمتی تخصصتی برنامته ریتای فضتائی  ،ستال 4
(شماره  : )4ص 38 – 36
 -1پاپلی یادی ،م ح .)4364( .کوچ نشینی در شمال خراسان ،ترجمه اصغر کریمتی ،موسسته
چاپ و انتشارات آستان قد

رضوی ،مشهد.:ص413

 -5تتتوکلی ،ج .)4383( .متتروری بتتر نظریتتات و تجتتارب موجتتود در زمینتته استتکان عشتتایر.
مجموعه مقاتت همای

ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران ،تهران :ستازمان امتور عشتایر

ایران.
 -6توکلی ،ج .و ضیاتوانا ،م.ح .)4388(.پیامدهای فضایی اسکان عشایر در استان چهارمحتال
و بختیاری .روستا و توسعه ،دوره  ،43شماره  ،4صص.86-53
 -6حیاتی ،د .)4385( .تحلیلی بر پیامدها و راهکارهای گایده شده اسکان عشایر در ایران بتا
نگرشی بر تجربه دشت بکان فار  ،مطالعات اجتماعی ایران ،بهار ( 4385شتماره  :)4ص
68 – 66
 -8دریکونتتد ،م .)4386( .بررستتی پیامتتدهای اجتمتتاعی – اقتصتتادی استتکان عشتتایر (نمونتته
موردی :کانون چشمه همیان کوهدشت) ،پایان نامه :ص  4و . 13
 -1دهقتتانی ،امتتین؛ صتتیدایی ،سیداستتکندر و شتتفقی ،ستتیرو ( .)4314ستتنج

و بررستتی

شاخصهای کیفیت زندگی در کانونهای اسکان عشایری ،مطالعته متوردی ،کتانونهتای
اسکان عشایری استانهای فار

و اصفهان.

استلاامات توسعه تولیدات محصوتت دامپروری در کانونهای اسکان عشایر بختیاری 84 /

 -43رضائی ،پ .و همکاران .)4386( .روستاهای برآمده از استکان عشتایر و چتال هتای آن،
فصلنامه روستا و توسعه ،سال (43شماره :)4ص 13
 -44رئیسی زاده ،ا .)4388( .بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی اسکان عشایر در کانون توسعه
کوثر شهرستان دزفول ،پایان نامه کارشناسی ارشتد رشتته متدیریت کشتاورزی ،دانشتگاه
آزاد اسالمی واحد جام شوشتر.
 -43ضیائ توانا  ،م .و توکلی ،ج .)4386( .اسکان عشایر و تخریب مرات در استان چهارمحتال
و بختیاری  :مطالعه موردی شهرکهای عشایری شرمک ،چلگرد و لشتر .فصتلنامه روستتا
و توسعه ،سال  ،43شماره.3
 -43مرکا آمار ایران( .)4366نتای تفصیلی سرشماری اجتماعی -اقتصادی عشایر کوچنده .
 -41مرکا آمار ایران( ،)4386نتای تفصیلی سرشماری اجتماعی -اقتصادی عشایر کوچنده.
 -45مهدوی حاجیلویی ،م ،.رضتایی ،پ .و دادورختانی ،ف .)4388(.ستنج

نگترش عشتایر

استتکان یافتتته نستتبت بتته استتکان در استتتان چهارمحتتال و بختیتتاری .دوره  ،43شتتماره،3
صص.463-436

 / 83دو فصلنامه تخصصی مطالعات ایالت و عشایر ،سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)41بهار و تابستان 4316

