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 چکیده   
ی بای  از دو یوه زنادگی عشاایرشاه شیوه زندگی عشایری، روستایی و شهری در سرزمین ما متداول بوده است که در این میاان های دور به طور کلی ساز گذشته  مقدمه:

 سکان عشایر است.اریزی شده های برنامههای اخیر، اجرای طرحی دیگر دچار تغییر و دگرگونی شده است. یکی از عوامل مهم این دگرگونی در دههشیوه

واقع در )سکان گودگپ ادر کانون  یافتهمدان( اسکاندف اصلی این پژوه ، بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای عشایر )تیره عمله فارسیه  هدف پژوهش:

 باشد.شده میبخ  ارژن شهرستان شیراز( و پیامدهای اجرای طرح اسکان هدایت
حبه نیز انجام شاهده و مصاپرسشنامه، م ای و میدانی بهره گرفته شده است. در روش میدانی، عالوه برآوری اطالعات از روش کتابخانهبرای جمع  شناسی تحقیق:روش

آوری شده از طریق پرسشنامه، در جمع باشد. اطالعاتخانوار می 180برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه به دست آمده، جهتشده است. 
 ی صورت گرفتهار توصیفی و استنباطاند. تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخ  آمبندی، تحلیل و بررسی شدهطبقه  Spssو به کمک نرم افزار موضوعات مشخص تفکیک

 ت.اس
شهرساتان  بخا  ارژنواقاع در )یافته در کانون اسکان گودگپ مدان( اسکانخانوارهای عشایر )تیره عمله فارسیموقعیت جغرافیایی پژوه   :قلمروجغرافیایی پژوهش

 در استان فارس است. شیراز(

ود وضعیت پوش  امداری، بهبد حاصل از دکه اسکان عشایر، باعث افزای  شاغالن بخ  کشاورزی، کاه  شدید تعداد دام و درآمها نشان داد که یافته ها و بحث:یافته

ری و کشاورزی، ر بخ  دامداه  آن دمشارکت زنان در مشاغل خانگی و صنایع دستی و کا گیاهی، بهبود دسترسی به خدمات رفاهی، بهبود وضعیت سواد، افزای  اهمیت
 ومیر در کانون اسکان گردیده است.افزای  تمایل زنان به تحصیل و حضور در اجتماع و کاه  میزان موالید و مرگ

   ت.فته گردیده اسیاضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای اسکانبه طور کلی، نتایج نهایی پژوه  نشان داد که اجرای طرح اسکان موجب بهبود و :نتایج
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  مقدمه
ه  جمعیت . کاته استدی داشنق  عشایر در گذشته به علت وسعت و اهمیت آن در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران تأثیر زیا

رای بجانشینی اجباری )تخته قاپو کردن( که در آغاز حکومت پهلوی سکان و یکا -1های اخیر به چند شکل انجام پذیرفته است: عشایر در دهه
ت در ها که این سیاسجانشینی در جهت کاستن از مشکالت آنسکان و یکا -2مقابله با عشایر در مناطق مختلف عشایرنشین انجام پذیرفت. 

های اقتصادی و ریزیهانجام برنام -3پذیرد. های اخیر از طرف حکومت جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به امور عشایر انجام میطی سال
 (.128: 1378ایجاد زمینه برای اسکان و تغییر نوع معیشت )قدیری معصوم، 

تر دوام نیاورد. سال بی  10 شروع شد که این اقدام حدود 1310سال تفکر و سیاست اسکان عشایر در ایران از زمان حکومت رضاخان در 
تی ین که تسهیالانشینان بدون جانشین کرد و کوچ(. رضاخان پس از روی کار آمدن، ایالت و عشایرکشور را سرکوب و یک49: 1387)معینی، 

رد. مطلوبی به بار نیاو بود، نتایجینانه نبول جامعه شناختی و واقع جانشین شدند. از آنجا که سیاست اسکان مبتنی بر اصبرای آنان فراهم شود، یک
میر وسیع  سیر، مرگ وو گرم محل سکونت آنان بسیار بد و فاقد آب مناسب برای زراعت بود. اسکان طوایف در محیط های نامناسب سردسیر

(. بنابراین تخته قاپو 28: 1368، یستانیسد دام وارد کرد )افشار دام ها را به دنبال داشت و ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور از نظر تولی
: 1380د )کیاوند، شایر تحمیل به عش یک اقدام سیاسی بوده است، نه یک اقدام اقتصادی برنامه ریزی شده، و این تصمیم دولتی با توسل به زور

به علت بررسی  دوم و سوم یر برنامهطرح اسکان عشایر مطرح شد و دی اول توسعه اقتصادی، اجتماعی (. بعد از انقالب اسالمی، در برنامه157
ی چهارم با مهما در برناارح شد. های اجرای این طرح در دیگر کشورها در زمینه اسکان اجباری عشایر، اسکان داوطلبانه مطو مطالعه چال 

(. نتیجه حاصل 753: 1388، ت )درداریازمان امور عشایر قرار گرفهای سگیری از همه تجارب، طرح ساماندهی عشایر در دستور کار برنامهبهره
ها با موفقیت کانمجرایی این ملیات اها سایت و مکان جهت استقرار عشایر منجر شده است که شاید در اکثر موارد عاز این طرح به شناسایی ده

شایر و مشارکت خودداری ع شایری وعدم استفاده از نظرات جامعه توان برای این موضوع برشمرد، از جمله عهمراه نبوده است. علل متعددی می
 ای جهتسیلهوچ نشینی، این راهبرد را و(. از بعد نظری مخالفان ایده تداوم و استقرار ک135: 1385ها و... )لطفی پور و صابریان، در این طرح

ی از امعه عشایرجهت نجات در برخی موارد راهی مناسب ج رسانی بهتر به عشایر  وهای توسعه جامعه عشایری، خدماتدستیابی به هدف
تی ناشی از تغییر ادی و امنیگی، اقتصهای اجتماعی، فرهندانند. موافقان نیز پیامدهای منفی آن را از قبیل بروز ناهنجاریمشکالت عدیده می

حققان وجود مرشناسان و اکثر کا دگاه مشترکی که بیندی.کنند شیوه زندگی و عدم وجود زمان کافی برای سازگاری با شرایط جدید تأکید می
ب ن تعیین امکانات مناسزده و بدوگر شتاباریزی دقیق صورت گیرد که دارد، این است که عشایر باید اسکان داده شوند.اما این کار باید با برنامه
 صورت گیرد، نه تنها تبعات مثبت ندارد، بلکه شرایط بدتر هم می شود.

ها ترین آنهممه برخی از بدامه، اسکان عشایر و نظرسنجی عشایر پیرامون این مقوله، مطالعات مختلفی صورت گرفته است که در در زمینه ا
 شود:آمده اشاره میو نتایج به دست

ایی ایل قشق قتصادی تولید دربررسی و مقایسه الگوهای ا"ای با عنوان (، در مقاله1389دکتر علی شکور و دکتر محمدرضا رضایی ) -
جتماعی و ادر توسعه  نق  آن وهای مثبت و منفی اسکان عشایر ، به بررسی جنبه"فیروزآباد و سنج  و گرای  آنان به تغییر شیوه معیشت

-در گروه ژه خانواره درآمد ویکآن است  های مختلف حاکی ازپردازند. مقایسه متوسط درآمد ویژه خانوار در گروهاقتصادی شهرستان فیروزآباد می

د ن داد که بنیان تولیآماری نشا شد. بررسیبارو مییافته در حد قابل مالحظه ای باالتر از درآمد گروه کوچیافته و اسکانهای عشایر نیمه اسکان
ز بعد ساختاری ا ت است کهین واقعیادهنده رو داشته و نشانهای عشایری مورد مطالعه داللت بر ضعف بنیان اقتصادی گروه کوچعشایر در گروه

 اخت.سایر فراهم ولید عشهای تحول را در شیوه تو زیربنایی شیوه معیشت عشایری کوچ قابلیت دوام نداشته و الزاماً باید زمینه
ه افتتیجه دست یبه این ن "و اسکان دیدگاه عشایر آذربایجان شرقی در مورد کوچ"ای با عنوان (، در مقاله1377دکتر محمدباقر بهشتی ) -

-ه و وضع زندگی آنفزای  یافتانوار اخنگرند و معتقدند که در صورت اسکان، درآمد است که اکثر سرپرستان خانوارها با دید مثبت به اسکان می

دانند. یود، صحیح مشقیب می یابد. همچنین اکثریت قاطع عشایر، سیاست اسکان عشایر را که توسط دولت جمهوری اسالمی تعها بهبود می
 نده همچنین معتقد است که در آینده کوچ از بین خواهد رفت.  نویس
ارزیابی مشارکتی طرح اسکان عشایر دشت "ای با عنوان (، در مقاله1383نتایج تحقیقات بهروز خضرلو، امین آقایی و کاظم فرجادنیا ) -

ی، عالوه بر ناآگاهی آنان از اصول کشاورزی، شامل حاکی از این است که مشکالت عشایر در بخ  کشاورز "شیبلو در استان آذربایجان غربی
باشد. عالوه بر این کارشناسان و مدیران اداره کل امور عشایر، های زراعی و تسطیح نبودن اراضی کشاورزی میمشکالت آبیاری زمین
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عی و مشارکت نکردن(، اقتصادی های اساسی طرح اسکان عشایر در دشت شیبلو را در ابعاد فرهنگی )تحریک عشایر، مشکل اجتمامحدودیت
ریزی )تغییر ها(، مدیریتی و برنامهگذاری در روستا(، عمرانی )تکمیل نبودن واحدهای مسکونی و آغل)کوچک بودن زیربنا، بالتکلیفی سرمایه

ت به مثابه حلقه گمشده اند. به طور کلی محدودیت اساسی طرح اسکان عشایر دشت شیبلو، مشارکسازی( دانستهها، مدیریت و انبوهسیاست
 برنامه فوق شناخته شده است.

بررسی و مقایسه وضعیت "وان ای با عن(، در مقاله1383سید حمید حبیبیان، علی اکبر مهرابی، حسین ارزانی و محسن شوکت فدایی ) -
دهند که با ی، نشان م"(ن )فارسدشت بکابرداری از مراتع ییالقی بین عشایر کوچنده، اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در تولید و بهره
سکان عشایر اهای رنامهشت بکان، ببرداری از مراتع ییالقی در دهای تولید و بهرهگیری های مختلف از نظر شاخصها و نتیجهتوجه به بحث

ی طرح )از سال زمان اجرا قل در مدتراعت به زراعت دامداری، حداز -برداران از دامداریهدایت شده، هیچ تأثیری در تحول شیوه معیشت بهره
   ( نداشته است. 1381لغایت  1372
 

 اسکان 
ور آن از اقتصاد به تبع تص شدن و اسکان عشایر کوچنده، به تبع معنای لغوی آن از چادر به چهار دیواری رفتن و در مکان ثابتی ماندگار

اشد و ضمناً بن کردن میجانشیکجایی باز داشتن و آنان را یت و جابهکشاورزی گذر کردن است. پس اسکان یعنی ایالت و عشایر را از حرک
 (.217: 1376ابدی، اید )عنمنحوه معیشت آنان نیز به تبع این تغییر نحوه زندگی به زندگی رعیتی در روستا یا شهرنشینی تغییر می

یازمند بازنگری است. اسکان به نمفهوم اسکان "ه است: آمد 1371المللی عشایر و توسعه در سال ی کنفرانس بینطور که در بیانیههمان
ی مکان توسعهاقتصادی که جتماعی و اایافته فضایی، ریزی سازمانبرنامه و غیراقتصادی نیست، بلکه عبارتست از: برنامهسازی بیمعنای خانه

ه بم برای آنان که میل دارند و ه ن تمایلی آنان که به اسکاآورد. به هر حال باید امکانات هم برامنابع انسانی و حمایت از مراتع را فراهم می
 (. 95: 1383)حیاتی،  "کوچ دارند، فراهم آید

 

 نظریات مربوط به کوچ و اسکان
 های عشایری وجود دارد: اکنون چهار برداشت متفاوت درباره استراتژی دولت نسبت به جماعت

 

 کوچ
انی داشته و امالً همخوکایران  روی یک روش زندگی است که با شرایط اکولوژیکی و اقلیمیباشند که زندگی کوچگروهی بر این اعتقاد می

مانی که زشند که تا ا داشته بابایست این حق ری عشایری میباشد. از سوی دیگر جامعهی پایدار میدر راستای حفظ محیط زیست و توسعه
دی ری و روستایی با مسایل زیاکنند که ما برای معیشت شهوهی دیگر اظهار می(. گر93مایلند به زندگی کوچروی خود ادامه دهند )همان: 

م هر روستاهای پردرآمد ینیم. ما دد بیافرای جدیتوانیم قبل از این که مسایل اشتغال را در آن ابعاد رفع نماییم، مسئلهدست به گریبانیم و نمی
ن این دیدگاه به جامعه (. طرفدارا33-34: 1370نصرت، ر را هم روستایی کنیم )بخشندهرشد بپردازیم، حال عشاینتوانستیم به تثبیت جمعیت روبه

-تصادی از بهرهوژیکی و اقعد اکولها از بنگرند که شیوه معیشت آنعشایری نه به عنوان مسأله و مشکل بلکه به چشم یک سرمایه اجتماعی می

برابر درآمد  10ی ال 2بسته  ساکن و که نظام عشایری در مقایسه با سیستم دامداری دهدمطالعات جهانی نشان می .وری و کارایی برخوردار است
اک و ای  شدید خاقع فرسوکند و ایده چرای بی  از حد به عنوان علت تخریب محیط زیست، صحیح نیست و در اقتصادی بیشتر تولید می

ی. سو، هودتر است )شود، مشیمها از تحرک دام کاسته که در آن های دایمی و آبشخورهاگاهبیابانی شدن به طور عمده در اطراف سکونت
1380 :314.) 

 

 اسکان 
هایی از مردم شکافته نشده و تحلیل محتوای مفهوم اسکان به عنوان تغییر و تحولی مهم در شیوه و رفتار اجتماعی و اقتصادی جماعت

ی وضعیت موجود، نه از نظر مردم عشایر قابل تحمل است و نه از نظر ه، ادامه(. از نظر طرفداران این دیدگا187: 1380نگردیده است )کیاوند، 
اجتماعی قابل دوام است. در دنیایی که مردم کشورها، در سرنوشت خوی  سهیم بوده و با به کارگیری دان  و معلومات خود هر روز وضعیتی 
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رداری از هرگونه اقدامات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی تنها به رفع نیازهای توان انتظار داشت که گروه عظیمی بدون برخوبهتر از قبل دارند نمی
(. یکی از دالیل طرفداران این دیدگاه، اسکان عشایر برای 743: 1388هم با این همه مشکالت و گرفتاری )درداری، اولیه خود مشغول باشند، آن

ر قشقایی از فارس و بختیاری از شمال خوزستان برای ییالق به غرب زندگی عشایری مبتنی بر کوچ است و هرساله عشای"حفظ مراتع است. 
دهیم تا با آیند و مراتع ما دیگر ظرفیت چرا ندارند. به همین دلیل به سمت اسکان عشایر باید حرکت کرد. ما عشایر را اسکان میاستان می

ترین (. از مهم5: 1383)اکبری،  "کنندبیشتری از مراتع استفاده می تلفیقی از زراعت و استفاده از مرتع امرار معاش کنند. بدین ترتیب با دقت
 توان به موارد زیر اشاره کرد:دالیل موافقان اسکان می

 شیوه زیست عشایری یک روش کهنه است که دوران آن سپری شده است. -

 زا است.ومرجگرد، غیرضرور، مخرب و هرجکوچندگی ذاتاً نوعی عقب -

 های عشایری است.غالباً ناشی از چرای زیاد دام تخریب مراتع -

 برداری مشاع از مراتع نسبت به بقای آن توجه الزم را ندارند.عشایر به لحاظ بهره -

 مشارکت عشایر در فعالیت اقتصادی ملی ناچیز است. -

 وری کمتری دارند.یافته، بهرهعشایر نسبت به جماعت اسکان -

 پذیر نیست.از بین بردن شکاف بین زندگی عشایری و شهری امکان تحقق عدالت اجتماعی و -

 مندی از خدمات باید اسکان یابند.عشایر برای بهره -

 (.5مان: شوند )ه مزیت نسبی جمعیت محدودی به نام عشایر در برابر کل جامعه چیز مهمی نیست و بهتر است نادیده گرفته -
 

 ترکیبی از کوچ و اسکان 
بر  نظرانصاحببرخی از (. 189: 1380، گیرد )کیاوندمیه کوچ گفته شد و آنچه درباره اسکان بیان شد این برداشت را نیز در برآنچه دربار 

ل نداریم. تنها مطلق را قبو اسکان»لف هستند. امنظور تلفیق شیوه کوچ و یکجانشینی تأکید داشته و با اسکان دایم مخاسکان موقت عشایر به
ی دوجانبه نیازها ،یوهدولت موظف است با تلفیق این دو ش وجانشینی است تلفیق کوچ و یک ،تواند برای عشایر مفید باشدیرویکردی که م

 (.15: 1388)سازمان امور عشایر ایران،  «عشایر را برطرف کند
 

 گردانی  رمه
پان تنها، به وپان یا چوچانوار و توسط رئیس یا مرد خگردانی یعنی ساکن شدن خانوار یا خانواده عشایری در جایی و حرکت دادن رمه رمه

 ی در اقتصادی تولید لبنمرحله گذر از"یابی کرده است: (. پاپلی یزدی، پیدای  رمه گردانی را چنین علت189: 1380جایی دیگر )کیاوند، 
 "کنندهی نمیله را همراگیژه زنان وای انسانی به هگردانی است و در نتیجه گروهنشینی به رمهعشایری به تولید گوشتی، گذر از مرحله کوچ

وشت کشور، که به وسیله عشایر گدرصد  45(. پژوهشگری معتقد است که برای احیای اقتصاد دامپروری و افزای  سهم 79: 1367)پاپلی یزدی، 
گردانی در که رمهبا توجه به این نده دیگری(. پژوه261: 1370گردانی جایگزین مناسبی است )نوذری، درصد، رمه 170شود، به حدود تولید می

میراحمدی، )ا "ه دهیمخاتم "رهاایل شه"ریزی صحیح به ساخت این فرایند را با برنامه"کند: فرایند زمان در حال تکوین است پیشنهاد می
وسیله  دگردانی هماستقرار خو وپولی کند که با برقراری تعاونی، روابط های نمونه عشایری را پیشنهاد می(. محقق دیگر شهرک381: 1370

ار از ردانی را به عنوان مرحله گذ(. و آخرین نظر از آن محققی است که رمه گ282: 1370آزمون و هم عامل تشویق دیگران باشد )رئیس دانا، 
 .(71: 1370داند که باید تشویق شود )جمشیدیان، نشینی به موقعیت معقول و مطلوب استقرار عشایر میکوچ

دو گروه تقسیم  ی دارند، بهنشینوچی زندگی کتوان بر مبنای نوع گرای  و تمایلی که در ارتباط با ادامهدر حال حاضر عشایر کشور را می
ر میان عشایر ددو گرای   جود ایندهند. وروی دارند و گروهی که اسکان را ترجیح مینمود: گروهی که به دالیل عمده، تمایل به کوچ و کوچ

بهبود و  ت الزم جهتردن امکاناکند: اول فراهم کی عشایر الزامی میمشی پیشنهادی برای زندگی آیندهبینی دو هدف را در خطپی  کشور
 (. 85: 1374، نی و ترکانان )ایروامندان به اسکریزی شده عالقههای الزم برای اسکان برنامهنشینی و دوم: ایجاد زمینهاصالح زندگی کوچ
باشد. شهرستان شیراز تقریباً در های اسکان عشایردر سطح کشور میترین طرحهای حاصلخیز و محل اجرای مهمس دارای دشتاستان فار

-شود، که پذیرای تعداد زیادی از عشایر طوایف عمله، فارسیمرکز استان قرار گرفته و از جمله مناطق ییالقی و قشالقی عشایر محسوب می
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بزرگ از ایل قشقایی و طوایف عرب و کرد شولی از ایل خمسه است. تقریباً دو سوم کل شهرستان در اشغال عشایر  مدان، دره شوری و کشکولی
اسکان شده کنند. بخشی از عشایر نیمهنشینی زندگی میهای عشایری است. بخ  قابل توجهی از عشایر هنوز به شیوه کوچراهمختلف و یا ایل

خانوار می باشد. وسعت کل  4633نفر در قالب 24638، جمعیت عشایری شهرستان 1387اند. بر طبق آمار سال هیافت و برخی دیگر تماماً اسکان
رأس دام در ییالق و قشالق به دامداری  618000هکتار آن متعلق به عشایر بوده و با  171727هکتار است، که  381392مراتع شهرستان 

باشد. منطقه مورد مطالعه ما در این پژوه ، کانون کانون خودجوش )حمایتی( می 5دایتی و کانون ه 5اشتغال دارند. این شهرستان دارای 
کیلومتری شهر شیراز واقع شده است. بخ  ارژن شامل سه دهستان  25باشد که در اسکان گودگپ در محدوده بخ  ارژن شهرستان شیراز می

انون اسکان گودگپ در محدوده دهستان قره چمن واقع شده است. در اجرای باشد که کسرخی میهای دشت ارژن، قره چمن و کوهمرهبه نام
شده اسکان داده مدان، در محدوده ییالقی به صورت هدایتخانوار از تیره عمله طایفه فارسی 350، به صورت تدریجی1382این طرح، از سال 

ها اهی و حفاظت از مراتع و پوش  گیاهی محدوده ییالقی و قشالقی آنها از امکانات رفاند. هدف دولت از اسکان این تیره، برخورداری آنشده
 بوده است. بنیاد مسکن انقالب اسالمی، به عنوان مجری طرح، مسئولیت آماده سازی و واگذاری زمین را به عهده داشته است.

دی و ضعیت اقتصاوهبود براهی برای  به دلیل داشتن نق  مهم عشایر درنظام اقتصادی و تولیدی کشور ضروری است، به دنبال یافتن
ولت و بررسی رح اسکان دطزیابی اجتماعی این قشر محروم از طریق اسکان دائمی و فراهم کردن امکانات زندگی بهتری برای آنان باشیم. ار

  ، بررسیلی این پژوهاص. هدف ریزان عشایری کشور استیافتگان از نظر اقتصادی و اجتماعی، در این مسیر راهگشای برنامهوضعیت اسکان
ی طرح اسکان مدهای اجرا( و پیایافته در کانون اسکان گودگپ )واقع در بخ  ارژن شهرستان شیرازوضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان

 . در همین راستا دو سؤال اساسی به این منوال مطرح گردیده است:باشدشده میهدایت
 ؟گودگپ چه تأثیراتی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای اسکان یافته داشته است سکاناطرح اسکان عشایر در کانون  -1 
 ت؟شایر در کانون اسکان گودگپ چه تأثیراتی بر وضعیت اجتماعی خانوارهای اسکان یافته داشته اسطرح اسکان ع -2

 برای پاسخگویی به این سؤاالت دو فرضیه به شرح ذیل بیان شده است:
 یافته شده است.ارهای اسکانبهبود وضعیت اقتصادی خانو طرح اسکان عشایر موجب -1
 یافته شده است.رح اسکان عشایر موجب بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای اسکانط -2

 

 شناسی پژوهشروش
ن یا جامعه آماری تحلیلی است. -پژوه  حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش انجام آن توصیفی  

از  نمونه اند. برای برآورد حجمتهخانوار( هستند که در کانون اسکان گودگپ اسکان یاف 350مدان )تحقیق کلیه خانوارهای تیره عمله فارسی
 ساده تصادفی گیرینمونه روش هباشد که بنفر می 180 کوکران استفاده شده است. طبق محاسبات صورت گرفته، تعداد نمونه مورد نظر فرمول

ده است. در شدانی بهره گرفته ای و روش میآوری اطالعات، از مطالعات کتابخانهآمده است. برای جمع عمل به پرسشگری مستقیم طور به و
ان ردی سرپرستفشخصات مروش میدانی عالوه بر تکمیل پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه نیز انجام شده است. بخ  اول پرسشنامه، شامل 

مداری و اغداری، دااعت و بهای زرانداز و اشتغال در بخ سؤاالت مربوط به سنج  وضعیت اقتصادی )درآمد، پس خانوار است. بخ  دوم،
 زبرخورداری ا مسکن، صنایع دستی در دو دوره قبل و بعد از اسکان( و بخ  سوم، سؤاالت مربوط به سنج  وضعیت اجتماعی )وضعیت

یت زنان و میزان سوادی، وضعزان باسی به وسایل ارتباطی، میزان دسترسی به وسیله نقلیه، میامکانات رفاهی، نوع سوخت مصرفی خانوار، دستر
موضوعات  ای درخانهطالعات کتابمها، مصاحبه، آوری شده از پرسشنامهشود. اطالعات جمعیافتگان را شامل میومیر( اسکانموالید و مرگ

 اند. تجزیه و تحلیلررسی شدهبندی، تجزیه و تحلیل و بطبقه  Spssکمک نرم افزارمشخص تفکیک و به ترتیب اولویت موضوعی اطالعات به 
مانند  مار توصیفیوجود در آهای ماز روشها وصیف دادهجهت بررسی و تاطالعات در دو بخ  آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. 

 عات، با استفاده ازل اطالیتجزیه و تحل رها استفاده شده است. در مرحله بعد،انواع نموداو  تراکمیجداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد 
اند. نج  و آزمون قرار گرفتهسای و ویلکاکسون مورد نمونهتک Tهای پژوه  با استفاده از آزمون آمار استنباطی صورت گرفته و فرضیه

 :هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند ازشاخص
 ، باغداری، دامداری و صنایع دستی؛ های  زراعتانداز و اشتغال در بخ شاخص اقتصادی: وضعیت درآمد، پس -
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عداد های جمعی، توپز، دسترسی به رسانهضعیت مسکن، دسترسی به امکانات رفاهی، سوخت مصرفی خانوار برای پختوشاخص اجتماعی:  -
اسوادی، میزان و بشی، میزان ات آموزوسیله نقلیه، امکانات بهداشتی و درمانی، خدمات اداری، خدممسافرت، دید و بازدید و گردش، دسترسی به 

 ضور در اجتماع. تحصیل و ح زنان به ومیر و عوامل مؤثر بر کاه  آن و تمایلهای مختلف، میزان موالید و مرگاهمیت مشارکت زنان در فعالیت
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
درجه  53دقیقه تا  48درجه و  51های جغرافیایی ، در بین طول(کشور قرار دارد غربیدر استان فارس و در جنوب )شیراز گستره شهرستان   
 دقیقه واقع شده است. این محدوده از شمال به شهرستان مرودشت، از 57درجه و  29دقیقه تا  1درجه و  29های جغرافیایی دقیقه و عرض 35و 

این شهرستان به سه بخ  شود. به شهرستان کازرون متصل می غربستان فسا، از جنوب به فیروزآباد و از به شهر شرقیجنوب  -شرق 
 باشد. دهستاندشت ارژن، قره چمن و کوهمره سرخی می هایارژن شامل سه دهستان به نام بخ گردد. )مرکزی، ارژن و زرقان( تقسیم می

. متر است 1922ارتفاع مرکز بخ  از سطح دریا  مساحت دارند.کیلومترمربع  730چمن و دهستان قره 460دشت ارژن  ،733کوهمره سرخی 
کانون اسکان گودگپ در بخ  ارژن از شهرستان شیراز و تحت نفوذ دهستان قره چمن قرار گرفته است. فاصله آن تا شهر شیراز )مرکز 

ارژن که راهی اصلی و ملی محسوب می شود، در قسمت  -شیراز  متر است. محور 8/1900کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا  25شهرستان( 
آغاج شمالی کانون اسکان گودگپ واقع است. کانون اسکان از شرق به اراضی کشاورزی، از غرب به اراضی بایر و از جنوب به رودخانه قره

ر کرده است. بستر رودخانه در مواقع خشک سال به ای فصلی از کنار آن عبوشود و بر روی سطحی تپه مانند شکل گرفته و رودخانهمحدود می
کازرون دارای جاده ورودی آسفالته است. از طرف جنوب غربی به -نماید. کانون اسکان گودگپ از سمت راه اصلی شیراز ای رخ میشکل دره

راه دیگر وجود دارد که هر دو خاکی  آباد و همچنین از سمت جنوب شرقی به طرف چشمه فاطمی نیز دوآغاج و روستای ملکسمت رودخانه قره
 دهد.چمن، شهرستان شیراز و استان فارس را نمای  می(، موقعیت کانون اسکان گودگپ، دهستان قره1) شکلهستند. 
 

 

 . نقشه موقعیت و حدود جغرافیایی کانون اسکان گودگپ1شکل 

 

 ها و بحثیافته
های زراعت و باغداری، دامداری و انداز ماهیانه، وضعیت اشتغال در بخ د و پسبرای سنج  وضعیت اقتصادی پاسخگویان، میزان درآم  

صنایع دستی قبل و بعد از اسکان، مورد بررسی قرار گرفته است. در بعد اجتماعی، وضعیت مسکن، امکانات رفاهی، سوخت مصرفی خانوار برای 
د و بازدید و گردش، دسترسی به وسیله نقلیه، امکانات بهداشتی و درمانی، های جمعی، تعداد رفتن به مسافرت، دیوپز، دسترسی به رسانهپخت
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ومیر و های مختلف و اهمیت آن، میزان موالید و مرگخدمات اداری، خدمات آموزشی ارائه شده، میزان باسوادی، میزان مشارکت زنان در فعالیت
 در زمان قبل و بعد از اسکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. عوامل مؤثر بر کاه  آن و تمایل زنان به تحصیل و حضور در اجتماع

 

  آمار توصیفی

 وضعیت اقتصادیالف( 

 اندازدرآمد و پس ـ
ن بوده است. این در حالی است که توما 300000تا  150000درصد خانوارهای مورد بررسی قبل از اسکان، بین  8/47میانگین درآمد ماهیانه 

سکان آنان ای  درآمد خانوارها بعد از گر افزاتومان درآمد دارند و این مطلب بیان 500000تا  300000نان، ماهیانه درصد آ 8/52بعد از اسکان 
 صنایع دستی، مشاغلی ور دامداری ب، عالوه شده است، اما بعد از اسکانباشد. قبل از اسکان، منبع درآمد اکثر افراد از راه دامداری تأمین میمی

 60ه انداز ماهیانگین پساست. میان د آوردهبنایی، کارگری و ... نیز ایجاد شده و منابع درآمدی دیگری غیر از دامداری را به وجومانند کشاورزی، 
تا  50000درصد آنان بین  7/51، تومان بوده است، در حالی که بعد از اسکان 50000درصد خانوارهای مورد بررسی، قبل از اسکان کمتر از  

انداز زای  پسباشد. افیمسکان آنان اانداز خانوارهای عشایر بعد از گر افزای  پسانداز ماهیانه دارند و این مطلب بیانپس تومان 150000
افراد  باشد. اینتومان می 50000، کمتر از درصد خانوارها بعد از اسکان 25انداز ماهیانه خانوارها مرهون افزای  درآمد خانوارهاست. میانگین پس

ه آب و برق و خرید جمله هزین جدید )از هایها بعد از اسکان و ایجاد هزینهانداز آنان به علت افزای  هزینهاند که مقدار پسعنوان کرده نیز
 باشد. تر از گذشته میلوازم زندگی نوین( بسیار کم

 

 وضعیت اشتغال در بخش زراعت و باغداریـ 

ها، هادهن به ، دسترسیباغی و زراعی تولیدات زمین زراعی و باغی دیم کاه  یافته و تنوع بنابر نظر اکثریت سرپرستان خانوار، مقدار
 اری، مقدارباغد و زراعت در وینن تکنولوژی از کشاورزی، استفاده خدمات مراکز به باغی، دسترسی و زراعی محصوالت عرضه بازار به دسترسی
 اغی درآمد،ب و زراعی تولیدات زانباغداری، می و زراعت برای نیاز مورد آب بی، مقدارآ باغی و زراعی زمین دیم، مقدار باغی و زراعی زمین
-بی  ه قبل از آنعد از اسکان نسبت ببباغداری، در زمان  و زراعت بخ  در گذاریسرمایه سال و میزان در تولید باغی، هزینه و زراعی تولیدات

رداختند که این پاورزی میبه کش لت عدم سکونت در مکان معین، تعداد اندکی از مردمتر شده است. این بدان علت است که در زمان کوچ به ع
ی و برداشت محصول به کشاورز پرداختن تری نسبت به بقیه داشته و برخی از ایام از سال را جدا از خانواده خود برایهای کمافراد تعداد دام

های خود را دام ری از مردموده، بسیان در کانون اسکان گودگپ که محل ییالقی عشایر باند. با شروع اسکابردهتر در گرمسیر( به سر می)بی 
. عالوه بر اندول شدهری مشغفروخته و با وجود موقعیت طبیعی و خاک مناسب این محل و بارش مطلوب در منطقه به شغل کشاورزی و باغدا

باغ و زمین زراعتی  ، نیز دارایها بودهآباد سرمشهد که محل قشالقی آنین و حسیناند که در منطقه داداین برخی از این افراد نیز اظهار کرده
 .آبی هستند

 

 وضعیت اشتغال در بخش دامداری و دامپروری ـ 

 درصد خانوارها نسبت به قبل از اسکان خیلی کمتر شده است؛ 8/42های تعداد دام  -
سترسی به بازار دها و دام داری، تغذیهگذاری در بخ  دامها، میزان سرمایهداری داممیزان تولیدات دامی، درآمد تولیدات دامی، فضای نگه -

 نسبت به قبل از اسکان کمتر شده است؛ عرضه محصوالت دامی
 ست؛ تنوع تولیدات دامی و آشنایی با روش های جدید دامداری و دامپروری نسبت به قبل تغییری نکرده ا  -
  ؛تر شده استمی)دامپزشکی و...( نسبت به قبل بی بهبود مرتع و دسترسی به مراکز خدمات دا هزینه تولیدات دامی در سال، -

های نوین، نیمه تر برای تبدیل روش سنتی دامداری به روشگذاری بی ها، نیاز به سرمایهبا اسکان عشایر و کمبود فضا برای نگهداری دام
محیطی مربوط به آلودگی محل اسکان )دامدارها عت از چرای دام در مراتع، مشکالت زیستتر، ممانصنعتی و پرواربندی، نیاز به تغذیه بی 

راه مجبور به نگهداری دام در مکانی مشخص شده در خارج از کانون هستند(، افزای  هزینه نگهداری و مخارج درمانی دام، اکثر این افراد تنها 
رغم اند. علیها بود، یافته و به زراعت و مشاغل جانبی دیگر روی آوردهنی شغل اصلی آنهای خود و ترک دامداری که زماچاره را در فروش دام
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ا پیامدهای منفی در این بخ ، اسکان عشایر پیامدهای مهم دیگری از جمله بهبود قابل توجه در مراتع را نیز به دنبال داشته است. همچنین ب
تواند به عنوان شغلی سودآور در و غیراقتصادی دامداری به دامپروری نیمه صنعتی، می گذاری در این بخ  و تبدیل روش سنتیافزای  سرمایه
 نظر گرفته شود.

 

 وضعیت اشتغال در بخش صنایع دستیـ 
 دسترسی به مواد اولیه و تنوع تولیدات نسبت به قبل تغییری نکرده است.   -
ر عرضه ترسی به بازاگذاری در بخ  صنایع دستی، دسمیزان سرمایه شود،ایع دستی میمیزان تولیدات، مدت زمانی که صرف تولید صن -

 ده است.تر شی بی کان خیلتر شده است و هزینه تولید در سال نسبت به قبل از استولیدات، درآمد حاصل از تولید نسبت به قبل بی 
دی را صرف ان زمان زیاها، زنامدلیل تعداد زیاد دگیرد. قبل از اسکان، به تر توسط زنان عشایر صورت میپرداختن به صنایع دستی بی  

ردند به تولیدات کت پیدا می، زنان فرصشد )فصل ییالق(ها تمام میکردند و فقط زمانی که دوره شیردهی دامها و تولید لبنیات میدوشیدن دام
سکان، ا، بپردازند. بعد از می کردند( استفاده روزمره خود از آنچادر، گلیم، جاجیم و لوازمی که در زندگی صنایع دستی و لوازم مورد نیاز خود )سیاه
-قالی و شغل ار قالی هستندها دارای در خانوارپردازند. همچنین اکثتر به تولیداتی که جنبه تزئینی دارند، میبه دلیل عدم نیاز به این لوازم، بی 

پیدا کرده و برخی  یار افزای یاز، بسنته است. البته هزینه خرید مواد مورد های اخیر رونق بسیاری گرفبافی به دلیل افزای  قیمت آن در سال
نه قالی، دو برابر هزی د از اتمامند که بعهای خود را در مقابل خرید مواد اولیه به خریدارها پی  فروش کناند که مجبور هستند قالیاظهار کرده

را در  ستقیماً تولیدات خودارها نیز مخی خانوباز هم سود دریافتی قابل توجه است. البته بر کنند. با این وجود،مواد اولیه را از قیمت قالی کم می
 دارند.تری دریافت میبازار شیراز به فروش رسانده و سود بی 

 

 ب( وضعیت اجتماعی

 وضعیت مسکنـ 
د بقیه در گرمسیر دارای درص 1/6اند. برزنتی( بودهچادر یا چادر درصد خانوارهای مورد بررسی فاقد مسکن )دارای سیاه 9/93قبل از اسکان،  

 7/96نون انون هم اککن در این اند. با اسکابردهیک خانه شخصی نداشته و همگی در چادر به سر میخانه شخصی بوده، ولی در ییالق هیچ
های خانه دلیل ناتمام بودن ساخت اند بهردهنشین هستند و اظهار کدرصد خانوارها اجاره 3/3باشند. درصد خانوارها دارای مسکن شخصی می

 واند )در منطقه دادین کونی داشتهدرصد خانوارها یک واحد مس 1/6برند. قبل از اسکان های استیجاری به سر میشخصی خود مدتی را در خانه
رها درصد خانوا 9/93ز اسکان اند. قبل ادرصد خانوارها صاحب یک واحد مسکونی شده 100آباد سرمشهد(، در صورتی که بعد از اسکان حسین

ر( بوده نف 11کم ) ن، قبل اسکان بسیاردرصد خانوارها در واحد مسکونی خود چهار اتاق دارند. افراد صاحب مسک 3/63فاقد اتاق و بعد از اسکان 
رصد خانوارها د 5/64واحد مسکونی  ربنایکرده است. ولی در زمان بعد از اسکان مقدار زیمتر تجاوز نمی 110و مقدار زیربنای مسکن آنان از 

صالح اند که مساکن آنان نامناسب و ماند، اظهار کردهنفر( صاحب مسکن بوده 11متر مربع و باالتر بوده است. افرادی که قبل از اسکان ) 120
مطلوبی نداشته است.  و کارایی هکردمی تفادهها اسکار رفته در آن عمدتاً خشت و سقف آن با چوب پوشانده شده بوده که فقط در زمستان از آنبه

اصول  وساز طبقاختسدرصد مساکن ساخته شده در کانون اسکان گودگپ از آجر و سنگ و آهن استفاده شده و  100در حال حاضر در 
اند. هم اکنون عمر مسکن هل داشتسا 10تا  5گیرد. افراد صاحب مسکن در زمان قبل از اسکان، مساکنی با عمر مهندسی و با نظارت صورت می

ر ده زمان زیادی از اسکان عشایر باشد، که نشان دهنده این است کسال می 10تا  5درصد بین  3/48سال و  5تا  1درصد خانوارها بین  7/51
 این محل نگذشته است.

 

 امکانات رفاهی ـ 
 انات دسترسیسیار کمی به این امکباند و تعداد مکاناتی بودهخانوار مورد بررسی فاقد هرگونه ا 180خانوار از  171قبل از اسکان عشایر 

اضالب و فگاز، حمام،  کشی، برق،آب لوله یافته از بسیاری امکانات از جملهاند. این در حالی است که بعد از اسکان همه خانوارهای اسکانداشته
 اند. مند شدهیخچال بهره
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 وپزخانوار برای پختسوخت مصرفی ـ 
د از اسکان، برای فته، اما بعره کار میباند. همچنین فضوالت دامی و نفت نیز کردهوپز استفاده میاسکان، عمدتاً از هیزم برای پختقبل از 
 م است.ال انجاحکشی در وپز فقط از گاز مایع استفاده شده و در حال حاضر نیز عملیات گازرسانی و انتقال گاز لولهپخت

 

 جمعی هایدسترسی به رسانهـ 
رها به ن همه خانواد، اما بعد از اسکاانهای جمعی دسترسی نداشتهخانوار مورد بررسی به هیچ یک از رسانه 180خانوار از  96قبل از اسکان، 

مجالت و تفاده از ف امکان اسهای اطرازنیان، شیراز و روستااند، که به دلیل نزدیکی به شهرخانهتلویزیون دسترسی داشته و برخی اظهار کرده
ر کانون اد خدمات اینترنتی دیاز به ایجنولوژی، ها، خارج از کانون اسکان وجود دارد، اما با با پیشرفت روزافزون تکنروزنامه و اینترنت نیز برای آن

 گردد. اسکان احساس می
 

 مسافرت، دید و بازدید و گردشـ 
عیت اجتماعی بود وضهکازرون( و ب -لیل واقع شدن کنار جاده اصلی شیرازتر )به دبعد از اسکان، به دلیل دسترسی به وسایل نقلیه بی 
لی واند، مسایگان داشتههشاوندان و با خوی تریاند که قبل از اسکان روابط صمیمانهعشایر، این تعداد افزای  یافته است. البته برخی اظهار داشته

راف افزوده شده وستاهای اطهرها و رشوآمد به تعداد رفتن به گردش و خرید و رفتوبازدید از همدیگر کمتر شده و به بعد از اسکان تعداد دید
 است.

 

 دسترسی به وسیله نقلیه ـ 

-ی در زمان قبل از اسکان، برای رفتخانوار از وسیله نقلیه شخص 40خانوار از وسیله نقلیه عبوری و فقط  109خانوار مورد بررسی،  180از 

-نیه عبوری، میفرادی که از وسایل نقلیخانوار دارای وسیله نقلیه شخصی هستند. همچنین به تعداد ا 58از اسکان،  کردند. بعدوآمد استفاده می

یافته رهای اسکانماعی خانواوابط اجتاند، افزوده شده است. این امر نشان دهنده افزای  رفت وآمد و بهبود رکردهبوس و اتوبوس استفاده می
 باشد.می
 

  اشتی و درمانیامکانات بهدـ 
ن همه ند. ولی بعد از اسکااار نبودهبرخورد یک از امکانات بهداشتی و درمانیقبل از اسکان، تعداد بسیار اندکی دارای حمام بوده و بقیه از هیچ

 .اندمند شدهخانوارهای مورد بررسی از امکانات خانه بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی دام و حمام بهره

 

 به خدمات اداریدسترسی ـ 
شهرها و  در راکز موجودود به مخاند، و برای برآوردن سایر نیازهای قبل از اسکان، خانوارهای مورد بررسی دارای شورای عشایری بوده

دین( ن و داچرامکا د، خیرآباد،آباسینزنیان و روستاهای حروستاهای واقع در محدوه ییالقی و قشالقی )شهرهای شیراز، کازرون، باالده و خانه
 اند. بعد از اسکان، خانوارها از خدمات شورای روستا، دهیاری و بسیج برخوردار هستند.کردهمراجعه می

 

 خدمات آموزشی ـ 

شده است. ولی در برخی موارد به اند، که در فصل ییالق و قشالق تشکیل مینشینی، دارای مدرسه عشایری بودهاین خانوارها در زمان کوچ
رسانده است. به دلیل نبود امکانات آموزشی، های خود را به پایان مینشینی، قبل از شروع فصل ییالق، معلم عشایر کالسدلیل مشکالت کوچ

ها را به مدارس هایی که مایل به ادامه تحصیل فرزندان خود بودند، آنپرداختند. خانوادهافراد فقط تا پایان دوره ابتدایی به تحصیل می تربی 
ختران گشتند. اکثر دهای خود باز میفرستادند، که بعد از تعطیلی مدارس پی  خانوادهروزی در شیراز، کازرون، قائمیه و باالده میعشایری شبانه

های نهضت اند. بعد از اسکان، یک مدرسه ابتدایی در کانون احداث شده است. همچنین کالسعشایر از این ادامه تحصیل محروم بوده
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وآمد از سرویس گردد. البته مدارس راهنمایی و دبیرستان نیز در روستاهای اطراف وجود دارد، که برای رفتسوادآموزی برای زنان نیز برگزار می
 گردد.تفاده میاس

 

 میزان باسوادیـ 

 ن، تغییر چندانی در تعداد مردان باسواد در مقطع ابتدایی ایجاد نشده است؛ بعد از اسکا -
 یافته است؛ تعداد زنان باسواد در مقطع ابتدایی افزای  -

 اسواد در مقطع راهنمایی بعد از اسکان کاه  داشته است؛تعداد مردان و زنان ب -
 ن و زنان باسواد در مقطع دبیرستان بعد از اسکان افزای  داشته است؛تعداد مردا -

 ر مقطع دانشگاهی نیز افزای  داشته است؛تعداد مردان و زنان باسواد د -
آموزشی و  راکزم مندی ازبهره توان دسترسی به امکانات آموزشی موجود در روستاها و شهرهای محل سکونت،از دالیل افزای  باسوادی، می

ینی و نشدگی کوچط به زنهای نهضت سوادآموزی برای زنان، اسکان دائمی و کاه  مشکالت مربونشگاهی مرکز استان، برگزاری کالسدا
 تغییر پایگاه فکری خانوارها نسبت به قبل از اسکان را نام برد. 

 

 های مختلفمشارکت زنان در فعالیتـ 

ظیفه سنگین در وطرف دیگر  د و ازدهنرند. از طرفی کلیه امور خانه داری را انجام میزنان در جامعه عشایری نق  اقتصادی با اهمیتی دا
نان نسبت به زمان روزی زانهکار شب های دامی را به عهده دارند. در وضعیت اسکان از زحمت وامور دامداری، به ویژه در قسمت تهیه فرآورده

 دهد:می شود. اطالعات به دست آمده، نشانامع روستایی میشود و وضعیت اشتغال آنان شبیه زنان جوکوچ کاسته می
ین افراد دالیل خود اعت و باغداری نسبت به قبل از اسکان کمتر شده است. اردرصد افراد معتقدند که میزان فعالیت زنان در زمینه ز 6/30 -

اند که میزان رصد افراد نیز اظهار کردهد 9/28اند. وان کردهرا روی آوردن زنان به مشاغل خانگی و صنایع دستی و ناآشنایی آنان با کشاورزی عن
 اند ون امر برشمردهز دالیل ایاامی را دتر شده است. این افراد نیز آزاد شدن زنان از شغل دامداری و تولیدات فعالیت زنان در این زمینه بی 

 . کنندیمبرداشت(، همپای مردان فعالیت  اعتقاد دارند که برخی از زنان در تمامی مراحل کشاورزی )کاشت، داشت و

مر کاه  شدید این ا درصد افراد معتقدند که میزان فعالیت زنان در زمینه دامداری نسبت به قبل از اسکان کمتر شده است. دلیل 8/62 -
 تعداد دام و دامدارهاست.

راد معتقدند که ست. این افتر شده ابه قبل از اسکان بی  دند که میزان فعالیت زنان در زمینه صنایع دستی نسبتدرصد افراد معتق 1/56 -
 زنان با کاه  فعالیت در زمینه دامداری، اوقات فراغت بی  تری برای تولید انواع صنایع دستی دارند. 

 ل این امردلی تر شده است.درصد افراد معتقدند که میزان فعالیت زنان در زمینه مشاغل خانگی نسبت به قبل از اسکان بی  6/50 -
. عالوه بر این، باشدقه میهای منطهای آموزشی در زمینه خیاطی، آرایشگری، گلسازی و مواردی از این قبیل در روستاها و شهربرگزاری کالس

 پردازند. گیری و رنگرزی نیز میجات، عرقبرخی زنان در منازل خود به تهیه ترشی
 

 های مختلفاهمیت مشارکت زنان در فعالیتـ 
ته است. بعد یت قرار داشلویت سوم اهمدرصد افراد، مشارکت زنان در مشاغل زراعت و باغداری در زمان قبل از اسکان، در او 8/67از نظر  -

و ای  آن در دبرای زنان و افز دهنده کاه  اهمیت شغل کشاورزی و دامداریکاه  یافته است. این امر نشان 4/49از اسکان، این درصد به 
 دستی و مشاغل خانگی است.بخ  صنایع 

درصد افراد، بعد از  7/56ز اسکان در اولویت اول بوده  و از نظر امشارکت زنان در زمینه دامداری، قبل  اهمیتدرصد افراد،  7/66از نظر  -
 اشد.بدر اولویت چهارم قرار گرفته است. این امر نشان دهنده کاه  شدید اهمیت دامداری میاین اهمیت  اسکان

رصد افراد، بعد د 75از نظر  بوده است. ولی درصد افراد در زمان قبل از اسکان، صنایع دستی در اولویت دوم )بعد از دامداری( 7/46نظر  از -
 نها در ایفعالیت آن اری، اهمیتنه دامدباشد. به دلیل کاه  فعالیت زنان در زمیمشارکت زنان در این زمینه در اولویت اول می اهمیت از اسکان
 بافی( افزای  داشته است.خصوص قالیبخ  )به
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ز نظر ه است، ولی اقرار داشت اهمیتقبل از اسکان در اولویت چهارم  مشاغل خانگی درصد افراد، مشارکت زنان در زمینه 2/87از نظر  -
مکانات آموزشی در الیل کمبود دت. به اس مشارکت زنان در این زمینه در اولویت دوم قرار گرفته اهمیت درصد افراد در زمان بعد از اسکان 7/41

ز اسکان، شرایط ا. ولی بعد وده استنشینی، در زمان قبل از اسکان امکان پرداختن به این شغل بسیار کم بزمینه مشاغل خانگی و مشکالت کوچ
 گونه مشاغل فراهم شده است. بهتری برای پرداختن به این

 

 عتمایل زنان به تحصیل و حضور در اجتماـ 
تر نیز  طور که پی است. همان تر شدهدرصد افراد، تمایل زنان به تحصیل و حضور در اجتماع، نسبت به قبل از اسکان بی  6/70از نظر 

ان در وب برای زنقعیت مطلنشینی، فرصت کمتری را برای پرداختن به تحصیل و پیدا کردن موهای زندگی کوچگفته شد، مشکالت و سختی
ی اند. یکی از مزایاهقرار داشت ر پایینیهای مختلف در سطح بسیاکرده است. در واقع زنان عشایر از نظر سواد و آگاهی در زمینهجامعه فراهم می

مع شهری و ی راحت جوابا زندگ نشینی و فقر فرهنگی شدید است. این امر در مقایسههای زندگی کوچاسکان عشایر، رها شدن زنان از سختی
-امع آشکار میردم این جومابر با دستیابی مردم محروم عشایر را به امکانات موجود در شهرها و روستاها و داشتن حقوق برروستایی، ضرورت 

 سازد. 
 

 ومیر و عوامل مؤثر بر آنمیزان موالید و مرگـ 

درصد افراد میزان مرگ ومیر  4/64درصد پاسخگویان، میزان موالید نسبت به قبل از اسکان کمتر شده است و همچنین از نظر  80از نظر 
ی و رعایت نکات از باردار یشگیریپهای نیز کاه  یافته است. با احداث خانه بهداشت در کانون و مراجعه زنان، اطالعات زیادی در مورد روش

ی و افزای  رفاه نشینکوچ ت  مشکالشود، که این امر در کاه  میزان موالید مؤثر است. همچنین با کاهبهداشتی، در اختیار زنان گذارده می
، تر فرزندداشتن بی  یل آنان بهندگی، تمایافته به زجانشینی و تغییر طرز نگاه افراد اسکاننشینی به یکی زندگی از کوچخانوارها، تغییر شیوه

اند. با ر دانستهمان را مؤثت و دراشتوان گفت که پاسخگویان بی  از همه بهبود سطح بهدومیر میکمتر شده است. در مورد عوامل مؤثر بر مرگ
به طور قابل  ای میکروبییماری هومیر و بتر افراد، مرگاسکان و دستیابی به امکانات آب آشامیدنی، حمام، امکانات پزشکی و تغذیه سالم

 ای کاه  یافته است.مالحظه
 

 هاآزمون فرضیه

 ها در پرسشنامه، از آزمون متغیرهای مورد بررسی و نحوه سنج  آن های تحقیق با توجه به نوعدر این بخ  به منظور بررسی فرضیه

Tدار ویلکاکسون استفاده شده است. های عالمتای و آزمون رتبهنمونهتک 
 

 اول تحقیقآزمون فرضیهـ 
 یافته شده است.تصادی خانوارهای اسکانطرح اسکان عشایر موجب بهبود وضعیت اق -

-تحلیل قرار داده رد تجزیه وختلف موهای میافته را از جنبهعشایر بر بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای اسکان در این قسمت تأثیر طرح اسکان

 نمائیم که:( بیان شده است. با توجه به این جدول مشاهده می1ایم که نتایج حاصل در جدول )
 است. ای  درآمد ماهیانه خانوارهای اسکان یافته شدهطرح اسکان عشایر باعث افز -

 یافته شده است. انداز ماهیانه خانوارهای اسکانطرح اسکان عشایر باعث افزای  پس -
 یافته در شغل دامداری شده است.سکاناطرح اسکان عشایر باعث کاه  فعالیت خانوارهای  -
 شایر باعث افزای  فعالیت خانوارهای اسکان یافته در شغل باغداری شده است.طرح اسکان ع -
 کان عشایر باعث افزای  فعالیت خانوارهای اسکان یافته در شغل زراعت شده است.طرح اس -
 خانوارهای اسکان یافته در شغل صنایع دستی نسبت به قبل از اسکان تغییری نکرده است.  فعالیت -
 شایر باعث افزای  فعالیت خانوارهای اسکان یافته در مشاعل دولتی شده است.طرح اسکان ع -
 یافته در سایر مشاغل شده است. عشایر باعث افزای  فعالیت خانوارهای اسکان طرح اسکان -
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 های مختلف اقتصادینتایج آزمون ویلکاکسون در بررسی تأثیر طرح اسکان بر بهبود وضعیت اقتصادی افراد از جنبه. 1جدول 

های تعداد رتبه ردیف

 منفی

های تعداد رتبه

 مثبت

مجموع رتبه های 

 منفی

ه مجموع رتب

 های مثبت

سطح 

 معناداری

 000/0 7890 625 119 11 میانگین درآمد ماهیانه خانوار

 000/0 50/4384 50/665 87 13 انداز ماهیانه خانوارمیانگین پس

 1 0 0 0 0 وضعیت اشتغال

 000/0 9972 39 139 2 اولویت شغل دامداری

 001/0 50/201 50/778 9 35 اولویت شغل باغداری

 000/0 50/446 50/11956 10 147 زراعت اولویت شغل

 682/0 50/2746 50/2506 56 46 اولویت شغل صنایع دستی

 004/0 4 87 2 11 اولویت مشاغل دولتی

 000/0 50/13 50/286 1 23 اولویت سایر مشاغل

 
ای مونهنتک Tزمون آآن از  قبل ازهای مختلف اشتغال بعد از اسکان عشایر نسبت به به منظور بررسی تأثیر طرح اسکان بر وضعیت بخ 

 بیان شده است. 54( و )3(، )2های )ایم. نتایج حاصل در جدولاستفاده نموده
 

 الف( زراعت و باغداری
گیریم که، ای نتیجه مینهتک نمو Tهای سطح معناداری و میانگین نظرات به دست آمده از آزمون در بخ  زراعت، با توجه به ستون

جات نیز یفیصیر غالت و ه کشت ساپرداختند، اما بعد از اسکان، بزراعی و باغی )قبل از اسکان فقط به کشت گندم و جو میتنوع تولیدات 
سترسی به بازار منطقه(، د روستاهای وها در شهرها تر به مراکز توزیع نهادههای کشاورزی )دسترسی بی اند(، دسترسی به نهادهمبادرت کرده

مات ه مراکز خدترسی بعی و باغی )به دلیل فاصله اندک با مرکز استان و صدور محصوالت به سایر شهرها(، دسعرضه محصوالت زرا
راعت و باغداری نوین در ز کنولوژیزنیان(، استفاده از تکشاورزی )مراکز موجود در روستاهای خیرآباد و چرامکان و شهرهای شیراز و خانه

اعی و رزمقدار زمین  صول و...(،زنی، مراقبت از محهای جدید شخمها، روشک مباین، سموم و آفت)روش آبیاری تحت فشار، استفاده از ک
زینه نه تولید در سال )هباغی، هزی راعی وزباغی آبی، مقدار آب مورد نیاز برای زراعت و باغداری، میزان تولیدات زراعی و باغی، درآمد تولیدات 

گذاری در ن سرمایه...(، میزاوت محصول زنی، سموم، تهیه بذر، استفاده از کارگر برای برداشبیاری، شخمهای جدید آمربوط به استفاده از روش
متر شده رح اسکان کطاجرای  تر شده است. فقط مقدار زمین زراعی و باغی دیمی نسبت به قبل ازاین بخ ، نسبت به قبل از اسکان بی 

جرای طرح ه قبل از ابری نسبت طور کلی، وضعیت زراعت و باغداگردد که بهرات، مشخص میبا توجه به سطح معناداری و میانگین نظ است.
 اسکان بهبود یافته است.
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ت به قبل از ای در بررسی تأثیر طرح اسکان بر وضعیت بخش زراعت و باغداری بعد از اسکان عشایر نسبتک نمونه  Tنتایج آزمون . 2جدول 

 آن

سطح  درجه آزادی Tآماره آزمون  تمیانگین نظرا نتایج

 معناداری

 030. 179 2.191 3.1389 تنوع تولیدات زراعی  وباغی

 000. 179 17.857 3.8222 هادسترسی به نهاده

 001. 179 3.263 3.2667 دسترسی به بازار عرضه محصوالت زراعی و باغی

 000. 179 19.695 3.9611 دسترسی به مراکز خدمات کشاورزی

 000. 179 20.596 3.9500 اده از تکنولوزی نوین در زراعت و باغداریاستف

 000. 179 6.374- 2.6167 مقدار زمین زراعی و باغی دیمی

 000. 179 11.440 3.6833 مقدار زمین زراعی و باغی آبی

 000. 179 13.505 3.8389 مقدار آب مورد نیاز برای زراعت و باغداری

 000. 179 19.561 3.8722 اغیمیزان تولیدات زراعی و ب

 000. 179 15.035 3.8444 درآمد تولیدات زراعی و باغی

 000. 179 19.207 4.2278 هزینه تولید در سال

 000. 179 22.149 4.0444 گذاری در بخ  زراعت و باغداریمیزان سرمایه

 0.000 179 24.80 3.68 بخ  زراعت و باغداری

 

 ب( دامداری و دامپروری

گیریم که ای نتیجه میونهتک نم T های سطح معناداری ومیانگین نظرات به دست آمده از آزمون بخ  دامداری با توجه به ستوندر 
دامی نسبت به  تدرآمدتولیدا یدات دامی،ها، میزان تولها، تعداد دامگذاری در بخ  دامداری، تغذیه دامها، میزان سرمایهفضای نگهداری دام

ترسی به بازار مپروری، دسری و داهای جدید دامداطرح اسکان کمتر شده، هزینه تولید در سال، بهبود مرتع، آشنایی با روش قبل از اجرای
امی ده محصوالت زار عرضتر شده و تنوع تولیدات دامی، دسترسی به باعرضه محصوالت دامی نسبت به قبل از اجرای طرح اسکان بی 

ن گر این مطلب ر جدول بیاآمده د سطح معناداری و میانگین نظرات به دستن تغییری نکرده است. بنابراین نسبت به قبل از اجرای طرح اسکا
 .طور کلی وضعیت دامداری و دامپروری نسبت به قبل از اجرای طرح اسکان بدتر شده استاست که به
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 ز آنار وضعیت بخش دامداری بعد از اسکان عشایر نسبت به قبل ای در بررسی تأثیر طرح اسکان بتک نمونه Tنتایج آزمون . 3جدول 

سطح  درجه آزادی Tآماره آزمون  میانگین نظرات نتایج

 معناداری

 000. 179 14.545- 1.9222 هاتعداد دام

 000. 179 10.939- 2.1667 میزان تولیدات دامی

 000. 179 9.708- 2.2000 درآمدتولیدات دامی

 000. 179 14.114 4.0278 الهزینه تولید در س

 000. 179 18.867- 1.9278 هافضای نگهداری دام

 000. 179 10.031- 2.2333 گذاری در بخ  دامداریمیزان سرمایه

 000. 179 3.665- 2.6556 هاتغذیه دام

 000. 179 17.713 4.0722 بهبود مرتع

 063. 179 1.870- 2.9278 تنوع تولیدات دامی

 000. 179 6.400 3.3389 های جدید دامداری و دامپروریوشآشنایی با ر

 084. 179 1.739 3.1389 دسترسی به بازار عرضه محصوالت دامی

 000. 179 27.481 4.1333 دسترسی به مراکز خدمات دامی

 0.006 179 2.75- 2.89 بخ  دامداری

 
 ج( صنایع دستی

گیریم ای نتیجه مینمونه تک Tاداری و میانگین نظرات به دست آمده از آزمون های سطح معندر بخ  صنایع دستی با توجه به ستون
ذاری در بخ  صنایع گن سرمایه، میزاکه دسترسی به مواد اولیه، تنوع تولیدات، میزان تولیدات، درآمد حاصل از تولید، هزینه تولید در سال

تر شده ی رح اسکان بجرای طد صنایع دستی می شود نسبت به قبل از ادستی، دسترسی به بازار عرضه تولیدات، مدت زمانی که صرف تولی
 گیریم که وضعیت صنایع دستی نسبت به قبل از اسکان بهبود یافته است.بنابراین نتیجه می .است

 
 بل از آنت به قای در بررسی تأثیر طرح اسکان بر وضعیت بخش صنایع دستی، بعد از اسکان عشایر نسبتک نمونه Tنتایج آزمون . 4جدول 

سطح  درجه آزادی Tآماره آزمون  میانگین نظرات نتایج

 معناداری

 000. 179 6.701 3.4222 دسترسی به مواد اولیه

 000. 179 4.539 3.2500 تنوع تولیدات

 000. 179 19.093 3.8167 میزان تولیدات

 000. 179 24.221 4.0500 درآمد حاصل از تولید

 000. 179 19.802 4.2444 هزینه تولید در سال

 000. 179 19.020 3.9444 میزان سرمایه گذاری در بخ  صنایع دستی

 000. 179 6.018 3.4556 دسترسی به بازار عرضه تولیدات

 000. 179 8.329 3.5722 شودمدت زمانی که صرف تولید صنایع دستی می

 0.000 179 22.91 3.71 بخ  صنایع دستی
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گیریم که ن نتیجه میاز اسکا انداز، بهبود وضعیت بخ  زراعت و باغداری و صنایع دستی، نسبت به قبلدرآمد و پسبا توجه به افزای  
 گردد.ییق تأیید مول تحقااجرای طرح اسکان عشایر موجب بهبود وضعیت اقتصادی خانوراهای اسکان یافته شده است. بنابراین فرضیه 

 

 آزمون فرضیه دوم تحقیق
 یافته شده است.عشایر موجب بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای اسکانطرح اسکان  -

د تجزیه و جتماعی مورختلف امهای در این قسمت تأثیر طرح اسکان عشایر بر بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای اسکان یافته را از جنبه
 دهد که:ایم. نتایج نشان میتحلیل قرار داده

انوارهای خهبود مصالح با، مقدار زیربنای مسکن و هتعداد اتاق مالکیت مسکن، تعداد واحدهای مسکونی،طرح اسکان عشایر باعث افزای   -
  .اسکان یافته شده است

 نمایند. های جمعی میکان عشایر باعث افزای  مدت زمانی شده است که  افراد صرف شنیدن، دیدن و خواندن رسانهطرح اس -
 کان عشایر تغییری نکرده است.ازدید و گردش افراد بعد از طرح اسمیزان رفتن به مسافرت، دید و ب -
 مشارکت زنان در بخ  زراعت و باغداری شده است.  اسکان عشایر باعث افزای  -
 شارکت زنان در بخ  دامداری و دامپروری شده است.اسکان عشایر باعث کاه  م -
 ی شده استخ  صنایع دستباسکان عشایر باعث افزای  مشارکت زنان در  -
 کت زنان در بخ  مشاغل خانگی شده است.اسکان عشایر باعث افزای  مشار -
 

 یافتهنتایج آزمون ویلکاکسون در بررسی تأثیر طرح اسکان عشایر بر بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای اسکان. 5جدول 

تعداد رتبه های  ردیف

 منفی

تعداد رتبه های 

 مثبت

مجموع رتبه های 

 منفی

به مجموع رت

 های مثبت

سطح 

 معناداری

 0.000 14365 0 169 0 مالکیت مسکن

 0.000 14365 0 169 0 تعداد واحد مسکونی

 0.000 15225 0 174 0 تعداد اتاق ها

 0.000 16290 0 180 0 مقدار زیربنای مسکن

 0.000 90.50 0 180 0 نوع مصالح

 0.000 84 0 167 0 های جمعیمدت زمان شنیدن، دیدن و خواندن رسانه

 0.107 2746.50 1909.50 62 34 مسافرت، دید و بازدید و گردش

 0.000 48.03 51.56 30 70 مشارکت زنان در بخ  زراعت و باغداری

 0.000 15541 35 174 2 مشارکت زنان در بخ  دامداری

 0.000 886 5900 18 98 مشارکت زنان در بخ  صنایع دستی

 0.000 42 62.16 4 118 نگیمشارکت زنان در بخ  مشاغل خا

 
نسبت به قبل از  سکان عشایرای طرح اومیر، بعد از اجریافته و میزان موالید و مرگبه منظور بررسی وضعیت اجتماعی زنان خانوارهای اسکان

 ( بیان شده است.7( و )6ایم که نتایج حاصل در جداول )ای استفاده نمودهنمونهتک  Tآن، از آزمون
 یریم که:گای نتیجه میتک نمونه Tهای سطح معناداری و میانگین نظرات به دست آمده از آزمون ستون با توجه به

خ  زراعت بها در ت آنیزان مشارکت زنان در بخ  صنایع دستی و مشاغل خانگی نسبت به قبل از اسکان افزای  یافته و میزان مشارکم -
 ح اسکان کمتر شده است.و باغداری و دامداری نسبت به قبل از اجرای طر

 تر شده است.صیل و حضور در اجتماع، نسبت به قبل از اسکان بی میزان تمایل زنان به تح -
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 قبل از آن یافته، بعد از اسکان عشایر نسبت بهای در بررسی وضعیت اجتماعی زنان خانوارهای اسکانتک نمونه Tنتایج آزمون . 6جدول 

سطح  درجه آزادی Tمون آماره آز میانگین نظرات نتایج

 معناداری

 001. 179 3.536- 2.7056 میزان مشارکت زنان در بخ  زراعت و باغداری

 000. 179 25.214- 1.8389 میزان مشارکت زنان در بخ  دامداری

 000. 179 14.320 3.8278 میزان مشارکت زنان در بخ  صنایع دستی

 000. 179 12.183 3.6167 میزان مشارکت زنان در بخ  مشاغل خانگی

 000. 179 29.048 4.1389 تمایل زنان به تحصیل و حضور در اجتماع

 
-یریم که میزان موالید و مرگگای نتیجه مینمونهتک Tهای سطح معناداری ومیانگین نظرات به دست آمده از آزمون با توجه به ستون

زای  سطح درمان، اف هداشت وبآموزش و افزای  آگاهی افراد، بهبود سطح ومیر نسبت به قبل از اسکان کاه  یافته است. همچنین عوامل 
  .داشته است ر زیادیومیر تأثیهای صحیح زندگی و بهبود تغذیه افراد بر کاه  مرگرفاه بر کاه  موالید و عوامل آموزش روش

 
 کان، نسبت به قبل از آنومیر بعد از اسای در بررسی میزان موالید و مرگنمونهتک Tنتایج آزمون . 7جدول 

سطح  درجه آزادی Tآماره آزمون  میانگین نظرات نتایج

 معناداری

 000. 179 40.137- 1.8000 میزان موالید

 000. 179 12.623- 2.0722 میزان مرگ و میر

 000. 179 13.505 3.8389 لیدتأثیر آموزش و افزای  آگاهی افراد بر کاه  موا

 000. 179 19.561 3.8722 دو درمان بر کاه  موالیتأثیر بهبود سطح بهداشت 

 000. 179 15.035 3.8444 تأثیر افزای  سطح رفاه بر کاه  موالید

 های صحیح زندگی بر کاه  مرگ وتأثیر آموزش روش
 میر

4.2278 19.207 179 .000 

 000. 179 22.149 4.0444 تأثیر بهبود تغذیه افراد بر کاه  مرگ و میر

 
ی جمعی، هارسانه ترسی بهوپز، دسبهبود وضعیت مسکن، دستیابی به امکانات رفاهی، تغییر سوخت مصرفی خانوار برای پختبا توجه 

رمانی، خدمات هداشتی و دانات بافزای  تعداد مسافرت، دید و بازدید و گردش، افزای  دسترسی به وسیله نقلیه، افزای  دستیابی به امک
یزان مستی، کاه  نایع دص  میزان باسوادی، افزای  میزان و اهمیت مشارکت زنان در مشاغل خانگی و اداری، خدمات آموزشی، افزای

رح اسکان که اجرای ط گیریمیمومیر و افزای  تمایل زنان به تحصیل و حضور در اجتماع، نسبت به قبل از اسکان، نتیجه موالید و مرگ
 .گرددیمن یافته شده است. بنابراین فرضیه دوم تحقیق تأیید عشایر موجب بهبود وضعیت اجتماعی خانوراهای اسکا

 

 گیرینتیجه
رده و اجرای طرح بود پیدا کها بهنمدان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی آیافته ها و نتایج پژوه  نشان داد که با اسکان تیره عمله فارسی

کاه   ردم عشایر ومی زندگی حل مناسب برای تحول شیوهان راهگردد. بنابراین اجرای طرح اسکان به عنوآمیز تلقی میاسکان موفقیت
ر در اجرای توفقیت بی مابی به گردد. برای دستیاختالفات در سطح برخورداری از امکانات رفاهی با جوامع شهری و روستایی پیشنهاد می

 گردد:طرح اسکان، پیشنهادات زیر ارائه می
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غه معیشتی دی و رفع دغدهاست و تا زمانی که تضمین اقتصاهای آنادهتضمین اقتصادی خانو الزمه اجرای طرح اسکان دائمی عشایر، -
سکان، باید وضعیت از ا لبنابراین قب نشینی در شهرها منجر خواهد شد.ها موقتی بوده و در نهایت به حاشیهمحقق نشود، موفقیت در اسکان آن

 ل اسکان فراهم شود؛بینی گردد و زمینه اشتغال زایی در محاشتغال پی 
ای و شایستهافته به نحرزشی و امکانات بهداشتی برای مردم اسکان یهای فرهنگی، تفریحی و وبا در نظر گرفتن محیط سالم، مجتمع -
 ها را فراهم نمود؛ ی پیشرفت آنزمینه
اند، دهی محروم بوونه آموزش و پیشرفتشیده و از هرگکها و مشکالت فراوانی را به دوش نشینی، سختیزنان عشایر در زمان کوچ -

 ها بعد از اسکان فراهم گردد؛ضروری است امکانات آموزشی و فرهنگی الزم برای تعالی و پیشرفت آن
ان اب محل اسکنی و رفاهی و انتخهای عمرانشینان در اجرای طرحیابی به نتایج مطلوب، نظرخواهی و مشارکت کوچبرای دست -

 ضروری است؛
 هایافته این انتقال جهت ترویجی هاینامهبر و و باغداری منطقه نسبی کشاورزی هایمزیت و استعدادها شناسایی با باید اسکان دفراین -
 آوری و توسعه کشاورزی فراهم گردد؛باشد تا زمینه سود همراه نوین کشاورزی اصول یادگیری زمینه در الزم هایآموزش و ارائه کشاورزان به

 آبی الزم جهت اقدامات ها بایگذاردر محدوده اسکان، سرمایه کافی آب منابع وجود و کشت زیر سطح توسعه محدودیت به توجه با -

 بهتری شرایط و آیدمی راهمف دامداری محل از یافتگاناسکان کاه  درآمد جبران امکان رهگذر این از گردد. همراه دیم اراضی نمودن

 شود؛ می جمعیت ایجاد تثبیت برای

لید در ز چرخه توا هاحذف واسطه های اسکان، افزای  قیمت محصوالت دامی و کشاورزی،بخشی به تولید و اشتغال در کانونتنوع -
 تر برای تولیدات؛ زمینه مشاغل کشاورزی، صنایع دستی و دامداری و بازاریابی بی 

 ل؛رها به دلیل نبود اشتغاجوانان به شههای کوچک در مناطق عشایری برای جلوگیری از مهاجرت تاسیس کارخانه -
ماید و اشتغال نایجاد می هایی را برای اشتغال کشاورزانیالقی برای اسکان، سرمای شدید زمستان محدودیتیبه دلیل انتخاب محدوده  -

گونه موارد نیز ارشناسی، اینک و مشارکتی هایروش تلفیق اسکان، ضمن یابیمکان در است گیرد. بنابراین ضروریفصلی و ناپایدار شکل می
 در نظر گرفته شود؛

 هایو زیرساخت هاراه تقویت نزدیک، و مجاور هایسکونتگاه در موجود خدمات به بررسی خانوارهای مورد مناسب دسترسی برای -

 ونقل عمومی ضروری است.های حملو ارائه سرویس منطقه ارتباطی
 

 منابع
ابع تع. مجله مندل پایدار دام و مررو سیستانی به منظور دستیابی به تعا(. بررسی مراتع عشایر کوچ1378ارزانی، حسین و غالمرضا سنجری. )

 .18 -3، صص 2، شماره52طبیعی ایران، جلد 
 هپنجم، شمار طالعات ملی، سال(. درآمدی بر شناخت ویژگی های جمعیت و جوامع عشایری ایران، فصلنامه م1383اکبری، علی،میزبان، مهدی)

 .17، پیاپی 1
وردی: کالت موجود )بررسی م(. سنج  میزان گرایشات خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مش1374ایروانی، محمدرضا و جواد ترکان. )

 .83 -107، صص1، شماره  8عشایر عرب جرقویه(. فصلنامه روستا و توسعه،دوره 
 ایران، جلد دوم،تهران: نسل دان . (. چادر نشینان و طوایف عشایری1368افشار سیستانی، ایرج)
 .7و  6، شماره 1370و بهار  69( زن بختیاری و نق  او در زندگی کوچ نشینی، رشد آموزش علوم اجتماعی، زمستان 1370امیراحمدی، بهرام)

ن عشایر در دشت بکان استان اسکا و(. مقایسه اقتصادی کوچ 1385باژیان، غالمرضا و داهالن اسماعیل، علی اکبر مهرابی و محمد شاه وحید. )
 . 264 -248، صص 3، شماره13ژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد پ -فارس. فصلنامه علمی

یر، ه زندگی عشاستراتژی توسع(. برنامه ریزی توسعه زندگی عشایر از دیدگاه فضایی، مجموعه مقاالت سمینار ا1370نصرت، عباس)بخشنده
 ، شیراز.سازمان امور عشایر ایران

، 166اره تبریز، شم و علوم انسانی (. دیدگاه عشایر آذربایجان شرقی در مورد کوچ و اسکان. مجله دانشکده ادبیات1378بهشتی، محمد باقر. )
 .83 -114صص 
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 (. کوچ نشینی در شمال خراسان، مشهد :آستان قدس رضوی.1367پاپلی یزدی ،محمد حسین)
 -86، صص 5ه خایر انقالب، شمارذزدایی. ترجمه اصغر کریمی. فصلنامه عشایر پذیری و فرهنگها، فرهنگ(. بختیاری1367پیردیگار، ژان. )

78. 
 سال توسعه، و روستا . فصلنامهبختیاری و چهارمحال استان در عشایر اسکان فضایی (. پیامدهای1388ضیاءتوانا. ) توکلی، جعفر و محمدحسن

 .53 -86صص ،1 شماره ،12
ود کان یافته خعشایر کوچنده اس (. بررسی و مقایسه وضعیت تولید و بهره برداری از مراتع ییالقی بین1383حمید و همکاران)حبیبیان سید 

 .1000075، شماره پیاپی  1، شماره57جوش و هدایت شده در دشت بکان فارس، نشریه منابع طبیعی ایران، دوره 
جله مکان فارس. ر تجربه دشت بکارهای گزیده شده اسکان عشایر در ایران با نگرشی ب(. تحلیلی بر پیامدها و راه1383حیاتی، داریوش. )

 .67 -99، صص1مطالعات اجتماعی ایران، دوره اول، شماره
کان منطقه دشت شیبلوی (. بررسی مشکالت و تنگناهای عشایر تحت پوش  طرح اس1383خضرلو، بهروز، امین آقایی و کاظم فرجادنیا )

 مجموعه مقاالت همای  ملی ساماندهی جامعه عشایرایران.شهرستان ماکو، 
، تهران: ندگی عشایرزراتژی توسعه (. استراتژی توسعه زندگی عشایر بر محور رمه گردانی، مجموعه مقاالت سمینار است1370جمشیدیان، مسعود)

 سازمان امور عشایر ایران.
 ایی،شیراز: تخت جمشید.(.تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشق1388درداری، نوروز)

 کشاورزی و ر آن، اقتصادد(. اقتصاد خانوار عشایر ساکن در مراتع ییالقی شمال شهرستان سمنان و نق  خیل 1379رضوی، سید محمد. )
 .289-303، صص31توسعه، سال هشتم، شماره

شایر زمان امور عندگی عشایر، ساستراتژی توسعه ز(.ارایه یک راهبرد در توسعه عشایری، مجموعه مقاالت سمینار ا1370رئیس دانا، فریبرز)
 ایران، شیراز.

ر برنامه دندهی عشایر ای اجرای برنامه ساماها، ضوایط اجرایی و لوایح پیشنهادی برها، دستورالعملنامه(. آیین1379سازمان امور عشایر ایران. )
 سوم توسعه کشور. تهران.

هران: تعشایری(.  ی )عمران روستایی ومقدماتی تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ(. مطالعات 1377سازمان برنامه و بودجه. )
 معاونت امور زیربنایی، دفتر امور مسکن و عمران شهری و روستایی.

صلنامه فعیشت، غییر شیوه م(. بررسی و مقایسه الگوهای اقتصادی تولید و سنج  گرای  آنان به ت1389شکور، علی، رضایی ، محمد رضا)
 .2جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره 

 ای بر شناخت ایالت و عشایر. تهران: نشرنی.(. مقدمه1369شهبازی، عبداهلل. )
موعه ی کانون های اسکان عشایر. مج(. ارزیابی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگ1384یزدی و ژان پیردیگار. )صیدائی، اسکندر و محمدحسین پاپلی

 .47-66یران. صص شایر اعای  ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران، تهران: انتشارات نق  بیان با همکاری سازمان امور مقاالت هم
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ABSTRACT 
Introduction: From the distant past, in general, three nomadic, rural and urban lifestyles have been 

common in our country, among which the nomadic lifestyle has changed more than the other two 

lifestyles. One of the important factors of this change in recent decades is the implementation of planned 

nomadic settlement plans. 

Purpose of the research: The main purpose of this study is to investigate the economic and social status 

of nomadic households (Farsi-Madan gens) housed in Goodgap Housing Center (located in Arjan section 

of Shiraz city) and the consequences of implementing a guided housing project. 

Methodology: Library and field methods have been used to collect information. In the field method, in 

addition to the questionnaire, observation and interview were also conducted. The statistical population of 

the study includes 350 households. The Cochran's formula was used to estimate the sample size and the 

number of samples obtained was 180 households. The data collected through a questionnaire were 

divided into specific topics and classified, analyzed and analyzed using SPSS software. Data analysis has 

been done in two parts: descriptive and inferential statistics. In order to review and describe the data, the 

methods available in descriptive statistics such as frequency distribution tables, frequency percentage, 

compression percentage and types of graphs have been used. In the next step, the data were analyzed 

using inferential statistics and the research hypotheses were tested using the T-test and Wilcoxon t-test. 

Geographical area of research: The study area is God Gap accmmodation center in Shiraz. 
Results and discussion: The results show that nomadic settlement increases agricultural employment, 

sharply reduces the number of livestock and livestock income, improves vegetation, improves access to 

welfare services, improves literacy, increases the importance of women's participation in domestic work 

and industry. Manpower and its reduction in the livestock and agriculture sectors, increasing the desire of 

women to study and participate in society and reducing the birth rate and death rate have been settled in 

the center. In general, the implementation of the housing plan has improved the economic and social 

situation of displaced households.  

Conclusion: In general, the final results of the study showed that the implementation of the housing plan 

has improved the economic and social situation of settled households. 
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