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 چکیده   
بر  رو نیا از .است داریتوسعه پا یزیربرنامه اتیها از ضرورتعامل آن یتنگناها و چگونگو  هاتیامکانات، محدود ها،تیقابل ثیاز حعشایری شناخت جوامع   مقدمه:

 ی و شناسایی قرار گیرد.بررس مورداساس معیشت پایدار ضرورت دارد، وضعیت پایداری زندگی و امکانات معیشتی آنان 

گانه پنجهای معیشتی از سرمایهای بر آن است تا مقایسه معیشت پایدار، رویکردالگوهای زیستی در چارچوب شناسایی پژوهش حاضر با هدف   هدف پژوهش:

 در دسترس این الگوهای زیستی داشته باشد.انسانی، اجتماعی، فیزیکی، مالی و طبیعی 
یافته و ه عشایر اسکانجامعه آماری شامل دو گروتحلیلی است.  -پیش رو، به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کمی و توصیفی  پژوهش  شناسی تحقیق:روش

خانوار، به عنوان حجم نمونه تعیین شد.  63خانوار و از هر گروه  126شده کوکران با استفاده از فرمول اصالح .خانوار است 520کوچنده مجموعاً با تعداد عشایر نیمه
T-Student-از  23Spssافزار ها در محیط نرمداده لیوتحلهیتجزنظور به م. گرفت انجامگردآوری اطالعات به صورت اسنادی و پیمایشی با فن مصاحبه و پرسشنامه 

test .استفاده شد 
 عشاایراست.  نوبی و مالرد شمالیجی سکینه، مالرد بیبی اخترآباد، هانامشهرستان مالرد در استان تهران، دارای چهار دهستان به  :قلمروجغرافیایی پژوهش

 اند.یافتهتوابع بخش صفادشت، استقرار دهستان اخترآباد از  دراین شهرستان 

های وضعیت داراییکوچنده. اند و گروه دیگر عشایر نیمهیافته. یک گروه عشایر اسکانی زیستی عشایر شهرستان مالرد به دو شکل استالگوها ها و بحث:یافته

 .دهدیمرار ق ریتأثتحت  ان را برای ادامه کوچ یا اسکانی چشمگیری داشته به طوری که شرایط زندگی آنهاتفاوتمعیشتی در بین این دو گروه 
بود. از سوی دیگر، شاخص سرمایه اجتماعی در  40/3کوچنده و عشایر نیمه 45/3 افتهیاسکانسرمایه انسانی در گروه عشایر  شاخصمیانگین  نشان داد نتایج :نتایج

در  98/2و  83/3رای ارزش باالیی بوده است. شاخص سرمایه فیزیکی به ترتیب دا 18/3با مقدار  افتهیاسکان نسبت به عشایر 76/3کوچنده با مقدار گروه عشایر نیمه
بود. میانگین سرمایه طبیعی در  98/2کوچنده و عشایر نیمه 97/3 افتهیاسکانر گروه عشایر دکوچنده به دست آمد. سرمایه مالی و عشایر نیمه افتهیاسکانگروه عشایر 
گفات، میاانگین  تاوانیمبناابراین ؛ کوچنده باودو در گروه عشایر نیمه افتهیاسکاندر گروه عشایر  42/1و  22/1تفاوت بسیار کمی داشت و به ترتیب این دو گروه 

 91/2و  13/3 یابباه ترت دهکوچناو نیمه افتهیاسکان یرعشا ی معیشتیهاییداراکل  کوچنده باال بوده است. عالوه بر اینی اجتماعی و طبیعی عشایر نیمههاهیسرما
 بیشتر است. کوچندهمهینگروه عشایر  در مقایسه با افتهیاسکان ریعشا ی در گروهامالحظهبه طور قابل  هاییدارا کل یانگینمبود. پس 

 

ژه :کلیدوا  ی عشایری، شهرستان مالرد.هاهسامان عشایر، اسکانالگوهای زیستی، معیشت پایدار،  ها

                                                 
 riahi@khu.ac.ir   :Mail -E                                                         نویسنده مسئول:  وحید ریاحی *   
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  مقدمه
از  ایان جامعاه پیشاامدرن تااریخی یهاادوره است. در داده تشکیل را کشور در مختلف زیست الگوهای تاریخ،در طول  ایران یریجامعه عشا

 و قدیمی زیست را به تغییار و تحاول جادی وا داشات )شااطری وهیش، بقای این ورود مدرنیتهولی  قدمت و اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده
زیست، به سود دو قطب دیگر زیست )روساتایی و  وهیشی به کمرنگ شدن نقش این ادههدر طی فرایندی چندین  اًتینها. (114 :1391صادقی، 

کوچنادگی، (. آشکارترین نمود این تغییر و تحول، تبدیل زندگی کوچندگی باه نیمه14: 1395ساماندهی عشایر کشور،  نامهنییآشهری( انجامید )
 واقعیات ایان بیاانگر فوق (. مجموعه مسائل143 :1388ی یکجانشینی است )مهدوی و همکاران، سوبهایت دهواره نشینی و در نهرمه گردانی، 

(. پس به 124 :1389رضایی،  و دهد )شکور ادامه خود زندگی و به دورماندهروزافزون تغییر و تحوالت  روند از تواندینم جامعه عشایری است که
کاه جامعاه  ایاران اماروزی شرایط در (.265 :1392و معیشت این جماعت ایجاد شده است )یاسوری، تناسب تغییرات، تحوالتی در شیوه زندگی 

، امکاناات، هااتیقابلشاده اسات، شاناخت ایان جواماع از حیاث  روبارو ی مختلف زیساتی و معیشاتیهاعرصهتغییر و تحوالت در  با عشایری
 :1389)قدیری معصوم و همکاران،  باشدی توسعه پایدار میزیربرنامهز ضروریات ی انگرکلبرای  هاآنو تنگناها و چگونگی تعامل  هاتیمحدود

ای بارای اندیشایدن و تاالش بارای ایان رهیافات شایوههای نوین در توسعه پایدار، رهیافت معیشت پایدار است. ترین رهیافت(. یکی از مهم2
و معیشت را فراهم آورد، زیرا هدف و ایده اصلی معیشات پایادار اساتفاده از  تواند زمینه بهبود شرایط زیستمی بهتر یابی به توسعه است ودست

استقرار در استان تهران  ساله صداین شیوه زیست با داشتن سابقه چند  (.Carney, 1999: 1-3)باشد های موجود میها و سرمایهمنابع، دارایی
ی تهاران و کار ، تمرکاز شهرهاکالن. جمعیت کم عشایر نسبت به جمعیت باالی باشدینمو دامداری مبتنی بر کوچ، جایگاه بایسته خود را دارا 

در اراضی استان تهران سبب کمرنگ دیده شدن ساماندهی عشایر شده اسات )برناماه  هایکاربرصنایع و خدمات و گسترش شهرنشینی و تغییر 

شد. ایان رویکارد،  آغاز 1چمبرز رابرت کار با 1980اواخر دهه ار درمعیشت پاید (.3 :1395 ،1404در افق  راهبردی ساماندهی عشایر استان تهران
 هاایی، داراهااتیاست کاه قابل یشتینمود: مع فیتعر نیرا چن داریپا شتیچمبرز مع(. Farrington et al, 1999: 2) است فقر کاهش خواستار
است کاه قاادر باه مقابلاه و  داریپا یزمان شتیمع .ردیگیرا در برم یزندگ کی یبرا ازیمورد ن یهاتی( و فعالیدسترسها و منابع، خواسته ر،ی)ذخا
فراهم  ندهیآ یهانسل یرا برا یداریپا یشتیمع یهاارتقا دهد و فرصت ایرا حفظ نموده  ییو دارا هاتیها باشد و قابلها و شوکاز استرس یابیباز

 ,Chambersمادت و بلندمادت باه اشاتراک بگا)ارد )و در کوتاه یجهانو  یدر سطوح محل گرانید شتیمع یرا برا ییایمزا هنموده و مجموع

اجتمااعی  ،(، داناش، ساالمتیهامهارتهای انسانی )سرمایه شامل معیشتی هایسرمایه، توسعه یالمللنیب سازمان الگوی بر اساس(. 5 :2005
 شاودیم (ساتمیهاوا، اکوس تیافیآب، کطبیعای ) ، سارمایه( و(، مالی )پاولانبار، سیلو، مسکن، آب، انرژی)انسجام، امنیت، مشارکت(، فیزیکی )

(DFID, 1999؛Ellis, 1999: 2-3 523 :1396ویسی و همکاران، ؛ .)کند تا عواملی که روی معیشت ماردم رویکرد معیشت پایدار تالش می
ی در دست اقدام هابرنامهی آینده و ارزیابی هاتیفعال ریزیتواند به برنامهو روابط بین این عوامل را، شناسایی کند. این رویکرد می گ)ارندیماثر 

 (.De Haan & Zoomers, 2005: 28)کمک کند 

 .شودیماشاره  معیشت پایدار ی مرتبط با موضوع در چارچوب رویکردهایپژوهشدر ادامه به 

عشایر در شهرستان ایالم، نشان دادند که نبود  (، در مقاله خود با عنوان تحلیل پایداری معیشت و شیوه سکنی گزینی1399چراغی و همکاران )
ی مناسب، کمبود نقدینگی، کمبود منابع آب کافی و سالم، عدم توجه به دانش بومی، عدم مشارکت گروهی، عدم تمایل نیروی کاار هارساختیز

ی باا امقالاهوه سکنی گزینی اسات. نتاایج در مسیر پایداری معیشت عشایر و انتخاب شی هاچالش نیترمهمی عشایری از هاتیفعالخانوادگی در 
(، به کوشاش سجاسای قیاداری و همکاارانش نشاان 1395های معیشتی مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار )عنوان سنجش سطح دارایی

(، در 1394) همکاارانبریماانی و . ردیگیمدارایی اجتماعی در بین روستاهای مورد مطالعه در رتبه اول و دارایی انسانی در رتبه آخر قرار  دهدیم
های روستایی شهرستان قصرقند، به این نتیجه رسیدند که معیشت ی با عنوان تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت خانوار در سکونتگاهامقاله

(، در پژوهشی باا 1393مکاران )صادق زاده و ههای معیشتی است. ها و سرمایهنواحی روستایی در سطح پایین بوده و بیانگر ضعف در زیرساخت
ی شهرستان رشت با رویکرد معیشت پایدار، باه بررسای نقاش اساتراتژیک بارنج بار معیشات شاالیکاران کاریشالعنوان تحلیل پایداری اراضی 

گفت کاه سارمایه  توانیمها اثرگ)اری مطلوب دارد؛ اما . آنان نتیجه گرفتند که سود ناشی از برداشت این محصول بر پایداری سرمایهاندپرداخته
ی با موضوع بررسی و مقایسه الگوهای اقتصاادی تولیاد در ایال قشاقایی امقالهها داشته است. در انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه

                                                 
1. Robert Chambers 
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ضاعیف ماالی ی هااانیبن(، به کوشش شکور و رضایی، نتایج بررسای نشاان از 1389فیروزآباد و سنجش و گرایش آنان به تغییر شیوع معیشت )
ی کاه عشاایر، اگوناهبهی خود را با مقتضیات زمان از دست داده و متحول شاده اسات هایهماهنگتولید  وهیشعشایر کوچنده داشت. همچنین 

 یافته نسابتی با عنوان سنجش نگرش عشایر اسکانامقالهمهدوی و همکاران در . گرایش برای دگرگونی در شیوه تولید و معیشت را دارا بودند
ی خودجوش و هدایتی را بررسی کردند. نتایج نشان هاکانون(، وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در 1388به اسکان در چهارمحال و بختیاری )

یر داد، وضعیت عشایر با از دست دادن اشتغال پایدار و وابستگی به مشاغلِ ناپایدار بدتر شده است. در ابعاد اقتصاادی و اجتمااعی وضاعیت عشاا
 -(، در تحقیقی با عنوان ارزیابی اثرات اقتصادی1387ی خودجوش بهتر بوده است. قاسمی )هاکانونی هدایتی نسبت به هاکانونیافته در کاناس

ی تعاداد دام نینشاکوچاجتماعی طرح اسکان عشایر در کانون محسن آب استان ایالم، بیان کرده است که در وضعیت اسکان نسبت به وضاعیت 
و اعتباارات باانکی( و خادمات  هاانهادهباه عوامال تولیاد )مانناد  هااآنیافته کاهش داشته، میزان دسترسی د و بز( عشایر اسکانسبک )گوسفن

و  1ائویاجآبای و دیام بیشاتر شاده اسات.  کشت ریزبهداشتی، آموزشی و رفاهی بهبود یافته، میزان تولید محصوالت دامی کاهش یافته و سطح 
بررسای کردناد. نتاایج  2012و  2008ی هاساالروستای کامبو  را در  15خانوار در  414تفاده از چارچوب معیشت پویا، (، با اس2017همکاران )

درصاد از  70و فشاارها باعاث تغییار معیشات  هامشوق، هافرصت. کنندیمنشان داد خانوارهای روستایی از پنج راهبرد معیشتی مستقل پیروی 
(، در کتاب خود، راهبردهای توسعه معیشت در منطقه آمازون برزیل را دو دسته راهبرد 2017) 2گزیرودراست.  خانوارهای روستایی طی زمان شده

(، در 1999) 3. اسپایسارانادنمودهامارار معااش  هااآنکه ساکنان منطقه مورد مطالعاه از طریاق  دینمایمشامل دامپروری و تنوع محوری معرفی 
کرد که در اردن بعد از اسکان تعادادی از عشاایر،  جهینتبه خدمات بهداشتی در شمال باختری اردن، چنین  تحقیقی با عنوان ارزیابی و دسترسی

 رمه گردانی توأم با اسکان به عنوان راهی مناسب جهت توسعه زندگی عشایر انتخاب شده است.
آن خصوصااً در  دهناده شاکلی هاناهیزمعااد و اب ی انجام شده در باب معیشت پایدار کمتر بههاپژوهشدر اکثر طور که مشخص است، همان

و  ور کاه در مرکازبه دلیل گرایش بیشتر محققان به پژوهش در خصوص ایالت و طوایف بزرگ کشاهمچنین  شده است.جوامع عشایری توجه 
ی باا اطالعاهمجایی هام کاه آن. از جنوب کشور استقرار دارند، منابع علمی و قابل استناد در خصوص عشایر استان تهران کمتر در دسترس است

عشاایر . کنادیمیجااب ضرورت انجام چناین پژوهشای را ابنابراین این نکات نوآوری و  ،در شهرستان مالرد یافت نشد مضمون پژوهش حاضر
 لیااصارف مراتاع و ی نبوده است. ت، از تمامی آنچه گفته شد مستثنکشور ریعشای از عشایر استان تهران و انمونهشهرستان مالرد نیز به مثابه 

ی دام، عادم هایماریب، بهرمترقیغبروز حوادث  ، نبود نظام خرید و توزیع محصوالت،هاراه لیا، هزینه باالی تولید، فقر مراتع، ایجاد مانع در هاراه
امی ایان مشاکالت ا وجود تمباشد. بتوسعه هماهنگ با سایر جوامع به دلیل پراکندگی نقاط و کوچندگی و ... از جمله مشکالت عشایر مالرد می

هاای سات، گروهایافته که صرفاً کاوچ آناان باه منااطق قشاالقی های عشایری اسکانی است، در کنار گروهبررسقابلی مختلفی هاجنبهکه از 
ی و تحلیال شناساایپردازند، در شهرستان مالرد وجود دارد. پژوهش حاضار باا هادف کوچنده که همچنان به ییالق و قشالق میعشایری نیمه

های از سارمایهای بر آن اسات تاا مقایساه ت پایدار،رویکرد معیشدر چارچوب های عشایری شهرستان مالرد سامانالگوهای مختلف زیستی در 
ؤاالت زیار سادر راستای هدف ما)کور  سترس این الگوهای زیستی داشته باشد.ددر گانه انسانی، اجتماعی، فیزیکی، مالی و طبیعی پنجمعیشتی 
 شود:مطرح می

 جامعه عشایری شهرستان مالرد دارای چه الگوهای زیستی است؟ متن .1

 ان الگوهای زیستی عشایر شهرستان مالرد دارای چه وضعیتی است؟های معیشتی در میدارایی .2

 زیستی عشایر شهرستان مالرد چگونه است؟ ها در بین الگوهایتحلیل فضایی وضعیت سرمایه .3

 

 شناسی پژوهشروش
شناخت الگوهای مختلف زیستی عشایر شهرستان مالرد تحلیلی است. جهت  -پیش رو، به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی  پژوهش
نفر  10خصوص با  انجام گرفت. در این 4گلوله برفی یریگنمونهی با معتمدان محلی و کارشناسان امور عشایری شهرستان به صورت امصاحبه

ها و سؤاالت پرسشنامه در قالب پنج مؤلفه مطرح پرسشنامه عالوه بر گردآوری مشخصات فردی پاسخگویان، گویهدر تهیه مصاحبه انجام شد. 

                                                 
1. Jiao 

2. Rodrigues 

3. Spicer 

4. Snowball Sampling 
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سرمایه مالی با  ،سؤال 7سؤال، سرمایه فیزیکی با  8سؤال، سرمایه اجتماعی با  10سؤال )شامل سرمایه انسانی با  40با  در رهیافت معیشت پایدار
)خیلی کم  5تا  1میزان اهمیت، به هر گویه نمرات  بنا بر. تدوین شد 1ی لیکرتانهیگزسؤال( و در قالب طیف پنج  5سؤال، سرمایه طبیعی با  10

و میانگین نمره به دست آمده برای هر گویه به  (، داده شده5با نمره  و خیلی زیاد 4، زیاد با نمره 3، متوسط با نمره 2، کم با نمره 1با نمره 
آزمون تی های معیشتیِ دو گروه عشایری به کمک های سرمایهشود. سپس میانگین شاخصگویه در نظر گرفته میعنوان وزن اولیه آن 

روایی پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان اداره امور عشایر مورد تأیید قرار گرفت. از روش آلفای کرونباخ نیز برای  .اندشدهمقایسه  2استیودنت
اطالعات  یگردآوربنابراین ؛ است 85/0سؤال  40از تعداد  آمدهدستبهمقدار آلفای کرونباخ  گیری، استفاده شد.اندازهسنجش قابلیت اعتبار ابزار 

های مورد آوری داده. بدین صورت که برای جمعگرفت ( با فن مصاحبه و پرسشنامه انجامیدانی)م یشیمای( و پیا)کتابخانه یبه صورت اسناد
های اولیه مانند مصاحبه با ساکنین و نیز مطلعین و متخصصین آشنا با شرایط و ضوابط حاکم بر شنامه خانوار، از دادهنیاز عالوه بر روش پرس

بهداشت و درمان ل مرکز آمار، جهاد کشاورزی، شبکه و نهادهای دیگر از قبی هاسازمانهای ثانویه مستخر  از منابع اطالعاتی منطقه، داده
 ی استفاده گردید.اکتابخانهامور عشایری استان تهران و شهرستان مالرد، شهرستان مالرد، سازمان 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
مالی است. شی سکینه، مالرد جنوبی و مالرد بیبی اخترآباد، هانامشهرستان مالرد در استان تهران، دارای چهار دهستان به (، 1) مطابق شکل

 30"و از  طاول شارقی 50◦ 50' 0"تاا  50◦ 30' 0"از توابع بخش صفادشت، در مختصات جغرافیایی دهستان اخترآباد  دراین شهرستان  عشایر
 (.1395)سالنامه آماری استان تهران، اند یافتهعرض شمالی، استقرار  35◦ 40' 0"تا  35◦ 28'

 
 محدوده مورد مطالعه یریعشا یهاکانون ییایجغراف تیموقع. 1شکل 

 

. باشاندیمکانون توسعه حمایتی مساتقر  7سامان و  21سامانه،  2بوم، زیست 1طایفه در قالب  20ایل و  4در این دهستان جمعیتی متشکل از 
کوچناده یافته و عشاایر نیمهجامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه عشایر اسکان، 1400طبق آمار شبکه بهداشت و درمان شهرستان در سال 

خانوار به عناوان  126آن  3شدهخانوار و طبق فرمول اصالح 167با استفاده از فرمول کوکران  .نفر( بوده است 2100خانوار ) 520تعداد با مجموعاً 

                                                 
1. Likert Scale 

2. Student-T-test 
 .(85: 1392،ی)پهلوانمعه آماری بیشتر باشد درصد کل حجم جا 5فرمول اصالح شده کوکران جهت تعدیل و کاهش نمونه در مواقعی است که تعداد نمونه به دست آمده برای جامعه آماری از . 3
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درجاه خطاا  2dدرصاد؛  95)درصد احتمال صحت گفتار( برابر باا  2tتعداد کل خانوار بخش؛  Nفرمول  نیدر ا .(1)معادله  حجم نمونه تعیین شد
 است.( 7/0احتمال وجود صفت ) Pو ( 05/0)

126    (1معادله )
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 63کانون و از هر گاروه  7خانوار با تعداد  30های باالی های عشایری، تنها از بین کانونبا توجه به تعداد زیاد کانون (،1شماره ) مطابق جدول
 ر، بدین منظور انتخاب گردید.خانوا

 . تعداد نمونه برآورد شده1جدول 

 
 

 ها و بحثیافته
 های توصیفییافته

یافته دامی ندارناد و کانی از گروه عشایر اساعدهشود. دنبال می و الگوی زیست یعنی اسکان و کوچدزیستی عشایر مالرد، -در الگوی معیشتی
شوند. بخشی از وچ داده میکیق خویشاوندان یا به همراه چوپانان یا تعدادی از افراد ذکور خانواده و یا از طر شانیهادامدام دارند،  عده دیگری که

ه ناد اجااره اراضای اساتفادی متفااوت مانهاوهیشکنند و در مواردی نیز از بسنده می های استقرارپیرامون کانونآنان به رمه گردانی دام در مراتع 
ی خاود را در هاخاناه، آناان کوچندهعشایر نیمه دهند. در گروهنجام میای کشاورزی و خدماتی نیز هاتیفعالکنند. این گروه در کنار دامداری می

امات در و مادت اق انادخانهکنند. این عده بیشتر در منااطق قشاالقی دارای ( بنا میبندانیمی استقرار )منطقه ییالق، قشالق یا هاقطبیکی از 
حرکات شاوند. خانواده کوچ داده می توسط افراد ذکور هادامکوچ،  وهیشدر این ماه در ییالق(.  3ماه در قشالق و  9قشالق بیش از ییالق است )

شاود. تاأمین یل مو تعداد محدودی از جمعیتِ دامی با ماشین حما ردیگیمها، پیاده صورت ی از مراتع در مسیر ایل راهبرداربهره منظوربه هادام
باه لحااظ  ارد.عای و جنبای دمعاش متکی بر دامداری بوده و اگر منابع دیگری مانند زراعت و باغداری برای معاش وجود داشته باشد حالات فر

صد را زنان در 22درصد را مردان و  78کوچنده درصد را زنان و از گروه عشایر نیمه 14درصد را مردان و  86یافته جنسیت، از گروه عشایر اسکان
اشاتند. میاانگین سانی دساال قارار  36-45درصد آنان در محدوده سنی  35است که  91/42یافته د. میانگین سنی عشایر اسکاناندادهتشکیل 

 ساال و 74/45یافته سال قرار داشتند. طول اقامت عشایر اسکان 46-55درصد آنان در محدوده سنی  32باشد که می 32/42کوچنده عشایر نیمه
 سال است. 37/45کوچنده عشایر نیمه

 استنباطی-تحلیلی یهاافتهی

 است: به شرح ذیل شهرستان مالرد تی عشایرالگوهای مختلف زیس بینمعیشتی در گانه پنج یهاهیسرماو  هاداراییخروجی نهایی هر یک از 
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 ـ سرمایه انسانی1

 دانش -
شایر عدرصد از سطح تحصیالت همسر  37کوچنده ابتدایی است. یافته و نیمهاندرصد از تحصیالت سرپرست خانواده عشایر اسک 38و  43

درصد،  42کوچنده با درصد و نیمه 38یافته با درصد بدون تحصیالت بودند. در گروه عشایر اسکان 46کوچنده یافته ابتدایی و عشایر نیمهاسکان
کوچنده با صد و عشایر نیمهدر 27با  فته تحصیالت فرزند دوم در سطح دبیرستانیاتحصیالت فرزند اول در سطح ابتدایی است. در عشایر اسکان

 درصد در سطح راهنمایی است. 33
 

 مهارت -
 نیو کمتار نیشاتریب . بدین صورت کهکوچندگان در دامداری استدر کشاورزی و نیمهیافتگان، مهارت بیشتر اسکان(، 2شماره )مطابق جدول 
 کوچنادهمهین ریوده اسات. در عشاا( ب35/2دامداری ) یهاتی( و فعال19/4مهارت در کارهای کشاورزی ) بیبه ترت ته،افیاسکان ریمهارت در عشا

 است.( 52/2( و کشاورزی )06/4دامداری ) یهاتیمهارت در فعال بیمهارت به ترت نیو کمتر نیشتریب

 ارتهای سنجش مههای توصیفی گویه. ویژگی2جدول 

عشایر  گویه

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 میانگین میانگین

 00/3 13/4 یمهارت در کار دامداری صنعت

 79/3 75/2 آگاهی از فنون مربوط به تغ)یه دام

 06/4 35/2 های دامداریفعالیت در انجام مهارت

 52/2 19/4 کارهای کشاورزی در انجام مهارت

 

 

 بهداشت -
 یبهداشت یهااز آموزش یآگاهرد. ی همگانی بهداشتی میانگین باالتری داهاآموزشآگاهی از هر دو الگوی زیست  (،3اره )شممطابق جدول 

 .داشت یباالتر نیانگی( م10/4) کوچندهمهی( و ن95/3) افتهیاسکان ریدر گروه عشا
 

 های سنجش بهداشتهای توصیفی گویه. ویژگی3جدول 

عشایر  ویهگ

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 میانگین میانگین

 10/4 95/3 ی همگانی بهداشتیهاآموزشآگاهی از 

 79/3 73/3 مراجعه به پزشک در سال

 60/2 84/2 ی بهداشت و درمانهانهیهزتوان تأمین 
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 سرمایه اجتماعیـ 2

 مشارکت -
ن ی دارند. بدیمشارکت بیشتر مراتعاحیای  وکارهای مهم در انجام  کوچنده به ترتیبنیمه ویافته عشایر اسکان (،4شماره )مطابق جدول 

، (84/3)میانگین  مراتع با یایاصالح و اح یهاکوچنده در طرح ری( و عشا46/3)با میانگین مهم  یدر انجام کارها افتهیاسکان ریعشا صورت که
 .داشتند یشتریمشارکت ب گریکدی با

 
 های سنجش مشارکتهای توصیفی گویه. ویژگی4جدول 

عشایر  گویه

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 میانگین میانگین

 97/2 46/3 مشورت در کارهای مهم یکدیگر

 62/3 24/2 مرتع و اختالف زمین حل در مشارکت

 84/3 97/1 مراتعی اصالح و احیای هاطرحمشارکت در 

 و همبستگی اجتماعیتعامل  -
 یهاهیاگو یرا بارا تیااهم نیو کمتار نیشتریب بیبه ترت افتهیاسکان ریعشا ،ی اجتماعیگهمبستتعامل و در مؤلفه  (،5شماره )مطابق جدول 

 کوچندهمهین ریائل بودند. عشا( ق08/2) با میانگین شده کردن گوسفندان مفقود دای( و پ48/3)با میانگین  گریکدیحضور در مراسم شادی و جشن 
 .(، قائل بودند37/2) گریدکی یدر مراسم عزا کت( و شر25/4کمک در چرای گوسفندان ) یهاهیگو یبرا یو کمتر شتریب تیاهم بیبه ترت زین

 یاجتماع یتعامل و همبستگهای سنجش های توصیفی گویه. ویژگی5جدول 

عشایر  گویه

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 میانگین میانگین

 43/2 48/3 یکدیگر جشن و شادی مراسم در شرکت

 37/2 38/3 یکدیگر عزای مراسم کردن در شرکت

 87/2 40/3 همدیگر به مالی کمک

 25/4 11/2 گوسفندان چرای کمک در همکاری و

 97/3 08/2 مفقودشده گوسفندان کردن پیدا در همکاری

 

 ـ سرمایه فیزیکی3

 ت دسترسی به خدمات و امکاناتوضعی -
(، خانه 06/4) یبهداشت سرویس و حمامیافته به ترتیب، به بر اساس دسترسی به خدمات و امکانات، عشایر اسکان (،6شماره ) مطابق جدول

اری مزارع بیآ( و آب جهت 52/3(، دامپزشک )79/3( و سرمایشی )83/3(، امکانات گرمایشی )00/4) ونقلحمل (، وسیله02/4بهداشت )
 نقل و حمل (، وسیله08/3بهداشت ) (، خانه48/3کوچنده نیز به ترتیب، به دامپزشک )(، دسترسی بیشتری داشتند. عشایر نیمه13/3کشاورزی )

، (51/2یاری مزارع کشاورزی )(، آب جهت آب67/2( و امکانات سرمایشی )90/2(، امکانات گرمایشی )05/3) بهداشتی سرویس و (، حمام06/3)
 کوچنده است.عشایر نیمهیافته به خدمات و امکانات بهتر از طبق نتایج وضعیت دسترسی عشایر اسکان دسترسی بیشتری داشتند.
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 های سنجش وضعیت دسترسی به خدمات و امکاناتهای توصیفی گویه. ویژگی6جدول 

عشایر  گویه

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 میانگین انگینمی

 48/3 52/3 دامپزشک

 08/3 02/4 بهداشت خانه

 05/3 06/4 مناسب بهداشتی سرویس و حمام

 90/2 83/3 امکانات گرمایشی

 67/2 79/3 امکانات سرمایشی

 06/3 00/4 کلتیموتورسبه شهر مانند خودرو،  ونقلحمل وسیله

 51/2 13/3 کشاورزیمزارع آب جهت آبیاری میزان دسترسی به 

 

 ـ سرمایه مالی4

 ی سالیانههانهیهز -
ی هانهیهزختالف اندک ا( بود و با 30/4یافته مربوط به دامداری با میانگین )باالترین میانگین هزینه عشایر اسکان (،7شماره )مطابق جدول 

ید علوفه با ( و خر13/4دامداری با میانگین ) یهانهیهزکوچنده ( قرار گرفت. در گروه عشایر نیمه16/4کشاورزی در مرتبه بعدی با میانگین )
 .انددادهرا به خود اختصاص  هانهیهز( باالترین میانگین 37/3میانگین )

 
 ینههزهای سنجش های توصیفی گویه. ویژگی7جدول 

عشایر  گویه

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 میانگین میانگین

 13/4 30/4 یدامدار یهانهیهز

 33/3 94/3 دامپروری یهانهیهز

 00/3 16/4 کشاورزی یهانهیهز

 37/3 86/3 هزینه صرف شده جهت خرید علوفه

 17/3 89/3 بیمه و درمان و بهداشت یهانهیهز

 

 اشتغال و درآمدکیفیت  -
تغال دارناد. در گاروه عشاایر ی به صاورت تلفیقای اشای دامداری و کشاورزهاتیفعالنفر در  36نفر و  24به ترتیب  (،8شماره )مطابق جدول 

درصاد در  52/9و  63/20درصاد در مشااغل آزاد،  11/11 و 70/12ی صانعتی، هاشارکتدرصد در  70/12و  29/14کوچنده یافته و نیمهاسکان
و عشاایر  78/3یافته ایر اساکانت از شاغل فعلای عشامیازان رضاایاند. ها مشغول بودهدرصد در دیگر فعالیت 52/9و  29/14، مشاغل کارگری

و در  ادیادرصاد در ساطح ز 14/57باا  افتهیاساکان ریدر عشا یاز شغل فعل تیرضا زانیم به عبارتی دیگردرصد ارزیابی شد.  89/1کوچنده نیمه
 44/44باا  افتهیاساکان ریشار گروه عد یشغل شرفتیو پ ندهیبه آ دیام زانیشد. م یابیکم ارز یلیدرصد در سطح خ 38/52با  کوچندهمهین ریعشا

 .شد یابیکم ارز یلیدرصد در سطح خ 97/53 زانیبا م کوچندهمهین ریو در گروه عشا ادیدرصد در سطح ز
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 های سنجش کیفیت اشتغال و درآمدهای توصیفی گویه. ویژگی8جدول 

عشایر  گویه

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 نگینمیا میانگین

 89/1 78/3 شغل فعلی از میزان رضایت

 83/1 73/3 شغلی پیشرفت و شغلی آینده به امید

 

 دام -
رأس  84/37رأس بز و  92/32وسفند، رأس گ 80/44متوسط دارای  طوربهیافته عشایر اسکانتعداد دام، خصوص در  (،9شماره )مطابق جدول 

 رأس گاو هستند. 00/30رأس بز و  73/34رأس گوسفند،  35/41متوسط دارای طور کوچنده نیز به. عشایر نیمهباشندیمگاو 

 های سنجش تعداد دامهای توصیفی گویه. ویژگی9ول جد

عشایر  گویه

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 میانگین میانگین

 35/41 80/44 گوسفند و بره

 73/34 92/32 بز و بزغاله

 00/30 84/37 وسالهگاو و گ

 

 مالکیت زمین -
باشد. در ایان ( هکتار می68/5کوچنده نیز میانگین اراضی کشاورزی )( هکتار و عشایر نیمه85/5یافته )میانگین اراضی کشاورزی عشایر اسکان

 کوچنده دارای پروانه چرا هستند.یافته و نیمهدرصد از عشایر اسکان 69و  39میان به ترتیب 
 

 یه طبیعیسرماـ 5
 قابلیت زمین -

( 24/3کوچناده )( و در گروه عشاایر نیمه02/3یافته میانگین میزان حاصلخیزی خاک مزرعه )در گروه عشایر اسکان (،10شماره )مطابق جدول 
 ( است.25/3( و )67/2کوچنده به ترتیب )یافته و نیمهبوده است. میانگین کیفیت علوفه مرتعی در گروه عشایر اسکان

 
 های سنجش قابلیت زمینهای توصیفی گویه. ویژگی10ول جد

عشایر  گویه

 یافتهاسکان

 ریعشا

 کوچندهمهین

 میانگین میانگین

 24/3 02/3 میزان حاصلخیزی خاک مزرعه

 25/3 67/2 کیفیت علوفه مرتعی
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 اقلیم منطقه -
در منااطق  یریانقااط عشا یپراکنادگ نیشاتریبکاه موضاوع اسات  نیا یایگو (،2ماره )شی میطبقات اقل شکلو  (11شماره )جدول  یبررس

کاانون  3خشک و  می( در اقلآبادیجقمشلو، حا گمرگان، محمدآباد ،ییکانون )آق قو 4مورد مطالعه  یریعشا یهابوده است. از کانون خشکمهین
 .اندقرار گرفته خشکمهین می)قره ترپاق، ورآباد، اخترآباد( در اقل

 های عشایری دهستان اخترآباد. طبقات اقلیمی و پراکندگی کانون11جدول 

مساحت  طبقات اقلیمی

 )هکتار(

درصد 

 مساحت

 درصد هاکانونتعداد 

 4/33 7 2/40 0/23959 خشک

 6/66 14 8/59 1/35712 خشکمهین

 

 
 های عشایری دهستان اخترآبادات اقلیمی و پراکندگی کانون. طبق2شکل 

 توپوگرافی -
متر و  1476متر، کفترلو با ارتفاع  1605معروف آن کردلو با ارتفاع  یهاو کوه شودیتقسیم م یبه دو منطقه کوهستانی و دشت اخترآباد دهستان

که بخش شمال غرب این دهستان  دهدیشهرستان مالرد نشان م یزانم یهایمنحن(، 3شکل شماره ). بررسی باشدیمتر م 2050جارو با ارتفاع 
. ارتفااع شاودیتاارزو و تااوره را شاامل م یهاجنوبی کوه یهادیگر آن از ارتفاع بیشتری برخوردار است. این بخش قسمت یهانسبت به بخش

راضای باه اقسمت جنوب شارقی ارتفااع  هیالیکه در منته یاگونهبه شود،یسوی شرق و جنوب شرقی کاسته ماراضی از غرب و شمال غربی به
 .شودیمتر نزدیک م 1000
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 . توپوگرافی دهستان اخترآباد3شکل 

 طبقات شیب -
باا  هصالاسپس تصویر ح ه است.انجام گرفت DEMشیب منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (، خروجی 12در جدول شماره )

 ی شد.بندمیتقسطبقه  8توجه به کاربردهای مختلف شیب و دستورالعمل موجود در 

 . مساحت طبقات شیب اراضی دهستان اخترآباد12جدول 
مساحت شیب  محدوده شیب طبقات 

 )هکتار(

 درصد هاکانونتعداد  درصد مساحت

 38 8 3/37 4/22274 0-2 کم

5-2 3/22534 8/37 3 14 

 10 2 2/10 2/6120 5-8 متوسط

12-8 3/3682 1/6 4 19 

 19 4 3/2 1/1392 12-15 زیاد

30-15 7/2688 5/4 0 0 

آن  دهندهنشانشود، این امر درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه را شامل می 1/75درصد با سطحی معادل  5اراضی دارای شیب کمتر از 
 0-2آبااد در شایب باین جیکانون عشایری مورد مطالعه حا 7از تعداد (، 4شکل شماره )ن هموار بوده است. مطابق است که بیشتر سطح دهستا

 .اندگرفتهدرصد قرار  12-15ان، محمدآباد قمشلو و آق قویی در شیب بین درصد؛ گمرگ 2-5درصد؛ قره ترپاق، ورآباد و اخترآباد در شیب بین 
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 . طبقات درصد شیب اراضی دهستان اخترآباد4شکل 

 طبقات ارتفاعی -
-1200ولاین طبقاه آن امتار تهیاه و  200ی ارتفاعی به فاصله طبقاه هاطبقهرقومی شده  شکلبرای بررسی خصوصیات توپوگرافی دهستان 

طبقه ارتفاعی برای دهستان  5تیب در مجموع متر از سطح دریا انتخاب گردید. بدین تر 1800متر از سطح دریا و آخرین طبقه آن بیش از  1000
ر طبقاه ارتفااعی دطبقات ارتفاعی دهستان مؤید این نکته اساسی است که بیشاترین ساطح دهساتان  (،13شماره )مشخص شد. بررسی جدول 

ه طبقه بیش از اعی مربوط بدرصد از کل محدوده را در برگرفته است و کمترین سطح ارتف 4/46ر دارد که مساحتی برابر با متر قرا 1400-1200
از (، 5شکل شاماره )داده است. بر اساس  درصد از مساحت دهستان را به خود اختصاص 1/0باشد که تنها هکتار می 1/40مساحت متر با  1800

خترآبااد و گمرگاان در های اقرار دارد. کانون متر 1000-1200طبقاتی  آباد در محدودهحاجی تنها کانونکانون عشایری مورد مطالعه،  7مجموع 
متار قارار  1600-1800های قره ترپاق، ورآبااد، آق قاویی و محمادآباد قمشالو در طبقاات ارتفااعی انونمتر و ک 1200-1400محدوده طبقات 

احی مسکونی که ت خوبی به لحاظ توسعه برخوردارند. نواند از قابلیر گرفتهمتر قرا 1000-1400. نواحی که در حد فاصل طبقات ارتفاعی اندگرفته
و  باشاندیمی اکولوژیاک هاتیحساساو  هاتیمحادودی دچاار رساانخدماتجهت توساعه و  اندشدهمتر واقع  1400در طبقات ارتفاعی بیش از 

 .بردیمرا باال  هانهیهزی در این نواحی مشکل است و زیربرنامه

 رآباد. مساحت طبقات ارتفاعی دهستان اخت13جدول 

محدوده  طبقات

 طبقات )متر(

مساحت شیب 

 )هکتار(

درصد 

 مساحت

 درصد هاکانونتعداد 

1 1200-1000 4/15674 2/26 7 4/33 

2 1400-1200 9/27713 4/46 10 6/47 

3 1600-1400 7/15571 0/26 4 19 

4 1800-1600 7/678 3/1 0 0 

5 1800 < 1/40 1/0 0 0 
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 . طبقات ارتفاعی دهستان اخترآباد5شکل 

 جنگل -
خوراک مانند و گیاهان غیر خوش از مراتع ،وسیعی یهاقسمت بوده وین یپا یاارزش علوفهدارای منطقه م)کور اکثراً سمی و  صحرایی گیاهان

جناوبی  ی وحشای در دامناههاقیقی، شاقاگیاهاان قشاال تاوانیدر پوشش گیاهی این مراتع م .استشده پوشانده  دارغیاسپند و سایر گیاهان ت
های یاک سااله ها، سابد، پاوآ، برساوسو انواع گراس( …و  شور )مانند اموال، ساموال، سالیکورنیا، خارشتر یهاانواع علف گون،و، جار یهاکوه

 تاوانیم هااآنه از بانی وجود دارد کایایونجه ب و وحشی یهااما گیاهان دیگری مانند گل؛ دیگر مشاهده نمود یهاپوتان )خارهای بیابانی( گونه
از  طورنیو هم کنندیم آن را کشت باشدیمورد نیاز دامداران م و رودیه اصلی دام به شمار مها استفاده کرد ولی یونجه که علوفبرای خوراک دام

 دهساتانه در ایان را نام برد کی و باغالت زراعی محصو توانیاز گیاهان خوراکی صحرایی م .ندینمایکاه و کنسانتره )ذرت، جو، آرد( استفاده م
درختان انار، پسته، زیتون، اند باغی عبارت و ... . محصوالت ی، پنبه، یونجهاعلوفه، ذرت جو ،گندم اند ازعبارت. محصوالت زراعی شودیکشت م
 ، زردآلو، هلو، شلیل، گالبی، گردو، آلبالو، انگور و خرمالو.سبزگوجه سیب ،سنجد

 مراتع -
باشاد. می 3/153باا سارانه  رخانوا 270مراتع قشالقی  برداربهرههکتار مراتع قشالقی عشایر است و تعداد  40000وسعت مراتع این شهرستان 

بع شوند. مالکیت این مراتع متعلق باه مناا)ضعیف( تقسیم می 4)متوسط( و  3مراتع و علفزارهای دهستان از نظر مرغوبیت به عنوان مراتع درجه 
 برحسابگاردد و عیاین میکنند. زمان ورود به مراتع از سوی منابع طبیعی تاز آن استفاده می بردارانبهرهطبیعی است و با استفاده از پروانه چرا 

 ، مازارع کار شود. عشایر این دهستان فاقد مرتع ییالقی بوده و دام سبک خاود را باه پاس چارداده می دامدارانپوشش گیاهی اجازه ورود به 
ر، شهرهای هشاتگرد، اغات اطراف شهریارا در مناطقی مانند ب هانیزم. به عبارتی عشایر محدوده مورد مطالعه برندیمنظرآباد، ساوه و اسالمشهر 

ی دهساتان پوشاش گیااه (،6کل شاماره )شا کنند. بررسایقزوین، طالقان، کر ، دماوند، جاده چالوس، باالی دیزین، جهت تعلیف دام اجاره می
 ی اختصاص یافته است.درصد از اراضی این دهستان به فعالیت کشاورزی از نوع زراعت و باغدار 17خترآباد حاکی از آن است که حدود ا
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 . توزیع کاربری اراضی وضع موجود دهستان اخترآباد6شکل 

 ی سطحیهاآب منابع -
اسات  ور چااییا شا شورخانه رودکند، و تنها رودخانه فصلی که از این دهستان عبور می باشدیسطحی دائمی م یهادهستان اخترآباد فاقد آب

متار میلی 1700وجه به درصد باالی نمک آب این رودخاناه )تبا . جریان دارد شیوبکمآب در آن  ،ها خشک و در بقیه فصول سالدر تابستانکه 
 متریمتر بر سانتمیلی 2000- 4000اید بین بشوری آب مورد نیاز گیاه  کهیزی را ندارد. درحالکشاور یهاتیقابلیت استفاده در فعال( متربر سانتی

ی هاکارخاناهسااب باشد(. از طرفی دیگر آلودگی رودخانه شور در اثر جاری شدن پ)پوشش گیاهی اطراف رودخانه شور بیشتر از نوع گز می باشد
 .آورده است به وجودی عشایر هادامه و مشکالتی را برای منطقه شد ستیزطیمحاستان البرز موجب آلودگی 

 ی زیرزمینیهاآبمنابع  -
رشته نیمه فعال  10فعال و  رشته 38) قناترشته  48 رشته چشمه و 24حلقه چاه نیمه عمیق،  55حلقه چاه عمیق،  13 اخترآباد دارای دهستان
ریاق مازارع طاین که از  باشدیم شوند(ام همان روستایی که در آن است، نامیده میبه ن هاآنمترمکعب در سال که اکثر  ونیلیم 10.5با آبدهی 

 .کردندیز استفاده ماز آب قنات برای مصارف خانگی نی ی،کشلولهاز امکانات آب هاتا قبل از برخورداری روستا طورنیکشاورزی آبیاری شده و هم
مستمر و  ی دارد و وجود قنوات را باید حاصل تالشسطحی بستگ یهادار آب در سفرهمق جوی و یهاها به میزان بارشعمر این چشمه وجود و

 .زیرزمینی دانست یهادرازمدت اقوام ساکن در منطقه از آب یبرداربهره

 کوچندهیافته و نیمهو گروه عشایر اسکاندهای معیشتی میان مقایسه میانگین سرمایه
یافته ، عشایر اساکان05/0داری در سطح معنی 93/2برابر  tی بین دو الگوی زیست مورد مطالعه، با در سرمایه انسان (،14شماره )مطابق جدول 

در ساطح  96/1برابار  tوضعیت بهتری دارند. در سرمایه اجتماعی، با مقدار آماره  40/3کوچنده با میانگین نسبت به عشایر نیمه 45/3با میانگین 
وضعیت بهتری دارند. در سرمایه فیزیکی، در  18/3یافته با میانگین نسبت به عشایر اسکان 76/3ا میانگین کوچنده ب، عشایر نیمه05/0داری معنی

وضاعیت  98/2کوچنده باا میاانگین نسبت به عشایر نیمه 83/3یافته با میانگین ، عشایر اسکان66/1برابر  tبا مقدار آماره  05/0داری سطح معنی
یافته باا عشاایر اساکان 08/2برابار  tبا مقدار آمااره  05/0داری ین دو الگوی زیست مورد مطالعه، در سطح معنیبهتری دارند. در سرمایه مالی ب
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 tوضعیت بهتری دارند. در سرمایه طبیعی بین دو الگوی زیست مورد مطالعه، آمااره  98/2کوچنده با میانگین نسبت به عشایر نیمه 97/3میانگین 

وضعیت بهتری دارند.  22/1یافته با میانگین نسبت به عشایر اسکان 42/1کوچنده با میانگین ، عشایر نیمه05/0ری دادر سطح معنی -12/2برابر 
بناابراین ؛ اسات 91/2و  13/3به ترتیاب  50/0داری و سطح معنی t 30/1کوچنده با یافته و نیمههای معیشتی عشایر اسکانمیانگین کل دارایی

 کوچنده است.فته باالتر از عشایر نیمهیامیانگین کل عشایر اسکان

 های معیشتی میان دو گروه عشایر. مقایسه میانگین سرمایه14جدول 

الگوی  هاسرمایه

 زیست

میانگین  تعداد

 وزنی

انحراف  واریانس

 معیار

درجه  Tآماره 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 05/0 125 93/2 849/0 77/0 45/3 126 یافتهاسکان انسانی

 842/0 76/0 40/3 کوچندهنیمه

 18/3 126 یافتهاسکان اجتماعی
76/3 

59/1 
91/1 

323/1 
386/1 

96/1 125 05/0 

 کوچندهنیمه
 یافتهاسکان

83/3 36/1 365/1 

 05/0 125 66/1 201/1 55/1 98/2 126 کوچندهنیمه فیزیکی

 353/1 89/1 97/3 یافتهاسکان

 05/0 125 08/2 386/1 33/2 98/2 126 کوچندهنیمه مالی

 376/0 35/0 22/1 یافتهاسکان

 05/0 125 -12/2 409/0 41/0 42/1 126 کوچندهنیمه طبیعی

 053/1 19/1 13/3 یافتهاسکان

 05/0 125 30/1 045/1 39/1 91/2 126 کوچندهنیمه مجموع

 849/0 77/0 45/3 یافتهاسکان

 ها در بین الگوهای مختلف زیست عشایریتحلیل فضایی وضعیت سرمایه
 است. (15شماره )دول جهای معیشتی به تفکیک نقاط عشایری به شرح دارایی میانگین

 های عشایریهای معیشتی به تفکیک کانون. میانگین کل دارایی15جدول 
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 کوچنادهمهین ریاز عشاا شاتریه، بکانون مورد مطالع 7 یدر تمام افتهیاسکان ریعشا یشتیمع یهاییکل دارا نیانگیم(، 7شکل شماره )طبق نتایج 
 .باشدیم

 
 های عشایریتفکیک کانونهای معیشتی به کل دارایی. توزیع میانگین 7شکل 

 

 گیرینتیجه
 نیبه ا ی، دسترسفرد ای طیحمدر  راتییداشته، چگونه با تغ هاییبه انواع مختلف دارا یخانوار چه دسترس ایرو نشان داد که فرد  شیژوهش پپ

 گانهپنجی هاهیسرمااز بین ی که انهگوبه است.  مختلف متفاوت ها و جوامعافراد، گروه انیم یو چگونه دسترس کندیم رییتغ زین هاهیسرما
 میانگین که نیاوجه به کوچنده باال بوده است. با تطبیعی عشایر نیمه ی اجتماعی وهاهیسرماها اشاره شد، تنها ارزش بدان قبالًمعیشت پایدار که 

 افتهیاسکان یرعشاهای داراییکل  نگینیام ینبنابرا ،است( 91/2) و( 13/3یب )کوچنده به ترتیمهو ن افتهیاسکان یرعشا یشتیمع یهاییکل دارا
 ر این مقاله به برخیامروز که د و مسائل جامعه عشایری هاچالشنتایج یا پیامدهای منفی و در حال افزایش این  .بودکوچنده یمهن یرباالتر از عشا
امناسب به نغل، دسترسی ان رضایت از شعی، پایین بودن میزی انسانی و اجتماهاهیسرمای متفاوتی چون پایین بودن سطح هاصورتاز آنان به 

ر ی و ... اشاره شد، د، بالتکلیفیشغل شرفتیو پ ندهیبه آ دیام زانیمی سالیانه، عدم امنیت شغلی، پایین بودن هانهیهزخدمات و امکانات، افزایش 
احساس حول تغییر و ت مود اینن. بعید نیست که آشکارترین عشایر کوچنده نمود بسیار آشکار و بارزی پیدا کرده است مخصوصاًبین عشایر 

به روند  ینگاه نرایست. در اا افتهی بر کوچ کاهش یمبتن یزندگ زانیامروزه م ی باشد.نیکجانشی یاز ادامه کوچ و ابراز عالقه به زندگ یخستگ
گرفته توسط شکور و  انجام یهاپژوهشهای یافتهرو با  شیپپژوهش نتایج  .کندیادعا را اثبات م نیکوچ گرا، ا یتعداد خانوارها یکاهش دیشد
و  یداریق یسجاسی انسانی توسط هاییاداری اجتماعی بر هاییدارابرتری ، کوچندهی ضعیف مالی عشایر هاانیبنمبنی بر  (1389) ییرضا

( 1387)کان عشایر توسط قاسمی از اجرای طرح اسکاهش تعداد دام سبک عشایر کوچنده بعد  (،1394و همکاران ) یمانیبر و (1395همکاران )
 .شده است ردایپا شتیمع یهاشاخص یبه تمام یمطالعات کمتر توجه نیا درچند که  داشته هر یقرابت موضوع یتا حدود

نتخاب شیوه معیشتی سنتی و ا آیند، گ)ار آنان از شیوه معیشتی دامداریعشایر بخشی از نظام فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می
شود. که بتواند نیازهای روز او را جوابگو باشد و از خدمات مختلف نیز برخوردار گردد، یک مرحله حساس و مهم برای جامعه عشایر محسوب می
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توسعه  یزیرنامهبر اتیاز ضرور ینگرکل یها براتعامل آن یو تنگناها و چگونگ هاتیامکانات، محدود ها،تیقابل ثیجوامع از ح نیشناخت ا
ی تریکلی هانظامضرورت دارد، وضعیت پایداری زندگی جامعه عشایری به عنوان نظام اجتماعی پویایی که خود از زیر  رونیازا .باشدیم داریپا

ساس معیشت پایدار ی عشایر مشخص شود و الگویی بر اهاییدارای و شناسایی قرار گیرد و در این راستا باید امکانات و بررس مورد شدهلیتشک
ی بهبود زندگی عشایری هانهیزمکند و از سوی دیگر کمک می ستیزطیمحبه پایداری  سوکبرای معیشت این قشر ارائه گردد. الگویی که از ی

ب با تکیه بر ضعف در تأمین امکانات معیشتی در بین عشایر، ضرورت ارائه راهبرد علمی و الگوی ساماندهی مناس عالوهبه. سازدیمرا فراهم 
ی مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است پس هامؤلفهکه در چارچوب معیشت پایدار  سازدیمآشکار  شیازپشیبمطالعات اقتصادی و اجتماعی را 

رح ذیل ارائه به شدر مقاله، پیشنهادهایی  شده مطرحبا توجه به مجموعه مباحث باشد. کاربرد راهبرد معیشت پایدار بین جامعه عشایری مهم می
 شده است:

ارتباط  ر به واسطه. عشایؤثر استم یریعشا ینمودن خانوارها یچند کارکرد یبرا یجیو تروی آموزش یی،افزا مهارت یهاکالس یبرگزار -
برای کمک  هاو فروش آن یآورعمل ،یبندبستهنزدیک و مستقیمی که با طبیعت دارند با آموزش اصولی به شناسایی و کشت گیاهان دارویی، 

 به اقتصاد خانواده روی آورند.

ی گوشت یهاپرورش دام ،یپشم یهاپرورش دامتر دام سبک، توان عشایر را به پرورش بیشوزش، میبهره در کنار آمسهیالت کمبا اعطای ت -
 تشویق کرد.و حتی اصالح نژاد دام 

لیل جلوگیری از دو صنعتی بین عشایر به  یصنعتمهینو ترویج دامپروری حد دامی بر درآمد عشایر، توسعه با توجه به تأثیرگ)اری تعداد وا -
 شود.ها توصیه میدرآمد آن ود سطحتخریب مراتع و سودآوری آن و همچنین به منظور تثبیت و تقویت سهم عشایر در تولید پروتئین دامی و بهب

 نظیر فرعی محصوالت و زراعی اراضی چرپس ،این دام به مراتع قتصادیا پرورش و است استوار گوسفند ژهیوبه دام، پرورش بر عشایر اقتصاد -

 یهانهیهز کاهش مراتع موجب از یبرداربهره ،دهدیم تشکیل تغ)یه یهانهیهز را دام ی پرورشهانهیهز عمده بخش که آنجا از. است متکی کاه
 شود.می معیشتی شیوه این اقتصادی بازده افزایش سبب پرورش و

 شرایط ایجاد و مراتع بازدهی افزایش داری جهتمرتع نظام مناسب ایجاد ،ی مدیریتهاروش اصالح طریق از عشایر مشارکت با نتوامی -

ناطق مهمیت منابع طبیعی در انه تنها سرمایه اجتماعی بلکه با توجه به  بیترت نیا بهکرد.  اقدام پیش رس، چرای از ممانعت جهت مناسب
 عی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.عشایری، سرمایه طبی

 

 منابع
های معیشت خاانوار در ساکونتگاه (. تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر1394ریمانی، فرامرز؛ راستی، هادی؛ رئیسی، اسالم و محمدزاده، مسعود. )ب

 .96-85(، 18) 6 ی.انطقهم -فصلنامه جغرافیا و آمایش شهریروستایی مورد: شهرستان قصرقند. 
ی شااورزاقتصاد کنامه کارشناسی ارشد مهندسی پایان بررسی حاشیه بازاریابی محصول پرتقال در شهرستان محمودآباد.(. 1392نی، عزیز... )پهلوا

 منتشر شده. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه، آذربایجان شرقی، ایران.
ی معیشات و شایوه ساکنی داریاپا(. تحلیال 1399؛ آرایش، محمدباقر و واحدی، مرجان. )چراغی، طیبه؛ پورسعید، علیرضا؛ اشراقی سامانی، رویا

 .104-89(، 2) 9 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی.گزینی عشایر در شهرستان ایالم، 

ق روساتایی باا رویکارد های معیشتی در مناط(. سنجش سطح دارایی1395سجاسی قیداری، حمدا...؛ صادقلو، طاهره و شکوری فرد، اسماعیل. )
 .216-197(، 1) 5. ریزی روستاییفصلنامه پژوهش و برنامهمعیشت پایدار )مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تایباد(. 

جتماعی اسکان خودجوش عشایر )مورد: عشاایر بخاش دهادز شهرساتان ا -(. واکاوی اثرات اقتصادی1391ی، حجت ا... )صادق شاطری، مفید و
 .125-105(، 2) 2. ریزی فضاییفصلنامه برنامهوزستان(. ای)ه استان خ

غییار نجش و گرایش آنان به تس(. بررسی و مقایسه الگوهای اقتصادی تولید در ایل قشقایی فیروزآباد و 1389شکور، علی و رضایی، محمدرضا. )
 .133-123(، 2) 2. سال فصلنامه جغرافیای انسانیشیوع معیشت. 

ضی شالیکاری شهرستان رشت باا (. تحلیل پایداری ارا1393یاری، محمدصادق؛ انصاری، محمدحسین و نژاد رضایی، نیما. )صادق زاده، مینا؛ الله
 .70-55(، 24) 6. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزیاستفاده از رویکرد معیشت پایدار. 
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ABSTRACT 
Introduction Understanding nomadic communities in terms of capabilities, facilities, limitations and 

bottlenecks and how they interact is one of the necessities of sustainable development planning. 

Purpose of the research: The aim of this study is to identify biological patterns in the framework of 

sustainable living approach, to compare the five human, social, physical, financial and natural 

livelihoods available to these biological patterns. 

Methodology Using a modified Cochran's formula, 126 households were determined as the sample 

size. Data collection was done in the form of documents and surveys using interviews and 

questionnaires. Student-T-test was used to analyze the data in Spss23 software environment. 

Geographical area of research The nomads of Mallard city in Tehran province, in Akhtarabad 

rural area of Safadasht district, have been established. 

Results and discussion The biological patterns of Mallard County nomads are in two forms. One 

group of nomads is settled and the other group is semi-nomadic. 

Conclusion The results showed that the average human capital index in the settled nomadic group 

was 3.45 and semi-nomadic nomads was 3.40. On the other hand, the social capital index in the 

semi-nomadic nomadic group with a value of 3.76 was higher than that of the settled nomads with a 

value of 3.18. The physical capital index was 3.83 and 2.98 in the group of settled and semi-nomadic 

tribes, respectively. The financial capital in the group of settled nomads was 3.97 and semi-nomadic 

nomads was 2.98. The average natural capital in these two groups was very small and was 1.22 and 

1.42 in the settled nomadic group and semi-small in the nomadic group; Therefore, it can be said that 

the average social and natural capital of semi-nomadic tribes has been high. In addition, the total 

subsistence assets of the settled and semi-displaced nomads were 3.13 and 2.91, respectively. 

 

KEYWORDS: livelihood system, Sustainable Livelihood, Nomadic Settlement, Nomadic system, 

Malard County. 

                                                 
1 * Corresponding Author                                                                                        riahi@khu.ac.ir 

http://www.jsap.ir/
http://www.jsnap.ir/?_action=article&kw=384861&_kw=livelihood+system&lang=en
http://www.jsnap.ir/?_action=article&kw=93297&_kw=Sustainable+Livelihood&lang=en
http://www.jsnap.ir/?_action=article&kw=151728&_kw=Nomadic+Settlement&lang=en
http://www.jsnap.ir/?_action=article&kw=219323&_kw=Nomadic+system&lang=en
http://www.jsnap.ir/?_action=article&kw=384862&_kw=Malard+County&lang=en

