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 مقدمه  -1-1

 دوران واپسین از که است اجتماعی حیات اشکال ترین متقدم از( کوچندگی) کوچ بر مبتنی زیست ي شیوه

 تعداد استقرار، و زیست الگوي نظر از. است داشته استمرار تاکنون ها انسان اجتماعی زندگی گیري شکل

 .گیرند می قرار متحرك و کوچنده اجتماعات ي زمره در عشایري، جوامع و جمعیت از زیادي

 (1383،1)اکبري،

 فریقاآ شمال و میانه خاور تا مرکزي، و شرقی آسیاي نواحی از وسیعی ي پهنه تاکنون، دور هاي ازگذشته  

 عشایر زیست ي شیوه خصوص به و کوچ، با توام زندگی از متعددي اشکال استقرار و حضور شاهد

 مستقر ي عشایرکوچنده و ایالت و اقوام از زیادي تعداد به توان می میان آن از که است بوده کوچنده

 عشایر تونس، سوریه، ،عراق ترکیه، ایران، پاکستان، کشمیر، و افغانستان مرکزي، آسیاي مختلف درکشورهاي

 و غربی صحراي تا آفریقا غرب شمال و شمال کشورهاي عربستان، ي جزیره شبه نشین واحه و صحرانورد

 زندگی نیز اروپا و امریکا مانند ها قاره سایر جغرافیایی نواحی از برخی در هم هنوز.  نمود اشاره مراکش

 اروپاي در زندگی نوع این بقایاي به توان می جمله آن از که دارد وجود شبانی بردامداري مبتنی نشینی کوچ

 .کرد اشاره جنوبی و شمالی امریکاي نواحی از برخی و( آلپ منطقه) غربی شمال و مرکزي

 اساس دامپروري و دارد قرار دامی تولیدات بر نظام این اقتصادي بنیان که است آن مبین عشایر زندگی نظام

 ریزي پایه مرتع از استفاده مبناي بر دامپروري.  باشد می جامعه بقاي علل از یکی و درآمد تأمین منبع اشتغال

 می تشکیل را عشایري زندگی شالوده و اساس آب دام،مرتع، انسان، مربع. است شده

 (.1389،124شکور،(.دهد

ین تأم بر تکیه با دام نگهداري ، آن اصلی هدف برعکس دامپروري که است دامپروري نوعی دامداري، نظام

 سازوکار کوچ عمل.  هاست زراعت چر و پس مرتع از چرا طریق از دام خوراك اعظم قسمت یا تمام
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 یك عشایر کوچ. است داده قرار در اختیارشان طبیعت که است منابعی از مطلوب براي بهره برداري عشایر

 به کوچ نیست، انبینیش پیش و غیرقابل خشن محیط به اران دامد پاسخ یا شناسی بوم سازگاري انفعالی

 عشایر براي. شود می متغیر هدایت منابع سازماندهی هدف با منعطف سازي تصمیم تفکر و آگاهی، وسیلة

 این. دارد قرار دام براي تغذیة مدت بلند ریزي برنامه یك قالب در که است روش پیشرفته دام کوچ کوچنده،

 در آن وزن ایش پیوستة افز وسیلة به دام هی زدبا ارتقاء آن هدف. گراست کامل هدف طور به تغذیه برنامه

حاکم  غذایی فقر که است فصولی در وزن کاهش با کمترین آن نگهداشتن و علوفه فراوانی فصل

 (.1995است.)هاشمی،

بارز ترین ویژگی زندگی عشایر است. فرایند کوچ بصورت جابجایی متناوب اسباب و لوازم  "جریان کوچ"

و دام )بعنوان اساس معیشت( به شکل نظام مند سالیانه و حداقل دو بار بین مناطق  زندگی و افراد خانواده

ییالق و قشالق انجام می گیرد. جنانچه می دانیم در هر دوره تاریخی شدت و ضعف جریان کوچ و اسکان 

اي اجتماعی،سیاسی،نظامی،طبیعی و اکولوژیکی و مجموعه دیگري از دستاورد ه -از تاثیر عوامل اقتصادي

 (1383،68تکنو لوژي ،فرهنگ و تمدن بشري ناشی شده است. ) میزبان،

در قرون اخیر، ورود جریان نوین توسعه به حیاط اجتماعی انسانها، این سبك از از زندگی را بشدت تحت 

تاثیر خود قرار داده است، به شکلی که امروزه میزان گسترش این سبك از زندگی با توسعه یافتگی کشور ها 

طه معکوس پیدا کرده است، به این معنی که هر چه  کشور ها بیشتر به سمت توسعه یافتگی میل راب

 کنند،میزان زندگی مبتنی بر کوچ نیز کاهش می یابد.

در ایران شیوه زیست کوچ نشینی نیز از الگوي پیش گفته پیروي می کند،نگاهی به روند شدید کاهشی تعداد 

را اثبات می کند.مهمترین دالیل این کاهش؛ دشواري سبك زندگی کوچ خانوار هاي کوچ نشین،این ادعا 

نشینی،تمایل خانواده ها به تحصیالت بیشتر فرزندان،سطح نازل خدمات بهداشتی و در مانی و کاهش مراتع 
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مناسب براي تعلیف دام می باشند.لذا هر گونه دشواري در این مسیر،موجبات روي گردانی عشایر از این 

شده و به مهاجرت روي می آورند که خود، معضالت فراوانی براي عشایر و جامعه پیرامون  سبك زندگی

آن به همراه داشته است که از آن جمله می توان به عاطل ماندن مراتع،کاهش تولیدات دامی و فشار مضاعف 

 .(.15-1382:24جمعیت بیکار و غیر ماهر در شهر ها اشاره کرد)قرخلو،

درصد عشایر کل کشور را تشکیل میدهند  12عشایر استان خوزستان حدود از  87مطابق سرشماري سال 

و کمترین آنها  5678شهرستان اقامت دارند. بیشترین آمار خانوار عشایر در شهرستان دزفول با  17که در 

خوزستان خانوار در شهرستان امیدیه قرار دارند. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق همین آمار،عشایر استان  9با 

درصد تولیدات دام سبك شامل گوسفند و بره و بز و بزغاله را در اختیار دارند که به نسبت  91/8بیش از 

 جمعیت خانوار عشایر ساکن در استان،عدد تعین کننده اي را نشان می دهد.

ه راهکار ادامه حیات سبك زیست عشایر استان خوزستان نیازمند توجه ویژه و علمی به مشکالت آنها و ارائ

 هاي عملی مبتنی بر واقعیت ها است که این پژوهش در پی تبین آنهاست.

در این فصل پس از بیان مسئله، به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش اشاره شده و در پی آن اهداف 

 پژوهش مطرح گردیده است.

 

 طرح مسئله -1-2

. کند می ایفا نزدیك خاور در را گوناگونی و مهم اقتصادي و اجتماعی نقش آن، متفاوت انواع با نشینی کوچ

. است بوده نزدیك خاور اجتماعی و اقتصادي سیستم ناپذیر جدایی بخش نشینی کوچ وجود این با

 حرفه ترین مهم از مدرن، کشاورزي هاي فعالیت شروع از قبل تا که زاگرس، کوهستانی منطقة در مخصوصاً
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 دهی شکل در مهمی نقش نشینی کوچ اجتماعی -اقتصادي نظر از دیگر طرف از. است بوده اقتصادي هاي

 (. Abdi2002:45,2003) است داشته نزدیك خاور کهن هاي تمدن سیر

 و بوجودآمدن در موثر اقتصادي – اجتماعی و سیاسی طبیعی، هاي زمینه باره در شده انجام هاي بررسی

 وعشایر وایالت اقوام فرهنگی و زمینیسر قلمرو در برکوچ مبتنی عشایري معیشت و زیست الگوي تکوین

 ایران فالت نواحی اغلب جغرافیایی – اقلیمی شرایط از متاثر که است آن از حاکی ایران، فالت در مستقر

 نزدیکی یا درجوار گرمسیري پست نواحی و ها دشت و سردسیر، کوهستانی مرتفع نواحی گرفتنِ قرار ازنظر

 زمین، کره میلیمتري800 بارندگی متوسط به نسبت ایران میلیمتري 250 یا پائین بارندگی میانگین هم،

 و فصول ها، ماه بین بارندگی نامناسب زمانی توزیع و بارش وکم پرباران مناطق بین ها بارش زیاد اختالف

 شاخص با  بومی زیست و سرزمینی هاي عرصه زمره در کشور ازمناطق بسیاري است شده باعث ها سال

 اول نسبی مزیت طبیعی، شرایط در محققان از برخی دلیل همین به. گیرند قرار ناپایدار محیطی زیست هاي

 زراعت) هان گیاه پرورش تا دانند می تر مناسب دامداري براي را ایران ارضی ازمنابع برداري بهره

 و زیست يالگو از متنوعی و متعدد اشکال تاکنون دور بسیار هاي ازگذشته وضعیت این از متاثر(. وباغداري

 که هست و بوده برقرار ایران نفاط دراقصی عشایري و روستایی دامداري مختلف برانواع مبتنی معیشت

 و دام برداري بهره نظام. گردد می تامین مرتعی هاي عرصه از ها دام وتغذیه تعلیف منابع از زیادي بخش

 روستا همان حریم مراتع درعرصه الس هاي ماه از برخی در ها دام نهایتا و ثابت، نسبتا روستایی مراتع

 و اي دوره جابجایی و کوچ نظام براساس و بوده متحرك عشایري دامداري مقابل در ولی شوند می تعلیف

 می انجام( گاه زمستان یا گرمسیر) قشالقی و( سرحد یا سردسیر بهارگه،) ییالقی هاي قلمرو بین فصلی

 .گیرد
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 60 حدود در کشور کوچنده عشایر ،1369 سال در وقت بودجه و برنامه سازمان مطالعات نتایج براساس

 در برکوچ مبتنی عشایري زندگی نیز حاضر درحال. باشند می قلمرو داراي کشور سرزمینی عرصه از درصد

 اجتماعی سرشماري سومین نتایج اساس بر بطوریکه دارد؛ جریان کشور هاي استان و مناطق از زیادي بخش

 586 و ایل 103 درقالب عشایري جمعیت نفر 1186398 تعداد ، 1387 سال ندهکوچ عشایر اقتصادي –

 .دارند استقرار کشور استان 30 در مستقل طایفه

 بخود را کشور جمعیت درصد 1.6 حدود کوچنده تنها عشایر جمعیت حاضر درحال اینکه باوجود

 جزو کشور، حیوانی پروتئین انواع هاي نیاز از درصد 20 تا 15 حدود تولید با عشایر اما دهد می اختصاص

 عشایر فرهنگی – اجتماعی جایگاه و نقش برآن افزون. روند می بشمار ایرانی جامعه اقشار از قشر مولدترین

 می نمونه براي. باشد می فراوان هاي ارزش واجد نیز کشور فرهنگی – اجتماعی و تاریخی رخدادهاي در

 حمالت هاي دوره در بویژه کشور کیان درحفظ کشور ختلفم عشایرمناطق ممتاز تاریخی نقش به توان

 مطرح نظر از عشایر فرهنگی - اجتماعی وجه و حاکم؛ هاي سلسله مکرر تغییرات بین فترت و مهاجمین

 .کرد اشاره  اسالمی – ایرانی اصیل هاي وارزش فرهنگ وحافظان حامالن بعنوان آنها بودن

 در که میدهند تشکیل را کشور کل عشایر درصد 12 از بیش کمی نخوزستا چنانچه قبال اشاره شده، استان 

دارند این جمعیت و خانوار اندك ، درصد قابل توجهی از تولیدات دامی را بر عهده  اقامت شهرستان 17

اما این سبك از زندگی تولیدي امروزه با مخاطرات  دارند که در اقتصاد محلی و ملی تاثیر مهمی دارد.

 مشکالت از دامی، تولیدات در فراوان تاثیر رغم علی خوزستان استان عشایري است. جمعیتفراوانی روبرو 

 به تواند مناسب،می هاي حل راه ارائه و مشکالت این کارشناسی و علمی بررسی که برد می رنج اي عدیده

 زندگی سبك دانیم می چنانجه. بیانجامد عشایري جمعیت این معیشت و زندگی هاي شاخص بهبود

 اصلی هدف دامپروري، برعکس که است دامپروري نوعی دامداري، نظام. . است دامداري بر مبتنی شایريع
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 زراعت چر پس و مرتع از چرا طریق از دام خوراك اعظم قسمت یا تمام تأمین بر تکیه با دام نگهداري ، آن

 قرار اختیارشان در طبیعت که است منابعی از مطلوب برداري بهره براي عشایر سازوکار کوچ، عمل.  هاست

 زندگی ابعاد تمامی بر تکنولوژي توسعه که دانیم می دیگر سوي از و( 1390،323زاده، افشار)است داده

 الگوي در تاثیرات،تغییر این جمله از. است نبوده امان در آن از نیز عشایري زندگی که گذاشته تاثیر بشر

 آن مدرن شکل به سنتی شیوه از کوچ از بخشی نقلیه، یلوسا از استفاده مدد به امروزه که باشد می کوچ

 فعالیت شیوه در نیز دیگري تغییرات،تحوالت این با متناسب. است داده شکل تغییر( نقلیه وسایل از استفاده)

 مناسب، راهکارهاي ارائه براي آن، عوامل و علل نیز و ابعاد دقیق فهم که است داده رخ آنها معیشت و

 . است ضروري

 عشایر 7/81 که شکلی به اند آورده بوجود را اندکی تغییرات خود کوچ الگوي در خوزستان استان شایرع 

 این حیات که شده باعث دیگري اي زمینه عوامل حال این با دارند، را خود سنتی کوچ الگوي همچنان

 حجم کاهش به توان ،می اي زمینه عوامل جمله از.باشد دستگیري نیازمند پیش از بیش عشایري جمعیت

 تامین کوچ مسیر در را عشایري دام علوفه از توجهی قابل میزان که ها بند میان این. کرد اشاره ها بند میان

 دام تغذیه رو این از. اند گرفته قرار عشایر اختیار در روستاها،کمتر و ها شهر توسعه بواسطه کنند،امروزه می

 موجود اقتصادي صرفه از را کوچروي که است هایی هزینه صرف مستلزم خود است،که علوفه تامین نیازمند

لذا امروز یکی از دغدغه هاي مهم مسوالن و دست . آورد می فراهم را آنها مهاجرت زمینه و نموده خارج

اندر کاران  سازمان امور عشایر کشور ، تدوین سیاست هایی است که این سبك ارزشمند زیستی را از خطر 

یوه ي زیستی که اگر در معرض نابودي قرار گیرد عالوه بر تبعات بزرگ اقتصادي ، نابودي نجات دهند، ش

 پیامد هاي عظیم اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت.
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 اهمیت و ضرورت:  -1-3

 که است گردیده مطرح روستایی و شهري جامعه کنار در سوم جامعه عنوان به عشایري جامعه ما کشور در

 جامعه دو از عمال و است داشته دنبال به را کوچندگی خود فرهنگی و معیشتی اصخ هاي یژگی و دلیل به

 حدود از ایران عشایري جمعیت کاهشی روند(. 638-645 ،صص 1369 شیخی،)  شود می متمایز دیگر

 که است آن از حاکی عشایر جمعیتی برآوردهاي. است دهنده تکان و کننده متحیر بحال تا پیش سال یکصد

 -اجتماعی سرشماري صورتیکه در است بوده عشایري جمعیت، کل از%  25 حدود میالدي 1884 سال در

 جمعیت کل از% 2/2 به سال آن در عشایر جمعیت که دهد می نشان 1366 سال در کشور عشایر اقتصادي

 شرایط در کشور در دام دهنده پرورش جامعه در سریعی جمعیت کاهش چنین.  است یافته تقلیل کشور

 (.1389، شکور (.کند می مواجه مشکل با را کشور جایگزین، تولیدات شتنندا

 نفر 7654000 میالدي 1884 سال در جامعه فرهنگ و سنتی بافت به توجه با کشور جمعیت کل که زمانی

 از توجهی قابل درصد زمان آن در.  است داشته ایلی زندگی کشور جمعیت کل از%  25 است، بوده

 دیگر طرف از.  است داشته دامداري وسیعی مقیاس نیز در شهري جامعه و یروستای کشور جمعیت

 جمعیت کل حالیکه در سال آن در که است آن از حاکی 1366 سال در کشور آمارهاي

 تشکیل عشایر را کشور جمعیت کل از% 2/2 یا 000/152/1 تنها بود شده بالغ نفر  000/500/51کشور

 در ارقام در سریعی تغییرات  چنین کشور، فرهنگی و اجتماعی ساختار در تغییر به جه تو با لذا.  اند داده می

 (.1366 ایران، آمار مرکز)است فراوان نگري آینده و تأمل خور

 5/2 معادل( مستقل طایفه 547 و ایل 96 از متشکل) جمعیت نفر میلون 2/1 با کوچنده عشایر جامعه

 حدود دامی واحد میلسون 5/17 با عشایر(. 1،ص1372مشیري،. )دهد می تشکیل را کشور جمعیت درصد

 گاو% 3 و بزغاله و بز%23بره، و گوسفند% 22تعداد این از که باشند می دارا را کشور دامی هاي واحد% 25
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 و بیانیه) باشد می عشایر دام آن از کشور دامپروري افزوده ارزش 27/2 بر بالغ و شود می شامل را کشور

 (.1371عشایر، مللیال بین کنفرانس پیام

درصد در استان خوزستان زندگی می کنند که همین تعداد  12از مجموعه جامعه عشایري کشور حدود 

اندك، میزان قابل توجهی از تولید ات دامی را را در اختیار دارند که آمار آن در بخشهاي قبلی به آن اشاره 

ر به تسریع مهاجرت به سمت شهر ها شده و شده است.هر گونه اشکال در روند فعلی زندگی عشایري، منج

خود موجبات مشکالت عدیده اي را در جامعه فراهم خواهند آورد که مثی توان آنها را دو دسته مشکالت 

اقتصادي و مشکالت اجتماعی تقسشم کرد. از جمله مشکالت اقتصادي ، می توان به کاهش تولیدات و 

به واردات هر چه بیشتر این محصول کرده  که خود مستلزم  محصوالت دامی اشاره کرد که دولت را مجبور

 خروج ارز از کشور است و عالوه بر آن فرصت هاي شغلی فراوانی را از افراد جامعه سلب خواد کرد.

حذف فرصت هاي شغلی، سیل کارگران و افراد غیر ماهر را روانه شهر ها کرده که بدلیل فقدان تخصص و 

مناسب براي آنان و دستمزد پایین، آنان و خانواده هایشان را در حاشیه شهر ها  نیز نبود زمینه هاي شغلی

جاي داده و معضل بزرگتري بنام حاشیه نشینی را موجب می شوند. مشکالت ، ناهنجاري ها و بزه کاري 

 هایی هایی که محصول حاشیه نشینی است،هزینه هاي مادي و معنوي فراوانی را به جامعه تحمیل می کند. 

لذا هر گونه تالش براي بهبود زندگی و معیشت عشایر، بقاي این سبك از زندگی را تداوم بخشیده و از 

 مشکالت پیش گفته تا اندازه زیادي جلو گیري می کند.      
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 اهداف -1-4

 هدف کلی: -1-4-1

 بررسی و ارائه الگو هاي کوچ و معیشت پایدار عشایر کوچنده استان خوزستان

 اف جزیی: اهد -1-4-2

 .بررسی شیوه هاي کنونی کوچ عشایر استان خوزستان1

 . بررسی معضالت در شیوه هاي کنونی کوچ استان خوزستان2

 . بررسی نحوه معیشت عشایر استان خوزستان3

 . بررسی را ههاي امکان ارتقاء معیشت عشایر استان خوزستان4

 ن. بررسی و ارائه الگوي مناسب کوچ عشایر استان خوزستا5
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 : فصل دوم

 پژوهش مبانی نظری 
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 تعریف کوچ نشینی -2-1

 است آمده فرهنگها سایر و قاطع برهان و دهخدا فرهنگ مثل فارسی معتبر هاي فرهنگ در واژه کوچ نشینی

 کوچ لغوي و اصطالحی تعریف

  فارسی معتبر فرهنگهاي در کوچ واژه( الف

 :جمله از دارد گوناگونی تعابیر فارسی فرهنگهاي در کوچ کلمه

  شدن روانه دیگر مقام و منزل به مقامی و منزل از-

 . است آن مصدر کوچیدن و خانه اسباب و عیال و اهل و این با رفتن، منزل به منزل از-

  دیگر جاي به جایی از لشکر یا ایل انتقال و مهاجرت انتقال،-

 . است ترکی لفظ که جابجایی – مهاجرت – رحیل-

 کرد استنباط توان می دهد می را جابجایی و حرکت مفهوم کلی حالت در که کوچ لغوي گسترش به وجهت با

 معیشت ادامه و زندگی تداوم جهت که بیت اهل و زندگی لوازم و اسباب تمام با گسترده است حرکتی که

 .گیرد یم انجام گیاهی رویش و هوایی و آب تغییرات بویژه محیط طبیعی تغییرات با ارتباط در

 است وابسته دام پرورش به نشینی کوچ رفتن و زندگی دیگر مکان به مکانی از یعنی کردن کوچ

  دانشمندان نظر از نشینی کوچ و کوچ واژه( ب

 پرورش راه از انسانها آن در که است زندگی نوع آن نشینی کوچ زندگی از منظور اللهی اسکندرامان دکتر-

 طبیعی هاي چراگاه پی در و کنند می زیست کشاورزي هاي فرآورده از ريبرخوردا با معموالً و حیوانات

 . کنند می کوچ دیگر محل به محلی از سالیانه

 می بدست چارپایان پروش راه از را خویش معاش که مردمی:  خلدون ابن از نقل به عشایر و ایالت کتاب

 .باشند بیابانگرد و حرکت حال در.....  و آب ، چراگاهها جستجوي براي ناگزیرند و آوردند
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 طوایف و چادرنشینان ایلها، شناخت بر اي مقدمه) خود معتبر کتاب در ایشان: سیستانی افشار ایرج دکتر

 :بطوریکه. اند آورده دیگري تعبیر به را نشینی کوچ تعریف صاحبنظر دانشمندان قول از( ایران عشایري

 اي شیوه است، کرده توصیف چنین را شبانی نومادیزم یا چادرنشینی زندگی ورجاوند پرویز دانشمند، محقق

 اردوي چادرهاي محل از خود چارپایان با همراه مردم از گروهی که موسمی و سالیانه جابجایی زندگی از

 باز زمستانی اردوگاه به سرما فصل در مجدداً و آورند می در اجراء بمورد تابستانی چراگاههاي تا زمستانی

 . گردند می

 بار چند یا دو زیستگاهش یکسال گذر در که است کسی نشین کوچ که است معتقد: تهرانی آشفته امیر

 . برنگزیند معین زیستگاه یك و شود جابجا

 گردانی رمه یا و دامداري بر مبتنی عمدتاً و اساساً نشینی کوچ زندگی که است باور براین: ودیعی کاظم دکتر

 . است دام پرورش کلی بطور و

 فصلی مداوم حرکت از عبارتست کوچ: کند می تعریف صورت بدین را کوچ الممالکی مستوفی رضا ضمناً

 محیط طبیعی تغییرات با شده تنظیم جدول یك با مطابق و الطبیعه مختلف محیط دو بین متقابالً که ساالنه یا

 محیط با انسان سازش و هماهنگی اولین کوچ، پدیده. گیرد انجام ،(گیاهی رویش و اقلیمی تغییرات بویژه)

 :بطوریکه است توجه مورد مسئله سه کوچ در. است بوده مسلط آن در محیطی جبر البته که باشد می طبیعی

 .است محیط دو بین متقابل و طرفه دو حرکتی معموالً کوچ-1

 .کرد ابداع را پدیده این ، آن از فراز جهت انسان که است طبیعی جبر تسلط نتیجه کوچ-2

 .انسان اختیار نه است طبیعی محیط تغییرات بر منطبق وچک زمان-3
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 نظر از تعریف عناوین و جمالت چه اگر که اینست گردد، می استنباط مذکور دانشمندان تعاریف از که آنچه

 و بوده عمومی مطلب چند به نشینی کوچ و کوچ تعریف در همه تأکید اما متفاوتند هم با ادبی و دستوري

 :بطوریکه ،هستند القول متفق

 . اند کرده تأکید است مقید چارپایان تربیت با همراه که شبانی شغل و دامداري معیشت به جملگی-

 اشاره دامها طبیعی تعلیف جهت موسمی مراتع به جابجایی و دامداري متحرك شیوه به تعاریف تمام در-

 . است شده

 فصول از بعضی در طبیعی حاکم یطشرا حسب بر که طبیعی محیطهاي به اصطالحات و جمالت بطن در-

 و آب عملکردهاي تأثیر که شده اشاره است دام و انسان استقرار جهت نامساعد دیگر فصول در و مساعد

 رواج با همراه طبیعی شرایط تغییر و طبیعت اینکه و کند می مشخص را آب منابع و گیاه رویش هوایی،

 .باشد می مدنظر است نشینی وچک زندگی پیدایش و کوچ اصلی محرك دامداري معیشت

 

 کوچ پیدایش -2-2

 ابن مسعودي، که چنان است؛ کرده جلب خود به را اندیشمندان توجه پیش، ها مدت از نشینان کوچ پیدایش

 سه طرح دانشمندان، اخیر، قرن اوایل تا. اند کرده اظهارنظر پدیده این پیدایش ي درباره دیگران و خلدون

 اساس، براین. بودند پذیرفته بود تمدن و بربریت توحش، ي مرحله شامل که را، فرهنگ تکامل اي مرحله

 م دا به بربریت، مرحله در کرد، می معاش امرار خوراك گردآوري و شکار راه از انسان توحش، ي مرحله در

 هانیگ)گردید آغاز دولت و شهرنشینی پیدایش با تمدن، ي مرحله باألخره، و پرداخت کشاورزي و داري

 و تاریخ، از پیش شناسی باستان هاي شعبه ویژه به شناسی، انسان انسان دانش گسترش با اما(  1976من،

 کنونی ابتدایی جوامع نیز و گذشته جوامع هاي فرهنگ از نوینی هاي آگاهی ،(شناسی فرهنگ) مشناسی مرد
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 این در نوین طرح هی اراي و فرهنگ  تکامل روند در نظر تجدید باعث رفته هم روي که آمد، دست به

 (     1977 بیلز)  گردید زمینه

 :است بوده شرح این به تاکنون پیش سال میلیون 3 از فرهنگ تکامل روند طرح این اساس بر 

 (پیش سال هزار 13 حدود تا سال میلیون 3 از) سنگی دیرینه -1

 (پیش سال 11000 تا سال 13000 از) سنگی میانه -2

 (پیش سال 6000 تا 11000)  نوسنگی انقالب -3

 (میالدي 18 قرن تا پیش سال 6000)  شهرنشینی یا تمدن -4

 (میالدي هجدهم قرن) صنعتی انقالب -5

 سنگی دیرینه ي مرحله در انسان نکه چنا است؛ شده گرفته نظر در یهایی ویژگ مراحل، این از یك هر براي

 ي مرحله عنوان به سنگی میانه ي مرحله ؛کرد می کسب را الزم انرژي خوراك، گردآوري و شکار راه از

 نیاز مورد خوراك از زیادي مقدار انسان مرحله این در زیرا است؛ شده مشخص غذا تولید به شکار از گذر

 اهلی با انسان نوسنگی، ي مرحله در. یآورد م دست به وحشی غالت هاي دانه گردآوري راه از را، خود

 .گرفت قرار را غذایی مواد تولید ي ه شیو نباتات، کشت و حیوانات ساختن

 با توأم نشینی، ده زندگی نوسنگی، ي مرحله در بنابراین،. پرداخت خوراك تولید به سخن، دیگر به یا

 نقاط از دیگر برخی و لرستان پشتکوه در دوره این به مربوط دهات آثار. گردید آغاز داري دام و کشاورزي

 مستعد مناطق در فقط تمدن زیرا آورد؛ فراهم را تمدن پیدایش ي هزمین مرحله، این. است شده کشف ایران

 که است تمدن مرحله ، فرهنگ تکامل ي مرحله چهارمین. است گرفته شکل داري دام و کشاورزي براي

 پیدایش ها، تخصص پیچیدگی دولت، طبقاتی، ي جامعه شهرنشینی،: از عبارتند آن هاي ویژگی ه ترین عمد
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 متجاوز بار نخستین براي بود، شوش در نها آ پایتخت که ها عیالمی ایران، در. هنر و تجارت گسترش و خط

 .گردیدند مرحله این وارد پیش سال هزار پنج از

. داد رخ اروپا در میالدي ي هجده قرن در "صنعتی انقالب " عنوان با ، فرهنگ تکامل ي مرحله پنجمین

 ي مرحله اما، نبود، قدم پیش فرهنگ، تکامل پیشین مراحل از یك هیچ در اروپا، که است یادآوري به الزم

 نیروي از گیري بهره: از عبارتند صنعتی انقالب هاي ویژگی ترین مهم. گردید آغاز قاره این در ابتدا پنجم،

 کار به را ماشین نیروي بار اولین براي انسان مرحله این در. فنون و علوم ي سابقه بی گسترش و ماشین

 .است بوده زیاد بسیار حیوانات و انسان نیروي با مقایسه در آن رتقد که گرفت

 بود، خود نیروي به متکی فقط انسان ،(غذا گردآوري و شکار) سنگی دیرینه ي مرحله در دانیم می که چنان

 صنعتی، انقالب در اما شد، مند بهره نیز ها آن نیروي از حیوانات، ساختن اهلی با نوسنگی، مرحله در و

 و انسان نیروي از برتر مراتب به که یافت دست جدیدي نیروي به سال هزاران گذشت از پس نانسا

 . است بوده حیوانات

»  جایگاه که آي می پیش پرسش این کردیم، مشخص را فرهنگ تکامل ي جگانه پن مراحل که اکنون

 به«  نشینی کوچ»  آید برمی باال گفتار از نکه چنا کجاست؟ فرهنگ تکامل روند در«  نشینی کوچ زندگی

. نیست شمول جهان هاي پدید زیرا باشد، هم نباید و است  ، نشده مطرح فرهنگ تکامل از اي مرحله عنوان

 معیشت، نوع این زیرا، ؛ شود مطرح نوسنگی ي مرحله با ارتباط در باید نشینی کوچ پیدایش اساس، براین

 ارایه نشینی کوچ پیدایش ي ه دربار مختلفی نظریات کنونتا. باشد می اهلی حیوانات از گیري ه بهر بر متکی

 پس« نشینی کوچ»  که است کافی نکته این یادآوري اما. نیست ها آن بررسی به نیازي فعالً که است گردیده

 .است داده رخ نوسنگی انقالب از
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 قابل هاي ینزم کشت از پس که معتقدند و دانسته اند چ نشینی کو اصلی عامل را جمعیت افزایش برخی

 زندگی انتخاب به ناگزیر نبودند، کشاورزي قابل که اي حاشیه مناطق از گیري بهره براي انسان کشاورزي،

 که شود می تلقی محیط با فرهنگی سازش نوعی عنوان به کوچ، در زندگی بنابراین،. است شده نشینی کوچ

 استفاده مورد طبیعی هاي چراگاه صورت به د،نمیباشن کشاورزي قابل که را مناطقی دام، پرورش راه از انسان

 .دهد می قرار

 در نواحی گونه این و شود، می یافت باران کم و خشك نواحی در اراضی، گونه این که، این به توجه با

 مراتع به یابی دست براي نیز نشینان کوچ هستند؛ دسترسی قابل متفاوتی هاي موقعیت در مختلف فصول

 نوعی نشینی، کوچ زندگی است، مسلم نچه آ حال هر به. کنند کوچ دیگر محل هب محلی از باید طبیعی

 وضعیت تردید، بدون. است گردیده آغاز پیش سال 8000 حدود از که باشد می محیط با فرهنگی سازش

 نشینی کوچ گرفت نتیجه توان می بنابراین،. است داشته معیشت نوع این پیدایش در مهمی نقش اکولوژیك

 براي روش بهترین زمان، آن ي ه ساد فنون و ابزار وضعیت  به توجه با که باشد می آوري نو از اي گونه

 (1383 الهی، امان. ) است بوده غیرکشاورزي اراضی هکتار نها میلیو از بهره گیري

 

  نشینی کوچ تاریخچه -2-3

 ، اولیه نیازهاي کردن برطرف رايب برخوردار از مواد غذایی مناطق و شناسایی ازابزار و وسایل انسان استفاده

 وازاین رو آنها رو آورده طرف افرادبه مناطق این با شناسایی.آید می شمار یه بشریت درتاریخ عطفی نقطه

 مطلوب ازحاصلخیزي که درمناطقی.وجوددارد وتنگاتنگی مستقیم رابطه انسانی وتراکم غذایی مواد میزان بین

 گروههاي قالب و اجتماعی زندگی دوره ودراین کرده سکونت بیشتري انسانهاي برخورداربودند تري

 هسته ونهایتا اولین برقرارساخته ارتباط ها باهم گروه این درقالب افراد. است گرفته شکل اجتماعی کوچك
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 انسان درزندگی اساسی تحول واختراع اکتشاف.اند نموده ریزي راپی مختلف وقبایل اقوام گیري شکل هاي

 به ودامداري زراعت این.نمود اشاره ودامداري وزرع کشت به توان می اکتشافات این ملهوازج ایجاد نمود

 به مختلف افرادوگروههاي زراعی فعالیتهاي باانجام.آید شمارمی انسانهابه درزندگی اساسی تحول عنوان

 بنام حاصطال به درمحلی وسکونت جانشینی یك زندگی عبارتی وبه.گردیدند زمین به وابسته زیادي میزان

 جستجوي براي وجابجا شدن نمودن کوچ عشایر با عنوان ازافرادتحت اي عده و یافت رواج روستا

 ودردوره مشخص جغرافیایی منطقه در ها دام چراوتعلیف براي مناسب محلی وتهیه وتامین موادغذایی

 نی فراوا وکوشش تالش خود نیاز زندگی مورد ابزار و وسایل توسعه بشر براي. گرفتند شکل خاص زمانی

. سازد خودفراهم براي اي زیرانداز اولیه توانست درختان وبرگ و شاخ الیاف قراردادن و با کنار هم نموده

وآجر را  سفال توانست وروشنایی پزي خوراك اجاقهاي اطراف گلهاي به حرارت انتقال علت به انسان

 ازآتش بااستفاده.نمود استقرارخوداقدام براي هایی محوطه ساخت به آجروسفال به یابی بادست.نماید کشف

 دوره دراین.گردید فراهم بارزي بشرتحوالت اجتماعی زندگی درابعادمختلف فلزي ابزارآالت کارگیري وبه

 ي شکار برا و وسایل جنگی وسایل کشاورزي ووسایل ادوات ساخت با گران صنعت عنوان تحت گروهی

 ذکراین.کردند می استفاده ودامداران کشاورزان ودامی اورزيکش خود از مازاد تولید محصوالت امرار معاش

 لذا و نبوده عمدتا وابسته طبیعی شرایط به ودامداران مانندکشاورزان به گروه این فعالیت که است الزم نکته

 نیازکشاورزان مورد و وسایل پرداخته زندگی به و ثابت معین ومحدوده منطقه دریك توانستند می آنها

 ودامداران باکشاورزان رقابت زمینه مختلف هاي گروه درمیان صنعتگري باگسترش.کنند را آماده ودامداران

 شرایط کشاورزي محصوالت وتنوع افزودن محصوالت سازي وذخیره انبارکردن تولید بیشتر اندیشه براي

و با  مختلف متمایزدر قشرهاي صورت افرادبه که است ترتیب نماید بدین می راتقویت سرمایه اثبات
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 دادندکه راشکل معین جغرافیایی فضاي ویك شوند بندي دسته متنوع واقتصادي فرهنگی خصوصیات

 .شوند می نامیده شهر اصطالحا

 

 کوچ عشایری -2-4

اي به نقطه دیگر با هدف استفاده از مراتع براي چراي  هاي عشایري از نقطه عبارت است از حرکت خانوار

هایی از  عضاي خانوار، باروبنه، سرپناه قابل حمل و همراه با ایل، طایفه یا ردهطور معمول با همه ا دام که به

 دهد. شود. کوتاه یا بلند بودن مسیر کوچ تغییري در مفهوم کوچ نمی آن انجام می

 اصل در اما است شده وارد آلمانی علمی زبان در هجدهم سده از که است چادرنشین معنی به Nomad واژه

 قانون و قاعده و نظم معنی به Nomos و گوسفند مرتع معنی به Nemos واژه. است زیستن یمعن به و یونانی

 سرگردان هاي انسان خصوص در تنها اینجا در پیداست نموس لغت قدمت از که طوري به. است رفته کار به

 مختلف قمناط در قدیم زمان از واژه این. است مراتع در منظم حرکات منظور بلکه نشده، بحث هدف بی و

 از کشورهاي سایر و فرانسه در. است رفته کار به نماد جاي به "نومیدیز" نام با شمالی آفریقاي در جمله از

 زندگی از هایی ویژگی نومادیزم از اینکه با. اند کرده اقتباس را روستاها روزمزد کارگران و ها کولی معنی نوماد

 که گردانی رمه هاي شکل با را آن باید شود می اطاستنب کشاورزي اقتصاد از خاصی شکل و نشینی کوچ

 (1372) مشیري،.کرد روشن را امر این خاص هاي ویژگی و داد ارتباط نیستند یکجانشین

 :آید می بر آن از معنی دو عام عرف در که است نشینی کوچ زندگی هاي شیوه از یکی چادرنشینی

 گري؛ الابالی از منبعث خانمانی بی ولگردي، -

 .است صنعتی جامعه هاي ویژگی از که اقامت محل مستمر یرتغی -
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 دیگر نقطه به اي نقطه از سال جریان در احتماالً که شود می اطالق مردمی به خاص معناي در چادرنشینی

 را خود اقامت محل اندك بالنسبه گروهی ابتدایی چادرنشینی در. یابند مرتع خود احشام براي تا روند می

 انتظام دقیقاً جغرافیا سطح در حرکت این که زمانی. دهند می تغییر بقا جهت در و جوي نیدگرگو با همزمان

 در ( کوچ1375) ساروخانی، .شود می برده کار به است "کوچ" معنی به که Transhumance مفهوم یابد

 و دیگر محل به محلی از ها دام با ایل یك خانوارهاي جمعی دسته مرتب جابجایی از است عبارت اصطالح

 محیطی جبر البته که است طبیعی محیط با انسان سازش و هماهنگی اولین کوچ (1371) طبیبی، .بالعکس

 :گیرد قرار توجه مورد باید مساله سه کوچ در. است بوده مسلط آن در

 است؛ محیط دو بین دوطرفه حرکتی معموالً کوچ. 1

 است؛ کرده ابداع را پدیده این آن، از فرار براي انسان که است طبیعی جبر تسلط نتیجه کوچ. 2

 ) مشیري، همان(.انسان اختیار نه کند می تعیین طبیعی محیط تغییرات را کوچ زمان. 3

  

 کوچ نشینی در ایران -2-4-1

واژه کوچ از مصدر کوچیدن به معنی نقل مکان از منزلی به منزل دیگر با ایل و اهل وعیال و اسباب و خانه 

کوچ همراه بودن و واژه اي است ترکی که در متون تاریخی به معناي کوچ نشینی بکار  است این همواره با

رفته است در خصوص کلمه ایل صحیح ترین مولف همان اسکان است . در قرآن کریم واژه عشیره به معنی 

دو  )وانذر عشیرتك والاقربین( از نظر خویشاوندي در یك گروه کوچ نشینی هر  خویشاوندان به کار رفته

نوع خویشاوندي سببی و نسبی وجود دارد که بطور کلی یك شبکه خویشاوندي را تشکیل می دهند. 

ویژگی بارز کوچ نشینی تحرك مکانی است یعنی جابجایی گروههاي انسانی از نقطه اي به نقطه اي دیگر . 

ك سالیانه و رایج ترین نوع کوچ نشینی سیستم شبانی است که عبارتست از شیوه اي از زندگی متحر
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موسمی که گروهی از مردم همراه با چارپایان خود از محل چادرهاي اردوي زمستانی تا چراگاه تابستانی 

انجام می دهد و مجددا در فصل سرما به اردوگاه زمستانی باز می گردند. اساس فعالیت هاي اقتصادي کوچ 

و آنها تحت تاثیر شرایط طبیعی و  نشینان نگهداري و پرورش دام و چهارپایان ونگهداري از آنهاست

جغرافیایی هستند و مهم ترین ویژگی زندگی آنها عبارتست از وابستگی به حیوان ، استفاده از چراگاه هاي 

طبیعی ،جابجایی انسان به منظور بهره برداري از چراگاه هاي طبیعی و احتراز از سرما و گرما. شرایط 

ها دارد و دام و مرتع پایه هاي اصلی زندگی آنها را تشکیل می دهدو جغرافیایی بیشترین تاثیر در زندگی آن

باشند.  لطمه هایی به مزارع روستائیان وارد می کنند لذا سعی دارند از آبادي ها دور از آنجا که دام هاي آنها

پاره سال پیش در در  12000پدیده کوچ نشینی هم درایران و هم در جهان سابقه اي طوالنی دارد. از حدود 

اي از نقاط جهان از جمله خاور میانه آسیاي جنوب شرقی و آمریکاي التین انسان به اهلی کردن حیوانات 

مبادرت نمود و وارد مرحله تازه اي از تکامل فرهنگی که دوره تولید خوراك نامیده می شود گردید. پیدایش 

است و ییالق و قشالق نمودن آنها بیانگر زندگی کوچ نشینی با توجه به اقتصاد دامی متاثر از شرایط طبیعی 

صنعت آنها در مقابل طبیعت است . شرایط اقلیمی مانند تغییرآب و هوا و همچنین عوام سیاسی در ایجاد 

زندگی کوچ نشینی موثرند. کوچ نشینی اساسا از از زندگی کشاورزي و روستانشینی مشتق شده است و 

( که در منطقه بانه کردستان رواج دارد اشتقاق زندگی کوچ koxدرشرایط کنونی پدیده اي اجتماعی )کخ( )

نشینی از روستا نشینی را تایید می کند تفاوت زندگی افراد از نظر ابن خلدون ناشی از شیوه زندگی آنهاست 

این متفکر بزرگ اسالمی کوچ نشینی را متاثر از ساخت جامعه می داند از نظر اکثریت بیابان گردي در بین 

 اران بیشتر است.شتر د

سیاسی زمان سبب راندن ده نشینان و پناه بردن به کوه و  عده اي نیز عقیده دارند که شرایط اجتماعی و

 دشت و در نتیجه پیدایش کوچ نشینی شده است.
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استالین معتقد است که لرها در چند قرن اخیر نیمه کوچ نشین بوده اند در هزاره پیش از میالد حیات 

ته اند به هر حال در عصر حاضر نژادهاي هندو اروپایی اورال ،ترکی مغولی،تونگوزي ،تبتی یکجانشینی داش

قفقازي با گویش هاي محل در زمینه دام پروري درآسیا حضور فیزیکی فعال دارند در ایران نیز زندگی کوچ 

 نشینی متکی بر اقتصاد دامی و زراعی است.

اقبل تاریخ ایران را مورد بررسی قرار داده است معتقد است یك از پژوهشگران به نام بوبك که سکوتگاه م

که یکجا نشینی در دوره پیشین حتی در نواحی خشك و نیمه کویري بر کوچ نشینی در چند قرن اخیر در 

آن مناطق فزونی داشته است . در تعالیم دین زرتشت از زراعت به نیکی یاد می شود و کوچ نشینی را بد می 

بررسی هاي اجتماعی و اقتصادي ایران از کثرت یکجانشینی وقلت کوچ نشینی سخن می  داند. هرودوت در

گوید. در دوره هخامنشیان و ساسانیان کوچ نشینی بسیار بی اهمیت بوده است .در آغاز کوچ نشینان ایران 

ایران تحت  در نواحی اصفهان ، خراسان و فارس متمرکز بوده اند و تاریخ نویسان و جغرافی دانان از ایالت

عنوان )اکراد( نام می برند . ایرانیان قدیم و دیلمیان را )اکراد طبرستان( و اعراب را )اکراد سورستان ( می 

نامیدند در زبان فارسی اکراد به معنی چوپان می باشد و هجوم اقوام مختلف چادرنشین اعم از مغول ها 

خریب و ویرانی همراه بوده است . در عصر ،عرب وترك به سرزمین هاي زراعی و شهرهاي همجوار با ت

دامدار.  -2صیاد، شکارچی ، ماهی گیر -1مغول ها کوچ نشینی در ایران رونق یافت مغول ها دو دسته بودند

در این دوره کوچ نشینی در لرستان و خراسان رونق بیشتري داشت پس از مرگ تیمور دو سلسله آق 

مال غربی و جنوب ومرکز ایران مسلط شدند در این دوره تضاد قویونولوها و قراقویونولوها بر غرب و ش

میان چادر نشینان و فئودال ها موجب فروپاشی قدرت فئودال ها شد . پس از مدتی صفویان روي کار آمدند 

و با ایجاد جبهه متحدي از ایالت بر اوضاع مسلط شد. حامیان صفویان را قبایل چادرنشین و ترك تشکیل 

 خ()راس می دادند.
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 آن وانواع کوچ -2-5

 قشالق به ییالق از و ییالق به قشالق از دیگر محل به محل یك از بادام عشایرهمراه جابجایی معناي به کوچ

 نحوه به راباتوجه کوچ.است جغرافیایی دونقطه بین نسبی ارتفاع اختالف معلول معموال کوچ.باشد می

 عمودي کوچ افقی، کوچ- عمودي کوچ-: پذیرد می صورت شکل دو به زمین سطح در ودام انسان جابجایی

 عشایر جابجایی به افقی کوچ.باشد می وبرعکس ارتفاع به ازدشت ودام عشایر انسان وحرکت جابجایی به

 می گرمسیر و برعکس مناطق سردسیر به ازمناطق کوچ مکان.باشد و هموار می مسطح هاي وزمین درمناطق

 روز یا هفته توان نمی است شده گفته کوچ زمان براي .دارد هوا و سرمايگرما بامیزان مستقیم ارتباط باشدکه

 منطقه وگرمایش سرمایش درجه بر عالوه.شود می مشخص را با ماه کوچ معموال زمان رادرنظرگرفت معینی

 ازنظر وقشالق ییالق موردنظرعشایردرمناطق مکان-: موثراست نمودن کوچ زمان درانتخاب دیگري عوامل

 است ممکن که احتمالی درگیریهاي- کشاورزي محصوالت وبرداشت وداشت کاشت وضعیت- بعدمسافت

 مراتع رفتن وازبین رویش زمان- اختصاصی مراتع داشتن یاعدم دارابودن- بیفتد اتفاق درمسیرکوچ که

 موردنظر. وعلفزارهاي

 :کرد خالصه عنو دو به میتوان را نشینی کوچ سرزمین شکل براساس  ــ  نشینی کوچ و کوچ انواع

 ترین وسیع  دارد، اختصاص عمودي نشینی کوچ به ایران نشینی کوچ قلمرو بیشترین  ــ عمودي کوچ  - 1

 انواع ترین رایج شیوه این  میشود، مشاهده زاگرس هاي کوه سلسله خارجی و داخلی هاي جبهه در آن

 قابل علوفه داراي سال طول تمام در  هم، مجاور جغرافیاي مختلف واحد چند که ترتیب بدین.  است کوچ

 و کوهستان منطقه در که  است، دشت و کوهپایه کوهستانی، شامل واحد چند این.  است دام براي چرا

 سرما فصل شروع با.  است طبیعی هاي علفزار توسعه و رشد فصل تابستان اواخر تا بهار اوایل از  کوهپایه،

 سر سبز دشت، هاي علفزار که کوهستانها و مجاور هاي شتد در اعتدال دوره آغاز و کوهستانی منطق در
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 باالخره و  مرتفع، هاي دشت و اي کوهپایه هاي دشت سمت به را کوهستان کوچندگان،  گردند، می

 ها دشت به( hivernage) قشالقی هاي چمنزار از استفاده براي و  میگذارند، سر پشت پست هاي سرزمین

 کوچ  میشود، انجام کوهستان و کوهپایه دشت، بین فاصله در که را ییجابجا نوع این.  آورند می روي

 .است گوسفند و بز عمدتا نشینان کوچ این هاي دام.  مینامند عمودي

  میکنند، حرکت ارتفاع هم هاي زمین در افقی جهت در حیوان و انسان کوچ نوع این در  ــ افقی کوچ  -2

 صحراي و آفریقا صحراي ایران،عربستان، جمله از  ما، زمین خشك ممالك بیشتر در کوچ نوع این گذشته

 می دیده بز تعدادي آن با همراه که  است، اصلی دام شتر کوچ نوع این در.  داشت رواج مغولستان در گبی

 و نشینی کوچ  شود، کم یا و برود بین از شتر خار یا زرد خار مثل گیاهی پوشش که اي منطقه در.  شود

 مسافت معموال و  آیند، می در حرکت به تر غنی مراتع دنبال به صحرا پهنه در خود هاي شتر با همراه قبایل

 که  گردند، می علف و آب منابع دنبال به  صحرا، پهنه در قبایل این حقیقت در. پیمایند می را زیادي هاي

 .شوند می دیده هم از دور و پراکنده هاي واحد در معموال

 :از است عبارت افقی و عمودي کوچ هاي تفاوت و ویژگیها  ــ عمودي و افقی کوچ عمده تفاوت

 در حرکت عمودي کوچ در ولی  میگیرد، انجام افقی جهت در و  بیابانی، وسیع پهنه در عمدتا افقی کوچ*  

 .دارد وجود استقرار مرکز در بسیاري فاصله و  بوده، ارتفاع جهت

 جا هر و  نیست، مشخص دقیق طور به معموال  نظر، مورد مکان نتیجه در و حرکت جهت افقی کوچ در*  

 مسیر عمودي کوچ در ولی.  است همان  باشد، موجود الزم امکانات آب منبع و مرتع وجود لحاظ از که

 آب و گیاه از استفاده براي طایفه هر بوده، مشخص قشالق و ییالق در نظر مورد هاي محدوده و ایل حرکت

 .است شده تعیین تاریخ طول در که  است، یمشخص حد داراي منطقه آن
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 کوچ در ولی( پاییز اوایل و بهار اوایل)  است، شده تعیین قبل از حرکت زمان معموال عمودي کوچ در*  

 سال مختلف فصول در بیابانها و صحراها هاي پهنه  طبیعی، اوضاع شدید بسیار نوسان علت به افقی هاي

 .نبوده مشخص کوچ زمان( بري حالت)

.  گذرند می روستا و قصبات شهرها، اطراف از غالبا خود مسیر در نشینان کوچ  عمودي، هاي کوچ در*  

 .شود نمی ایجاد نشینان کوچ براي هایی موقعیت چنین افقی هاي کوچ در

 ساختمان و  اند، داده وفق آبی کم و صحرایی گیاهان با را خود که هستند نوعی از افقی کوچ در ها دام*  

 از  دارند، عمودي کوچ که عشایري آنکه حال  بز، و شتر مانند  است، سازگاز وضیعتی چنین با حیوان نبد

 (1390) راوید.میکنند برداري بهره  االغ، و گاو و بز گوسفند نظیر هاي دام

 

 کوچ های روش -2-6

 می را کوچ ترتیب این به  گذارده، تأثیر عشایر زندگی در  ماشین، و موتور و اتوموبیل 20 قرن اواخر از

 .نمود تقسیم  ماشینی، سنتی، – ماشینی سنتی،:  هاي صورت به توان

 هاي خانوار بقیه با کنند می سعی عشایري هاي خانوار برعکس، و قشالق و ییالق مسیر در  ــ سنتی کوچ

 زندگی و اسباب کوچ، این در.  کند حرکت گروهی صورت به همجوار طوایف یا و  خود، طایفه و تیره

 نیز افراد و  شده، شتر یا االغ اسب، بار  هاست، نیازمندي حداقل برآوردن براي و مختصر بسیار که روزمره

 استراحت براي قشالقی یا ییالقی مسیر طول در.  کنند می راهمراهی بنه و بار قاطر و اسب بر سوار یا پیاده

 .میشود برپا راقاط چندین بز، و میش گله از متشکل ها دام چریدن و افراد
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 بار، وانت حضور  دارند، ماشینی و موتوري وسایل انواع از استفاده به تمایل عشایر امروزه  ــ ماشینی کوچ

 هاي خانوار بعضی اکنون هم.  است کرده دگرگون را کوچ سنتی شکل موتورسیکلت و کامیون کامیونت،

 .کنند می استفاده آن از نیز خانوارها بقیه که  باشند، می موتوري نقلیه وسیله یك صاحب عشایري

 به را ها دام  مختصري، اثاثیه با ها چوپان و مردم و  شده، جابجا ماشین با زندگی  ــ ماشینی – سنتی کوچ

 انتقال حالت این.  نمایند می منتقل سردسیر یا گرمسیر مناطق به خود سنتی کوچ مسیر از  آزاد، چراي حالت

) .یابد می بیشتري رواج روز به روز و  است، معروف بند گله به قشقایی ایل ژهوی به عشایر میان در دام

 راوید(

 آن دهنده تشکیل ازعناصر یکی بر جغرافیایی تحلیل کوچی نوع هر  ــ فاصله بعد حسب بر نشینی کوچ

 به صلهفا حسب بر نشینی کوچ انواع.  دارد طبیعت با دام زیست و انسان زندگی شرایط با برابر که  است،

 :شود می تقسیم زیر شرح

 گرمسیر منطقه در اغلب که  میگویند، هم رده دو کوچ ها کوچ نوع این به:   دورانی یا کوتاه کوچ  ــ 1

 دنبال به را طبیعت با انسان زندگی انطباق هدف  نمیکند، تجاوز کیلومتر 10 از آن راه طول و  میشود، انجام

 ماهی دو.  کنند می زیست گلی و سنگی هاي اتاقك در را زمستانها سیرگرم منطقه در عشایر معموال.  دارد

 مناسبتر آن زندگی شرایط که جایی در آبادي حوش حول به  میرسد، نهایت به هوا گرماي که را تابستان از

 کوچ نوع این در نشینان کوچ و  میدهند، انجام یافته اسکان عشایر معموال کوچ نوع این.  میبرند پناه است

 گذشته در.  کنند می استفاده است سایبان حد در که سبك هاي چادر ازسیاه  میروند، ها کوه پاي به وقتی

 سبز هاي جلگه در را زمستان  کردند، می استفاده کوچ این از ما جل و چالسر در و مازندران و گیالن مردم

 .رفتند می البرز کوهستان به تابستان و  ماندند، می
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 یا کوچندگی نیمه حالت به که  دارد، وجود اي کوچنده عشایر بین عموما متوسط کوچ:  متوسط کوچ  ــ 2

 می طبیعی مراتع سمت به دائمی محل از را ها دام گیاه، رشد فصل در که  کنند، می زندگی اسکان نیمه

 به دستیابی منظور به کوچ نوع این  است، قشالقی مناطق در گاه و ییالقی منطقه در  مراتع این گاه.  برند

 اسکان منظور به معیشت تطور مراحل کوچ نوع این در.  میشود انجام نورس علوفه و معتدل وهواي آب

 300از کمتر سردسیر و گرمسیر مختلف فواصل تیپ، این در. میشود انجام بلند کوچ از زودتر عشایر

 به خانوارعشایري  است، منطقه عتوس  به بسته آن طول که نوع این با.  است کیلومتر 30از بیشتر و کیلومتر

 مطلوبی نسبتا شرایط از دام و مطلوب موقعیت در عشایري خانوار جا این در. میرسند سردسیر منطقه اواسط

 .برخوردارهستند

 و گرمسیري مناطق بین عموما بلند کوچ. است بیشتر کیلومتر 300از کوچ این فاصله:  بلند کوچ - 3

 که کشد می طول ماه تا هفته چند از معموال و شود می انجام رافیاییجغ مختلف هاي عرض و سردسیري

 وجود سعودي وعربستان مغولستان ایران، در دور هاي گذشته از بلند کوچ. شود طی مکانی فاصله این

 بین اول مورد در که بلوچ و سنگسري گردانان رمه کوچ، نظیر دارد، وجود ایران در هم امروزه  است، داشته

 که سردسیري و گرمسیري مناطق بین فاصله یا.  میشود انجام خراسان جنوبی هاي ودشت الر فهمرت دره

 ترین رفیع معموال که سردسیر منطقه انتهاي به عشایري خانوار کوچ این با.  میباشد کیلومتر 300از بیش

 مراتب به سردسیر از بخش این در مرتع کمیت و کیفیت. گویند می سرحد را سردسیر است منطقه قسمت

 (1390) راوید.است سردسیر منطقه اواسط یا اوایل از بهتر
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 عشایر تعریف -2-6-1

 هم اجتماعی گروه به عرب، اصطالح در. است دهه معنی به «عشر» ریشه از عربی، لغت عشیره واژه

 طالقا است،( جایی جابه) کوچ بر مبتنی که شتر پرورش بر بیشتر آنها معیشت که( پدرتبار) خویشاوند

 اسم عشایر و عشیره. است نیز آبا و پدران جانب از نزدیکان و تبار برادران، معنی به عشیره همچنین. شود می

 .است طایفه و قبیله و ایل و خانه اهل تبار و نزدیکان خویشان، معنی به عربی از مأخوذ فارسی

 

  کوچنده عشایر -2-6-1

 :باشند زیر ویژگی سه ارايد حداقل که شود می اطالق جوامعی و جمعیت به 

 (اي قبیله) ایلی مراتب سلسله بر مبتنی اجتماعی ساختار -

 دامداري به معاش اصلی اتکاي -

 کوچ بر مبتنی زندگی شیوه -

 

 عشایری جامعه انواع -2-6-2

 .میشود دیده  گردان، رمه و یافته اسکان کوچرو، شکل سه به عشایري جامعه حاضر حال در

 تامین و دام پرورش براي  دارد، طبیعت در دائم حرکت عشایري جامعه از بخش این  ــ رو کوچ عشایر

 در  دامداري، جز به دیگري عوامل گذشته در اگر.  است کوچرو جامعه این زندگی اصلی شیوه معاش،

 زندگی ادامه براي  دلیل، تنها شاید و ترین اصلی امروزه  است، داشته نقش زندگی شیوه این انتخاب

 دارند دام که عشایر از عده آن فقط  باشد، آزاد چراي هدف وقتی.  است آزاد چراي از استفاده  ایري،عش

  باقیمانده، هاي دام نگهداري هزینه  اقتصادي، و طبیعی نوسانات و ها سالی خشك رو این از  میکنند، کوچ
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 دام رفتن بین از یا و فروش عثبا مشکالت این و  دهد، می افزایش روز به روز را  بزرگ، و کوچك از اعم

 رفتن بین از باعث دیگر طرف از و  آورد، می فراهم را عشایر اسکان موجبات طرفی از وضع این  شود، می

 از استفاده به مجبور عشایر  ها، راه ایل شدن محدود با.  گردد می قاطر و االغ شتر،اسب،  بزرگ، هاي دام

 نشینان کوچ.  شود می کاسته رو کوچ عشایر هاي خانوار تعداد از وزر به روز این بنابر  گردند، می ماشین

.  میکنند طی ماشین با را قشالق و ییالق بین راهی ایل فاصله یا  کنند، می پیدا اسکان یا عشایر

 چند با خود و  گذارد، می راهی ایل یا ییالقی یا قشالقی آبادي یك در را خود فرزند و زن خانوارعشایري

 .برند می چرا به را گوسفندان چوپان، گروهی صورت به دیگر نفر

 رغم علی و  کرده، ترك را نشینی کوچ زندگی که  گویند، می ازعشایر جماعتی به  ــ یافته اسکان عشایر

 اگر ولی  ندارند، مشکلی معاش تامین نظر از عشایر.  شدند ساکن یکجا  در  آنان، زندگی شیوه در تغییر

 گوناگون تربیت، و تعلیم بهداشت، استراحت، آسایش، از برخورداري قبیل از دگیزن دیگر هاي ویژگی

 در.  کنند می برابري امروزه روستایی و شهري هاي جامعه دیگر با مقایسه در بگیریم، نظر در را... و اشتغال

 دولت ايه گذاري سرمایه همچنین  است، شده بیشتر روز به روز نشینی یکجا زندگی جاذبه اخیر هاي دهه

 شده عشایر یافتن اسکان بیشتر چه هر باعث که  گرفت، نادیده نمیتوان را عشایر عمران هاي برنامه در

 .است شده ایلی نظام پاشیدگی باعث  امروزي، زندگی امکانات و تمدنی شرایط.  است

 زبان و فرهنگ  رسوم، و آداب بودن دارا علت به  خویش، بومی هاي سرزمین در یافته اسکان عشایر

 ایل مانند یا.  اند گردیده ادغام یکدیگر در و  داده، را همگون جوامع تشکیل  روستایی، بومیان با مشترك

 می اسکان راه ایل و ییالق و قشالق  در  هستند، متحرکی وسیع حوضه در چوم خمسه و قشقایی هاي

 از که عشایر از عده آن.  شوند می ادغام روستایی و شهري جوامع با متفاوتی هاي صورت به و  یابند،

 زمین داراي روستاها در چون آنها  یافته، اسکان عشایر عموم از زودتر  اند، بوده اجتماعی باالتر طبقات
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 و  شده، مشغول دامداري و باغداري و زراعت به کشاورزي بخش در آسانی به  اند، بوده امکانات و زراعتی

 براي بهتر امکانات گرفتن نظر در با عشایر مردم توده.  اند دیدهگر شهرها و روستاها جذب آنها فرزندان

 یا و  عشایر، از خانوادگی چندهسته یا یك که  یابند، می اسکان به گرایش نقاطی در اغلب  معاش، تأمین

 نشین خوش صورت به شهرها و روستاها در ابتدا عشایر توده.  باشد داشته وجود آشنا روستایی هاي خانوار

 .میگردند جوامع این جذب کم کم سپس  یابند، می اسکان نشین یهحاش و

 اي قبیله اجتماعی نظام به وابسته  که  شد، می گفته کوچرو چادرنشین عشایر به گذشته در  ــ گردانی رمه

 مناطق در را خود هاي چادر  مختلف، هاي فصل در و  بودند، آزاد چراي به متکی و  شبانی، اقتصاد و

 و بار حداقل با آنها  اند، داده دست از را خود اي قبیله ویژگی نیز آنها امروزه اما.  کردند می ابرپ مختلفی

 عشایري جامعه از شکلی عنوان به گردانی رمه امروزه.  میشوند قشالق یا ییالق راهی خود گوسفندان با بنه،

 صورت به مراتع از استفاده منظور به روستاییان و عشایر که  است، دامداري از شکلی بلکه  ندارد، عمومیت

 .کنند می استفاده آن از  آزاد، چراي

 زندگی شیوه این ابعا دیگر کلی طور به و  دهیم، قرار نظر مد را درعشایر دامداري بعد فقط اگر:  جالب

 نانگردا رمه یا متحرك دامداران اطالق  کنیم، فراموش را وغیره زبان رسوم، و آداب فرهنگ،:  مانند قدیمی

 .اند شده گردان رمه یا متحرك دامدار معدودي عده فقط آنها  است، عشایر جماعت باقیمانده به

 

 عشایر معیشت منابع -2-7

 در بارزي و کننده تعیین نقش که است دامداري عشایري جامعه در اقتصادي فعالیتهاي اصلی زمینه و محور

 کمتري اهمیت از … و دستی صنایع زراعت، مانند ایرعش تولیدي فعالیتهاي سایر. دارد زندگی از شیوه این

 .است دامداري الشعاع تحت و بوده برخوردار
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 شئون تمامی بر وابستگی این. است یافته سازمان مرتع از دام تعلیف مبناي بر عشایري دامداري: دامداري -1

 از استفاده با ارکنندهنشخو هاي دام پرورش به که طوري به نهاده، تأثیر عشایري زیست الگوي و زندگی

 ناگزیر عشایر اساس همین بر. است فعالیتی چنین تبعات از عمدتاً نشینی کوچ و دارند اشتغال طبیعی مراتع

 پست هاي جلگه از را طوالنی مسیرهاي و بوده مراتع عرصه در دشوار و جمعی دسته هاي جایی جابه به

 هاي دام غذاي تعلیف، قابل مراتع از تا کنند می طی ییالقی العبور صعب مرتفعات و ها دامنه تا قشالقی

 که است خاطر بدان بار، مشقت و سرگردان زندگی با دشوار معاش شیوه این پذیرش. کنند تأمین را خود

 مرتعی علوفه بابت اي هزینه پرداخت بدون خود، سنتی مراتع از عرفی حقوق پشتوانه به توانند می عشایر

 .کنند استفاده

 میلیون 5/17 قریب کنونی شرایط در کشور عشایر دامی سرمایه و است کوچنده عشایر اصلی یهسرما دام،

 گوشت عشایري دامداري هاي فراورده مهمترین. اتست کوچك دام%  ( 4/86)  عمدتاً که است دامی واحد

 ارزش. است کشور تولیدي شیر% 1/8 و قرمز گوشت% 2/13 حدود ترتیب به که است شیر و قرمز

 شیر تولید از% 23 گوشت، تولید از آن% 69 که است ریال میلیارد 220 حدود کوچنده عشایر دامی یداتتول

 مراتع، از استفاده علیرغم عشایري دامداري هزینه اقالم ترین عمده. است دامی الیاف و پوست از بقیه و

 حدود رفته هم روي. گیرد می بر در را ها هزینه میزان از% 98 قریب که است دام خوراك تأمین به مربوط

 از نیمی بر بالغ نتیجتاً. است دام غذایی نیاز از% 5 قریب جوابگوي نیز عشایري زراعی غذایی نیاز از% 45

 مزارع چر پس و سرچر اجاره مانند مختلف هاي شیوه به بایست می عشایري هاي دام نیاز مورد غذاي

 به. گردد پرداخت یابد می فزونی مرور به که هایی هزین پرداخت با … و علوفه و جو خرید روستاییان،

 تخریب به توجه با زیرا. است عشایر مسأله ترین اساسی و مهمترین امروزه دام غذاي تأمین جهت همین

 تولید به نیاز دامی، مطلق قدر افزایش همچنین و مراتع دهی بهره و سطح افزون دام کاهش و گسترده
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 فاقد عشایري برداران بهره از% 3/46 حدود که حالی در. یابد می يببیشتر اهمیت اي علوفه محصوالت

 مزروعی زمین هکتار یك داراي متوسط طور به دامی، واحد 60 هر ازاي به نیز بقیه و بوده مزروعی زمین

 معادل کشت زیر زمین متوسط و هکتار 5/2 حدود عشایري خانوار براي مزروعی زمین متوسط. اند بوده

 .است آبی زراعت آن هکتار 5/0 فقط که است هکتار 7/1

 از کمتر دام سرانه نیز متعددي طوایف و ایالت در ولی دامی واحد 100 قریب عشایري خانوار دام سرانه

 . است% 63 از بیش دارند، دامی واحد صد از کمتر که بردارانی بهره نسبت و بوده دام رأس 50

 سیطره با اما. است سازگار عشایري زندگی مقتضیات با که یوده داشتی عمدتاً گذشته در عشایري هاي گله

 دام نگهداري به گرایش کوچ، دشواریهاي و گوشت قیمت افزایش مصرفی، خود اقتصاد تضعیف و بازار

 در تغییراتی موجب تحول این. است عشایري دامداري اقتصاد در تحولی منشاء که یافته فزونی گوشتی هاي

 از را خود وجودي ضروریتهاي حدودي تا جمعی دسته کوچ. است شده یريعشا زندگی هاي جنبه تمامی

 دلیل به ایلی سازمان و شده مهیا محض نشینی کوچ دگرگونی براي مناسبی تاریخی شرایط و داده دست

 غذاي تأمین در چندانی سهم مراتع. است فروپاشی معرض در پیش از بیش خود، سنتی کارکردهاي فقدان

 بر بالغ کوچ. نیست میسر گوشت تولید و فالیتها سازماندهی مرتعی، علوفه اتکاي به و ندارد عشایري دام

 دام غذاي کمبود جهت همین به. است گردانی رمه صورت به غالباً و روز 5 از کمتر عشایر خانوار از نیمی

 پذیر امکان را دام تعلیف هزینه، صرف با ناگزیرند گذشته برخالف عشایر و است اساسی و حاد قشالق در

 عشایر، دامی تولیدات ارزش از% 30 قریب امروزه. است دامی اقتصاد تحول مستلزم شك بی که سازند،

 دام خوراك هاي هزینه از% 80 بر بالغ و است دام خوراك هاي هرینه عمدتاً که است اي واسطه هاي هزینه

 این گشایش و دام غذاي عشایري، جامعه پیچیده مسایل در کور گره اساس این بر. است قشالق در عشایر
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 هاي قلمرو در ویژه به خاك و آب منابع تجهیز و تخصیص با دامی و زراعی فعالیتهاي تلفیق گرو در گره

 . است قشالقی

 منظور به که بوده کشور عشایري زندگی در مکمل و جنبی فعالیت همواره باغداري و زراعت: زراعت -2

 غذایی مواد تولید به صرفاً زراعی، تولید از هدف امروزه. است داشته واجر دیرباز از غذایی نیازهاي تأمین

 زراعی فعالیت. گیرد می بر در نیز را اي علوفه محصوالت تولید بلکه شود، نمی محدود خانوار نیاز مورد

 که است زیست شیوه این از دیگر اشکالی به محض نشنینی کوچ از عشایري زندگی اصلی گذرگاه و مفصل

 .گردد می منتهی محض یکجانشینی به تاًنهای

 توجهی بی کشت، در تنوع عدم کشاورزي، تکنولوژي و ابزار بودن ابتدایی عشایري، زراعت بارز ویژگیهاي

 عشایري زارعین در دهقانیت روحیه و کارایی ضعف آبیاري، نظام فقدان زراعت، در داشت مرحله به نسبی

 .است

 سطح متوسط. است عشایري زراعت عام خصوصیات از قشالق و قییال در مزارع پراکندگی و کوچکی

 عشایري زمین صاحب برداران بهره براي و هکتار 5/2 قریب عشایري خانوار هر براي کشاورزي اراضی

 . است هکتار 8/4 حدود

 محصوالت از برخی مصرف طریق از عمدتاً ماشینی، و نوین صنعت با کشور عشایر: دستی صنایع -3

 تولید به محدود ابتدایی، تکنیك با عشایر سنتی صنایع وگرنه دارند آشنایی اخیر هاي ههد در صنعت

 براي ابتدا در قالیبافی و خورجین جاجیم، گلیم، چادر، سیاه تولید مانند صنایعی. است دستی هاي فرآورده

 و کاالیی _ پولی سباتمنا گسترش با بعدها. اند یافته تکامل و آمده پدید ایلی زندگی اولیه نیازهاي تأمین

 منبع و یافته راه بازار به محصوالت این از بخشی( شهري و روستایی)  مبادله مراکز با دادوستد شدن متداول

 موجب تدریج به مناسبات این رسوخ گرچه. است گردیده عشایري جامعه در اشتغال و درآمد براي مکملی
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 در صنعتی کاالهاي با رقابت از ناتوان عشایر تیدس صنایع و شده عشایر میان در شهري مصنوعات رواج

 . است گرفته قرار نابودي و زوال معرض

 

 عشایر استان خوزستان  -2-7-1

 مغرب از فارس، خلیج و بوشهر استان به جنوب از و دارد قرار ایران کشور غربی جنوب در خوزستان استان

 و بختیاري و محال چهار استان به مشرق از و اصفهان و لرستان ، ایالم استانهاي به شمال از ، عراق کشور به

 کیلومتر 64746 استان این وسعت ، است اهواز شهر آن مرکز و گردیده محدود احمد بویر و کهگیلویه

 استان. باشد می آبادي 6400 و دهستان 114 ، بخش 36 ، شهر 28 ، شهرستان 16 شامل و بوده مربع

 قرار استان غربی جنوب در اي جلگه قسمت ، شده تقسیم اي گهجل و کوهستانی قسمت دو به خوزستان

 آن وسعت و شده تشکیل جراحی و. کرخه ، کارون رودهاي آبرفتهاي از جلگه این اعظم قسمت که دارد

 .دارد امتداد فارس خلیج سواحل تا جنوب سوي به مالیمی شیب با جلگه این ، است مربع کیلومتر هزار 41

 که است زاگرس کوه رشته از بخشی و دارد قرار استان شرقی شمال و شمال تسم در کوهستانی قسمت

 ، ارتفاعات در سرد و معتدل هواي آبو داراي خوزستان ، یابد می کاهش جلگه سمت به بتدریج آن ارتفاع

 ، رافیاجغ و اقلیم همین است، اي جلگه مناطق در بیابانی تا بیابانی نیمه و اي کوهپایه مناطق در بیابانی نیمه

 .است نموده فراهم عشایري زندگی براي مناسبی بستر

 

 :استان عشایری طوایف و ایلها -2-7-2

 بویر ایل, بهمئی ایل, قشقایی ایل, اعراب بختیاري ایل همچون مختلفی طوایف و ایلها خوزستان استان در 

 .کنند می زندگی یلرستان لرها همچون و طالقو یارم ترك, سفلی احمد
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 طایف 14 و ایل 14 تعداد 1377 سال در کوچنده عشایر اقتصادي -اجتماعی سرشماري نتایج اساس بر

 هم مستقل طایف 9 و ایل 5 تعداد همچنین. اند گذرانده می استان همین در را قشالقی دوره فقط مستقل

 را استان عشایري جمعیت بیشترین. اند کرده می زندگی استان این در را ییالقی دوره هم و قشالقی دوره

 طوري به. نمایند می کوچ استان این به ن لرستا و چهارمحال استانهاي از که دهد می تشکیل بختیاري ایل

 جمعیت درصد 3/83 و قشالقی دوره در عشایري جمعیت درصد 5/86 از بیش 1377 سال در که

 اند داده می تشکیل عشایربختیاري را ییالقی دوره در عشایري

 

 پیشینه -2-3

 قشقایی ایل در تولید اقتصادي الگوهاي مقایسه و بررسی"(در پژوهشی با عنوان   1389شکور  ) علی 

 این در.به بررسی وضعیت معیشت آنان می پردازد  "گرایش آنان به تغیر شیوه معیشت و سنجش و فیروزآباد

 مورد هزینه و مددرآ و تولید تفکیك به اقتصادي جمعیتی، هاي زمینه در قشقایی ایل هاي مشخصه پژوهش

 ارزیابی قرار گرفته است.

 سطح در گروهها سایر با و است یر عشا در کوچنده گروه مالی ضعیف هاي بنیان از نشان ها بررسی نتایج.

 خود هاي هماهنگی عشایري تولید ي شیوه که است این زمینه این در نکته مهمترین.  است دار آماري معنی

 عشایري هاي محیط در منظور بدین. شود متحول باید شیوه این و داد اهددست خو از زمان مقتضیات با را

 معیشت از شیوه یك ایران عشایري مناطق تمام توان براي نمی و شود انجام دقیقی کارشناسی مطالعات باید

 ايه ویژگی شناخت بر رو عالوه این از.  طلبد می را ویژه ریزي برنامه نوعی قطبی هر بلکه.  نمود اعمال را

 در و تحول تغییر مقوله خصوص در عشایر تمایالت و ها انگیزه روحیات، از جانبه همه معرفت ساختاري،

 حاضر پژوهش.  باشد می ویژه دقت هرگونه شایان متمرکز و بسته هاي دامداري جایگزینی و تولید شیوه
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 براي مثبت مجموع در ایشگر ایلی هاي وابستگی عدم برخی بر تأکید با مطالعه مورد که عشایر داد نشان

 .هستند را دارا عشایري تولید شیوه در دگرگونی

ایران  در آنان اجتماعی حیات توسعه و عشایر اسکان"( در پژوهشی با عنوان 1386محمد عبدالهی ) 

به مطالعه شرایط اجتماعی و معیشتی عشار مورد  "(ایالم استان در نظر علی وري طایفه موردي مطالعه)

 داخته است.مطالعه پر

 قالب یك در اسکان و کوچ حالت دو در ایران عشایر ي زندگ بهبود و توسعه امکان پژوهش این در

 به نتایج. گرفته است قرار ارزیابی مورد ي بعد چند مقیاس یك از استفاده با و منسجم ي مفهوم چارچوب

 مبتنی یري عشا سنتی جامعه با مدرن ي ها دولت برخورد ي الگو که است واقعیت این بیانگر آمده دست

 عشایر که نی زما در.  است داشته جنبه سیاسی بیشتر بلکه نبوده، سعه تو و اسکان صحیح شناسی ن امکا بر

 کرده وادار ناخواسته و ي اجبار اسکان به را دوم آنان و اول پهلوي حکومت ه اند بود کوچه ادامه به مایل

 ه بهر اي بر اسکان داوطلب یر عشا و یده گرد فروپاشی ي دچار لای نظام که اخیر هاي دهه در ولی.  است

 نکرده اجرا و ریزي برنامه ي جد طور به را یر عشا اسکان دولت اند، مدرن بوده جامعه امکانات از مندي

 و آنومی مساله با ایران یر عشا ایلی، نظام افتادگی شکل از به توجه با امروز که این است واقعیت.  است

ایلی  نظام قالب در یر عشا ي زندگ بهبود و توسعه ایطی شر چنین در. اند شده روبرو آن ي منفی هاپیامد

 وضع موجود، ترسیم یت وضع شناخت به نسبت ضرورت این درك با ید با دولت بنابراین. نیست مقدور

 برنامه و انهاسکان داوطلب سیاست اتخاذ با و اقدام یر عشا توسعه و اسکان شناسی امکان و مطلوب یت

 در آنان خود مشارکت با جهان و و ایران ي امروز ایط شر به توجه با را آنان زندگی ساماندهی شده ریزي

 .رساند فرجام به ملی انسجام ارتقاء و تضادها کاهش جهت
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بازار عشایري چند کارکردي: گامی در راستاي پایداري "( در پژوهشی با عنوان 1390لیال علی پور  )

به بررسی وضعیت معیشت عشایر مورد مطالعه و راههاي بهبود آن پرداخته است.  "عشایر کوچنده زندگی

در این پژوهش به مشکالت عشایر در زمینه تولید و فروش محصوالت و نیز تهیه مایحتاج آنها پرداخته شده 

 است.

ر آن طراحی و با در این پژوهش با بررسی  تحقیقات پیشین، مدلی در مورد مشکالت عشایر و راهکا

استفاده از مطالعات میدانی شامل مصاحبه با مسوالن و همچنین عشایر منطقه، مشکالت جاري عشایر  در 

سه حوزه معیشتی ، آموزشی و بهداشتی شناسایی و نهایتا طرحی در قالب یك مجموعه بازار عشایري چند 

صنایع دستی، اشتغال زایی براي عشایر ، کارکردي پیشنهاد گردید که هدف آن حذف واسطه ها، رونق تولید 

ایجاد امکان ایجاد تعامالت اجتماعی با سایر ایالت و ساکنان شهر ها و ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی و 

 رفاهی به عشایر است.

به  "عشایر و ایالت یکجانشینی: ایران در نشینی کوچ زوال"( در پژوهشی با عنوان 1383اسکندر امان الهی)

 بعاد مخلف و نیز دالیل زوال کوچ نشینی در ایران پرداخته است.بررسی ا

 بررسی تکاملی روند این در نشینی کوچ زندگی و جایگاه بشري فرهنگ تکامل مراحل ابتدا پژوهش این در

 گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد اقتصادي فرهنگی، سیاسی، ابعاد در ایران در نشینان نقش کوچ نگاه آ شده،

 .است

 و نشینی کوچ زندگی بحران در قالب ایران در چ نشینی کو زوال علل است شده پژوهش تالش ادامه در

 اجباري، اسکان ایران، در غرب فرهنگی نفوذ آن، اثرات و انقالب صنعتی. شود بررسی آن عوامل و علل

 علل ازجمله لتیدو نمادهاي ایالت به قدرت انتقال ایالت، در سیاسی قدرت ساختار فروپاشی و خلع سالح
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در  چ نشینی کو زندگی بر اسالمی انقالب تأثیر بررسی به ، پایان در .است شده دانسته فروپاشی این عمده

 است گرفته قرار تحلیل تجزیه و مورد دوره این در آمده وجود به تحوالت و شده پرداخته ایران

راهکارهاي گزیده شده اسکان عشایر در تحلیلی بر پیامدها و »اي که با عنوان  ( در مطالعه1385حیاتی )

انجام داد به این نتیجه رسید که توزیع امکانات واگذاري به « ایران با نگرشی بر تجربه دشت بکان فارس

هاي جمعیتی و سایر شرایط خانوارهاي روستایی بوده  خانوارهاي اسکان داده شده، بدون توجه به ویژگی

توجه به اینکه هدف اجراي طرح اسکان عشایر تغییر ساختار تولیدي  دارد که با است. همچنین وي اظهار می

و معیشتی خانوارهاي مشمول طرح از زندگی دامپروري به زندگی کشاورزي بوده است، در بّعد کشاورزي، 

هاي زراعی و غیره  اي از قبیل کمبود منابع آبی، پایین بودن کیفیت زمین ساکنان منطقه با مشکالت عدیده

 تند.مواجه هس

سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان »( با عنوان 1388اي که مهدوي و همکاران ) در مطالعه

 اقتصادي، و اجتماعی هاي زمینه انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که در« در استان چهارمحال و بختیاري

مشاغل  به وابستگی و پایدار اشتغال دادن دست از با عشایر وضعیت و نبوده چندان موفقیت آمیز عشایر اسکان

 است.  شده بدتر ناپایدار

 خودجوش اسکان اجتماعی-اقتصادي اثرات واکاوي» عنوان با اي مطالعه در( 1391) صادقی و شاطري

 در که یافتند دست نتیجه این به(« خوزستان استان ایذه شهرستان دهدز بخش عشایر: موردي مطالعه) عشایر

 بخش در. است شده ایجاد غیره و بهداشت سواد، آموزش، وضعیت در مطلوبی تحوالت اجتماعی، بعد

 از قبل به نسبت تولیدي امکانات استفاده میزان یافته؛ افزایش خانوارها انداز پس و درآمد نیز اقتصادي

. است نموده تغییر کارگري و خدماتی هاي فعالیت به دامداري از مردم اصلی اشتغال و شده بیشتر اسکان

 .گرفت قرار تأیید مورد نیز عشایر اقتصادي وضعیت در اسکان مثبت تاثیرات بودن معنادار
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پیامدهاي فضایی اسکان عشایر در استان چهارمحال و »( با عنوان 1388در پژوهشی که توکلی و ضیاتوانا )

 طبیعی حوادث خطر فصلی هاي عشایر در اتراقگاه انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که اسکان« بختیاري

 منطقی انتظارات از بسیاري خدمات، از در برخورداري نسبی بهبود رغم است. همچنین به داده افزایش را

آنان همچنین بیان  دارد. وجود فاحشی اختالف بررسی مورد هاي میان سکونتگاه و است نشده برآورده سکنه

 که است شده بیکاري افزایش و درآمد کاهش موجب اصلی معیشت منبع عنوان به دام شدید داشتند که کاهش

 .است دائمی مهاجرت به گرایش و فصلی هاي کوچندگی، مهاجرت استمرار آن بازتاب

 بر اسکان هاي طرح اجتماعی -اقتصادي اثرات»( با عنوان 1390پور ) پور و حجی در تحقیقی که شاطري

انجام دادند به این نتیجه « جنوبی( خراسان ستانا در سربیشه نازدشت شهرك موردي عشایري )مطالعه جوامع

 و نداشته اي مالحظه قابل رشد آنان سالیانه انداز پس آن تبع به و خانوارها درآمد میزان در رسیدند که تغییرات

به  دسترسی اسکان، انجام با است. بوده باالتري اقتصادي وري ه بهر داراي اسکان از قبل در زندگی عشایر بلکه

 است. یافته افزایش نیز سواد سطح آن دنبال به که داشته رشد قبل بسیار به نسبت رفاهی تامکانا

بررسی مطالعات انجام شده در حوزه هاي مرتبط با عشایر نشان می دهد بخشی قابل توجهی از آنها ، 

شایر مطالعات مربوط به مناطقی خاص بوده اند و از آنجایی که شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ع

استان خوزستان اي تا اندازه اي متمایز از مناطق دیگر است و نیز  ارائه راهکار و الگوي مناسب با ید با در 

نظر داشت پتانسیل ها و محدودیت هاي خاص استان صورت گیرد، از این رو انجام چنین مطالعه اي در 

 رسد. شور ضروري به نظر میترین مراکز حضور عشایر در ک استان خوزستان به عنوان یکی از اصلی
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 مقدمه -3-1

ها در چنین  هاي ژرفانگر است؛ لذا گردآوري داده هاي کلی بررسی در این پژوهش مبتنی بر روش شیوه

پژوهشی مستلزم حضور در میدان تحقیق و تماس با جامعه مورد بررسی، توصیف، گردآوري و ثبت 

بوده است. در این روش  براي  مورد مطالعههاي ذهنی این گروه هاي  چارچوب اطالعات از خالل

اسنادي، مشاهده و   ها از چندین تکنیك هاي مرسوم در روش تحقیق کیفی، نظیر مطالعه گردآوري داده

 مصاحبه عمیق و همچنین مصاحبه هاي گروهی استفاده شده است.

اي گردآوري و تحلیل داده ها به کار گرفته شده و در در تحقیق حاضر روش ها و تکنیك هاي متعددي بر

این زمینه تصمیم گیري راجع به کاربرد یك روش خاص با توجه به موضوع، پرسش هاي تحقیق، افراد 

مورد مطالعه، و گزاره هایی که به دنبال آن هستیم، صورت گرفته است. بخش عمده اطالعات این پژوهش 

د که گردآوري این دسته از داده ها یکی از اصلی ترین رویکردهاي روش را داده هاي شفاهی تشکیل می ده

شناختی در تحقیق کیفی می باشد. البته این به آن معنا نیست که روش هاي کمی تحقیق را به طور کامل کنار 

گذاشته ایم. هر مطالعه اي ممکن است در مراحل مختلف فرایند تحقیق از رویکردهاي کمی و کیفی بهره 

طی سال هاي اخیر آثار بسیاري را می توان یافت که به رابطه، تفاوت یا تلفیق تحقیق د. در این حوزه بگیر

، جهت "چند بعدي کردن"کمی و کیفی پرداخته اند. پژوهش حاضر روش کیفی ؛ با بهره گیري از اصل 

 تکمیل اطالعات، روش هاي کمی را نیز در مراحل مختلف کار تحقیق مورد استفاده قرار داده است.

ین جا منظور از چند بعدي کردن تلفیق چندین روش کیفی با یکدیگر و همچنین به معناي تلفیق روش در ا

هاي کیفی و کمی می باشد. در این حالت دیدگاه هاي روش شناختی ممکن است یکدیگر را در مطالعه 

موضوع  موضوع کامل کنند، به این معنا که نقاط کور و ضعف هم دیگر را پوشش می دهند. در پس این
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روش هاي کیفی و کمی را باید اردوگاه  "بصیرتی است که به تدریج جاي خود را پیدا می کند و آن این که 

 .( Jick,1983 ، به نقل از41: 1388)فلیك،  "هاي مکمل یکدیگر دانست، نه رقیب

 

 تعریف مصاحبه -3-1-1

آمده است بر « نه جامعه شناسیزمی»اولین تعریف موجود از مصاحبه در حوزه علوم اجتماعی در کتاب 

مصاحبه مالقاتی است سنجیده که بین محقق و فرد یا افراد مورد نظر او صورت می » اساس این تعریف،

 (.22: 1357)آریانپور،  «محقق را به خوبی با وضع فرد یا افراد مطلوب آشنا می کند گیرد و معموالً

مصاحبه یکی از »ل را براي مصاحبه بیان کرده است: تعریف ذی« فرهنگ علوم اجتماعی»آلن بیرو در کتاب 

شامل مبادله اي شفاهی یا گفتگویی در جهت هدفی معین بین یك که بررسی اجتماعی است  تهايصور

زمینه امور، رفتار، عقاید و  درهایی چند  بررسی کننده با یك یا چند نفر به منظور کسب اطالعات یا آگاهی

معینی هستند و مدیر تحقیق با توجه به فرضیه هاي پژوهشی خود تعیین  یا باورهایی که پاسخگوي هدف

 ( 192:  1370 بیرو،« )کرده است

آنچه که در تعریف مصاحبه مد نظر ما می باشد همانا مصاحبه تحقیقاتی می باشد شاید این توضیح نیاز به 

سانی جاري و ساري می باشد و یادآوري نباشد که در انواع مصاحبه اصول و متدها و شیوه هاي تقریباً یک

در کلیت در یکسري از ویژگی هاي مشترك که می توان از آنها به عنوان ارکان مصاحبه نام برد شریك می 

باشند. به همین جهت برخی تفاوت هاي موجود در تعاریف برخاسته از اهدافی می باشد که تعریف 

مصاحبه نموده اند و بعضاً مشاهده میگردد جنبه هایی کنندگان با عطف به آن اهداف اقدام به ارائه تعریف از 

که براي تعریف مصاحبه در « ارزش خبري»از آن اهداف در تعریف مصاحبه گنجانده شده است مثل مفهوم 

 حوزه علوم ارتباطات تاکید میگردد. 
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قات تعریف دیگري که می تواند مقصود ما را فراهم ساخته و در حوزه علوم اجتماعی خاصه در تحقی

اجتماعی نظر ما را تامین نماید تعریف کانل و کان می باشد. کانل و کان مصاحبه تحقیقاتی را به شکل زیر 

نفره که از سوي مصاحبه گر جهت کسب اطالعات مربوط به پژوهش  یك گفتگوي دو»تعریف می نمایند 

هدفهاي تحقیقی که شامل آغاز میگردد و توسط وي بر موضوعات متمرکز می شود که او براي دستیابی به 

 (. 154: 1374دالور، « ) توصیف، پیش بینی یا توضیح منظم است به آنها نیاز دارد

به وسیله  محقق طی برنامه اي مشخص و» مصاحبه که در درتعریف مصاحبه بیان میدارد رفیع پور دکتر

    (.297: 1370)رفیع پور « بیش مشخص می باشد پی سنجش هدف هائی کم و سئواالت مشخص، در

تعریف فوق با وجود سادگی و موجز بودن بنظر میرسد از جامعیت کافی برخوردار بوده و شامل انواع 

مصاحبه می گردد و در ضمن نقاط ضعف تعاریف دیگر را پوشش میدهد. با این حال هر چند تعریف فوق 

 می نماید لیکن براي افراد مطلع دربراي افراد مبتدي می تواند شبهاتی را ببار داشته و آنها را دچار سردرگ

حوزه هاي علوم اجتماعی و رفتاري می تواند راهگشا بوده و در قبول تعریف فوق اجماع نسبی را به دنبال 

 داشته باشد.

با عنایت به اینکه مصاحبه هاي کمّی و کیفی در تحقیقات اجتماعی داراي تفاوت هایی می باشند، به همین 

ر مصاحبه در این دو گونه تحقیق ذکر شده نیز باالجبار متفاوت خواهد بود. جهت طراحی شکل و ساختا

در تحقیقات کمی مصاحبه عموماً منسجم و سازماندهی شده است که همه پاسخ دهندگان در »بعنوان مثال 

معرض تجارب یکسان قرار می گیرند بنابراین، مطالب آغازین سئواالت مصاحبه و اختیارات نهایی مصاحبه 

باید بدقت از قبل مشخص شده باشد، اطمینان حاصل شود که داده هاي بدست آمده از افراد می تواند به گر 

 سازمان و منسجم کامالً ساختار و شکل نظر از مصاحبه کیفی، تحقیقات در اما شود مقایسه معناداري طور

است که دیدگاههاي  مصاحبه شوندگان به نمودن کمك محقق هدف که است منظور بدین این نیست، یافته
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 529:  1386دیگران، و گال) «خودشان را در مورد موضوع مربوط، با داده ها و عبارات خودشان ابراز کنند

.) 

 

 روش پژوهش  -3-2

اند که براي شناخت حقیقت و برکناري از لغزش  ها و تدابیري دانسته در عرف دانش، روش را مجموعه شیوه

نش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست. اعتبار دستاوردهاي هر اند. روش الزمه دا به کار برده

هایی وابسته است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است  دانشی نیز به ایقان روش یا روش

 (24، 1373)ساروخانی،

توان گفت که  انتخاب روش تحقیق مناسب به عوامل بسیاري در یك تحقیق اجتماعی بستگی دارد. می

تخاب هر روش تحقیق همراه با مقتضیات خاص محقق و شیوه نگرش او به واقعیات اجتماعی همراه با ان

مقتضیات خاص هر موضوع متکی است. در بسیاري از موارد نیز انتخاب ما به مراحل معین تنظیم و مفهوم 

 (.120، 1377ي مورد تحقیق ما وابسته است )بیکر،  سازي مسئله

ه به موضوع تحقیق و در نظر گرفتن متغیرهاي پژوهش، انجام این تحقیق با استفاده در این پژوهشی با توج

 روش انجام شده است:  دو از

روش اسنادي یکی از روش هایی است که جهت گردآوري بخشی از  :ای ) اسنادی( کتابخانه روش( الف

ن تعریف مسأله و آشنایی نسبی داده ها در این پژوهش استفاده شده است. مطالعات اسنادي در آغاز کار،امکا

 ي مورد مطالعه را به وجود آورد. با جامعه

آوري اطالعات در مورد مشخصات میدان مورد مطالعه، از قبیل موقعیت  در این پژوهش براي گرد

جغرافیایی، و برخی اطالعات جمعیتی روش اسنادي به کار رفته است. به عالوه در بخش نظري این 
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هاي موجود در این زمینه مورد  تحقیق، کتب، مقاالت و رساله  یف مفاهیم و نیز پیشینهپژوهش نیز، جهت تعر

که مهمترین آنها نتایج سرشماري اقتصادي و اجتماعی عشایر کوچند کل کشور در  استفاده قرار گرفته است

 .بوده است 1387سال 

 مصاحبة تکنیك از آن جرايا براي و شد انجام 1کیفی روشی با مطالعه بخش دوم این کیفی : روش( ب

 .نمیکند تبعیت  3آماري نمونه گیري از که کیفی طبیعت تحقیقات با متناسب. شد استفاده 2عمیق

 مواردي انتخاب هدف هدفمند، در نمونه گیري.  شد استفاده 4هدفمند گیري نمونه از حاضر پژوهش در

نمونه  از هدف همین با نیز تحقیق در این.  باشند داشته 5زیادي اطالعات تحقیق موضوع به با توجه که است

 به 7کلیدي مطلعین با منظور آشنایی به که معنی این به. شد استفاده 6اي زنجیره از روش و هدفمند گیري

 اداره این توسط خبرگان محلی از تعدادي شد، مراجعه عشایري شهرستان هاي  استان خوزستان امور اداره

 که بیشترین افرادي. کردند معرفی را دیگر دهنده اطالع چند افراد هرکدام نای به جعه مرا با. شدند معرفی

 8اشباع نظري به رسیدن تا نمونه گیري.  شدند انتخاب اعضاي نمونه عنوان به بود، شده داده آنها به رفرنس

 . شد افراد انجام این کمك به داده ها آوري جمع. یافت ادامه 10

                                                           

1
 - Qualitative Research 

2
 - Deep interview 

3
 - Statistical Sampling 

4
 - Purposed Sampling 

5
 - Information-rich 

6
 - Chain sampling 

7
 - key informant 

8
 - Theoretical Saturation 
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 جمعیت آماری -3-3

که از لحاظ نظري مشخص باشند، یا به عبارت دیگر مجموعه افراد، اشیاء   رهاي مورد مطالعهمجموعه عنص

نامند.  هایی را که یك یا چند صفت مشترك داشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند جمعیت می یا نمونه

 (.413، 1386)ببی،

ه هاي آنهاست که محل استقرار آنها جامعه آماري مورد مطالعه در این تحقیق شامل عشایر کوچنده و خانواد

 در یکی از شهر هاي استان خوزستان می باشد. .

 

 شیوه جذب نمونه مورد مطالعه -3-4

در پژوهش حاضر نمونه گیري بر پایه معیارهاي معمول روش هاي آماري نمونه گیري قرار ندارد، بلکه افراد 

ی احتمالی شان براي نظریه تحقیق، انتخاب شده و گروه ها بر اساس معیارهاي نظري و میزان روشنایی بخش

 اند.

اصل اساسی نمونه گیري نظري عبارت است از انتخاب موارد یا گروه هایی از موارد بر اساس محتوایشان و 

نه با استفاده از معیارهاي انتزاعی روش شناختی. در این روش نمونه گیري بر مبناي مرتبط بودن با موارد 

 .( Jick,1983 به نقل از 141: 1388رد نه نمایا بودنشان )فلیك، تحقیق انجام می گی

ساختار نمونه در این جا بر اساس اصول نمونه گیري نظري که عمدتا مبتنی بر استراتژي نمونه گیري 

تدریجی است، پیش از گردآوري و تحلیل داده ها تعریف نشده است، بلکه نمونه قدم به قدم و در حین 

و تحلیل آن ها گردآوري شده، و آن را با افزودن ابعاد جدیدي یا حذف وجوه یا میدان  جمع آوري داده ها

هاي خاصی تکمیل کرده ایم. به این ترتیب تصمیم گیري درباره انتخاب و در کنار هم قرار داده اطالعات 

 تجربی طی فرآیند گردآوري و تفسیر داده ها انجام گرفته است.



 48 

تعریف کرده است که رساله حاضر این معیارها را  "منابع اطالعاتی خوب"اي خانم مورس چند معیار عام بر

آن ها باید واجد دانش و "در انتخاب نمونه مورد توجه قرار گرفته است. این معیارها عبارتند از اینکه: 

اهده تجربه الزم درباره موضوع مورد بررسی باشند تا بتوانند در مصاحبه به پرسش ها پاسخ دهند، یا در مش

کنش هاي مورد نظر را ایفا کنند. باید توانایی تامل و مفصل بندي، زمان براي پاسخ دادن به پرسش ها، و 

 (.144)همان: "آمادگی براي مشارکت در مطالعه را داشته باشند

مصاحبه عمیق با سواالت باز و نیمه ساختاریافته انجام شده که به طور  36در مجموع در این پژوهش 

 دقیقه بوده است. 70 به طور متوسط مدت زمان هر مصاحبهمیانگین 

 

 مفاهیم و تعاریف -3-5

 کوچنده عشایر -3-5-1

 :باشند داشته را زیر ویژگی سه حداقل که میشود گفته کوچنده عشایر مردمی به

 گروه یك به وابسته و متعلق را خانوادهاش و خود جامعه این فرد هر :اي قبیله اجتماعی ساخت (الف

 معمول طور به بزرگتر گروه این نام. میکند مباهات آن به غالباً و میداند خًویشاوند معموال و بزرگتر تماعیاج

 هاي رده و شاخه به ایل عشایر از بعضی در است ممکن و میدهد تشکیل را ایل یك طایفه چند. است طایفه

 تقسیم دیگري سطوح به طایفه تلفمخ عشایر در .گیرد قرار تر پایین سطحی در طایفه و شود تقسیم دیگر

هر مال  "مال"  یك به خانوار هر بختیاري ایل در مثالً .دارد وجود رابط هاي حلقه خانوار و آن بین و میشود

متصل می  "ایل"و  "شاخه ایلی"، "بزرگ طایفه"و طایفه به  "طایفه"،تش به "تش"، اوالد به "اوالد"به یك 

 شود. 
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 پایین تر تقسیمات و شدها ند تشکیل موازي طایفه تعدادي از دارند  یعنی ه تريساد ساختار ایالت از بعضی

 ندارد زیادي اهمیت اجتماعی آنها در هم طایفه از

 براي دیگري منابع اگر و است دامداري بر متکی عشایر خانوارهاي معاش تأمین :دامداري معاش به اتکاي (ب

 تولید یا جو و گندم مانند محصوالتی زراعت مانند ،دارد جنبی و باشد حات فرعی داشته وجود معاش

 خورجین. و قالی مانند مصنوعاتی

 مراتع در را آنها که است دامهایی بر متکی کوچنده عشایر معیشت چون کوچ: بر مبتنی زندگی شیوه (پ

 و میکنند کوچ دیگر منطقه به منطقهاي از و دیگر نقطه به نقطهاي از فصل تغییر با می چرانند،لذا طبیعی

 .میبرند بسر ییالق در را گرم فصل و قشالق در را سرد فصل

 بایستی انسان وضعیتی چنین در که است طبیعی .باشد کیلومتر پانصد تا است ممکن ییالق و فاصله قشالق

 .باشد حمل قابل سرپناه داراي

 میگذرانند آن نظیر یا ییروستا ساختمانهاي در را زمستان مخصوصاً سال از قسمتی کوچنده بعضی از عشایر 

 اقتصادي آنها را تغییر نمی دهد. –نظام اجتماعی  و عشایري ماهیت امر این اما

 خانوار: -3-5-2

 معموالً و هستند همخرج یکدیگر میکنند،با زندگی اقامتگاه یك در هم با که میشود تشکیل نفر چند از خانوار

 داشته خویشاوندي رابطه یکدیگر با حتماً خانوار یك اياعض که نیست بنا براین الزم .میخورند غذا هم با

نیست، فردي که به تنهایی زندگی می کندنیز خانوار تلقی  یکی خانواده با لزوماً خانوار دیگر عبارت باشند،به

 می شود. 
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 خانوار کوچنده عشایری: -3-5-3

 باشد، ایلی وابستگی داراي یعنی .باشد کوچنده عشایر جامعه عضو که است خانواري کوچنده، عشایر خانوار

 .باشد دامداري فعالیت به متکی عمده بهطور او معاش کند  و تأمین کوچ قشالق و ییالق بین

 اتکاي و میکنند کوچ رده کوچکترین خانوارهاي همراه آن، بدون یا ایلی وابستگی داشتن با که خانوارهایی-

 خود زندگی …و آرایشگري، آهنگري، چون راههایی از و نیست دامداري به به طور مستقیم آنها معاش عمده

 کوچنده به حساب می آیند.  عشایر خانوارهاي جزو نیز میکنند تأمین را

 کوچ عشایری -3-5-4

 چراي براي طبیعی منابع از استفاده هدف با دیگر نقطه به نقطهاي از عشایري خانوار حرکت از است عبارت

 .دام

 و تاریخی به طور و حمل قابل سرپناه و منزل اثاث بنه، و بار خانوار، ه اعضايهم شرکت با معموالً کوچ این

 بلند یا میگیرد . کوتاه انجام آن از یارده هایی طایفه و ایل با همراه برعکس، و قشالق و ییالق بین معمول،

بوده  ارپایانگذشته چه زمان در زندگی و خانه حمل وسیله .نمی دهد کوچ مفهوم در تغییري کوچ مسیر بودن

 است توسعه به رو و شده شروع ماشینی نقل و حمل وسایل از استفاده گذشته، سالهاي طی اما اند،

 کوچ ییالقی -3-5-5

 می یابد. جریان ییالقی سرزمین جانب به و میشود آغاز قشالق از که است کوچی

 کوچ قشالقی -3-5-6

 عشایر، قشالقی و ییالقی قلمرو داخل در .دارد قشالق سوي به رو و میشود آغاز ییالق از که است کوچی

 می گیرد. صورت استقرار محل کردن نو منظور به که دیده میشود هم محلی کوتاه کوچهاي
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کوچ: نحوه کوچ عشایر در سه الگوي مختلف قابل بررسی است. الف: کوچ سنتی؛ که در این نوع از  نحوه

ق به قشالق و بر عکس را به صورت پیاده طی می کنند. کوچ خانواده عشایر به همراه دام خود مسیر ییال

ب: کوچ ماشینی؛ که در این نوع از کوچ خانواده عشایر به همراه دام از وسیله نقلیه براي طی کردن مسیر 

ییالق به قشالق و برعکس استفاده می کنند.  البته در بعض موارد، عشایر تنها یك مسیر را از وسیله نقلیه 

و مسیر دیگر را به شگل سنتی طی می کنند. ج: الگوي تلفیقی؛ در این الگو خانواده عشایر با  استفاده کرده

 استفده از وسایل نقلیه و دام به شکل سنتی مسیر کوچ را طی می کنند. 

 می نامند. واحد آن کوچ مسیر را برعکس و قشالق به ییالق از کوچنده واحد حرکت سیر کوچ: خط مسیر

 

 ی ییالق و قشالقتعریف لغو -3-6

. است قشالق ضد ییالق و. خوانند مشتاة عربی به را آن و برند، سر به آن در زمستان که گرم جاهاي قشالق

 در که است گرمسیرتري جاي قشالق است، مکان پسوند الق و زمستان معنی به قیش یا قش ترکی زبان در

 قشالق، متضاد لغت.. شود می خوانده گاهزمستان فارسی در قشالق. گزینند می اقامت سال سرد هاي فصل

 و عشایر بیشتر. کنند می انتخاب تابستانه و بهاره اقامتگاه عنوان به خود ساالنه کوچ در عشایر که است، ییالق

 .روند می قشالق و ییالق به ایالت

 به است، انمک پسوند که الق و تابستان معنی به[ یاي]=  یی از( مرکب اِ ترکی،[ )°ي يِ/  °ي يَ] یالق

: مصیف. تابستانگاه. تابستانی جاي. گرمسیر قشالق، مقابل. سردسیر. گزینند سکنی تابستان در که جایی معنی

 به که هوادار و سرد جاي[(. دهخدا] مولف یادداشت. )کردن ییالق ;اصطیاف تصیف،. رفتن ییالق ;تقییظ

 تابستان باش جاي(. آنندراج. )است تانزمس فصل باش جاي که قشالق مقابل. باشند آن در تابستان فصل
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. میدان. چراگاه(. االطباء ناظم. )کنند توقف آن در تابستان مدت در که هوایی خوش و سرد جاي یعنی

 (.آنندراج)

 هوا و آب خوش جاي تابستانی، اقامتگاه یا سردسیر جاي کوهپایه، به تابستانگاه یا ییالق فارسی زبان در

 و. خوانند مشتاة عربی به را آن و برند، سر به آن در زمستان که گرم جاهاي قشالق]شود می گفته نیز ییالق

 جاي قشالق است، مکان پسوند الق و زمستان معنی به قیش یا قش ترکی زبان در. است قشالق ضد ییالق

.. دشو می خوانده زمستانگاه فارسی در قشالق. گزینند می اقامت سال سرد هاي فصل در که است گرمسیرتري

 انتخاب تابستانه و بهاره اقامتگاه عنوان به خود ساالنه کوچ در عشایر که است، ییالق قشالق، متضاد لغت

 .روند می قشالق و ییالق به ایالت و عشایر بیشتر. کنند می

 

 تعریف اصطالحی: -3-7

 ییالق -3-7-1

میبرند، ییالق یا سردسیر  بسر آن در را تابستان از قسمتی یا تمام عشایر که جغرافیایی قلمرو و زیست محدوده

 می نامند. 

 قشالق -3-7-2

می برند را قشالق یا  بسر آن در را زمستان از قسمتی یا تمام عشایر که جغرافیایی قلمرو و زیست محدوده

 گرمسیر می نامند.

 نیست در عشایر در قشالق و ییالق تعیین معیار اقلیمی شرایط و حرارت درجه میزان که داشت توجه باید

 است. دیگر عشایر قشالق مانند اقلیمی لحاظ عشایر از از برخی ییالق مواردي
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 استقرار:  محل استان -3-8

 نامیده استقرار محل استان .میگذرانند آن در را خود قشالقی یا و ییالقی دوره کوچنده، عشایر که است استانی

 .میشود

 ایل 

 و..... با سیاسی اجتماعی، دالیل یا خویشاوندي و خونیهم علت به که است متعددي طایفه هاي شامل

میکنند.  زندگی می آید به حساب ایل قلمرو که جغرافیایی یك محدوده دًر معموال و هستند متحد یکدیگر

 .دارند سببی و نسبی دور خویشاوندي هاي هم با معموالً ایل یك طایفه هاي

 متحد سیاسی و اجتماعی ضرورت هاي به بنا شاونديخوی داشتن بدون طایفه هایی است ممکن مواردي در

 بسیاري موارد در ایل یك مختلف طایفه هاي زندگی شیوه و رسوم و گویش،آداب .بدهند ایل تشکیل و شوند

 .است یکسان

 بهمئی، بویراحمد، ایلهاي از ایل، دو این از قشقایی هستند. غیر و بختیاري ایل دو نمونه، بارزترین ایران در

 برد. نام میتوان لرستان نیز و آذربایجان در دیگر ایلهاي و بویراحمد و کهگیلویه استانهاي و.... در چرام

 طایفه

 هم با غالباً که است جماعتی شامل که است طایفه عشایر، اجتماعی چارچوب مهم ترین و مشخص ترین

 مبناي به سببی به طور یا نسبی به طور پیش نسل چندین یا دارند و در چند نزدیك و دور خویشاوندي

 رسیده اند مشترکی

 عشایري جوامع میان در طایفه طایفه خود نام می برد. وجود از تعلقش غالباً و وابستگی بیان در عشایري فرد

 در آنها معادل یا و اوالد تش تیره، مانند پایین تر یا و ایل مثل آن از باالتر تقسیمات که حالی در دارد عمومیت
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داشته اند  کدخدا و خان بیك، کالنتر، مثل بزرگانی یا بزرگ قدیم، از معموالً نمی شود. طایفه ها دیده جا همه

 که در بین عشایر منطقه مشهور هستند. 

 جداگانه طایفه اي را خود قسمت هر و شود تقسیم قسمت چند به زمان طول در بزرگ طایفه اي است ممکن

 بزرگ نام برد. مانند "طایفه بزرگ  "عنوان  با اصلی طایفه از نمیتوا صورت این با نامی خاص بنامند. در و

 .است طایفه چند شامل یك که هر بختیاري لنگ هفت شاخه طایفه هاي

 

 استان خوزستان -3-9

 جنوب در مربع، کیلومتر شش و سی و دویست و هزار چهار و شصت حدود مساحتی با خوزستان استان

 .است شده واقع ایران غربی

 هاي استان با شرق و شرقی شمال از لرستان، استان با شمال از ایالم، استان با غربی شمال از تاناس این

 مرز هم عراق کشور با غرب  از و فارس خلیج با جنوب از بویراحمد؛ و کهگیلویه و بختیاري و چهارمحال

 .است

 پنج و سی شهرستان، پانزده داراي استان این هفت، و پنجاه و سیصد و هزار سال کشوري تقسیمات اساس بر

 .باشد می سکنه داراي آبادي شش و نود و چهارصد و هزار چهار و دهستان سیزده بخش،

 

 استان خوزستان اقلیمی و طبیعی جغرافیای -3-10

 غربی جنوب جهت در آن ارتفاعات که است فراگرفته زاگرس جبال سلسله را خوزستان شرق و شمال

 را خوزستان استان.شود می نمایان ماهورهایی تپه صورت به تر جنوبی نواحی در که طوري به یابد، می کاهش

 .کرد تقسیم اي جلگه و کوهستانی منطقه دو به توان می بلندي و پستی نظر از
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 دزفول، جنوب از آن اي جلگه منطقه و گرفته قرار را استان شرق و شمال کوهستانی اي منطقه  

 .بابد می ادامه اروندرود و فارس خلیج هاي کرانه تا و شده غازآ بهبهان و رامهرمز مسجدسلیمان،

 خرمشهر، آبادان، شهرهاي که بیابانی نیمه هوایی و آب:  است مختلف هوایی و آب داراي خوزستان استان

 بر در را اهواز شمال نواحی و شوشتر رامهرمز، بهبهان، دزفول، نواحی و آزادگان دشت هندیجان، ماهشهر،

 .گیرد می

 استان. گیرد دربرمی را اهواز شمال و شوشتر رامهرمز، بهبهان، دزفول، شمال نواحی استپ، وهواي آب

 ،(شرجی) باد دومین و کوهستانی نواحی سرد جریان باد، اولین:  دارد قرار باد نوع سه تأثیر  تحت خوزستان

 عربستان از سوم باد یا دبا سومین. وزد می جلگه سوي به که است فارس خلیج از رطوبتی و گرم جریان

 .دارد همراه رطوبت و خاك و شن مقداري همیشه و وزد می

 حداقل پنج، و هفتاد و سیصد و هزار سال در خوزستان استان سینوپتیك هاي ایستگاه هاي داده اساس بر

 درجه پنجاه چهل با حرارت درجه مطلق حداکثر و سانتیگراد درجه دهم دو نفی حرارت درجه مطلق

 .است شده گزارش اهواز در یگرادسانت
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 فصل چهارم: 

 تجزیه و تحلیل یافته ها
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 مقدمه -4-1

فصل حاضر به بررسی یافته هاي پژوهش می پردازد. در این فصل اطالعات جمع آوري شده از عشایر 

نی، جداول فراوا ییالقی و قشالق استان خوزستان مورد مطالعه تجزیه و تحلیل خواهد شده و جداول

 توصیفی نمودارها و نتایج مربوط به ذکر خواهد شد.

 تعداد خانوار و جمعیت عشایر ییالقی-1-4جدول شماره 

 زن مرد مرد و زن تعداد خانوار 

 577483 609347 1186830 212660 کل کشور

 18361 20212 38573 6513 استان خوزستان
 

609347

577483

�    �  

   

  

 

20212

18361

�      ��    

   

  

 

 تعداد خانوار و جمعیت عشایر ییالقی -1-4دار شماره ونم
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 القیقشتعداد خانوار و جمعیت عشایر  -4-2جدول شماره 

 زن مرد مرد و زن تعداد خانوار 

 577483 609347 1186830 212660 کل کشور

 6632 7660 140179 23274 استان خوزستان
 

7660

6632

�    �  

   

  

 
 

609347

577483

�      ��    

   

  

 
 تعداد خانوار و جمعیت عشایر قشالقی -4-2نمودار شماره 

 

درصد جمعیت  81/11جمعیت عشایر ییالقی و  درصد 25/3جدول باال مشاهده می شود  چنانچه در

وجود این جمعت از عشایر رد استان خوزستان  عشایر  قشالقی کل کشور در استان خوزستان مستقر هستند.

 یت هایی را بوجود آورده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. ظرف
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 خانوار  بر حسب نحوه کوچ از ییالق به قشالق -3-4جدول شماره 

 جمع
خانواده و دام: وسیله 

 نقلیه موتوری

خانواده با وسیله نقلیه و دام به 

 روش سنتی

خانواده و دام به 

 روش سنتی

سایر حاالت اظهار 

 نشده

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد کشور

212260 36607 21/17 120952 88/56 53109 97/24 1992 94/0 

         خوزستان

6513 161 47/2 984 11/15 5321 70/81 47 72/0 
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53109
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984
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�      

       

 

 از ییالق به قشالقخانوار  بر حسب نحوه کوچ  -3-4نمودار شماره 
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چناچه در این جدول مشاهده می شود درصد استفاده عشایر از وسایل نقلیه موتوري براي کوچ در پایین 

آن نسبت به میانگین کل کشور است و  دامداران عشایري خوزستان بیش از میانگین کشوري  ترین میزان

می توان به شرایط آب و هوایی مناسب در  از جمله دالیل این امر شیوه کوچ سنتی را انتخاب می کنند. 

چ از ییالق به قشالق اشاره کرد. آب و هواي مناسبی که باعث راحتی دام  و افراد همراه، از سرما هنگام کو

و یا گرماي شدید شده، عامل مهمی در ترغیب عشایر کوچنده به استفاده از شیوه کوچ سنتی می باشد.نکته 

درصدي عشایر کوچنده در شیوه انتقال دام به مناطق گرمسیر است. 85/81تقبالقابل توجه در این آمار ، اس

 درصد دام عشایر کوچند جهت جابجایی از وسیله نقلیه استفاده می کند.   21/17به شکلی که تنها 

 

 خانوار بر حسب نحوه  کوچ از قشالق به ییالق -4-4جدول شماره 

 جمع
خانواده و دام: وسیله 

 نقلیه موتوری

نواده با وسیله نقلیه و خا

 دام به روش سنتی

خانواده و دام به روش 

 سنتی
 سایر حاالت اظهار نشده

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد کشور

212260 34818 37/16 124359 48/58 52236 56/24 1247 59/0 

   7      خوزستان

23274 6853 44/29 8747 72/33 8179 14/35 395 70/1 
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 خانوار بر حسب نحوه  کوچ از قشالق به ییالق -4-4نمودار شماره 

 

درصد از دام عشایري به شیوه سنتی از مناطق  03/83چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود،حدود 

ن دهنده کاهش استقبال عشایر از کوچ سنتی در انتقال قشالقی به ییالقی منتقل می شوند. نگاهی به آمار نشا

به مناطق سردسیر است. علت این کاهش را نیز باید ر چندین مورد جستجو کرد که مهمترین آنها شرایط 

آب و هوایی است. در اواسط فروردین شرایط آب و هوایی در استان خوزستان تغیر کرده و رو به گرمی می 

ر عشایر تمایلی به ادامه اقامت نداشته و تالش می کند هر چه زودتر حرکت به گذارد، به شکلی که دامدا

سمت ییالق را آغاز کند. در سالهایی که برندگی کمتري در استان شاهد بوده ایم، سرعت حرکت به سمت 

ز ییالق بیشتر شده و حتی زمان آن نیز جلوتر کشیده می شود و بعضا از اوایل فروردین فرایند کوچ را آغا

البته در سالهاي اخیر این وضع تشدید شده و عالوه بر به جلو افتادن زمان کوچ،الگوي کوچ نیز از می کنند. 

شکل سنتی به شیوه ماشینی در حال تغیر است . تغییر الگوي کوچ هم دالیل طبیعی و اقلیمی داشته و هم 

الگو موثر بوده است. عواملی نظیر  دخل و تصرف هاي انجام گرفته در در عوامل شکل دهنده کوچ، در تغییر
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تغییر اجباري مسیر کوچ بواسطه سد سازي و جاده سازي و نیز تصرفاتی که در مسیر سنتی عبور عشایر 

 انجام گرفته، در تغییر الگوي کوچ تاثیر داشته اند.

 

 قی تعداد و انواع دام جامعه عشایر کوچنده بر حسب نوع دام ) عشایر دوره ییال-5-4جدول شماره 

 بز و بزغاله گوسفند و بره 

 8348529 13585689 کل کشور

 355949 126209 استان خوزستان
 

13585689

8348529

    �  

            

           

 

126209

355949

�      ��    

            

           

 

 تعداد و انواع دام جامعه عشایر کوچنده بر حسب نوع دام ) عشایر دوره ییالقی -5-4نمودار شماره 
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 و انواع دام جامعه عشایر کوچنده بر حسب نوع دام ) عشایر دوره قشالقی  تعداد -6-4جدول شماره 

 بز و بزغاله گوسفند و بره 

 8348529 13585689 کل کشور

 1007616 948272 استان خوزستان
 

13585689

8348529

    �  

            

           

 

 

948272
1007616

�      ��    

            

           

 

 کوچنده بر حسب نوع دام ) عشایر دوره قشالقی  تعداد و انواع دام جامعه عشایر -6-4نمودار شماره 
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 راس می باشد 482158چنانچه در جدول مشاهده می شود  تعداد دام سبك عشایر ییالقی 

 درصد از کل دام عشایر کشور را شامل می شود.  19/2که  

کشور را  درصد از کل دام عشایر 91/8راس می باشد که  1955888همچنین تعداد دام سبك عشایر قشالقی 

 شامل می شود. 

 مقدار تولید شیر و پشم بر حسب کیلو گرم ) عشایر ییالقی  -7-4جدول شماره 

 پشم شیر 

 13392127 330356475 کشور
 127616 10041165 خوزستان

 

330356475

13392127

    �  

   

   

 

10041165

127616

�      ��    

   

   

 

 کیلو گرم ) عشایر ییالقی  مقدار تولید شیر و پشم بر حسب -7-4نمودار شماره 
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 مقدار تولید شیر و پشم بر حسب کیلو گرم ) عشایر قشالقی   -8-4جدول شماره 

 پشم شیر 

 13392127 330356475 کشور
 777931 32323826 خوزستان

 

330356475

13392127

    �  

   

   

 

 

32323826

777931

�      ��    

   

   

 

 بر حسب کیلو گرم ) عشایر قشالقی  مقدار تولید شیر و پشم  -8-4نمودار شماره 
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 62/9مقار شیر و پشم تولیدي عشایر قشالقی استان خوزستان  چنانچه در جدول باال مشاهده می شود 

م را به خود اختصاص داده است. با توجه به این چهاراستان کشور رتبه  29درصد می باشد که در میان 

این تولیدات بر معیشت عشایر را داشت ولی بدالیل فقدان و  حجم تولید،می توان انتظار تاثیر گذاري بیشتر

یا ناکافی بودن امکانات، امکان بهره برداري بهینه از این امکانات وجود ندارد و اغلب این تولیدات به 

صورت خام فروخته شده و فرصت تولید ثروت از طریق تبدیل آنها به کاالهاي با ارزش افزوده بیشتر از آنها 

 ود. سلب می ش

 صنایع دستی خانوار عشایری بر حسب مقدار تولید و فروش صنایع دستی ) عشایر ییالقی -9-4جدول شماره 

تعداد کل خانوار 

 در کشور

 گلیم و زیلو) متر مربع( قالی، قالیچه و گبه )متر مربع(

 مقدار فروش مقدار تولید
تعداد کل 

 خانوار در کشور
 مقدار فروش مقدار تولید

23937 159360 72224 9585 64605 16463 
تعداد خانوار در 

 استان خوزستان
     

1133 5260 196 165 792 14 
 

64605

16463
    � ��      �  �� �  
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792

14�      ��    

                 
                 

                 
                

 

159360

72224

    � ��      �  �� �  

                        
                 

                        
                

 

5260

196 �      ��    

                        
                 

                        
                

 

 ار تولید و فروش صنایع دستی ) عشایر ییالقی صنایع دستی خانوار عشایری بر حسب مقد-9-4نمودار شماره 
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 صنایع دستی خانوار عشایری بر حسب مقدار تولید و فروش صنایع دستی ) عشایر قشالقی  -10-4جدول شماره 

تعداد کل خانوار 

 در کشور

 گلیم و زیلو) متر مربع( قالی، قایچه و گبه )متر مربع(

 مقدار فروش مقدار تولید
تعداد کل خانوار 

 در کشور
 مقدار فروش مقدار تولید

23937 159360 72224 9585 64605 16463 
تعداد خانوار در 

 استان خوزستان
     

2668 15182 1177 781 5377 151 
 

64605

16463
    � ��      �  �� �  

                 
                 

                 
                

 

 

5377

151�      ��    

                 
                 

                 
                

 



 69 

159360

72224

    � ��      �  �� �  

                   
                 

     

                   
                 

    

 

 

15182

1177�      ��    

                   
                 

     

                   
                 

    

 

 صنایع دستی خانوار عشایری بر حسب مقدار تولید و فروش صنایع دستی ) عشایر قشالقی  -10-4شماره  نمودار
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درصد از گلیم و زیلوي  7/1نیز  درصد  قالی، قالیچه و گبه 3چنانچه در جدول باال مشاهده می شود  

استان در  29ن در میان یر ییالقی خوزستان تولید می شود که استان خوزستاتولیدي کل کشور بوسیله عشا

 رده هفتم قرار می گیرد.

درصد گلیم توسط عشایر قشالقی استان  32/8قالی  تولیدي عشایر کشور و نیز  درصد 5/9همچنین 

این رتبه از تولیدات صنایع  .استان کشور رتبه سوم را در اختیار دارد 29که در میان  خوزستان تولید می شود

ستان خوزستان در بهبود معیشت عشایر دارد اما چنانچه قبال توضیح داده شد دستی،نشان از ظرفیت باالي ا

بدلیل فقدان برنامه ریزي مناسب، این حجم تولید تاثیر تعیین کننده اي در زندگی عشایر ندارد.چناچه برنامه 

گی و مدونی براي تولید و نیز بازاریابی صنایع دستی بوجود داشته باشد، می تواند منشا تحول در زند

   معیشت خانوار عشایري را فراهم آورد. 

 

 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت) عشایر دوره ییالقی  10جمعیت  -11-4جدول شماره 

 شاغل 
بیکار/جویای 

 کار
 اظهار نشده سایر دارای درآمد بدون کار خانه دار محصل

 3011 20110 10719 82882 131230 38559 674866 کل کشور

 232 353 628 1709 3846 926 21929 خوزستان
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 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت) عشایر دوره ییالقی  10جمعیت  -11-4نمودار شماره 
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 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت) عشایر دوره قشالقی  10جمعیت  -12-4جدول شماره 

 شاغل 
کار/جویای بی

 کار
 خانه دار محصل

دارای درآمد 

 بدون کار
 اظهار نشده سایر

 3011 20110 10719 82882 131230 38559 674866 کل کشور
 537 2129 1719 11156 13930 4700 75471 خوزستان

        
 

674866

38559
131230 82882

10719 20110 3011
0

200000

400000

600000

800000

    �  

     � 

 

 

75471

4700
13930 11156

1719 2129 537
0

20000

40000

60000

80000

�      

       

 

 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت) عشایر دوره قشالقی  10جمعیت  -12-4نمودار شماره 
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درصد جمعیت   2/3القی و قشدرصد جمعیت عشایري  18/11چنانچه در جدول باال مشاهده می شود 

 رتبه آنها در کشور به ترتیب اول و دوازدهم می باشد. علی رغم رتبه اولیالقی شاغل می باشند که ییعشایر 

درصد از این جمعیت بیکار و جویاي کار می باشند که در صورت برنامه  12ش از در شاغلین کشوري ، بی

 ریزي بهتر، می تواند از ظرفیت هاي موجود استفاده کرده و میزان بیکاري را به حداقل رساند.

 

 بیشتر بر حسب جنسیت ) عشایر دوره ییالقی ساله و  6درصد با سوادان  -13-4جدول شماره 

 میانگین /زن میانگین / مرد یانگین کشور/مرود وزنم زن مرد مرد و زن

57 66 47 63 71 55 
 

66

47

   

  

 

 ساله و بیشتر بر حسب جنسیت ) عشایر دوره ییالقی  6درصد با سوادان  -13-4نمودار شماره 
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 شالاقی ساله و بیشتر بر حسب جنسیت ) عشایر دوره ق 6درصد با سوادان  -14-4جدول شماره 

 میانگین /زن میانگین / مرد میانگین کشور/مرود وزن زن مرد مرد و زن

57 65 48 63 71 55 
 

 

65

48

   

  

 

 ساله و بیشتر بر حسب جنسیت ) عشایر دوره قشالاقی  6درصد با سوادان  -14-4نمودار شماره 

 

 57عشایر قشالقی و  عشایر ییالقی استان خوزستانساله و بیشتر در  6درصد با سوادان مطابق جدول باال 

استان کشور قرار می دهد.  29درصد می باشد که استان را به ترتیب  در بیست و هشتم و بیست و چهارم از

از آنجاییکه براي توسعه و بهبود زندگی عشایر، میزان بهره مندي آنها از سواد بسیار تعیین کننده است، لذا 

راي ارتقا سطح سواد دانش آموزان عشایري باید در راس برنامه ریزي هاي مسولین قرار برنامه ریزي جدي ب

  گیرد.
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 تعداد خانوار و جمعیت عشایر ییالقی شهرستان های استان خوزستان -15-4جدول شماره 

 عشایر ییالقی شهرستان ردیف

 زن مرد مرد و زن خانوار

 6100 6426 12526 2054 ایذه 1

 3576 4041 7617 1362 انمسجد سلیم 2

 3819 4407 8226 1321 باغ ملك 3

 3121 3378 6499 1170 دزفول 4

 818 936 1754 290 اللی 5

 234 292 526 95 اندیمشك 6

 301 334 635 92 رامهرمز 7

 102 100 202 31 شوشتر 8

 73 97 170 31 اهواز 9

 34 31 65 10 دشت آزادگان 10

 23 24 47 6 شادگان 11

 15 13 28 6 بندر ماهشهر 12

 0 0 0 0 گتوند 13

 0 0 0 0 امید یه 14

 0 0 0 0 آبادان 15

 0 0 0 0 بهبهان 16

 

 

 که به تفکیك در جدول باال آمده است.  خانوار می باشد 6513تعداد کل خانوار ییالقی استان خوزستان 

 



 76 

 ان های استان خوزستانتعداد خانوار و جمعیت عشایر قشالقی شهرست-16-4 جدول شماره

 عشایر ییالقی شهرستان ردیف

 زن مرد مرد و زن خانوار

 15859 17099 32958 5678 دزفول 1
 14913 16418 31331 51814 مسجد سلیمان 2
 14913 16418 23914 3832 اللی 3
 10470 11417 21887 3556 ایذه 4
 6666 7612 14278 2496 اندیمشك 5
 3350 3825 7175 1151 باغملك 6
 944 992 1936 323 شوشتر 7
 505 547 1052 164 گتوند 8
 324 351 675 118 شوش 9
 379 419 798 120 بهبهان 10
 196 236 432 69 اهواز 11
 105 121 226 29 شادگان 12
 52 58 110 22 آبادان 13
 41 51 92 13 دشت آزادگان 14
 32 34 66 9 امیدیه 15
 0 0 0 0 بندر ماهشهر 16

 

 خانوار می باشد که به تفکیك در جدول باال آمده است.  23274تعداد کل خانوار ییالقی استان خوزستان 
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 تعداد خانوار و جمعیت عشایر قشالقی شهرستان های استان خوزستان-16-4نمودار شماره 

 

 

 لیتوضیحات تکمی -4-2

عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان اهواز در دهستان مالثانی، اسمایلیه،کوت عبداله، طراح و کرخه مستقر 

 هستند که از ایل بهمئی ، دریکوند و طوایف مستقل بغالنی و حضرج می باشند. 

ر دهدز عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان ایذه در دهستان هاي دنباله رود جنوبی و شمالی، دهدز و نیز شه

مستقر هستند که از ایل بختیاري و بهمئی می باشند. در بخش مرکزي، این عشایر در دهستان پیان و دهستان 

حومه شرقی و غربی و نیز دهستان سوسن غربی و شرقی و دهستان هاي سوسن غربی و شرقی و دهستان 

ختیاري و مابقی از ایل بهمئی و هالریجان و باالخره در شهر ایذه مستقرند که که بخش عمده آنها از ایل ب

 طیبی می باشند.

می باشند. در این شهرستان   ایل بهمئی و ا بندر ماهشهر در شهر بندر ماهشهر عشایر ییالقی و قشالقی

 ،عشایر ییالقی گزارش نشده است. 
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ن ، بخش زیدون، دهستاایل قشقایی  عشایر ییالقی و قشالقی  شهرستان بهبهان  شامل بخش آغاجاري  

و نیز در دهستان تشان شرقی و  مستقر هستند ایل بختیاري و شهر سر دشتسفلی -ایل بویر احمد  سردشت

 غربی ایل بهمئی و طیبی مستقر می باشند. 

عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان درفول در بخش سردشت و در دهستان هاي احمد فداله، امامزاده سید 

ین، شهی، ماهور برنجی و شهرسالند می باشند و نیز در بخش محمود، دره کاید، سردشت، سید ولیالد

مرکزي  در دهستان هاي شمس آباد، قبله اي و نیز شهر دزفول ،، بخش جغامیش حضور دارند که از ایل 

 ممیوند، پاپی ، بهمئی می باشند و اکثر آنها عشایر قشالقی می باشند.-بختیاري، ذلکی، میوند

تان دشت آزادگان در شهر بستان و دهستان بنی صالح و دهستان هویزه عشایر ییالقی و قشالقی شهرس

 مستقرند و از از ایل بختیاري ، بهمئی و لوکی می باشند. 

، دهستان حومه شرقی  عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان رامهرمز در بخش مرکزي شامل دهستان ابوالفارس

مستقرند و از ایل بختیاري ، بهمئی، قشقایی و لوکی  و در شهر هفتکل و غربی، سلطان آباد و شهر رامهرمز

 می باشند. 

عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان شادگان در دهستان بوزي ، حسینی  و دارخوین مستقرند و از ایل 

 بختیاري ، بهمئی و طوایف مستقل بغالنی و ظهیري می باشند. 

دهستان سردار آباد، شهید مدرس و شهر  عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان شوشتر در بخش مرکزي شامل

 ممیوند میباشند.  -شوشتر ودهستان شعیبیه غربی مستقرند و از از ایل بختیاري ،میوند

عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان مسجد سلیمان در بخش اندیکا در دهستان آبژدان، چلو ، شالل و دشتگل 

ه و در بخش مرکزي شامل دهستان تل بزان ، تمبی ، قلعه خواجه ، کوشك ، للر و کتك  و شهر قلعه خواج
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و  گلگیر ، جهانگیري و شهر مسجد سلیمان قرار دارند. این عشایر از ایل هاي بختیاري ،بهمئی ، ذلکی ،

 طایفه مستقل سادات آهو قلندر می باشند. 

و شهر  عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان شوش در بخش شاوور شامل دهستان هاي سید عباس ، شاوور

الوان و در بخش مرکزي شامل دهستان بن معلی ، حسین آباد و شهر شوش و از بخش فتحالمبین در 

یارم طاقلو و طوایف  –دهستان هاي چنانه و سرخه مستقرند و از  ایل هاي ترکاشوند ،ذلکی ،سگوند ، ترك 

 مستقل حضرج ،چنانه ، کولیوند می باشند.

ر بخش مرکزي شامل دهستان رودزرد ، قلعه تل، منگشت ، هپرو ، شهر عشایر ییالقی و قشالقی باغ ملك د

باغملك و شهر قلعه تل و از بخش صیدون در دهستان صیدون جنوبی و شمالی ، شهر صیدون و نیز در 

مستقرند و از ایل بختیاري ، بهمئی  و ایل لوکی می  ودو دهستان میدابخش میداود شامل دهستان سرله 

 باشند. 

القی و قشالقی شهرستان امیدیه در بخش جاییزان و در دهستان هاي جولکی مستقرند و از ایل عشایر یی

 بهمئی و طیبی می باشند.

عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان اللی در بخش مرکزي شامل دهستان دشت اللی ، دهستان سادات و شهر 

رند و همه از ایل بختیاري می اللی و از بخش حتی در دهستان هاي جاستون شهه و دهستان حتی مستق

 باشند. 

عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان گتوند در بخش مرکزي شامل دهستان جنت مکان، کیارس ، شهر گتوند 

 ممیوند می باشند.  –و نیز دز دهستان عقیلی جنوبی مستقر می باشند و از ایل بختیاري و ایل میوند 

ر دهستان شالهی مستقر و از ایل قشقایی می باشند. در این شهرستان  آبادان د عشایر ییالقی و قشالقی

 شهرستان عشایر ییالقی گزارش نشده است. 
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عشایر ییالقی و قشالقی شهرستان اندیمشك  در بخش الوار و گرمسیري شامل دهستان هاي حسینیه ، 

دارند. این  قیالب ، مازو و شهر حسینیه . در بخش مرکزي در دهستان حومه و شهر اندیمشك استقرار

یارم طاقلو و  –ممیوند ، ایل ترك  –عشایر از ایل بیرانوند ، پاپی ، ترکاشوند ، دریکوند ، سگوند ، میوند 

 مائد رحمت می باشند.  –طوایف مستقل دالوند و سادات فداله  ، آهو قلندر و کائد رحمت 

 

 کوچ  های الگویبررسی  -4-3

ام براي تعیین مسیر در حوزه علوم انسانی امري دشوار و بل نا ممکن همچانکه می دانید ارئه الگوي تام و تم

 است و علت آن به پیچیدگی روابط انسانی و تنوع و تکثر متغیرهاي دخیل در شکل گیري آنها  بر میگردد. 

در صنعت به میان می آید، بدلیل ثابت بودن ونیز قابل پیش  "الگو"هنگامی که صحبت از ارائه و یا ساخت 

ی بودن بسیاري از متغیرها، ساخت این الگو بسیار محتمل و امکان پذیر به نظر می رسد. در حالیکه در بین

حوزه اي که مورد بحث در این پژوهش بوده است ، کار بسی دشوار تر است. در بیان علت این دشواري 

و طبیعت که خود  باید گفت که هنگامی که از کوچ عشایر سخن بعمل می آید، عواملی نظیر دام، انسان

مولفه هاي زیادي دارد،در کوچ عشایر موثرند. عالوه بر این متغیر هاي اصلی، دهها متغیر فرعی دیگر در 

 شکل یگري ، تداوم ونیز تغییرات الگوي کوچ موثرند که کنترل همه آنها عمال غیر ممکن است. 

موجود شناسایی،بررسی و سپس نقاط با این حال در این پژوهش سعی شده، با همه دشواري ها، الگو هاي 

ضعف و قوت آن احصا شده و الگویی متناسب با شرایط موجود از کوچ عشایر تهیه شود. چنانچه گفته شد، 

در حال حاضر الگوهاي سه گانه اي در موضوع کوچ مطرح است که شامل الگوي کوچ ماشینی، سنتی و 

ره کرد که در سالهاي اخیر در بععضی از مناطق عشایري تلفیقی می باشد. در عین حال باید به این نکته اشا

نوعی کوچ سه مرحله اي شکل کرفته به این معنی که ابتدا نوعی حرکت درون کوچی صورت می گیرد و 
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   عشایر در استان محل استقرار نوعی جابجایی خواهند داشت و پس از آن کوچ به سمت مناطق ییالقی

 صورت می گیرد. 

  ماشینی، دام و خانواده عشایر، مسیر ییالق به قشالق و برعکس را بوسیله وسایل نقلیه در الگوي کوچ

طی می کنند. وسایلی نظیر وانت ، تراکتور و کامیون، اصلی ترین ابزار این سبك از کوچ تشکیل می دهن. 

برگشت به  البته در مواردي این امکان وجود دارد که تنها یك مسیر را به شکل ماشینی طی کنند و مسیر

صورت سنتی  طی گردد. در الگوي کوچ ماشینی  دشواري هاي خاصی وجود دارد که از مهمترین آنها می 

توان به آسیب دیدگی جسمی دام اشاره کرد. کامیون هاي حمل دام به دلیل عدم رعایت استاندار هاي الزم و 

ا را فراهم می آورد.شکستکی نیز بارگیري دام، افزون بر ظرفیت، موجبات آسیب هاي جدي به دام ه

استخوان و در رفتگی مفاصل از معمولی ترین آسیب هایی است که دام در معرض آن قرار دارد. عالوه بر 

این باید به سقط  گوسفند هاي باردار نیز اشاره کرد. در کوچ ماشینی، دام به شکل غیر استاندار به کامیون 

هاي جسمی به دام، استرس وارد شده به دام، موجبات تضعیف بارگیري می شود که عالوه بر احتمال آسیب 

بنیه جسمی آن شده و نهایتا باعث کاهش وزن و حتی ابتال آن به انواع بیماري ها را فراهم می آورد.به دلیل 

باال بودن هزینه حمل، دامدار عشایر سعی دارد تعداد بیشتري ازدام را در کامیون قرار داده تا از این طریق 

ه کل حمل را کاهش دهد که همین امر باعث خفگی دام شده و عمال دامدار عشایر نه تنها از این امر هزین

 سودي دریافت نکرده بلکه بدلیل گران بودن دام، متحمل ضرر هاي فراوانی شده است. 

ید از جمله نواقص کوچ ماشینی، ایجاد زمینه براي انواع بیماري هاي دامی است.در توضیح این مسئله با

گفت که  کوچ ماشینی به معناي تغییر موقعیت جغرافیایی دام از قشالق به ییالق و یا بلعکس در مدت زمان 

چند ساعت است، این تغییر ناگهانی، دام را دچار تنش می کند مثال انواع بیماري هاي گوارشی محصول این 

خاص،بدن خود را تطبیق داده  جابجایی هاي ناگهانی است. دام، در محل قشالق با دماي خاص و خوراك
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است، براي تغییر این شرایط به وضعیت جدید، نیازمند زمان است که کوچ ماشینی این زمان را از آنها می 

درجه به منطقه اي سرد نقل مکان کند و این  40گیرد و در طی چند ساعت از منطقه اي  با دماي باالي 

بیماري براي دام می شود. در زمینه تغذیه دام نیز به  موضوع باعث تنش جسمی در دام شده و زمینه ساز

همین گونه است؛مثال دام در منطقه قشالقی به نوع خاصی از علوفه عادت کرده و سیستم هاضمه دام با آن 

سازگاري پیدا کرده است،اما در مدت کوتاهی دام بوسیله کامیون به منطقه اي منتقل می شود که نوع پوشش 

از منطقه قشالقی کامال متفاوت است و همین عمل باعث تنش در سیستم گوارشی دام  گیاهی و علوفه آن

شده و یا به اتالف دام منجر شده و یا هزینه هاي گزاف درمانی را بر دامدار تحمیل می کند .البته این الگوي 

و ها وجود از کوچ براي بخشی از عشار به عنوان تنها گزینه مطرح است و امکان استفاده از سایر الگ

ندارد؛به عنوان مثال خانواده هایی که افراد کافی براي کوچ دام به شکل سنتی را ندارند، ناچار به استفاده این 

این شیوه اند و یا در مناطقی، تغییر در مسیر ایلراه ها باعث دوري و سعب العبور شدن مسیر جدید شده و 

 انتقال دام می کنند. عشایر را ناچار به استفاده از وسایل نقلیه براي 

  الگوي کوچ سنتی مبتنی بر کوچ دام و خانواده عشایر به صورت سنتی و یا پیاده است. در این الگو، در

مدت زمان نسبتا طوالنی خانواده عشایر بهمراه دام،مسیر بین قشالق و ییالق و برعکس را به صورت پیاده 

مان بر بودن آنست . عشایر مناطق مختلف، با توجه بعد طی می کنند. مهمترین ویژگی این الگو،تدریجی و ز

روز را براي کوچ صرف می کنند.این شیوه از کوچ به عنوان قدیمی ترین الگوي  45فاصله، بین یك هفته تا 

کوچ در میان عشایر رواج داشته است و به دلیل کارآمدي آن ، تا کنون به عنوان الگوي برتر در میان عشایر 

درصد عشایر از همین شیوه کوچ  90است، به نحوي که امروزه در استان خوزستان حدود  داراي محبوبیت

استفاده می کنند. از مزایاي این الگوي از کوچ می توان به کاهش هزینه حمل و نقل ماشینی اشاره کرد و نیز 

اره شد، الگوي از کاهش نسبی هزینه هاي علوفه و هزینه هاي پزشکی نام برد. چنانچه در بخش قبل نیز اش
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کوچ  ماشینی باعث تحمیل هزینه هایی بر خانوار عشایر می گردد. در الگوي کوچ سنتی بخش قابل توجهی 

از این هزینه ها از دوش خانوار عشایري برداشته می شود.همچنانگه قبال توضح داده شد، حرکت سریع دام 

شد ولی در الگوي کوچ سنتی این  که بوسیله کامیون انجام می گرفت، باعث مشکالتی براي دام می

مشکالت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در این شیوه از کوچ، دام به صورت آهسته، مسیر کوچ را در 

مدت زمان طوالنی طی می کند. در این مسیر شیوه و نوع تغیه دام به آرامی تغییر می کند و در مسیر از 

افزایش کیفیت گوشت، سیستم هاضمه دام به صورت تدریجی با  علوفه هاي متنوعی  تغذیه کرده که عالوه

 تغییر نوع تغذیه خود را ساز گار می کند و دام  از این نظر دچار تنشی نخواهد شد.

اما همین الگوي کوچ با دشواري هاي زیادي مواجه است که این دشواري ها ، موجودیت این سبك از کوچ 

ترین تهدید این سبك از کوچ ، از خود عشایر برخاسته باشد؛ به نظر را به چالش کشیده اند. شاید بنیادي 

می رسد مشکل نخست ، کوچك شدن ابعاد خانوار است که جدي ترین عامل تهدید این سبك از کوچ و 

حتی کلیت ساختار زندگی عشایري است. سبك زندگی عشایري بر مبناي دام  و دامداري گذاشته شده 

وي انسانی اصلی ترین نقش را در تداوم آن بر عهده دارد. عشایر با اتکا به تعداد است  و غیر از دام ، نیر

افراد زیاد، مسیر کوچ را به صورت سنتی طی می کنند. تعداد افراد بیشتر،عالوه بر افزایش نیروي کار، امنیت 

عنی کاهش بیشتري را براي عشایر در طول مسیر کوچ سنتی فراهم می آورد. کوچك شدن خانوار که به م

تعداد فرزندان است، هم میزان نیروي کار عشایر را کاهش داده و هم بدلیل تعداد کمتر افراد، به همان نسبت 

کاهش امنیت آنان را سبب می شود و بدین صورت، عشایر را مجبور به ترك شیوه کوچ سنتی کرده و به 

 سمت الگوي کوچ ماشینی سوق می دهد.

است و  عشایر قشالق و ییالق میان ارتباطی محورهاي ها راه اه ها است. ایلمشکل دوم، تصرف تدریجی ایلر

تصرف و نابودي تدریجی ان محور هاي ارتباطی، تهدید دیگري براي کوچ سنتی به شمار می رود. توسعه 
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جاده هاي ارتباطی، توسعه روستا ها و گسترش آنها به ایلراه ها و نیز سد سازي در مسیر ایلراه، از عمده 

 درگذشته که دارد وجود درکشور عشایري راه ایل کیلومتر هزار56ترین دالیل حذف تدریجی ایلراه هاست. 

چنانکه ذکر آن رفت، .اند کرده عشایري هاي راه ایل مسیر تصرف به اقدام حقوقی و حقیقی اشخاص برخی

مشکالت و درگیري هاي گسترش روستا ها نیز عاملی براي انجام تصرفاتی در ایلراه ها شده است و باعث 

زیادي در این شده است. جاده هاي ارتباطی باعث حذف بخش قابل توجهی از ایلراه شده اند،در کنار آن 

عدم رعایت حریم جاده توسط کشاورزان است، به شکلی که تا پاي جاده کشت محصول خود را گسترش 

رکت بر روي جاده ها شده  که منجر به می دهند، و این نکته باعث شده که عشایر در حال کوچ ناچار به ح

 تصادفات و خسارات فراوان به آنها شده است.

مشکل سوم، پروانه چراي صادر شده براي دامداران است. بخشی از این پروانه ها در اختیار کسانی است که 

اما در طول  قبال دامدار بوده اند ولی سالهاست که به مراکز شهري مهاجرت کرده و در آنجا مستقر شده اند

کوچ در آنجا حاضر شده و از عشایر بابت چرا در آنجا مبالغی را درخواست کرده و موجبات مزاحمت هایی 

براي آنها می شوند.این نوع از پروانه هاي چرا نیازمند بازنگري است تا از افرادي که عمال دامدار نیستند 

 خلع ید شده و به دامداران و عشایر واقعی واگذار گردد. 

مشکل چهارم، موضوع امنیت مسیر کوچ است. عشایر در طول مسیر با تهدید سرقت دام، روبرو هستند.هر 

ساله عشایر کوچرو تهدادي از دام خود را بدلیل سرقت از دست می دهند. سارقان با شگرد هاي مختلف، 

رد می کنند. در بعضی از اقدام به سرقت دام هاي عشایر کرده و از خسارات مادي قابل توجهی را به آنان وا

 موارد به دلیل مقاومت عشایر درگیري رخ داده که حتی خسارات جانی نیز به آنها وارد شده است. 

مشکل پنجم، نیازمندي هاي دارویی دام و نیز مراقبت هاي پزشکی خانواده عشایر کوچنده است. دارو هاي 

در این میان گزارش هایی از توزیع دارو مورد نیاز دام ، اغلب توسط بخش خصوصی توزیع می شود که 
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هاي فاقد کیفیت وجود دارد که نه تنها هزینه خرید دارو را بر عشایر تحمل کرده بلکه بدلیل عدم تشخیص 

درست و یا اشکاالتی که در کیفت دارو وجود دارد،منجر به تلف شدن ام شده و زیان مضاعفی را بر آنها 

ل مسیر کوچ به نیاز خدمات درمانی خانواده عشایر کوچرو کمتر توجه تحمیل می کند. از سوي دیگر در طو

شده است ، این افراد به دلیل دوري از جاده و خطوط مواصالتی، بیماري هاي ساده  می تواند تهدید جدي 

 براي جان آنها باشد. 

 ه نقلیه و دام الگوي تلفیقی سومین شکل از الگوي کوچ است. در این الگو خانواده عشایري توسط وسیل

به صورت سنتی ،مسیر کوچ را طی می کنند. این الگو،چنانچه از اسم آن پیداست ترکیبی از دو الگوي سنتی 

و ماشینی است.با توجه به دشواري ها و نیز مزایایی که کوچ سنتی از آن برخودار است، در این الگو سعی 

ر این الگو خانواده عشایر، دشواري مسیر را با شده که از مزایاي هر دو الگوي قبلی بهره برداري شود. د

استفاده از وسایل نقلیه رفع کرده و از تنها نفرات کمی از خانواده همراه با دام ، مسیر را بصورت پیاده طی 

می کنند. از سوي دیگر دام از مزایاي حرکت تدریجی  و استفاده از علوفه هاي متنوع طبیعی بهرمند شده و 

از هزینه خرید علوفه را صرفه جویی می کند. در کنار مزایاي گفته شده، شانس بیماري دام  دامدار نیز بخشی

 کاهش یافته و از این طریق به اقتصاد خانوار عشایري کمك می شود. 

اما این شیوه نیز به تناسب مزایا،معایبی نیز در خود دارد. از مهمترین آنها، گسست بین نسلی از نظرتجربه 

نچه گفته شد ، دراین الگو، خانواده عشایر با کمك وسایل نقلیه از کوچ سنتی باز می مانند و کوچ است؛ چنا

تنها چند نفر همراه دام ،این مسیر را طی می کنند. به این ترتیب از تجربه کوچ سنتی باز می مانند و راحتی 

که بعضا تمایلی به تجربه و آسایش کوچ ماشینی، تمایل آنان را براي کوچ سنتی کمرنگ می کند، به نحوي 

 آن ندارند و بدین شکل ، شیوه کوچ سنتی در معرض نابودي قرار می گیرد. 
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 مقدمه -5-1

در این فصل به مالحظه و بررسی یافته تحقیق و همچنین مهمترین موضوعات دریافتی از پژوهش موجود 

بحث در باره نتایج بدست آمده اشاراتی شده است و در پایان ، نتیجه گیري  خواهیم پرداخت و پس از آن به

 و محدودیت هاي پژوهش مطرح شده است. 

 

 ه هاهم یافتا -5-2

با استفاده از داده هاي آماري که توسط مرکز آمار و از   -1در این پژوهش از دو بخش از داده ها استفاده شد

تهیه شده بود،مهمترین مولفه هاي  1387در سال  ر کوچنده ایرانطریق سرشماري اجتماعی اقتصادي عشای

موثر در کوچ ومعیشت عشایر کوچند استان خوزستان استخراج شد. از جمله این داده ها میزان جمعیت 

نفر می باشد.این آمار نشان  140179و  38573عشایر ییالقی و قشالقی استان می باشد که به ترتیب 

درصد از عشایر کل کشور را  81/11درصد و عشایر قشالقی  25/3ییالقی استان دهنده آنست که عشایر 

و در آمار عشایر  14استان کشور رتبه  30استان خوزستان در تعداد عشایر ییالقی از میان .تشکیل می دهند

استان کشور رتبه دوم را دارد که نشان از اهمیت استراتژیك استان خوزستان در  30قشالقی از میان 

 ولیدات و نیز ساماندهی وضعیت عشایر می باشد. ت

درصد از عشایر از کوچ  85/81از دیگر یافته ها شیوه کوچ عشایر است که؛ در کوچ از ییالق به قشالق 

درصد از آنان از وسیله نقلیه براي کوچ بهره می گیرند که نشان از 21/17سنتی استفاده می کنند و تنها 

 27را از میان  15ه دشواري هاي آنست.با این حال استان خوزستان رتبه اهمیت کوچ سنتی علی رغم هم

درصد از شیوه سنتی براي جابجایی دام خود  03/83استان کشور را دارد و در کوچ از قشالق به ییالق نیز 

 درصد از عشایر از وسیله نقلیه براي جابجایی دام خود بهره می برند.  37/16استفاده می کنند و 



 88 

درصد از کل دام عشایر کشور را  19/2راس می باشد  که  482158داد دام سبك عشایر ییالقی شود  تع

 شامل می شود. 

دام عشایر کشور درصد از کل  91/8راس می باشد که  1955888همچنین تعداد دام سبك عشایر قشالقی 

استان  29از میان  5رتبه  استان و در عشایر قشالقی 27از میان  18عشایر ییالقی رتبه  را شامل می شود. 

 کشور  به خود اختصاص داده است. 

خوزستان هستند، مقدار شیر و  مده تولید محصوالت دامی در استاناز نظر مقدار تولید شیر و پشم که قلم ع

استان کشور رتبه چهارم  29درصد می باشد که در میان  62/9پشم تولیدي عشایر قشالقی استان خوزستان 

تصاص داده است. با توجه به این حجم تولید،می توان انتظار تاثیر گذاري بیشتر این تولیدات را به خود اخ

بر معیشت عشایر را داشت ولی بدالیل فقدان و یا ناکافی بودن امکانات، امکان بهره برداري بهینه از این 

ثروت از طریق امکانات وجود ندارد و اغلب این تولیدات به صورت خام فروخته شده و فرصت تولید 

 تبدیل آنها به کاالهاي با ارزش افزوده بیشتر از آنها سلب می شود. 

وجود  از نظر میزان تولیدات صنایع دستی  باید گفت که نظر به اهمیت فراوان ظرفیت هایی در این حوزه

یم و زیلوي درصد از گل 7/1درصد  قالی، قالیچه و گبه نیز  3 دارند به آنها توجه کافی صورت نگرفته است.

استان در  29تولیدي کل کشور بوسیله عشایر ییالقی خوزستان تولید می شود که استان خوزستان در میان 

 رده هفتم قرار می گیرد.

درصد گلیم توسط عشایر قشالقی استان  32/8درصد قالی  تولیدي عشایر کشور و نیز  5/9همچنین 

ر رتبه سوم را در اختیار دارد. این رتبه از تولیدات صنایع استان کشو 29خوزستان تولید می شود که در میان 

دستی،نشان از ظرفیت باالي استان خوزستان در بهبود معیشت عشایر دارد اما چنانچه قبال توضیح داده شد 

بدلیل فقدان برنامه ریزي مناسب، این حجم تولید تاثیر تعیین کننده اي در زندگی عشایر ندارد.چناچه برنامه 
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براي تولید و نیز بازاریابی صنایع دستی بوجود داشته باشد، می تواند منشا تحول در زندگی و  مدونی

 معیشت خانوار عشایري را فراهم آورد.  

درصد جمعیت   2/3درصد جمعیت عشایري قشالقی و  18/11از نظر وضعیت اشتغال نیز باید گفت که 

به ترتیب اول و دوازدهم می باشد. علی رغم رتبه اولی  عشایر ییالقی شاغل می باشند که رتبه آنها در کشور

درصد از این جمعیت بیکار و جویاي کار می باشند که در صورت برنامه  12در شاغلین کشوري ، بیش از 

 ریزي بهتر، می تواند از ظرفیت هاي موجود استفاده کرده و میزان بیکاري را به حداقل رساند.

ساله و بیشتر در  6سال به باال باید گفت که درصد با سوادان  6عیت از نظر وضعیت سواد در میان جم

درصد می باشد که استان را به ترتیب  در بیست و  57عشایر قشالقی و  عشایر ییالقی استان خوزستان

استان کشور قرار می دهد. از آنجاییکه براي توسعه و بهبود زندگی عشایر،  29هشتم و بیست و چهارم از

مندي آنها از سواد بسیار تعیین کننده است، لذا برنامه ریزي جدي براي ارتقا سطح سواد دانش  میزان بهره

 آموزان عشایري باید در راس برنامه ریزي هاي مسولین قرار گیرد. 

 

 پیشنهادات  -5-3

بازار توریسم،  می تواند یکی از منابع اصلی درآمد صنایع دستی عشار باشد. در حال حاضر بدلیل فقدان  -1

مشخص براي صنایع دستی، تهیه آنها براي عشایر به صرفه نیست و همین امر باعث شده که بخشی از 

ظرفیت و توانایی عشایر به هدر رفته و از این مزیت مهم براي ارتقاع سطح معیشت آنها استفاده نشود. در 

د تاثیر قابل توجهی در وضعیت کنار آن می توان از ظرفیت بزرگتري بنام اکو توریسم نام برد که می توان

هر چندکه مظاهر تکنولوژي از بکر بودن زندگی عشایري کاسته است و آن را  معیشت عشایر ایجاد کند.

بسیاري از سنتها و ارزشهاي اصیل ایرانی را حفظ کرده   تحت تاثیر قرار داده است،اما همچنان کوچ نشینان
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داشته   جذابیتهاي بسیاري براي گردشگران داخلی و خارجیاند و دیدنیهاي زندگی عشایر کشور می تواند 

باشد و به صنعت توریسم کشور کمك کند هر چند که تا کنون اقدامات مناسب در این زمینه از سوي 

امروز گردشگران داخلی و خارجی عالقه مند هستند سبك زندگی  سازمان گردشگري صورت نگرفته است

گزاف نیست اگر بگوییم غنی فرهنگی از نزدیك مشاهده و تجربه کنند،  عشایري را به عنوان یکی از منابع

بافت قرمز رنگ و در کنار بره  اروپاییان براي خوردن یك نان و ماست در چادر عشایر و روي گلیم دست

 .تازه متولد شده که بر سرش دستی بکشند، حاظرند صدها دالر بپردازند

برخوردارن یکی دیگر از جذابیت هایی است که گردشگران زیادي  بعالوه طبیعت نسبتا بکر که عشایر از آن

حاضرند براي آن هزینه کنند و این خود فرصتی را براي عشایر فراهم آورده که هم این سبك از زندگی را 

براي نسل هاي آینده تداوم بخشند و هم وضعیت معیشت خود را تا اندازه اي بهبود بخشند. براي بهره 

باید با ایجاد فضاي الزم با قابلیت ها وساز وکارهاي اثر بخش و متناسب با  فرصت،برداري از این 

ویژگیهاي جامعه عشایري, جنبه هاي مختلف زندگی عشایر در معرض دید عموم قرار داد تا بتوان در زمینه 

 .و جذب توریست پیشرفت کرد  گردشگري

ر اجتماعات عشایري رواج دارند در جوامع امروزه بخشهاي مختلفی از عناصر وترکیبهاي فرهنگی که د 

شهري وروستایی کارکردهاي خود را از دست داده ویا دراثر تماس با مولفه هاي حاصل از جریان 

مدرنیزاسیون دستخوش تغییرشده اند . لذا از این جهت بررسی ، شناسایی ، ثبت وضبط ، احیاي مجموعه 

است و باید مورد توجه مسئولین امر قرار بگیرد ،چرا که اي از عناصر فرهنگ عشایري بسیار حایز اهمیت 

 .می تواند به توسعه صنعت توریسم وپیشرفتهاي اقتصادي نیز کمك کند

ارائه حداقل امکانات زندگی می تواند عشایر را به ادامه این سبك از زندگی تشویق کند. به عنوان مثال  -2

ملزومات زندگی امروزي را  در اختیار  عشایر قرار دهد که  وجود برق می تواند از امکان استفاده بسیاري از
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ي جلو گیري از حمله حیوانات ست که باعث ایجاد امنیت نسبی براابتدایی ترین آنها، روشنایی حداقلی ا

که پراکندگی و نیز دور از دسترس بودن محل  درنده و یا کم کردن امکان سرقت دام می باشد. از آنجایی

ایر، امکان استفاده از برق را براي آنها غیر ممکن می کند، استفاده از صفحات خورشیدي می استقرار اکثر عش

تواند گزینه مناسبی براي بهبود شرایط زندگی عشایر را فراهم آورد. دولت می تواند  با ارئه تسهیالت، 

ه در ابعاد قابل امکان خرید این صفحات را براي خانوار هاي عشایري فراهم آورد.این صفحات خورشیدي ک

حمل در بازار قابل خریداري است، می تواند میزان برق مورد نیاز براي مصارف حداقلی ولی ضروري 

عشایر را فراهم آورد. امکان بهره وري از وسایل برقی فرصت مناسبی براي آنها فراهم می آورد که در عین 

شهري در امان مانده و رضایت مندي آنها را  استفاده از امکانات ااولیه شهري، از هزینه هاي سنگین زندگی

در ادامه زیست کوچ نشینی را ارتقاع بخشد. وجود برق در محل زندگی عشایر کوچ نشین، امکان استفاده از 

وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلوزیون و حتی استفاده از فضاي مجازي را براي آنها فراهم می سازد. 

غیرات گسترده اي را در زندگی آنها فراهم خواد آورد که در صورتیکه با برنامه وجود چنین امکاناتی زمینه ت

ریزي صحیح همراه باشد،می توان از آن به عنوان فرصتی  طالیی براي ارتقاع و بهبود سطح زندگی عشایر 

 نگریسته شود. 

نات تحصیلی جنانچه قبال اشاره شد، یکی از مشکالت جدي خانوار عشایري دسترسی نا کافی به امکا

خصوصا در مقاطع باالتر از مقطع ابتدایی است. این امر موجب شده که خانواده عشایري یا فرزندان خود را 

براي تحصیل به شهر فرستاده و یا در حداقل پایه تحصیلی  ناچار به ترك تحصیل نمایند و همین امر به 

و باعث کم رغبتی نسل هاي جوان تر به عنوان یکی از جدي ترین عوامل دافعه براي زندگی عشایري است 

این سبك از زندگی می شود و رفته رفته  این شیوه زیست با سرعت بیشتري در مسیر اضمحالل قرار می 

گیرد. امکان استفاده از وسایل الکترونیکی می تواند تا حد زیادي این مشکل را حل کرده و دانش آموزان از 
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نگاه اول این امر کمی بعید به نظر  دریاز را دریافت نمایند.شاید طریق فضاي مجازي آموزش هاي  مورد ن

برسد ولی بررسی هاي میدانی انجام گرفته، امکان تحقق آن را اثبات کرده است. تهیه تبلت هاي آموزشی و 

نیز فراگیري نحوه استفاده از آن براي دانش آموزان در حد و حدود امکانات خانوار عشایر هست و می تواند 

 حدود زیادي محرومیت هاي تحصیلی را کاهش دهد.  تا

یکی دیگر از راههاي ارتقاع بهره وري و بهبود معیشت عشایر،ارتقاع باروري دامی از طریق ارائه راهکار  -3

درصد زایمان هاي دامی تنها یك بار در سال رخ می دهد  80هایی براي دو قلو زایی است، معموال حدود 

از طریق آموزش دامداران عشایر ونیز تهیه امکانات دارویی و تغذیه مناسب دام ولی امکان دوقلو زایی 

ت دقیق علمی است، می تواند اوجود دارد. در صورت عملی شدن این  پیشنهاد که البته نیازمند انجام مطالع

 تحول عظیمی را در وضعت معیشت عشایر بوجود آورد.

م خانوار عشایري در حال فراموشی است، بدلیل فقدان صنایع دستی به عنوان یکی از ظرفیت هاي مه -4

صرفه اقتصادي، دامدار عشایر ترجیح می دهد بجاي ایجاد ارزش افزوده در نهاده اي مانند پشم و تبدیل آن 

به کاال هایی با ارزش اقتصادي بیشتر، آن را به صورت خام در اختیار واسطه قرار داده و فرصت مهم 

 لب می کند. درآمدي را از خانوار س

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر معیشت عشایر ، تضمین بیمه دام آنهاست. سیستم فعلی بیمه دام فاقد  -5

کارایی کافی است و به همین علت عشایر دامدار از بیمه دام هاي خود سر باز زده و هر ساله به علت 

عشایري تحمیل می کند. از آنجاییکه بیمه بیماري ها و حوادث مختلف، مبالغی زیادي خسارت را بر جامعه 

دام از طرف شرکت هاي خصوصی ارئه می شود، چند مشکل با عث بی رغبتی دامدار عشایر در عدم 

استقبال از بیمه وجود دارد؛ اول آنکه در هنگام پرداخت خسارت دشواري هایی براي تشخیص پرداخت 

کت ها دام هاي بیمه شده را بوسیله پالك هایی خسارت از طرف شرکت هاي بیمه گر وجود دارد. این شر
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که بر روي گوش دام نسب می کنند، شناسایی می کنند و دامدار درصورتی خسارت را دریافت خواهد کرد 

که سر دام را که داراي پالك باشد جهت اخذ خسارت به شهر برده و خسارت دریافت کند. این مشکل 

نظر بین دامدار و شرکت بیمه گر می باشد. دوم آنکه دامدار عالوه بر مشکالت بهداشتی ،محل اختالف 

عشایر براي بیمه دام خود ناچار است، مبلغ حق بیمه را در ابتدا و به صورت کامل پرداخت نماید که بدلیل 

کمبود نقدینگی نزد عشایر ، امکان پرداخت آن از سوي اغلب آنها وجود ندارد و در نتیجه دامدار از نوعی 

 م در جبران خسارات آتی محروم می شود.ضمانت مه

براي حل این مشکل پیشنهاد می شود دولت می تواند از طریق صندق خاصی کل مبلغ حق بیمه دام عشایر 

را پرداخت کند وپس از آن، مبلغ حق بیمه را از طریق مبالغ پرداخت خسارات آتی که شرکت بیمه گزار 

ین امر موجب تشویق عشایر دامدار به استفاده از بیمه دام شده و پرداخت می کند، از دامداران دریافت کند.ا

خسارات آتی ناشی از تلف شدن دام را کاهش خواهد داد که این امر خود باعث بهبود وضعیت معیشت آنها 

 خواهد شد.

رات در مسیر کوچ عشایر که عمدتا از طریق سد سازي و ساخت جاده و بزرگراه بوجود یباتوجه به تغی -6

ده، باید به شکلی برنامه ریزي گرد که وزارت نیرو و وزارت راه که بخش عمده اي از دستکاري مسیر آم

ض شوند. به عنوان نمونه آبگیري رکوچ را ایجاد کرده اند، موظف به ارائه تسهیالتی براي کاهش این عوا

 90ایر مجبورند حدود ر اجباري مسیر کوچ بخشی از عشایر شده به شکلی که عشیمنجر به تغی 4سد کارون 

ر مسیر کوچ نه تنها باعث افزایش طول مسیر شده، بلکه یکیلومتر دورتر از مسیر قبلی را بایستی طی کنند. تغی

بدلیل اینکه مسیر کوچ از شکل طبیعی آن خارج شده ، مشکالت دیگري را نیز براي عشایر، دام و ساکنان 

 در مسیر کوچ جدید بوجود آورده است.
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ن معضالتی  پیشنهاد می شود، با انجام مطالعات کافی ، راه حل هاي مناسبی را براي کاهش در حل چنی

 ر مسیر کوچ، شناسایی و آنها را اجرایی نمایند. یعواض تغی

براي آن بخش از عشایر که به هر دلیلی تمایل به انجام کوچ ماشینی دارند، ماشین هاي داراي استاندارد  -7

شود . کوچ ماشینی در وضعیت فعلی باعث خساراتی به دام شده و در نهایت  هاي معین در نظر گرفته

موجبات زیان دامدار را فراهم می آورد. از مهمترین ایرادات به وضعت فعلی کوچ ماشینی، می توان به 

خفگی دام در مسیر کوچ اشاره کرد، کامیون هاي حمل دام به دلیل عدم رعایت استاندارد هاي  این بخش ، 

ام حرکت در سرباالیی و در سر پیچ ها باعث افتادن دام هاي روي همدیگر شده و منجر به خفگی و یا هنگ

 در رفتگی مفاصل آنها شده و در بعضی از اوقات باعث سقط گوسفندان باردار می شود.

ید براي وضعیت فعلی عشایر مناسب تر باشد، با که کدام الگوي کوچ می تواند  در پاسخ به این سوال -8

، معرفی و همه برنامه ریزي ها را بر آن منطبق کرد. ي کاملگفت که نمی توان یك الگو را به عنوان تنها الگو

البته از میان الگو هاي مطرح شده الگوي کوچ سنتی به عنوان الگوي غالب در میان الگو هاي سه گانه مطرح 

اند به ادامه روند زندگی کوچ نشینی عشایر ، می تواست که اگر تنگنا هاي آن شناسایی و تا حدي رفع شوند

 کمك کند. 

از جمله محدودیت هاي این شیوه از کوچ، دشواري ایلراه هاست. چنانچه قبال اشاره شد ایلراه هاي 

عشایري توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تعرض قرار گرفته اند که در اولین اقدام، رفع تصرف از آنها 

یرد. از دیگر مشکالت کوچ سنتی مشکل امنیتی است که در طی مسیر امنیت دام باید در دستور کار قرار گ

عشایر را تهدید می کند،سرقت هایی که عمدتا در طول شب و در حین کوچ صورت می گیرد،مشکل 

شکل دیگر کوچ سنتی، نیازمندي هاي بهداشتی و براي رفع آن چاره اندیشی کرد. م دیگري است که باید

 شایر و دام آنها است ودر آخر تهیه علوفه مشکل دیگر کوچ سنتی است.پزشکی خانواده ع
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براي رفع مشکالت پیش گفته، برنامه ریزي مدونی نیاز است که دستگاه هاي مختلف در استان خوزستان و 

استان هاي مجاور که مبدا یا مقصد کوچ اند، باید در آن مشارکت داشته باشند. این برنامه ریزي باید با 

 باشد. گی دستگاه هاي مختلف قضایی، انتظامی،بهداشتی و نیز همکاري شهرداري ها و دهیاري هاهماهن

روزه است، در طی این مدت تدابیري اندیشیده شود که  45از آنجاییکه حد اکثر دوره کوچ حدودا 

د و یا مشکالت پیش گفته در مسیر کوچ به حد اقل برسند. چنانچه گفته شد، تصرف ایلراه ها توسط افرا

ل اول در سبك کوچ سنتی است، براي رفع این مشکل پیشنهاد می شود با هماهنگی با دستگاه کنهاد ها، مش

هاي ذي ربط،کلیه پروانه هاي چرا به صورت موقت و در طی دوره کوچ به صورت تعلیق درآیدو هیچ 

د. بخشی از ایلراه از طریق شخص و یا نهادي مزاحمتی براي عبور و یا استقرار موقت دام عشایر ایجاد نکن

توسعه روستا ها تصرف شده است؛ براي حل این مشکل با کمك دهیاري ها باید ترتیبی اتخاذ شود که 

روستاییان مزاحمتی براي دام هاي در حال عبور ایحاد نکنند و در صورتیکه از بابت عبور دام عشایر به 

ا از طرق مختلف این خسارات جبران شوند.آن بخشی از محصول آنان خسارت وارد شود، ترتیبی دهند ت

ن حریم مشخصی از بخش از ایلراه که توسط جاده تصرف شده، باید به شکلی برنامه ریزي شود که کشاورزا

 4و دام عشایر مجبور نباشد از روي جاده مسیر را ادامه دهد؛ چنانچه حریم حدودا  جاده را کشت نکنند

از جمله مشکالت دیگر کوچ ك مهمی براي عبور عشایر خواهد بود. متري از طرفین جاده کشت نشود، کم

سنتی موضوع امنیت آنهاست؛ براي این امر باید هماهنگی الزم با  نیروهاي انتظامی صورت گیرد تا گشت 

هاي سیار امنیت آنان را تضمین نماید. عنصر مهم دیگر، تهیه و ارائه خدمات بهاشتی پزشکی براي خانوار 

مات دام پزشکی براي دام عشایر است که براي انجام آن می توان از اکیپ هاي سیار در طول عشایر و خد

مسیر استفاده کرد، با توجه به تجربه هاي قبلی، می توان از خدمات دانشجویان رشته هاي مربوطه بهره 



 96 

نهایت باید به تهیه برداري کرد که از طریق هماهنگی با دانشگاه هاي استان، این امر امکان پذیر است. و در 

 فه کافی برخودار نیست اشاره کرد. وعلوفه در بخشی از مسیر که از عل

چنانچه مشاهده می شود، این طرح بصورت یك بسته، قابلیت اجرا دارد که در آن هر دستگاه باید وظایف 

میم گیري در خود به درستی انجام داده تا به شکل کامل اجرایی گردد. اجراي چنین طرح هایی مستلزم تص

سطوح باالي مدیریت استانی است تا بتوان تمام دستگاه ها را براي آن بسیج و هماهنگ کرد. بنظر می رسد 

اگر طرحی در این سطح که نیازمند هماهنگی بین استانی نیز هست، اجرا گردد، بخش عمده اي از مشکالت 

این سبك از زندگی و کوچ تشویق خواهد  شیوه سنتی کوچ مرتفع شده و زمینه براي تشویق عشایر به ادامه

 کرد.  

 

 هامحدودیت ها و تنگنا -5-4

یکی از مسائل مهم بوجود آمده، تغییر در ساختار  عشایر است، ابعاد خانوار کوچك شده و به سمت  -1

خانوارد هاي هسته اي میل می کند. بدلیل هزینه هاي باالي زندگی و نیز تغییر نگرش فرهنگی، خانوار 

یري از نظر تعداد به سمت کاهشی محسوس حرکت می کند. این تغییر در بعد خانوار، ساختار زندگی عشا

عشایري را تحت اتاثیر قرار داده است. تعداد نفرات به عنوان نیروي مورد نیاز عشایر براي نگه داري دام و 

ن نفرات خانوار، ادامه کوچ به عنوان عنصر اصلی تداوم این سبك از زندگی بشمار می روند و با کم شد

 حیات این سبك از زندگی در معرض تهدید جدي خواهد بود. 

تعدادي از خانوار هاي عشایري، فرزندان خود را دور از خود و در شهر نگه می دارند تا دسترسی  -2

بیشتري به آموزش داشته باشند. این امر موجب جدایی فرزندان از سبك زیست عشایري شده و زندگی 

 شهري ، امکان بازگشت آنها به زندگی عشایري را بسیار دشوار می نماید. راحت 
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یکی از مشکالت در حال گسترش در جامعه عشایري، پدیده اعتیاد است. هر چند بدلیل فقدان مطالعه  -3

کافی،آمار دقیقی از ابعاد این مشکل در جامعه عشایري وجود ندارد ولی به نظر می رسد  به عنوان یکی از 

ائل پیش روي جامعه عشایري نیازمند پژوهش جداگانه اي است تا میزان شیوع آن و نیز برنامه هاي الزم مس

براي جلو گیري از گسترش آن مورد توجه قرار گیرد . در این پژوهش مواردي نظیر خود سوزي بخاطر 

 گیرد. معضل اعتیاد مشاهده شده که چنانچه گفته شد الزم است مورد بررسی دقیق علمی قرار

در ساختار زندگی عشایري، می توان شباهت هاي زیادي با زندگی شهري مشاهده کرد. البته این تشابه  -4

رابطه مستقیمی با استقرار عشایر و فاصله آنها تا شهر دارد. به این معنی که هر چه فاصله استقرار عشایر با 

که علت آن را باید در فاصله اندك شان با شهر کمتر باشد، شباهت هاي آنها با زندگی شهري بیشتر است، 

شهر و ارتباط زیاد با آن دانست که باعث تاثیر گذاري عمیق تر بر فرهنگ و نحوه زیست خانوار عشایري 

می شود. چنانچه می دانیم یکی از مشکالت زندگی شهري باال رفتن سن ازدواج در میان دختران و پسران 

خصات و عواض شناخته شده است که در اینجا محل بحث نیست اما است، این پدید در شهرها  داراي مش

آنچه جاي مطالعه و تامل بیشتر دارد، شیوع فرهنگ افزایش سن ازدواج در میان عشایر است. در زندگی 

عشایري پسران به دلیل آزادي بیشتري که از آن برخوردارند، امکان مشغول شدن به کار هاي مختلف را در 

اطراف دارند ولی دختران عشایر بدلیل محدودیت هاي مضاعف، مهمترین بازندگان این  شهر و روستا هاي

رات فرهنگی و اجتماعی هستند. این دختران امکان اشتغال و استفاده از زمان خود را ندارند و ینوع از تغی

 ده سپري کنند. مجبورند سالها و روزها را بدون استفاده از ظرفیت هاي خود در خانه یا محل استقرار خانوا

 منابع

 . معلم تربیت دانشگاه انتشارات: تهران. ایران در کوچندگی و کوچ مبانی(.  1378) عباس، نصرت، بخشنده
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 مجموعه.  شناسی مردم دیدگاه از نشینان کوچ مشکالت و مسایل(.  1369)  اسکندر ند، بهارو اللهی امان

 .ایران عشایر امور سازمان. تهران عشایر توسعه زندگی استراتژي سمینار مقاالت

 امور سازمان: تهران. عشایر زندگی توسعه استراتژي سمینار مقاالت مجموعه(.  1369) محمدتقی شیخی،

 ایران عشایر

 تهران. کوچنده عشایر اقتصادي اجتماعی، سرشماري نشریه(.  1366) ایران آمار مرکز

 پنجم چاپ ، سمت: تهران( . ایران و مبانی) نشینی کوچ جغرافیاي(.  1380) رحیم سید مشیري،

دوره  ، ن ایرا شناسی ه جامع مجله " ۲۰۰۳  ۱۹۱۰ مرتن کینگ برت را یادمان"(  ۱۳۸۱)  محمد عبداللهی،

 ۲ شماره چهارم،

 ي ساختاربند پارکر، جان کتاب در ، تحلیلی گرایی ثنویت از دفاع و “ساختاربندي( ” ۱۳۸۳. )  م آرچر،

 .آشیان: هرانت پور، سعیدي ،ترجمه

مقاالت   مجموعه کتاب در " توسعه شناسی ه جامع دیدگاه از عشایر اسکان"(  ۱۳۷۰)  محمد عبداللهی،

 .عشایري :تهران عشایر، زندگی توسعه استراتژي سمینار

اسکان عشایر و توسعه حیات اجتماعی آنان در ایران از »در این بخش، به لحاظ جامعیت تحلیل، از مقاله 

 منتشر شد. 1386، زمستان 32الهی استفاده شده است.این مقاله در نامه علوم اجتماعی، شماره محمد عبد

 1389 بهار دوم، شماره دوم، سال – انسانی جغرافیاي پژوهشی علمی فصلنامه علی،  ،شکور

 ، جلد اول، ناشر نقش بیان1383مجموعه مقاالت همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران، 

 1: کتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ن ، ایرا در چنشینی کو ؛( 1360)  سکندر بهاروند، اللهی امان

 .34ص ،1372 سمت، تهران، نشینی، کوچ جغرافیاي رحیم؛ مشیري،[. 1]
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 مطالعه) عشایري جوامع بر اسکان هاي طرح اجتماعی –اقتصادي اثرات(. 1390. )م پور، حجی. م شاطري،

 سال انسانی، جغرافیاي پژوهشی علمی فصلنامه(. جنوبی خراسان استان در سربیشه نازدشت شهرك موردي

 .17-29 صص. دوم شماره سوم،

 وري طایفه موردي مطالعه) ایران در آنان اجتماعی حیات توسعه و عشایر اسکان(. 1386. )م عبداللهی،

 . 19-53 صص ،۳۲ شماره اجتماعی، علوم نامة(. ایالم استان در نظر علی

 اسکان بر مؤثر ادياقتص و اجتماعی عوامل سنجش(. 1392. )غ واحدپور،. م باقرزاده،. ح طبیبی،. ع شکور،
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