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ریزی شده  های خودجوش و برنامهکالبدی اسکان-تحلیل فضایی تجزیه: بررسی و 1

  های عشایرو ارائه الگوهای مناسب اسکان و نوآوری

 

 

 

 

 طرح کلیات: 1-1

 
 مورد ابعاد مختلف موضوع()توضیح در مسألهبیان : 1-1-1

 
 

داري به كشورهاي جهان سوم از جمله ايران، از آن جايي كه اين نظام، نظامي برخاسته از با ورود نظام سرمايه
اجتماعي و فرهنگي جوامع روستايي و عشايري كمتر امكان انطباق با اين نظام  -جامعه شهري بوده، ساختار اقتصادي

ها، در كنار زندگي شهري و روستايي، مدت يني بعنوان شكل سوم زندگي اجتماعي انساننشنوين را يافت. زندگي كوچ
زماني است كه در بيشتر جوامع سنتي رو به زوال است. در كشور ما ضربه اصلي بر پيكر جامعه عشاير  در دوران 

جامعه عشايري آن حكومت رضاشاه وارد شده است. كشور ايران، بعنوان يكي از معدود كشورهاي جهان است كه 
تحوالت سريعي را به لحاظ اجتماعي از سر گذرانيده است. اين تحوالت به قدري ملموس و در خور توجه بوده، كه 

هاي متفاوتي در ابقا يا برچيدن اين شيوه زندگي در جامعه ايران گيران كشور، ديدگاهامروزه بين صاحبنظران و تصميم
ه در تعداد جمعيت عشاير بصورت نزولي و تحوالت مثبت و سازنده در تركيب سني، العادبوجود آمده است. تحوالت فوق

اندركار با اين جامعه جنسي، سواد و اقتصاد خانوارهاي عشايري، همگي باعث توجه خاص كارشناسان و مسئووالن دست
ها و به افزايش مهاجرتهاي اخير و روند رو هاي اخير شده است. وضعيت اقتصادى و اجتماعي عشاير در دههدر سال
هاي هدايت شده اجتماعي عشاير بوده است. طرح -هاي اقتصاديهاي بدون برنامه، عامل بسياري از ناهنجارياسكان

اسكان عشاير، از يك دهه پيش با هدف حذف كوچ و سكونت عشاير در يك زيست بوم ثابت و بمنظور بهبود شرايط 
است.  از طرفي، ناكارآمد بودن نحوه معيشت فعلي عشاير، ضرورت ارائه راهبرد زيستي آنها به مورد اجرا گذاشته شده 

سازد. لذا با اسكان عشاير به دهي مناسب با تكيه بر مطالعات اقتصادي را بيش از پيش آشكار ميعلمي و الگوي سامان
گرفته است كه توجه به اين ريزي، يكسري تحوالت اقتصادي و اجتماعي صورت ريزي و بدون برنامهدو روش با برنامه

موضوع را بيشتر كرده است. انسان در طول تاريخ تاكنون سه نظام اجتماعي با اوضاع و شرايط اقتصادي، فرهنگي و 
هاي بشر، نظام سياسي گوناگوني را تجربه نموده كه به سبب توانايي محدود نظام قبلي در رفع نيازها و ارضاء خواسته

نشيني بعنوان اولين نظام اجتماعي جامعه است. در حال حاضر زندگي عشايري و شيوه كوچاجتماعي جديد پا گرفته 
باشد. با اين وجود اهميت كاركردي اين شيوه از زندگي بشري در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي خود با افول مواجه مي

توان به نقش زندگي عشايري و يت ميدر كشوري همچون ايران قابل توجه و تأمل بوده كه در بيان وجهي از اين اهم
بويژه اقتصاد آن )دامداري( در اقتصاد ملي اشاره داشت، چرا كه آنان از مراتع پراكنده و دور افتاده و دور از دسترس 

نمايند كه اين خود سبب رونق دامداري، بهبود در دستيابي به مواد لبني و ها استفاده ميروستائيان براي مصرف دام
گردد. از سوي ديگر زندگي عشايري به مراتب نسبت به دو نظام روستانشيني و در نهايت رشد اقتصاد ملّي ميگوشتي و 
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ريزان و متخصصين مربوطه بمنظور ارتقاء كيفيت اين باشد كه از سوي برنامهشهرنشيني با دشواري بيشتري همراه مي
جمله راهبردهايي كه در گوشه و كنار كشور به مرحله شيوه از زندگي، راهبردهاي گوناگوني ارائه گرديده است. از 

آميزي از سوي باشد كه از آغاز قرن بيستم اقدامات پردامنه و گاه خشونتاند، اسكان عشاير ميعملياتي و اجرا درآمده
هاي اسكان در پي اهدافي همچون برقراري عدالت، بهبود توسعه ها جهت اسكان آنان اعمال شده است. طرححكومت

باشند، به اجرا در نشين ميمندي آن بخش از افراد جامعه كه كوچانساني، پايداري محيطي و افزايش رفاه و رضايت
ريزان و با اهداف ياد شده، نبوده چرا كه عواملي اند. شايان ذكر است در ايران اسكان عشاير تنها به خواست برنامهآمده

هاي شغلي در واردات مواد غذايي، توسعه شهرنشيني، افزايش فرصتچون عمده شدن درآمد نفتي در اقتصاد ملي، 
برنامه و يا با برنامه فراهم كرده آوري به اسكان و مهاجرت به شهرها را چه خودجوش يا بيهاي رويشهرها و ...، زمينه

والتي اساسي در ابعاد ريزي شده توسط دولت، با تحزا و خودجوش و يا برنامهاست. اسكان جامعه كوچنده به گونه درون
اقتصادي و زيستي زندگي عشاير همراه است. نظام دامداري مبتني بر كوچندگي در انواع گوناگون -فرهنگي، اجتماعي

-خويش محصول شرايط جغرافيايي، تغييرات اقليمي و سازگاري جوامع انساني با شرايط محيطي است و امكان بهره

ي را فراهم ساخته است. اين نظام در بستر برخي تحوالت تاريخي بالندگي و ابرداري مازاد جمعيت از اراضي حاشيه
قدرت يافته و با تكيه بر ساختار ايلي و توان نظامي خود بر جوامع يكجانشين تفوق داشته است. اما در پي انقالب 

تر شد و نگينشناسانه، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاصل از آن، كفه قدرت يكجانشينان سصنعتي و تحوالت فن
ها اسكان يافتند. جوامع كوچنده تحت تأثير جريان نوگرايي و نوسازي به گونه خودجوش يا با اجبار و تشويق دولت

هاي ملي و مستقل و تالش در جهت ايجاد نظام يابي دولتها در اين جريان بويژه از پس قدرتمداخله حكومت
ر خالف مسير توسعه و مغاير با امنيت ملي كشورها تلقي شد. در اداري متمركز شدت يافت و وجود عشاير ب -سياسي

ها كه در طول تاريخ با جابجايي عشاير به مناطق مختلف آنها را ايران نيز كمابيش همين جريان حاكم بود و حكومت
مودند. حاكميت كردند، از آغاز قرن بيستم اقدامات پردامنه و گاه خشونت آميزي را براي اسكان آنها اعمال نكنترل مي

هاي عمراني و رويكرد نوسازي به توسعه، موجب توجهي به عشاير در برنامهريزي بخشي و متمركز، كمنظام برنامه
-تغييرات ساختاري در زندگي عشاير شد. حذف خوانين و از بين رفتن ساختار ايلي، اصالحات ارضي، و ملي شدن جنگل

برداري از منابع طبيعي گرديد. از بين رفتن مديريت محلي و بومي حاكم بر بهرهها و مراتع به نوبه خود منجر به از بين 
ها، تبديل كاربري مراتع به اراضي زراعي، ورود دامداران غيرعشايري به مراتع و اعمال فشار بيش از حد بر رفتن ايل راه

غذايي، توسعه شهرنشيني و افزايش مراتع به همراه عواملي چون عمده شدن درآمد نفت در اقتصاد ملي، واردات مواد 
آوري به اسكان و مهاجرت به شهرها را هاي رويهاي شغلي در شهر، و افزايش نسبي سواد در بين عشاير زمينهفرصت

فراهم كرد. اين وضعيت موجب شد كه نظام جمهوري اسالمي نيز كه حدود يك دهه بر حفظ نظام كوچندگي تأكيد 
زدايي، اسكان عشاير را در دستور كار خويش قرار دهد. از محيطي و با هدف محروميتتكرد، بنا بر مالحظات زيسمي

هاي دوم، سوم و چهارم توسعه، اسكان در قالب طرح ساماندهي عشاير در مناطق عشايري كشور به اين رو در برنامه
زي شده توسط دولت با تحوالتي ريزا و خودجوش و يا برنامهاجرا در آمده است. اسكان جامعه كوچنده به گونه درون

اساسي در مباني فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيستي زندگي عشاير همراه است. به بيان بهتر در جريان اسكان برخي 
يابد كه بازتاب آن در محيط جغرافيايي تحت عنوان پيامدهاي رو تغيير ميكاركردهاي اساسي زندگي جامعه كوچ

هاي مورد . تجارب موجود گوياي آن است كه پيامدهاي منفي اسكان بويژه در پروژهباشدكالبدي مطرح مي-فضايي
ها بيشتر است. ناكافي بودن منابع آب و خاك، فصلي بودن استعدادهاي توليدي و در نتيجه كاهش اشتغال حمايت دولت

و خدماتي، بازتاب فضايي خود را هاي ارتباطي هاي زندگي و مخارج خانوار، و نارسايي زيرساختو درآمد، افزايش هزينه
هاي فصلي و دائمي به مراكز دور و نزديك در قالب ناتواني سكونتگاه در جذب و نگهداشت جمعيت و افزايش مهاجرت
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 هاي زيستي نشان داده است. اقتصادي به ساير عرصه -هاي اجتماعيشهري و در واقع سرايت ناهنجاري
 
 

  و ضرورت انجام تحقیق اهمیت: 2-1-1

 

هايي با تحت فشار سياسي، اسكان خودجوش عشاير تحت شرايط اجتماعي و سياسي حاكم و به ويژه در دوره
-ها عشاير بدون برنامههايي از قبيل محدوديت مراتع به دليل ملي شدن آن، شدت گرفت. در اين دورهداراي محدوديت

هايي س تجارب شخصي و دانش بومي خود در محلهاي متولي عشاير تنها بر اساريزي قبلي و بدون نظارت سازمان
بر اين، براي خود عشاير  محيطي، اجتماعي و اقتصادي بوده است. عالوهها داراي اثرات زيستاسكان يافتند. اين اسكان

، هاي سواد، نوع فعاليت، برخورداري از امكانات بهداشتينيز اثرات خاصي را در پي داشته است، كه اين اثرات در زمينه
شود. توجه به تحوالت در موارد نام برده شده در جامعه عشايري در دوره قبل و بعد از اسكان اشتغال و ... گنجانده مي

دهد كه جامعه محدوده مورد مطالعه نيز از اين امر مستثني نيست. مطالعه و اهميت و ضرورت تحقيق را نشان مي
ريزان آشكار و در واند نقاط قوت و ضعف اسكان را براي برنامهتهاي مثبت و منفي ميبررسي آثار اسكان از جنبه

 هاي آتي مددكارشان باشد. ريزيبرنامه
 
 

 تحقیق )کلی و ویژه( اهداف: 3-1-1

 
اجتماعي از جمله متغيرهايي مانند وضعيت سواد و آموزش، -در اين تحقيق هدف بررسي اثرات اقتصادي

وضعيت مراتع، وضعيت زراعت و باغداري، صنايع دستي و ... عشاير اسكان وضعيت بهداشت، اشتغال، وضعيت درآمد، 
يافته به صورت خودجوش و مردمي در منطقه مورد نظر كارفرما است، كه در نتيجه اين بررسي، تبعات مثبت و منفي 

ام گرفته است، توسط خود عشاير در روستاها انج خودجوشريزي قبلي و در واقع، بصورت اسكان عشاير كه بدون برنامه
 اجتماعي آن بررسي و تحليل خواهد شد. -مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج اقتصادي

 

 سواالت تحقیق: 4-1-1

 
آيا اسكان عشاير سبب بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي اسكان يافته در منطقه مورد مطالعه 

 گرديده است؟
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 تحقیق هایفرضیه : 5-1-1

 
براي پاسخگويي به سوال طرح، دو فرضيه بصورت جداگانه در دو بخش اقتصادي و اجتماعي مطرح شده و در 

( اسكان خودجوش عشاير موجب بهبود وضعيت 1شود. )قالب بررسي متغيرهاي مختلف به آنها پاسخ مطلوب داده مي
ش عشاير موجب بهبود وضعيت اجتماعي خانوارهاي ( اسكان خودجو2اقتصادي خانوارهاي اسكان يافته شده است. )

 اسكان يافته گرديده است.
 

 پیشینه تحقیق: 6-1-1

 

 تحقيق اين با ارتباط در كه است، گرفته صورت گوناگوني تحقيقاتي عشايري جامعه و حاضر تحقيق زمينه در

 عشااير  به نسبت كوچرو عشاير تغذيه وضع كه است آن نشانگر كه بهمئي، ايل در افشارنادري بررسي جمله از .است

) افشاار   اسات  كاوچرو  اقوام از بيش يافته اسكان عشاير ميان در اطفال مير و مرگ همچنين است؛ بهتر يافته اسكان
 (.  7-8: 1347نادري، 

( بررسي ديگري را از بعد اقتصادي در مورد اسكان عشاير دشت بكان اقليد انجام داد، كه نتايج 1378سلطاني )
هاي جمعيت مورد بررسي افزايش يافته و تنوع حاكي از آن است كه پس از اسكان، سهم زراعت در تركيب فعاليت

 ها بيشتر شده است.فعاليت
ساله در جامعه عشايري ايران پرداخته  40(، در يك بررسي مفصل به تحوالت 1387آنامرادنژاد و همكاران )

ع با نگاهي جمعيت شناسانه توجه داشته است، كه جامعه عشايري ايران با اين موضو 2010است. او همچنين در سال 
بداليلي مانند اجراي سياست اسكان عشاير در دوره رضاشاه، اجراي طرح ملي كردن مراتع، گسترش اراضي كشاورزي 

 باشند.در مراتع و ... در حال حذف شدن از عرصه زندگي اقتصادي و اقتصادي در ايران مي
به موضوع لزوم تداوم زندگي عشاير در كشور پرداخته است و از اين شيوه با ذكر داليلي دفاع ( 1370نصرت )

 كرده است. 
(، با بررسي اقتصاد و توليد عشاير خراسان، نگاهي اقتصادي به 1379و كهنسال )عالوه بر اين دهقانيان 

 اند.تأثيرات جامعه عشاير داشته
( 1386ر و تخريب مراتع در استان چهارمحال و بختياري، عبدالهي )( اسكان عشاي1386ضياءتوانا و توكلي )

 اند. اسكان عشاير و توسعه حيات اجتماعي آنان در ايران )مطالعه موردي استان ايالم( را بررسي كرده
هاي عشايري و گيري مسكن در تازه آبادي(، مباحث مربوط به مسكن و روند شكل1387همچنين معيني )

 در اين زمينه را بررسي كرده است. مشكالت اسكان 
 

  ، روش و نحوه اجرای تحقیقمطالعهنوع : 7-1-1

 
باشد. براي تحليلي ژرفانگر مي -پژوهش حاضر به لحاظ هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي

رويدادي و بررسي تحليلي به ارزيابي پس -توصيفي -آزمون فرضيه فوق پژوهش كاربردي حاضر با استفاده از روش
هاي مدنظر كارفرما در استان خوزستان پرداخته خواهد شد. رويكرد به ارزيابي در اين پژوهش بررسي تطبيقي كانون

تأثير و پيامد برنامه اسكان عشاير است كه عمدتا ناظر بر تغييرات زندگي جامعه مورد بررسي در سطح خانواده و اجتماع 
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باشد. براي ارزيابي پيامدهاي اسكان و دستيابي به اهداف پژوهش از الگوي مقايسه و تحول رفتار فضايي آنها مي
هاي آمار ها از روشوضعيت و تغييرات قبل و بعد جامعه مورد بررسي استفاده شده است. براي تبيين و تحليل داده

 -تطبيقي كروسكال هاي عشايري مورد بررسي از آزمونهاي اسكان يافته در شهركتوصيفي، جهت مقايسه گروه
گيري شده است. در اين مطالعه، واليس و براي آزمون فرضيه تحقيق از ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن بهره

توليدي و اشتغال، و در نهايت -هاي رفاهياقتصادي مشتمل بر زيرشاخص-هاي اجتماعيهاي كالبدي، شاخصشاخص
ي قرار خواهند گرفت. در اين طرح، موارد زير در تحقيق مورد ها مورد بررسگاهفضايي سكونت-هاي مكانيشاخص

 مطالعه قرار خواهند گرفت.   
 

 : کانون های مورد مطالعه در طرح حاضر8-1-1

ريزي شده و ارائه الگوهاي هاي خودجوش و برنامهكالبدي اسكان-قرارداد بررسي و تجزيه تحليل فضايي
داره كل امور عشاير استان خوزستان و معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه هاي عشاير مابين امناسب اسكان و نوآوري

كانون عشايري هدايت شده و خودجوش مورد  23منعقد گرديده است. در اين مطالعه  آزاد اسالمي، واحد رامهرمز
 ارتند از: . كانون هاي مورد مطالعه در طرح حاضر به شرح ذيل عبگرفته اندكالبدي قرار  –بررسي و مقايسه فضايي 

 
 کانون خودجوش کانون هدایتی شهرستان ردیف

 كيارس پل پرزين گتوند 1
 منگره غرب كرخه-پشمينه زار انديمشك 2
 تنگ شيخ چاره يگك دره بازار بهبهان 3
 چشمه شيرين كوثر -ديوني دزفول 4
 كستي ، واجل - باغملك 5
 سرگچ ، رستم آباد - رامهرمز 6
 تاچكر ، جريك - مسجدسليمان 7
 پل نگين ،للر چلو انديكا 8
 آرپناه هاركله اللي 9
 ممبين ،كل چنار، پاراه سوسن - ايذه 10
 - كوله جاز، شعيبيه شوشتر 11
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 : بنیان های نظری و تجارب جهانی 2-1

 
 : بنیان های نظری1-2-1

 
 و عشااير  از اعم)  متحرك و روستانشين شهرنشين، گروه سه بهساكن بر روي كره خاكي  جمعيت

(  مايالدي  1750) صانعتي (. از آغاز انقاالب   140: 1371 يزدي، پاپلي)  مي شوند تقسيم ( دامداران ساير
 . باا اسات  داده قارار  تاأثير  تحات  را جوامع سياسي و اقتصادي اجتماعي، زندگي ابعاد كليه تدريج به فناوري

 بار  شهرنشايني  و آماد  پدياد  زنادگي  شايوه  و تولياد  مراكاز  جابجاايي  تدريج به اي كارخانه توليدات توسعه

 (.  11: 1387) مشيري،  يافت غلبه پيشرفته كشورهاي در نشيني كوچ و روستانشيني
 .داد قارار  تاأثير  تحات  تدريج به صدساله زماني تأخير با نيز را سوم جهان كشورهاي تحوالت اين

 اجتماعي عرصه وارد ماشين ش،.ه 1300 هاي سال حدود از و نماند دور به تحوالت اين موج از نيز ايران

 (.   17: 1376) طيبي،  گرديد آغاز ها دگرگوني و شد اقتصادي  و
 دام دنباال  به كوچندگي كه طوري به باشد، مي زيادي بسيار قدمت داراي ايران در عشايري جامعه

 چند به عشايري جامعه امور به توجه امروزه .است بوده ايران سرزمين در معيشت هاي شيوه از يكي مرتع و

 تهياه  در كه نقشي عشايري، جامعه جمعيت به توان مي جمله آن از كه باشد، مي فراوان اهميت حائز دليل

 اشااره  ملاي،  هااي  ثروت از يكي عنوان به مراتع از استفاده و آنان دستي صنايع توليدات دارند، غذايي مواد

  .كرد
 از . اسات  توجاه  ماورد  همواره زندگي سخت شرايط خاطر به عشاير جامعه ساماندهي ميان اين در

 قارن  آغااز  با جهاني سطح در موضوع اين . است عشاير اسكان ساماندهي، در مطرح ي ها بحث مهمترين

) سو،  .شد مي اعمال عشاير اسكان جهت ها حكومت سوي از آميزي خشونت گاه و دامنه پر اقدامات بيستم
 و عمراني هاي برنامه در عشاير به توجهي كم متمركز، و بخشي ريزي برنامه نظام حاكميت ( 59-58: 1380

 عشاير زندگي در ساختاري تغييرات موجب(،  10-6: 1381 بهاروند، اللهي امان)   توسعه به نوسازي رويكرد

 افازايش  شهرنشايني،  توسعه غذايي، مواد واردات ملي، اقتصاد در نفتي درآمد شدن عمده چون عواملي .شد

 خاود  بصاورت  چاه  را شهرها به مهاجرت و اسكان به آوري روي هاي زمينه... و شهر شغلي ي ها فرصت

 از اياران  در هاا  سياست اين(   54: 1388 ضياءتوانا، و توكلي)  كرد فراهم برنامه با و برنامه بي يا جوش

 نگارش  باا  ( 1384- 1388 ) كشاور  توسعه چهارم برنامه تا شده شروع سياسي نگرش با اول ي پهلو زمان

 كه است، شده منجر متعددي خودجوش كانونهاي يا روستاها گيري شكل به و است، يافته ادامه پايدار توسعه

 سياسات  ايان  . شود مي سرزمين فضايي  نظم از دوري و اعتبارات آن رفتن بين از باعث بدان، توجهي بي

 و زيسات،  محيط حفظ اساسي، نيازهاي تامين نوسازي، اجتماعي، تغييرات همچون هايي ديدگاه از برگرفته
 اسكان شرايط وايجاد ني رسا خدمات ويژه ي ها ديدگاه به توجه با دوره هر در كه است، پايدار توسعه راهبرد

 ( 1388 وديگران، يمهدو. )  است گرفته صورت جامعه اين براي
 كوچندگي نظام حفظ بر دهه يك حدود كه نيز اسالمي جمهوري نظام كه شد موجب وضعيت اين

 كاار  دساتور  در را عشاير اسكان زدايي، محروميت هدف با و محيطي زيست مالحظات بنابر كرد، مي تأكيد
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 در عشااير  ساماندهي طرح قالب در اسكان توسعه، چهارم و سوم دوم، هاي برنامه در ، رو اين از . دهد قرار

 برناماه  يا و خودجوش و زا درون گونه به كوچنده جامعه اسكان .است درآمده اجرا به كشور عشايري مناطق

 عشاير زندگي زيستي و اقتصادي - اجتماعي فرهنگي، مباني در اساسي تحوالتي با دولت، توسط شده ريزي

 كه يابد مي تغيير كوچرو جامعه زندگي اساسي كاركردهاي برخي اسكان جريان در بهتر بيان به .است همراه

 كاه  اسات  آن گوياي موجود تجارب .است مطرح فضايي پيامدهاي عنوان با جغرافيايي محيط در آن بازتاب

 پيامدهاي

 و آب مناابع  باودن  ناكاافي  .اسات  بيشتر دولتها حمايت مورد ي ها پروژه در ويژه به اسكان منفي
 و زنادگي  هااي  هزيناه  افزايش درآمد، و اشتغال كاهش نتيجه در و توليدي استعدادهاي بودن فصلي خاك،
 ساكونتگاه  ناتواني قالب در را خود فضايي بازتاب ، خدماتي و ارتباطي زيرساختهاي نارسايي و خانوار مخارج

 و شاهري  نزدياك  و دور مراكاز  باه  دائماي  و فصلي ي ها مهاجرت افزايش و جمعيت نگهداشت و جذب در
 و توكلي)اسات  داده نشاان  زيساتي  هااي  عرصه ساير به اقتصادي- اجتماعي هاي ناهنجاري سرايت درواقع

  (. 55: 1388 ضياءتوانا،
 مشااركت  باه  توجاه  با بايد .است انساني عامل به توجه گرو در پايدار توسعه تحقق امروزه بنابراين

 و شاده  هادايت  ريازي  برناماه  ياك  وباا  عشااير  اسكان ريزي برنامه به نسبت عشاير بومي دانش و مردمي
  .كرد اقدام عشاير اسكان به اختياري

 مطرح صاحبان انديشه توسط مختلفي نظريات و ها ديدگاه ايران، عشايري جامعة پايدار توسعه براي

 ماي  عشااير  جامعاه  آتاي  و مقتضيات فعلي با متناسب را عشاير اسكان پردازان نظريه از گروهي .است شده

 مي مطرح را بينابين حالتي "رمه گرداني "موضوع طرح  با گروهي و سنتي معيشت شيوة تداوم گروهي دانند،

 . نمايند
 سنتي وضعيت از گذار و الگوپذيري جريان در عشايري جوامع و جمعيت نظري، چارچوب قالب در "

 جهت در تركيبي تمهيدات و ظرفيت سازي تغييرات، اقدامات، زيستشان، الگوي بهسازي به منجر شرايط به

 هاا،  سرپناه انواع سازي مقاوم و بهسازي تجهيز، و با تغيير آنها.اند گرفته كار به فعاليت و كار فرآيند تسهيل

 ( در 38: 1382اياران،   عشااير  اماور  كردند. )ساازمان  پيدا روزافزون ثابت گرايش هاي سكونتگاه ساخت به

 واقاع  در و اساكان  يا كوچ نه است، توليد شيوة ما مشكل "است  معتقد پردازان نظريه از زمينه، يكي همين

 جماعات  بنابراين، .است داده دست از زمان مقتضيات با را خود هماهنگي كه است عشايري توليد شيوة اين

 و دامي كشتزارهاي پاية بر توليد :دارند پيش در عقاليي راه دو خويش توليد شيوة تغيير براي عشايري هاي
 باراي  را جديدي هاي دهواره ايجاد سپس وي(  83: 1383عشاير ايران،  امور ) سازمان صنعت پاية بر توليد

 .نمايد مي پيشنهاد كشتزارهاي دامي توليد شيوة و عشاير اسكان
 تولياد  شايوة  تغيير و نمايد؛ اسكان مي مطرح را توليد شيوة تغيير و اسكان موضوع نصرت بخشنده

 در را امكاان توساعه   كهن، زيست ادامه با توان نمي يا فضايي اقتصاد بازدهي منظور به .است ضرورت يك

 (  88: 1378آورد. ) بخشنده نصرت،  وجود به كوچنده عشاير جوامع
 از اي عناوان مرحلاه   باه  را پايادار  توسعه راستاي در عشاير اسكان هاي كانون ايجاد يزدي پاپلي

 فرآيند از اي مرحله عنوان به بايد عشاير كانسا براي شده ايجاد هاي داند؛ كانون مي توسعه كلي فرآيندي

 .نيسات  اقتصادي و موفق رسد مي نظر به شود، ديده فرآيند انتهاي عنوان به شهرك اگر شوند.  ديده كلي
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 زنجيارة  است؛ اقتصادي و مهم يا باشد مدرنيته از اي مرحله عنوان به شده ايجاد توسعه و شهرك ايجاد اگر

  (. 32: 1386 صيدائي،)  شود ايجاد بايد اشتغال تكميلي
 را تيره هر شرايط خاص و ريزي برنامه واحد تعيين عشاير، توسعه بومي مدل طرح با ابري حسيني

 چگونگي و رود زاينده مورد در بهايي شيخ آنچه مشابه يا بومي توسعة مدل هستم معتقد من "داند؛  مي مهم

 مادل  گردد. در بيني عشايري پيش مناطق هاي پتانسيل به توجه با تواند مي يا است ديده توسعه در آن اثر

 دارم، عشاير جامعه از كه شناختي به با توجه .است مهم بسيار ريزي برنامه سطح و چارچوب و قالب توسعه،

  (. 31: 1386 ) صيدائي، باشد مناسبي تواند واحد مي "تيره"حد  در ريزي برنامه واحد
 هااي  تاوان  و پرداخته عشاير جامعه در پايدار توسعه به اخير هاي سال هاي پژوهش و تحقيقات"

 "اسات  داده قارار  و تأكياد  توجاه  ماورد  را اساكان  هااي  كاانون  ياابي  مكان و عشاير اسكان براي محيطي
 (.  70: 2003شناسي،  مردم و شناسي انسان المللي بين )كميسيون

 و كرده نقد تفصيل به را نظري هاي ديدگاه "ايران  عشاير جامعه پايدار توسعه "كتاب  در نگارنده
 .است نموده ارائه عشاير توسعه پايدار و ساماندهي براي را اصلي محور هشت به توجه با نظري چارچوبي

 
 ایران عشایری جامعه های چالش : مهمترین1-1-2-1

 معيشاتي  از شايوه  گاذار  .مي نمايد طي را خود زندگي حساس مراحل از يكي كشور عشاير جامعه

 نياز  مختلاف  خادمات  از و جوابگو باشاد  را او روز نيازهاي بتواند كه معيشتي شيوه انتخاب و سنتي دامداري

 و كشور ساله بيست انداز چشم سند در هم . جامعه است اين براي مهم و حساس اي مرحله گردد، دار برخود
 ايجااد  اي، منطقاه  تعاادل  و سارزمين  آماايش  ؛ همچون روي اهدافي توسعه؛ ساله پنج هاي برنامه در هم

 خاصي تمركز كشور سيستمي پايدار توسعه و درآمد سطح ارتقاي ها، سطح شاخص ارتقاي برابر، هاي فرصت

 -روساتايي - شاهري  جواماع )   سيساتم  اجزاي همه به توجه سيستمي، نگرش اساس بر. است انجام گرفته

 .است ضروريات از (  عشايري

 هااي  مهمترين چالش توان مي كه است رو روبه مختلفي هاي چالش با اكنون هم عشاير؛ جامعه

  :دانست زير موارد شامل جامعه اين
  عشاير؛ جامعه مورد در متفاوت ههاي گا ديد و ها نگرش

  فعلي؛ وضع در آن آمدي ناكار و ريزي بودجه ساختار

  عشاير؛ اسكان هاي كانون باره در توسعه ههاي برنام مفاهيم و مفاد نشدن عملياتي

  اسكان؛ هدايت متولي دستگاه سازماني، و عملياتي و فني هاي نارسايي و محدوديت

  اسكان؛ اساسي هاي محدوديت

  عشاير؛ جامعه به مناسب تسهيالت و خدمات ارائه عدم

  است؛ نگرديده تكميل اسكان نهاي كانو در پايدار توسعه به منجر فرآيند

  است؛ نشده ايجاد كامل طور به زايي آمد در و اشتغال از پشتيباني براي توليدات تكميلي زنجيره

  اند؛ بوده ها كانون از بعضي در اراضي محدوديت داراي اسكان به مند عالق جديد نسل

  اند؛ يافته تحقيق زمينه كمتر جديد هاي وريفنا

 .است ضعيف اسكان ساماندهي و هدايت براي مختلف هاي دستگاه هاي همكاري
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 : تجارب جهانی2-2-1

 پيامادهاي  ناامطلوب   كاه  است آن گوياي ايران و جهان در كوچنده جوامع اسكان تجارب بررسي

 توجه خور در دولتي در پروژه هاي ويژه به عشاير اسكان فضايي پيامدهاي آن تبع به و اقتصادي -اجتماعي

 باوم  شارايط  نظار  از كاه  گيرناد  قارار  مطالعه كشورهايي مورد است شده سعي تجارب بررسي در باشد. مي

 باا  را مشاابهت  بيشاترين  جوامع اين با مرتبط اقدامات و ها نيز برنامه و عشايري نظامهاي وجود و شناختي

پياروزي   از ) پاس  عشااير  اسكان اخير تجارب بيشتر نيز داخلي تجارب بررسي در داشته باشند. ايران شرايط
 .است گرفته قرار نظر مد اسالمي (  انقالب

 باه  نسبت تر رويكردي متعادل با ها دولت كه است آن از حاكي اتيوپي و نيجريه در اسكان تجربه

 مانناد  و درماني آموزشي، دامپزشكي، ارائه خدمات كشاورزي، اراضي مسكن، تهيه با گذشته، خشن روشهاي

 نيماه  تاا  1950 دهاه  طاي  .شد جمعيت افزايش موجب اين خدمات تمام .كردند عشاير اسكان به اقدام آن

را  ديگار  نقطاه  باه  نقطاه  ياك  از جابجاايي  ضرورت آب منابع وفور نداد، رخ اي خشكسالي عمده كه 1960
 باه  كشااورزي  گساترش اراضاي   موجاب  يكجانشينان افزايش شد. اسكان تسريع موجب و كرد تر كمرنگ

 اساكان  اجتماعي بعد از ساخت. تري محدود كوچك هاي عرصه به را نشينان كوچ و شد مرتعي قلمروهاي

 در و نشوند تربيت خود سنتي هاي شيوه اساس بر عشاير كه فرزندان شد موجب رسمي آموزشهاي و عشاير

  Vassa, 2001: 2- 3).نگردند)  قائل ارزش فرهنگ خويش براي نتيجه
 در ساكونت  چنداني به تمايل مذكور عشاير اما نبود، اجباري گرچه سودان در هواوير عشاير اسكان

 سااكن  آن در عشايري خانوار تعداد اندكي تنها پروژه پايان از پس . نداشتند ( اسكان محل)  نمونه روستاي

 تاا  .نباود  موفق آنها جذب در پروژه مدرسه، و كشاورزي آب، زمين چاه چون امكاناتي وجود رغم به و شدند

 برق، آب چون امكاناتي فقدان يافتند.ن اسكان پروژه محل در مذكور عشاير از رهبران كدام هيچ تحقيق زمان

 دام كاه  عشااير  از دسته نشدن آن جذب نتيجه در و عشاير دام براي كافي فضاي نكردن بيني پيش كافي،

 از مكانياابي  فرايناد  باودن  مشاركتي غير و جديد، محل دام در چراي براي كافي مراتع فقدان بود، زياد آنها

  Larsen et al., 2003: 14).بوده است . )  طرح مشكالت جمله
 درآمد زيرا عشاير است، كم استقبال از گاش حاكي توسعه طرح مورد در سودان در ديگري تحقيق

 دهاه  در .بود نشيني كوچ شرايط دام در پرورش درآمد از كمتر خيلي طرح در شده بيني پيش پنبه محصول

 اما گرفت، آنها اسكان به تصميم عشايري جوامع و توسعه بهتر رساني خدمات منظور به سودان دولت 1960

 اشتراكي چراگاههاي در مزارع احداث دولت، مداخالت به عشاير بدبيني و به پايين باال از طراحي .نشد موفق

 دام باه  نسابت  احداث شده واحدهاي محدود ظرفيت و بود، درگيري ايجاد و ديگران استفاده منع موجب كه

مي سااختند.   مشكل مذكور در سكونتگاههاي را عشاير جمعيت نگهداشت و جذب كه بودند مسائلي خانوارها
(.(Khogali, 2001: 2-  3  

 اساكان  شكسات برناماه   و كاوچ  به عشاير شديد گرايش از حاكي افغانستان در شده انجام مطالعه

 ده تاا  دو وساعت  به هايي شوند، زمين مي مشروب هيرمند آب از كه هايي زمين محدوده در .است اجباري

 شادند  متعهد عشاير متقابالً .شد واگذار عشاير به چهار خانواده براي دولت ساخت خانه يك اضافه به هكتار

 ايان  باه  .گرديد مي تحويل آنها به زمين مالكيت سند مدت اين اتمام از پس. نكنند كوچ سال پانزده تا كه

)   كاهش احشام و نامساعد اراضي در محصول كشت اما .يافتند اسكان 1966 سال در خانواده 2000 ترتيب
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 كه بودند روزي منتظر ها بي صبرانه خانواده شرايط اين در .انجاميد خانوارها فقر به (،تدريجي فروش دليل به

: 1383 بپردازند )دوپالناول،  كوچروي به الزم دام و تهيه زمين فروش با و آورند دست به را كوچ حق مجدداً
137-136  ) 

 دوره در طاول  اسات،  شاده  انجاام  كنياا  شامال  در رناديلي  عشاير مورد در كه پژوهشي اساس بر

 تغذيه سوء دچار كوچنده و كودكان عشايري از بيش برابر سه تقريباً يافته اسكان كودكان 1992 خشكسالي

 وضاع  كاه  اسات  آن نشانگر بهمئي ايل در نيز نادري افشاربررسي  Larsen et al., 2003: 2).بودند )

 عشااير  مياان  در اطفاال  مير و مرگ همچنين .است بهتر يافته اسكان به عشاير نسبت كوچرو عشاير تغذيه

 (  8-7: 1347 نادري، است. )افشار كوچرو اقوام بيش از اسكان يافته
 اسكان از دولت "كند:  مي ارزيابي چنين را زاگرس عشاير نمودن نشين يكجا اهلرس

 هاي حماايتي  شيوه اين اما كند. مي پشتيباني مسكن بناي يا وام اعطاي چون تمهيداتي با عشاير

 و نيازها همچنين و شناختي بنيادي بوم شرايط گاه هيچ ميان اين در كه چرا اند، بوده همراه شكست با غالباً
 ايان  اقتصاادي  و شناختي بوم منظر است. از نگرفته الزم قرار توجه مورد عشايري جامعه خاص ضرورتهاي

 و مناسب طبيعي منابع داراي زاگرس از معدودي نقاط تنها زيرا است، زير سؤال شديداً نسنجيده برخورد نوع
 باراي  هاايي  دولتي مكان هاي پروژه در. است پايدار دامداري و كشاورزي فعاليت و براي يكجانشيني كافي

 دخالات  را آنهاا  تاوان  مي و ندارند كوچندگان سازگاري اجتماعي شرايط با عمالً كه اند شده انتخاب اسكان

 اين در ندارند، اقتصادي بقاي براي ديگري امكان كه چيز بي كوچندگان عمدتاً البته .آورد شمار به مدرنيستي

 (. 158: 1380) اهلرس،  "جويند مي شركت اسكان هاي برنامه گونه
 اساتان  و لناده  بهمئاي  هااي  بخاش  در پراكنده روستاهاي ساماندهي مورد در شده انجام تحقيق

 برخاوردار  پاذيري  ساكونت  اندك باراي  طبيعي توانهاي از منطقه كه است آن گوياي بويراحمد و كهگيلويه

 در عشااير  اساكان  .كناد  مي تدارك را ناچيزي و معيشت درآمد اشتغال، خاك، و آب منابع محدوديت .است

 اساتقرار  موجاب  گرفات،  مي قرار برداري بهره مورد موقتي و فصلي به صورت عمدتاً كه سابق هاي مالگاه

 و غياره  لغازش  زماين  زلزله، سيل، معرض در و خيز خطر هاي عرصه در روستاها و از سكونتگاهها بسياري

 از پذيري سكونت براي هاي مناسب زيرساخت نبود و اندك سكونت سابقه منطقه، بودن عشايري است. شده
 گرايش و كوچك سكونتگاههاي ناپايداري موجب خدمات ديگر و امكانات و آب برق، ارتباطي، راههاي قبيل

 روستاها ريز سر جمعيت پذيرش ظرفيت نيز منطقه شهرهاي حال عين در .شده است شهرها به مهاجرت به

 (.  1373 ديگران، و شوند) سعيدي مي روبرو معضالتي با خود و را ندارند
 و شده طراحي عشايري خانوار 380حدود  استقرار براي كه نيز ايرانشهر سردگال عشاير مجتمع در

 گذاري سرمايه رغم به است، فراهم گرديده عميق چاههاي حفر با نيز آن آينده اقتصادي فعاليت زمينه حتي

 .شدند محل در اسكان به حاضر افراد، از درصد 10 از طرح، كمتر اجراي از چهارسال گذشت با و توجه قابل
 باوده  طرح ناكامي عمده عوامل ريزي برنامه با سياسي برخورد و ريزي برنامه مطالعه و با اجرا اندك انطابق

 در عشااير متعاارض   وجاود  و سياسي برخورد .اند داشته ديگري محل در اسكان به تمايل ظاهراً عشاير .اند

: 1375 برآباادي  خوبفكرشاد)  مجموعه سفيدان ريش از يكي فرزند شدن كشته و درگيري بروز موجب محل،
43- 44) 

 اساتان  چشمه رجحاان در  و ( افشان گل)  حنا اسكان كانونهاي اجتماعي اقتصادي، اثرات ارزيابي

 در كاافي  فضااي  و ناور  از لحااظ  نامناسب و تيپ هاي نقشه اعمال و ها خانه از نارضايتي گوياي اصفهان،
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 فقادان  دليل به ظاهراً .است كاري سفت حد در و ساخت نگرفته صورت حياط ديواركشي . است حنا كانون

 كاافي،  سارمايه  نداشاتن  علات  به همچنين ند. ا كرده مالي استفاده سوء از عشاير پيمانكاران كافي، نظارت

 زراعاي  عملكارد توليادات   شده، واگذار زراعي اراضي بودن بكر و شغلي، الزم آموزشهاي از برخوردار نبودن

 تنها .است داشته قرار تري پايين در سطح منطقه عملكرد ميانگين با مقايسه در و اندك بررسي، مورد عشاير

 در و دام تعاداد  كااهش  .است ديم مابقي و شود مي يادشده آبياري كانون زراعي اراضي از درصد 48 حدود

 با را قاليچه و قالي توليد قالي، دار كردن پا بر براي منازل در كافي فضاي فقدان و اوليه مواد كاهش نتيجه

 اسكان، بودن فرايند خودجوش لحاظ به رحمان چشمه كانون مورد در كه حالي در .است كرده كاهش مواجه

 (. 114، 98، 93، 16، 15: 1382صالحي، ) باشد مي تر كمرنگ مذكور مشكالت
 است حاكي انجام شده اقليد بكان دشت عشاير اسكان مورد در اقتصادي بعد از كه ديگري بررسي

 بيشتر فعاليتها تنوع و يافته افزايش مورد بررسي جمعيت فعاليتهاي تركيب در زراعت سهم اسكان، از پس كه

 صورت به واگذار شده اراضي از درصد 20 از كمتر عمالً كه شده است موجب كم آبي مشكل اما است.  شده

 اين وضاعيت  . است ديگران به اراضي اجاره رواج داليل از يكي زراعت به عشاير ناآشنايي. شود كشت آبي

 كااهش  اسكان از قبل به يافته نسبت اسكان عشاير براي خانوار خالص درآمد ميانگين كه است شده موجب

 خانوار مخارج ميانگين ديگر سوي از باشد. داشته به افزايش رو ندي رو نقاط ساير در كار لحاظ بدين و يابد

 تعداد اسكان از قبل كه اند ديده خانوارهايي را طرح اجراي زيان بيشترين يافته است. افزايش اسكان از پس

 از حاصل درآمد افزايش با دامي توليدات محل از آنها درآمد كاهش و اند داشته دام زيادي

 نتاايج  راضي نيستند. طرح از يافته اسكان عشاير درصد 62 رو اين از است. نشده جبران كشاورزي

بهاره   باراي  الزم سارمايه  درآماد، فقادان   كااهش  قبيل از عواملي رابطه اين در كه است آن گوياي تحقيق
 بيناي  پايش  دليال  باه  همچنين اند. بوده مؤثر مناسب نيز بانكي تسهيالت نبود و اراضي، از مناسب برداري

 قشالقي مناطق به زمستان فصل در هنوز بررسي مورد افراد از محل، بسياري در دام نگهداري جايگاه نكردن

 (. 1378 همكاران، و كنند) سلطاني مي كوچ
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عمومی و شناخت وضع موجود کانون های عشایری خودجوش و  های: ویژگی 2

 استان خوزستان برنامه ریزی شده 

 

 طبیعی  منابع: 1-2

حيط طبيعي به عنوان بستر فعاليتهاي انسان، داراي ساختار سيستمي است. اين سيستم داراي اجزاء م
دهد. و عناصري است كه با ويژگيهاي كمي و كيفي خود ساختار سيستم يا ساخت محيطي را شكل مي

محيطي را عملكردهاي زيست  -اين نقشها –هركدام از اين اجزاء ايفاگر نقش معيني هستند كه در مجموع 
زماني  -آورند. از طرفي، كل اين ساختار به صورت منسجم با ويژگيهاي خود طي روندهاي مكانيبوجود مي

 متفاوت به شكل گيري اشكال مختلفي از زيست و سكونت منجر شده است.
ر با توجه به اين كه انسان همواره در طول تاريخ تا به امروز در يك رابطه تعاملي با محيط طبيعي قرا

داشته است، بنابراين تنها راه مقابله با نيروهاي موجود در محيط طبيعي سازگاري با محيط بوده است، به اين 
ها و محيط هاي مختلف، نوع زندگي و فعاليتهاي خود را با محيط پيرامون انطباق داده معني كه در مكان

نوع اقتصادي در مكان هاي مختلف، هاي متگيري انواع مختلف سكونتگاههاي انساني و فعاليتاست. شكل
پاسخي به عملكردهاي متفاوت عناصر و نيروهاي موجود درطبيعت است. به طور مثال عنصر آب در طبيعت 
ممكن است براي ساكنان نواحي كوهستاني تنها نقش شرب و بهره برداريهاي كشاورزي داشته باشد، حال 

قل و... را فراهم كند. براين اساس يك عامل طبيعي آنكه درمناطق ساحلي امكان صيد و صيادي ،حمل و ن
داراي عملكردها و نقشهاي متفاوتي است. ساير عناصرو عوامل محيط طبيعي نيز از اين قاعده مستثني 
نيستند. به همين جهت ، شناخت محيط طبيعي به عنوان يكي از اركان اصلي شكل دهنده ساختار فضايي كه 

ست مي تواند به درك  و تحليل بهتر از اشكال مختلف زندگي و فعاليتهاي انساني بستر ساز فعاليتهاي انساني ا
و همچنين تعامالت انسان با محيط بينجامد. از اين رو در اين فصل از گزارش با توجه به ديدگاه فوق به 

 پرداخته شده است. عمده ترينكانون هاي عشاير ي مورد مطالعه تشريح و تحليل ساختار محيط طبيعي 
 عوامل محيطي مورد بررسي دراين بخش عبارتند از :

 فيزيوگرافي 

 منابع اراضي 

 فرسايش 

 اقليم 
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 کانون های توسعه : تشریح سیمای فیزیوگرافی1-1-2

 
 در اين مبحث ويژگيهاي شيب و هيپسومتري هر كانون توسعه بر اساس محال اساتقرار در هار دهساتان باا     

 استفاده از خدمات ماشيني تهيه و ارائه شده است.
در دهستان هاي محل استقرار كاانون هااي توساعه نماياانگر      (GIS)با استناد به محاسبات سيستم ماشيني  

هااي دشاتي محساوب    آنست كه قسمت عمده اي از عرصه جزو قلمرو مناطق كوهستاني و مقادار انادكي جازو پهناه    
( 2-1مرفولوژيكي اين كانون هاي توسعه عمدتاً كوهستاني مي باشند. چنانچه در جدول ) گردد. براين اساس سيمايمي

مالحظه مي گردد، كل عرصه دهستان هاي چلو، قيالب، سوسن شرقي، سيد ولي الدين، شهي ، حتي،سادات و تل بزان 
كنناده توساعه فعاليات هااي     در قلمرو مناطق كوهستاني قرار گرفته اند. قلمروهاي كوهستاني از جمله عوامل محادود  

 كشاورزي مي باشد.
( نحوه آرايش مناطق كوهستاني و دشتي در دهستان هاي محل اساتقرار كاانون هااي    2-1در نقشه شماره )

 توسعه نمايش داده شده است.
 مساحت و درصد طبقات شيب و هيپسومتري منعكس گرديده است. 2-2در جدول شماره)

بقات شيب نشان دهنده آنست كه عرصه دهستان هاي مورد مطالعه در طبقه اعداد و ارقام مندرج در جدول ط 
از اراضاي   %40درصد قرار دارد. بررسي جدول فوق نمايانگر آنسات كاه در حادود     %45درصد  الي بيش از  0-2شيب 

تان از عرصه دهستان حومه در شهرس %5/69واقع گرديده است. در مقابل  %40دهستان سوسن شرقي در شيب بيش از 
قرار گرفته است  %0-2بهبهان كه محل استقرار كانون هاي توسعه دره بازار،تنگ شيخ و چاره يگك مي باشد، در شيب 

 كه در مقايسه با ساير دهستان ها از شرايط مناسبتري برخوردار است.
كاانون  (وضعيت قرارگيري طبقات شيب و عرصه كوهساتاني و دشاتي در   2-3( و)2-2در نقشه هاي شماره ) 

 هاي توسعه بر اساس محل استقرار در دهستان نمايش داده شده است.
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 (: مساحت و توزیع عرصه های دهستان های مورد مطالعه بر اساس قلمرو دشتی و کوهستانی   2-1جدول ) 

 کانون توسعه دهستان شهرستان
 جمع اراضی کوهستانی اراضی دشتی

 هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 انديکا
 31410.2 100.0 31410.2 0.0   زابوت چلو

 36089.2 98.1 35398.1 1.9 691.2 پل نگين -للر  للروکتك

 انديمشك
 79103.5 88.5 70031.2 11.5 9072.2 پشمينه زار حسينيه

 45842.2 100.0 45842.2 0.0   منگره قيالب

 ايذه

 41006.4 95.5 39153.5 4.5 1853.0 کل چنار پيان

 50671.5 100.0 50669.9 0.0 1.6 ممبين شرقیسوسن 

 41742.2 96.3 40212.0 3.7 1530.2 پاراه سوسن سوسن غربی

 باغ ملك
 12990.9 96.3 12509.3 3.7 481.6 کستی صيدون جنوبی

 26930.1 94.3 25394.0 5.7 1536.2 واجل صيدون شمالی

 حومه بهبهان
چاره -تنگ شيخ -دره بازار 

 يگك
44011.8 36.1 77806.9 63.9 121818.8 

 دزفول
 20960.2 100.0 20960.2 0.0   چشمه شيرين سيد ولی الدين

 49545.3 100.0 49545.3 0.0   ديونی شهی

 30582.9 65.7 20088.8 34.3 10494.1 سرگچ حومه شرقی رامهرمز

 98378.4 27.2 26753.8 72.8 71624.6 غرب کرخه چنانه شوش

 39667.1 63.6 25247.5 36.4 14419.6 شعيبيه -قلی پور  سردار آباد شوشتر

 35543.4 73.3 26063.6 26.7 9479.8 کيارس -پل پرزين  کيارس گتوند

 اللی
 46180.9 100.0 46180.9 0.0   آرپناه حتی

 31198.2 100.0 31198.2 0.0   هارکله سادات

مسجد 

 سليمان
 26425.1 100.0 26425.1 0.0   تاچگر -جريك  تل بزان
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 طبقات شیب(: مساحت و توزیع عرصه های دهستان های مورد مطالعه بر اساس    2-2جدول ) 

 واحد کانون توسعه دهستان شهرستان
 شيب

 جمع
%0-2 %2-5 %5-8 %8-12 %12-20 %20-40 %>40 

 انديکا

 زابوت چلو
 34079.9 10476.1 16957.3 5237.7 742.5 389.1 230.2 46.9 مساحت)هکتار(

 100.0 30.7 49.8 15.4 2.2 1.1 0.7 0.1 درصد

 پل نگين -للر  للروکتك
 43239.8 15065.2 14274.3 7652.4 3331.7 1435.4 608.9 872.0 مساحت)هکتار(

 100.0 34.8 33.0 17.7 7.7 3.3 1.4 2.0 درصد

 انديمشك

 پشمينه زار حسينيه
 110149.8 442.9 4239.2 9107.9 11732.2 24113.3 40849.5 19664.9 مساحت)هکتار(

 100.0 0.4 3.8 8.3 10.7 21.9 37.1 17.9 درصد

 منگره قيالب
 62974.0 6391.9 17506.6 15983.3 7088.2 7813.8 6757.9 1432.313 مساحت)هکتار(

 100.0 10.1 27.8 25.4 11.3 12.4 10.7 2.3 درصد

 ايذه

 کل چنار پيان
 41006.4 9106.2 16003.1 8994.1 2820.5 1754.2 1276.7 1051.7 مساحت)هکتار(

 100.0 22.2 39.0 21.9 6.9 4.3 3.1 2.6 درصد

سوسن 

 شرقی
 ممبين

 59108.3 26623.7 27028.4 4645.3 810.9       مساحت)هکتار(

 100.0 45.0 45.7 7.9 1.4 0.0 0.0 0.0 درصد

 پاراه سوسن سوسن غربی
 41742.2 16811.9 15248.7 5047.5 813.5 1184.1 1053.5 1582.8 مساحت)هکتار(

 100.0 40.3 36.5 12.1 1.9 2.8 2.5 3.8 درصد

 باغ ملك

صيدون 

 جنوبی
 کستی

 18175.4 4832.0 8955.5 3121.0 619.9 384.1 94.3 168.5 مساحت)هکتار(

 100.0 26.6 49.3 17.2 3.4 2.1 0.5 0.9 درصد

صيدون 

 شمالی
 واجل

 26930.1 5368.8 12636.9 3868.2 2604.0 2143.1 308.0 1.2 مساحت)هکتار(

 100.0 19.9 46.9 14.4 9.7 8.0 1.1 0.0 درصد
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 طبقات شيب(: مساحت و توزيع عرصه های دهستان های مورد مطالعه بر اساس    2-2جدول ) ادامه 

 واحد کانون توسعه دهستان شهرستان
 شيب

 جمع
%0-2 %2-5 %5-8 %8-12 %12-20 %20-40 %>40 

 حومه بهبهان
تنگ  -دره بازار 

 چاره يگك-شيخ

 124190.8 2075.4 5470.7 5519.3 7054.5 15517.3 2284.2 86269.3 مساحت)هکتار(

 100.0 1.7 4.4 4.4 5.7 12.5 1.8 69.5 درصد

 دزفول

 چشمه شيرين ولی الدين سيد
 33269.4 2199.3 8311.0 13209.1 5796.382 3263.5 467.4 22.7 مساحت)هکتار(

 100.0 6.6 25.0 39.7 17.4 9.8 1.4 0.1 درصد

 ديونی شهی
 72766.0 451.0 7726.3 15995.9 16402.0 18554.1 11111.1 2525.7 مساحت)هکتار(

 100.0 0.6 10.6 22.0 22.5 25.5 15.3 3.5 درصد

 سرگچ حومه شرقی رامهرمز
 30582.9     2349.5 3498.2 4447.5 1092.3 19195.4 مساحت)هکتار(

 100.0 0.0 0.0 7.7 11.4 14.5 3.6 62.8 درصد

 غرب کرخه چنانه شوش
 98125.1         35.4 5681.5 92408.3 مساحت)هکتار(

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 94.2 درصد

 شعيبيه -قلی پور  سردار آباد شوشتر
 39667.1   23.1 18.7       39625.3 مساحت)هکتار(

 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 99.9 درصد

 کيارس -پل پرزين  کيارس گتوند
 35543.4   3629.7 6919.9 4968.4 6266.7 6191.2 7567.5 مساحت)هکتار(

 100.0 0.0 10.2 19.5 14.0 17.6 17.4 21.3 درصد

 اللی

 آرپناه حتی
 46180.9 17932.7 17267.2 5874.0 2585.7 1806.8 714.5   مساحت)هکتار(

 100.0 38.8 37.4 12.7 5.6 3.9 1.5 0.0 درصد

 هارکله سادات
 31198.2 630.7 5962.8 5851.6 7954.0 5155.4 5217.0 426.7 مساحت)هکتار(

 100.0 2.0 19.1 18.8 25.5 16.5 16.7 1.4 درصد

مسجد 

 سليمان
 تاچگر -جريك  تل بزان

 26425.1 221.8 3659.6 6131.1 6891.7 3561.9 3233.7 2725.3 مساحت)هکتار(

 100.0 0.8 13.8 23.2 26.1 13.5 12.2 10.3 درصد
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 : ارزیابی منابع و تناسب )قابلیت( اراضی2-1-2

 
. به نام منابع اراضي آن …كليه اراضي موجود در يك منطقه، اعم از كوه ها، تپه ها، دشتها، دره ها و  

نامياده   1منطقه خوانده مي شود و تفكيك اين منابع با توجه به توان و قابليت آنها به نام ارزيابي منابع اراضي
 مي شود. 
ي از آراياش اراضاي و ياا نحاوه قرارگياري      مطالعات ارزيابي منابع و تناسب اراضي به منظاور آگااه   

ها، تپه هاا،  عوارض روي زمين انجام مي شود. در اين مطالعات هر يك از عوارض شاخص سرزمين مثل كوه
شود. به كمك تفسير تصاوير ماهواره اي و عكس هاي اصطالحاً يك تيپ اراضي ناميده مي …مناطق دشتي و

ن، جداسازي و تشريح هر يك از تيپهاي صاحرايي انجاام ماي    هوايي و همچنين پيمايش هاي صحرايي تعيي
شود. پس از تعيين مشخصات، ويژگيها و محدوديت هاي هر يك از تيپهاي اراضي، آنها براساس مشخصااتي  

 . به يك يا چند واحد اراضي تفكيك مي شوند.…نظير اقليم، زمين ساخت پهنه و 
تلفيقي از روش موسساه تحقيقاات خااك و آب و    ، محدوده روش ارزيابي منابع و تعيين تناسب اراضي در اين

اراضي و تعيين محدوده هاي مربوط به هر ياك از آنهاا    2روش پيشنهادي فائو است. جداسازي تيپهاي اصلي
( انجاام گرفتاه اسات. باراين     212براساس استاندارد فيزيوگرافي موسسه تحقيقات خاك و آب )نشريه شماره 

تياپ   9تيپ اصلي فيزياوگرافي تعلاق داشاته باشاد.      9مي بايستي به يكي از  تاًاساس هر يك از اراضي قاعد
 ( خالصه شده اند.2-3اصلي و مشخصات عمومي هر يك از آنها در جدول شماره )

چنانچه نوعي از اراضي ديده شود كه مشخصاتي جدا از تيپ هاي اصلي اراضي داشته باشاند تحات    
 نشان داده مي شوند.  ”x“با عالمت جدا شده و  1عنوان تيپ اراضي متفرقه

همچنين اگر در قسمتي از اراضي، تيپهاي اصلي اراضي مشخص، ولي كوچكي مقياس نقشه امكاان   
 ”C“باا عالمات    2جداسازي آنها را از يكديگر ندهد در اين حالت تمامي آن قسمت به ناام مجموعاه تيپهاا   

سي كه در هر يك از تيپهاي اراضي وجود داشاتند  مشخص و نشان داده مي شود. برپايه اختالفات مهم و اسا
 تقسيم بندي شده اند. 3تيپ هاي اراضي به محدوده هاي كوچكتري تحت عنوان واحدهاي اراضي

پس از تعيين مشخصات واحدهاي اراضي از نظر وضع خاكها و مشخصات زماين و نياز باا در نظار      
هاي موجود در هار ياك از واحادهاي اراضاي و      داشتن وضعيت اقليم نسبت به تعيين نوع و مقدار محدوديت

براي هر يك از انواع كاربري اصلي شامل زراعت آبي، زراعت ديم، مرتع و جنگل تناسب اراضي تعياين شاده   
است. با توجه به نوع و شدت محدوديت ها تناسب يا عدم تناسب هر يك از واحدهاي اراضي براي هر يك از 

ندي شده است. درجه بندي تناسب اراضي براساس مواردي كه در بولتن فناي  انواع استفاده ها تعيين و درجه ب
ذكر شده پاياه ريازي گردياده اسات. مقايساه       4خاك فائو تحت عنوان چارچوب مطالعات ارزيابي 32شماره  

درجات تناسب در هر يك از واحدهاي اراضي براي انواع كاربريها، بهترين نوع كاربري در هر ياك از آنهاا را   
  و معرفي نموده است. مشخص

                                                 
Land Resources Evaluation -1  

Land Types -2  

Miscellaneous Land Type -1  

Complex –2  

- Land Unit3 

- “A framework for Land Evaluation, Rome, 1976” 4 



 

25 

 

 

 
 (: مشخصات عمومی تیپهای اصلی اراضی2-3جدول)

 اختالف سطح اراضی شيب موثر شيب عمومی تيپ اصلی

M=1 
 کوهها

 در جهت های مختلف و نامشخص %25بيش از 
-1500متر و عموماا    100بيش از 

 متر 500

H=2 
 تپه ها

 متر 50-500 در جهت های مختلف و نامشخص درصد 25-8

T=3 
 فالتها و تراسهای فوقانی

 %25تا  عموما  محدب %5تا 
متر و عموماا  کمتار از    50کمتر از 

 متر 25

P= 4 
 دشت های دامنه أی

 متر 5کمتر از  %1کمتر از  %1درصد و به ندرت کمتر از  5تا  1

A= 5,4/5 
 دشت های رسوبی

 %1کمتر از  %1کمتر از 
 2متر و عموما  کمتار از   5کمتر از 

 متر

L= 6 
 اراضی پست

تر از  او معماوال  کما   %1کمتر از 

5/0% 
 وجود ندارد تقعرتقريبا  مسطح و با کمی 

F=7 
 دشت های سيالبی

 متر 2کمتر از  %1کمتر از  %5/0معموال  کمتر از 

CF=8 
واريزه های بادبزنی شکل سنگريزه 

 دار

 متر 5کمتر از  %5کمتر از  محدب %5معموال  کمتر از 

AF=9 
آبرفاات هااای بااادبزنی شااکل   

 سنگريزه دار

 متر 5کمتر از  %5کمتر از  و محدب %3معموال  کمتر از 
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 واحدهای اراضی، مشخصات و نحوه استفاده فعلی از آنها :  1-2-1-2

 
تياپ اصالي    8واحاد اراضاي در قالاب     33با توجه به بررسي هاي انجام گرفته، در مجموع، تعاداد   

تيپ اراضي متفرقه، يك تيپ مجموعه تيپها و مناطق مسكوني در عرصه مطالعاتي تشاخيص   1فيزيوگرافي، 
  داده شد. مشخصات كلي هر يك از واحدهاي اراضي واقع در تيپ هاي مختلف بشرح زير مي باشد:

 
 واحد اراضی با مشخصات زیر:  5تیپ اراضی کوهها مشتمل بر : 1-1-2-1-2

 1.1د اراضي واح - 
اين واحد اراضي شامل كوههاي بسيار مرتفع با قلل تيز و كشيده متشكل از سنگهاي آهكي سخت و  

برخي قسمتها ماسه اي، عموماً بدون پوشش خاكي و يا با پوشش خاكي بسيار كم عماق و ناپيوساته، بيارون    
متهاي ميااني و تحتااني پوشاش    زدگي سنگي زياد تا نسبتاً زياد، قسمتهاي فوقاني بدون پوشش گياهي و قس

از محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي مي توان باه عادم پوشاش     است.گياهي كم از نوع گياهان مرتعي 
خاكي، شيب بسيار تند، وجود سنگ و سنگريزه در خاك سطحي و تحتاني در قسمتهاي خاكدار، بيرون زدگي 
سنگي زياد و فرسايش زياد تا بسيار زياد اشاره نمود. اين اراضي عمدتاً بصورت اراضي بااير و ماورد حفاظات    

 ورد استفاده قرار مي گيرد.آبخيزداري م
 1.2واحد اراضي  -

شامل كوههاي مرتفع و نسبتاً مرتفع با قلل مدور، متشكل از سنگهاي آهكاي و در   اين واحد اراضي 
برخي قسمتها كنگلومراي متحجر، با بيرون زدگي سنگي زياد تا نسابتاً زيااد و پوشاش خااكي كام عماق و       

مراه مقدار سنگريزه سطحي و تحتاني فراواني، پوشش گياهي ه به غيريكنواخت در قسمتهاي مياني و تحتاني
 كم تا متوسط از نوع گياهان استپي و يكساله، شيب اراضي نسبتاً زياد تا زياد مي باشد. 

از محدوديتهاي اساسي اين بخش از اراضي مي توان شيب زياد، بيرون زدگاي سانگي نسابتاً زيااد،      
نام برد. از اين اراضي در حاال حاضار   را ريزه فراوان و عمق كم خاك پوشش گياهي كم، فرسايش زياد، سنگ

 شود. ورت اراضي باير و در برخي قسمتها بصورت چراگاههاي فصلي و اتفاقي استفاده ميابص

 1.3واحد اراضي  -
اين واحد اراضي شامل كوههاي كم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع با قلل تيز و كشيده و بعضاً مدور، از جنس  

نگهاي آهكي، ماسه اي، كنگلومرا به همراه مارنهاي گچي و سيلتي، با بيرون زدگي سنگي كم تا نسبتاً زياد س
و شيب زياد، پوشش خاكي كم عمق تا نيمه عميق در قسمتهاي مياني و تحتاني به همراه سنگريزه سطحي و 

سمتها درخات و درختچاه ماي    تحتاني زياد و پوشش گياهي كم تا متوسط گياهان علفي يكساله و در برخي ق
 باشد.

محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي شيب زياد، بيرون زدگي سنگي، عمق خاك، فرسايش نسبتاً  
كه باعث شده تاا از ايان اراضاي بصاورت      استزياد و وجود سنگريزه سطحي و تحتاني و پوشش گياهي كم 

 .رار گيرداراضي باير و چراگاههاي فصلي و اتفاقي مورد بهره برداري ق
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 1.4واحد اراضي  -
اين اراضي مشتمل بر كوههاي كم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع با بريدگيهاي زياد و فرسايش يافته، متشكل  

از مارنهاي آهكي، گچي، سيلتي و شيلهاي خاكستري و سبزرنگ با بيارون زدگاي سانگي كام، شايب زيااد،       
ه سست و در برخي قسمتها شور و پوشش گيااهي  پوشش خاكي كم عمق تا نيمه عميق با مواد تشكيل دهند
 چه مي باشد. اااكم تا متوسط از نوع گياهان علفي يكساله، همچنين درخت

از محدوديتهاي اين بخش از اراضي مي توان به فرسايش بسيار زياد، شيب تند، عمق خاك، سسات   
اين اراضي در حال حاضر بصورت اراضاي   .برخي نقاط بيرون زدگي سنگي اشاره نمود و در بودن مواد مادري

 باير و در برخي قسمتها چراگاههاي فصلي و اتفاقي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 

 1.5واحد اراضي  -
اين اراضي شامل كوههاي نسبتاً مرتفع تا مرتفع با قلل مدور و كشيده متشكل از سانگهاي آهكاي،    

بيرون زدگي سنگي اين اراضي  است. مراه سنگهاي شيل و سيلتيماسه اي، كنگلومرا و در برخي قسمتها به ه
ن سطحي و تحتااني، شايب   اكم تا نسبتاً زياد، پوشش خاكي كم عمق تا عميق به همراه مقدار سنگريزه فراو
 بسيار تند، پوشش گياهي كم تا متوسط اكثراً بصورت درختان جنگلي مي باشد. 

يش نسبتاً زياد در برخي قسمتها، شيب تند، عمق خاك، محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي فرسا 
. از اين اراضي در حال حاضر بصورت چراگاههاي استوجود سنگريزه و در برخي قسمتها بيرون زدگي سنگي 

 فصلي و در دامنه هاي پائيني بصورت ديمكاري مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

 
 واحد اراضی با مشخصات زیر:  5تیپ اراضی تپه ها مشتمل بر : 2-1-2-1-2

 2.1واحد  - 
اين اراضي شامل تپه هاي مرتفع با قلل تيز و گاهي مدور و كشايده، متشاكل از سانگهاي آهكاي،      

آندزيتي با بيرون زدگي سنگي زياد در قسمتهاي فوقاني، اكثراً بدون پوشش خاكي و  –ماسه اي و متامورفيك 
نگريزه دار در قسمتهاي مياني و تحتااني، عمومااً بادون پوشاش     يا با پوشش خاكي كم عمق غيريكنواخت س

 گياهي و يا با پوشش گياهي كم از نوع گياهان مرتعي و درختچه اي پراكنده مي باشد. 
از محدوديتهاي اساسي اين بخش از اراضي مي توان به محادوديت عماق خااك، وجاود سانگريزه       

فرسايش خاك اشاره نمود. استفاده از اين اراضاي در حاال   سطحي و تحتاني، شيب نسبتاً تند، بيرون زدگي و 
 است.حاضر بصورت اراضي باير

 2.3واحد اراضي  -
اين اراضي شامل تپه هاي كم ارتفاع با قلل مدور و گاهي بريده بريده متشكل از سانگهاي آهكاي،    

عمياق باه هماراه     كنگلومراي متحجر، داراي بيرون زدگي سنگي كم تا زياد، پوشش خاكي كم عمق تا نيمه
سنگريزه سطحي و تحتاني فراوان، شيب نسبتاً زياد و پوشش گياهي كم تا متوسط از ناوع گياهاان مرتعاي و    

 درختچه أي پراكنده مي باشد.
از محدوديتهاي اين بخش از اراضي مي توان فرسايش نسبتاً زياد، شيب تند، وجود سنگريزه، بيرون  

ها را ناام بارد. بطوريكاه ايان اراضاي در حاال حاضار بصاورت         زدگي سنگي و عمق خاك در برخاي قسامت  
 چراگاههاي فصلي و در برخي نقاط بصورت زراعت ديم مورد استفاده قرار مي گيرد.
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 2.4واحد اراضي  -
اين اراضي شامل تپه هاي كم ارتفاع بريده بريده و فرسايش يافته از جنس مارنهاي گچي، آهكاي،    

ماسه اي و شيل با بيرون زدگي سنگي كم، پوشش خاكي كم عمق تا نيمه عميق، شيب نسبتاً تناد و پوشاش   
 گياهي متوسط از نوع گياهان مرتعي و گاهي درختچه اي مي باشد. 

اين بخش از اراضي مي توان به فرسايش خاك، عمق خاك، بريدگيهاي بسيار از محدوديتهاي عمده  
زياد و در برخي نقاط شوري اشاره نمود. بطوريكه از اين اراضي درحال حاضر بصورت مرتع، چراگاههاي فصلي 

 و اتفاقي، اراضي باير و در برخي قسمتها ديمكاري استفاده مي شود. 

 2.5واحد اراضي  -
اين واحد شامل تپه هاي كم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع با قلل مدور و گاهي مساطح پوشايده از جنگال،     

متشكل از سنگهاي آهكي، كنگلومرا، ماسه اي و در برخي قسمتها به همراه مارن و شيل، داراي بيرون زدگي 
عمق تا نيمه عميق به همراه  سنگي كم و در برخي نقاط نسبتاً زياد، شيب نسبتاً زياد تا زياد، پوشش خاكي كم

سنگريزه سطحي و تحتاني فراوان و گاهي خاكهاي عميق با تكامل پروفيلي و پوشش گياهي جنگلي متوسط 
 تا نسبتاً زياد مي باشد. 

محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي فرسايش خاك، شيب تند، پساتي و بلنادي اراضاي، وجاود      
يرون زدگي سنگي مي باشد. ايان اراضاي در حاال حاضار بصاورت      سنگريزه و در برخي نقاط عمق خاك و ب

 چراگاههاي فصلي و در محل قطع درختان بصورت زراعت ديم مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

 2.6واحد اراضي  -
اين اراضي شامل تپه هاي كم ارتفاع با قلل مدور، متشكل از مارنهاي قرماز و خاكساتري گچاي و     

ازي، داراي بيرون زدگي سنگي كم، شيب نسبتاً تند، پوشش خاكي كم عماق تاا نيماه    سيلتي با اليه هاي مو
عميق به همراه سنگريزه سطحي و تحتاني فراوان و پوشش گياهي كم تا متوسط از نوع گياهان علفي يكساله 

 و درختچه هاي كنار با پراكندگي زياد مي باشد.
نسبتاً تند، فرسايش نسبتاً زياد، در برخي نقااط  از محدوديتهاي اساسي اين اراضي مي توان به شيب  

بيرون زدگي سنگي، عمق خاك، وجود سنگريزه و پستي و بلندي اراضي اشاره نمود. اساتفاده از ايان اراضاي    
 بصورت چراگاههاي فصلي و اتفاقي مي باشد. 

 
 :واحد اراضی با مشخصات زیر 7تیپ اراضی فالتها و تراسهای فوقانی مشتمل بر : 3-1-2-1-2

 

 3.1واحد اراضي  -
اين واحد اراضي شامل فالتها و تراسهاي فوقاني با پستي و بلندي متوسط تا زياد كه بارروي ماواد     

آبرفتي و واريزه هاي قديمي تشكيل شده اند مي باشد. خاكهاي اين اراضي كم عمق تا نيمه عميق به هماراه  
ان بوده، شيب اين اراضي كم تا متوسط و پوشش گياهي كم گياهاان مرتعاي   سنگريزه سطحي و تحتاني فراو

 مي باشد. 
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از محدوديتهاي اساسي اين بخش از اراضي، پستي و بلندي اراضي، وجود سنگريزه ودر برخي نقااط   
. از اين اراضي در حال حاضر بصورت اراضي ديمكاري و چراگاههاي فصالي و  استاليه محدود كننده آهكي 

 ي مورد استفاده قرار مي گيرد.اتفاق

 

 3.2واحد اراضي  -
شامل فالتها و تراسهاي فوقاني قديمي و فرسايش يافته با پستي و بلندي كم و مدور، پوشش خاكي  

نيمه عميق تا عميق سنگريزه دار با بافت متوسط تا سنگين، شيب كم تا متوسط و پوشش گياهي نسبتاً خوب 
 . از نوع گياهان مرتعي مي باشد

محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي فرسايش متوسط تا نسبتاً زيااد، وجاود سانگريزه در خااك،      
پستي و بلندي اراضي مي باشد. كاربري اراضي در حال حاضر بصورت چراگاههاي فصالي و در برخاي نقااط    

 بصورت زراعت ديم مي باشد.

 3.4واحد اراضي  -
دي متوسط تا زياد كه برروي سنگهاي آهكي، گچي، مارني ي با پستي و بلنياين اراضي شامل فالتها 

و نمكي تشكيل شده، عموماً بدون بيرون زدگي سنگي و گاهي داراي بيرون زدگي سنگي كم، پوشش خاكي 
كم عمق تا عميق به همراه سنگريزه سطحي و تحتاني فراوان، شيب كم تا متوسط و پوشش گياهي متوسط تا 

 مرتعي و گاهي درختچه اي مي باشد. نسبتاً خوب از نوع گياهان 
از محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي مي توان به پستي و بلندي زياد اراضي، فرسايش متوسط  

خاك، وجود سنگريزه و در برخي نقاط بيرون زدگي سنگي و شوري اشاره نمود. در حال حاضار  ايان اراضاي    
 بصورت زراعت ديم مورد استفاده قرار مي گيرد. بصورت مراتع و چراگاههاي فصلي و در برخي قسمتها 

 3.5واحد اراضي  -
اين بخش از اراضي شامل فالتها و تراسهاي فوقاني با پستي و بلندي كم تا متوسط به همراه اراضي  

داراي پستي و بلندي حاشيه رودخانه ها، عموماً بدون بيرون زدگي سنگي، پوشش خاكي نسبتاً عميق تا عميق 
 . استلي با بافت سنگين، شيب كم و پوشش گياهي متوسط تا خوب درختان و درختچه هاي جنگ

محدوديتهاي اساسي اين بخش از اراضي فرسايش متوسط، بافت خاك، پساتي و بلنادي اراضاي و     
. در حال حاضر ايان اراضاي بصاورت    ي استوجود سنگريزه و در برخي قسمتها وجود اليه محدود كننده آهك

سامتها نياز در   جنگل، مرتع و در برخي قسمتها كه درختان قطع شده اند بصورت زراعات ديام و در برخاي ق   
 حاشيه رودخانه ها بصورت زراعت آبي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

 

 3.6واحد اراضي  -
ي با پستي و بلندي و ناهمواري كم و گاهي اراضي حاشيه رودخانه ها، ياين واحد اراضي شامل فالتها 

اً زيااد گياهاان علفاي    با پوشش خاكي نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين، شيب كم و پوشش گياهي نسابت 
 است. يكساله
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از محدوديتهاي اساسي اين بخش از اراضي مي توان به فرسايش خاك، بافت سنگين خاك و پستي  
و بلندي اراضي اشاره نمود. استفاده از اين اراضي در حال حاضر بصورت مرتاع و در برخاي قسامتها بصاورت     

 چراگاه فصلي مي باشد. زراعت آبي و ديم در قطعات كوچك و در زمان بارندگي 

 3.7واحد اراضي  -
اين واحد شامل فالتها و تراسهاي فوقاني و دشتهاي رسوبي كه توسط ماسه هاي بادي تثبيت شاده   

مدفون شده مي باشد، عموماً بدون بيرون زدگي سنگي، پوشش خاكي عميق با بافت سابك و بادون تكامال    
ورك و پروفيلي، شيب متوسط و پوشش گياهي كم تا متوسط گياهان علفي يكساله و گاهي درختچه هاي كه

 كنار بصورت پراكنده مي باشد. 
محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي عبارتند از: فرسايش بادي خاك، بافت سبك خاك و پساتي   

و بلندي اراضي كه باعث شده تا از اين اراضي بصورت مرتع، چراگاههاي فصلي و دربرخي قسامتها بصاورت   
  زراعت ديم و آبي در قطعات كوچك بهره برداري گردد.

 
 واحد اراضی با مشخصات زیر:  4تیپ دشتهای دامنه ای شامل  : 4-1-2-1-2

 

 4.1واحد اراضي  -
ي با شيب ماليم، پستي و بلندي كم و در برخي قسمتها بدون پستي اين واحد شامل دشتهاي دامنه ا 

بافات  و بلندي، پوشش خاكي عميق تا خيلي عميق به همراه سنگريزه ساطحي و عمقاي كام تاا متوساط و      
 است. سنگين تا خيلي سنگين و پوشش گياهي متراكم

محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي عبارتند از: بافت سنگين خاك، وجود سنگريزه و شاوري در   
برخي قسمتها، وجود اليه محدود كننده در بعضي نقاط و فرسايش كم كه باعث شده تا از اين اراضي در حال 

 باغات ميوه و قلمستان استفاده شود. عضي نقاطو در ب حاضر بصورت زراعت آبي و ديم

 4.2واحد اراضي  -
ا مساطح، پوشاش خااكي    تا اين اراضي شامل دشتهاي دامنه أي با شيب خيلي ماليم تقريباً مسطح  

 . اكم استعميق تا خيلي عميق بدون سنگريزه با بافت سنگين تا خيلي سنگين و پوشش گياهي متر
از محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي مي توان به بافت سنگين خاك و نفوذپذيري كام خااك،    

شوري كم، در برخي قسمتها وجود اليه محدود كننده و فرسايش كم اشاره نمود. كاربري اين واحد اراضي در 
 است. حال حاضر بصورت زراعت آبي و ديم و درختكاري و كشت مكانيزه نيشكر 

 4.3ي واحد اراض -
اين اراضي شامل دشتهاي دامنه اي مسطح، پوشش خاكي عميق با بافت نسابتاً سانگين و پوشاش     

 است. گياهي متراكم
محدوديتهاي اساسي اين بخش از اراضي عبارتند از: بافت سنگين، شوري متوسط تا زياد، سيلگيري  

 . است و باغات ميوه و ماندابي. استفاده از اين اراضي در حال حاضر بصورت زراعت آبي، ديم
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 4.4واحد اراضي  -
ي مسطح شده، پوشاش خااكي عمياق باا بافات سانگين و       ااين واحد اراضي شامل دشتهاي دامنه  

 پوشش گياهي متراكم مي باشد. 
بافت سنگين خاك، شوري كم در برخي قسمتها، بااال  از محدوديتهاي عمده اين اراضي مي توان به  

 بودن سطح ايستابي اشاره نمود. از اين اراضي در حال حاضر بصورت زراعت آبي استفاده مي شود..

 
  :واحد اراضی با مشخصات زیر 8تیپ اراضی دشتهای آبرفتی رودخانه أی مشتمل بر : 5-1-2-1-2

  

 5.1واحد اراضي  -
دشتهاي آبرفتي نسبتاً مسطح و رسوبات حاشيه رودخانه ها بصورت نوارهاي باريك اين اراضي شامل  

 م است.با پوشش خاكي عميق با بافت سنگين و پوشش گياهي متراك
محدوديتهاي اين بخش از اراضي خطر سيلگيري، بافت سانگين خااك، در برخاي قسامتها شاوري       

فراوان مي باشد. استفاده از اين اراضاي در حاال    خاك، نامناسب بودن زهكشي اراضي و آبراهه هاي سيالبي
 حاضر بصورت زراعت آبي، شاليكاري و باغات مثمر و غيرمثمر مي باشد.

 5.2واحد اراضي  -
اين واحد شامل دشتهاي آبرفتي رودخانه اي و رسوبات حاشيه رودخاناه هااي كاارون، جراحاي، دز،      

 پوشش گياهي متراكم مي باشد.  و متوسط تا سنگينكرخه، زهره و شطيط، با پوشش خاكي عميق و بافت 
از محدوديتهاي اساسي اين بخش ازاراضي مي توان از بافت سنگين خاك، خطر سيلگيري، شاوري   

حاال حاضار بصاورت     دركم تا متوسط خاك و در برخي قسمتها باال بودن آب زيرزميني نام برد. اين اراضاي  

 .ر مي گيرندي و ديم مورد استفاده قراااااازراعت آب

 5.3واحد اراضي  -
شامل دشتهاي رسوبي رودخانه أي نسبتاً مسطح با پوشش خاكي عميق و بافات سانگين تاا خيلاي      

 سنگين و پوشش كم تا متوسط گياهان مقاوم به شوري مي باشد. 
محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي شامل بافت سنگين خاك، شوري و قليائيت زياد خاك، بااال   

سطح ايستابي، خطر سيلگيري و پوشش گياهي كم است. از اين اراضي در حال حاضر بصاورت اراضاي   بودن 
 مي گردد.  باير و دربرخي قسمتها زراعت آبي و ديم و نخلستان بهره برداري

 
 : واحد اراضی با مشخصات زیر 3تیپ اراضی دشتهای سیالبی مشتمل بر  : 6-1-2-1-2

 

 7.1واحد اراضي  -
اين اراضي شامل دشتهاي سيالبي نسبتاً مسطح و اراضي سيلگير با پوشش خاكي عمياق باا بافات     

از محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضاي ماي    است.سنگين و پوشش گياهي كم تا متوسط گياهان مرتعي 
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اشااره   توان به بافت سنگين خاك، خطر سيلگيري، شوري و قليائيت زياد و دربرخي قسمتها خطر آب ماندگي
 نمود. اين اراضي بيشتر بصورت اراضي باير بوده و در برخي قسمتها نيز زراعت آبي در آنها انجام مي شود.

 7.3واحد اراضی  -
اين اراضي شامل دشتهاي مسطح با آبراهه هاي فرسايشي به تعداد متوسط تا زياد با پوشش خااكي   

 اد گياهان شورپسند و درختان گز مي باشد. اااعميق و بافت سنگين و پوشش گياهي متوسط تا نسبتاً زي
محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي بافت سنگين خااك، شاوري و قليائيات متوساط تاا زيااد،        

. كااربري ايان اراضاي در حاال حاضار بصاورت       استزهكشي نامناسب خاك و وجود آبراهه هاي فرسايشي 
 آبي گياهان يكساله و شاليكاري مي باشد.  راگاههاي اتفاقي و در برخي قسمتها بصورت زراعتااااچ

 
واحاد اراضای باا     2تیپ اراضی واریزه هاای باادبزنی شاکل سانگریزه دار مشاتمل بار        : 7-1-2-1-2

 :مشخصات زیر 

 

 8.1واحد اراضي  -
شامل واريزه هاي بادبزني شكل سنگريزه دار بااليي با سنگريزه سطحي و عمقي فراوان و پساتي و   

بلندي كم، پوشش خاكي كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط تا سبك و پوشش گيااهي كام تاا متوساط     
 گياهان استپي مي باشد. 

ك، محدوديت عمق خااك،  از محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي وجود سنگ و سنگريزه در خا 
. اين اراضي در حال حاضار باه كااربري    استوجود آبراهه هاي فرسايشي و در برخي قسمتها پستي و بلندي 

 چراگاههاي فصلي و در برخي قسمتها زراعت ديم  اختصاص يافته است. 

 8.2واحد اراضي  -
شامل واريزه هاي بادبزني شكل سنگريزه دار پائيني با سنگريزه سطحي و عمقي نسبتاً زياد و شايب   

ماليم، پوشش خاكي نيمه عميق تا عميق با بافت متوسط تا سنگين و پوشش گياهي متوسط تا نسابتاً خاوب   
 . استگياهان مرتعي به همراه درختچه هاي پراكنده 

د سنگ و سنگريزه، پستي و بلندي اراضي و وجود آبراهاه هااي   محدوديتهاي عمده اين اراضي وجو 
ههاي فصالي و در برخاي قسامتها در    گابصورت چراحاضر فرسايشي مي باشد. استفاده از اين اراضي در حال 

 قطعات كوچك بصورت زراعت ديم مي باشد. 

 
اراضی با مشخصاات  واحد  2یپ اراضی آبرفتهای بادبزنی شکل سنگریزه دار مشتمل بر ت : 8-1-2-1-2

 : زیر

 9.1واحد اراضي  -
شامل آبرفتهاي بادبزني شكل سنگريزه دار با سنگريزه سطحي و عمقي نسبتاً ز ياد و آبراهاه هااي    

فرسايشي بسيار زياد و كم عمق، پوشش خاكي كم عمق تا عميق با بافت متوسط تا سنگين و پوشش گياهي 
 است. متوسط تا نسبتاً خوب گياهان مرتعي
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محدوديت عمده اين بخش از اراضي سنگريزه سطحي و تحتاني نسبتاً زياد، آبراهه هاي فرسايشاي،   
عمق خاك و در برخي قسمتها پستي و بلندي اراضي مي باشد. اين اراضي در حال حاضر بصورت چراگاههاي 

 د.يرنفصلي و در برخي قسمتها بصورت باغ و زراعت آبي در قطعات كوچك مورد استفاده قرار مي گ
 

 9.2واحد اراضي  -
اين اراضي شامل آبرفتهاي بادبزني شكل سنگريزه دار تقريباً مساطح باا شايب ماليام و سانگريزه       

سطحي و عمقي زياد و آبراهه هاي فرسايشي كم تا متوسط پوشش خاكي خيلي كم عمق تا كم عمق با بافت 
 ي باشد. سبك تا متوسط و پوشش گياهي كم تا نسبتاً خوب گياهان مرتعي م

از محدوديت هاي اين اراضي مي توان به وجود سنگريزه فراوان، عمق خاك، فرسايش و در برخاي   
قسمتها عدم پوشش گياهي اشاره نمود. كاربري اين اراضي در حال حاضر بصاورت چراگاههااي فصالي و در    

 برخي قسمتها بصورت زراعت آبي و درختكاري مي باشد. 

 
 واحد اراضی با مشخصات زیر  1تیپ مجموعه تیپ ها با : 9-1-2-1-2

 C.1واحد اراضي  -
است مشخصات  (2.3,2.4)و تپه هاي كم ارتفاع  (3.1)اين واحد شامل مجموعه اي از فالتها  

اين واحد همان مشخصات واحدهاي بوجود آورنده آن است و كاربري آن نيز زراعت آباي، مرتاع و در برخاي    
 باشد.  قسمتها ديمكاري مي

 
 واحد اراضی با مشخصات زیر 3تیپ اراضی متفرقه مشتمل بر  : 10-1-2-1-2

 x.1واحد اراضي  -
كاه بوسايله نياروي بااد جابجاا ماي شاوند،         است اين اراضي شامل تپه هاي شني روان و متحرك  

پوشش خاكي اين اراضي ماسه هاي بادي با عمق زياد و بافت سبك است و اكثاراً بادون پوشاش گيااهي و     
 گاهي داراي تك درختان گز مي باشد. 

فرسايش بادي شديد، پستي و بلنادي، بافات سابك    مي توان به از محدوديتهاي اساسي اين اراضي  
 . اين اراضي بعنوان اراضي باير در نظر گرفته مي شوند. اشاره كردن آنها خاك و متحرك بود

 x.2واحد اراضي  -
اين اراضي شامل باتالقها، تاالبها و هورها كه قسمتهايي از آنهاا از ناي و گياهاان آبازي و چمناي       

 پوشيده شده مي باشد.
اك، مشاكل زهكشاي و   محدوديتهاي عمده اين بخش از اراضي خطر آب ماندگي، بافت سنگين خا  

 محيط زيست هستند.شده سيلگيري مي باشد. اين اراضي جزء اراضي حفاظت 
 ارائه شده است.( مساحت و درصد تيپ ها و واحدهاي اراضي 2-4جدول شماره )در  
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استقرار کانون های توسعه به تفکیک دهستان های محل (: مساحت و د رصد تیپها و واحدهای اراضی 2-4جدول )

 مورد مطالعه

 درصد مساحت نيپ اراضی نام کانون نام دهستان نام شهرستان

 انديکا

 چلو زابوت چلو
1.5 31410.2 94.4 

3.7 1870.7 5.6 

 100 33281.0 دهستان چلو

 پل نگين -للر  للروکتك

1.5 35398.1 76.4 

2.1 4181.3 9.0 

3.5 691.2 1.5 

3.7 6033.9 13.0 

 100.0 46304.5 دهستان للر و کتك

  

 پشمينه زار حسينيه

1.2 2277.7 2.9 

1.5 1684.2 2.1 

2.3 6809.6 8.6 

2.4 16206.5 20.5 

2.6 15035.0 19.0 

3.1 2139.3 2.7 

9.1 2542.2 3.2 

C.1 28109.0 35.5 

X.2 4390.7 5.5 

 100 79194.2 حسينيهدهستان 

 منگره قيالب

1.1 1042.3 2.3 

1.5 35058.6 76.5 

2.4 6637.0 14.5 

2.6 2366.5 5.2 

C.1 737.8 1.6 

 100 45842.2 دهستان قيالب

 ايذه

 کل چنار پيان

1.1 487.9 1.2 

1.3 2430.5 5.9 

1.5 36195.6 88.3 

2.3 16.0 0.04 

4.1 1853.0 4.5 

C.1 23.5 0.1 

 100 41006.4 دهستان پيان

 ممبين سوسن شرقی

1.1 13750.8 27.1 

1.2 3474.5 6.9 

1.5 32250.9 63.6 

2.5 1193.7 2.4 

 100 50669.9 دهستان سوسن شرقی

 پاراه سوسن سوسن غربی

1.1 12033.0 28.8 

1.5 28179.0 67.5 

3.1 465.9 1.1 

4.1 1064.3 2.5 

 100 41742.2 دهستان سوسن غربی
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 به تفکيك دهستان های محل استقرار کانون های توسعه مورد مطالعه(: مساحت و د رصد تيپها و واحدهای اراضی 2-4جدول )ادامه 

 درصد مساحت نيپ اراضی نام کانون نام دهستان نام شهرستان

 باغ ملك

 کستی صيدون جنوبی

1.1 191.6 1.5 

1.5 9659.0 74.4 

2.1 2658.7 20.5 

8.1 481.6 3.7 

 100 12990.9 دهستان صيدون جنوبی

 واجل صيدون شمالی

1.1 2604.1 9.7 

1.4 624.6 2.3 

1.5 16515.8 61.3 

2.1 5649.5 21.0 

8.1 1536.2 5.7 

 100 26930.1 دهستان صيدون شمالی

 بهبهان
 دهستان حومه

چااره  -تنگ شيخ -دره بازار 

 يگك

1.3 4717.3 3.9 

1.4 10120.6 8.3 

1.5 1409.7 1.2 

2.4 52345.9 43.0 

2.6 9213.3 7.6 

3.1 15412.8 12.7 

3.4 2723.0 2.2 

4.1 9947.0 8.2 

5.1 124.4 0.1 

5.3 12046.3 9.9 

8.2 143.2 0.1 

9.1 3613.6 3.0 

 100.0 121817.3 دهستان حومه

 دزفول

 100 20960.2 1.5 چشمه شيرين سيد ولی الدين

 100 20960.2 دهستان سيد ولی الدين 

 ديونی شهی

1.3 1115.3 2.3 

1.5 3507.7 7.1 

2.3 20973.0 42.3 

2.6 23949.2 48.3 

 100 49545.3 دهستان شهی  

 رامهرمز
 سرگچ شرقیحومه 

1.4 12732.4 41.6 

2.4 5090.7 16.6 

2.6 2265.7 7.4 

3.1 169.0 0.6 

3.4 323.3 1.1 

3.6 79.4 0.3 

5.1 7274.5 23.8 

5.3 77.1 0.3 

9.1 2570.7 8.4 

 100.0 30582.9 دهستان حومه شرقی  
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 به تفکيك دهستان های محل استقرار کانون های توسعه مورد مطالعه(: مساحت و د رصد تيپها و واحدهای اراضی 2-4جدول )ادامه 

 درصد مساحت نيپ اراضی نام کانون نام دهستان نام شهرستان

 شوش
 غرب کرخه چنانه

2.4 71.8 0.1 

2.6 9994.5 10.2 

3.2 7986.8 8.1 

3.4 1576.4 1.6 

3.5 19508.4 19.8 

3.6 9110.7 9.3 

3.7 183.6 0.2 

4.3 2324.7 2.4 

5.2 4336.0 4.4 

7.1 6624.3 6.7 

7.3 286.2 0.3 

X.1 36375.2 37.0 

 100.0 98378.5 دهستان چنانه  

 شوشتر
 شعيبيه -قلی پور  سردار آباد

2.1 2147.5 5.4 

2.3 2237.9 5.6 

2.4 1457.2 3.7 

2.6 1620.6 4.1 

4.1 18684.0 47.1 

4.4 10387.6 26.2 

5.2 440.3 1.1 

5.3 365.2 0.9 

9.2 1531.6 3.9 

C.1 795.3 2.0 

 100.0 39667.1 دهستان سردار آباد  

 گتوند
 کيارس -پل پرزين  کيارس

1.3 9852.7 27.7 

1.4 6253.8 17.6 

2.3 6946.4 19.5 

2.6 3010.2 8.5 

3.6 2861.9 8.1 

4.2 2936.8 8.3 

8.1 1932.8 5.4 

9.1 1748.3 4.9 

 100.0 35542.8 دهستان کيارس  
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 به تفکيك دهستان های محل استقرار کانون های توسعه مورد مطالعه(: مساحت و د رصد تيپها و واحدهای اراضی 2-4جدول )ادامه 

 درصد مساحت نيپ اراضی نام کانون نام دهستان نام شهرستان

 اللی

 هارکله حتی

1.5 41289.6 89.4 

2.3 4879.2 10.6 

C.1 12.2 0.03 

 100.0 46180.9 دهستان حتی  

 هارکله سادات

1.3 218.3 0.70 

1.4 1619.6 5.19 

1.5 8733.0 27.99 

2.1 24.6 0.08 

2.3 5214.8 16.72 

2.4 3338.3 10.70 

2.6 12049.5 38.62 

 100.00 31198.2 دهستان سادات 

 مسجد سليمان
 تاچگر -جريك  تل بزان

1.3 6846.6 25.91 

1.4 9083.8 34.38 

1.5 118.5 0.45 

2.4 10088.3 38.18 

C.1 287.8 1.09 

 100.00 26425.1 دهستان تل بزان  
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 : تشریح اشکال فرسایش موجود در عرصه مطالعاتی 3-1-2

 
فرسايش عبارت است از فرآيندي كه طي آن ذرات خاك از بستر اصلي خود جدا و به كمك يك عامل يا چند  

 شرح ذيل مي باشد:  عامل انتقال دهنده به مكاني ديگر حمل مي شوند. بطور مختصر اين فرآيند در قالب سه مرحله به
 )الف(: مرحله جدا شدن ذرات يا مرحله برداشت 

براي اينكه سنگ و خاك آماده برداشت گردند، مراحل تخريب فيزيكي يا مكانيكي و تخريب شيميايي يا  
و انحاليي، اشباع خاك و تخريب خاكدانه ها توسط قطرات باران، تغييرات درجه حرارت، ذوب برف و نفوذ آب در منافذ 

درز و شكاف سنگ ها، عمليات نادرست داشت و برداشت محصوالت كشاورزي و عالوه براين آب جاري يا رواناب نيز 
 به جهت داشتن نيرو يا انرژي جنبشي توان زيادي براي برداشت و حمل مواد دارد.

 ) ب (: مرحله حمل يا انتقال 
قال، مواد را برداشت كرده و با خود حمل مي پس از مرحله تخريب و تفكيك، آب و باد به عنوان عامل انت 

نمايند اندازه مواد حمل شده ، شكل انتقال مواد )اينكه بصورت معلق، جهشي يا غلطش باشند( طول مسير حمل، شيب 
 جريان، سرعت جريان و به طوركلي دبي جريان و يا سر عت باد و همچنين طول آبراهه يا رودخانه متفاوت است. 

 رسوبگذاري ) ج  (: مرحله 
با كاهش شيب رودخانه يا كاهش سرعت باد و يا وجود موانع طبيعي و مصنوعي در مسير جريان از نيروي  

خالص كاسته شده و مواد محموله به ترتيب دانه بندي از درشت به ريز در مناطقي نظير درياچه پشت سدها، تاالبها، 
ها وگودالهاي طبيعي وپالياها ودرجريان بادها پشت موانع الهدرياچه ها ، درياها و اقيانوسها، مخروط افكنه ها، چ

 نمايند. مصنوعي وطبيعي رسوب مي
 در استان خوزستان هر سه مرحله از مراحل اصلي فرايند فرسايش آبي و بادي مالحظه مي گردند. 

 

 

 : تشریح تیپ های فرسایش 1-3-1-2

غيره در طبيعت به صورت توام وجود دارند و كمتر ديده اشكال فرسايش اعم از سطحي، شياري، آبراهه اي و  
 مي شود كه يكي از اشكال فرسايش به تنهايي وجود داشته باشد.

اين بدان علت است كه فرسايش سطحي خود عامل مهم بوجود آوردن فرسايش شياري و فرسايش شياري  
 سايش در طبيعت با هم مشاهده مي شود. عامل مهم در ايجاد فرسايش آبراهه اي است. بنابراين عمالً اشكال فر

از اين رو بايد اشكال فرسايش همانند علوم ديگر مانند ارزيابي منابع و قابليت اراضي، زمين شناسي و  
 ژئومرفولوژي به شكل تيپ ها و واحدها و رخساره ها طبقه بندي شوند. 

رسايشي، در منطقه مورد مطالعه تيپ پس از بررسي اشكال فرسايش موجود و طبقه بندي آنها به تيپ هاي ف 
 هاي موجود به شرح زير است: 
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 تیپ فرسایش : 1-1-3-1-2
11

RS 
 

شامل كوههاي مرتفع و خيلي مرتفع پوشيده از پوشش جنگلي متوسط و داراي فرسايش سطحي كم و شياري  
 كم مي باشد. 

 
تیپ فرسایشی   : 2-1-3-1-2

21
RS  

 
باشد. فرسايش سطحي در اين اراضي كم و هاي نيمه مرتفع از جنس تركيبات آهكي ميها و تپهشامل كوه

 باشد.فرسايش شياري متوسط مي

 
 تیپ فرسایش  :3-1-3-1-2

111
GRS 

 
و داراي فرسايش سطحي،  %30، پوشش گياهي  %35-30شامل اراضي سازند گچساران با برون زد سنگي  

 شياري و آبراهه اي كم است. اين تيپ همچنين دشت سيالبي پايين رامهرمز را در برمي گيرد. 

 
تیپ فرسایشی   :4-1-3-1-2

11111
PLEMGRS   

 
و  %10متشكل از كنگلومرا سخت شده پليوسنتين با برون زد سنگي هاي مرتفع وكوههاي اين تيپ شامل تپه 

داراي فرسايش سطحي و شياري و آبراهه اي كم مي باشد. همچنين داراي فرسايش واريزه اي بلوكي درشت، فرسايش 
 باشد.انحاللي كم مي

 
 تیپ فرسایشی: 5-1-3-1-2

1211
EMGRS  

 
 باشد.شيبه تيپ قبلي است ولي داراي مشخصات مكانيكال نيز مياين تيپ داراي خصوصيات فرسايشي  

 
1121 تیپ: 6-1-3-1-2 EMGRS  

 
اين تيپ فرسايشي در فالتها و تپه ها با پستي و بلندي زياد و متشكل از ماسه سنگ و غالباً زيركشت زراعت  

 اي كم و شياري متوسط همراه با فرسايش مكانيكي )برداشت سنگ( ديده مي شود. ديم با فرسايش سطحي و آبراهه

 
 تیپ فرسایشی: 7-1-3-1-2

1111
PLGRS  

 
داراي مشخصات شبيه تيپ قبلي است ولي به جاي فرسايش مكانيكال داراي فرسايش انحاللي اين تيپ 

 است.
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 تیپ فرسایشی:  8-1-3-1-2
11111

PLEMGRS  

 
 اين تيپ داراي مشخصات شبيه تيپ قبلي است ولي داراي فرسايش انحاللي و مكانيكال كم است.

 
  تیپ فرسایشی:  9-1-3-1-2

1121
EMGRS   

 
اين تيپ فرسايش در تپه هاي با ارتفاع متوسط و متشكل از مارن و ماسه سنگ و داراي فرسايش سطحي  

 كم، شياري متوسط، آبراهه اي كم و فرسايش مكانيكال كم است.
 
 

تیپ فرسایشی  : 10-1-3-1-2
12

RS 
 

اين تيپ فرسايش در كوههاي بسيار مرتفع متشكل از ماسه سنگ و تپه هاي با ارتفاع متوسط متشكل از  
 ماسه سنگ با برون زد سنگي متوسط و داراي فرسايشي سطحي متوسط و شياري كم مي باشد. 

 

تیپ فرسایشی : 11-1-3-1-2
112

GRS 

 
درصد و داراي فرسايش سطحي متوسط،  30ا برون زد سنگي اين تيپ فرسايش در تپه هاي كم ارتفاع ب 

 شياري كم و آبراهه اي كم مي باشد. 

 
 تیپ فرسایش: 12-1-3-1-2

1122
EMGRS  

 
اين تيپ فرسايش در كوههاي كم ارتفاع متشكل از سازند ميشان و آغاجاري همراه با كنگلومرا پليوستن  

مي باشد و اين تيپ داراي فرسايش سطحي متوسط و فرسايش شياري متوسط  %20-15سخت شده با برون زد سنگي 
و فرسايش خندقي كم عالوه برفرسايش مكانيكي به شكل واريزه درشت نزديك روستاي رگ سفيد نمايانگر اين نوع از 

 فرسايش است.

 
 تیپ فرسایش: 13-1-3-1-2

222
GRS 

  
درصد و تك درختچه  40تا  30زرد متشكل از مارن قرمز رنگ با پوشش گياهي  اين تيپ فرسايش در منطقه رودخانه

 درصد و داراي فرسايش سطحي متوسط، شياري متوسط و آبراهه متوسط مي باشد. 10
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 تیپ فرسایشی: 14-1-3-1-2
1222

PLGRS  

 
 باشد.بعالوه فرسايش انحاللي مياين تيپ داراي مشخصات كامالً شبيه تيپ قبلي ، 

 
 تیپ فرسایش:  15-1-3-1-2

11222
PLEMGRS  

اين تيپ فرسايش دركوههاي مرتفع متشكل از ماسه سنگ با پوشش خاكي خيلي كم عمق و برون زد سنگي  
 زياد داراي فرسايش سطحي، شياري و خندقي متوسط و فرسايش انحاللي و مكانيكال كم مي باشد.

 
 تیپ فرسایشی:  16-1-3-1-2

12222
PLEMGRS  

 

 باشد.ولي با فرسايش مكانيكال متوسط ميكامالً شبيه تيپ قبليتيپ داراي مشخصاتاين
 

تیپ فرسایشی :  17-1-3-1-2
12333

PLEMGRS  

 
گچكاي و داراي  هااي  ها و پالتوهاي باا پساتي و بلنادي متوساط متشاكل از ماارن      اين تيپ دربرگيرنده تپه

 فرسايش سطحي ، شياري و آبراهه اي به همراه فرسايش مكانيكال متوسط و انحاللي كم مي باشد.

( توزيع تيپ فرسايش در دهستان هاي محل استقرار كانون هاي توسعه و همچنين در نقشاه  2-5در جدول )
 ( پراكنش تيپ هاي فرسايش نمايش داده شده است.1-2)
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 تیپهای فرسایشی در کانون های توسعه(: مساحت 2-5جدول )

 درصد مساحت )هکتار( تيپ فرسايش کانون توسعه دهستان شهرستان

 انديکا

 زابوت چلو
S1R1G1 31410.2 94.4 

SD2 1870.7 5.6 

 100.0 33281.0 دهستان چلو 

 پل نگين -للر  للروکتك

S1R1 691.2 1.5 

S1R1G1 35398.1 76.4 

S2R1 4181.3 9.0 

SD2 6033.9 13.0 

 100.0 46304.5 دهستان للروکتك 

 انديمشك

 پشمينه زار حسينيه

L2 4390.7 5.5 

S1R1G1 1684.2 2.1 

S1R1G1+EM1+PL1 392.3 0.5 

S1R1G1+PL1+EM1 1885.4 2.4 

S2R1 2139.3 2.7 

S2R2G2 2542.2 3.2 

S2R2G2+EM1+PL1 28109.0 35.5 

S2R2G2+EM2+PL1 17496.3 22.1 

S2R2G2+PL1 6809.6 8.6 

S3R3G3+EM2+PL1 13745.2 17.4 

 100.0 79194.3 دهستان حسينيه 

 منگره قيالب

S1R1G1 36100.4 78.8 

S2R2G2+EM1+PL1 737.8 1.6 

S2R2G2+EM2+PL1 6637.0 14.5 

S3R3G3+EM2+PL1 2366.5 5.2 

 100.0 45841.7 دهستان قيالب 

 ايذه

 کل چنار پيان

E4 1853.0 4.5 

S1R1G1 36195.6 88.3 

S1R1G1+PL1 487.9 1.2 

S2R2G1+EM1 2430.5 5.9 

S2R2G2+PL1 16.0 0.04 

S2R2G2+PL1+EM1 23.5 0.1 

 100.0 41006.4 دهستان پيان 

    

S1R1+PL1 1193.7 2.4 

S1R1G1 32250.9 63.6 

S1R1G1+PL1 13750.8 27.1 

S1R1G1+PL1+EM1 3474.5 6.9 

 100.0 50669.9 دهستان سوسن شرقی 

 پاراه سوسن سوسن غربی

E4 1064.3 2.5 

S1R1G1 28179.0 67.5 

S1R1G1+PL1 12033.0 28.8 

S2R1 465.9 1.1 

 100.0 41742.2 دهستان سوسن غربی 
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 مساحت تيپهای فرسايشی در کانون های توسعه(: 2-5جدول )ادامه 

 درصد مساحت )هکتار( تيپ فرسايش کانون توسعه دهستان شهرستان

 باغ ملك

 کستی صيدون جنوبی

S1R1G1 10140.6 78.1 

S1R1G1+PL1 191.6 1.5 

S2R1 2658.7 20.5 

 100.0 12990.9 دهستان صيدون جنوبی 

 واجل صيدون شمالی

S1R1G1 18052.0 67.0 

S1R1G1+PL1 2604.1 9.7 

S2R1 5649.5 21.0 

S2R2G2+EM2+PL1 624.6 2.3 

 100.0 26930.1 دهستان صيدون شمالی 

 بهبهان
 چاره-تنگ شيخ -دره بازار  حومه

E2 12046.3 9.9 

E4 9947.0 8.2 

E4+ST1 124.4 0.1 

S1R1G1 1554.3 1.3 

S1R1G2+EM2+PL1 2723.0 2.2 

S2R1 15412.8 12.7 

S2R2G1+EM1 4717.3 3.9 

S2R2G2 3613.6 3.0 

S2R2G2+EM2+PL1 62466.6 51.3 

S3R3G3+EM2+PL1 9213.3 7.6 

 100.0 121818.8 دهستان حومه 

 دزفول

 S1R1G1 20960.2 100 چشمه شيرين سيد ولی الدين

 100 20960.2 دهستان سيد ولی الدين 

 ديونی شهی

S1R1G1 3507.7 7.1 

S2R2G1+EM1 1115.3 2.3 

S2R2G2+PL1 20973.0 42.3 

S3R3G3+EM2+PL1 23949.2 48.3 

 100.0 49545.3 دهستان شهی 

 رامهرمز
 سرگچ حومه شرقی

E2 77.1 0.3 

E4+ST1 7274.5 23.8 

S1R1G2+EM1 323.3 1.1 

S2R1 248.5 0.8 

S2R2G2 2570.7 8.4 

S2R2G2+EM2+PL1 17823.1 58.3 

S3R3G3+EM2+PL1 2265.7 7.4 

 100.0 30582.9 دهستان حومه شرقی 
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(: مساحت تيپهای فرسايشی در کانون های توسعه2-5جدول )ادامه   

 درصد )هکتار(مساحت  تيپ فرسايش کانون توسعه دهستان شهرستان

 شوش
 غرب کرخه چنانه

E2 286.2 0.3 

E3 9188.7 9.3 

E4 5523.5 5.6 

E4+ST2 4646.5 4.7 

S1R1 15452.3 15.7 

S1R1G2+EM1 1576.4 1.6 

S2R1 9110.7 9.3 

S2R2G2 7986.8 8.1 

S2R2G2+EM2+PL1 71.8 0.1 

S3R3G3+EM2+PL1 10816.3 11.0 

SD2 33719.2 34.3 

 100.0 98378.4 دهستان چنانه 

 شوشتر
 شعيبيه -قلی پور  سردار آباد

E2 365.2 0.9 

E4 29071.6 73.3 

E4+ST2 440.3 1.1 

S2R1 2147.5 5.4 

S2R2G2 1531.6 3.9 

S2R2G2+EM1+PL1 795.3 2.0 

S2R2G2+EM2+PL1 1457.2 3.7 

S2R2G2+PL1 2237.9 5.6 

S3R3G3+EM2+PL1 1620.6 4.1 

 100.0 39667.1 دهستان سردار آباد 

 گتوند
 کيارس -پل پرزين  کيارس

E4 2936.8 8.3 

S1R1G1 1932.8 5.4 

S2R1 2861.9 8.1 

S2R2G1+EM1 9852.7 27.7 

S2R2G2 1748.3 4.9 

S2R2G2+EM2+PL1 6254.4 17.6 

S2R2G2+PL1 6946.4 19.5 

S3R3G3+EM2+PL1 3010.2 8.5 

 100.0 35543.4 دهستان کيارس 
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 (: مساحت تيپهای فرسايشی در کانون های توسعه2-5جدول )ادامه 

 درصد مساحت )هکتار( تيپ فرسايش کانون توسعه دهستان شهرستان

 اللی

 آرپناه حتی

S1R1G1 41289.6 89.4 

S2R2G2+EM1+PL1 12.2 0.0 

S2R2G2+PL1 4879.2 10.6 

 100.0 46180.9 دهستان حتی 

 هارکله سادات

S1R1G1 8733.0 28.0 

S2R1 24.6 0.1 

S2R2G1+EM1 218.3 0.7 

S2R2G2+EM2+PL1 4957.9 15.9 

S2R2G2+PL1 5214.8 16.7 

S3R3G3+EM2+PL1 12049.5 38.6 

 100.0 31198.2 دهستان سادات 

 مسجد سليمان
 تاچگر -جريك  تل بزان

S1R1G1 118.5 0.4 

S2R2G1+EM1 6846.6 25.9 

S2R2G2+EM1+PL1 287.8 1.1 

S2R2G2+EM2+PL1 19172.2 72.6 

 100.0 26425.1 دهستان تل بزان 
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 مورد مطالعه در کانون های توسعه توزیع شدت فرسایش(: 2-6جدول )

 واحد کانون دهستان شهرستان
 کالس فرسايش

 جمع
I II III IV V 

 انديکا

 زابوت چلو
 33281.0 1870.7     31410.2   هکتار

 100.0 5.6 0.0 0.0 94.4 0 درصد

للروکت

 ك
 پل نگين -للر 

 41431.9 6033.9     35398.1   هکتار

 100.0 14.6 0.0 0.0 85.4 0 درصد

 انديمشك

 پشمينه زار حسينيه
 هکتار

4390.

7 
3823.5 11629.5 44315.6 15035.0 79194.3 

 100.0 19.0 56.0 14.7 4.8 5.5 درصد

 منگره قيالب
 45841.7 2366.5 7374.8   36100.4   هکتار

 100.0 5.2 16.1 0.0 78.8 0.0 درصد

 ايذه

 کل چنار پيان
 41006.4   23.5 2446.5 38536.4   هکتار

 100.0 0.0 0.1 6.0 94.0 0.0 درصد

سوسن 

 شرقی
 ممبين

 50671.5     3474.5 47197.1   هکتار

 100.0 0.0 0.0 6.9 93.1 0.0 درصد

سوسن 

 غربی
 پاراه سوسن

 41742.2       41742.2   هکتار

 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 درصد

 باغ ملك

صيدون 

 جنوبی
 کستی

 12990.9       12990.9   هکتار

 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 درصد

صيدون 

 شمالی
 واجل

 26930.1   624.6   26305.5   هکتار

 100.0 0.0 2.3 0.0 97.7 0.0 درصد

 حومه بهبهان

تنگ  -دره بازار 

 شيخ

 چاره يگك-

 23224.8 26914.1   هکتار
62466.

6 
9213.3 

121818.

8 

 100.0 7.6 51.3 19.1 22.1 0.0 درصد

 دزفول

سيد ولی 

 الدين
 چشمه شيرين

 20960.2     0.0 20960.2   هکتار

 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 درصد

 ديونی شهی
 49545.3 23949.2   22088.3 3507.7   هکتار

 100.0 48.3 0.0 44.6 7.1 0.0 درصد

 رامهرمز
حومه 

 شرقی
 سرگچ

 30582.9 2265.7 17823.1 10245.7 248.5   هکتار

 100.0 7.4 58.3 33.5 0.8 0.0 درصد

 غرب کرخه چنانه شوش
 5455.5 18300.9 30086.5   هکتار

44535.

5 
98378.4 

 100.0 45.3 5.5 18.6 30.6 0.0 درصد
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 مورد مطالعه در کانون های توسعه توزيع شدت فرسايش(: 2-6جدول )ادامه 

 واحد کانون دهستان شهرستان
 فرسايشکالس 

 جمع
I II III IV V 

 شعيبيه -قلی پور  سردار آباد شوشتر
 39667.1 1620.6 2252.5 4574.9 31219.2   هکتار

 100.0 4.1 5.7 11.5 78.7 0.0 درصد

 کيارس گتوند
 -پل پرزين 

 کيارس

 35543.4 6569.6 2695.0 18547.3 7731.5   هکتار

 100.0 18.5 7.6 52.2 21.8 0.0 درصد

 اللی

 آرپناه حتی
 46180.9   12.2 4879.2 41289.6   هکتار

 100.0 0.0 0.0 10.6 89.4 0.0 درصد

 هارکله سادات
 31198.2 17007.4   5433.2 8757.6   هکتار

 100.0 54.5 0.0 17.4 28.1 0.0 درصد

مسجد 

 سليمان
 تاچگر -جريك  تل بزان

 26425.1 3967.4 15492.6 6846.6 118.5   هکتار

 100.0 15.0 58.6 25.9 0.4 0.0 درصد

 
 بندی سیالب تهیه نقشه پهنه: 2-3-1-2

ها يكي از ها كاربرد وسيعي دارد. امروزه اين نقشهبندي سيالب در مطالعات سيالبدشتهاي پهنهنقشه
گذاري و يا اجراي از هرگونه سرمايه گردد و قبلهاي عمراني در دنيا محسوب مياطالعات پايه و مهم در مطالعات طرح

 هاي ذيربط قرار دارد.هاي توسعه ، بررسي آن در دستور كار سازمانطرح
 گردد : گروه عمده به شرح ذيل تقسيم مي 6بندي به هاي پهنهترين روش هاي موجود براي تهيه نقشهمهم

 )الف(: مشاهده اي و استفاده از داغاب سيالب 
 هاي هوائي منطقه  ) ب(: مقايسه عكس

 اي )ج (: استفاده از تفسير تصاوير ماهواره
 ) د (: محاسبه دستي 

 هاي موضوعي )ها (: تلفيق نقشه
 هاي رياضي) و (: استفاده از مدل

 
 گیر های سیلشناسایی پهنه: 1-2-3-1-2

 
گرديده است. بديهي است با هاي سيل گير در محدوده مطالعاتي استخراج اشاره شده ، پهنه با استفاده از روش

 هاي اصلي قرار دارند.هاي سيل گير در اراضي مجاور و حاشيه رودخانهتوجه به وضعيت توپوگرافي منطقه ، عرصه
گير به تفكيك دهستان ها ارائه شده است.چنانچه هاي سيل( مساحت و درصد پهنه2-7در جدول شماره )

هرستان رامهرمز،چنانه در شهرستان شوش و سردارآباد در شهرستان گردد دهستان هاي حومه شرقي در شمالحظه مي
 باشند. شوشترداراي پهنه هاي سيلگير مي
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 گیر به تفکیک واحدهای هیدرولوژیکهای سیل(: مساحت و درصد پهنه  2-7جدول) 

 پهنه سيل گير کانون توسعه دهستان شهرستان

 5498.05 سرگچ حومه شرقی رامهرمز

 11594.7 غرب کرخه چنانه شوش

 433.4 شعيبيه -قلی پور  سردار آباد شوشتر
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 اقلیم : 4-1-2

 های هوای موثر بر منطقه : جبهه1-4-1-2

 
اي ، پرفشاارهاي سارد   هاي كم فشار سوداني ، كام فشاار مديتراناه   هاي انجام شده ، سيستمبراساس بررسي

ترين جبهه هاي هوايي موثر بار   نهايتاً كم  فشار حرارتي عربستان و كوير، مهم وشمالي ، كم فشار حرارتي هندوستان 
 باشند.سطح استان خوزستان مي

 در ذيل به طور اختصار به تشريح هريك از اين جبهه هاي هوايي خواهيم پرداخت .

 
 سیستم کم فشار سودانی  :1-1-4-1-2

ي شمالي كشور سودان و ورود هواي سرد در آنجا ، سيساتم  در فصول سرد سال ، با نفوذ زبانه پرفشار به نواح
نمايد. اين سيستم در ابتدا فاقد جبهه بوده كم فشار سوداني تقويت گرديده و از درياي سرخ ، رطوبت كافي را جذب مي

ده و  فعال و فعاليت خاصي ندارد، ليكن به مرور با عبور از روي درياي سرخ ، با توده هاي هواي اين منطقه برخورد نمو
 گردد.مي

شاود. در غيار   گيري از طريق استان خوزستان وارد كشور مياين سيستم در اكثر مواقع پس از تقويت و شكل
اينصورت پس از عبور از عربستان و كويت و توقف كوتاه بر روي خليج فارس و جذب رطوبت كافي ، استانهاي بوشاهر  

تاثير قرارداده و سپس به سمت شرق ، جنوب و جنوب شرقي كشايده   و هرمزگان و بعضاً نواحي مركزي كشور را تحت
درصد از مجموع جريانات هوايي استان خوزستان را اين سيساتم كام فشاار شاامل      23شود. به طور كلي در حدود مي
 گردد.مي

سطوح فوقاني ، بر مناطق تحات نفاوذ    Minor Troughو  Troughسيستم كم فشار سوداني همراه با 
هاي رگباري شديدي را به دنبال دارد كاه  خود در استانهاي خوزستان ، بوشهر و هرمزگان تاثير گذارده و بعضاً بارندگي

آورد . شايان ذكر است كه ريزش هاي ناشي از اين سيستم ، باه صاورت بااران    موجبات ايجاد سيالب ها را فراهم مي
 .مالحظه مي گردد

 
 ای سیستم کم فشار مدیترانه :2-1-4-1-2

درياي مديترانه از موقعيتي سيكلون ساز برخوردار است ، كه به همين جهت در ماههاي سردسال سيكلونهاي  
يابند. سپس با حركت اين سيكلونها به سمت شرق ، عمومااً بار روي كشاور قبارس     متعددي در آن منطقه تشكيل مي

هاايي را در  گردند. اين سيكلونها با ورود به كشور ، بارنادگي با عبور از روي تركيه وارد ايران مياي ايجاد نموده و زبانه
 شوند.از فالت ايران ، سبب مياي هاي گستردهبخش

هاا بسايار فعاال عمال نماوده و      هاي گرم اين سيستمدر حالتي كه زمين به اندازه كافي سااارد باشد ، جبهه
ها ، پس از عبور از تركياااه و برخورد با ارتفاعاات  آورند. گاهي اين سيستمي را به وجاااود ميهاي مناسببارناااادگي

شوند. يك شاااخه آن از طريق غرب و شمااااال غربي وارد كشور شده و پاس  آن مناطق ، به دو شااااخه تقسيم مي
گردد. شااااخه ديگار نياز ،    ر تركمنستان مياز ايجااااد بارناادگي روي اين مناطق ، از طريق خااراساااان وارد كشو

 نمايد.پس از عبور از عراق، وارد ايران شده و نهايتاً از طريق خراسان به سمت افغانستان طي مسير مي
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هاي كم فشار ساطح زماين را همراهاي    هنگامي كه تراف سطوح فوقاني با گراديان مناسب دما ، اين سيستم
هااي  توان بياان نماود كاه سيساتم    نمايند. در واقع ميمناطق تحت نفوذ، ريزش مي هاي موثري درنمايند، بارندگيمي

اي دريايي هستند، به سمت كشور ايران حركت نماوده و در  حارهبرخاسته از مديترانه و اقيانوس اطلس، كه ماهيتاً جنب
گردند. در سطح استان موجب مي هاي فالت ايران رازمستان همراه با سيستم هاي كم فشار بارانزا، حجم غالب بارندگي

هااي منطقاه را   ترين منشااء بارنادگي  اي ، مهمخوزستان ، پس از سيستم كم فشار سودان ، سيستم كم  فشار مديترانه
 دهند.تشكيل مي

كم فشار مديترانه اي ، همراه با جبهه گرم و ابرهاي پوششي بوده ،  هاي ناشي از سيستمنهايتاً اينكه بارندگي
 داومت بيشتري نسبت به سيستم كم  فشار سوداني ، برخوردار است.و از م

 

 های پرفشار سرد شمالی سیستم :3-1-4-1-2

هاي سردشمالي و يا شمال غربي تمامي فاالت اياران را تحات تااثير قارار      در فصول سرد سال اغلب سيستم
ترين سيستم پرفشار زمستانه باشند. شاخصها بر استانهاي جنوب كشور نيز تاثيرگذار دهند. ممكن است اين سيستممي

باشد، كه روي دشت سيبري تشكيل شده و هواي سرد و سنگين را از نواحي شمال شارقي كشاور   ، پرفشار سيبري مي
 نمايد.وارد فالت ايران مي

ر هواي برخاسته از اين مركز پرفشار، مناطق تحت نفوذ خود را از شمال خراسان تا خوزستان تحات تااثي   توده
سازد. در زمستان كشور به شادت تحات تااثير مساتقيم نوساانات فشاار       قرارداده و امواج سرما را براين مناطق وارد مي

گرمااي   تاوان اذعاان داشات كاه شادت سارما ياا       مركزي سيبري و گراديان فشار مربوط به آن قرار دارد. در واقع مي
د. به طوري كه هرچه فشار اين مركز بيشاتر باشاد ، شايب    زمستانهاي كشور ، به ميزان فعاليت اين سيستم بستگي دار

شود. سرماي شديد كه بعضي سالها تا نواحي جنوب شرقي ايران پيشروي فشار نيز افزايش يافته و شدت سرما بيشتر مي
باشاد. باه   هاي پايين تار ماي  نمايد، به طور قطع به علت فعاليت سيستم پرفشار سيبري و تمايل مركز آن به عرضمي

طوري كه طي اين سالها در استانهاي جنوبي كشور ، حداقل دماي مطلاق افات محسوساي داشاته و باه محصاوالت       
 گردد.كشاورزي خسارت وارد مي

 
 های کم فشار حرارتی عربستان و کویر سیستم :4-1-4-1-2

هاي كم فشار حرارتي صحراهاي عربستان و كويرهاي مركزي ايران ، بر استانهاي جنوبي در تابستان سيستم
گردد. شدت تاثير اين مراكز گراد نيز ميدرجه سانتي 50گذارد ، به طوري كه سبب افزايش دما تا بيش از كشور تاثير مي

داراي محادوده مطالعااتي خوزساتان    خش هاي وسيعي از كم فشار حرارتي بر منطقه مورد مطالعه موجب گرديده كه ب
 اقليم خشك و فراخشك باشند.

 
 شبکه ایستگاههای هواشناسی شناسایی: 2-4-1-2

گيري پارامترهاي مختلف اقليمي ، تاسايس و  ايستگاه هواشناسي، جهت ثبت و اندازه 225 استان خوزستاندر 
 84ايستگاه متعلق به سازمان هواشناساي كشاور    141برداري قرار گرفته است. از مجموع اين تعداد ايستگاه مورد بهره

 باشد.ايستگاه متعلق به وزارت نيرو )سازمان تحقيقات منابع آب ايران ( مي
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شاود  الذكر ، در ادامه گزارش به بررسي پارامترهاي اقليمي در ايستگاههايي پرداخته ماي توجه به موارد فوق با
االمكاان داراي  از طول دوره آماري مناسبي برخوردار بوده وحتي به لحاظ فاصله از كانون هاي توسعه مورد مطالعه، كه

  تري باشند.تجهيزات كامل
 مورد استفاده در بررسي هاي اقليمي كانون هاي توسعهستگاههاي هواشناسي ( ، مشخصات اي2-8جدول ) در

 ، ارائه شده است.

(، موقعيت ايستگاههاي هواشناسي ، نسبت به كاانون هااي توساعه ماورد مطالعاه ،و      2-1چنين در نقشه )هم
 دهستان هايي كه اين نقاط در آن استقرار يافته اند، نشان داده شده است.
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 محدوده مطالعاتی(: مشخصات ایستگاههای هواشناسی 2-8جدول)

 

ارتفاع از سطح  عرض جغرافيايی طول جغرافيايی نوع ايستگاه نام شهرستان ايستگاه نام گانون

 )متر(  دريا

طول دوره  سال تاسيس

 آماری

 سازمان موسس ايستگاه

 -کل چندار -پاراه

 ممبين

 سازمان هواشناسی 5 1376 660 32و ْ     00َ  49و ْ  50َ   تبخيرسنجی ايذه  سوسن

 وزارت نيرو 31 1359 700 31و ْ    59َ  49و ْ    52َ  سنجیباران ايذه سوسن

 وزارت نيرو 40 1350 983 32و ْ     04َ  49و ْ     36َ تبخيرسنجی مسجد سليمان سدکارون

 سازمان هواشناسی )ت(18 1346 72 32و ْ   14َ  48و ْ    48َ کليماتولوژی شوشتر گتوند کيارس-پل پرزين

 وزارت نيرو 44 1345 100 32و ْ   15َ    48و ْ     49َ  تبخيرسنجی شوشتر گتوند

 وزارت نيرو )ت(20 1347 2 31و ْ     54َ  49و ْ     19َ  تبخيرسنجی مسجد سليمان خسروآباد )اروند( تاچگر -جريك 

تنگ -بازار دره

 چاره-شيخ

 سازمان هواشناسی 29 1347 313 30و ْ   36َ  50و ْ  14َ  سينوپتيك بهبهان بهبهان

 وزارت نيرو 33 1345 330 30و ْ    32َ   50و ْ   24َ  تبخيرسنجی بهبهان آب شيرين(خيرآباد )

-کوثر-ديونی

 چشمه شيرين

 سازمان هواشناسی )ت(2 1366 400 32و ْ   30َ  48و ْ    35َ سنجی باران دزفول بانباغچه

 سازمان هواشناسی - - 500 32و ْ   34َ  48و ْ  43َ   سنجی باران دزفول ليوس

پل  -للر  -زابوت 

 نگين

 سازمان هواشناسی 13 1376 1200 32و ْ  17َ   49و ْ    47َ سنجی باران مسجد سليمان پاياب شالل

 سازمان هواشناسی 36 1347 5/150 31و ْ    16َ  49و ْ  36َ  سينوپتيك رامهرمز رامهرمز سرگچ

 وزارت نيرو 44 1346 155 31و ْ     17َ  49و ْ     36َ تبخيرسنجی رامهرمز پاگچی رامهرمز

 سازمان هواشناسی 44 1346 59 32و ْ   05َ  48و ْ   43َ کليماتولوژی شوشتر کشت و صنعت کارون شعيبيه -قلی پور

 سازمان هواشناسی 14 1376 3350 31و ْ   30َ    50و ْ   12َ  سنجی باران ايذه .…امامزاده عبدا کستی -واجل 

 وزارت نيرو 14 1376 730 32و ْ       18َ  49و ْ    19َ  سنجیباران مسجد سليمان بی ترخونبی آرپناه -هارکله 

 سازمان هواشناسی 13 1997 490 32ْ  و  24َ  49و ْ   14َ  سنجی باران مسجد سليمان دره بوری

 سازمان هواشناسی 11 1378 90 32و ْ   14َ  48و ْ   15َ  سنجی باران شوش سرخه)خوزستان( غرب کرخه

 سازمان هواشناسی 23 1365 450 32و ْ   47َ  48و ْ 31َ کليماتولوژی انديمشك مازو منگره

 سازمان هواشناسی 44 1346 63 32و ْ   05َ  48و ْ  21َ  کليماتولوژی شوش هفت تپه پشمينه زار
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 بارندگی: 3-4-1-2

 

 منشاء بارندگی  :1-3-4-1-2

اي باوده و سيساتم كام فشاار     هاي انجام گرفته ، رژيم ، بارندگي محدوده مطالعااتي مديتراناه  مطابق بررسي
رود. بدين جهت حجم اصلي ريزش هاي جاوي سااالنه در فصاول    ميبه شمار  سودان ، از جمله منابع بارانزاي منطقه

 گردد.پائيز و زمستان، حادث مي
اي ، كننده در مناطق جناب حااره  هاي عملاي است كه مكانيزمموقعيت جغرافيايي محدوده مطالعاتي به گونه

ستم پرفشار ديناميكي مستقر شود كه سيحاكم بر سرنوشت اين بخش از كشور است. بارندگي هاي حوزه زماني آغاز مي
تر جغرافيايي حركت نموده و به استوا نزدياك گاردد. در ايان حالات ،     بر روي فالت ايران ، به سوي عرض هاي پايين

كنند. اين جابجايي معموالً در اواسط مهرماه صورت گرفته و امواج بارانزاي غربي امكان ورود به داخل كشور را پيدا مي
يابند. از اين رو منشاء اصلي هاي منظم خاتمه ميماه با استقرار مجدد مركز پرفشار مذكور ، بارندگيدر اواخر ارديبهشت 

زايي دانست كه به تناوب از اوايل پاائيز تاا اواساط بهاار ،     هاي بارانتوان سيستمهاي محدوده مطالعاتي را ميبارندگي
 گردند.وي ميهاي جمنطقه را تحت تاثير خود قرارداده و سبب بروز ريزش

گردناد.  بارندگي كوهستاني يا اورگرافيك نيز در برخي از نواحي موجب افزايش بارندگي ساالنه اين مناطق مي
اين نوع بارندگي ، باعث نفوذ توده هواي مرطوب از جنوب منطقه شده كه در نتيجه تخليه رطوبتي توده هاواي صاعود   

 گردد.كرده در امتداد ارتفاعات را سبب مي
هاي جاوي شاديد در   توان در برخي سالها مشاهده نمودكه موجب ريزشيتاً اينكه پديده مونسون را نيز مينها
 گردند.تابستان مي

 
 های ماهانه و ساالنهبارندگی: 2-3-4-1-2

هااي ماهياناه وسااليانه در محال ايساتگاههاي      جهت دستيابي به مقادير متوسط ، حداكثر و حداقل بارنادگي 
ده مورد مطالعه، نياز به انتخاب يك دوره مشترك آماري بوده كه عالوه بر مبين بودن شرايط اقليماي  هواشناسي محدو

تاوان  منطقه ، نياز كمتري به فرآيند بازسازي و تكميل آماري داشته باشد. هدف از انتخاب اين دوره پايه مشترك را مي
زي آمار در دوران متواتر ترسالي و خشكسالي دانست. ساهاي ترسالي و خشكسالي و همگنپرهيز از تاثير مضاعف دوره

هاي بالنسبه سعي برآن بوده كه در انتخاب اين دوره مشترك آماري مواردي نظير : برخورداري طول دوره آماري از دوره
 ها ، مدنظر قرار گيرد.يكسان تر و خشك استفاده كمتر از آمار بازسازي شده و نياز كمتر براي بازسازي داده

، جهات   1389-90الاي   1345-46ساله از سال آباي   45الذكر ، دوره مشترك آماري ا عنايت به موارد فوقب
 دستيابي به پارامترهاي بارندگي در سطح ايستگاههاي واقع در عرصه مطالعاتي ، انتخاب شده است.

ار و ضاريب تغييارات،   نتايج بررسي هاي انجام شده ، شامل مقادير ميانگين ، حداقل ، حداكثر ، انحاراف معيا  
 (، ارائه گرديده است.2-9جدول ) درهاي ماهيانه و ساليانه ، بارندگي
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 متر(ماهانه و ساالنه ایستگاههای هواشناسی محدوده مطالعاتی )واحد: میلی (: رژیم بارندگی2-9جدول)

 
 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر پارامتر نام ايستگاه

ن
وس
س

 

 7/838 0/0 5/2 0/0 1/ 4 6/42 0/87 1/146 7/141 6/176 4/152 9/80 3/7 ميانگين

 6/265 0/0 7/6 0/0 2/3 2/52 8/54 5/75 7/67 5/75 1/91 3/55 3/12 انحراف معيار

 7/31 - 9/264 - 8/226 6/122 0/63 7/51 8/47 7/42 8/59 4/68 0/168 ضريب تغييرات

 1559 0/0 0/39 0/0 0/18 0/280 0/259 0/322 0/293 5/442 5/442 5/233 5/59 حداکثر

 2/459 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 5/21 0/45 0/13 0/0 0/0 حداقل

ن 
رو
کا
د 
س

ر( 
پو
اس
عب
د 
هي
)ش

 

 6/597 0/0 2/0 0/0 3/8 3/43 5/105 6/92 6/103 5/100 3/92 2/48 1/3 ميانگين

 7/205 0/0 8/0 0/0 5/25 8/49 7/63 8/54 7/48 1/70 9/68 0/30 0/5 انحراف معيار

 4/34 0/0 1/345 0/0 9/306 9/114 4/60 1/59 0/47 8/69 8/74 3/62 6/161 ضريب تغييرات

 0/983 0/0 0/4 0/0 5/120 5/167 5/233 0/202 0/180 5/317 0/263 5/90 0/16 حداکثر

 5/370 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/8 0/3 5/13 0/11 5/9 5/0 0/0 حداقل

ند
تو
گ

 

 3/400 1/0 1/0 0/0 0/0 8/14 7/44 2/58 6/78 5/80 4/79 4/41 5/2 ميانگين

 2/152 5/0 3/0 0/0 2/0 1/21 7/45 5/40 1/50 0/49 3/67 2/48 6/5 انحراف معيار

 38/ 7/578 7/578 - 1/426 2/142 1/102 6/69 8/63 8/60 8/84 6/116 7/219 ضريب تغييرات

 682/ 0/3 0/2 0/0 0/1 0/88 0/181 5/149 0/220 0/200 0/268 0/178 0/20 حداکثر

 201/ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/6 5/0 0/4 0/0 0/0 حداقل

ن
ها
هب
ب

 

 8/329 0/0 6/0 0/0 7/0 9/3 1/22 4/50 9/37 3/94 1/74 1/41 6/4 ميانگين

 8/130 0/0 3/1 0/0 2/2 1/5 4/17 4/37 2/27 1/50 2/41 6/46 3/5 انحراف معيار

 7/39 - 0/208 - 1/329 8/128 9/78 1/74 7/71 1/53 5/55 5/113 7/113 ضريب تغييرات

 4/628 0/0 0/6 0/0 0/13 8/26 1/82 0/146 5/101 5/194 8/190 5/245 0/21 حداکثر

 1/158 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/4 5/0 0/0 0/0 حداقل

ن
 با
چه
اغ
ب

 

 8/510 0/0 0/0 1/1 7/4 1/7 9/46 0/113 9/84 3/74 3/81 7/91 0/6 ميانگين

 1/133 0/0 0/0 6/1 7/7 5/5 3/24 1/44 7/35 2/40 4/48 9/51 0/5 انحراف معيار
 26/- - - 7/148 9/165 4/78 8/51 0/39 1/42 1/54 6/59 6/56 3/83 ضريب تغييرات

 2/726 0/0 0/0 0/10 0/47 8/32 2/108 6/205 8/164 2/202 4/232 0/243 0/28 حداکثر
 1/287 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/15 0/0 0/0 0/0 0/10 0/0 حداقل
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 متر(مطالعاتی )واحد: ميلیماهانه و ساالنه ايستگاههای هواشناسی محدوده  (: رژيم بارندگی2-9جدول)ادامه 

 
 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر پارامتر نام ايستگاه

مز
هر
ام
 ر
ی
گچ
پا

 

 9/300 1/0 1/0 0/0 7/0 1/7 5/25 7/50 4/57 2/65 6/68 3/22 3/ 1 ميانگين

 2/113 6/0 3/0 0/0 0/3 2/9 2/27 5/46 5/46 2/44 7/56 7/28 7/9 انحراف معيار

 6/37 9/513 9/583 - 5/416 0/130 4/106 7/91 0/81 7/67 6/82 0/129 5/318 ضريب تغييرات

 534/ 5/3 0/2 0/0 5/17 5/39 5/109 0/183 0/232 5/167 0/205 5/115 0/48 حداکثر

 5/97 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/8 0/0 0/0 0/0 0/0 حداقل

مز
هر
ام
ر

 

 4/333 0/0 1/0 1/0 0/0 5/4 2/24 3/48 5/44 3/80 3/83 0/35 1/13 ميانگين

 4/109 0/0 5/0 5/0 2/0 6/6 3/21 6/45 9/31 9/43 8/58 7/39 2/15 انحراف معيار

 8/32 - 3/364 2/435 4/466 8/147 1/88 4/94 6/71 7/54 6/70 6/113 7/115 ضريب تغييرات

 559/ 0/0 0/3 8/2 0/1 0/31 0/85 0/253 4/154 5/205 8/215 5/151 6/59 حداکثر

 5/108 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/2 0/2 0/0 0/0 حداقل

زو
ما

 

 1/558 0/0 2/0 0/0 7/0 8/4 5/47 3/106 7/112 3/117 2/74 2/74 4/20 ميانگين

 4/205 0/0 3/0 0/0 7/1 8/7 2/39 3/54 7/61 9/60 6/55 1/65 4/29 انحراف معيار

 8/36 - 6/197 - 2/238 6/164 7/82 1/51 8/54 0/52 9/74 6/87 3/144 ضريب تغييرات

 8/1045 0/0 0/2 0/0 0/10 0/47 5/222 0/254 8/236 5/301 5/301 8/351 0/174 حداکثر

 4/212 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 حداقل
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منظور بررسي كامل تر كانون هاي توسعه مورد مطالعه و با توجه به محدوديت آمارهاي بارنادگي  به 
ايستگاههاي معرف، موقعيت استقرار كانون هاي توسعه با استفاده از نقشه هم باران تدقيق گرديده و نتايج آن 

 . ( نمايش داده شده است3-1( ارايه شده است. و همچنين در نقشه )2-10در جدول )

 
 (: میزان میانگین بارندگی در کانون های توسعه مورد مطالعه بر اساس نقشه هم باران2-10جدول )

 (mmميزان بارندگی ) نام کانون نام شهرستان رديف
1 

 انديکا

 800-900 پل نگين 

 800-900 زابوت 2

 800-900 للر  3

4 

 انديمشك

 500-600 پشمينه زار

 200-300 غرب کرخه 5

 700-800 منگره 6

7 

 ايذه

 700-800 پاراه سوسن

 500-600 کل چنار 8

 800-900 ممبين 9

10 

 باغملك

 600-700 کستی

 600-700 واجل 11

12 

 بهبهان

 400-450 تنگ شيخ 

 500-600 چاره يگك 13

 450-500 دره بازار  14

15 

 دزفول

 700-800 چشمه شيرين

 600-700 ديونی 16

 500-600 کوثرشهرك  17

 350-400 سرگچ رامهرمز 18

19 

 شوشتر

 250-300 شعيبيه 

 300-350 شهرك قلی پور  20

21 

 گتوند

 500-600 پل پرزين 

 500-600 کيارس 22

23 

 اللی

 700-800 آرپناه

 600-700 هارکله 24

25 

 مسجدسليمان

 500-600 تاچگر

 500-600 جريك 26
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 بارندگی فصلی : 3-3-4-1-2

 
( مي توان مقادير بارندگي فصلي را در ايستگاههاي هواشناسي محادوده مطالعااتي   2-11جدول ) در 

( نيز مشاهده مي شود مقادير بارنادگي فصالي در ايساتگاههاي    3-3مشاهده نمود. همان طور كه در جدول )
 مختلف مقادير گوناگوني را نشان مي دهد. 

 
 بارندگی فصلی در ایستگاههای هواشناسی محدوده مطالعاتی(: مقادیر 2-11جدول )

 جمع تابستان بهار زمستان پاييز پارامتر نام ايستگاه

پاگچی 

 رامهرمز

 9/300 2/0 3/33 3/173 94 حجم )ميليمتر(

 100 1/0 11 6/57 3/31 نسبت )درصد(

 4/333 2/0 7/28 1/173 4/131 حجم )ميليمتر( رامهرمز

 100 1/0 8/8 7/51 4/39 نسبت )درصد(

 8/640 1 1/98 361 7/180 حجم )ميليمتر( چشمه شيرين

 100 1/0 3/15 4/56 2/28 نسبت )درصد(

 7/838 5/2 131 4/464 6/240 حجم )ميليمتر( سوسن 

 100 3/0 6/15 4/55 7/28 نسبت )درصد(

 8/329 6/0 7/26 6/182 8/119 حجم )ميليمتر( بهبهان

 100 2/0 1/8 4/55 3/36 نسبت )درصد(

خيرآباد )آب 

 شيرين(

 5/380 7/0 8/48 6/216 4/113 حجم )ميليمتر(

 100 2/0 9/12 57 9/29 نسبت )درصد(

 3/558 2/0 0/53 3/336 8/168 حجم )ميليمتر( مازو 

 100 0/0 5/9 2/60 2/30 نسبت )درصد(

سردشت 

 دزفول 

 9/509 0/0 7/58 2/272 0/179 حجم )ميليمتر(

 100 0/0 5/11 4/53 1/35 نسبت )درصد(

سد کارون 

)شهيد 

 عباسپور(

 6/597 2/0 1/157 7/296 6/143 حجم )ميليمتر(

 100 0/0 3/26 6/49 0/24 نسبت )درصد(
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 دما : 4-4-1-2

 دمای ماهیانه و سالیانه : 1-4-4-1-2

فيزيكي و بيولوژيكي را بر روي انرژي حاصل از تشعشع رسيده به سطح زمين ، تمامي فرآيندهاي 
گردد كه اختالف فشار و شود. نابرابري تشعشع رسيده تا سرتاسر سطح زمين ، موجب ميكره زمين باعث مي

سپس اختالف دما به وجود آيد كه هريك سبب ايجاد حركت در اتمسفر مي گردد و آخراالمر وضعيت جوي را 
 در يك سري زماني بلند مدت اقاليم مختلفي پديد آيد.گردد كه آورند . اين عامل باعث ميپديد مي

تر ، دماي خشك كنند، شامل تركيبي از دمايعواملي كه وضعيت حرارتي يك منطقه را مشخص مي
، نقطه شبنم ، دماي حداقل ، دماي حداكثر ، متوسط دما ، حداكثر مطلق دما ، حداقل مطلق دما ، دماي سطح 

باشند. ، دماي آب ، تغييرات دامنه حرارتي و واحدهاي گرمايي و سرمايي ميخاك ، دماي اعماق مختلف خاك 
تمامي اين عوامل ، تابعي از عرض جغرافيايي ، ارتفاع از سطح دريا ، توزيع خشكي و دريا ، ناهمواري زمين ، 

 ها و توده هواها در فصول گوناگون هستند.جريانهاي اقيانوس و شيوه حركتي سيستم
هاي اصلي توزيع موجودات زناده را  . عوامل حرارتي توام با عوامل رطوبتي ، مشخصهخالصه اينكه 

دهند و انرژي خورشيدي در سيستم زيستي اتمسفر ، سبب پيدايش دما شاده  هاي زيستي تشكيل ميدر پيكره
اري بلناد ،  گردد. ضمن اينكه در يك مقياس آمروزي دما را منجر ميكه در دوره زماني كوتاه ، تغييرات شبانه

 انجامد.اين پديده به تغييرات اقليمي مي
هااي آمااري   در فصل حاضر گزارش ، سعي برآن بوده تا به بررسي و تحليل نتايج حاصل از بارازش 

پارامتر دما در ايستگاههاي هواشناسي واقع در گستره مطالعاتي ، پرداخته شود. زنجياره اطالعاات دماايي در    
گاههاي كشاورزي ، سينوپتيك ، كليماتولوژي و تبخير سنجي دريافت شده و مورد محدوده مطالعاتي ، از ايست

 ارزيابي و تحليل كارشناسي قرار گرفته است.
اي استفاده گردياده ، كاه در   در زمينه آناليز كيفي ، از آزمونهاي گردش طول ميانه و همگني منطقه

هااي  تگاههاي واجاد شارايط ، صارفنظر از دوره   اين راستا تالش برآن بوده كه از اطالعات آماري تمامي ايس
( ، مقادير پارامترهاي دماي ماهانه و 2-12) گيري الزم و منطقي به عمل آيد. در جدول شمارهآماري آن بهره

 ساالنه در ايستگاههاي منتخب محدوده مورد بررسي ، ارائه گرديده است.
 گردد: براساس اطالعات اين جدول ، نتايج ذيل حاصل مي

گاراد ، مرباوط باه ايساتگاه پااگچي      درجاه ساانتي   58داكثر دماي مطلق ثبت شده به ميزان ح -
 رامهرمز است.

 دزفاول گراد ، مرباوط باه ايساتگاه    درجه سانتي – 0/9حداقل دماي مطلق ثبت شده به ميزان  -
 باشد.مي

اه تارين مااه ساال و مردادما    ماه خنكدر اكثر ايستگاههاي منتخب محدوده مورد بررسي ، دي -
 ترين ماه است.گرم

تارين  گاراد خناك  درجاه ساانتي   1/21( با متوسط درجه حرارت ساالنه  نيرو) باغملكايستگاه  -
تارين  گاراد ، گارم  درجه سانتي 8/25با متوسط درجه حرارت ساالنه  رامهرمزايستگاه و ايستگاه 

 ايستگاه در بين ايستگاههاي مورد بررسي در محدوده مطالعاتي هستند.
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 گراد(پارامترهای دمای ماهانه و ساالنه در محل ایستگاههای هواشناسی منتخب محدوده مورد بررسی )واحد : درجه سانتی ر(: مقادی2-12جدول)

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر پارامتر نام ايستگاه

 باغملك

 4/29 3/38 1/42 8/42 5/40 2/35 8/27 2/20 3/17 1/15 5/18 7/23 8/31 ميانگين دمای حداکثر

 9/13 8/19 2/24 6/25 8/21 4/17 5/11 1/7 7/4 7/3 1/6 8/9 1/15 ميانگين دمای حداقل

 7/21 0/29 2/33 2/34 1/31 3/26 7/19 6/13 0/11 4/9 3/12 8/16 4/23 ميانگين دمای روزانه

 5/49 5/43 0/48 5/49 5/46 0/42 0/37 0/28 0/27 0/25 0/30 2/32 5/38 دمای حداکثر مطلق

 -0/6 0/12 0/19 0/20 0/15 0/8 0/1 -1/0 -0/5 -0/6 -0/5 0/2 0/10 دمای حداقل مطلق

 بهبهان

 2/32 9/40 0/45 8/44 7/43 8/38 5/31 0/23 8/19 8/17 4/20 9/25 8/34 ميانگين دمای حداکثر

 8/16 4/22 5/27 4/28 1/25 4/21 7/15 1/10 4/7 2/7 7/7 8/11 4/17 ميانگين دمای حداقل

 5/24 6/31 2/36 6/36 4/34 1/30 6/23 5/16 6/13 5/12 1/14 8/18 1/26 ميانگين دمای روزانه

 6/50 6/46 8/49 6/50 6/48 8/46 6/41 8/31 2/30 2/26 6/30 6/33 6/42 دمای حداکثر مطلق

 -8/2 0/16 8/21 0/23 6/19 2/13 8/6 0/3 -8/2 0/0 2/0 0/0 0/11 دمای حداقل مطلق

 مسجد سليمان

 3/31 7/40 6/44 1/45 9/42 5/37 1/30 8/21 3/18 2/16 9/18 3/25 1/34 ميانگين دمای حداکثر

 1/19 1/26 4/30 3/31 2/28 1/24 5/17 5/11 6/8 5/7 6/9 1/14 7/20 ميانگين دمای حداقل

 2/25 4/33 5/37 2/38 5/35 8/30 8/23 6/16 4/13 8/11 2/14 7/19 4/27 ميانگين دمای روزانه

 6/51 6/46 6/49 6/51 0/50 6/47 4/39 8/31 0/29 6/25 0/30 0/33 2/42 دمای حداکثر مطلق

 -4/4 6/16 0/22 0/24 2/23 4/14 0/7 8/1 -4/4 -6/0 5/0 4/3 5/13 دمای حداقل مطلق

 رامهرمز

 5/32 8/41 5/45 8/45 2/44 3/39 8/31 6/23 6/19 8/16 7/19 6/26 2/35 ميانگين دمای حداکثر

 2/19 7/25 5/29 0/30 5/27 0/24 1/18 4/12 2/9 1/8 1/10 6/14 0/21 ميانگين دمای حداقل

 8/25 8/33 5/37 9/37 8/35 7/31 9/24 0/18 4/14 5/12 9/14 6/20 1/28 ميانگين دمای روزانه

 6/51 6/48 2/50 6/51 6/50 8/47 8/40 8/32 0/31 2/27 0/31 0/35 0/43 دمای حداکثر مطلق

 -8/0 4/18 6/22 4/23 6/21 6/15 6/7 8/2 -8/0 -6/0 6/0 2/2 4/13 دمای حداقل مطلق

سد کارون 

)شهيد 

 عباسپور(

 4/29 0/41 4/43 8/43 8/39 9/30 9/23 0/19 2/15 7/14 1/19 6/26 8/34 ميانگين دمای حداکثر

 7/15 9/22 5/26 9/25 8/21 6/17 4/12 9/8 5/6 2/6 7/8 7/13 7/17 ميانگين دمای حداقل

 5/22 0/32 0/35 7/34 8/30 6/23 1/18 9/13 8/10 4/10 8/13 1/20 2/26 ميانگين دمای روزانه

 5/50 0/49 5/50 0/50 0/49 0/43 5/37 4/30 5/28 3/30 0/35 9/40 5/49 دمای حداکثر مطلق

 -5/5 0/8 0/14 5/10 5/10 0/3 0/2 -0/2 -5/4 -5/5 -5/2 -5/4 5/4 دمای حداقل مطلق
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 گراد()واحد : درجه سانتی(: مقادير پارامترهای دمای ماهانه و ساالنه در محل ايستگاههای هواشناسی منتخب محدوده مورد بررسی 2-12ادامه جدول)

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر پارامتر نام ايستگاه

 هفت تپه

 0/32 2/41 6/44 6/45 8/43 1/38 6/30 3/24 5/19 1/17 0/19 8/25 4/34 ميانگين دمای حداکثر

 9/14 6/19 4/23 4/24 8/22 1/20 6/14 8/9 4/6 2/5 5/6 5/10 4/15 ميانگين دمای حداقل

 4/23 4/30 0/34 0/35 3/33 1/29 6/22 1/17 0/13 2/11 8/12 2/18 9/24 ميانگين دمای روزانه

 0/53 2/47 2/50 0/53 0/50 0/47 0/41 2/35 5/30 6/27 2/28 5/35 0/42 دمای حداکثر مطلق

 -0/8 2/12 6/15 0/0 5/11 6/8 6/3 -2/1 -0/6 -0/8 -5/2 -5/3 6/5 دمای حداقل مطلق

 دزفول

 1/32 7/41 1/45 0/46 8/43 8/37 3/30 9/23 7/19 0/17 4/19 1/26 7/34 ميانگين دمای حداکثر

 8/15 4/21 9/25 5/26 1/24 6/20 8/14 9/9 7/6 4/5 9/6 9/10 4/16 ميانگين دمای حداقل

 0/24 5/31 5/35 2/36 0/34 2/29 6/22 9/16 2/13 2/11 1/13 5/18 6/25 ميانگين دمای روزانه

 6/53 5/48 0/52 6/53 0/50 5/47 5/40 0/36 0/29 5/28 0/29 0/35 5/43 دمای حداکثر مطلق

 -0/9 0/10 5/16 0/19 0/16 0/10 0/3 -0/2 -0/4 -0/9 -0/2 0/1 0/6 دمای حداقل مطلق

 مازو

 4/31 2/41 2/45 8/45 6/42 9/36 4/29 6/21 3/18 6/16 5/19 5/25 9/33 ميانگين دمای حداکثر

 5/16 0/23 9/27 9/28 4/24 2/20 2/14 2/9 0/7 9/5 0/8 7/11 9/17 ميانگين دمای حداقل

 0/24 1/32 6/36 4/37 5/33 5/28 8/21 4/15 6/12 3/11 8/13 6/18 9/25 ميانگين دمای روزانه

 0/50 0/47 5/49 0/50 0/50 0/46 0/43 0/31 0/36 0/28 0/32 0/37 0/46 دمای حداکثر مطلق

 -0/5 5/14 0/20 7/20 0/14 0/11 5/1 0/0 0/0 -0/5 -0/1 -0/4 0/6 دمای حداقل مطلق

 ميانگين دمای حداکثر 9/35 2/27 5/20 3/16 0/16 1/19 1/24 2/31 9/38 8/43 2/45 8/41 0/30

 سوسن

 ميانگين دمای حداقل 3/15 2/12 0/8 2/6 6/5 6/7 7/10 4/15 7/19 1/23 1/24 1/20 0/14

 ميانگين دمای روزانه 6/25 7/19 3/14 3/11 8/10 4/13 4/17 3/23 3/29 5/33 6/34 9/30 0/22

 دمای حداکثر مطلق 0/45 0/39 0/30 0/26 0/26 0/32 0/37 0/46 5/49 0/50 0/50 5/49 0/50

 دمای حداقل مطلق 0/9 0/5 5/1 0/0 0/0 0/0 5/1 5/5 0/10 0/13 0/13 0/12 0/0

 ميانگين دمای حداکثر 8/33 4/26 8/19 4/16 5/16 2/19 8/23 9/29 7/37 0/42 0/42 7/37 8/28

 باغ ملك )نيرو(

 ميانگين دمای حداقل 5/15 2/11 5/7 6/4 4/ 3 4/6 6/9 9/13 1/19 3/23 2/24 5/20 3/13

 ميانگين دمای روزانه 7/24 8/18 7/13 5/10 4/10 8/12 7/16 9/21 4/28 6/32 1/33 1/29 1/21

 دمای حداکثر مطلق 5/40 5/39 0/31 5/28 5/27 5/30 5/38 5/42 5/52 5/52 5/50 5/49 5/52

 دمای حداقل مطلق 5/7 0/5 0/0 -0/4 -0/4 -0/1 0/1 5/5 5/7 0/15 5/14 0/12 -0/4

 ميانگين دمای حداکثر 8/37 9/29 7/22 1/19 2/19 3/22 4/27 3/34 8/41 5/44 7/44 2/42 2/32

 پاگچی رامهرمز

 ميانگين دمای حداقل 2/19 9/13 2/9 9/6 9/6 2/10 3/13 2/18 0/22 3/24 5/25 3/23 1/16

 ميانگين دمای روزانه 5/28 9/21 9/15 0/13 1/13 2/16 4/20 2/26 9/31 4/34 1/35 7/32 1/24

 دمای حداکثر مطلق 5/49 0/48 0/48 0/31 0/29 0/35 0/45 5/48 5/49 0/58 5/50 0/50 0/58

 دمای حداقل مطلق 0/6 0/1 0/0 -0/5 -0/3 -5/2 0/3 0/7 0/12 5/14 5/14 5/12 -0/5
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 گراد(سانتی(: مقادير پارامترهای دمای ماهانه و ساالنه در محل ايستگاههای هواشناسی منتخب محدوده مورد بررسی )واحد : درجه 2-12ادامه جدول)

 نام ايستگاه پارامتر مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

 ميانگين دمای حداکثر 2/37 6/28 3/21 6/17 1/18 7/21 2/28 0/36 0/43 6/45 9/45 7/42 0/32

 گتوند

 ميانگين دمای حداقل 7/22 2/17 4/11 3/9 3/9 2/11 3/16 7/20 9/25 4/27 1/30 5/26 0/19

 ميانگين دمای روزانه 8/29 4/21 3/16 4/13 7/13 8/16 0/22 9/28 5/34 4/36 6/37 6/34 5/25

 دمای حداکثر مطلق 0/44 0/43 0/32 0/27 0/26 0/32 0/40 0/46 0/49 0/52 0/50 0/50 0/52

 دمای حداقل مطلق 0/10 0/5 0/2 -0/1 0/0 0/0 0/0 0/13 0/18 0/19 0/25 14 -0/1
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 .( ، خطوط هم دماي متوسط ساالنه در عرصه مطالعاتي ، ارائه شده است4-1در نقشه شماره )
به منظور ارايه سيماي دقيقتري از ميزان دما در كانون هاي توسعه ماورد مطالعاه و باا توجاه باه محادوديت       

موقعيت استقرار كانون هاي توسعه با استفاده از نقشاه هام دماا تادقيق      آمارهاي دما در ايستگاههاي معرف، بر اساس
 ( ارايه شده است. 2-13گرديده و نتايج آن در جدول )

 
 میانگین بارندگی در کانون های توسعه مورد مطالعه بر اساس نقشه هم باران میزان(: 2-13جدول )

 (درجه سانتی گراد) دماميزان  نام کانون نام شهرستان رديف
1 

 انديکا

 18-20 پل نگين 

 14-16 زابوت 2

 12-14 للر  3

4 

 انديمشك

 20-22 پشمينه زار

 24-26 غرب کرخه 5

 12-14 منگره 6

7 

 ايذه

 16-18 پاراه سوسن

 18-20 کل چنار 8

 12-14 ممبين 9

10 

 باغملك

 18-20 کستی

 18-20 واجل 11

12 

 بهبهان

 20-22 تنگ شيخ 

 20-22 چاره يگك 13

 22-24 دره بازار  14

15 

 دزفول

 22-24 چشمه شيرين

 22-24 ديونی 16

 22-24 شهرك کوثر 17

 22-24 سرگچ رامهرمز 18

19 

 شوشتر

 24-26 شعيبيه 

 24-26 شهرك قلی پور  20

21 

 گتوند

 24-26 پل پرزين 

 24-26 کيارس 22

23 

 اللی

 16-18 آرپناه

 20-22 هارکله 24

25 

 مسجدسليمان

 22-24 تاچگر

 22-24 جريك 26
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 یخبندان روزهایتعداد : 5-4-1-2

 
گردد. گراد كمتر باشد، يخبندان محسوب ميبرحسب تعريف ، هر گاه حداقل دماي روزانه از صفر درجه سانتي

گياري  ثبات و انادازه  پارامتر روز يخبندان يكي از متغيرهاي اقليمي است كه تنها در محل ايساتگاههاي ساينوپتيك ،   
 شود.مي

، تعداد روزهاي يخبندان  ايستگاههاي سينوپتيك معرف محدوده مطالعاتيهاي انجام شده در براساس بررسي
 متغير است. دزفولروز در ايستگاه  4/4روز در ايستگاه شوشتر تا حداكثر  3/0از حداقل 

( ، ميانگين تعداد روزهاي يخبندان در ماههاي مختلف سال در طول دوره آماري ايستگاههاي 4-3در جدول )
 ، ارائه شده است. مورد بررسيسينوپتيك 

الزم به ذكر است كه تقريباً تمامي ايستگاههاي سينوپتيك استان خوزساتان در منااطق پسات و كام ارتفااع      
كانونهااي   تواند معرف مناسبي براي كال ( ، نمي2-14جهت ارقام مندرج در جدول )اند، كه به همين استان قرار گرفته

 باشد. مورد مطالعه
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 (: میانگین تعداد روزهای یخبندان در ماههای مختلف سال در طول دوره آماری در ایستگاههای منتخب 2-14)جدول

 ساالنه
SEP AUG JULY MAY APR MAR FEB JAN DEC NOV OCT ماه 

 مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ايستگاه

 بهبهان 0 1/0 0 3/0 1/- 0 0 0 0 0 0 0 4/1

 دزفول 0 0 8/0 4/2 9/0 3/0 0 0 0 0 0 0 4/4

 ايذه 0 4/0 4/0 1/- 6/1 3/0 0 0 0 0 0 0 7/3

 سليمان مسجد 0 0 0 1/0 5/0 0 0 0 0 0 0 0 6/0

 رامهرمز 0 0 0 2/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 4/0

 آباد دزفولصفی 0 0 2/0 1/- 7/0 0 0 0 0 0 0 0 9/1

 شوشتر 0 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 3/0
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 باد: 6-4-1-2

خورد. جريان هاوا شاروع شاده و بااد تولياد      مطابق تعريف هنگامي كه تعادل حرارتي هوا برهم مي
خاوردن تعاادل   دهاد. بارهم  شود كه خود سبب جابجايي دما و رطوبت شده و ميزان تبخير را ا فزايش ميمي

 باشد.حرارتي، در اثر يكسان نبودن نقاط مختلف زمين به لحاظ گرم شدن بوده و متناسب با ميادين فشار مي
بستگي به فاكتورهاي جريانات هوايي در نزديكي سطح زمين به علت اصطكاك با آن پيچيده بوده و 

هاي انجام شده بر روي پارامتر باد ، به عنوان ياك  متعددي از جمله عوارض موجود دارد. در خصوص بررسي
گياري و ثبات پارامترهااي    گيرد. وظيفه انادازه عامل آب و هوايي ، معموالً سرعت و جهت آن مدنظر قرار مي

تحت مالكيت سازمان هواشناسي كشور اسات . ضامناً   مختلف مربوط به باد ، برعهده ايستگاههاي سينوپتيك 
نياز ايان پاارامتر     –برحسب دستگاههاي موجاود   –اينكه در برخي از ايستگاههاي تبخيرسنجي وزارت نيرو 

 شود.گيري و ثبت مياندازه
سازمان هواشناسي كشور ، اطالعات ثبت شده سمت و سرعت باد در ايستگاههاي ساينوپتيك را در  

كند. اين اطالعات شامل متوساط سارعت   هاي هواشناسي چاپ و منتشر مياي در سالنامهويژه هايقالب فرم
 ترين باد ثبت شده است.باد ، جهت و سرعت وزش باد غالب، و سريع

شاود. در واقاع اطالعاات    نوبت در طول يك شبانه روز تكرار مي 8هاي انجام شده حداقل بانيديده
روزي ثبات و قرائات   نوبت شابانه  8كشور ، سمت و سرعت باد را حداقل در  ثبت شده باد سازمان هواشناسي

هاي بادنگار ثبت نيز ، اطالعات لحظه باه لحظاه تغييارات سامت و سارعت بااد را       نموده و عالوه بر آن فرم
 كنند.يادداشت مي

 
 بررسی پارامترهای مختلف مقادیر باد در ایستگاههای سینوپتیک : 1-6-4-1-2

 
آمار دريافت شده از سازمان هواشناسي كشور و سازمان تحقيقاات مناابع آب اياران )وزارت    براساس 

ايستگاه تبخير  11ايستگاه سينوپتيك و  13ايستگاه هواشناسي در سطح استان خوزستان ) 24نيرو ( ، جمعاً در 
 گيري شده است.آمار مربوط به باد ثبت و اندازهسنجي (،

معرف كاانون  ارامترهاي مربوط به باد در محل ايستگاههاي سينوپتيك ( ، ميزان پ2-15جدول  ) در
، نشان داده شده است. اين پارامترها شامل جهت باد غالب ، سرعت باد غالب ، درصاد بااد    هاي مورد مطالعه

باني ، جهت باد متوسط ، درصد باد متوسط ، سارعت متوساط بااد ،    غالب ، درصد باد آرام ، تعداد دفعات ديده
 باشد.ت شديدترين باد و سرعت شديدترين باد ميجه

تاوان دريافات كاه    براساس مقايسه صورت گرفته ميان ايستگاههاي سينوپتيك مورد بررساي ، ماي  
نات  3/6و حداقل آن به ميزان  شوشنرنات مربوط به ايستگاه  8/11حداكثر سرعت باد غالب ساالنه به ميزان 

 مربوط به ايستگاه ايذه است.
آباد دزفاول غرباي ، در   كه جهت باد غالب در ايستگاههاي شوشتر ، مسجد سليمان و صفيضمن اين

 ايستگاههاي بهبهان و رامهرمز شمال غربي و نهايتاً در ايستگاههاي دزفول و ايذه جنوب غربي است.
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 محدوده مطالعاتی یستگاههای سینوپتیک پارامترهای مربوط به باد در محل ا (:میزان 2-15جدول)  

 

 ايستگاه

 ماه

 پارامتر

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC 
 آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی ساالنه

تر
وش
ش

 

 270 45 90 270 270 270 270 270 270 270 90 90 90 جهت باد غالب

 8/11 8/10 4/12 3/11 5/11 2/12 4/12 0/14 3/12 6/12 8/12 7/11 4/10 سرعت باد غالب )نات(

 3/13 6/7 1/9 5/11 6/17 0/18 2/20 0/23 8/20 8/15 8/11 6/8 9/10 درصد باد غالب

 4/44 5/68 0/55 9/49 6/44 0/34 4/32 4/35 3/33 5/32 5/38 5/48 5/60 درصد باد آرام

 8/1823 0/155 9/149 0/155 0/150 0/155 0/155 4/148 9/154 3/149 0/155 3/141 0/155 بانی بادتعداد ديده

 200 74 97 191 236 210 208 246 259 209 119 93 102 جهت باد متوسط

 1/16 7/36 6/32 5/5 5/34 6/48 7/44 5/47 4/30 0/8 0/26 6/17 7/48 درصد باد متوسط

 2/6 0/3 6/4 5/5 8/5 2/7 6/7 0/8 9/7 7/8 3/7 1/5 9/3 سرعت متوسط باد)ميانگين نات(

 170 300 90 180 300 270 280 60 250 360 170 60 140 جهت شديدترين باد

 58 49 39 49 33 31 35 37 45 39 58 39 35 سرعت شديدترين باد)نات(

 
ن
ها
هب
ب

 

 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 جهت باد غالب

 0/8 9/5 4/6 6/7 7/8 6/8 1/9 5/9 6/8 7/7 9/6 4/6 0/6 سرعت باد غالب )نات(

 7/15 7/7 5/11 1/14 5/19 0/15 5/20 2/27 6/21 5/16 6/13 7/13 8/8 درصد باد غالب

 4/58 3/80 0/70 7/61 0/55 3/52 3/46 4/45 1/47 7/52 6/56 3/62 5/71 درصد باد آرام

 6/2587 6/224 2/206 1/213 2/206 4/221 4/221 3/214 4/221 3/214 4/221 9/201 4/221 بانی بادتعداد ديده

 288 286 279 288 290 277 290 296 293 295 268 277 256 جهت باد متوسط

 7/56 3/33 0/35 4/65 3/74 8/65 2/68 7/78 9/61 4/39 6/27 5/37 6/17 درصد باد متوسط

 0/3 1/ 2 0/2 6/2 5/3 8/3 4/4 7/4 2/4 3/3 9/2 4/2 7/1 سرعت متوسط باد)ميانگين نات(

 310 140 160 310 300 140 310 310 180 40 300 180 160 جهت شديدترين باد

 66 23 17 66 23 29 23 27 23 29 29 19 27 سرعت شديدترين باد)نات(
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 محدده مطالعاتی  يستگاههای سينوپتيك(:ميزان پارامترهای مربوط به باد در محل ا2-15ادامه جدول)

 

 ايستگاه

 ماه

 پارامتر

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC 
 آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی ساالنه

ول
زف
د

 

 225 90 225 225 225 225 225 225 225 225 90 90 135 جهت باد غالب

 0/8 2/9 4/6 0/7 8/7 0/8 4/8 7/8 8/8 6/8 7/9 7/8 8/8 سرعت باد غالب )نات(

 6/10 8/5 6/6 6/9 2/13 2/16 7/18 4/16 8/12 3/9 1/8 4/7 3/6 درصد باد غالب

 5/56 8/71 6/69 8/61 9/55 2/49 3/47 5/43 6/42 4/51 6/55 6/61 0/68 درصد باد آرام

 8/2771 6/235 8/226 3/235 2/227 7/235 7/235 0/228 7/235 6/230 6/233 5/212 1/235 بانی بادتعداد ديده

 208 108 136 209 230 201 206 258 276 175 132 117 114 جهت باد متوسط 

 6/21 0/25 7/16 0/20 0/40 0/50 3/52 2/46 1/29 6/15 5/22 8/18 2/22 درصد باد متوسط

 7/3 4/2 4/2 0/3 5/3 0/4 4/4 2/5 5/5 5/4 0/4 2/3 7/2 سرعت متوسط باد)ميانگين نات(

 280 200 280 310 300 360 30 220 280 70 270 80 120 جهت شديدترين باد

 80 40 60 35 40 50 39 31 80 45 40 40 49 سرعت شديدترين باد)نات(

ذه
اي

 

 225 90 225 270 225 225 225 270 90 90 270 225 90 جهت باد غالب

 3/6 9/6 0/5 8/5 3/7 8/7 3/7 8/6 6/7 9/6 5/4 9/4 2/7 سرعت باد غالب )نات(

 5/14 9/9 8/13 2/16 9/20 0/22 8/21 3/16 4/14 9/10 1/12 6/12 8/17 درصد باد غالب

 7/42 6/63 2/49 1/39 3/39 3/32 0/30 4/29 0/34 2/49 4/48 7/47 8/49 درصد باد آرام

 2/1824 0/155 2/149 7/154 9/149 0/155 0/155 0/150 0/155 0/150 0/155 5/140 9/154 بانی بادتعداد ديده

 232 118 215 257 256 226 198 278 321 236 189 203 103 جهت باد متوسط

 9/13 7/16 2/19 0/27 4/52 0/20 3/11 9/22 9/4 3/10 0/25 2/22 6/29 درصد باد متوسط

 6/3 8/1 6/2 7/3 2/4 5/5 3/5 8/4 4/ 1 9/2 2/3 7/2 7/2 سرعت متوسط باد)ميانگين نات(

 180 60 90 270 90 90 180 90 90 90 190 180 220 جهت شديدترين باد

 49 19 29 27 17 23 49 27 23 29 35 29 29 سرعت شديدترين باد)نات(
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 محدوده مطالعاتیيستگاههای سينوپتيك پارامترهای مربوط به باد در محل ا(:ميزان  2-15ادامه جدول)

 

 ايستگاه

 ماه

 پارامتر

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC 
 آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی ساالنه

ن
ما
سلي
د 
سج

م
 

 270 135 135 270 270 270 270 270 270 270 135 270 135 جهت باد غالب

 7/9 4/8 2/8 0/9 1/10 3/10 3/10 6/10 4/10 2/9 7/9 7/7 1/9 سرعت باد غالب )نات(

 2/11 2/4 7/5 2/10 0/16 9/17 9/18 1/19 8/13 4/9 3/7 0/7 2/5 درصد باد غالب

 5/61 8/79 0/75 2/65 6/57 5/48 2/46 9/48 5/52 0/57 8/62 8/67 9/76 درصد باد آرام

 1/2418 8/210 1/202 2/207 5/200 4/207 2/207 5/200 5/201 5/194 4/201 7/183 3/201 بانی بادتعداد ديده

 242 194 204 259 255 239 236 261 264 222 175 194 169 جهت باد متوسط

 3/33 8/11 7/22 6/40 4/56 0/51 4/43 2/61 3/38 0/19 0/20 7/20 8/15 درصد باد متوسط

 6/3 7/1 2/2 2/3 9/3 9/4 3/5 9/4 7/4 2/4 5/3 9/2 9/1 سرعت متوسط باد)ميانگين نات(

 330 270 320 50 270 300 280 290 330 120 90 210 150 جهت شديدترين باد

 58 27 35 58 35 33 39 39 58 49 49 39 49 سرعت شديدترين باد)نات(

مز
هر
ام
ر

 

 315 315 315 315 315 270 270 315 315 315 315 315 315 جهت باد غالب

 2/8 4/6 0/7 9/7 0/8 3/7 1/8 9/9 2/10 0/8 3/7 2/7 6/6 سرعت باد غالب )نات(

 0/16 1/11 0/14 9/14 0/18 0/20 5/21 2/22 6/23 5/16 1/15 3/17 9/11 درصد باد غالب

 6/45 5/63 5/55 5/51 5/42 9/37 7/34 8/34 0/33 7/40 7/46 4/47 5/59 درصد باد آرام

 7/1831 0/155 0/150 0/155 0/150 9/154 9/154 5/153 0/155 5/151 0/155 8/141 1/155 بانی بادتعداد ديده

 272 263 276 282 272 258 263 281 288 272 244 260 240 جهت باد متوسط

 0/45 7/16 6/27 5/45 0/59 5/60 0/60 6/69 1/62 9/27 5/20 9/28 4/15 درصد باد متوسط

 0/4 4/2 9/2 3/3 9/3 4/ 3 0/5 6/5 8/5 4/ 3 9/3 8/3 6/2 سرعت متوسط باد)ميانگين نات(

 270 270 140 250 300 300 270 310 310 210 150 160 130 جهت شديدترين باد

 39 39 23 29 19 23 23 29 35 27 29 31 29 سرعت شديدترين باد)نات(
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 محدوده مطالعاتی يستگاههای سينوپتيك (:ميزان پارامترهای مربوط به باد در محل ا 2-15جدول)ادامه 

 

 ايستگاه

 ماه

 پارامتر

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC 
 آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی ساالنه

ی
صف

ول
زف
 د
اد
آب

 

 270 90 90 270 270 270 270 270 270 270 90 270 270 باد غالبجهت 

 6/6 7/6 3/6 9/5 0/6 6/6 1/7 5/7 3/7 1/6 9/6 3/6 5/5 سرعت باد غالب )نات(

 4/8 5/4 9/3 4/5 3/9 9/8 5/10 0/17 6/13 9/8 3/8 8/6 4/5 درصد باد غالب

 0/68 5/82 3/81 4/78 2/71 2/62 8/55 0/53 0/55 6/60 2/66 6/72 4/77 درصد باد آرام

 2/2229 8/194 1/182 2/188 1/182 2/188 2/188 1/182 2/188 1/182 2/188 2/174 8/190 بانی بادتعداد ديده

 230 107 134 246 234 199 197 263 285 247 135 247 151 جهت باد متوسط

 0/20 7/16 7/16 1/7 2/41 1/38 0/37 2/45 5/35 0/4 4/17 9/5 7/7 درصد باد متوسط

 0/2 1/ 2 1/ 2 1/ 4 7/1 2/ 1 7/2 3/ 1 3/ 1 5/2 3/2 7/1 3/1 سرعت متوسط باد)ميانگين نات(

 270 330 210 300 300 270 360 270 20 30 170 90 270 جهت شديدترين باد

 39 39 23 29 19 19 19 35 39 39 35 27 39 سرعت شديدترين باد)نات(
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 بررسی پارامتر میانگین سرعت باد در ایستگاههای تبخیرسنجی : 2-6-4-1-2

 
همانگونه كه پيش از اين ذكر گرديد ، عالوه بر ايساتگاههاي ساينوپتيك ، بعضاي از ايساتگاههاي     

نمايند. گيري و ثبت مياندازهتبخيرسنجي كه تحت مالكيت وزارت نيرو هستند نيز ميزان متوسط سرعت باد را 
( ، 2-16براساس نتايج پردازش هاي آماري صورت گرفته در طول دوره آماري برداشت پارامتر فوق ، جدول )
پااگچي  حاصل گرديده است. مطابق ارقام مندرج در اين جادول ، مياانگين سارعت بااد سااالنه در ايساتگاه       

متار در ثانياه    3/0هاي باغ ملك و اياذه باه ميازان    در ايستگاه متر بر ثانيه بيشترين و 4/0به ميزان  رامهرمز
 كمترين مقدار را دارا هستند.
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 (: میانگین سرعت باد ماهانه وساالنه در ایستگاههای تبخیرسنجی متعلق به وزارت نیرو )واحد : متر بر ثانیه( 2-16جدول)

 ماه

 ايستگاه

OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JULY AUG SEP 
 ساالنه

 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

 4/0 4/0 5/0 5/0 6/0 5/0 3/0 4/0 3/0 3/0 3/0 3/0 4/0 پاگچی رامهرمز

 3/0 3/0 3/0 3/0 4/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 2/0 2/0 3/0 باغ ملك

 3/0 3/0 4/0 4/0 3/0 2/0 2/0 4/0 3/0 2/0 2/0 2/0 2/0 ايذه )نيرو(
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 نسبی رطوبت: 7-4-1-2

 
برحسب تعاريف موجود ، رطوبت نسبي عبارتست از نسبت بين رطوبت در حجم و درجه حرارت معين 
، به رطوبت مطلق هواي اشباع مربوط به آن. ضمن اينكه رطوبت مطلق هواي اشباع ، حداكثر ميزان بخار آبي 

 است كه مي تواند در يك حجم معين از هوا و درجه حرارت مشخصي وجود داشته باشد.
گيري پارامتر در سطح كشور، ايستگاههاي سينوپتيك ، كليماتولوژي و تبخير سنجي به ثبت و اندازه

گياري  انادازه ترتيب پس از گرد آوري آمار درازمدت پارامتر رطوبت نسابي  رطوبت نسبي ، اشتغال دارند. بدين
( ، در قالب مقادير حاداكثر ،  2-18) و( 2-17شده در ايستگاههاي فوق الذكر ، نتايجي مطابق جداول شماره )

 حداقل و متوسط ارائه شده است.
دزفول و صافي  الذكر ، متوسط ساالنه رطوبت نسبي در ايستگاه براساس نتايج حاصل از جداول فوق

حيث بيشترين ميزان را در سطح ايستگاههاي واجد شرايط محدوده مورد  درصد است كه از اين 47/آباد دزفول
 بررسي دارا است.

از طرف ديگر ايستگاههاي سينوپتيك شوشتر ، مسجد سليمان و رامهرمز با ميانگين رطوبت نسابي  
 باشند.درصد ، كمترين ميزان را در ميان ساير ايستگاهها دارا مي 39ساالنه 

درصد ،   70، با مقادير صفي آباد دزفول رطوبت نسبي به ترتيب ايستگاهدر خصوص حداكثر ساالنه 
 گردد.بيشترين را در ميان ايستگاههاي واجد شرايط محدوده مطالعاتي ، شامل مي

 



 

73 
 

 ان )مربوط به سازمان هواشناسی کشور( )واحد : د رصد((: مقادیر حداکثر و حداقل و میانگین رطوبت نسبی در ایستگاههای سینوپتیک واجد شرایط استان خوزست2-17جدول)

 

 ايستگاه

 ماه

 پارامتر

JAN FE

B 

MA

R 

APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC 

 ساالنه

 آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين سفندا بهمن دی

تر
وش
ش

 

 39 67 46 28 23 22 20 17 24 36 54 61 72 ميانگين رطوبت نسبی

 54 83 62 40 34 36 30 27 36 54 74 80 87 حداکثر رطوبت نسبی

 28 53 34 20 15 14 13 11 17 24 37 44 56 حداقل رطوبت نسبی

ن
ها
هب
ب

 

 42 70 54 33 25 25 21 18 25 42 59 64 75 رطوبت نسبی ميانگين

 61 87 74 51 41 42 35 31 42 67 83 86 91 حداکثر رطوبت نسبی

 26 46 34 19 14 13 12 10 13 23 37 40 52 حداقل رطوبت نسبی

ول
زف
د

 

 47 74 60 41 30 28 25 23 32 50 61 68 75 ميانگين رطوبت نسبی

 66 91 80 60 46 43 40 39 54 75 85 90 92 حداکثر رطوبت نسبی

 29 50 36 23 16 17 14 12 18 28 37 43 51 حداقل رطوبت نسبی

ذه
اي

 

 41 61 50 31 21 21 22 21 33 48 60 61 66 ميانگين رطوبت نسبی

 61 80 71 50 38 35 37 38 56 73 82 82 84 حداکثر رطوبت نسبی

 28 44 35 20 12 13 14 12 20 34 44 43 48 حداقل رطوبت نسبی

د 
سج

م

ن
ما
سلي

 

 39 69 50 28 20 18 17 17 24 38 56 62 72 ميانگين رطوبت نسبی

 54 85 68 42 31 28 26 27 37 58 77 83 88 حداکثر رطوبت نسبی

 27 51 33 18 12 11 11 10 15 24 38 43 53 حداقل رطوبت نسبی

مز
هر
ام
ر

 

 39 66 46 30 22 22 20 18 23 38 53 59 71 ميانگين رطوبت نسبی

 54 81 63 43 34 35 32 30 37 57 72 78 86 حداکثر رطوبت نسبی

 28 51 33 20 14 14 13 11 15 25 38 43 56 حداقل رطوبت نسبی

ی
صف

د 
آبا ول
زف
د

 

 47 75 59 43 32 28 24 22 30 51 65 67 76 ميانگين رطوبت نسبی

 70 92 82 66 55 50 44 44 56 77 87 89 93 حداکثر رطوبت نسبی

 29 54 36 23 15 14 12 10 15 30 43 45 55 حداقل رطوبت نسبی
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 )واحد : درصد( سازمان هواشناسی کشور ((: مقادیر حداکثر ، حداقل و میانگین رطوبت نسبی در ایستگاههای کلیماتولوژی استان خوزستان )مربوط به 2-18جدول)

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر پارامترها نام ايستگاه

 باغملك

 4/58 1/35 1/32 1/36 6/39 9/51 1/75 3/80 6/78 1/83 0/77 8/65 9/45 حداکثر

 4/35 4/18 9/15 0/19 4/21 5/27 4/37 6/53 6/55 0/60 1/51 9/39 5/24 حداقل

 9/46 8/26 0/24 6/27 5/30 7/39 3/56 9/66 1/67 6/71 1/64 8/52 2/35 ميانگين

 سردشت دزفول

 5/68 3/57 4/53 8/51 8/56 8/58 4/72 1/80 1/82 5/82 7/80 7/77 3/68 حداکثر

 1/51 7/39 7/35 3/36 9/42 9/43 1/55 9/60 9/66 2/66 7/62 1/58 3/44 حداقل

 8/59 5/48 5/44 0/44 8/49 4/51 8/63 5/70 5/74 3/74 7/71 9/67 3/56 ميانگين

 مازو

 1/69 5/55 8/55 8/57 3/57 1/61 1/74 1/82 3/83 3/83 6/81 2/76 4/61 حداکثر

 2/49 9/38 5/39 8/42 9/40 1/40 2/47 2/55 7/85 9/62 5/62 4/57 3/44 حداقل

 2/59 2/47 7/47 3/50 1/49 6/50 6/60 7/68 0/71 1/73 1/72 8/66 8/52 ميانگين

 باغ ملك

 7/69 5/58 5/57 0/61 0/62 0/64 0/71 0/81 8/81 5/78 5/80 3/74 5/66 حداکثر

 4/50 5/30 8/33 8/33 5/35 5/44 8/48 8/58 3/70 0/67 5/68 3/59 0/54 حداقل

 0/60 5/44 6/45 4/47 8/48 3/54 9/59 9/69 0/76 8/72 5/74 8/66 3/60 ميانگين

 پاگچی رامهرمز

 8/65 8/71 8/75 8/74 0/70 8/65 8/62 3/58 8/58 0/57 5/61 8/63 3/69 حداکثر

 5/61 0/68 8/69 5/69 3/66 3/62 8/59 8/55 8/51 0/53 8/55 8/60 0/66 حداقل

 7/63 9/69 8/72 1/72 1/68 0/64 3/61 0/57 3/55 0/55 6/58 3/62 6/67 ميانگين

 گتوند

 3/53 7/28 3/35 7/36 7/61 7/56 3/63 3/67 3/67 3/71 0/68 3/54 7/28 حداکثر

 6/50 0/27 7/33 7/35 0/52 0/55 3/58 0/66 0/67 3/66 3/65 7/52 7/27 حداقل

 9/51 8/27 5/34 2/36 8/56 8/55 8/60 7/66 2/67 8/68 7/66 5/53 2/28 ميانگين

 سد کارون )شهيد عباسپور( 

 8/67 0/51 0/49 0/54 0/55 0/72 0/76 0/84 0/84 0/83 0/83 0/65 0/57 حداکثر

 0/37 7/13 0/14 5/11 0/20 0/29 0/45 0/58 0/69 0/69 0/52 0/40 0/23 حداقل

 0/51 2/31 8/27 5/26 4/30 1/50 9/64 4/69 6/75 6/73 0/69 9/51 2/41 ميانگين

 سوسن

 3/80 0/80 0/73 0/79 0/75 0/80 0/84 0/82 0/85 0/88 0/86 0/81 0/70 حداکثر

 3/43 0/27 0/29 0/16 0/33 0/53 0/55 0/62 0/54 0/57 0/50 0/48 0/36 حداقل

 5/64 9/52 3/54 5/53 5/58 2/69 5/72 0/76 9/74 9/76 5/69 4/65 1/51 ميانگين
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 رق پتانسیلعتبخیرو ت: 8-4-1-2

آب ، شود. تبخير ممكن است از سطوح آزاد فرآيند تبديل آب به بخار آب ، اصطالحاً تبخير ناميده مي
از سطوح مرطوب خاك و يا به صورت تعرق از سطح گياهان صورت پاذيرد. در آب و هاواي خشاك و نيماه     

هاي ساالنه بالفاصله پس از بارش توسط تبخير يا تعرق ، مجدداً وارد اتمسافر  خشك ، قسمت اعظم بارندگي
حادوده ماورد بررساي از    شود. بر همين اساس اطالع از ميزان تبخير در محل ايساتگاههاي هواشناساي م  مي

 اي برخوردار است.اهميت ويژه
مطابق بررسي هاي انجام شده مشخص گرديده كه در سطح منطقه مورد بررسي ، بيشاترين ميازان   

و كمتارين آن متعلاق باه     مسجدسليمانميلي متر مربوط به ايستگاه  5/3240متوسط تبخير ساالنه به مقدار 
 ميلي متر است. 1/1965ايستگاه باغملك به ميزان 

در ايساتگاههاي تبخيرسانجي    A( ، ميزان تبخير متوسط از سطح تشتك كاالس  2-19جدول ) در
 استان خوزستان ، ارائه شده است.

 ( ، خطوط هم تبخير متوسط ساليانه ارائه شده است.7-1در نقشه )
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 در ایستگاههای تبخیر سنجی استان خوزستان )میلیمتر( A(: تبخیر متوسط از سطح تشتک کالس 2-19ل)جدو

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر نام ايستگاه

 2/2617 9/412 3/496 8/459 3/352 0/193 2/109 2/73 9/42 9/36 5/58 1/127 1/255 سوسن

 0/2686 1/357 3/668 0/444 2/348 3/208 8/123 8/67 7/43 0/38 0/55 4/111 6/220 ايذه)نيرو(

 1/1965 9/254 4/294 1/306 4/266 5/175 4/119 8/77 2/63 4/56 6/67 3/106 1/177 باغ ملك

 4/2836 7/376 9/446 8/436 3/373 4/242 3/154 1/95 4/71 2/67 8/106 2/181 3/284 پاگچی رامهرمز

 1/2895 4/374 2/449 0/453 8/432 3/301 8/179 0/96 4/65 6/49 6/75 6/145 4/272 گتوند

 8/2522 6/334 4/394 9/414 2/381 0/248 0/150 2/89 3/63 7/49 3/66 6/111 6/219 سدتنظيمی دزفول

 5/3240 8/380 9/497 5/515 9/490 0/385 2/234 2/137 4/85 7/61 1/67 4/127 4/257 مسجد سليمان

 8/3007 8/359 2/451 8/476 8/461 0/346 1/206 4/126 2/83 9/56 2/64 1/123 3/252 رامهرمز

 4/2325 9/258 9/344 5/385 3/368 7/282 9/165 4/100 7/63 4/49 5/48 2/83 2/174 آباد دزفولصفی

 2/2591 6/418 5/470 8/416 4/317 5/192 0/125 7/76 9/51 2/46 0/69 7/158 9/247 سد کارون )شهيد عباسپور(
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به منظور ارايه سيماي دقيقتري از وضعيت تبخير در كانون هااي توساعه ماورد مطالعاه بار اسااس       
( 2-20موقعيت استقرار كانون هاي توسعه با استفاده از نقشه هم تبخير تدقيق گرديده و نتايج آن در جادول ) 

 ارايه شده است. 

 
 میانگین بارندگی در کانون های توسعه مورد مطالعه بر اساس نقشه هم باران (: میزان2-20جدول )

 (ميليمتر) دماميزان  نام کانون نام شهرستان رديف
1 

 انديکا

 2000-2250 پل نگين 

 2000-2250 زابوت 2

 2000-2250 للر  3

4 

 انديمشك

 2750-3000 پشمينه زار

 3500-3750 غرب کرخه 5

 2250-2500 منگره 6

7 

 ايذه

 2000-2250 پاراه سوسن

 2500-2750 کل چنار 8

 2000-2250 ممبين 9

10 

 باغملك

 1750-2000 کستی

 2000-2250 واجل 11

12 

 بهبهان

 2250-2500 تنگ شيخ 

 2250-2500 چاره يگك 13

 2250-2500 دره بازار  14

15 

 دزفول

 2500-2750 چشمه شيرين

 2500-2750 ديونی 16

 2500-2750 شهرك کوثر 17

 2500-2750 سرگچ رامهرمز 18

19 

 شوشتر

 3000-3250 شعيبيه 

 3000-3250 شهرك قلی پور  20

21 

 گتوند

 2750-3000 پل پرزين 

 2500-2750 کيارس 22

23 

 اللی

 2250-2500 آرپناه

 2500-2750 هارکله 24

25 

 مسجدسليمان

 2500-2750 تاچگر

 2500-2750 جريك 26
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 بندی اقلیمی طبقه: 9-4-1-2

اي از شرايط جوي يامتوسط وضعيت هاوا در ياك   بنابه تعريف ، اقليم عبارتست از تغييرات مجموعه
 گردد:منطقه ، صرفنظر از زمان وقوع آن ، بنا به اين تعريف ، سه نكته مهم به شرح ذيل استنتاج مي

 بياني از نحوه عمل اتسمفر است. )الف(: اقليم
 ) ب (: اقليم حاصل تغييرات جوي است .

 باشد.و ابسته به زمان مشخصي نميو شود ) ج  (: اقليم به يك محدوده مكاني معين مربوط مي
گاردد. باه   برداري ماي هاي موجود و شناخته شده بهرهجهت تعيين طبقات مختلف اقليمي ، از روش

ها است. شدت حرارت و بارندگي ، پارامترهاي اصلي مورد استفاده در غالب اين روشهاي طور كلي ، شاخص
و چگونگي اثر متقابل اين دو عامل بر محيط ، متاثر از ويژگي هاي خاك بوده و تلفيق اثار هار ساه عامال ،     

 شود.اي از حيات ميگردد كه منجر به ظهور نوع و تركيب ويژهموقعيت خاصي را سبب مي
بندي اقليمي ايستگاههاي هواشناسي استان خوزستان براسااس روش هااي   ه به بررسي طبقهدر ادام

 گردد:متعارف سه گانه ، ارائه مي

 
 بندی به روش دومارتنطبقه: 1-9-4-1-2

 
بندي با استفاده از دو عامل بارندگي و درجه حرارت ، شاخص خشكي دومارتن از رابطه در اين طبقه

 گردد:ذيل محاسبه مي

10T

P
Ai


 

 كه در آن :
: A شاخص خشكي دومارتن 
: P  ميانگين بارندگي ساالنه(mm) 
:T ( ميانگين دماي ساالنهC )ْ 

 

 آمبرژهبه روش  بندی طبقه: 2-9-4-1-2

 
 رابطه مورد استفاده و روش آمبرژه ، عبارتست از :

22 mM

P1000
Q


 

 كه در آن :
Q  ضريب رطوبتي آمبرژه : 
P   متوسط بارندگي ساالنه :(mm) 
M متوسط حداكثر درجه حرارت گرم : (ترين ماه سالC) ْ 
m ( متوسط حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال :C) ْ 
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 بندی به روش سیلیانیفطبقه: 3-9-4-1-2

 
مورد استفاده در اين روش ، به  روش سيليانيف بر مبناي نسبت گرما به رطوبت ، استوار است . رابطه

 باشد:شرح ذيل مي





H10.0

P
C 

 كه در آن : 

P برحسب ب: مقدار كل( ارندگيcm در يك دوره زماني كه درآن متوسط درجه حرارت ، باال) تر

 گراد است.درجه سانتي 10از 

H مقدار تجمعي درجه :( حرارت در همان دوره زمانيC  )ْ 

C ضريب سيليانيف : 
بندي اقليمي ايساتگاههاي منتخاب هواشناساي اساتان خوزساتان در      (، نتايج طبقه2-21در جدول )

 سيستم هاي مختلف ، ارائه شده است.
در مورد مطالعه براساس روش سايليانيف ،  كانون هايبندي اقليمي ( ، طبقه8-1نقشه ) درهمچنين 

 ارائه گرديده است. گاههاي معرفابست

 
 های مختلفبندی اقلیمی ایستگاههای منتخب هواشناسی استان خوزستان در سیستم(: نتایج طبقه2-21جدول)

 بندی روش طبقه                       

 نام ايستگاه منتخب

 سيليانيف دومارتن آمبرژه

 نيمه خشك ميانی  نيمه خشك بيابانی گرم شديد دزفول

 نيمه خشك ميانی  خشك بيابانی گرم ميانی شوشتر

 نيمه خشك شديد نيمه خشك بيابانی گرم ميانی هفت تپه

 خفيف نيمه خشك نيمه خشك بيابانی گرم ميانی مسجد سليمان

 نيمه خشك ميانی خشك بيابانی گرم ميانی بهبهان

 ینيمه خشك ميان خشك بيابانی گرم ميانی رامهرمز

 نيمه مرطوب نيمه خشك معتدلنيمه خشك  باغملك

 

 ارايه شده است. بندي اقليمي محدوده مورد مطالعه براساس روش سيليانيف( ، طبقه8-1نقشه )در 

طبقه بندي اقليمي در كانون هاي توسعه مورد مطالعه بر اساس موقعيت استقرار كانون هاي توسعه 

 ( ارايه شده است. 2-22جدول ) با استفاده از نقشه هم اقليم تدقيق گرديده و نتايج آن در
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 مورد مطالعه بر اساس نقشه هم باران توسعهبارندگی در کانون های  میانگین(: میزان 2-22جدول )

 طبقه بندی اقليمی نام کانون نام شهرستان رديف
1 

 انديکا

 مرطوب پل نگين 

 مرطوب زابوت 2

 مرطوب للر  3

4 

 انديمشك

 نيمه خشك ميانی پشمينه زار

 نيمه خشك شديد غرب کرخه 5

 مرطوب منگره 6

7 

 ايذه

 مرطوب پاراه سوسن

 نيمه مرطوب کل چنار 8

 مرطوب ممبين 9

10 

 باغملك

 مرطوب کستی

 مرطوب واجل 11

12 

 بهبهان

 نيمه خشك خفيف تنگ شيخ 

 نيمه خشك خفيف چاره يگك 13

 نيمه خشك ميانی دره بازار  14

15 

 دزفول

 مرطوب چشمه شيرين

 مرطوب ديونی 16

 مرطوب شهرك کوثر 17

 نيمه خشك ميانی سرگچ رامهرمز 18

19 

 شوشتر

 نيمه خشك شديد شعيبيه 

 نيمه خشك ميانی شهرك قلی پور  20

21 

 گتوند

 نيمه مرطوب پل پرزين 

 نيمه مرطوب کيارس 22

23 

 اللی

 مرطوب آرپناه

 مرطوب هارکله 24

25 

 مسجدسليمان

 نيمه مرطوب تاچگر

 نيمه مرطوب جريك 26
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  کالبدی -، زیرساختی اقتصادی –فرهنگی  -اجتماعیهای  ویژگی: 2-2

 

های کالبدی کانون  -، زیرساختی اقتصادی  –فرهنگی  -اجتماعیویژگی های : 1-2-2

 ) برنامه ریزی شده (هدایت شده 

 

 چلو ) زابوت (: کانون هدایت شده 1-1-2-2

كانون توسعه چلو، با مركزيت زابوت در استان خوزستان، شمال شرق شهرستان انديكا، بخش چلو، 
كيلومتر مربع  140دهستان چلو، واقع شده است. كانون توسه چلو تا شهرقلعه خواجه مركز شهرستان انديكا 

 برآورد شده است. 
 

 ی جمعیتیویژگی ها: 1-1-1-2-2

 جمعیت  تعداد -1

، 1365دوره آماري  چهارطي  با مركزيت زابوت چلو عشايري هدايت شدهجمعيت ساكن در كانون 
جمعيتي  1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390و  1385 ،1375

نفر افزايش  332به  1375در مقطع آماري  ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در اين كانون نفر 207معادل 
همراه با افزايش طبيعي جمعيت و تسريع در روند اسكان خانوارهاي  1385يافته است. در مقطع آماري 

نفر افزايش يافته  563عشايري در نتيجه برخورداري از امكانات و خدمات نسبتاً مناسب جمعيت اين كانون به 
 سال 5كانون با ادامه اسكان تعداد بيشتري از خانوارهاي عشايري پس از  است. روند افزايشي جمعيت در اين
بررسي روند افزايش  نفر افزايش يافته است 838به  1390در مقطع آماري همچنان ادامه يافته و جمعيت آن 

برابر  6/3ساله  35جمعيت در اين كانون طي مقاطع مورد بررسي نشان مي دهد، جمعيت زابوت طي يك دوره 
 فزايش يافته است.ا

 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  ساکن در کانون عشایری هدایت شده چلو ) زابوت (جمعیت عداد(: ت2-23جدول )

 1390 1385 1375 1365 سال

 838 563 332 232 تعداد  جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 بعد خانوار -2

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر جمعيت  232تعداد  1365در مقطع آماري ( 2-24بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
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نفر عضو در هر خانوار بوده  7خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه متوسط بعد خانوار در مقطع  33زابوت در 
ت داشته اند كه به طور خانوار عضوي 45نفر جمعيت اين كانون در  332تعداد  1375است. در مقطع آماري 

نفري كانون عشايري زابوت  563جمعيت  1385نفر در هر خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري  4/7متوسط 
را نشان مي دهد. در آخرين دوره  نفر 5/6 بعد خانوار در اين مقطع متوسطخانوار عضويت داشته اند كه  86در 

خانوار افزايش  158كن در كانون هدايت شده چلو ) زابوت ( به تعداد خانوارهاي سا 1390مورد بررسي در سال 
مي يابد. افزايش تعداد خانوار در اين كانون در نتيجه اسكان خانوارهاي ديگر عشايري و همچنين شكل گيري 

و جديد مي باشد.  خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته اي
خانوار عضويت داشته اند. بنابراين  158در  1390نفري ساكن در زابوت در سال  838بر اين اساس جمعيت 

. روند تغييرات بعد خانوار نفر عضو در هر خانوار مي باشد 3/5 1390 در اين كانون در سالمتوسط بعد خانوار 
  به بعد است. 1390از مقطع آماري انوار حاكي از كاهش تعداد متوسط عضو در خ اين كانوندر 

 
 1390الی  1365کانون عشایری هدایت شده چلو ) زابوت ( طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-24جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

232 332 563 838 33 45 86 158 7 4/7 5/6 3/5 

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی  -3

براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار  كانون هدايت شده چلو ) زابوت (سلسله مراتب جمعيتي 
خانوار  45و  33به ترتيب با دارا بودن  1375و  1365اين كانون در مقاطع آماري گرفته است. براين اساس 

خانوار جاي مي گيرد. با اسكان تعداد بيشتري خانوار و همچنين  50جزء سكونتگاه هاي كوچك و با كمتر از 
رتيب به به ت 1390و  1385شكل گيري خانوارهاي جديد تعداد خانوار ساكن در اين كانون در مقاطع آماري 

خانوار افزايش مي يابد و در نتيجه اين كانون از نظر مقياس جمعيتي جزء روستاهاي متوسط  158و  86
 خانوار جاي مي گيرد.  200 50مقياس و با جمعيت بين 

 
 ساختار سنی و جنسی-4

 نسبت جنسیالف: 

 

جيده مي شود به نفر زن سن 100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

)  442 به ترتيبكانون هدايت شده چلو ) زابوت (  ينفر 838 جمعيت مجموع ، از 1390در سال 
مي  112كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 3/47) نفر  396و  مرد  درصد (7/52

 نفر مرد وجود دارد.  112 حدود نفر زن 100باشد، به عبارت ديگر در مقابل هر 
نسبت جنسي  كانون چلو ) زابوت (برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در 
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وده و تعداد جمعيت مردان ساله معكوس ب 60-64، 45-49،  35-30،39-34، 20-0،24-4در گروه هاي 
ساله و مهاجرت انفرادي مردان به داليل شغلي، ادامه تحصيل  0-4كاهش مواليد در گروه  كمتر از زنان است.

 و يا خدمت سربازي از ديگر داليل كاهش تعداد مردان نسبت به زنان در گروه هاي سني مذكور است.
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع  مورد استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي 
ها و پيش بيني هاي سني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و  اجتماعي، ر از شرايط اقتصادي،جمعيت از يكسو متاث

 اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد.
اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و

ختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري توجه به نتايج و پيامدهاي سا در ساختار جمعيت باعث مي شود.
در آينده به وجود مي آورد  را در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و

مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث
 ي و اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود.آموزش الزامات بهداشتي، جمعيتي،

در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب 
 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 

( نشان 2-25شده در جدول) توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه
 3/44نفر) 371حدود  1390در سال  كانون هدايت شده چلو ) زابوت (از كل جمعيت ساكن در  مي دهد،

بالغ  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15درصد( را افراد كمتر از 
 درصد( بوده است.  5/3نفر)  29ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان) و  درصد( 8/52)نفر 438بر 

و  10-14و   5-9همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  سه گروه يا طبقه سني 
 اين كانوندرصد ( از كل جمعيت ساكن در  3/44درصد ) مجموع  5/13و  4/14و  3/16ساله به ترتيب  4-0

 ص داده اند. را به خود اختصا



 

84 
 

 

 -کانون چلو ) زابوت (نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در محدودبررسی گروه های عمده سنی و (: 2-25جدول )

1390 

 گروه هاي عمده سني
 زن مرد كل جمعيت

 نسبت جنسي 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 79.4 15.9 63 11.3 50 13.5 113 ساله  4-0 

 140.4 14.4 57 18.1 80 16.3 137 ساله  9-5 

 132.7 13.1 52 15.6 69 14.4 121 ساله  14-10 

 132.5 10.1 40 12.0 53 11.1 93 ساله  19-15 

 95.7 11.6 46 10.0 44 10.7 90 ساله  24-20 

 108.0 6.3 25 6.1 27 6.2 52 ساله  29-25 

 92.0 6.3 25 5.2 23 5.7 48 ساله  34-30 

 79.3 7.3 29 5.2 23 6.2 52 ساله  39-35 

 138.5 3.3 13 4.1 18 3.7 31 ساله  44-40 

 54.5 2.8 11 1.4 6 2.0 17 ساله  49-45 

 187.5 2.0 8 3.4 15 2.7 23 ساله  54-50 

 240.0 1.3 5 2.7 12 2.0 17 ساله  59-55 

 87.5 2.0 8 1.6 7 1.8 15 ساله  64-60 

 107.1 3.5 14 3.4 15 3.5 29 ساله وبيشتر  65 

 111.6 100.0 396 100.0 442 100.0 838 جمع

 .1390 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 : نسبت وابستگیپ

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در ساختارهاي سني مختلف استفاده مي

راد بايد سن كار است. هر چه اين شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
جمعيت واقع در ( درصد ) مسير انتقال ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت  درچنانچه حمايت كند. 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است.  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني سنين فعا
هستند در مقايسه با نسبت كساني كه  زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين فعاليت

 در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0نسبت وابستگي معموالً بين  خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.
كانون هدايت شده اين نسبت وابستگي در (  2-26 بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول )

 باشد. مي 9/0ر با براب 1390در سال چلو ) زابوت ( 



 

85 
 

 
  1390  -در کانون عشایری چلو ) زابوت ( (: نسبت وابستگی جمعیت 2-26 جدو ل )

 کانون عشايری چلو گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

371 

 64-15  438 

 29 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

44.3 

 64-15  52.5 

 3.5 ساله وبيشتر  65 

 0.9 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و 
. به است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد روند آن الزم
 1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آماريبا استفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن همين دليل 

يج به دست . نتاه استپرداخته شدكانون عشايري خودچلو ) زابوت ( در ساكن به بررسي نرخ رشد جمعيت 
(  2-27 اطالعات ارائه شده در جدول )اساس  بر. اين كانون است در رشد مثبت جمعيت حاكي از  ،آمده

 332درصد به  6/3 ساالنه نفر بوده است با رشد 232 معادل 1365جمعيت ساكن در اين محدوده كه در سال 
 332جمعيت اين كانون از  1385تا  1375طي دوره آماري بعد يعني از افزايش يافته است.  1375نفر در سال 

 يافته است. افزايشنفر  563درصد به 4/5نفر با رشد ساالنه 
 است بطوريكهنرخ رشد جمعيت باالي  حاكي از افزايش 1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 

 نفر افزايش يافته است.  838درصد به  3/8با رشد ساالنه  چلونفري ساكن در كانون   563جمعيت 
 

   1390الی  1365طی دوره های آماری  کانون عشایری چلو ) زابوت (جمعیت در نرخ رشد  : (2-27جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

232 332 563 838 3.6 5.4 8.3 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 پیش بینی جمعیت-6

يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار 
هاي آخر كه نزديك به ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خگيرد، بررسي روند نرمي

ويژگيهايي است  گرچرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بياندوره مطالعه است مي باشد؛ 
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و ه، مرگ و مير و مليدكه عوامل موثر در رشد جمعيت آن منطقه نظير موا
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ه اتفاق نيافتد تحول مهمي در گذشته منطقه رخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آيند
  داشت. توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظارمي

با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: كانون عشايري چلو

 

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس،  3/8اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

 1400سال  نفر و در 1247به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال  838جمعيت منطقه از 
در جدول  نفر افزايش خواهد يافت. 2763نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  1857مين روند رشد به با ادامه ه
 كانونبر اساس نرخ رشد جمعيت اين عشايري هدايت شده چلو ) زابوت ( ( جمعيت ساكن در  2-28شماره ) 

 است.مورد پيش بيني قرار گرفته  1405و  1400، 1395براي مقاطع  1385-90طي دوره آماري 
 

(  1385-90دوره آماری ) کانون عشایری چلو بر اساس نرخ رشد مطلق (: پیش بینی جمعیت در  2-28 جدول)

 1405و  1400، 1395برای مقاطع آماری 

 1385-90 رشد نرخ 1390 جمعيت
  پيش بينی جمعيت

1395 1400 1405 

838 8.3 1247 1857 2763 

 .1390و  1385عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،  : مرکز آمار ايران ، سرشماری1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 
 وضعیت سواد و آموزش: 2-1-1-2-2

 



 

87 
 

از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در 
باال بودن سطح سواد ارتباط  باشد.هر ناحيه، ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي 

دارد. بر در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  مستقيمي با رشد آگاهي هاي اجتماعي و
ساله و  6نفر جمعيت  700 از مجموع 1390مسكن سال  نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس واساس 

سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 67.2 كانون عشايري چلو ) زابوت ( درن باالتر ساك
 كانون عشايري چلو ) زابوت (بررسي وضعيت سواد در  درصد است. 61.1درصد و نسبت باسوادي زنان  73.2

اليل پايين . از عمده ترين داست.  اين كانوندر پايين بودن نسبت سواد ( حاكي از 2-29 در جدول شماره )
 عبارتند از: ر زابوتبودن نسبت باسوادي د

از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه  كانون و سكونتگاه هاي همجوار آنمحروميت 
 صعب العبور و كوهستاني ه ايطقدرمناستقرار   و

سكونتگاه هاي همجوار و ساير نقاط عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در 
 د سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسببه دليل نبو انديكا شهرستان

فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع  -باورهاي قوميازدواج زودرس ،
 كه تحصيل دختران را با مشكل مواجه مي سازد.

 و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان ضعيف بنيه مالي خانوارها
كه مبتني بر  عشايرسنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي  اشتغال افراد در

 دامداري است.
 

به تفکیک  جمعیت ساکن در کانون عشایری چلو  یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-29) جدول

 1390سال -جنس
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

838 442 396 700 83.5 379 85.7 321 81.1 470 67.2 277 73.2 196 61.1 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
  فرهنگی -قومیویژگی های : 3-1-1-2-2

از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و عشايري چلو ) زابوت( توسعه ساكنان كانون 
انتخاب زندگي يكجانشيني طي سال هاي اخير در زابوت ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات 
ميداني ساكنان اين كانون از طايفه دوركي باب، طايفه مستقل موري، تيره كيموند و تش ) بنكو، كويك و .. ( 

 ناصر هستند. 
ان زابوت با گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب ساكن

 هستند.

 
  ویژگی های اقتصادی: 4-1-1-2-2
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استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 
امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكانات معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. صنعتي،

از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از  محيطي و اجتماعي است.
 هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.فعاليت

شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از همه از ويژگي در كانون عشايري چلو ) زابوت (، 
بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر  هاي محيطي آن تاثير پذيرفته است.

هاي فعاليت هاي دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي
 كانون پرداخته شده است.اقتصادي اين 

 
 فعالیت و اشتغال-1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي 
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 

ساله و بيشتر مي   10بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت فعاليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ 
نفر بوده كه از  588ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري چلو  10، شمار جمعيت 1390طبق آمار سال  باشد.

درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را  35.5نفر ) 209ميان آنان 
نفر  192حدود  ساكن در اين كانوناز مجموع جمعيت فعال و جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. داشته اند 

اين نسبت  درصد برآورد مي شود. 7/32. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي معادل هستندشاغل 
 ن مي دهد.درصد را نشا 4/5و  7/56در بين مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به ترتيب نسبت 

معموالً در هر جامعه بخشي از جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري به 
 1/8اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در محدوده مطالعاتي  1390در سال وجود مي آيد. 

و  8/7به ترتيب  كانون چلور مردان و زنان ساكن در است اندازه اين شاخص د درصد بوده است. شايان ذكر
 درصد مي باشد. 8/11

 
لو ) ساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری چ 10(: برآورد جمعیت  2-30جدول ) 

1390-زابوت (  

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 2 15 17 15 177 192 17 192 209 276 312 588 تعداد

 11.8 7.8 8.1 5.4 56.7 32.7 6.2 61.5 35.5 69.7 70.6 70.2 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

 : محاسبات مشاور.2 

 

 گروههای عمده فعالیت -2 

قبل از اسكان عشاير در كانون چلو شغل تمامي  نشان مي دهد،فعاليت  بررسي گروه هاي عمده
دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي 

كه معادل  از كل شاغلين فعال در كانون عشايري چلو 1390نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
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و تنها يك نفر در بخش خدمات  ) اداره امور عمومي و تأمين در بخش كشاورزي  نفر 191نفر هستند،  192
به عبارتي تمامي ساكنين اين كانون در درجه اول داراي فعاليت هاي مشغول فعاليت بوده اند. اجتماعي( 

 دامداري و سپس كشاورزي ) زراعت محدود ( هستند.
 

 الف: دامداری
دامداري است، تعداد دام مورد بهره  عشايري چلوبا توجه به اينكه فعاليت اصلي ساكنين كانون 

رأس گوسفند و بره،  3500 برداري در اين كانون مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس در اين كانون
هره برداري دامي به برأس احشام باربر وجود دارد.  85رأس گاو گوساله و  172رأس بز و بزغاله و  3920

 صورت اختصاصي است.  
طي سال هاي اخير به دليل رخداد خشكسالي هاي پياپي و كاهش ميزان علوفه و مشكالت موجود 

 در زمينه تأمين علوفه، ساكنين زابوت مجبور به فروش بخشي از دام هاي خود شده اند.
 

 ب: زراعت
اعي كانون عشايري چلو ) زابوت ( حدود بر اساس بررسي هاي انجام شده، مساحت زمين هاي زر 

هكتار برآورد شده است كه به زراعت ديم اختصاص دراد. مهمترين محصول زراعي كانون چلو گندم و  8/262
درصد محصول آنها به مصرف  80جو ديم است كه در مواقع خشكسالي برداشتي ندارند و در تر سالي بيش از 

 خانوار مي رسد.
انجام  به صورت مشاعينيز  زراعياراضي  از بهره برداريكانون مشاع بوده و  مالكيت اراضي در اين

  مي شود.
اصلي ترين مشكالت بخش  وابستگي زراعت به نزوالت جوي در اين كانون از مهمترين  و

 كشاورزي است.
 

 صنایع دستی پ:

مله قالي، خانوارهاي اسكان يافته در كانون عشايري چلو قبل از اسكان مصوناعات دستي از ج
خورجين، چوخا، سياه چادر، وريس در حد مصرف خانوار توليد مي كرده اند. بعد از اسكان نيز اين نوع دست 

 بافته ها را جهت تأمين نيازهاي خانوار و به صورت خود مصرفي توليد مي كنند.
 
 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-1-1-2-2

 زیربنایی  –زیرساختی  خدمات و امکانات -1

هاي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 
روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 

خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف 
نيازها موجب افزايش خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از 

، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 
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 پردازد.مي
رسي هاي انجام شده جهت دسترس به كانون عشايري چلو مي بايست از جاده ارتباطي بر اساس بر 

ساكنين اين كانون قلعه خواجه به شهركرد متصل مي گردد. قلعه خواجه به چلو استفاده كرد كه به راه ارتباطي 
كانون فاقد جهت دسترسي به ساير نقاط سكونتگاهي پيرامون از وسايل نقليه شخصي استفاده مي كنند. اين 

 سرويس حمل و نقل عمومي است.
از نعمت برق شبكه سراسري و همچنين آب آشاميدني لوله ( زابوت كانون عشايري چلو ) ساكنين 

 كشي بهره مند هستند.
 اين كانون از خانه بهداشت برخوردار است. 

ايي شبانه روزي از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي زابوت داراي دبستان، مدرسه راهنم
 پسرانه و دبيرستان شبانه روزي پسرانه است.

داراي نمايندگي پخش نفت سفيد و سيلندر گاز مي ري از زير ساخت هاي انرژي نيز از نظر برخوردا
 باشد. 

كه خدمات مربوط به پوشش آنتن دهي تلفن  روستايي است ICTاين كانون داراي دفتر 
 ، صندوق پست، دفتر پست، دفتر مخابرات و پست بانك را انجام مي دهد.   GSMهمراه

  است. و فروشگاه تعاوني روستايي از نظر خدمات بازرگاني اين كانون تنها داراي بقالي
ا برنامه ت شده بوده و ايجاد و توسعه آن ببا توجه به اينكه كانون عشايري چلو ) زابوت ( كانوني هداي

از سوي امور عشاير و ساير دستگاه هاي دولتي استان جهت  به شرح ذيل است اقداماتي ريزي صورت گرفته
 و توسعه زيرساختهاي عمومي در اين كانون صورت گرفته است:تجهيز 

احداث مدرسه در سطوح مختلف آموزشي، تأمين آب شرب كانون، برق رساني، ايجاد پوشش آنتن 
درماني، احداث مسجد و خانه  –احداث مركز بهداشتي  روستايي،  ICTايجاد  GSMدهي تلفن همراه 

عالم، ايجاد مركز توزيع سوخت ) نفت، سيلندر گاز و گازوئيل (، احداث پاسگاه نيروي انتظامي، احداث دهياري، 
 بهسازي بافت كانون و .... 

 
 ویژگی های کالبدی -2
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قبل از ايجاد است،  يو هدايت دهبرنامه ريزي شكانون عشايري چلو ) زابوت ( كه از نوع كانون هاي 
اين استقرارگاه عشايري كه در كنار جاده  .مورد توجه گروه هاي عشايري بوده است نيز و توسعه كانون

، بخشي از قلمرو عشايري ايل بختياري بوده كه ارتباطي خوزستان به چهارمحال و بختياري واقع شده است
به همين دليل ت استقرار در دوره قشالق مورد توجه بوده است. عالوه بر عبور ايل راهشان از اين محدوده جه

عشايري مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفته است.  نچلو جهت اجراي برنامه اسكان عشاير و احداث كانو
 1380از سال اين كانون آغاز شده و روند اسكان دائم در  1378و احداث كانون از سال برنامه ريزي فرآيند 

 است.شروع شده 
با توجه به اينكه اين كانون داراي مطالعات برنامه ريزي و امكان سنجي است، از نظر كالبدي و بافت 

بافت اين كانون  شناسي داراي بافت مجتمع تلي ) يا صفحه اي (، منظم و برنامه ريزي شده است. تصوير ) (
 است.جاده ارتباطي خوزستان به چهارمحال و بختياري شكل گرفته  فدر دو طر

كه عمدتاً  وجو دارد  واحد مسكوني 114بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده در اين كانون 
بنابراين مصالح بكار رفته در ساخت بناها و واحدهاي  ساخته شده اند. و آهن  سيمان ، سنگ،با بتون و آجر

اي موارد به دليل استفاده از سنگ از  مسكوني جديد بوده و تركيبي از مصالح جديد و با استحكام باال و در پاره
همچنين در نماسازي ساختمان ها از سنگ و آجرهاي تزئيني مصالح بومي در ساخت بهره گيري شده است. 

 استفاده شده است.
اندازه قطعات مسكوني ساخته شده عمدتا متوسط دانه است. و بطور متوسط بيشتر واحدهاي 

ر مساحت دارند. بيشتر واحدهاي ساخته شده در اين كانون طي سال مت 150تا  100مسكوني اين كانون بين 
 از نظر عمر بنا  ساخته شده اند. به همين دليل واحدهاي مسكوني ساخته شده در چلو 1388-1389هاي 

 عمدتا جديد و نوساز هستند. 
و معابر شبكه معابر و راه دسترسي داخل كانون بر اساس دستورالعمل طرح هادي روستايي اجرا شده 

 داخل بافت كانو داراي جدول بندي و عمدتا كانيو جهت هدايت آب هاي سطحي هستند. 
تجهيز واحدهاي مسكوني به امكانات رفاهي اواحدهاي مسكوني ايجاد شده داراي آب لوله  از نظر 

هداشتي كشي داخل ساختمان، برق و سرويس بهداشتي ) توالت ( بوده و اكثر واحدهاي مسكوني داراي حمام ب
 هستند. 

نسبي  با توجه به برنامه ريزي و تصميم سازي جهت اسكان و ايجاد اين كانون، سطح رفاه و آسايش
 ساكن در اين كانون نسبت به قبل ) دوره كوچ ( افزايش قابل توجهي يافته است. عشايري خانوارهاي 
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زابوت ( کانون هدایت شده چلو )  
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 نمايي از منظر داخلي روستاي زابوت ) كانون هدايت شده چلو (
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

روستاي زابوت ) كانون هدايت شده چلو ( ساخت و سازهاي برنامه ريزي شده درنمايي از    
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 کانون هدایت شده پل برزین : 2-1-2-2

 
 : ویژگی های جمعیتی 1-2-1-2-2

 تعداد جمعیت -1

( احداث و روند اسكان عشاير  در  1371) از سال  1370كانون هدايت شده پل پرزين  اوايل دهه 
به  1377سال و تقريبا تا سال  4دت آغاز و به م 1373آن اجرا شده است . روند اسكان در اين كانون از سال 

 خانوار عشايري در اين كانون برنامه ريزي شده بوده است.  100طول انجاميده است. اسكان حدود 
در مطالعه حاضر جمعيت ساكن در كانون عشايري هدايت شده پل پرزين  طي دو دوره آماري  

و با تكميل  1385نجام شده، در سال مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي ا1390و  1385
نفر در آن ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقطع  297تدريجي اسكان در اين كانون، جمعيتي معادل 

 نفر افزايش يافته است.   300و با گذشت پنج سال به  1390آماري 
 

 1390الی  1385طی دوره های آماری  پل پرزین  (: تعدادجمعیت ساکن در کانون عشایری هدایت شده 2-31جدول )

 1390 1385 سال 

 300 297 تعداد جمعيت

 .1390و  1385ومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، : مرکز آمار ايران ، سرشماری عم1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 بعد خانوار-2

 اهميت فراواني است. هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها دارايبعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر جمعيت  297تعداد  1385(در مقطع آماري  2-32بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
د. در نتيجه متوسط بعد خانوار در اين خانوار عضويت داشته ان 52اسكان داده شده در كانون پل پرزين  در 

 62نفر جمعيت اين كانون در  300تعداد   1390نفر عضو در هر خانوار بوده است. در مقطع آماري  7/5مقطع 
نفر در هر خانوار عضو بوده اند.  به نظر مي رسد افزايش  8/4خانوار عضويت داشته اند كه به طور متوسط 

 نتيجه اسكان خانوارهاي ديگر عشايري مي باشد.  تعداد خانوار در اين كانون در
 

 کانون عشایری هدایت شده پل پرزین    در  بعد خانوار: ( 2-32جدول)

 1390الی  1385طی دوره های آماری 

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1385 1390 1385 1390 1385 1390 

297 300 52 62 7/5 8/4 

 .1390و  1385عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،: مرکز آمار ايران ، سرشماری 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون هدايت شده پل پرزين   براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار 
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خانوار  62و  52به ترتيب با دارا بودن  1390و  1385گرفته است. براين اساس اين كانون در مقاطع آماري 
 خانوار جاي مي گيرد.  100تا   50جزء سكونتگاه هاي متوسط و با كمتر بين 

 
 ساختار سنی و جنسی-4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به  100هر نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل 
 لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

 6/49)  149 به ترتيبكانون هدايت شده پل پرزين    ينفر 300جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
مي باشد، به  99كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 3/50) نفر  151و  مرد  درصد (

 نفر مرد وجود دارد.  99 حدود نفر زن 100عبارت ديگر در مقابل هر 
برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون پل پرزين   نسبت جنسي 

و تعداد جمعيت مردان  ساله معكوس بوده 50-54،  30-34،  25-29، 15-19، 10-0،14-4در گروه هاي 
ساله و مهاجرت انفرادي مردان به داليل شغلي، ادامه تحصيل  0-4كمتر از زنان است. كاهش مواليد در گروه 

 و يا خدمت سربازي از ديگر داليل كاهش تعداد مردان نسبت به زنان در گروه هاي سني مذكور است.
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع  د استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مور
ها و پيش بيني هاي سني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و  اجتماعي، ز شرايط اقتصادي،جمعيت از يكسو متاثر ا

 اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد.
اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و

ساختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري توجه به نتايج و پيامدهاي  در ساختار جمعيت باعث مي شود.
در آينده به وجود مي آورد  را در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و

مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث
 زشي و اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود.آمو الزامات بهداشتي، جمعيتي،

در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب 
 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 

( نشان 2-33ئه شده در جدول)توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارا
درصد ( را  33نفر )  99حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون هدايت شده پل پرزين   در سال  مي دهد،

 189بالغ بر  اين سالساله( در  15-64 جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15افراد كمتر از 
 درصد( بوده است.  5/3نفر)  42ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان ) و  درصد ( 63)  نفر

و  10-14و   5-9همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  چهار گروه يا طبقه سني 
درصد ( از كل جمعيت  3/44درصد ) مجموع 3/10و  7/12و  7/11و  13ساله به ترتيب  20-24و  19-15
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 داده اند.  ساكن در اين كانون را به خود اختصاص
 

 

 1390 -کانون پل پرزین  (: نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در محدود2-33جدول )

 گرو ه های سنی
 زن مرد جمع

 نسبت جنسی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 79 9.3 14 7.4 11 8.3 25 ساله  4-0 

 129 11.3 17 14.8 22 13.0 39 ساله  9-5 

 94 11.9 18 11.4 17 11.7 35 ساله  14-10 

 46 17.2 26 8.1 12 12.7 38 ساله  19-15 

 158 7.9 12 12.8 19 10.3 31 ساله  24-20 

 69 10.6 16 7.4 11 9.0 27 ساله  29-25 

 64 9.3 14 6.0 9 7.7 23 ساله  34-30 

 145 7.3 11 10.7 16 9.0 27 ساله  39-35 

 433 2.0 3 8.7 13 5.3 16 ساله  44-40 

 100 4.0 6 4.0 6 4.0 12 ساله  49-45 

 67 2.0 3 1.3 2 1.7 5 ساله  54-50 

 0 4.0 6 0.0   2.0 6 ساله  59-55 

 300 0.7 1 2.0 3 1.3 4 ساله  64-60 

 200 2.6 4 5.4 8 4.0 12 ساله وبيشتر  65 

 99 100.0 151 100.0 149 100.0 300 جمع

 .1390 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در ساختارهاي سني مختلف استفاده مي

راد بايد سن كار است. هر چه اين شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
جمعيت واقع در ( درصد ) مسير انتقال ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت  درچنانچه حمايت كند. 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است.  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني سنين فعا
هستند در مقايسه با نسبت كساني كه  زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين فعاليت

 در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0نسبت وابستگي معموالً بين  خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.
اين كانون هدايت شده نسبت وابستگي در (  2-34بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول ) 

 باشد. مي 6/0ا برابر ب 1390در سال پل پرزين   
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  1390  -در کانون عشایری پل پرزین   (: نسبت وابستگی جمعیت 2-34 جدو ل )

 کانون عشايری پل پرزين   گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

99 

 64-15  189 

 12 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

33 

 64-15  63 

 4 ساله وبيشتر  65 

 0.6 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 

 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و 
. به است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيردروند آن الزم 

 1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آماريبا استفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن همين دليل 
 ،به دست آمده. نتايج ه استپرداخته شدكانون عشايري خودپل پرزين   در ساكن به بررسي نرخ رشد جمعيت 

جمعيت (  2-35اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  بر. اين كانون است در رشد مثبت جمعيت حاكي از 
نفر در  332درصد به  6/3 ساالنه نفر بوده است با رشد 232 معادل 1365ساكن در اين محدوده كه در سال 

نفر با  332جمعيت اين كانون از  1385تا  1375طي دوره آماري بعد يعني از افزايش يافته است.  1375سال 
 نفر افزايش يافته است. 563درصد به 4/5رشد ساالنه 

حاكي از افزايش باالي نرخ رشد جمعيت است بطوريكه  1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 
 ست. نفر افزايش يافته ا 838درصد به  3/8نفري ساكن در كانون پل پرزين   با رشد ساالنه   563جمعيت 

 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری پل پرزین   طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-35جدول )

 نرخ رشد جمعيت

85 90 1385-90 

297 300 0.2 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 بینی جمعیتپیش -6
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يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار 
هاي آخر كه نزديك به ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خگيرد، بررسي روند نرمي

ويژگيهايي است  گرطقه در واقع بياندوره مطالعه است مي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك من
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و ه، مرگ و مير و مليدكه عوامل موثر در رشد جمعيت آن منطقه نظير موا

تحول مهمي در گذشته منطقه رخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد 
  داشت. جمعيت گذشته را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار توان روند تقريبي رشدمي

با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: كانون عشايري پل پرزين  

 1385 -90معیت در دوره پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق ج : 
درصد مي باشد. بر اين اساس،  2/0اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

با  1400سال  نفر و در 303به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال  300جمعيت منطقه از 
در جدول شماره )  نفر افزايش خواهد يافت. 309نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  306ادامه همين روند رشد به 

( جمعيت ساكن در عشايري هدايت شده پل پرزين   بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره  36-2
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405و  1400، 1395براي مقاطع  1385-90آماري 

 

-90بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری )  پل پرزین  (: پیش بینی جمعیت در کانون عشایری  2-36 جدول)

 1405و  1400، 1395( برای مقاطع آماری  1385

 1385-90 رشد نرخ 1390 جمعيت
  پيش بينی جمعيت

1395 1400 1405 

300 0.2 303 306 309 

 .1390و  1385مسکن ، استان خوزستان، : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و 1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 

 
 وضعیت سواد و آموزش: 2-2-1-2-2

از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در 
باال بودن سطح سواد ارتباط  هر ناحيه، ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.

دارد. بر در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  مستقيمي با رشد آگاهي هاي اجتماعي و
ساله و  6نفر جمعيت   264 از مجموع 1390نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال اساس 

 64.1سوادي مردان همچنين نسبت با .اسواد بوده انددرصد ب 65.2 كانون عشايري پل پرزين   درن باالتر ساك
بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري پل پرزين   در جدول  درصد است. 66.2درصد و نسبت باسوادي زنان 

. از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت ( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در اين كانون است. 2-37شماره )
 عبارتند از: باسوادي در اين كانون

محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه 
 و  استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني

عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه هاي همجوار و ساير نقاط 
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 هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب شهرستان انديكا به دليل نبود سرويس
فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع  -باورهاي قوميازدواج زودرس ،

 كه تحصيل دختران را با مشكل مواجه مي سازد.
 ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان

ايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر اشتغال افراد در سنين پ
 دامداري است.

 

به  جمعیت ساکن در کانون عشایری پل پرزین    یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-37) جدول

 1390سال -تفکیک جنس

 باسوادی ) درصد(نرخ  جمعيت باسواد ) نفر ( ساله وبيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد کل  
 زن مرد کل  

 زن مرد کل   زن مرد کل  
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

300 149 151 264 88.0 131 87.9 133 88.1 172 84 88 65.2 64.1 66.2 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ:  

 .: محاسبات مشاور2    

 

 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-2-1-2-2

 
ساكنان كانون عشايري پل پرزين  از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب 

اخير در اين كانون ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ميداني   15زندگي يكجانشيني طي 
 ساكنان اين كانون از طايفه بهادروند، تيره اورگ هستند. 

 ي تكلم مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند.ساكنان با گويش لري بختيار
 

 ویژگی های اقتصادی  : 4-2-1-2-2

استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 
ندي از امكانات معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيصنعتي،

محيطي و اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از 
 هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.فعاليت

صادي بيش از همه از ويژگي در كانون عشايري پل پرزين  ، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقت
هاي محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر 

هاي فعاليت هاي دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي
 اقتصادي اين كانون پرداخته شده است.

 
 لیت و اشتغالفعا-1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي 
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 
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ساله و بيشتر مي   10فعاليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
نفر  236ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري پل پرزين    10، شمار جمعيت 1390باشد. طبق آمار سال 

مشاركت در انجام فعاليت هاي درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به  34.3نفر ) 81بوده كه از ميان آنان 
حدود  ساكن در اين كانوناز مجموع جمعيت فعال اقتصادي را داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. 

اين  درصد برآورد مي شود. 7/29. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي معادل هستندنفر شاغل  70
درصد را نشان مي دهد.  5/2و  8/57ه مطالعاتي به ترتيب نسبت نسبت در بين مردان و زنان ساكن در محدود

معموالً در هر جامعه بخشي از جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري به 
 1/8اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در محدوده مطالعاتي  1390در سال وجود مي آيد. 

است اندازه اين شاخص در مردان و زنان ساكن در كانون پل پرزين   به ترتيب  درصد بوده است. شايان ذكر
 درصد بوده و براي زنان جمعيت بيكار گزارش نشده است.  1/14

ل ساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری پ 10(: برآورد جمعیت  2-38جدول ) 

1390-پرزین    

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 0 11 11 3 67 70 3 78 81 120 116 236 تعداد

 0.0 14.1 13.6 2.5 57.8 29.7 2.5 67.2 34.3 79.5 77.9 78.7 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

: محاسبات مشاور.2        

 گروههای عمده فعالیت -2

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون پل پرزين   شغل 
فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر  تمامي ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار

از كل شاغلين فعال در كانون عشايري پل پرزين    1390اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
نفر در بخش خدمات مشغول فعاليت بوده اند. به   9نفر در بخش كشاورزي و  61نفر هستند،   70كه معادل 

كانون در درجه اول داراي فعاليت هاي دامداري و سپس كشاورزي ) زراعت عبارتي تمامي ساكنين اين 
 محدود ( هستند.

 الف: دامداری
با توجه به اينكه فعاليت اصلي ساكنين كانون عشايري پل پرزين   دامداري است، تعداد دام مورد 

رأس گوسفند و  9000ن بهره برداري در اين كانون مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس در اين كانو
رأس احشام باربر وجود دارد. بهره برداري دامي به  50رأس گاو گوساله و  240رأس بز و بزغاله و  1000بره، 

 صورت اختصاصي است.  
طي سال هاي اخير به دليل رخداد خشكسالي هاي پياپي و كاهش ميزان علوفه و مشكالت موجود 

 مجبور به فروش بخشي از دام هاي خود شده اند.در زمينه تأمين علوفه، ساكنين زابوت 
 

 ب: زراعت
بر اساس بررسي هاي انجام شده، مساحت زمين هاي زراعي كانون عشايري پل پرزين   حدود  
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هكتار به زراعت آبي اختصاص دراد.  200هكتار به زراعت ديم و  400هكتار برآورد شده است كه  600
گندم و جو است كه در مواقع خشكسالي برداشتي ندارند و در تر    مهمترين محصول زراعي كانون پل پرزين

 درصد محصول آنها به مصرف خانوار مي رسد. 80سالي بيش از 
 مالكيت اراضي در اين كانون به صورت واگذاري و در قالب طرح ساماندهي مي باشد. 

 
 صنایع دستی  پ: 

ل از اسكان مصوناعات دستي از جمله قالي، خانوارهاي اسكان يافته در كانون عشايري پل پرزين  قب
قاليچه، خورجين، چوخا، در حد مصرف خانوار توليد مي كرده اند. بعد از اسكان قالي بافي با هدف عرضه به 
بازار بيش از ساير مصنوعات مورد توجه قرار گرفت. مواد اوليه قالي از طريق شركت تعاوني قالي بافي در 

گيرد. توليد اين محصول در حد متوسط سبب بهبود درآمد خانوارهاي ساكن شده  و اختيار بافندگان قرار مي 
 رضايت نسبي براي آنان فراهم آورده است.

 

 
 کالبدی  -ویژگی های زیرساختی : 5-2-1-2-2

 زیربنایی  –امکانات و خدمات زیرساختی -1 

هاي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 
روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 
فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين 

يازها موجب افزايش خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از ن
، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 

 پردازد.مي
پرزين جاده آسفالته است . بر اساس بررسي هاي انجام شده راه دسترسي كانون عشايري پل  

 همچنين شبكه معابر اصلي كانونن نيز آسفالت بوده ولي معابر فرعي خاكي هستند. 
ساكنين پل پرزين  از نعمت برق شبكه سراسري و همچنين آب آشاميدني لوله كشي بهره مند 

 هستند.
نات و خدمات آموزشي همچنين اين كانون از خانه بهداشت برخوردار است. از نظر برخورداري از امكا

 پل پرزين  تنها  داراي دبستان است.
سياسي اين كانون داراي شوراي اسالمي و دهياري  –از نظر برخورداري از امكانات و خدمات اداري 

 است.
از نظر برخورداري از زير ساخت هاي انرژي نيز تنها داراي نمايندگي پخش نفت سفيد و سيلندر گاز 

 مي باشد. 
روستايي است.   GSMروستايي بوده و تحت پوشش شبكه  ICTكانون داراي دفتر همچنين اين 

 از نظر خدمات بازرگاني اين كانون تنها داراي بقالي مي باشد. 

 



 

102 
 

 ویژگی های کالبدی-2

كه از نوع كانون هاي برنامه ريزي شده و هدايتي است، قبل از ايجاد و پل پرزين  كانون عشايري 
توسعه كانون نيز مورد توجه گروه هاي عشايري بوده است. اين استقرارگاه عشايري كه در كنار جاده ارتباطي 

ر واقع شده است، بخشي از قلمرو عشايري ايل بختياري بوده كه عالوه بر عبو پل پرزين و كيارسبه  گتوند
پل پرزين  مورد توجه بوده است. به همين دليل قشالق ايل راهشان از اين محدوده جهت استقرار در دوره 

جهت اجراي برنامه اسكان عشاير و احداث كانون عشايري مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفته است. فرآيند 
شروع  1373در اين كانون از سال  آغاز شده و روند اسكان دائم 1371برنامه ريزي و احداث كانون از سال 

 است. سال طول كشيده 4و  شده
با توجه به اينكه اين كانون داراي مطالعات برنامه ريزي و امكان سنجي است، از نظر كالبدي و بافت 
شناسي داراي بافت خطي منظم و برنامه ريزي شده است. تصوير ) ( بافت اين كانون در امتداد جاده ارتباطي 

 شكل گرفته است.ه چهارمحال و بختياري خوزستان ب
واحد مسكوني وجود دارد  كه عمدتاً   61بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده در اين كانون 

با بتون و آجر، سنگ، سيمان و آهن  ساخته شده اند. بنابراين مصالح بكار رفته در ساخت بناها و واحدهاي 
يش ايمني ساختمان ها از مصالح جديد و با استحكام باال در ساخت مسكوني جديد بوده به عبارتي جهت افزا

 بهره گيري شده است. همچنين در نماسازي ساختمان ها از سنگ و آجرهاي تزئيني استفاده شده است.
اندازه قطعات مسكوني ساخته شده عمدتا متوسط دانه است. و بطور متوسط بيشتر واحدهاي 

متر مساحت دارند. بيشتر واحدهاي ساخته شده در اين كانون طي سال  150تا  100مسكوني اين كانون بين 
ساخته شده اند. به همين دليل واحدهاي مسكوني ساخته شده در پل پرزين  از نظر عمر  1390تا  1374هاي 

 بنا  عمدتا جديد و نوساز هستند. 
اشد. در اين كانون جايگاه هر واحد مسكوني داراي حيات بوده و از واحد مجاور خود كامال مجزا مي ب

 نگهداري دام در كنار فضاي مسكوني احداث شده و به عبارتي بخشي از فضاي مسكوني بشمار مي آيد. 
شبكه معابر و راه دسترسي داخل كانون بر اساس دستورالعمل طرح هادي روستايي اجرا شده و معابر 

 هاي سطحي هستند. اصلي كانون داراي جدول بندي و عمدتا كانيو جهت هدايت آب 
از نظر تجهيز واحدهاي مسكوني به امكانات رفاهي اواحدهاي مسكوني ايجاد شده داراي آب لوله  

كشي داخل ساختمان، برق و سرويس بهداشتي ) توالت ( بوده و اكثر واحدهاي مسكوني داراي حمام بهداشتي 
 هستند. 

با توجه به برنامه ريزي و تصميم سازي جهت اسكان و ايجاد اين كانون، سطح رفاه و آسايش نسبي 
خانوارهاي عشايري ساكن در اين كانون نسبت به قبل ) دوره كوچ ( افزايش قابل توجهي يافته است. 
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 کانون عشایری هدایت شده پل پرزین
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 از دورپل پرزین  سیمای کانون عشایری هدایت شده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیمای داخل روستا
 

 

 

 

 

 

 

مقاوم سلخت و ساز مساکن در کانون عشایری و استفاده از مصالح جدید و  
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 با روکش آسفالت و جدول بندی کناره هاشبکه معابر اصلي روستا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه معابر فرعي روستا ) خاکي (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه نگهداری احشام
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 کانون عشایری هدایت شده دره بازار  : 3-1-2-2

 
 ویژگی های جمعیتی : 1-3-1-2-2

 تعداد جمعیت -1 

 1385، 1375، 1365عشايري هدايت شده دره بازار  طي چهار دوره آماري جمعيت ساكن در كانون 
نفر  80جمعيتي معادل  1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390و 

نفر كاهش يافته است. در مقطع  49به  1375در اين كانون ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقطع آماري 
تقريباً تغييري در تعداد جمعيت ساكن در محدوده مطالعاتي رخ نداده است و تعداد جمعيت ساكن  1385اري آم

 61جمعيت ساكن در اين كانون به  1390تا  1385نفر اعالم شده است. اما طي پنج ساله  48در اين كانون 
 نفر افزايش يافته است.

 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  دره بازار هدایت شده  (: تعدادجمعیت ساکن در کانون عشایری2-39جدول )

 1390 1385 1375 1365 کانون هدايت شده دره بازار 

 61 48 49 80 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 

 خانواربعد -2 

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر جمعيت  80تعداد  1365(در مقطع آماري  2-40بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر عضو در هر خانوار  7/6خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه متوسط بعد خانوار در مقطع  12دره بازار در 

خانوار عضويت داشته اند كه به طور  9نفر جمعيت اين كانون در  49تعداد  1375بوده است. در مقطع آماري 
تعداد جمعيت و خانوار ساكن در اين كانون  1385خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري  نفر در هر 4/5متوسط 

خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در  9نفري كانون عشايري دره بازار در  48تغييري نكرده و جمعيت 
اد خانوارهاي تعد 1390نفر را نشان مي دهد. در آخرين دوره مورد بررسي در سال  3/5اين مقطع متوسط 

خانوار افزايش مي يابد. افزايش تعداد خانوار در اين كانون در  16ساكن در كانون هدايت شده دره بازار  به 
نتيجه اسكان خانوارهاي ديگر عشايري و همچنين شكل گيري خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي 

نفري ساكن در  61ي باشد. بر اين اساس جمعيت خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته اي و جديد م
خانوار عضويت داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در اين كانون در  16در  1390كانون دره بازار در سال 

نفر عضو در هر خانوار مي باشد. روند تغييرات بعد خانوار در اين كانون حاكي از كاهش  8/3حدود 1390سال 
 به بعد است.  1375ر خانوار از مقطع آماري تعداد متوسط عضو د
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 1390الی  1365کانون عشایری هدایت شده دره بازار  طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-40جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

80 49 48 61 12 9 9 16 7/6 4/5 3/5 8/3 

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی  -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون هدايت شده دره بازار  براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته است. 
خانوار جاي  20براين اساس اين كانون در كليه مقاطع مورد بررسي جزء سكونتگاه هاي كوچك مقياس و با كمتر از 

 مي گيرد. 
 

 ساختار سنی و جنسی-4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به لحاظ  100عيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر نسبت جنسي جم
 نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

و  مرد  درصد (1/54)  33 به ترتيبكانون هدايت شده دره بازار   ينفر 61جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
با توجه به تعداد كم جمعيت مي باشد.  118كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 9/45) نفر  28

 در كانون دره بازار نسبت جنسي در تمامي گروه هاي سني روندي غير عادي را نشان مي دهد.

  
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع سني براي  برنامه ريزي ها مي باشد.سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در 
تغذيه  درماني، ها و پيش بيني هاي بهداشتي،پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني جمعيت از يكسو متاثر از شرايط  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، اي،
 سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد. اجتماعي، دي،اقتصا

اي را در ساختار  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و
ل ساختار سني توجه بيشتري را در جمعيت توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقا جمعيت باعث مي شود.

هاي مختلفي را  در آينده به وجود مي آورد بحث شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و
آموزشي  الزامات بهداشتي، مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي جمعيتي، در جمعيت شناسي باعث شده است.

 بيشترين اين مطالعات ديده مي شود.و اجتماعي در 
در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب گروههاي بزرگ 

 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14سني 
 ( نشان مي دهد،2-41توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)

ساله 15درصد( را افراد كمتر از  2/26نفر) 16حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون هدايت شده دره بازار  در سال 
سهم  و  درصد( 9/68)نفر 42بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) به خود اختصاص داده اند.
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 درصد( بوده است.  9/4نفر)  3ساله و بيشتر( نيز  65سالخوردگان)
و  25-29و  20-24و   0-4همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  چهار گروه يا طبقه سني 

درصد ( از كل جمعيت ساكن در اين  1/54درصد ) مجموع  5/11و   8/14و  1/13و  8/14ساله به ترتيب  34-30
 كانون را به خود اختصاص داده اند. 

 

 

 1390 -کانون دره بازار (: نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در محدود2-41)جدول 

 گروه های عمده سنی
 زن مرد کل جمعيت

 نسبت جنسی 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 50 21.4 6 9.1 3 14.8 9 ساله  4-0 

 100 7.1 2 6.1 2 6.6 4 ساله  9-5 

 0 0.0 0 9.1 3 4.9 3 ساله  14-10 

 150 7.1 2 9.1 3 8.2 5 ساله  19-15 

 33 21.4 6 6.1 2 13.1 8 ساله  24-20 

 200 10.7 3 18.2 6 14.8 9 ساله  29-25 

 250 7.1 2 15.2 5 11.5 7 ساله  34-30 

 300 3.6 1 9.1 3 6.6 4 ساله  39-35 

 100 3.6 1 3.0 1 3.3 2 ساله  44-40 

 200 3.6 1 6.1 2 4.9 3 ساله  49-45 

 0 7.1 2 0.0 0 3.3 2 ساله  54-50 

 0 0.0 0 3.0 1 1.6 1 ساله  59-55 

 0 3.6 1 0.0 0 1.6 1 ساله  64-60 

 200 3.6 1 6.1 2 4.9 3 ساله وبيشتر  65 

 118 100.0 28 100.0 33 100.0 61 جمع

 .1390 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي سني 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در سن كار است. هر چه اين مختلف استفاده مي

مسير انتقال  درچنانچه راد بايد حمايت كند. شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
ساله افزايش  15-64ليت يعني جمعيت واقع در سنين فعا( درصد ) ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است. زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني  يافت،
نسبت  هستند در مقايسه با نسبت كساني كه خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است. كه در سنين فعاليت

 2-42بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول )  در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0وابستگي معموالً بين 
 باشد. مي 5/0ا برابر ب 1390در سال اين كانون هدايت شده دره بازار  نسبت وابستگي در ( 
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  1390  -در کانون عشایری دره بازار  (: نسبت وابستگی جمعیت 2-42 جدو ل )

 کانون عشايری دره بازار  گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

16 

 64-15  42 

 3 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

26.2 

 64-15  68.9 

 4.9 ساله وبيشتر  65 

 0.5 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن 
با . به همين دليل و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد الزم است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد

به بررسي نرخ رشد  1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
 در رشد مثبت جمعيت حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خوددره بازار  در ساكن جمعيت 

 1365جمعيت ساكن در اين محدوده كه در سال (  2-43اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  بر. اين كانون است
طي دوره آماري بعد ش يافته است. كاه 1375نفر در سال   49درصد به  -8/4 ساالنه نفر بوده است با رشد 80 معادل

نفر  48درصد به  - 2/0نفر با رشد ساالنه   49رده و از جمعيت اين كانون تقريباً تغييري نك 1385تا  1375يعني از 
 كاهش يافته است.

  48حاكي از افزايش نرخ رشد جمعيت است بطوريكه جمعيت  1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 
 نفر افزايش يافته است.   61درصد به  9/4نفري ساكن در كانون دره بازار  با رشد ساالنه 

 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری دره بازار  طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-43جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

80 49 48 61 -4.8 -0.2 4.9 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 محاسبات مشاور.: 2  

 پیش بینی جمعیت -6

گيرد، يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار مي
هاي آخر كه نزديك به دوره مطالعه است ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خبررسي روند نر

ويژگيهايي است كه عوامل موثر در رشد  گرتغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيانمي باشد؛ چرا كه روند 
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته منطقه ه، مرگ و مير و مليدجمعيت آن منطقه نظير موا

توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته تد ميرخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نياف
  داشت. را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار

كانون با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
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 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: عشايري دره بازار 

 1385 -90ساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره پیش بینی جمعیت بر ا : 
درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  9/4اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

با ادامه همين روند  1400سال  نفر و در 77به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390در سال  نفر  61منطقه از 
( جمعيت ساكن در  2-44در جدول شماره )  نفر افزايش خواهد يافت. 125نهايتاً به  1405افق  فر  و در ن 98رشد به 

، 1395براي مقاطع  1385-90عشايري هدايت شده دره بازار  بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره آماري 
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405و  1400

 

( برای  1385-90بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری )  دره بازار (: پیش بینی جمعیت در کانون عشایری  2-44 جدول)

 1405و  1400، 1395مقاطع آماری 

 1385-90 رشد نرخ 1390 جمعيت
  پيش بينی جمعيت

1395 1400 1405 

61 4.9 77 98 125 

 .1390و  1385مسکن ، استان خوزستان، : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و 1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 

 وضعیت سواد و آموزش : 2-3-1-2-2

 
از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، 

سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  باال بودن ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.
نتايج حاصل از دارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  آگاهي هاي اجتماعي و

كانون عشايري دره  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت   61 از مجموع 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
  درصد است. 76.2درصد و نسبت باسوادي زنان  90سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 84.3 بازار 

 

به تفکیک  جمعیت ساکن در کانون عشایری دره بازار   یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-45) جدول

 1390سال -جنس
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

61 33 28 51 83.6 30 90.9 21 75.0 43 27 16 84.3 90.0 76.2 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-3-1-2-2

ساكنان كانون عشايري دره بازار از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي 
 يكجانشيني طي سال هاي اخير در دره بازار ساكن شده اند. 

.ساكنان دره بازار با گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند
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 ویژگی های اقتصادی : 4-3-1-2-2

استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 
معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكانات  صنعتي،

ين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از محيطي و اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزم
 هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.فعاليت

در كانون عشايري دره بازار ، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از همه از ويژگي هاي 
ررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر فعاليت محيطي آن تاثير پذيرفته است. ب

هاي هاي دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي
 اقتصادي اين كانون پرداخته شده است.

 
 فعالیت و اشتغال-1

گوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي ال
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 

ساله و بيشتر مي   10فعاليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
نفر بوده  48ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري دره بازار   10، شمار جمعيت 1390باشد. طبق آمار سال 

درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را  50نفر )  24كه از ميان آنان 
نفر  23حدود  ساكن در اين كانوناز مجموع جمعيت فعال داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. 

اين نسبت  درصد برآورد مي شود. 9/47. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي معادل هستندل شاغ
درصد را نشان مي دهد. معموالً  25و  3/64در بين مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به ترتيب نسبت 

ر نتيجه پديده بيكاري به وجود در هر جامعه بخشي از جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و د
 2/4( در محدوده مطالعاتي  سهم افراد بيكار از جمعيت فعال اندازه ميزان بيكاري ) 1390در سال مي آيد. 

است اندازه اين شاخص در مردان و زنان ساكن در كانون دره بازار  به ترتيب  درصد بوده است. شايان ذكر
 درصد بوده و براي زنان تعداد جمعيت بيكار  گزارش نشده است.  3/5

 
ره ساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری د 10(: برآورد جمعیت  2-46جدول ) 

1390-بازار   

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 0 1 1 5 18 23 5 19 24 20 28 48 تعداد

 0.0 5.3 4.2 25.0 64.3 47.9 25.0 67.9 50.0 71.4 84.8 78.7 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

: محاسبات مشاور.2        

 گروههای عمده فعالیت -2 

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون دره بازار  شغل تمامي 
ر فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنا
از كل شاغلين فعال در كانون عشايري دره بازار كه  1390نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
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نفر در بخش خدمات  مشغول  6نفر در بخش صنعت و  2نفر در بخش كشاورزي و  8نفر هستند،  23معادل 
 ز نوع فعاليت خود را ذكر نكرده اند.نفر ني 7فعاليت بوده اند و 

 
 

 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-3-1-2-2

 زیربنایی  –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

 
هاي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 

روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 
فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين 

يازها موجب افزايش خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از ن
، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 

 پردازد.مي
 اميدني لوله كشي بهره مند هستند.ساكنين دره بازار از نعمت برق شبكه سراسري و همچنين آب آش 

 از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي دره بازار تنها داراي دبستان است.
ارتباطي   –اين كانون فاقد زير ساخت هاي بهداشتي، انرژي، خدمات بازرگاني و خدمات مخابراتي 

است. 
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 شهرک کوثر عشایری هدایت شده کانون :4-1-2-2
 ویژگی های جمعیتی: 1-4-1-2-2

 تعداد جمعیت -1

ايجاد شده است. ايجاد زيرساختهاي مورد نياز  و روند   70كانون هدايت شده شهرك كوثر طي دهه 
سال به طول انجتاميده است  4تا  2اسكان جمعيت ساكن در كانون عشايري هدايت شده شهرك كوثر حدود 

ت. بر اساس در مراجع رسمي به ثبت رسيده اس 1385به همين دليل اطالعات جمعيتي اين كانون از سال 
نفر در اين كانون  1506جمعيتي معادل  1385نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن  سال  

نفر   1904با ادامه روند اسكان به  1390اسكان يافته اند. اين تعداد جمعيت بر اساس نتايج سرشماري سال 
 افزايش يافته است. 

 

 1390الی  1385طی دوره های آماری  شهرک کوثرری هدایت شده (: تعدادجمعیت ساکن در کانون عشای2-47جدول )

 

 1390 1385 کانون هدايت شده شهرك کوثر

 1904 1506 تعداد جمعيت

 .1390و  1385، : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 

 بعد خانوار-2

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفري  1506جمعيت  1385( در مقطع آماري  2-48بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر را  3/5خانوار عضويت داشته اند، بنابراين بعد خانوار در اين مقطع متوسط  283كانون هدايت شده كوثر در 

تعداد خانوارهاي ساكن در كانون هدايت شده  1390نشان مي دهد. در آخرين دوره مورد بررسي در سال 
فزايش مي يابد. افزايش تعداد خانوار در اين كانون در نتيجه اسكان خانوارهاي خانوار ا 400شهرك كوثر به 

ديگر عشايري و همچنين شكل گيري خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي خانوارهاي گسترده و ايجاد 
نفري ساكن در شهرك كوثر در سال  1904خانوارهاي هسته اي و جديد مي باشد. بر اين اساس جمعيت 

نفر  8/4 1390خانوار عضويت داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال  400در  1390
عضو در هر خانوار مي باشد. روند تغييرات بعد خانوار در اين كانون حاكي از كاهش تعداد متوسط عضو در 

 به بعد است.  1390خانوار از مقطع آماري 

 
 کانون عشایری هدایت شده شهرک کوثر  در  بعد خانوار: ( 2-48جدول)

 1390الی  1385طی دوره های آماری 

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1385 1390 1385 1390 1385 1390 

1506 1904 283 400 3/5 8/4 

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 
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 : محاسبات مشاور.2

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون هدايت شده شهرك كوثر براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار 
خانوار جزء سكونتگاه هاي  283با دارا بودن  1385گرفته است. براين اساس اين كانون در مقطع آماري 

تعداد بيشتري خانوار و همچنين شكل  خانوار جاي مي گيرد. با اسكان 200-399متوسط مقياس و با جمعيت 
خانوار افزايش مي يابد  400به  1390گيري خانوارهاي جديد تعداد خانوار ساكن در اين كانون در مقطع آماري 

خانوار و بيشتر  400و در نتيجه اين كانون از نظر مقياس جمعيتي جزء روستاهاي بزرگ مقياس و با جمعيت 
 جاي مي گيرد. 

 
 و جنسیساختار سنی -4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به  100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

)  978 به ترتيبثر كانون هدايت شده شهرك كو ينفر 1904جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
مي  106كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 6/48) نفر  926و  مرد  درصد ( 4/51

 نفر مرد وجود دارد.  106 حدود نفر زن 100باشد، به عبارت ديگر در مقابل هر 
برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون شهرك كوثر نسبت جنسي 

ساله معكوس بوده و تعداد جمعيت مردان كمتر  60-64،   40- 44، 30-34، 25 -29، 20-24در گروه هاي 

 (2-49)جدول شمارهاز زنان است. 
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع  ده در برنامه ريزي ها مي باشد.سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفا
ها و پيش بيني هاي سني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و  اجتماعي، اقتصادي، جمعيت از يكسو متاثر از شرايط

 اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد.
اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و

انتقال ساختار سني توجه بيشتري  توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و در ساختار جمعيت باعث مي شود.
در آينده به وجود مي آورد  را در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و

مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث
 اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود.آموزشي و  الزامات بهداشتي، جمعيتي،

در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب 
 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 

( نشان 2-49در جدول) توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده
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درصد(  2/37نفر) 709حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون هدايت شده شهرك كوثر در سال  مي دهد،
بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15را افراد كمتر از 

 درصد( بوده است.  9/3نفر)  75بيشتر( نيز ساله و  65سهم سالخوردگان) و  درصد( 8/58)نفر 1120
-14و   5-9،   0-4همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  پنج گروه يا طبقه سني 

 3/61درصد در مجموع   10و  1/14، 1/12، 1/12، 13ساله به ترتيب با دارا بودن  20-24و  19-15،  10
 به خود اختصاص داده اند. درصد از كل جمعيت ساكن در اين كانون را 

 

 1390 -کانون شهرک کوثر(: نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در محدود2-49جدول )

 گروه های عمده سنی
 زن مرد کل جمعيت

 نسبت جنسی 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 121 12.1 112 13.9 136 13.0 248 ساله  4-0 

 102 12.3 114 11.9 116 12.1 230 ساله  9-5 

 0 10.7 99 13.5 132 12.1 231 ساله  14-10 

 102 14.4 133 13.8 135 14.1 268 ساله  19-15 

 95 10.6 98 9.5 93 10.0 191 ساله  24-20 

 96 8.1 75 7.4 72 7.7 147 ساله  29-25 

 90 9.5 88 8.1 79 8.8 167 ساله  34-30 

 104 5.7 53 5.6 55 5.7 108 ساله  39-35 

 61 3.6 33 2.0 20 2.8 53 ساله  44-40 

 110 3.1 29 3.3 32 3.2 61 ساله  49-45 

 103 3.5 32 3.4 33 3.4 65 ساله  54-50 

 0 1.5 14 3.1 30 2.3 44 ساله  59-55 

 60 1.1 10 0.6 6 0.8 16 ساله  64-60 

 108 3.9 36 4.0 39 3.9 75 ساله وبيشتر  65 

 106 100.0 926 100.0 978 100.0 1904 جمع

 .1390 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در ساختارهاي سني مختلف استفاده مي

راد بايد سن كار است. هر چه اين شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
جمعيت واقع در ( درصد ) مسير انتقال ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت  درچنانچه حمايت كند. 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است.  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني سنين فعا
هستند در مقايسه با نسبت كساني كه  زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين فعاليت

 در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0نسبت وابستگي معموالً بين  خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.
اين كانون هدايت شده نسبت وابستگي در (  2-50بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول ) 

 باشد. مي 7/0 برابر با 1390در سال شهرك كوثر 
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  1390  -در کانون عشایری شهرک کوثر (: نسبت وابستگی جمعیت 2-50 جدو ل )

 کانون عشايری چلو گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

709 

 64-15  1120 

 75 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

37.2 

 64-15  58.8 

 3.9 ساله وبيشتر  65 

 0.7 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و 
. به است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد روند آن الزم
به بررسي نرخ  1390و  1385طي دوره هاي آماري با استفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن همين دليل 

رشد  ي از حاك ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري شهرك كوثر در ساكن رشد جمعيت 
جمعيت ساكن در اين (  2-51اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  بر. اين كانون است در مثبت جمعيت

افزايش يافته  1390نفر در سال  1904درصد در سال به  8/4با رشد ساالنه  1385نفر در سال  1506كانون از 
 است.

 جمعیت در کانون عشایری شهرک کوثر نرخ رشد  : (2-51جدول )

   1390الی  1385طی دوره آماری 

 نرخ رشد جمعيت

85 90 1385-90 

1506 1904 8/4 

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 پیش بینی جمعیت -6
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مراكز زيستي مورد توجه قرار يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت 
هاي آخر كه نزديك به ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خگيرد، بررسي روند نرمي

ويژگيهايي است  گردوره مطالعه است مي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيان
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و ه، مرگ و مير و مليدنظير موا كه عوامل موثر در رشد جمعيت آن منطقه

تحول مهمي در گذشته منطقه رخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد 
  داشت. توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظارمي

با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود:كانون عشايري شهرك كوثر

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس،  8/4اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

سال  نفر و در 2407به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال  1904جمعيت منطقه از 
در  خواهد يافت.نفر افزايش  3847نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  3043با ادامه همين روند رشد به  1400

( جمعيت ساكن در عشايري هدايت شده شهرك كوثر بر اساس نرخ رشد جمعيت اين  2-52جدول شماره ) 
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405و  1400، 1395براي مقاطع  1385-90كانون طي دوره آماري 

 

-90رشد مطلق دوره آماری )  بر اساس نرخشهرک کوثر(: پیش بینی جمعیت در کانون عشایری  2-52 جدول)

 1405و  1400، 1395( برای مقاطع آماری  1385

  جمعيت
 1385-90 رشد نرخ

  پيش بينی جمعيت

1385 1390 1395 1400 1405 

1506 1904 8/4 2407 3043 3847 

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:  

 محاسبات مشاور.: 2  

 

 
 وضعیت سواد و آموزش: 2-4-1-2-2

 
از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در 

باال بودن سطح سواد ارتباط  هر ناحيه، ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.
دارد. بر در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  ي اجتماعي ومستقيمي با رشد آگاهي ها

ساله و  6نفر جمعيت  1603 از مجموع 1390نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال اساس 
سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 61.5 كانون عشايري شهرك كوثر درن باالتر ساك

بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري شهرك كوثر  درصد است. 58.7درصد و نسبت باسوادي زنان  64.3
. از عمده ترين داليل پايين ( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در اين كانون است. 2-53در جدول شماره )

 بودن نسبت باسوادي در شهرك كوثر عبارتند از:
 ر آن از واحدهاي آموزشي محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوا

عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه هاي همجوار و ساير نقاط 
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 شهرستان به دليل نبود سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب
فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع  -باورهاي قوميازدواج زودرس ،

 حصيل دختران را با مشكل مواجه مي سازد.كه ت
 ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان

اشتغال افراد در سنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر 
 دامداري است.

 

 

به  جمعیت ساکن در کانون عشایری شهرک کوثر یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-53) جدول

 1390سال -تفکیک جنس
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1904 978 926 1603 84.2 817 83.5 786 84.9 986 61.5 525 64.3 461 58.7 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-4-1-2-2

كه در نتيجه اسكان و انتخاب ساكنان كانون عشايري شهرك كوثر از طوايف ايل بختياري هستند. 
زندگي يكجانشيني طي سال هاي اخير در زابوت ساكن شده اند. ساكنان زابوت با گويش لري بختياري تكلم 

 مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند.
 

 ویژگی های اقتصادی : 4-4-1-2-2

از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي  استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم
معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكانات صنعتي،

محيطي و اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از 
 قش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.هاي مذكور برجسته تر بوده و نفعاليت

در كانون عشايري شهرك كوثر، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از همه از ويژگي 
هاي محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر 

هاي حدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگيفعاليت هاي دامداري در اين م
 اقتصادي اين كانون پرداخته شده است.

 
 فعالیت و اشتغال-1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي 
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 

بيشتر مي ساله و   10فعاليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
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نفر  1426ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري شهرك كوثر  10، شمار جمعيت 1390باشد. طبق آمار سال 
درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي  36.7نفر ) 524بوده كه از ميان آنان 

حدود  ساكن در اين كانونموع جمعيت فعال از مجاقتصادي را داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. 
 درصد برآورد مي شود. 6/21. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي معادل هستندنفر شاغل  308

درصد را نشان مي  4و  6/38اين نسبت در بين مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به ترتيب نسبت 
جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده دهد. معموالً در هر جامعه بخشي از 

اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در محدوده  1390در سال بيكاري به وجود مي آيد. 
است اندازه اين شاخص در مردان و زنان ساكن در كانون شهرك  درصد بوده است. شايان ذكر 2/41مطالعاتي 

 درصد مي باشد. 7/9و   2/43ربه ترتيب كوث
 

هرک ساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری ش 10(: برآورد جمعیت  2-54جدول ) 

1390-کوثر  

 شرح
 بيکار شاغالن جمعيت فعال اقتصادی ساله وبيشتر 10جمعيت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 1426 213 216 28 280 308 31 493 524 700 726 1426 تعداد

 9.7 43.2 41.2 4.0 38.6 21.6 4.4 67.9 36.7 75.6 74.2 74.9 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

      

 : محاسبات مشاور.2 

 

 گروههای عمده فعالیت -2

فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون شهرك كوثرشغل بررسي گروه هاي عمده 
تمامي ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر 

از كل شاغلين فعال در كانون عشايري شهرك  1390اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
نفر )  4درصد ( در بخش صنعت و  1نفر )  3نفر در بخش كشاورزي و  301نفر هستند،  308كوثركه معادل 

درصد ( در بخش خدمات  مشغول فعاليت بوده اند. به عبارتي تمامي ساكنين اين كانون در درجه اول  3/1
 داراي فعاليت هاي دامداري و سپس كشاورزي ) زراعت محدود ( هستند.

 
 کالبدی  -زیرساختی : ویژگی های 5-4-1-2-2

 زیربنایی  –امکانات و خدمات زیرساختی  -1
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هاي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 
روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 
فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين 

يازها موجب افزايش خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از ن
، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 

 پردازد.مي
اميدني لوله كشي بهره مند ساكنين شهرك كوثر  از نعمت برق شبكه سراسري و همچنين آب آش

 هستند.
از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي شهرك كوثر داراي دبستان، مدرسه راهنمايي 

 مختلط ) پسرانه و دحترانه ( است.
 سياسي شهرك كوثر داراي شوراي اسالمي و دهيار  است. –از نظر برخورداري از خدمات اداري 

ت هاي انرژي اين شهرك داراي نمايندگي پخش نفت سفيد و سيلندر از نظر برخورداري از زير ساخ
 گاز مي باشد. 

 از نظر خدمات بازرگاني اين كانون تنها داراي بقالي مي باشد. 

 
 

 کانون عشایری هدایت شده دیونی : 5-1-2-2

 
 : ویژگی های جمعیتی 1-5-1-2-2

 تعداد جمعیت -1

سال طول كشايده   2شروع و  1374روند اسكان و جمعيت پذيري كانون هدايت شده ديوني از سال 
است. اما بررس هاي آماري صورت گرفته نشان مي دهد اين كان ون قبل از احداث و برنامه ريزي نيز بهاخ  

س و صورت خودجوش داراي جمعيت بوده است. بطوريكه بر اساس نتايج حاصل از سرشاماري عماومي نفاو   
باه دليال    1375نفر در اين كانون ساكن بوده اند. در مقطع آمااري   26جمعيتي معادل  1365مسكن در سال 

جاري بودن فرآيند ساخت و ساز در اين كانون در منابع آماري اين كانون خالي از سكنه بوده است. در مقطاع  
ر اين كانون ساكن بود اناد. در آخارين   نفر د 194با اتمام تقريبي اسكان عشاير جمعيتي بالغ بر  1385آماري 

 نفر كاهش يافته است.  190جمعيت ساكن در اين كانون به  1390مقطع آماري در سال 
 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  دیونی(: تعدادجمعیت ساکن در کانون عشایری هدایت شده 2-55جدول )

 1390 1385 1375 1365 کانون هدايت شده ديونی

 190 194 0 26 جمعيتتعداد 

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 

 بعد خانوار-2
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 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر جمعيت  26تعداد  1365(در مقطع آماري  2-56بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر عضو  7/8خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه متوسط بعد خانوار در اين مقطع  3ساكن در كانون ديوني در 

 1385ايتن كانون فاقد سكنه بوده است. در مقطع آماري  1375در هر خانوار بوده است. در مقطع آماري 
خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين مقطع متوسط  35نفري كانون عشايري ديوني در  194جمعيت 

تعداد خانوارهاي ساكن در كانون هدايت  1390نفر را نشان مي دهد. در آخرين دوره مورد بررسي در سال  5/5
خانوار افزايش مي يابد. افزايش تعداد خانوار در اين كانون بيشتر در نتيجه شكل گيري  50شده ديوني به 

خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته اي و جديد مي باشد. 
خانوار عضويت داشته اند. بنابراين  50در  1390فري ساكن در ديوني در سال ن 190بر اين اساس جمعيت 

نفر عضو در هر خانوار مي باشد. روند تغييرات بعد  8/3حدود  1390متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال 
  به بعد است. 1385خانوار در اين كانون حاكي از كاهش تعداد متوسط عضو در خانوار از مقطع آماري 

 
 1390الی  1365کانون عشایری هدایت شده دیونی طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-5جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

26 0 194 190 3 0 35 50 7/8 0 5/5 8/3 

 .1390و  1385،  1375 ،1365نفوس و مسکن ، استان خوزستان،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون هدايت شده ديوني براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته 
خانوار جزء  50و  35به ترتيب با دارا بودن  1390و  1385است. براين اساس اين كانون در مقاطع آماري 

 خانوار جاي مي گيرد.  50سكونتگاه هاي كوچك و با كمتر از 
 

 یساختار سنی و جنس -4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به  100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

 6/51نفر )  98 ترتيببه كانون هدايت شده ديوني  ينفر 190جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
مي باشد، به  107كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 4/48) نفر  92و  مرد  درصد (

 نفر مرد وجود دارد.  107 حدود نفر زن 100عبارت ديگر در مقابل هر 
برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون ديوني نسبت جنسي در 

 ساله معكوس بوده و تعداد جمعيت مردان كمتر از زنان است.  60-64، 40-44، 20-19،24 -15گروه هاي 

 (2-57)جدول شماره
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  : ساخت سنیب

بررسي توزيع  سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.
ها و پيش بيني هاي و انجام برنامه ريزيسني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني 

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و  اجتماعي، جمعيت از يكسو متاثر از شرايط اقتصادي،

 قرار مي دهد.اوضاع و احوال را تحت تاثير 
اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و

توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري  در ساختار جمعيت باعث مي شود.
در آينده به وجود مي آورد  زمان حاضر ورا در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در 

مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث
 آموزشي و اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود. الزامات بهداشتي، جمعيتي،

مي شود توزيع جمعيت بر حسب  در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته
 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 

( نشان 2-57توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)
درصد( را افراد  9/27نفر) 53حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون هدايت شده ديوني در سال  مي دهد،
 130بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15كمتر از 

 درصد( بوده است.  7/3نفر)  7ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان) و  درصد( 4/68)نفر
 20-24و   15 -19همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  پنج گروه يا طبقه سني 

درصد (  9/58درصد ) مجموع  5/10و  10،  5/10و  2/13و  7/14ساله به ترتيب  0-4و  30-34،  25-29و 
 از كل جمعيت ساكن در اين كانون را به خود اختصاص داده اند. 
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 1390 -کانون دیونی(: نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در محدود2-57جدول )

 گروه های عمده سنی
 زن مرد کل جمعيت

 نسبت جنسی 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 233 6.5 6 14.3 14 10.5 20 ساله  4-0 

 100 8.7 8 8.2 8 8.4 16 ساله  9-5 

 0 8.7 8 9.2 9 8.9 17 ساله  14-10 

 75 17.4 16 12.2 12 14.7 28 ساله  19-15 

 67 16.3 15 10.2 10 13.2 25 ساله  24-20 

 100 10.9 10 10.2 10 10.5 20 ساله  29-25 

 171 7.6 7 12.2 12 10.0 19 ساله  34-30 

 200 2.2 2 4.1 4 3.2 6 ساله  39-35 

 13 8.7 8 1.0 1 4.7 9 ساله  44-40 

 100 4.3 4 4.1 4 4.2 8 ساله  49-45 

 100 4.3 4 4.1 4 4.2 8 ساله  54-50 

 0 1.1 1 3.1 3 2.1 4 ساله  59-55 

 50 2.2 2 1.0 1 1.6 3 ساله  64-60 

 600 1.1 1 6.1 6 3.7 7 ساله وبيشتر  65 

 107 100.0 92 100.0 98 100.0 190 جمع

 .1390 ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، : مرکز آمار ايران1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در ساختارهاي سني مختلف استفاده مي

راد بايد سن كار است. هر چه اين شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
جمعيت واقع در ( درصد ) مسير انتقال ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت  درچنانچه حمايت كند. 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است.  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني سنين فعا
هستند در مقايسه با نسبت كساني كه  زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين فعاليت

 در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0نسبت وابستگي معموالً بين  خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.
اين كانون هدايت شده نسبت وابستگي در (  2-58بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول ) 

 باشد. مي 5/0برابر با  1390در سال ديوني 
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  1390  -در کانون عشایری دیونی (: نسبت وابستگی جمعیت 2-58 جدو ل )

 کانون عشايری ديونی گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

53 

 64-15  130 

 7 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

27.9 

 64-15  68.4 

 3.7 ساله وبيشتر  65 

 0.5 وابستگینسبت 

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و 
. به تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيردروند آن الزم است كه يك جنبه مهم اين 

 1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آماريبا استفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن همين دليل 
 ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودديوني در ساكن به بررسي نرخ رشد جمعيت 

جمعيت (  2-59اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  بر. اين كانون است در ي جمعيترشد منف حاكي از 
. بطور كامل خالي از سكنه بوده است 1375در سال نفر  26 معادل 1365ساكن در اين محدوده كه در سال 

سكان جمعيت اين كانون پس از ايجاد زيرساخت هاي مربوط به ا 1385تا  1375طي دوره آماري بعد يعني از 
ساله آماري  5نفر گزارش شده است. جمعيت ساكن در اين كانون طي  194و ساكن شدن جمعيت عشايري 

 نفر كاهش يافته است. 190درصد به  -4/0با رشد ساالنه  1390بعد و در سال 
 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری دیونی طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-59جدول )

 رشدنرخ  جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

26 0 194 190 100- _ 4/0- 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 پیش بینی جمعیت -6

مراكز زيستي مورد توجه قرار يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت 
هاي آخر كه نزديك به ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خگيرد، بررسي روند نرمي

ويژگيهايي است  گردوره مطالعه است مي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيان
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و ه، مرگ و مير و مليدكه عوامل موثر در رشد جمعيت آن منطقه نظير موا

تحول مهمي در گذشته منطقه رخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد 
  داشت. درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته را بامي

با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 



 

125 
 

 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: كانون عشايري ديوني

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس،   -4/0اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

 1400سال  نفر و در 186به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390در سال   نفر 190جمعيت منطقه از 
در جدول شماره  خواهد يافت. نفر افزايش 178نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  182با ادامه همين روند رشد به 

( جمعيت ساكن در عشايري هدايت شده ديوني بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره  60-2) 
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405و  1400، 1395براي مقاطع  1385-90آماري 

 

(  1385-90طلق دوره آماری ) بر اساس نرخ رشد م دیونی(: پیش بینی جمعیت در کانون عشایری  2-60 جدول)

 1405و  1400، 1395برای مقاطع آماری 

 1390 جمعيت
 1385-90 رشد نرخ

  پيش بينی جمعيت

1385 1390 1395 1400 1405 

194 190 4/0- 186 182 178 

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:  

 مشاور.: محاسبات 2  

 وضعیت سواد و آموزش : 2-5-1-2-2

از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در 
باال بودن سطح سواد ارتباط  هر ناحيه، ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.

دارد. بر در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  ومستقيمي با رشد آگاهي هاي اجتماعي 
ساله و  6نفر جمعيت  167 از مجموع 1390نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال اساس 

درصد  79.3سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 76 كانون عشايري ديوني درن باالتر ساك
بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري ديوني در جدول شماره  درصد است. 72.9و نسبت باسوادي زنان 

. از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت ( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در اين كانون است. 61-2)
 باسوادي در ديوني عبارتند از:

واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از 
 و  استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني

عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه هاي همجوار و ساير نقاط 
 شهرستان انديكا به دليل نبود سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب

فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع  -رهاي قوميباوازدواج زودرس ،
 كه تحصيل دختران را با مشكل مواجه مي سازد.

 ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان
ير كه مبتني بر اشتغال افراد در سنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشا

 دامداري است.
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به  جمعیت ساکن در کانون عشایری دیونی  یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-61) جدول

 1390سال -تفکیک جنس
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

838 442 396 167 87.9 82 83.7 85 92.4 127 76 65 3/79 62 9/72 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی:  3-5-1-2-2

ساكنان كانون عشايري ديوني از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي 
در ديوني ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ميداني ساكنان اين  70يكجانشيني طي دهه 

 كانون از طايفه هيودي، طايفه مستقل ميوند، تيره عليمرادي هستند. 
گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب  ساكنان ديوني با

 هستند.
 

 ویژگی های اقتصادی :  4-5-1-2-2

استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 
يت اقتصادي، برآيندي از امكانات معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعالصنعتي،

محيطي و اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از 
 هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.فعاليت

ي مختلف اقتصادي بيش از همه از ويژگي هاي در كانون عشايري ديوني، شكل گيري فعاليت ها
محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر فعاليت 

هاي هاي دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي
 است.اقتصادي اين كانون پرداخته شده 

 
 فعالیت و اشتغال -1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي 
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 

ساله و بيشتر مي   10( از كل جمعيت فعاليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار
نفر بوده كه  154ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري ديوني  10، شمار جمعيت 1390باشد. طبق آمار سال 

درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را  38.3نفر ) 59از ميان آنان 
نفر  50حدود  ساكن در اين كانوناز مجموع جمعيت فعال شكيل مي دهند. داشته اند و جمعيت فعال را ت

اين نسبت  درصد برآورد مي شود. 5/32. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي معادل هستندشاغل 
درصد را نشان مي دهد.  1/5و  5/60در بين مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به ترتيب نسبت 

معموالً در هر جامعه بخشي از جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري به 
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بيكار از جمعيت فعال( در محدوده مطالعاتي اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد  1390در سال وجود مي آيد. 
است اندازه اين شاخص در مردان و زنان ساكن در كانون ديوني به ترتيب  درصد بوده است. شايان ذكر 3/15
 درصد مي باشد. 20و  8/14

-ییونساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری د 10(: برآورد جمعیت  2-62جدول ) 

1390 

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 1 8 9 4 46 50 5 54 59 78 76 154 تعداد

 20.0 14.8 15.3 5.1 60.5 32.5 6.4 71.1 38.3 84.8 77.6 81.1 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

       

 : محاسبات مشاور.2

 

 گروههای عمده فعالیت  -2

 

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون ديوني شغل تمامي 
فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار 

از كل شاغلين فعال در كانون عشايري ديوني كه معادل  1390نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
درصد ( در  16نفر )  8درصد ( در بخش صنعت و  14نفر )  7نفر در بخش كشاورزي  35نفر هستند،  50

ه اند. به عبارتي تمامي ساكنين اين كانون در درجه اول داراي فعاليت هاي بخش خدمات مشغول فعاليت بود
 دامداري و سپس كشاورزي ) زراعت محدود ( هستند.

 الف: دامداری
با توجه به اينكه فعاليت اصلي ساكنين كانون عشايري ديوني دامداري است، تعداد دام مورد بهره 

رأس گوسفند و بره،  900است. بر اين اساس در اين كانون  برداري در اين كانون مورد بررسي قرار گرفته
 رأس گاو و گوساله وجود دارد. بهره برداري دامي به صورت اختصاصي است.   30رأس بز و بزغاله و  2100

در اين كانون بهره برداري از دام بصورت توأم با زراعت انجام مي شود. مالكيت بهره برداري دامي 
 . به صورت اختصاصي است

 ب: زراعت
 500بر اساس بررسي هاي انجام شده، مساحت زمين هاي زراعي كانون عشايري ديوني حدود  

هكتار اراضي به آيش  50هكتار به زراعت آبي و  50هكتار به زراعت ديم،  400هكتار برآورد شده است كه 
هكتار اراضي آبي و  7/1ار ) هكت 3/8گذاشته مي شود.  سرانه اراضي زراعي در كانون ديوني براي هر خانوار 

خانوار  40هكتار اراضي ديم ( و سرانه اراضي زراعي در كانون ديوين براي هر خانوار زارع كه  7/6آيش و 
 هكتار اراضي ديم ( مي باشد.  10هكتار اراضي آبي و  25/1هكتار )  5/12هستند حدود 

مواقع خشكسالي برداشتي ندارند  مهمترين محصول زراعي كانون ديوني گندم و جو ديم است كه در
 درصد محصول آنها به مصرف خانوار مي رسد. 80و در تر سالي بيش از 

مالكيت اراضي در اين كانون مشاع بوده و بهره برداري از اراضي زراعي نيز به صورت مشاعي انجام 
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 مي شود. 
كالت بخش كشاورزي وابستگي زراعت به نزوالت جوي در اين كانون از مهمترين  واصلي ترين مش

 است.

 باغداریب: 
 هكتار اراضي باغي آبي وجود دارد كه مربوط به دو خانوار است.  1در حال حاضر در كانون ديوني 

 
 کالبدی  -:  ویژگی های زیرساختی 5-5-1-2-2

  زیربنایی –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

 
هاي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 

روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 
فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين 

يازها موجب افزايش خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از ن
، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 

 پردازد.مي
 ني لوله كشي بهره مند هستند.از نعمت برق شبكه سراسري و همچنين آب آشاميد ديونيساكنين  

از نظر برخورداري از امكانات و خدمات بهداشتي درماني اين كانون داراي خانه بهداشت بوده و به 
 سكنين ارائه خدمات مي نمايد.

 از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي كانون ديوني تنها داراي دبستان است.
سياسي كانون ديوني از شوراي حل اختالف و شركت   –ي از نظر برخورداري از امكانات ادار 

 تعاوني روستايي است.
از نظر برخورداري از زير ساخت هاي انرژي نيز داراي نمايندگي پخش نفت سفيد و سيلندر گاز مي 

 باشد. 
 از نظر خدمات بازرگاني اين كانون تنها داراي شركت تعاوني روستايي است. 
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کالبدی کانون عشایری  -اقتصادی ، زیرساختی  –فرهنگی  -اجتماعی: ویژگی های 2-2-2

 خودجوش

 

 کانون عشایری خودجوش چاره یگک : 1-2-2-2

 
 : ویژگی های جمعیتی 1-1-2-2-2

 تعداد جمعیت -1

 1385، 1375، 1365جمعيت ساكن در كانون عشايري خودجوش چاره يگك  طي چهار دوره آماري 
كانون عشايري چاره  1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390و 

آغاز شده  60نفر جمعيت بوده است. به عبارتي روند اسكان در اين كانون خودجوش از دهه  126يگك داراي 
است.اما به دليل كمبود امكانات و خدمات جاذبه اي براي نگهداشت جمعيت طي ده هاي بعد نداشته است 

با اندكي  1385نفر كاهش يافته است. در مقطع آماري  21بطوريكه در مقطع آماري بعد جمعيت اين كانون به 
نفر افزايش   23ن در كانون جريگك به افزايش كه به نظر مي رسد مربوط به زاد و ولد مي باشد جمعيت ساك

جمعيت اين كانون به  1390يافت است. كاهش جمعيت در جريگك همچنان ادامه داشته بطوريكه در سال 
خانوار كاهش يافته است. به همين دليل اطالعات جمعيتي مربوط به اين آبادي از نظر مركز آمار ايران  3زير 

  محرمانه تلقي شده و اعالم نشده است.
 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  چاره یگک (: تعدادجمعیت ساکن در کانون عشایری 2-63جدول )

 1390 1385 1375 1365 کانون خودجوش چاره يگك 

 خانوار 3کمتر از  23 21 126 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 بعد خانوار-2

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر  126تعداد  1365( در مقطع آماري  2-64بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر در هر خانوار عضو بوده اند. در  6خانوار عضويت داشته اند كه به طور متوسط  21جمعيت اين كانون در 

اند كه بعد خانوار عضويت داشته  4نفري كانون عشايري چاره يگك  در  21جمعيت  1375مقطع آماري 
تعداد جمعيت و خانوار ساكن در  1385نفر را نشان مي دهد. در مقطع آماري  5خانوار در اين مقطع متوسط 

نفر در هر خانوار عضو بوده اند.  6خانوار كاهش يافته است كه بطور متوسط  4نفر و  23اين كانون به ترتيب 
 3ي ساكن در كانون خودجوش چاره يگك  به زير تعداد خانوارها 1390در آخرين دوره مورد بررسي در سال 

 خانوار كاهش يافته است. به همين دليل اطالعات جمعيتي اين كانون محرمانه تلقي شده و انتشار نيافته است. 
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 1390الی  1365کانون عشایری هدایت شده چاره یگک  طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-64جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

126 21 23 
 3کمتر از 

 خانوار
21 4 4 

 3کمتر از 

 خانوار
6 5 6 

 3کمتر از 

  خانوار

 .1390و  1385،  1375 ،1365 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش چاره يگك  براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار 
 20گرفته است. براين اساس اين كانون در تمامي مقاطع آماري مورد بررسي با دارا بودن جمعيتي كمتر از 

 ار مي گيرد.  خانوار قر 20خانوار جزء روستاها و يا سكونتگاه هاي كوچك مقياس و با جمعيت كمتر از 

 
 ساختار سنی و جنسی-4 

خانوار كاهش يافته است.  3جمعيت كانون جريگك به زير  1390با توجه به اينكه در مقطع آماري 
به همين دليل اطالعات جمعيتي مربوط به اين آبادي از نظر مركز آمار ايران محرمانه تلقي شده و اعالم نشده 

 عمده سني و جنسي اين روستا جهت بررسي در اختيار نمي باشد. است. لذا اطالعات مربوط به گروه هاي
 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و 
. به روند آن الزم است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد

به  1390و  1385و  1375طي دوره هاي آماريبا استفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن همين دليل 
. نتايج به دست ه استپرداخته شدكانون عشايري خودجوش چاره يگك  در ساكن بررسي نرخ رشد جمعيت 

اطالعات ارائه شده در جدول اساس  برباشد. ميمحدوده مطالعاتي  در جمعيت نرخ رشدنوسان  حاكي از  ،آمده
 -4/16 ساالنه نفر بوده است با رشد 126 معادل 1365جمعيت ساكن در اين محدوده كه در سال (  65-2) 

روند كاهشي رشد جمعيت در جريگك طي دهه بعد نيز يافته است.  كاهش 1375نفر در سال  21درصد به 
افزايش يافته است. با گذشت پنج سال و به استناد  1385نفر در  23درصد به  9/0ادامه داشته و با رشد ساالنه 

خانوار كاهش يافته به عبارتي رشد منفي جمعيت  3جمعيت اين كانون به زير  1390نتايج سرشماري سال 
    كانون ادامه يافته و در حال تخليه است.

 

 

   1390الی  1365 جمعیت در کانون عشایری چاره یگک  طی دوره های آمارینرخ رشد  : (2-65جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

9/0  -4/16 خانوار 3كمتر از  23 21 126 خانوار 3كمتر از    

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  



 

131 
 

 خودجوش للر کانون عشایری : 2-2-2-2
 

كانون عشايري خودجوش للر، با در استان خوزستان، شمال شرق شهرستان انديكا، بخش چلو، 
دهستان للركتك، اقع شده است. كانون توسه للر تا شهرقلعه خواجه مركز شهرستان انديكا  كيلومتر مربع 

 برآورد شده است. 

 
 : ویژگی های جمعیتی 1-2-2-2-2

 معیت تعداد ج-1

و  1385، 1375، 1365طي چهار دوره آماري خودجوش للر جمعيت ساكن در كانون عشايري 
نفر  601جمعيتي معادل  1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390

نفر افزايش يافته است. در  974به  1375ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقطع آماري در اين كانون 
مورد بررسي در  مقطع آماريآخرين يافته است. در  كاهشنفر  517جمعيت اين كانون به  1385مقطع آماري 

نفر افزايش يافته است بررسي روند افزايش جمعيت در اين كانون طي   818به جمعيت اين كانون  1390 سال
 برابر افزايش يافته است. 4/1ساله  35يك دوره طي  للرمقاطع مورد بررسي نشان مي دهد، جمعيت 

 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  خوجوش للرساکن در کانون عشایری جمعیت : تعداد(2-66جدول )0

 1390 1385 1375 1365 سال

 818 517 974 601 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 بعد خانوار-2

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر  601تعداد  1365در مقطع آماري  ( 2-67بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر عضو در هر خانوار  7/5خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه متوسط بعد خانوار در مقطع  105در  للرجمعيت 

ضويت داشته اند كه به خانوار ع 160نفر جمعيت اين كانون در  974تعداد  1375بوده است. در مقطع آماري 
نفري كانون عشايري  517جمعيت  1385نفر در هر خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري  1/6طور متوسط 

نفر را نشان مي دهد. در آخرين  5خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين مقطع متوسط  103در  للر
خانوار افزايش مي  169به  خودجوش للركن در كانون تعداد خانوارهاي سا 1390دوره مورد بررسي در سال 

يابد. افزايش تعداد خانوار در اين كانون در نتيجه اسكان خانوارهاي ديگر عشايري و همچنين شكل گيري 
خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته اي و جديد مي باشد. 

خانوار عضويت داشته اند. بنابراين  169در  1390در سال  للرنفري ساكن در  818ت بر اين اساس جمعي
نفر عضو در هر خانوار مي باشد. روند تغييرات بعد خانوار  8/4 1390متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال 

 . به بعد است 1390در اين كانون حاكي از كاهش تعداد متوسط عضو در خانوار از مقطع آماري 
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 1390الی  1365طی دوره های آماری  للرکانون عشایری  در  بعد خانوار: ( 2-67جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

601 974 517 818 105 160 103 169 7/5 1/6 5 8/4 

 .1390و  1385،  1375 ،1365نفوس و مسکن ، استان خوزستان،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته است.  خودجوش للرسلسله مراتب جمعيتي كانون 
 169 و  103، 160 ، 105به ترتيب با دارا بودن هر چهار مقطع آماري مورد بررسي براين اساس اين كانون در 
خانواري جاي مي  200تا   100متوسط مقياس و در رده سكونتگاه هاي با جمعيت خانوار جزء سكونتگاه هاي 

  گيرد. 

 
 ساختار سنی و جنسی-4

 الف: نسبت جنسی

ه مي شود به نفر زن سنجيد 100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

و  مرد  ( 9/49)  408 به ترتيب خودجوش للركانون  ينفر 818جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
باشد، به عبارت ديگر در  مي 5/99كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 1/50) نفر  410

 نفر مرد وجود دارد.  99 حدود نفر زن 100مقابل هر 
نسبت جنسي در گروه  للربرسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون 

ساله معكوس بوده و تعداد جمعيت مردان كمتر از 45-49، 40-30،44-34، 25-29 ،15-0،19-4سني هاي
ساله و مهاجرت انفرادي مردان به داليل شغلي، ادامه تحصيل و يا  0-4اليد در گروه زنان است. كاهش مو

)جدول  خدمت سربازي از ديگر داليل كاهش تعداد مردان نسبت به زنان در گروه هاي سني مذكور است.

 (2-68شماره
 

  : ساخت سنیب

 

بررسي توزيع  مي باشد.سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها 
ها و پيش بيني هاي سني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
اسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و سي اجتماعي، جمعيت از يكسو متاثر از شرايط اقتصادي،
 اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد.

اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و
جه بيشتري توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني تو در ساختار جمعيت باعث مي شود.
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در آينده به وجود مي آورد  را در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و
مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث

 عات ديده مي شود.آموزشي و اجتماعي در بيشترين اين مطال الزامات بهداشتي، جمعيتي،
در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب 

 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 
( نشان 2-68توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)

درصد( را افراد  9/38نفر) 318حدود  1390در سال  خودجوش للراز كل جمعيت ساكن در كانون  مي دهد،
 457بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15كمتر از 

 . درصد( بوده است 3/5نفر)  43ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان) و  درصد( 5/59)نفر
 10-14و   5-9 ،0-4همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  سه گروه يا طبقه سني

درصد ( از كل جمعيت ساكن در  6/51درصد ) مجموع  7/12و  8/12و  8/12 ،2/13ساله به ترتيب 15-19و 
 اين كانون را به خود اختصاص داده اند. 

 

 1390 - کانون للرنسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در بررسی گروه های عمده سنی و (: 2-68جدول )

 گروه هاي عمده سني
 زن مرد كل جمعيت

 نسبت جنسي 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 96.4 13.4 55 13.0 53 13.2 108 ساله  4-0 

 101.9 12.7 52 13.0 53 12.8 105 ساله  9-5 

 128.3 11.2 46 14.5 59 12.8 105 ساله  14-10 

 82.5 13.9 57 11.5 47 12.7 104 ساله  19-15 

 110.8 9.0 37 10.0 41 9.5 78 ساله  24-20 

 78.4 9.0 37 7.1 29 8.1 66 ساله  29-25 

 71.4 6.8 28 4.9 20 5.9 48 ساله  34-30 

 175.0 4.9 20 8.6 35 6.7 55 ساله  39-35 

 48.1 6.6 27 3.2 13 4.9 40 ساله  44-40 

 44.4 2.2 9 1.0 4 1.6 13 ساله  49-45 

 111.1 2.2 9 2.5 10 2.3 19 ساله  54-50 

 120.0 2.4 10 2.9 12 2.7 22 ساله  59-55 

 140.0 1.2 5 1.7 7 1.5 12 ساله  64-60 

 138.9 4.4 18 6.1 25 5.3 43 ساله وبيشتر  65 

 99.5 100.0 410 100.0 408 100.0 818 جمع

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 

 

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي 
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شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در ساختارهاي سني مختلف استفاده مي
سن كار است. هر چه اين شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از افراد بايد 

جمعيت واقع در ( درصد ) نسبت مسير انتقال ساختمان سني از جواني به سالخوردگي  درچنانچه حمايت كند. 
پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است.  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني سنين فعا

زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين فعاليت هستند در مقايسه با نسبت كساني كه 
 در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0نسبت وابستگي معموالً بين  خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.

در  خودجوش للركانون  نسبت وابستگي در(  2-69بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول ) 
 باشد. مي 8/0برابر با  1390سال 

 
  1390  -للردر کانون عشایری (: نسبت وابستگی جمعیت  2-69 جدو ل )

 کانون عشايری للر بزرگ سنیگروه های 

 14-0  

 تعداد

318 

 64-15  457 

 43 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

38.9 

 64-15  59.5 

 5.3 ساله وبيشتر  65 

 0.9 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و 
. به روند آن الزم است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد

 1390و  1385و  1375 ،1365هاي آماريطي دوره با استفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن همين دليل 
 ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدخودجوش للر كانون عشايري در ساكن به بررسي نرخ رشد جمعيت 

اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  برباشد. ميمحدوده مطالعاتي  در جمعيت نرخ رشدنوسان  حاكي از 
درصد  9/4 ساالنه نفر بوده است با رشد 601 معادل 1365سال جمعيت ساكن در اين محدوده كه در (  70-2
جمعيت اين كانون  1385تا  1375طي دوره آماري بعد يعني از افزايش يافته است.  1375نفر در سال  974به 
 نفر كاهش يافته است. 517درصد به  -1/6نفر با رشد ساالنه منفي  974از 

نرخ رشد جمعيت نسبت به دوره افزايش مجدد از  حاكي 1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 
با  كانون للرنفري ساكن در  517درصد را نشان مي دهد. به عبارتي جمعيت  9/4 نسبت و  بوده   85-1375

 نفر افزايش يافته است.  818درصد به  7/4رشد ساالنه 
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   1390الی  1365طی دوره های آماری  للرجمعیت در کانون عشایری نرخ رشد  : (2-70جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

601 974 517 818 4.9 -6.1 4.7 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 پیش بینی جمعیت-6

يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار 
هاي آخر كه نزديك به ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خگيرد، بررسي روند نرمي

ويژگيهايي است  گرك منطقه در واقع بياندوره مطالعه است مي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته ي
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و ه، مرگ و مير و مليدكه عوامل موثر در رشد جمعيت آن منطقه نظير موا

تحول مهمي در گذشته منطقه رخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد 
  داشت. رشد جمعيت گذشته را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار توان روند تقريبيمي

با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: للركانون عشايري 

 1385 -90ت در دوره پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعی : 
درصد مي باشد. بر اين اساس،  7/4اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

 1400سال  نفر و در 1029به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال  818جمعيت منطقه از 
در جدول  نفر افزايش خواهد يافت. 1628نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  1294با ادامه همين روند رشد به 

( جمعيت ساكن در عشايري خودجوش للر بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره  2-71شماره ) 
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405و  1400، 1395براي مقاطع  1385-90آماري 

 

( برای  1385-90بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری )  للرکانون عشایری (: پیش بینی جمعیت در 2-71جدول)

 1405و  1400، 1395مقاطع آماری 

 1385-90 رشد نرخ 1390 جمعيت
  پيش بينی جمعيت

1395 1400 1405 

818 7/4 1029 1294 1628 

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:  

 محاسبات مشاور.: 2  
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 وضعیت سواد و آموزش: 2-2-2-2-2

 
از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، 

باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.
نتايج حاصل از دارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  آگاهي هاي اجتماعي و

 للر كانون عشايري  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  686 از مجموع 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
 درصد است. 60.6درصد و نسبت باسوادي زنان  70.3سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 4/66

( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در اين كانون 2-72در جدول شماره ) للربررسي وضعيت سواد در كانون عشايري 
 رتند از:. از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت باسوادي در زابوت عبااست. 

محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه و  
عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه ، استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني

ازدواج ، ي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسبهاي همجوار و ساير نقاط شهرستان انديكا به دليل نبود سرويس ها
فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه تحصيل دختران را با  -باورهاي قوميزودرس ،

اشتغال افراد در ، ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان مشكل مواجه مي سازد.
 يين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر دامداري است.سنين پا

 

-به تفکیک جنس  للرجمعیت ساکن در کانون عشایری  یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-72) جدول

 1390سال 
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

818 408 410 686 83.9 341 83.6 345 84.1 456 66.4 226 70.3 243 60.6 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-2-2-2-2

از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي يكجانشيني  للرساكنان كانون عشايري 
ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ميداني ساكنان اين كانون از طايفه دوركي  للرطي سال هاي اخير در 

 باب، طايفه مستقل موري، تيره كيموند و تش ) بنكو، كويك و .. ( ناصر هستند. 
با گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند. للرساكنان 
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 ویژگی های اقتصادی : 4-2-2-2-2

 
استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 

ي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكانات معدني و فعاليت هاي خدماتصنعتي،
محيطي و اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از 

 هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.فعاليت
شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از همه از ويژگي  خودجوش للر،عشايري در كانون 

هاي محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر 
هاي فعاليت هاي دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي

 كانون پرداخته شده است. اقتصادي اين

 
 فعالیت و اشتغال-1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي 
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 

ساله و بيشتر مي   10بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت فعاليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ 
نفر بوده كه از  605 للر ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري  10، شمار جمعيت 1390طبق آمار سال  باشد.

درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را داشته 39نفر ) 236ميان آنان 
نفر شاغل  195حدود  ساكن در اين كانوناز مجموع جمعيت فعال جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. اند و 
اين نسبت در بين  درصد برآورد مي شود. 2/32. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي معادل هستند

 مي دهد.درصد را نشان  3/8و  3/56مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به ترتيب نسبت 
معموالً در هر جامعه بخشي از جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده 

اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در محدوده  1390در سال بيكاري به وجود مي آيد. 
به  للرمردان و زنان ساكن در كانون  است اندازه اين شاخص در درصد بوده است. شايان ذكر 4/17مطالعاتي 

 درصد مي باشد. 7/16و  5/17ترتيب 
1390-رللاقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری ساله و بیشتر، فعال  10(: برآورد جمعیت 2-73جدول )   

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 2 15 17 15 177 192 17 192 209 276 312 588 تعداد

 11.8 7.8 8.1 5.4 56.7 32.7 6.2 61.5 35.5 69.7 70.6 70.2 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

  : محاسبات مشاور.2 
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 گروههای عمده فعالیت -2

شغل تمامي  للربررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون 
ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس 

كه معادل للر از كل شاغلين فعال در كانون عشايري  1390نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
مشغول فعاليت بوده اند. به  سادهبقيه در گروه كارگران نفر در بخش كشاورزي و  189نفر هستند،  195

عبارتي تمامي ساكنين اين كانون در درجه اول داراي فعاليت هاي دامداري و سپس كشاورزي ) زراعت 
 محدود ( هستند.

 
 کالبدی  -ویژگی های زیرساختی : 5-2-2-2-2

 
 زیربنایی  –امکانات و خدمات زیرساختی -1

هاي ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده زيربنايي از جمله –امكانات و خدمات رفاهي 
روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 
فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين 

خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از  نيازها موجب افزايش
، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 

 پردازد.مي
ده ارتباطي مي بايست از جا للربر اساس بررسي هاي انجام شده جهت دسترس به كانون عشايري  

 ) زابوت ( منشعب شده و جاده خاكي است.  قلعه خواجه به چلو
 از نعمت برق شبكه سراسري و همچنين آب آشاميدني لوله كشي بهره مند هستند. للرساكنين 

 مي و دهيار مي باشد.سياسي كانون للر داراي شوراي اسال –از نظر برخورداري از خدمات اداري 
 همچنين اين كانون از خانه بهداشت برخوردار است. 

 است.مختلط  مدرسه راهنمايي و داراي دبستان للراز نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي 
 امكانات مذهبي للر داراي مسجد و امام زاده است.از نظر برخورداري از زير 

 بقالي مي باشد.  وستايي و شركت تعاوني ر از نظر خدمات بازرگاني اين كانون داراي
 

 ویژگی های کالبدی  -2

 

عشايري مورد توجه طوايفي از ايل  كه به عنوان يورد كانون عشايري للر كانوني خودجوش است
بختياري در زمان قشالق بوده است. عشايري كه از اين كانون به عنوان استقراگاه قشالقي خود استفاده مي 

 كرده اند به مرور به ويژه طي دو دهه اخير به دليل سختي هاي كوچ در للر بطور دائم ساكن شده اند. 
صله اندكي از جاده ارتباطي خوزستان به چهارمحال و بختياري از نظر موقعيت مكاني با فااين كانون 

  و از طريق جاده خاكي به اين محور ارتباطي دسترسي دارد.  شكل گرفته است
 منظم است. تصوير ) ( نا از نظر كالبدي و بافت شناسي داراي بافت مجتمع تلي ) يا صفحه اي (، 

مساكن ساخته شده در اين كانون بر اساس انتخاب عشاير ساكن شده در محل يوردهايشان برپا شده 
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 كه از ذاليل بي نظمي در بافت بشمار مي آيد.
واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين بافت با استفاده از بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده 
ت. واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين كانون بدون مصالحي همچون سنگ و چوب و گل برپا شده اس

 فاقد نظم است. اندازه قطعات برنامه ريزي بوده و 
 نيز فاقد انتظام و سلسله مراتب بوده و خاكي هستند.دسترسي داخل كانون هاي شبكه معابر و راه 

واحد مسكوني  به بعد ( از سوي كميته امداد امام خميني تعدادي 1387طي سال هاي اخير ) از سال 
جهت اسكان عشاير بي بضاعت و تحت پوشش كميته امداد ساخته و مورد بهره در غالب مسكن مددجويي 

 برداري قرار گرفته است.
 



 

140 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانون عشايری للر
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واحدهای مسکن مدد جویی 

 للر
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 خودجوش پل نگینعشایری کانون  :3-2-2-2
كانون عشايري خودجوش  پل نگين، در استان خوزستان، شمال شرق شهرستان انديكا، بخش چلو، 
دهستان للركتك، واقع شده است. كانون توسه للر تا شهرقلعه خواجه مركز شهرستان انديكا..... كيلومتر مرباع  

 برآورد شده است. 

 
 : ویژگی های جمعیتی 1-3-2-2-2

 تعداد جمعیت -1

و  1385، 1375، 1365طي چهار دوره آماري خودجوش پل نگين جمعيت ساكن در كانون عشايري 
كانون عشايري پل نگين  1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390

اين  آغاز شده است. بر  70هه دفاقدسكنه بوده است. به عبارتي روند اسكان در اين كانون خودجوش از اواسط 
در اين كانون بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و  1375در مقطع آماري ساكن تعداد جمعيت اساس 
همراه با افزايش طبيعي جمعيت و تسريع در روند اسكان  1385است. در مقطع آماري  گزارشنفر  56مسكن 

 5فته است. روند افزايشي جمعيت در اين كانون پس از نفر افزايش يا 186خانوارهاي عشايري اين كانون به 
  .نفر افزايش يافته است  193به  1390ادامه يافته و جمعيت آن در مقطع آماري  با اندكي افزايشسال 

 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  پل نگین(: تعدادجمعیت ساکن در کانون عشایری 2-74جدول )

 1390 1385 1375 1365 سال

 193 186 56 0 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 بعد خانوار -2

 معماوالً  هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني اسات. بعد خانوار از شاخص
بر اساس اطالعات ارائه هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد. 

خانوار عضاويت   7نفر جمعيت اين كانون در  56تعداد  1375( در مقطع آماري  2-75شده در جدول شماره ) 
نفاري   186جمعيات   1385مقطاع آمااري   نفر در هر خانوار عضو بوده اناد. در  8داشته اند كه به طور متوسط 

نفر را نشاان   6خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين مقطع متوسط  32در  پل نگينكانون عشايري 
به  خودجوش پل نگينتعداد خانوارهاي ساكن در كانون  1390مي دهد. در آخرين دوره مورد بررسي در سال 

خاانوار   38در  1390در سال  پل نگيننفري ساكن در  193س جمعيت خانوار افزايش مي يابد. بر اين اسا 38
نفر عضو در هار خاانوار     5حدود  1390عضويت داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال 

مي باشد. روند تغييرات بعد خانوار در اين كانون حاكي از كاهش تعداد متوسط عضو در خانوار از مقطع آمااري  
 به بعد است.  1385
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 1390الی  1365طی دوره های آماری  پل نگینکانون عشایری هدایت شده  در  بعد خانوار: ( 2-75جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

0 56 186 193 0 7 32 38 0 8 6 5 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته است.  خودجوش پل نگينسلسله مراتب جمعيتي كانون 
خانوار جزء روستاها و يا  50مورد بررسي با دارا بودن جمعيتي كمتر از مقاطع آماري تمامي براين اساس اين كانون در 

  خانوار قرار مي گيرد.  50سكونتگاه هاي كوچك مقياس و با جمعيت كمتر از 

 
 ساختار سنی و جنسی -4

 الف: نسبت جنسی

يده مي شود به لحاظ نفر زن سنج 100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

 درصد ( 7/49)  نفر 96 به ترتيب خودجوش پل نگينكانون  ينفر 193جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
مي باشد، به عبارت ديگر در  99كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 3/50) نفر   97و  مرد 

 نفر مرد وجود دارد.  99 حدود نفر زن 100مقابل هر 
نسبت جنسي در گروه هاي  پل نگينبرسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون 

تعداد جمعيت مردان كمتر از زنان است. ساله معكوس بوده و  64-60، 59-55،  29-25،34-30، 14-10،19-15

 (2-76)جدول شماره
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع سني براي  سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.
تغذيه  درماني، ها و پيش بيني هاي بهداشتي،پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني جمعيت از يكسو متاثر از شرايط  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، اي،
 سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد. اجتماعي، اقتصادي،

اي را در ساختار  ير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمدهم انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و
توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري را در جمعيت  جمعيت باعث مي شود.

هاي مختلفي را  در آينده به وجود مي آورد بحث شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و
آموزشي  الزامات بهداشتي، مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي جمعيتي، در جمعيت شناسي باعث شده است.

 و اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود.
در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب گروههاي بزرگ 

 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64،ساله  0-14سني 
 ( نشان مي دهد،2-76توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)
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ساله 15درصد( را افراد كمتر از  9/38نفر) 75حدود  1390در سال  خودجوش پل نگيناز كل جمعيت ساكن در كانون 
سهم  و  درصد( 5/56)نفر 109بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) به خود اختصاص داده اند.

 درصد( بوده است.  7/4نفر)  9ساله و بيشتر( نيز  65سالخوردگان)
و  10-14و   5-9 و  0-4 همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  سه گروه يا طبقه سني

درصد ( از كل جمعيت ساكن در اين كانون  3/51درصد ) مجموع  4/12و  4/12و  5/14 ،9/11ساله به ترتيب 19-15
 را به خود اختصاص داده اند. 

 

 1390 - در کانون خودجوش پل نگیننسبت جنسی جمعیت  بررسی گروه های عمده سنی و (:2-76جدول )

 گروه هاي عمده سني
 زن مرد كل جمعيت

 نسبت جنسي 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 228.6 7.2 7 16.7 16 11.9 23 ساله  4-0 

 100.0 14.4 14 14.6 14 14.5 28 ساله  9-5 

 60.0 15.5 15 9.4 9 12.4 24 ساله  14-10 

 71.4 14.4 14 10.4 10 12.4 24 ساله  19-15 

 137.5 8.2 8 11.5 11 9.8 19 ساله  24-20 

 70.0 10.3 10 7.3 7 8.8 17 ساله  29-25 

 57.1 7.2 7 4.2 4 5.7 11 ساله  34-30 

 140.0 5.2 5 7.3 7 6.2 12 ساله  39-35 

 125.0 4.1 4 5.2 5 4.7 9 ساله  44-40 

 150.0 2.1 2 3.1 3 2.6 5 ساله  49-45 

 100.0 2.1 2 2.1 2 2.1 4 ساله  54-50 

 33.3 3.1 3 1.0 1 2.1 4 ساله  59-55 

 33.3 3.1 3 1.0 1 2.1 4 ساله  64-60 

 200.0 3.1 3 6.3 6 4.7 9 ساله وبيشتر  65 

 99.0 100 97 100 96 100 193 جمع

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 

 پ: نسبت وابستگی

 

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي سني 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در سن كار است. هر چه اين مختلف استفاده مي

مسير انتقال  درچنانچه راد بايد حمايت كند. شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
ساله افزايش  15-64ليت يعني جمعيت واقع در سنين فعا( درصد ) ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است. زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني  يافت،
نسبت  هستند در مقايسه با نسبت كساني كه خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است. كه در سنين فعاليت

 2-77بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول )  در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0وابستگي معموالً بين 
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 بوده كه از حد طبيعي و نرمال باالتر است.  5/1برابر با  1390در سال خود جوش پل نگين  كانوننسبت وابستگي در ( 

 
  1390  - پل نگیندر کانون عشایری (: نسبت وابستگی جمعیت 2-77 جدو ل )

 کانون عشايری پل نگين گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

75 

 64-15  109 

 9 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

38.9 

 64-15  56.5 

 4.7 ساله وبيشتر  65 

 5/1 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن 
با . به همين دليل اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيردالزم است كه يك جنبه مهم 

به بررسي نرخ رشد جمعيت  1390و  1385و  1375طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
 نرخ رشدان نوس حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودجوش پل نگين در ساكن 
جمعيت ساكن در اين محدوده (  2-78 اطالعات ارائه شده در جدول )اساس  برباشد. ميمحدوده مطالعاتي  در جمعيت

 افزايش يافته است.  1385نفر در سال  186درصد به  8/12 ساالنه نفر بوده است با رشد 56 معادل 1375كه در سال 
با كاهش نسبتاً زيادي نسبت به دوره قبالما با روند مثبت  ، نسبت   1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 

 193درصد به  7/0نفري ساكن در كانون پل نگين با رشد ساالنه  186درصد را نشان مي دهد. به عبارتي جمعيت  7/0
 نفر افزايش يافته است. 

 
   1390الی  1365طی دوره های آماری  نگینپل جمعیت در کانون عشایری نرخ رشد  : (2-78جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

0 56 186 193 _  12.8 0.7 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 جمعیت پیش بینی-6

گيرد، يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار مي
هاي آخر كه نزديك به دوره مطالعه است ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خبررسي روند نر

ويژگيهايي است كه عوامل موثر در رشد  گردر واقع بيانمي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه 
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته منطقه ه، مرگ و مير و مليدجمعيت آن منطقه نظير موا

يت گذشته توان روند تقريبي رشد جمعرخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد مي
  داشت. را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار

كانون با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 مي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: را پل نگينعشايري 

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  7/0اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

ادامه  با 1400سال  نفر و در 200به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390در سال  نفر 193از  كانون پل نگين
(  2-79در جدول شماره )  نفر افزايش خواهد يافت. 216نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  208همين روند رشد به 

براي  1385-90بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره آماري  پل نگينجمعيت ساكن در عشايري خودجوش 
 .مورد پيش بيني قرار گرفته است 1405و  1400، 1395مقاطع 

 
( برای  1385-90بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری )  پل نگین(: پیش بینی جمعیت در کانون عشایری  2-79 جدول)

 1405و  1400، 1395مقاطع آماری 

 پیش بینی نرخ رشد جمعیت

1385 1390 1385-90 1395 1400 1405 

186 193 0.7 200 208 216 

 .1390و  1385می نفوس و مسکن ، استان خوزستان،، عمو: مرکز آمار ايران ، سرشماری 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 وضعیت سواد و آموزش : 2-3-2-2-2

 
از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، 

باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  باشد.ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي 
نتايج حاصل از دارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  آگاهي هاي اجتماعي و

پل كانون عشايري  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  163 از مجموع 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
درصد  59.7درصد و نسبت باسوادي زنان  69.8سوادي مردان همچنين نسبت با .باسواد بوده انددرصد  65.8 نگين
( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در  2-80در جدول شماره ) پل نگينبررسي وضعيت سواد در كانون عشايري  است.

 عبارتند از: پل نگين. از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت باسوادي در اين كانون است. 
محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه و  

عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه  ، استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني
ازدواج ، سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسبهاي همجوار و ساير نقاط شهرستان انديكا به دليل نبود 
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فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه تحصيل دختران را با  -باورهاي قوميزودرس ،
 اشتغال افراد در، ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان مشكل مواجه مي سازد.

 سنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر دامداري است.
 

به تفکیک   پل نگینجمعیت ساکن در کانون عشایری  یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-80) جدول

 1390سال -جنس
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

193 96 97 163 84.5 78 81.3 85 87.6 107 65.8 51 69.8 59 59.7 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-3-2-2-2

 
از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي  پل نگينساكنان كانون عشايري 

ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ميداني ساكنان اين  پل نگينيكجانشيني طي سال هاي اخير در 
 هستند.  گمار، تيره توحدي،باب،  باباديكانون از طايفه 

 كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند. با گويش لري بختياري تكلم مي پل نگينساكنان 
 

 اقتصادیویژگی های : 4-3-2-2-2

 
استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 

انات محيطي و معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكصنعتي،
هاي مذكور اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از فعاليت

 برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.
مه از ويژگي هاي محيطي شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از ه پل نگين،در كانون عشايري 

آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر فعاليت هاي دامداري در 
هاي اقتصادي اين كانون پرداخته شده اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي

 است.

 
 فعالیت و اشتغال-1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي بوده و نقش 
نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي فعاليت بوده و گوياي 

 بيشتر مي باشد.ساله و   10سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
نفر بوده كه از  142 پل نگينساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري  10، شمار جمعيت 1390طبق آمار سال 
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درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را داشته اند و  28.9نفر ) 41ميان آنان 
. بر اين هستندنفر شاغل  28حدود  ساكن در اين كانونجمعيت فعال از مجموع جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. 

اين نسبت در بين مردان و زنان ساكن در محدوده  درصد برآورد مي شود. 7/19معادل  اين كانوناساس نرخ اشتغال در 
 درصد را نشان مي دهد. 6/2و  4/39مطالعاتي به ترتيب نسبت 

ل نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري معموالً در هر جامعه بخشي از جمعيت فعا
درصد  7/31 كانون پل نگيناندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در  1390در سال به وجود مي آيد. 

راي زنان نيز بوده و بدرصد  3/33 پل نگيناست اندازه اين شاخص در مردان ساكن در كانون  بوده است. شايان ذكر
 جمعيت بيار گزارش نشده است. 

1390نپل نگیساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری  10(: برآورد جمعیت  2-81 جدول )  

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

  0 13 13 2 26 28 2 39 41 76 66 142 تعداد

 0.0 33.3 31.7 2.6 39.4 19.7 2.6 59.1 28.9 78.4 68.8 73.6 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

 : محاسبات مشاور.2  

 

 گروههای عمده فعالیت -2

شغل تمامي ساكنان پل نگين بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون 
آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس نتايج سرشماري 

نفر  23نفر هستند،  28كه معادل  پل نگين از كل شاغلين فعال در كانون عشايري 1390عمومي نفوس و مسكن سال 
مشغول فعاليت بوده اند. به نفر در بخش خرده فروشي  2و  (آموزشنفر در بخش خدمات  )  3در بخش كشاورزي و 

عبارتي تمامي ساكنين اين كانون در درجه اول داراي فعاليت هاي دامداري و سپس كشاورزي ) زراعت محدود ( 
 هستند.

 
 کالبدی  -ویژگی های زیرساختی : 5-3-2-2-2

 
 زیربنایی  –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

هاي روستايي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 
نياز نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي فسيلي مورد 

خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين نيازها موجب افزايش 
خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از گزارش به بررسي امكانات 

 پردازد.، پيمايش هاي ميداني مي1390ل رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سا
مي بايست از جاده ارتباطي  پل نگينبر اساس بررسي هاي انجام شده جهت دسترس به كانون عشايري  

 . راهي خاكي استقلعه خواجه به چلو استفاده كرد كه 
سراسري بهره شبكه از نعمت برق  پل نگين از نظر برخورداري از خدمات زيرساختي عمومي تنها از ساكنين 

همچنين در اين كانون يك  داراي دبستان است.پل نگين . از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي مند هستند
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 واحد بقالي جهت تأمين نيازهاي اوليه خانوارهاي ساكن وجود دارد.

 
 ویژگی های کالبدی -2

جه طوايفي از ايل بختياري در زمان كانون عشايري خودجوش پل نگين كه به عنوان يورد عشايري مورد تو
به عنوان استقرارگاه دائم عشايري مورد توجه عشايري كه از اين كانون به عنوان قشالق  70قشالق بوده است از دهه 

 استفاده مي كردند جهت اسكان دائم قرار گرفت. 
ارمحال و بختياري شكل اين كانون از نظر موقعيت مكاني با فاصله اندكي از جاده ارتباطي خوزستان به چه

 گرفته است و از طريق جاده خاكي به اين محور ارتباطي دسترسي دارد.  
 منظم است. تصوير ) ( نااز نظر كالبدي و بافت شناسي داراي بافت پراكنده و  

مساكن ساخته شده در اين كانون بر اساس انتخاب عشاير ساكن شده در محل يوردهايشان برپا شده كه از 
بي نظمي در بافت بشمار مي آيد. در اين سكونتگاه خودجوش عشايري فضا بر توده غلبه داشته و مساحت داليل 

خانوارهاي عشايري متفاوت است اما بر اساس مشاهدات و بررسي هاي انجام شده اندازه  مساكن برپا شده بر اساس نياز
امل بناي مسكوني مي شود كه در فضاي باز متر و كمتر است. مساكن برپا شده بيشتر ش 50مساحت قطعات مسكوني 

فضايي به عنوان حياط در ساخت و سازهاي اين كانون معنا نداشته و خانه ها در فضاي برپا شده است. به عبارتي 
 طبيعي شكل گرفته و عناصر طبيعي جداكننده خانه ها از يكديگر هستند.

ايجاد شده در اين بافت با استفاده از مصالحي بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده واحدهاي مسكوني 
همچون سنگ و چوب و گل برپا شده است. واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين كانون بدون برنامه ريزي بوده و 

 اندازه قطعات فاقد نظم است. 
 شبكه معابر و راه هاي دسترسي داخل كانون نيز فاقد انتظام و سلسله مراتب بوده و خاكي هستند.

طي سال هاي اخير برخي از خانوارهاي ساكن در اين كانون اقدام به ساخت و. ساز واحدهاي جديد با استفاده 
 از مصالح جديد و مستحكم نموده اند. 

به دليل خودجوش بودن اين كانون فاقد زيرساخت هاي اوليه يك سكونتگاه معمولي بوده و در سطح بافت 
 بوده و از نظر امكانات رفاهي خانوارها تنها از روشنايي و برق برخوردار هستند. كانون نيز خانه ها فاقد تفكيك فضا 
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نکانون عشایری خودجوش پل نگی  
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 راه دسترسی به کانون پل نگین

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

دورنمای کانون پل نگین از 
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 نمایی از ساخت و سازهای جدید در کانون پل نگین
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 کانون عشایری خودجوش  کیارس : 4-2-2-2

 
 : ویژگی های جمعیتی 1-4-2-2-2

 تعداد جمعیت -1

پنج نقطه عشايري سالمگاه، فرج آباد، مهدي آباد، آهنگري، بنه اسماعيل با يكديگر كانون عشايري 
و  1385، 1375، 1365كيارس  را شكل داده اند. جمعيت ساكن در اين كانون عشايري طي چهار دوره آماري 

نفر  212يتي معادل جمع 1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390
نفر افزايش يافته است. در  584به  1375در اين مجموعه ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقطع آماري 

همراه با افزايش طبيعي جمعيت و تسريع در روند اسكان خانوارهاي عشايري جمعيت اين  1385مقطع آماري 
جمعيت كانون  1390آماري مورد بررسي در سال نفر افزايش يافته است. در آخرين مقطع  829كانون به 

 نفر كاهش يافته است.  734عشايري كيارس  به 
بررسي توزيع جمعيت در سطح اين كانون به تفكيك نقاط عشايري مستقر در آن نشان مي دهد بجز 

ح در ساير مقاطع مورد بررسي نقطه عشايري سالمگاه بيشترين تعداد جمعيت را در سط 1365مقطع آماري 
( آبادي عشايري  2-82 كانون به خود اختصاص داده است. بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره )

درصد جمعيت كانون كيارس را به خود اختصاص داده است، بطوريكه در آخرين مقطع  50سالمگاه بيش از 
 درصد از جمعيت كيارس در سالمگاه ساكن بوده اند.  74آماري مورد بررسي حدود 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  خودجوش کیارس  در کانون عشایری  ساکن(: تعدادجمعیت 2-82جدول )

 نام کانون عشايری
65 75 85 90 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 74.0 543 67.2 557 57.0 333 18.9 40 سالمگاه 

 9.4 69 9.4 78 13.2 77 25.9 55 فرج آباد 

 10.6 78 9.4 78 6.3 37 13.7 29 مهدی آباد 

 6.0 44 7.6 63 18.2 106 23.1 49 آهنگری 

 * * 6.4 53 5.3 31 18.4 39 بنه اسماعيل 

 100.0 734 100.0 829 100.0 584 100.0 212 جمع کانون کيارس

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 

 بعد خانوار-2

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر جمعيت  212تعداد  1365(در مقطع آماري  2-83ه در جدول شماره ) بر اساس اطالعات ارائه شد
خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه متوسط بعد  42ساكن در سطح كانون عشايري خودجوش كيارس  در 

نفر جمعيت اين  584تعداد  1375نفر عضو در هر خانوار بوده است. در مقطع آماري   5خانوار در اين مقطع 
نفر در هر خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري  2/6خانوار عضويت داشته اند كه به طور متوسط  94كانون در 

خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين  134نفري كانون عشايري كيارس  در  829جمعيت  1385
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تعداد خانوارهاي  1390نفر را نشان مي دهد. در آخرين دوره مورد بررسي در سال  2/6مقطع نيز متوسط 
خانوار افزايش مي يابد. افزايش تعداد خانوار در اين كانون در  156ساكن در كانون خودجوش كيارس   به 

نتيجه اسكان خانوارهاي ديگر عشايري و همچنين شكل گيري خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي 
نفري ساكن در  734ي باشد. بر اين اساس جمعيت خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته اي و جديد م

خانوار عضويت داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال  156در  1390كيارس  در سال 
 نفر عضو در هر خانوار مي باشد.  7/4 1390

 1390الی  1365کانون عشایری خودجوش کیارس   طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-83جدول)

 نام آبادی
 بعد خانوار خانوار جمعيت

65 75 85 90 65 75 85 90 65 75 85 90 

 4.8 6.3 6.3 3.6 114 89 53 11 543 557 333 40 سالمگاه 

 4.1 5.6 6.4 5.0 17 14 12 11 69 78 77 55 فرج آباد 

 4.6 7.8 7.4 5.8 17 10 5 5 78 78 37 29 مهدی آباد 

 5.5 7.0 6.2 7.0 8 9 17 7 44 63 106 49 آهنگری 

 * 4.4 4.4 4.9 * 12 7 8 * 53 31 39 بنه اسماعيل 

 4.7 6.2 6.2 5.0 156 134 94 42 734 829 584 212 جمع کانون کيارس

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ:  

 مشاور.: محاسبات 2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش كيارس براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته 
خانوار جزء سكونتگاه  42به ترتيب با دارا بودن  1375و  1365است. براين اساس اين كانون در مقاطع آماري 

با اسكان تعداد بيشتري خانوار و همچنين شكل گيري  خانوار جاي مي گيرد. 50هاي كوچك و با كمتر از 
، 94به ترتيب به  1390و  1385، 1375خانوارهاي جديد تعداد خانوار ساكن در اين كانون در مقاطع آماري 

خانوار افزايش مي يابد و در نتيجه اين كانون از نظر مقياس جمعيتي جزء روستاهاي متوسط  156و  134
 خانوار جاي مي گيرد.  200تا 50مقياس و با جمعيت بين 

همچنين از مجموع نقاط عشايري مستقر در اين كانون به جز سالمگاه كه  از نظر مقياس و سلسله 
 3خانوار جمعيت دارد بقيه نقاط كوچك مقياس بوده و بين  100مراتب جمعيتي متوسط مقياس بوده و بيش از 

 خانوار جمعيت دارند. 19تا 
 

 یساختار سنی و جنس-4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به  100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

تعداد جمعيت زن و كانون خودجوش كيارس تصادفاً  ينفر 734جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
 100كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زنو  مرد  نفر 367مرد ساكن در اين كانون برابر و معادل 

برسي . نفر مرد بوده است 100زن و نفر  100 تعداد زن و مرد  برابر با يكديگر و مي باشد، به عبارت ديگر 
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-4هد در كانون كيارس   نسبت جنسي در گروه هاي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي د
ساله معكوس بوده و تعداد جمعيت مردان كمتر از   59-55، 54-50، 44-40،  39-35، 34-30، 0،19-15

ساله و مهاجرت انفرادي مردان به داليل شغلي، ادامه تحصيل و يا  0-4زنان است. كاهش مواليد در گروه 
 ش تعداد مردان نسبت به زنان در گروه هاي سني مذكور است.خدمت سربازي از ديگر داليل كاه

 
 1390 -کانون کیارس (: نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در محدود2-84جدول )

 نسبت جنسی

 جمع کانون کيارس بنه اسماعيل  آهنگری  مهدی آباد  فرج آباد  سالمگاه  گروه های سنی

 4-0  61 100 100 200 * 72 

 9-5  113 500 200 200 * 131 

 14-10  100 #DIV/0! 300 150 * 122 

 19-15  77 83 86 100 * 79 

 24-20  82 175 200 75 * 102 

 29-25  113 100 150 50 * 110 

 34-30  91 100 100 100 * 93 

 39-35  52 #DIV/0! 33 50 * 64 

 44-40  118 0 33 100 * 88 

 49-45  130 0 200 #DIV/0! * 121 

 54-50  117 50 #DIV/0! 0 * 91 

 59-55  29 #DIV/0! 0 #DIV/0! * 63 

 64-60  233 0 #DIV/0! #DIV/0! * 160 

 DIV/0! * 220# 167 200 260 ساله وبيشتر  65 

 100 0 110 129 130 93 جمع

 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع  مي باشد.سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها 
ها و پيش بيني هاي سني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
اسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و سي اجتماعي، جمعيت از يكسو متاثر از شرايط اقتصادي،
 اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد.

اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و
جه بيشتري توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني تو در ساختار جمعيت باعث مي شود.

در آينده به وجود مي آورد  را در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و
مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث

 عات ديده مي شود.آموزشي و اجتماعي در بيشترين اين مطال الزامات بهداشتي، جمعيتي،
در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب 

 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 
( نشان 2-85توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)
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درصد( را افراد  4/30نفر) 223حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون خودجوش كيارس در سال  مي دهد،
 479بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15كمتر از 

 درصد( بوده است.  4/4نفر)  32ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان) و  درصد( 3/65)نفر
و  20-24و   15-19همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  سه گروه يا طبقه سني 

درصد ( از كل جمعيت ساكن  50درصد ) مجموع 9/10و   11و  7/12و  9/15ساله به ترتيب 10-14و   9-5
 به خود اختصاص داده اند.  در اين كانون را
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 ) نفر ( 1390 –کانون عشایری کیارس به تفکیک گروه های مختلف سنی و جنس  سکونتگاههای واقع در محدود توزیع جمعیت در (: 2-85جدول )

 زن مرد کل

 سالمگاه  گروه های سنی
فرج 

 آباد 

مهدی 

 آباد 
 آهنگری 

بنه 

 اسماعيل 

جمع کانون 

 کيارس
 سالمگاه 

فرج 

 آباد 

مهدی 

 آباد 
 آهنگری 

بنه 

 اسماعيل 

جمع کانون 

 کيارس
 سالمگاه 

فرج 

 آباد 

مهدی 

 آباد 
 آهنگری 

بنه 

 اسماعيل 

جمع کانون 

 کيارس

 4-0  45 6 8 3 * 62 17 3 4 2 * 26 28 3 4 1 * 36 

 9-5  66 6 3 6 * 81 35 5 2 4 * 46 31 1 1 2 * 35 

 14-10  64 3 8 5 * 80 32 3 6 3 * 44 32   2 2 * 36 

 19-15  85 11 13 4 * 113 37 5 6 2 * 50 48 6 7 2 * 63 

 24-20  60 11 15 7 * 93 27 7 10 3 * 47 33 4 5 4 * 46 

 29-25  49 6 5 3 * 63 26 3 3 1 * 33 23 3 2 2 * 30 

 34-30  42 4 4 4 * 54 20 2 2 2 * 26 22 2 2 2 * 28 

 39-35  35 4 4 3 * 46 12 4 1 1 * 18 23   3 2 * 28 

 44-40  24 2 4 2 * 32 13   1 1 * 15 11 2 3 1 * 17 

 49-45  23 3 3 2 * 31 13   2 2 * 17 10 3 1   * 14 

 54-50  13 3 2 3 * 21 7 1 2   * 10 6 2   3 * 11 

 59-55  9 2 1 1 * 13 2 2   1 * 5 7   1   * 8 

 64-60  10 2   1 * 13 7     1 * 8 3 2     * 5 

 10 *   3 2 5 22 *   5 4 13 32 *   8 6 18 ساله وبيشتر  65 

 367 0 21 34 30 282 367 0 23 44 39 261 734 0 44 78 69 543 جمع

 .1390 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 ) درصد ( 1390 –کانون عشایری کیارس به تفکیک گروه های مختلف سنی و جنس  سکونتگاههای واقع در محدودتوزیع نسبی جمعیت در (: 2-86جدول ) 
 زن مرد کل

 سالمگاه  گروه های سنی
فرج 

 آباد 

مهدی 

 آباد 
 آهنگری 

بنه 

 اسماعيل 

جمع کانون 

 کيارس
 سالمگاه 

فرج 

 آباد 

مهدی 

 آباد 
 آهنگری 

بنه 

 اسماعيل 

جمع کانون 

 کيارس
 سالمگاه 

فرج 

 آباد 

مهدی 

 آباد 
 آهنگری 

بنه 

 اسماعيل 

جمع کانون 

 کيارس

 4-0  8.3 8.7 10.3 6.8 * 8.4 6.5 7.7 9.1 8.7 * 7.1 9.9 10.0 11.8 4.8 * 9.8 

 9-5  12.2 8.7 3.8 13.6 * 11.0 13.4 12.8 4.5 17.4 * 12.5 11.0 3.3 2.9 9.5 * 9.5 

 14-10  11.8 4.3 10.3 11.4 * 10.9 12.3 7.7 13.6 13.0 * 12.0 11.3 0.0 5.9 9.5 * 9.8 

 19-15  15.7 15.9 16.7 9.1 * 15.4 14.2 12.8 13.6 8.7 * 13.6 17.0 20.0 20.6 9.5 * 17.2 

 24-20  11.0 15.9 19.2 15.9 * 12.7 10.3 17.9 22.7 13.0 * 12.8 11.7 13.3 14.7 19.0 * 12.5 

 29-25  9.0 8.7 6.4 6.8 * 8.6 10.0 7.7 6.8 4.3 * 9.0 8.2 10.0 5.9 9.5 * 8.2 

 34-30  7.7 5.8 5.1 9.1 * 7.4 7.7 5.1 4.5 8.7 * 7.1 7.8 6.7 5.9 9.5 * 7.6 

 39-35  6.4 5.8 5.1 6.8 * 6.3 4.6 10.3 2.3 4.3 * 4.9 8.2 0.0 8.8 9.5 * 7.6 

 44-40  4.4 2.9 5.1 4.5 * 4.4 5.0 0.0 2.3 4.3 * 4.1 3.9 6.7 8.8 4.8 * 4.6 

 49-45  4.2 4.3 3.8 4.5 * 4.2 5.0 0.0 4.5 8.7 * 4.6 3.5 10.0 2.9 0.0 * 3.8 

 54-50  2.4 4.3 2.6 6.8 * 2.9 2.7 2.6 4.5 0.0 * 2.7 2.1 6.7 0.0 14.3 * 3.0 

 59-55  1.7 2.9 1.3 2.3 * 1.8 0.8 5.1 0.0 4.3 * 1.4 2.5 0.0 2.9 0.0 * 2.2 

 64-60  1.8 2.9 0.0 2.3 * 1.8 2.7 0.0 0.0 4.3 * 2.2 1.1 6.7 0.0 0.0 * 1.4 

 2.7 * 0.0 8.8 6.7 1.8 6.0 * 0.0 11.4 10.3 5.0 4.4 * 0.0 10.3 8.7 3.3 ساله وبيشتر  65 

 100.0 * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع

 .1390 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي سني 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در سن كار است. هر چه اين مختلف استفاده مي

مسير انتقال  درچنانچه راد بايد حمايت كند. شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
ساله افزايش  15-64ليت يعني جمعيت واقع در سنين فعا( درصد ) ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است. زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني  يافت،
نسبت  هستند در مقايسه با نسبت كساني كه خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است. كه در سنين فعاليت

(  2-87) ولبر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جد در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0وابستگي معموالً بين 
 باشد. يم 5/0برابر با  1390در سال اين كانون خودجوش كيارس   نسبت وابستگي در 

  1390  -در کانون عشایری کیارس   (: نسبت وابستگی جمعیت 2-87 جدو ل )

 کانون عشايری کيارس   گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

223 

 64-15  479 

 32 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

30.4 

 64-15  65.3 

 4.4 ساله وبيشتر  65 

 0.5 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 

 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن 
با . به همين دليل ن مورد بررسي و تحليل قرار گيردالزم است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آ

به بررسي نرخ رشد  1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
 در رشد مثبت جمعيت حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودكيارس در ساكن جمعيت 

 1365جمعيت ساكن در اين محدوده كه در سال (  2-88اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  بر. اين كانون است
طي دوره آماري افزايش يافته است.  1375نفر در سال  584درصد به  7/10 ساالنه نفر بوده است با رشد 212 معادل

 نفر افزايش يافته است. 829درصد به  6/3نفر با رشد ساالنه  584جمعيت اين كانون از  1385تا  1375بعد يعني از 
  829حاكي از كاهش نرخ رشد جمعيت است بطوريكه جمعيت  1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 

 نفر افزايش يافته است.  734درصد به  -4/2نفري ساكن در كانون كيارس با رشد ساالنه 
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   1390الی  1365عشایری کیارس   طی دوره های آماری جمعیت در کانون نرخ رشد  : (2-88جدول )

 نام آبادی
 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 65-75 75-85 85-90 

 0.5- 5.3 23.6 543 557 333 40 سالمگاه 

 2.4- 0.1 3.4 69 78 77 55 فرج آباد 

 0.0 7.7 2.5 78 78 37 29 مهدی آباد 

 6.9- 5.1- 8.0 44 63 106 49 آهنگری 

 * 5.5 2.3- * 53 31 39 بنه اسماعيل 

 2.4- 3.6 10.7 734 829 584 212 جمع کانون کيارس

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 

 

 پیش بینی جمعیت-6

پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در  
هاي آخر كه نزديك به دوره ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خگيرد، بررسي روند نرمي

ويژگيهايي است كه عوامل موثر  گرمطالعه است مي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيان
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته ه، مرگ و مير و مليدجمعيت آن منطقه نظير موا در رشد

توان روند تقريبي رشد جمعيت منطقه رخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد مي
  داشت. ظارگذشته را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انت

كانون با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: عشايري كيارس  

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  -4/2اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

با ادامه همين  1400سال  نفر و در  650به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال   734 منطقه از 
( جمعيت  2-89در جدول شماره )  اهد يافت.خوكاهش نفر  509نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  575روند رشد به 

براي مقاطع  1385-90ساكن در عشايري خودجوش كيارس بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره آماري 
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405و  1400، 1395
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( برای  1385-90ر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری ) ب کیارس  (: پیش بینی جمعیت در کانون عشایری  2-89 جدول)

 1405و  1400، 1395مقاطع آماری 

 نام آبادی
 پيش بينی جمعيت نرخ رشد جمعيت

85 90 85-90 1395 1400 1405 

 503 516 529 0.5- 543 557 سالمگاه 

 48 54 61 2.4- 69 78 فرج آباد 

 78 78 78 0.0 78 78 مهدی آباد 

 15 21 31 6.9- 44 63 آهنگری 

 * * * * * 53 بنه اسماعيل 

 509 575 650 2.4- 734 829 جمع کانون کيارس

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 
 وضعیت سواد و آموزش: 2-4-2-2-2

 
يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، از جمله شاخصهاي تعيين توسعه 

باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.
ايج حاصل از نتدارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  آگاهي هاي اجتماعي و

كانون عشايري  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  734 از مجموع 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
درصد  58.9درصد و نسبت باسوادي زنان  70سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 64.5كيارس   

( به تفككي نقاط عشايري حاكي از پايين 2-90بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري كيارس در جدول شماره ) است.
 . از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت باسوادي در كانون كيارس عبارتند از:بودن نسبت سواد در اين كانون است. 

 ي به دليل كوهستاني بودن منطقه و  محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزش
 استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني

  عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه هاي همجوار و ساير نقاط شهرستان
 گتوند به دليل نبود سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب

 ، نگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه فره -باورهاي قوميازدواج زودرس
 تحصيل دختران را با مشكل مواجه مي سازد.

 ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان 
 دامداري  اشتغال افراد در سنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر

 است.
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 1390سال -به تفکیک جنس وضعیت سواد  در کانون عشایری کیارس به تفکیک نقاط عشایری مستقر در کانون و   :(2-90) جدول

 نقاط عشايری

 نرخ باسوادی ) درصد( جمعيت باسواد ) نفر ( ساله وبيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد کل  
 زن مرد کل  

 زن مرد کل   زن مرد کل  
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 60.0 69.8 64.7 150 164 314 88.7 250 90.0 235 89.3 485 282 261 543 سالمگاه 

 51.9 77.1 66.1 14 27 41 90.0 27 89.7 35 89.9 62 30 39 69 باد فرج آ

 60.0 70.0 65.7 18 28 46 88.2 30 90.9 40 89.7 70 34 44 78 آباد مهدی 

 52.6 60.0 56.4 10 12 22 90.5 19 87.0 20 88.6 39 21 23 44 ی آهنگر

 * * * * * * * * * * * * * * * بنه اسماعيل 

 58.9 70.0 64.5 192 231 423 88.8 326 89.9 330 89.4 656 367 367 734 جمع کانون کيارس

 .1390  ،رکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان: م1ماخذ:  

 .: محاسبات مشاور2    
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 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-4-2-2-2

ساكنان كانون عشايري كيارس از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي 
يكجانشيني طي سال هاي اخير در اين منطقه عشايري ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات 

 ميداني ساكنان اين كانون از طايفه هستند. 
مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب ساكنان كيارس با گويش لري بختياري تكلم 

 هستند.
 

 ویژگی های اقتصادی : 4-4-2-2-2

استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 
مكانات معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از اصنعتي،

محيطي و اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از 
 هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.فعاليت

همه از ويژگي هاي در كانون عشايري كيارس، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از 
محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر فعاليت 

هاي هاي دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي
 اقتصادي اين كانون پرداخته شده است.

 
 فعالیت و اشتغال-1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي 
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 

بيشتر مي  ساله و  10فعاليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
نفر بوده   591ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري كيارس    10، شمار جمعيت 1390باشد. طبق آمار سال 

درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي  33.7نفر ) 199كه از ميان آنان 
نفر  187حدود  ساكن در اين كانونوع جمعيت فعال از مجمرا داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. 

اين نسبت  درصد برآورد مي شود. 6/31. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي معادل هستندشاغل 
درصد را نشان مي دهد.  7/4و  6/58در بين مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به ترتيب نسبت 

جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري به  معموالً در هر جامعه بخشي از
 6اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در محدوده مطالعاتي  1390در سال وجود مي آيد. 

راي زنان درصد بوده و ب 5/6است اندازه اين شاخص در مردان ساكن در كانون  درصد بوده است. شايان ذكر
 تعداد جمعيت بيكار در اين مقطع گزارش نشده است.
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یری ساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشا 10(: برآورد تعداد جمعیت  2-91جدول ) 

1390کیارس    

 نام آبادی
 جمعيت

ساله  10جمعيت 

 وبيشتر

جمعيت فعال 

 اقتصادی
 بيکار شاغالن 

 زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل

 -  5 5 7 113 120 7 118 125 223 209 432 282 261 543 مگاه سال

 -  4 4 1 25 26 1 29 30 26 31 57 30 39 69 فرج آباد 

 -  3 3 6 20 26 6 23 29 29 38 67 34 44 78 مهدی آباد 

 -   -  - - 15 15 0 15 15 18 17 35 21 23 44 آهنگری 

 * * * * * * * * * * * * * * * بنه اسماعيل 

_ 12 12 14 173 187 14 185 199 296 295 591 367 367 734 جمع کانون کيارس  

.1390مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،  :1ماخذ:   

 : محاسبات مشاور.2

 
)  1390ساله و بیشتر، نرخ فعالیت اقتصادی، نرخ اشتغال و بیکاری در کانون عشایری کیارس    10(: برآورد نسبت جمعیت  2-92جدول ) 

 درصد (

 نام آبادی
 جمعيت

ساله  10جمعيت 

 وبيشتر

جمعيت فعال 

 اقتصادی
 بيکار شاغالن 

 زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل

  - 5 5 7 113 120 7 118 125 223 209 432 282 261 543 مگاه سال

 -  4 4 1 25 26 1 29 30 26 31 57 30 39 69 فرج آباد 

 -  3 3 6 20 26 6 23 29 29 38 67 34 44 78 مهدی آباد 

  - -   -  - 15 15 0 15 15 18 17 35 21 23 44 آهنگری 

 * * * * * * * * * * * * * * * بنه اسماعيل 

_ 12 12 14 173 187 14 185 199 296 295 591 367 367 734 جمع کانون کيارس  

.1390مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،  :1ماخذ:   

 : محاسبات مشاور.2

 

 

 گروههای عمده فعالیت  -2

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون كيارس   شغل تمامي 
دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي 

از كل شاغلين فعال در كانون عشايري كيارس كه  1390نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
نفر در بخش خدمات  ) اداره امور عمومي و  6نفر در بخش كشاورزي و تنها  181نفر هستند،  17معادل 

عبارتي تمامي ساكنين اين كانون در درجه اول داراي فعاليت هاي تأمين اجتماعي( مشغول فعاليت بوده اند. به 

 .دامداري و سپس كشاورزي ) زراعت محدود ( هستند
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 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-4-2-2-2

 
 زیربنایی  –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

 
هاي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 

روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 
فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين 

يازها موجب افزايش خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از ن
، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 

 پردازد.مي
يارس مي بايست از جاده بر اساس بررسي هاي انجام شده جهت دسترس به كانون عشايري ك 

 ارتباطي گتوند به اللي كه از دهستان كيارس ) مجموعه عشايري كيارس ( عبور مي كند، استفاده كرد. 
از مجموع نقاط عشايري مستقر در كانون عشايري كيارس سالمگاه و فرج آباد داراي راه ارتباطي 

 ه ارتباطي شني هستند. اسفالته بوده و مهدي آباد، آهنگري و بنه اسماعيل داراي جاد
ساكنين مجموعه عشايري كيارس از نعمت برق شبكه سراسري بهره مند هستند. از نظر برخورداري 
از آب آشاميدني لوله كشي بجز آهنگري و بنه اسماعيل كه فاقد اين نوع خدمات هستند سالمگاه، فرج آباد و 

 مهدي آباد از آب لوله كشي بهره مند هستند.
از نظر برخورداري از امكانات و خدمات بهداشتي درماني در مجموعه عشايري كيارس تنها روستاي 

 سالمگاه داراي خانه بهداشت است كه به سايرنقاط مستقر در اين كانون خدمات رساني مي كند. 
از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي تمامي نقاط مستقر در مجموعه عشايري كيارس 

راي دبستان بوده و تنها روستاي سالمگاه داراي مدرسه راهنمايي دخترانه و پسرانه بوده و به ساير نقاط دا
عشايري مستقر در اين كانون خدمات رساني مي كند. در اين كانون به دليل پايين بودن آستانه جمعيتي الزم 

 دمت به نقاط همجوار مراجعه مي كنند.دبيرستان وجود ندارد و جمعيت الزم التعليم جهت بهره مندي از اين خ
سياسي در كانون عشايري كيارس نشان  –بررسي وضعيت برخورداري از امكانات و خدمات اداري 

 مي دهد سالمگاه و مهدي آباد داراي شوراي اسالمي هستند. همچنين سالمگاه از دهياري برخوردار است. 
از نظر برخورداري از زير ساخت هاي انرژي نيز در اين مجموعه يا كانون عشايري روستاي سالمگاه 

 داراي نمايندگي پخش نفت سفيد و سيلندر گاز مي باشد. 
از نظر خدمات بازرگاني در مجموعغه عشايري كيارس روستاي سالمگاه داراي فروشگاه تعاوني و 

 آباد داراي بقالي هستند.  روستاهاي سالمگاه، فرج آباد و مهدي
 

 ویژگی های کالبدی  -2
 

كانون عشايري سالمگاه، فرج آبااد، مهادي    5مجموعه اي از كانون عشايري خودجوش كيارس كه 
از نظار كالبادي و بافات    آباد، آهنگري، بنه اسماعيل است، اتراقگاه قشالقي عشاير ايل بختياري بوده اسات.  

. اساتقرار مجموعاه اي از كانونهااي    نامنظم است دو الگوي مسطح و خطي ي با تركيبي ازشناسي داراي بافت
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عشايري خودجوش در كنار يكديگر و بي نظمي در شكل گيري واحدهاي مسكوني از عمده ترين داليل شكل 
فرج آباد  داراي بافت خطي نامنظم است كه در يك طارف جااده    گيري اين نوع بافت است. به عنوانت مثال

آهنگري، بنه اسماعيل و مهدي آباد داراي بافت كانوني نامنظم ) توند به كيارس شكل گرفته است. گارتباطي 
 بافت پراكنده  نامنظم با مجموعاه اي از خاناه هااي پراكناده    داراي مجموعه اي از چند خانه (، سالمگاه نيز 

 است. 
يوردهايشان برپا شده  مساكن ساخته شده در اين كانون بر اساس انتخاب عشاير ساكن شده در محل

كه از داليل بي نظمي در بافت بشمار مي آيد. در اين سكونتگاه خودجوش عشايري فضا بر توده غلبه داشته و 
مساحت مساكن برپا شده بر اساس نياز خانوارهاي عشايري متفاوت است اما بر اسااس مشااهدات و بررساي    

بار   .متر متغيير است 100تا بيش از متر  50 وده و ازمتفاوت ب هاي انجام شده اندازه مساحت قطعات مسكوني
اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين بافت با اساتفاده از مصاالحي   

سنگ و چوب و گال برپاا شاده اسات. واحادهاي      آجر، بلوك سيماني ، آهن، سيمان، همچون سنتي و جديد 
طي سال هاي اخير ن بدون برنامه ريزي بوده و اندازه قطعات فاقد نظم است. مسكوني ايجاد شده در اين كانو

برخي از خانوارهاي ساكن در اين كانون اقدام به ساخت و ساز واحدهاي جديد با اساتفاده از مصاالح جدياد و    
و خاكي  شبكه معابر و راه هاي دسترسي داخل كانون نيز فاقد انتظام و سلسله مراتب بودهمستحكم نموده اند. 

 هستند.
آغاز شاده اسات، بساياري از     60با توجه به اينكه اسكان و يكجانشيني عشاير در اين كانون از دهه 

زيرساختها و امكانات عمومي مورد نياز خانوار در واحدهاي مسكوني از طريق خود ساكنين تأمين شده اسات.  
ن ساالمگاه داراي سارويس بهداشاتي،    بطوريكه واحدهاي مسكوني مستقر در اين مجموعه به ويژه در كاانو 
 حمام و آشپزخانه مجزا و .... لوله كشي آب در داخل ساختمان هستند.
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 کانون عشایری خودجوش  پاراه سوسن: 5-2-2-2

 
 : ویژگی های جمعیتی 1-5-2-2-2

 
 تعداد جمعیت -1

شش نقطه عشايري گالل، گله، بردزرد، گوراب، بردميل و پره با يكديگر كانون عشايري پاراه سوسن 
و  1385، 1375، 1365جمعيت ساكن در اين كانون عشايري طي چهار دوره آماري  داده اند.را شكل 

نفر  1147جمعيتي معادل  1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390
افته است. در نفر افزايش ي 1362به  1375در اين مجموعه ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقطع آماري 

همراه با افزايش طبيعي جمعيت و تسريع در روند اسكان خانوارهاي عشايري جمعيت اين  1385مقطع آماري 
جمعيت كانون  1390نفر افزايش يافته است. در آخرين مقطع آماري مورد بررسي در سال  1423كانون به 

 نفر كاهش يافته است.  1410عشايري پاراه سوسن به 
جمعيت در سطح اين كانون به تفكيك نقاط عشايري مستقر در آن نشان مي دهد طي بررسي توزيع 

مقاطع مورد بررسي دو نقطه عشايري گوراب و بردميل بيشترين تعداد جمعيت را در سطح كانون به خود 
( آبادي عشايري بردميل طي دو  2-93اختصاص داده اند. بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 

درصد از كل جمعيت كانون و آبادي  6/34و  3/39به ترتيب با اختصاص  1385و  1365ع آماري مقط
درصد بيشترين  2/37و  8/37به ترتيب با اختصاص  1390و  1375عشايري  گوراب نيز طي دو مقطع آماري 

 تعداد جمعيت را طي اين دو مقطع به خود اختصاص داده اند.
 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  خودجوش پاراه سوسن در کانون عشایری  (: تعدادجمعیت ساکن2-93جدول )

 نام کانون عشايری
65 75 85 90 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 14.2 200 15.6 222 8.7 119 8.2 94 گالل

 7.7 108 8.6 122 8.3 113 11.3 130 گله

 9.1 129 9.1 130 9.3 127 6.2 71 بردزرد

 37.2 525 29.1 414 37.8 515 32.3 371 گوراب

 29.6 418 34.6 493 34.6 471 39.3 451 بردميل

 2.1 30 3.0 42 1.2 17 2.6 30 پره

 100.0 1410 100.0 1423 100.0 1362 100.0 1147 جمع کانون پاراه سوسن

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 

 بعد خانوار-2 

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر  1147تعداد  1365(در مقطع آماري  2-94بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه  182جمعيت ساكن در سطح كانون عشايري خودجوش پاراه سوسن در 
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نفر  1362تعداد  1375نفر عضو در هر خانوار بوده است. در مقطع آماري  3/6ط بعد خانوار در اين مقطع متوس
نفر در هر خانوار عضو بوده اند.  6/6خانوار عضويت داشته اند كه به طور متوسط  207جمعيت اين كانون در 

خانوار عضويت داشته اند كه  215نفري كانون عشايري پاراه سوسن در  1423جمعيت  1385در مقطع آماري 
تعداد  1390نفر را نشان مي دهد. در آخرين دوره مورد بررسي در سال  6/6بعد خانوار در اين مقطع متوسط 

خانوار افزايش مي يابد. افزايش تعداد خانوار در  247خانوارهاي ساكن در كانون خودجوش پاراه سوسن  به 
گر عشايري و همچنين شكل گيري خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و اين كانون در نتيجه اسكان خانوارهاي دي

 1410يا جدايي خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته اي و جديد مي باشد. بر اين اساس جمعيت 
خانوار عضويت داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در  247در  1390نفري ساكن در پاراه سوسن در سال 

 نفر عضو در هر خانوار مي باشد.  7/5 1390در سال اين كانون 

 
 1390الی  1365کانون عشایری خودجوش پاراه سوسن  طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-94جدول)

 مجموعه عشايری
 بعد خانوار خانوار جمعيت

65 75 85 90 65 75 85 90 65 75 85 90 

 6.7 6.9 6.6 6.3 30 32 18 15 200 222 119 94 گالل

 4.7 5.5 6.6 5.7 23 22 17 23 108 122 113 130 گله

 4.8 5.9 5.5 4.4 27 22 23 16 129 130 127 71 بردزرد

 5.8 6.6 6.3 6.1 90 63 82 61 525 414 515 371 گوراب

 5.9 6.9 7.2 7.3 71 71 65 62 418 493 471 451 بردميل

 5.0 8.4 8.5 6.0 6 5 2 5 30 42 17 30 پره

 5.7 6.6 6.6 6.3 247 215 207 182 1410 1423 1362 1147 جمع کانون پاراه سوسن

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار  سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش پاراه سوسن 
گرفته است. براين اساس مجموعه اين كانون در مقاطع آماري مورد بررسي از نظر مقياس جمعيتي جزء كانون 

خانوار جاي مي گيرد. حال آنكه نقاط مستقر در  250تا  100هاي جمعيتي متوسط مقياس و با جمعيت بين 
ظر مقياس با يكديگر تفاوت هايي را نشان مي دهند. بطوريكه بر اساس نتايج محدوده اين كانون عشايري از ن

خاوار جزء كنون هاي جمعيتي خيلي  6نقطه عشايري پره با   1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
خانوار قرار مي گيرد. گله، بردزرد و گالل نيز در طبقه كانون هاي جمعيتي  20كوچك و با جمعيت كمتر از 

خانوار قرار مي گيرند. بردميل و گوراب نيز در رده كانوه اي جمعيتي متوسط  20-49ك  و با جمعيت كوچ
 خانوار طبقه بندي مي شوند. 100تا  50مقياي و با جمعيت بين 
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 ساختار سنی و جنسی-4 

  : ساخت سنیالف

بررسي توزيع  برنامه ريزي ها مي باشد.سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در 
ها و پيش بيني هاي سني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و  اجتماعي، دي،جمعيت از يكسو متاثر از شرايط اقتصا

 اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد.
اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و

انتقال ساختار سني توجه بيشتري توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و  در ساختار جمعيت باعث مي شود.
در آينده به وجود مي آورد  را در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و

مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث
 در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود. آموزشي و اجتماعي الزامات بهداشتي، جمعيتي،

در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب 
 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 

( نشان 2-95ل)توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدو
درصد(  4/35نفر) 499حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون خودجوش پاراه سوسن  در سال  مي دهد،

 848بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15را افراد كمتر از 
 درصد( بوده است.  5/4نفر)  63ز ساله و بيشتر( ني 65سهم سالخوردگان) و  درصد( 1/60)نفر

و  10-14و   5-9همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  پنج  گروه يا طبقه سني 
درصد ( از كل جمعيت ساكن در اين كانون  3/44درصد ) مجموع  5/13و  4/14و  3/16ساله به ترتيب  4-0

 را به خود اختصاص داده اند. 
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 ) نفر ( 1390کانون عشایری پاراه سوسن به تفکیک گروه های مختلف سنی و جنس سکونتگاههای واقع در محدود توزیع تعدادجمعیت در(: 2-95جدول )
 زن مرد کل

 پره  بردميل  گوراب  بردزرد  گله  گالل  گروه های سنی
کانون عشايری 

 پاراه سوسن
 پره  بردميل  گوراب  بردزرد  گله  گالل 

کانون عشايری 

 پاراه سوسن
 پره  بردميل  گوراب  بردزرد  گله  گالل 

کانون عشايری 

 پاراه سوسن

 4-0  17 12 17 67 35 4 152 8 7 11 35 16 3 80 9 5 6 32 19 1 72 

 9-5  20 11 13 65 49 4 162 12 5 5 34 20 3 79 8 6 8 31 29 1 83 

 14-10  28 8 11 69 69   185 11 6 4 34 31   86 17 2 7 35 38   99 

 19-15  34 16 17 71 45 2 185 18 6 10 29 21 1 85 16 10 7 42 24 1 100 

 24-20  22 13 22 34 48 2 141 10 8 11 19 27 2 77 12 5 11 15 21   64 

 29-25  13 11 8 51 27 6 116 7 5 3 23 14 2 54 6 6 5 28 13 4 62 

 34-30  11 6 7 37 36 3 100 6 4 6 17 17 3 53 5 2 1 20 19   47 

 39-35  13 4 4 29 23 2 75 3 2 1 14 11 1 32 10 2 3 15 12 1 43 

 44-40  3 1 5 24 24   57 2   2 14 15   33 1 1 3 10 9   24 

 49-45  9 4 7 23 16 1 60 5 1 4 16 9   35 4 3 3 7 7 1 25 

 54-50  8 11 7 15 16 2 59 3 5 2 4 9 2 25 5 6 5 11 7   34 

 59-55  7 4 5 13 8 2 39 5 2 3 6 2   18 2 2 2 7 6 2 21 

 64-60  1 2 1 4 7 1 16 1 2 1 3 1 1 9       1 6   7 

 28   5 11 1 2 9 35 1 10 12 4 3 5 63 1 15 23 5 5 14 ساله وبيشتر  65 

 709 11 215 265 62 52 104 701 19 203 260 67 56 96 1410 30 418 525 129 108 200 جمع

 .1390 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 ) درصد ( 1390کانون عشایری پاراه سوسن به تفکیک گروه های مختلف سنی و جنس سکونتگاههای واقع در محدود توزیع نسبی جمعیت در(: 2-95جدول )
 زن مرد کل

 پره  بردميل  گوراب  بردزرد  گله  گالل  گروه های سنی
کانون عشايری 

 پاراه سوسن
 پره  بردميل  گوراب  بردزرد  گله  گالل 

کانون عشايری 

 پاراه سوسن
 پره  بردميل  گوراب  بردزرد  گله  گالل 

کانون عشايری 

 پاراه سوسن

 4-0  8.5 11.1 13.2 12.8 8.4 13.3 10.8 8.3 12.5 16.4 13.5 7.9 15.8 11.4 8.7 9.6 9.7 12.1 8.8 9.1 10.2 

 9-5  10.0 10.2 10.1 12.4 11.7 13.3 11.5 12.5 8.9 7.5 13.1 9.9 15.8 11.3 7.7 11.5 12.9 11.7 13.5 9.1 11.7 

 14-10  14.0 7.4 8.5 13.1 16.5 0.0 13.1 11.5 10.7 6.0 13.1 15.3 0.0 12.3 16.3 3.8 11.3 13.2 17.7 0.0 14.0 

 19-15  17.0 14.8 13.2 13.5 10.8 6.7 13.1 18.8 10.7 14.9 11.2 10.3 5.3 12.1 15.4 19.2 11.3 15.8 11.2 9.1 14.1 

 24-20  11.0 12.0 17.1 6.5 11.5 6.7 10.0 10.4 14.3 16.4 7.3 13.3 10.5 11.0 11.5 9.6 17.7 5.7 9.8 0.0 9.0 

 29-25  6.5 10.2 6.2 9.7 6.5 20.0 8.2 7.3 8.9 4.5 8.8 6.9 10.5 7.7 5.8 11.5 8.1 10.6 6.0 36.4 8.7 

 34-30  5.5 5.6 5.4 7.0 8.6 10.0 7.1 6.3 7.1 9.0 6.5 8.4 15.8 7.6 4.8 3.8 1.6 7.5 8.8 0.0 6.6 

 39-35  6.5 3.7 3.1 5.5 5.5 6.7 5.3 3.1 3.6 1.5 5.4 5.4 5.3 4.6 9.6 3.8 4.8 5.7 5.6 9.1 6.1 

 44-40  1.5 0.9 3.9 4.6 5.7 0.0 4.0 2.1 0.0 3.0 5.4 7.4 0.0 4.7 1.0 1.9 4.8 3.8 4.2 0.0 3.4 

 49-45  4.5 3.7 5.4 4.4 3.8 3.3 4.3 5.2 1.8 6.0 6.2 4.4 0.0 5.0 3.8 5.8 4.8 2.6 3.3 9.1 3.5 

 54-50  4.0 10.2 5.4 2.9 3.8 6.7 4.2 3.1 8.9 3.0 1.5 4.4 10.5 3.6 4.8 11.5 8.1 4.2 3.3 0.0 4.8 

 59-55  3.5 3.7 3.9 2.5 1.9 6.7 2.8 5.2 3.6 4.5 2.3 1.0 0.0 2.6 1.9 3.8 3.2 2.6 2.8 18.2 3.0 

 64-60  0.5 1.9 0.8 0.8 1.7 3.3 1.1 1.0 3.6 1.5 1.2 0.5 5.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.4 2.8 0.0 1.0 

 3.9 0.0 2.3 4.2 1.6 3.8 8.7 5.0 5.3 4.9 4.6 6.0 5.4 5.2 4.5 3.3 3.6 4.4 3.9 4.6 7.0 ساله وبيشتر  65 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 .1390 : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 : نسبت جنسیب

نفر زن سنجيده مي شود به لحاظ  100در مقابل هر نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان 
 نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

و  مرد  ( 7/49)  701 به ترتيبكانون خودجوش پاراه سوسن   ينفر 1410جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
مي باشد، به عبارت ديگر در مقابل هر  99كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 3/50) نفر  709
 نفر مرد وجود دارد.  99 حدود نفر زن 100

برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون پاراه سوسن  نسبت جنسي در گروه 
و تعداد جمعيت مردان كمتر از زنان است. ساله معكوس بوده  55-59، 50-54،  25-15،29-19، 10-5،14-9هاي 

ساله و مهاجرت انفرادي مردان به داليل شغلي، ادامه تحصيل و يا خدمت سربازي از ديگر  0-4كاهش مواليد در گروه 
 .داليل كاهش تعداد مردان نسبت به زنان در گروه هاي سني مذكور است

 ده سنی در کانون پاراه سوسن(: نسبت جنسی جمعیت به تفکیک گروه های عم 2-96جدول ) 

 گروه های سنی
 نسبت جنسی

 کانون عشايری پاراه سوسن پره  بردميل  گوراب  بردزرد  گله  گالل 

 4-0  89 140 183 109 84 300 111 

 9-5  150 83 63 110 69 300 95 

 14-10  65 300 57 97 82 #DIV/0! 87 

 19-15  113 60 143 69 88 100 85 

 24-20  83 160 100 127 129 #DIV/0! 120 

 29-25  117 83 60 82 108 50 87 

 34-30  120 200 600 85 89 #DIV/0! 113 

 39-35  30 100 33 93 92 100 74 

 44-40  200 0 67 140 167 #DIV/0! 138 

 49-45  125 33 133 229 129 0 140 

 54-50  60 83 40 36 129 #DIV/0! 74 

 59-55  250 100 150 86 33 0 86 

 64-60  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 300 17 #DIV/0! 129 

 DIV/0! 125# 200 109 400 150 56 ساله وبيشتر  65 

 99 173 94 98 108 108 92 جمع

 

 پ: نسبت وابستگی

 

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي سني 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در سن كار است. هر چه اين مختلف استفاده مي

مسير انتقال  درچنانچه راد بايد حمايت كند. شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
ساله افزايش  15-64ليت يعني جمعيت واقع در سنين فعا( درصد ) ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است. زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني  يافت،
نسبت  هستند در مقايسه با نسبت كساني كه خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است. كه در سنين فعاليت

(  2-97) وجه به اطالات ارائه شده در جدولبر اين اساس و با ت در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0وابستگي معموالً بين 
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 باشد. مي 6/0برابر با  1390در سال اين كانون خودجوش پاراه سوسن  نسبت وابستگي در 

  
  1390  -در کانون عشایری پاراه سوسن  (: نسبت وابستگی جمعیت 2-97 جدو ل )

 کانون عشايری پاراه سوسن  گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

499 

 64-15  848 

 63 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

35.4 

 64-15  60.1 

 4.5 ساله وبيشتر  65 

 0.6 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن 
با . به همين دليل رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيردالزم است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني 

به بررسي نرخ رشد  1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
نوسان روند رشد  حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودپاراه سوسن  در ساكن جمعيت 
جمعيت ساكن در اين محدوده كه در سال (  2-98اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  بر. اين كانون است در جمعيت
طي دوره افزايش يافته است.  1375نفر در سال  1362درصد به  7/1 ساالنه نفر بوده است با رشد 11477 معادل 1365

نفر افزايش يافته  1423درصد به  4/0نفر با رشد ساالنه  1362ت اين كانون از جمعي 1385تا  1375آماري بعد يعني از 
 است.

  1423حاكي از كاهش نرخ رشد جمعيت است بطوريكه جمعيت  1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 
 نفر كاهش يافته است.  1410درصد به  -2/0نفري ساكن در كانون پاراه سوسن  با رشد ساالنه 

 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری پاراه سوسن  طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-98جدول )

 مجموعه عشايری
 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 65-75 75-85 85-90 

 2.1- 6.4 2.4 200 222 119 94 گالل

 2.4- 0.8 1.4- 108 122 113 130 گله

 0.2- 0.2 6.0 129 130 127 71 بردزرد

 4.9 2.2- 3.3 525 414 515 371 گوراب

 3.2- 0.5 0.4 418 493 471 451 بردميل

 6.5- 9.5 5.5- 30 42 17 30 پره

 0.2- 0.4 1.7 1410 1423 1362 1147 جمع کانون پاراه سوسن

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 مشاور.: محاسبات 2  
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 پیش بینی جمعیت-6

گيرد، يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار مي
هاي آخر كه نزديك به دوره مطالعه است ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خبررسي روند نر

ويژگيهايي است كه عوامل موثر در رشد  گرجمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيانمي باشد؛ چرا كه روند تغييرات 
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته منطقه ه، مرگ و مير و مليدجمعيت آن منطقه نظير موا

ان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته تورخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد مي
  داشت. را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار

كانون با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: عشايري پاراه سوسن 

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  -2/0اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

ه همين با ادام 1400سال  نفر و در 1397به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال   1410منطقه از 
( جمعيت  2-99در جدول شماره )  نفر افزايش خواهد يافت. 1372نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  1384روند رشد به 

براي  1385-90ساكن در عشايري خودجوش پاراه سوسن  بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره آماري 
 ت.مورد پيش بيني قرار گرفته اس 1405و  1400، 1395مقاطع 

 

 بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری  پاراه سوسن (: پیش بینی جمعیت در کانون عشایری  2-99 جدول)

 1405و  1400، 1395( برای مقاطع آماری  90-1385) 

 نام آبادی
 پيش بينی جمعيت نرخ رشد جمعيت

85 90 85-90 1395 1400 1405 

 146 162 180 2.1- 200 222 گالل

 75 85 96 2.4- 108 122 گله

 126 127 128 0.2- 129 130 بردزرد

 1071 844 666 4.9 525 414 گوراب

 255 300 354 3.2- 418 493 بردميل

 11 15 21 6.5- 30 42 پره

 1372 1384 1397 0.2- 1410 1,423 جمع کانون پاراه سوسن

 .1390و  1385خوزستان، : مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان 1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2 

 
 : وضعیت سواد و آموزش2-5-2-2-2

از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، 
باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.

نتايج حاصل از دارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  آگاهي هاي اجتماعي و
كانون عشايري  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  1219 از مجموع 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

 61.1درصد و نسبت باسوادي زنان  73.2سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 67.2پاراه سوسن  
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( حاكي از پايين بودن 2-100بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري پاراه سوسن  در جدول شماره ) درصد است.
 اين كانون عبارتند از:. از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت باسوادي در نسبت سواد در اين كانون است. 

محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه و  
 استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني

عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه هاي همجوار و ساير نقاط شهرستان به 
 يس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسبدليل نبود سرو

فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه تحصيل  -باورهاي قوميازدواج زودرس ،
 دختران را با مشكل مواجه مي سازد.

 ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان
پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر دامداري  اشتغال افراد در سنين

 است.
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 1390سال -به تفکیک جنس جمعیت ساکن در کانون عشایری پاراه سوسن   یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-100) جدول

 نام آبادی

 نرخ باسوادی ) درصد( جمعيت باسواد ساله وبيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد کل  
 زن مرد کل  

 زن مرد کل   زن مرد کل  
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 63.6 69.1 66.4 35 38 73 88.7 55 82.1 55 85.3 110 62 67 129 بردزرد

 70.5 76.0 73.2 134 139 273 88.4 190 90.1 183 89.2 373 215 203 418 بردميل

 55.6 64.3 60.9 5 9 14 81.8 9 73.7 14 76.7 23 11 19 30 پره

 60.0 71.7 65.9 27 33 60 86.5 45 82.1 46 84.3 91 52 56 108 گله

 50.4 70.2 60.1 114 151 265 85.3 226 82.7 215 84.0 441 265 260 525 گوراب

 68.8 79.5 74.0 64 70 134 89.4 93 91.7 88 90.5 181 104 96 200 گالل

کانون عشايری پاراه 

 سوسن
1410 701 709 1219 86.5 601 85.7 618 87.2 819 440 379 67.2 73.2 61.3 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    
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 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-5-2-2-2

كانون عشايري پاراه سوسن از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب  ساكنان
زندگي يكجانشيني طي سال هاي اخير در اين منطقه ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات 

م مي ميداني ساكنان اين كانون از طايفه گوروي هستند. ساكنان پاراه سوسن با گويش لري بختياري تكل
 كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند.

 

 ویژگی های اقتصادی  : 4-5-2-2-2

استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 
ز امكانات معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي اصنعتي،

محيطي و اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از 
 هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.فعاليت

بيش از همه از ويژگي در كانون عشايري پاراه سوسن، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي 
هاي محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر 

هاي فعاليت هاي دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي
 اقتصادي اين كانون پرداخته شده است.

 
 اشتغال فعالیت و-1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي 
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 

ساله و بيشتر مي   10فعاليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
نفر  1096ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري پاراه سوسن   10، شمار جمعيت 1390باشد. طبق آمار سال 

درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي  33.1نفر ) 363بوده كه از ميان آنان 
حدود  ساكن در اين كانوناز مجموع جمعيت فعال هند. اقتصادي را داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل مي د

 درصد برآورد مي شود. 8/32. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي معادل هستندنفر شاغل  359
درصد را نشان مي  3/1و  9/64اين نسبت در بين مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به ترتيب نسبت 

معه بخشي از جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده دهد. معموالً در هر جا
اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در محدوده  1390در سال بيكاري به وجود مي آيد. 

ه سوسن  است اندازه اين شاخص در مردان ساكن در كانون پارا درصد بوده است. شايان ذكر 9/1مطالعاتي 
 درصد بوده و براي زنان وضعيت بيكاري زنان گزارش نشده است. 1/1
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پاراه  ساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری 10(: برآورد جمعیت  2-101جدول ) 

1390سوسن    

 نام آبادی
 ساله وبيشتر 10جمعيت  جمعيت

جمعيت فعال 

 اقتصادی
 بيکار شاغالن 

 زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل

_ 1 1 2 44 46 2 45 47 87 76 163 104 96 200 گالل   

_ 0 0 1 27 28 1 27 28 41 44 85 52 56 108 گله   

_ 0 0 1 43 44 1 43 44 48 51 99 62 67 129 بردزرد   

_ 0 0 3 132 135 3 132 135 202 191 393 265 260 525 گوراب   

_ 3 3 0 96 96 0 99 99 167 167 334 215 203 418 بردميل  

_ 0 0 0 10 10 0 10 10 9 13 22 11 19 30 پره   

کانون عشايری 

 پاراه سوسن
1410 701 709 1096 542 554 363 356 7 359 352 7 4 4 _  

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1خذ: ما

 : محاسبات مشاور.2

 

کانون  ساله و بیشتر، نرخ فعالیت اقتصادی، نرخ اشتغال و بیکاری  در 10(: توزیع نسبی  جمعیت  2-102جدول ) 

1390عشایری پاراه سوسن    

 نام آبادی

ساله  10نسبت جمعيت 

 وبيشتر
 نرخ بيکاری نرخ اشتغال نرخ فعاليت اقتصادی

 زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل زن  مرد  کل

_ 2.2 4.3 2.3 57.9 28.2 2.3 59.2 28.8 83.7 79.2 81.5 گالل   

_ 0.0 3.6 2.4 61.4 32.9 2.4 61.4 32.9 78.8 78.6 78.7 گله   

_ 0.0 2.3 2.1 84.3 44.4 2.1 84.3 44.4 77.4 76.1 76.7 بردزرد   

_ 0.0 2.2 1.5 69.1 34.4 1.5 69.1 34.4 76.2 73.5 74.9 گوراب   

_ 3.0 0.0 0.0 57.5 28.7 0.0 59.3 29.6 77.7 82.3 79.9 بردميل  

_ 0.0 0.0 0.0 76.9 45.5 0.0 76.9 45.5 81.8 68.4 73.3 پره   

کانون عشايری پاراه 

 سوسن
77.7 77.3 78.1 33.1 65.7 1.3 32.8 64.9 1.3 1.9 1.1 _  

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2
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 گروههای عمده فعالیت -2

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون پاراه سوسن  شغل 
تمامي ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر 

ايري پاراه از كل شاغلين فعال در كانون عش 1390اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
درصد ( در  8/41نفر )  147نفر در بخش كشاورزي،  185درصد ( هستند،  6/52نفر )  352سوسن  كه معادل 

 درصد ( در بخش خدمات مشغول فعاليت بوده اند.  7/5نفر )  20بخش صنعت  و 
 

 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-5-2-2-2

 زیربنایی  –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

هاي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 
روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 

بالعكس عدم تامين اين  فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد.
نيازها موجب افزايش خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از 

، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 
 پردازد.مي

در اين كانون از راه دسترسي نشان مي دهد  بردزرد،  وضعيت برخورداري نقاط عشايري مستقر
بردميل، پره و گالل از جاده ارتباطي آسفالته و گوراب از راه دسترسي شني و گله از راه دسترسي خاكي 
برخوردارند. ساكنين نقاط عشايري مستقر در كانون عشايري پاراه سوسن  از نعمت برق شبكه سراسري و 

 ه كشي بهره مند هستند.همچنين آب آشاميدني لول
همچنين آبادي گالل مستقر در اين كانون از مركز بهداشتي درماني و خانه بهداشت به صورت 

درماني ارائه مي  –مشترك برخوردار است كه به ساير نقاط مستقر در كانون پاراه سوسن خدمات بهداشتي 
پاراه سوسن بجز پره ساير نقاط داراي دبستان نمايد. از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي در كانون 

هستند.  از نظر برخورداري از مدرسه راهنمايي نيز تنها آبادي گالل داراي مدرسه راهنمايي پسرانه و دخترانه 
بوده و به ساير نقاط مستقر در اين مجموعه عشايري خدمات رساني مي كند مدرسه راهنمايي شبانه روزي 

 نه روزي پسرانه است. همچنين گالل داراي كتابخانه عمومي نيز مي باشد.پسرانه و دبيرستان شبا
سياسي نيز آبادي هاي بردزرد، بردميل، گله، گوراب و گالل  –از نظر برخورداري از خدمات اداري 

داراي شوراي اسالمي بوده و بردميل و گالل داراي دهياري ) دهيار ( نيز هستند. همچنين آبادي گالل داراي 
 اين كانون فاقد مركز ارائه سوخت و انرژي مي باشد. خدمات جهاد كشاورزي مي باشد. مركز

روستايي  است. آبادي گوراب نيز داراي  ICTهمچنين آبادي گالل در اين كانون داراي داراي دفتر 
اه دفتر مخابرات مي باشد. از نظر خدمات بازرگاني در اين كانون آبادي هاي گوراب و گالل داراي فروشگ

 تعاوني، بردميل، گوراب و گالل نيز داراي بقالي هستند. 
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 ویژگی های کالبدی  -2
 

 

، پاره ، بردميال ، بردزردكانون عشايري  6كه مجموعه اي از  پاراه سوسنكانون عشايري خودجوش 
است، اتراقگاه قشالقي عشاير ايل بختياري بوده اسات. از نظار كالبادي و بافات شناساي       گوراب، گالل، گله

. استقرار مجموعه اي از كانونهااي  نامنظم است. تصوير ) ( ي با تركيبي از دو الگوي مسطح و خطيداراي بافت
يل شكل عشايري خودجوش در كنار يكديگر و بي نظمي در شكل گيري واحدهاي مسكوني از عمده ترين دال

 گيري اين نوع بافت است. 
مساكن ساخته شده در اين كانون بر اساس انتخاب عشاير ساكن شده در محل يوردهايشان برپا شده 

مساكن ساخته شده در بافت كانون هاي مجموعه پاراه سوسن كه از داليل بي نظمي در بافت بشمار مي آيد. 
در اين سكونتگاه خودجوش عشايري فضا بر توده غلبه داشته د. عمدتا بصورت پراكنده در بافت استقرار يافته ان

و مساحت مساكن برپا شده بر اساس نياز خانوارهاي عشايري متفاوت است اما بر اساس مشاهدات و بررساي  
بار اسااس    .متر متغيير اسات  75تا متر  50 متفاوت بوده و از هاي انجام شده اندازه مساحت قطعات مسكوني

سانتي و  ي هاي انجام شده واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين بافت با استفاده از مصالحي مطالعات و بررس
سنگ و چوب و گل برپا شاده اسات. واحادهاي مساكوني     آجر، بلوك سيماني ، آهن، سيمان، همچون جديد 

برخي از  طي سال هاي اخيرايجاد شده در اين كانون بدون برنامه ريزي بوده و اندازه قطعات فاقد نظم است. 
خانوارهاي ساكن در اين كانون اقدام به ساخت و ساز واحدهاي جديد با استفاده از مصالح جدياد و مساتحكم   

 نموده اند. شبكه معابر و راه هاي دسترسي داخل كانون نيز فاقد انتظام و سلسله مراتب بوده و خاكي هستند.
آغاز شده است، بسياري از زيرساختها و  60از دهه  با توجه به اينكه اسكان و يكجانشيني عشاير در اين كانون

امكانات عمومي مورد نياز خانوار در واحدهاي مسكوني از طريق خود سااكنين تاأمين شاده اسات. بطوريكاه      
داراي سارويس   گاالل، گاوراب و بردميال    هاي واحدهاي مسكوني مستقر در اين مجموعه به ويژه در كانون

 و .... لوله كشي آب در داخل ساختمان هستند. بهداشتي، حمام و آشپزخانه مجزا
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خودجوش عشايري پاراه سوسن كانون مجموعه نمايي از   
  
 
 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 خودجوش پاراه سوسنكانون ساخت و سازهاي انجام شده در نمايي از 
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 کانون عشایری خودجوش  کل چنار  : 6-2-2-2

 
 ویژگی های جمعیتی : 1-6-2-2-2

 تعداد جمعیت -1

و  1385، 1375، 1365جمعيت ساكن در كانون عشايري خودجوش  كل چنار طي چهار دوره آماري 
نفر   439جمعيتي معادل  1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390

افته است. در مقطع آماري نفر افزايش ي 587به  1375ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقطع آماري 
 1390نفر افزايش يافته است. در آخرين مقطع آماري مورد بررسي در سال  593جمعيت اين كانون به  1385

 نفر كاهش يافته است .  498جمعيت اين كانون به 
 

 1390الی  1365ساکن در کانون عشایری خوجوش کل چنار طی دوره های آماری جمعیت : تعداد(2-103جدول )

 1390 1385 1375 1365 کانون خودجوش کل چنار

 498 593 587 439 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 

 بعد خانوار-2

 برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر  439تعداد  1365( در مقطع آماري  2-104بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر عضو در هر  4/5نتيجه متوسط بعد خانوار در مقطع  خانوار عضويت داشته اند. در 82جمعيت كل چنار در 

خانوار عضويت داشته اند كه  92نفر جمعيت اين كانون در  587تعداد  1375خانوار بوده است. در مقطع آماري 
نفري كانون عشايري  593جمعيت  1385نفر در هر خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري  4/6به طور متوسط 

نفر را نشان مي دهد.  7/4خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين مقطع متوسط  125كل چنار در 
افزايش تعداد خانوار در اين كانون در نتيجه اسكان خانوارهاي ديگر عشايري و همچنين شكل گيري 

يد مي باشد. خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته اي و جد
 105تعداد خانوارهاي ساكن در كانون خودجوش  كل چنار به  1390در آخرين دوره مورد بررسي در سال 

خانوار  105در  1390نفري ساكن در كل چنار در سال  498خانوار كاهش مي يابد. بر اين اساس جمعيت 
نفر عضو در هر خانوار  7/4حدود   1390عضويت داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال 

مي باشد. روند تغييرات بعد خانوار در اين كانون حاكي از كاهش تعداد متوسط عضو در خانوار از مقطع آماري 
 به بعد است.  1390
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 1390الی  1365کانون عشایری کل چنار طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-104جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

439 587 593 498 82 92 125 105 4/5 4/6 7/4 7/4 

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 سلسله مراتب جمعیتی -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش كل چنار براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته است. براين 
خانوار جزء سكونتگاه  105و   125، 92،  82اساس اين كانون در هر چهار مقطع آماري مورد بررسي به ترتيب با دارا بودن 

 خانواري جاي مي گيرد.   200تا   50تگاه هاي با جمعيت هاي متوسط مقياس و در رده سكون

 
 ساختار سنی و جنسی-4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به لحاظ نقشهاي  100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 ست.متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت ا

نفر  251و  مرد  ( 6/49)  247 به ترتيبكانون خودجوش  كل چنار  ينفر 498جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
 نفر زن 100مي باشد، به عبارت ديگر در مقابل هر  98كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 4/50) 

 نفر مرد وجود دارد.  98 حدود
برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون كل چنار نسبت جنسي در گروه هاي 

ساله معكوس بوده و تعداد جمعيت مردان كمتر از زنان  60-64، 50-54، 45-49، 40-30،44-34، 20-24، 15-19سني
يا خدمت سربازي از ديگر داليل كاهش است. كاهش مواليد و مهاجرت انفرادي مردان به داليل شغلي، ادامه تحصيل و 

 (2-105 )جدول شمارهتعداد مردان نسبت به زنان در گروه هاي سني مذكور است. 
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع سني براي پي  سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.
 ازدواج، تغذيه اي، درماني، ها و پيش بيني هاي بهداشتي،انجام برنامه ريزيبردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و 

 اجتماعي، ساختار سني جمعيت از يكسو متاثر از شرايط اقتصادي، .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما
 ار مي دهد.سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و اوضاع و احوال را تحت تاثير قر

اي را در ساختار  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و
توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري را در جمعيت شناسي به  جمعيت باعث مي شود.

هاي مختلفي را در جمعيت  در آينده به وجود مي آورد بحث ان حاضر وخود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زم
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آموزشي و اجتماعي در  الزامات بهداشتي، مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي جمعيتي، شناسي باعث شده است.
 بيشترين اين مطالعات ديده مي شود.

ي شود توزيع جمعيت بر حسب گروههاي بزرگ در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته م
 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14سني 

از  ( نشان مي دهد،2-105توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)
ساله به 15درصد( را افراد كمتر از  7/29نفر) 148حدود  1390كل جمعيت ساكن در كانون خودجوش  كل چنار در سال 

سهم  و  درصد( 8/61)نفر 308بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) خود اختصاص داده اند.
 درصد( بوده است.  4/8نفر)  42ساله و بيشتر( نيز  65سالخوردگان)

ساله به  20-24و   15-19، 5-9سني همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  سه گروه يا طبقه
 درصد ( از كل جمعيت ساكن در اين كانون را به خود اختصاص داده اند.  1/35درصد ) مجموع  8/10و  4/12، 8/11ترتيب

 

 1390 -کانون کل چنار (: نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در 2-105جدول )

 گرو ه های سنی
 زن مرد جمع

 نسبت جنسی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 150 7.2 18 10.9 27 9.0 45 ساله  4-0 

 146 9.6 24 14.2 35 11.8 59 ساله  9-5 

 100 8.8 22 8.9 22 8.8 44 ساله  14-10 

 72 14.3 36 10.5 26 12.4 62 ساله  19-15 

 80 12.0 30 9.7 24 10.8 54 ساله  24-20 

 58 9.6 24 5.7 14 7.6 38 ساله  29-25 

 100 6.8 17 6.9 17 6.8 34 ساله  34-30 

 142 4.8 12 6.9 17 5.8 29 ساله  39-35 

 90 4.0 10 3.6 9 3.8 19 ساله  44-40 

 57 5.6 14 3.2 8 4.4 22 ساله  49-45 

 40 8.0 20 3.2 8 5.6 28 ساله  54-50 

 100 2.8 7 2.8 7 2.8 14 ساله  59-55 

 60 2.0 5 1.2 3 1.6 8 ساله  64-60 

 250 4.8 12 12.1 30 8.4 42 ساله وبيشتر  65 

 98 100.0 251 100.0 247 100.0 498 جمع

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي سني 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در سن كار است. هر چه اين مختلف استفاده مي
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مسير انتقال ساختمان  درچنانچه راد بايد حمايت كند. شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
پيامدي  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني جمعيت واقع در سنين فعا( درصد ) سني از جواني به سالخوردگي نسبت 

مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است. زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين 
نسبت وابستگي معموالً بين  فعاليت هستند در مقايسه با نسبت كساني كه خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.

 نسبت وابستگي در(  2-106با توجه به اطالات ارائه شده در جدول )  بر اين اساس و در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0
 باشد. مي 6/0برابر با  1390در سال كانون خودجوش  كل چنار 

  1390  -در کانون عشایری کل چنار(: نسبت وابستگی جمعیت  2-106 جدو ل )

 کانون عشايری کل چنار گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

148 

 64-15  308 

 42 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

29.7 

 64-15  61.8 

 8.4 ساله وبيشتر  65 

 0.6 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت -5

تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن الزم در نگرش تخصصي و كارشناسانه به 
با استفاده از . به همين دليل است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد

در ساكن جمعيت  به بررسي نرخ رشد 1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آمارينتايج سرشماري نفوس و مسكن 
محدوده  در جمعيت نرخ رشدنوسان  حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودجوش  كل چنار 

 1365جمعيت ساكن در اين محدوده كه در سال (  2-107اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  برباشد. ميمطالعاتي 
طي دوره آماري بعد افزايش يافته است.  1375نفر در سال  587درصد به  9/2 ساالنه نفر بوده است با رشد 439 معادل

 نفر افزايش يافته است. 593درصد به  1/0نفر با رشد ساالنه منفي  587جمعيت اين كانون از  1385تا  1375يعني از 
  1375-85بت به دوره حاكي از كاهش نسبتاً زياد نرخ رشد جمعيت نس 1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 

 -4/3نفري ساكن در كانون كل چنار با رشد ساالنه  593درصد را نشان مي دهد. به عبارتي جمعيت   -4/3بوده  و نسبت  
 نفر كاهش يافته است.  498درصد به 

 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری کل چنار طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-107جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

439 587 593 498 2.9 0.1 -3.4 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 پیش بینی جمعیت-6 

گيرد، بررسي جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار مييكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني 
هاي آخر كه نزديك به دوره مطالعه است مي باشد؛ ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خروند نر

منطقه  ويژگيهايي است كه عوامل موثر در رشد جمعيت آن گرچرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيان
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته منطقه رخ نداده باشد و يا ه، مرگ و مير و مليدنظير موا

توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته را با درصد احتمال رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد مي
  داشت. زيادي در آينده نيز انتظار

كانون عشايري با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: كل چنار

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
كانون درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  -4/3اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

با ادامه همين روند  1400سال  نفر و در 418به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال  498از  كل چنار
( جمعيت ساكن در  2-108در جدول شماره )  خواهد يافت. هشكانفر  295نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  351رشد به 

و  1400، 1395براي مقاطع  1385-90عشايري خودجوش كل چنار بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره آماري 
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405

 
( برای مقاطع  1385-90مطلق دوره آماری )  بر اساس نرخ رشدکانون عشایری کل چنار (: پیش بینی جمعیت در 2-108جدول)

 1405و  1400، 1395آماری 

 نام آبادی
 پيش بينی جمعيت نرخ رشد جمعيت

85 90 85-90 1395 1400 1405 

 295 351 418 3.4- 498 593 کل چنار

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:  

 محاسبات مشاور.: 2  

 

 وضعیت سواد و آموزش: 1-6-2-2-2

 
از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، 

باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد آگاهي  ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.
نتايج حاصل از سرشماري عمومي دارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  هاي اجتماعي و

درصد  58 كانون عشايري كل چنار  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  438 از مجموع 1390نفوس و مسكن سال 
بررسي وضعيت سواد  درصد است. 51.8درصد و نسبت باسوادي زنان  64.8سوادي مردان همچنين نسبت با .باسواد بوده اند

. از عمده ترين ( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در اين كانون است. 2-109در كانون عشايري كل چنار در جدول شماره )
 كانون عبارتند از:داليل پايين بودن نسبت باسوادي در اين 

محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه و  استقرار 
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درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني، عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه هاي همجوار و 
باورهاي رويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب، ازدواج زودرس ،ساير نقاط شهرستان ايذه به دليل نبود س

فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه تحصيل دختران را با مشكل مواجه مي سازد.  -قومي
سنين پايين به عنوان ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان، اشتغال افراد در 

 نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر دامداري است.
 

-به تفکیک جنس جمعیت ساکن در کانون عشایری کل چنار  یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-109) جدول

 1390سال 
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

498 247 251 438 88.0 210 85.0 228 90.8 254 58 136 64.8 118 51.8 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 2-6-2-2-2

ساكنان كانون عشايري كل چنار از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي يكجانشيني 
از اوايل انقالب ) طي سه دهه اخير ( در كل چنار ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ميداني ساكنان اين 

 ب اوالد حاج علي باقر هستند. كانون از طايفه بويري، تيره غالم وند با اكثريت غال
 ساكنان كل چنار با گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند.

 
 ویژگی های اقتصادی : 3-6-2-2-2

معدني و استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي صنعتي،
ليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكانات محيطي و اجتماعي است. از اين فعا

هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از فعاليت
 شت.كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد دا

در كانون عشايري خودجوش  كل چنار، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از همه از ويژگي هاي 
محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر فعاليت هاي دامداري 

هاي اقتصادي اين كانون پرداخته شده وشتار به تشريح ويژگيدر اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از ن
 است.

 
 فعالیت و اشتغال-1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي بوده و نقش 
نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي فعاليت بوده و گوياي سهم 
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، شمار 1390بيشتر مي باشد. طبق آمار سال ساله و   10جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
درصد ( وارد  7/28نفر ) 113نفر بوده كه از ميان آنان  394ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري كل چنار   10جمعيت 

از بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. 
. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده مطالعاتي هستندنفر شاغل  106حدود  ساكن در اين كانونوع جمعيت فعال مجم

و  6/54اين نسبت در بين مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به ترتيب نسبت  درصد برآورد مي شود. 9/26معادل 
 درصد را نشان مي دهد. 4/2

جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري به  معموالً در هر جامعه بخشي از
درصد بوده  2/6اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در محدوده مطالعاتي  1390در سال وجود مي آيد. 

 درصد مي باشد. 5/37و  8/3به ترتيب است اندازه اين شاخص در مردان و زنان ساكن در كانون كل چنار  است. شايان ذكر
 
1390-کل چناراقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری ساله و بیشتر، فعال  10(: برآورد جمعیت 2-110جدول )   

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 3 4 7 5 101 106 8 105 113 209 185 394 تعداد

 37.5 3.8 6.2 2.4 54.6 26.9 3.8 56.8 28.7 83.3 74.9 79.1 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

 : محاسبات مشاور.2   

 

 گروههای عمده فعالیت -2

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون كل چنار شغل تمامي ساكنان آن 
دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس نتايج سرشماري عمومي 

 5/58نفر )  62نفر هستند،  106كل چنار كه معادل  از كل شاغلين فعال در كانون عشايري 1390نفوس و مسكن سال 
درصد ( در بخش خدمات  5/7نفر )  8درصد ( در بخش صنعت و ساختمان  و  34نفر )  36درصد ( در بخش كشاورزي، 

 مشغول فعاليت بوده اند. 
بر اساس مطالعات و برسي هاي ميداني انجام شده شغل اكثر ساكنين كل چنار كشاورزي و دامداري است. 

 كارگري در شهرهاي اطراف از ديگر فعاليت هاي ساكنين اين كانون بشمار مي آيد. 
 

 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-6-2-2-2

  زیربنایی –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

 
هاي روستايي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –خدمات رفاهي  امكانات و

نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي فسيلي مورد نياز خانوارها، 
دم تامين اين نيازها موجب افزايش خسارت به منابع آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس ع

مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و 
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 پردازد.، پيمايش هاي ميداني مي1390خدماتي بر اساس سرشماري سال 
كانون عشايري كل چنار مي بايست از جاده ارتباطي قلعه بر اساس بررسي هاي انجام شده جهت دسترس به  

خواجه به پاراه سوسن  منشعب شده و جاده آسفالته است. ساكنين كل چنار از نعمت برق شبكه سراسري و همچنين آب 
 آشاميدني لوله كشي بهره مند هستند.

سياسي كانون كل چنار داراي شوراي اسالمي و دهياري و شوراي حل  –از نظر برخورداري از خدمات اداري 
 اختالف مي باشد.

 همچنين اين كانون از خانه بهداشت برخوردار است. 
 از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي كل چنار داراي دبستان و مدرسه راهنمايي مختلط است.

يندگي پخش نفت سفيد، سيلندر گاز، فروشگاه تعاوني روستايي و  از نظر خدمات بازرگاني اين كانون داراي نما
 بقالي مي باشد. 

 
 ویژگی های کالبدی  -2

كانون عشايري خودجوش كل چنار كه به عنوان يورد عشايري مورد توجه طوايفي از ايل بختياري در زمان 
ز اين كانون به عنوان قشالق استفاده مي قشالق بوده است به عنوان استقرارگاه دائم عشايري مورد توجه عشايري كه ا

 كردند جهت اسكان دائم قرار گرفت. 
  . 

از نظر شكل كالبدي و بافت شناسي داراي بافت پراكنده و  نامنظم است. و از نظر الگو تركيبي از الگوي مسطح و 
 خطي است. 

دهايشان برپا شده كه از داليل مساكن ساخته شده در اين كانون بر اساس انتخاب عشاير ساكن شده در محل يور
بي نظمي در بافت بشمار مي آيد. در اين سكونتگاه خودجوش عشايري فضا بر توده غلبه داشته و مساحت مساكن برپا شده 
بر اساس نياز خانوارهاي عشايري متفاوت است اما بر اساس مشاهدات و بررسي هاي انجام شده اندازه مساحت قطعات 

ر است. مساكن برپا شده بيشتر شامل بناي مسكوني مي شود كه در فضاي باز برپا شده است. به متر و كمت 50مسكوني 
عبارتي فضايي به عنوان حياط در ساخت و سازهاي اين كانون معنا نداشته و خانه ها در فضاي طبيعي شكل گرفته و عناصر 

 طبيعي جداكننده خانه ها از يكديگر هستند.
واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين بافت با استفاده از مصالحي اكثر هاي انجام شده بر اساس مطالعات و بررسي 

طي سال هاي اخير استفاده از مصالح جديد و مستحكم از جمله آجر، بلوك همچون سنگ و چوب و گل برپا شده است. 
 سيماني، تيرچه بلوك و آهن براي ساخت مسكن استفاده مي شود. 

 ده در اين كانون بدون برنامه ريزي بوده و اندازه قطعات فاقد نظم است. واحدهاي مسكوني ايجاد ش
 شبكه معابر و راه هاي دسترسي داخل كانون نيز فاقد انتظام و سلسله مراتب بوده و خاكي هستند.
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 کانون عشایری خودجوش  ممبین  : 7-2-2-2

 
 ویژگی های جمعیتی : 1-7-2-2-2

 تعداد جمعیت  -1

و  1385، 1375، 1365جمعيت ساكن در كانون عشايري خودجوش  ممبين  طي چهار دوره آماري 
نفر  568جمعيتي معادل  1365مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، در سال 1390

نفر افزايش يافته است. در مقطع  927به  1375در ممبين ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقطع آماري 
نفر كاهش يافته است. در آخرين مقطع آماري مورد بررسي در سال  854جمعيت اين كانون به  1385آماري 
 نفر كاهش يافته است.  786جمعيت اين كانون به  1390

 

 1390الی  1365ساکن در کانون عشایری خوجوش ممبین  طی دوره های آماری جمعیت تعداد: (2-111جدول )

 1390 1385 1375 1365 کانون خودجوش ممبين

 786 854 927 568 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 مشاور.: محاسبات 2  

 

 بعد خانوار-2 

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر  601تعداد  1365( در مقطع آماري  2-112بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر عضو در هر  7/5خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه متوسط بعد خانوار در مقطع  105جمعيت ممبين  در 

خانوار عضويت داشته اند  160نفر جمعيت اين كانون در  974تعداد  1375خانوار بوده است. در مقطع آماري 
نفري كانون  517جمعيت  1385ر خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري نفر در ه 1/6كه به طور متوسط 
نفر را نشان مي دهد.  5خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين مقطع متوسط  103عشايري ممبين  در 

 169تعداد خانوارهاي ساكن در كانون خودجوش  ممبين  به  1390در آخرين دوره مورد بررسي در سال 
افزايش مي يابد. افزايش تعداد خانوار در اين كانون در نتيجه اسكان خانوارهاي ديگر عشايري و  خانوار

همچنين شكل گيري خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته 
خانوار  169در  1390نفري ساكن در ممبين  در سال  818اي و جديد مي باشد. بر اين اساس جمعيت 

نفر عضو در هر خانوار مي  8/4 1390عضويت داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال 
باشد. روند تغييرات بعد خانوار در اين كانون حاكي از كاهش تعداد متوسط عضو در خانوار از مقطع آماري 

 به بعد است.  1390
 1390الی  1365انون عشایری ممبین  طی دوره های آماری ک در  بعد خانوار: ( 2-112جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

568 927 854 786 90 149 141 150 3/6 2/6 1/6 2/5 

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 سلسله مراتب جمعیتی  -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش  ممبين  براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته 
و   141، 149،  90است. براين اساس اين كانون در هر چهار مقطع آماري مورد بررسي به ترتيب با دارا بودن 

خانواري جاي  200تا   50خانوار جزء سكونتگاه هاي متوسط مقياس و در رده سكونتگاه هاي با جمعيت  150
 مي گيرد.  

 
 ساختار سنی و جنسی-4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به  100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

 ( 2/53)  418 به ترتيبكانون خودجوش  ممبين   ينفر 786جمعيت  مجموع ز، ا 1390در سال 
مي باشد، به عبارت  114كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 8/46) نفر  453و  مرد 

 نفر مرد وجود دارد.  114 حدود نفر زن 100ديگر در مقابل هر 
برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون ممبين  نسبت جنسي در 

ساله معكوس بوده و تعداد جمعيت مردان كمتر از زنان  60-64، 55-59، 35-25،39-29گروه هاي سني
مت ساله و مهاجرت انفرادي مردان به داليل شغلي، ادامه تحصيل و يا خد 0-4است. كاهش مواليد در گروه 

 )جدول شمارهسربازي از ديگر داليل كاهش تعداد مردان نسبت به زنان در گروه هاي سني مذكور است. 

113 -2) 
  : ساخت سنیب

بررسي توزيع  سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.
ها و پيش بيني هاي برنامه ريزيسني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام 

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و  اجتماعي، جمعيت از يكسو متاثر از شرايط اقتصادي،

 دهد.اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي 
اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و

توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري  در ساختار جمعيت باعث مي شود.
در آينده به وجود مي آورد  ر ورا در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاض

مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث
 آموزشي و اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود. الزامات بهداشتي، جمعيتي،

توزيع جمعيت بر حسب در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود 
 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 

( 2-113توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)
 درصد( 4/38نفر) 302حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون خودجوش  ممبين  در سال  نشان مي دهد،

 453بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15را افراد كمتر از 
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 درصد( بوده است.  3/5نفر)  42ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان) و  درصد( 6/57)نفر
 10-14و   5-9، 0-4همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  سه گروه يا طبقه سني

درصد ( از كل جمعيت ساكن در اين كانون  6/40درصد ) مجموع  12و  8/12، 8/15ساله به ترتيب 15-19و 
 را به خود اختصاص داده اند. 

 

 1390 -کانون ممبین  (: نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در 2-113جدول )

 گرو ه های سنی
نسبت  زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 118 15.5 57 16.0 67 15.8 124 ساله  4-0 

 135 11.7 43 13.9 58 12.8 101 ساله  9-5 

 133 9.0 33 10.5 44 9.8 77 ساله  14-10 

 135 10.9 40 12.9 54 12.0 94 ساله  19-15 

 100 9.8 36 8.6 36 9.2 72 ساله  24-20 

 81 8.7 32 6.2 26 7.4 58 ساله  29-25 

 129 7.6 28 8.6 36 8.1 64 ساله  34-30 

 56 7.3 27 3.6 15 5.3 42 ساله  39-35 

 118 3.0 11 3.1 13 3.1 24 ساله  44-40 

 122 4.9 18 5.3 22 5.1 40 ساله  49-45 

 192 3.5 13 6.0 25 4.8 38 ساله  54-50 

 45 3.0 11 1.2 5 2.0 16 ساله  59-55 

 25 1.1 4 0.2 1 0.6 5 ساله  64-60 

 107 4.1 15 3.8 16 3.9 31 ساله وبيشتر  65 

 114 100.0 368 100.0 418 100.0 786 جمع

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در ساختارهاي سني مختلف استفاده مي

راد بايد سن كار است. هر چه اين شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
جمعيت واقع در ( درصد ) مسير انتقال ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت  درچنانچه حمايت كند. 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است.  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني سنين فعا
هستند در مقايسه با نسبت كساني كه  زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين فعاليت

 در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0نسبت وابستگي معموالً بين  خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.
كانون خودجوش   نسبت وابستگي در(  2-114بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول ) 

 باشد. مي 8/0برابر با  1390در سال ممبين  
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  1390  -در کانون عشایری ممبین (: نسبت وابستگی جمعیت  2-114 جدو ل )

 کانون عشايری ممبين  گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

302 

 64-15  453 

 42 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

38.4 

 64-15  57.6 

 5.3 ساله وبيشتر  65 

 0.8 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن 
با . به همين دليل تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد الزم است كه يك جنبه مهم اين

به بررسي نرخ رشد  1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
 نرخ رشدنوسان  حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودجوش  ممبين  در ساكن جمعيت 
جمعيت ساكن در اين (  2-115اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  برباشد. ميمحدوده مطالعاتي  در جمعيت

افزايش يافته  1375نفر در سال   927درصد به  5 ساالنه نفر بوده است با رشد 568 معادل 1365محدوده كه در سال 
درصد به  -8/0نفر با رشد ساالنه منفي   927جمعيت اين كانون از  1385تا  1375طي دوره آماري بعد يعني از است. 

 نفر كاهش يافته است. 854
  1375-85حاكي از كاهش مجدد نرخ رشد جمعيت نسبت به دوره  1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 

ن  با رشد ساالنه نفري ساكن در كانون ممبي 854درصد را نشان مي دهد. به عبارتي جمعيت  -6/1بوده  و نسبت  
 نفر كاهش يافته است.  786درصد به  -6/1

 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری ممبین  طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-115جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

568 927 854 786 5.0 -0.8 -1.6 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 پیش بینی جمعیت-6

گيرد، يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار مي
هاي آخر كه نزديك به دوره مطالعه است ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خبررسي روند نر

ويژگيهايي است كه عوامل موثر در رشد  گرمي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيان
نانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته منطقه اجرت دارا مي باشند و چه، مرگ و مير و مليدجمعيت آن منطقه نظير موا
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توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته رخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد مي
  داشت. را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار

كانون ين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب تر
 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: عشايري ممبين 

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  -6/1اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

با ادامه همين روند  1400سال  نفر و در 723به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال  786منطقه از 
( جمعيت ساكن  2-116در جدول شماره )  نفر افزايش خواهد يافت. 613نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  666رشد به 

، 1395براي مقاطع  1385-90ممبين  بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره آماري   در عشايري خودجوش
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405و  1400

( برای  1385-90بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری ) کانون عشایری ممبین  (: پیش بینی جمعیت در 2-116جدول)

 1405و  1400، 1395مقاطع آماری 

  تجمعي
 1385-90 رشد نرخ

  پيش بينی جمعيت

1385 1390 1395 1400 1405 

854 786 6/1- 723 666 613 

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 
 : وضعیت سواد و آموزش2-7-2-2-2

 
يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، از جمله شاخصهاي تعيين توسعه 

باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.
ايج حاصل از نتدارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  آگاهي هاي اجتماعي و

كانون عشايري  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  628 از مجموع 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
درصد  34درصد و نسبت باسوادي زنان  748سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 4/41 ممبين  

( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در 2-117بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري ممبين  در جدول شماره ) است.
 . از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت باسوادي در اين كانون عبارتند از:اين كانون است. 

دن منطقه و  محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بو
استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني، عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه 
هاي همجوار و ساير نقاط شهرستان ايذه به دليل نبود سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب، ازدواج 

ركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه تحصيل دختران را با فرهنگي و همچنين كمبود م -باورهاي قوميزودرس ،
مشكل مواجه مي سازد. ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان، اشتغال افراد در 

 سنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر دامداري است.
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جمعیت ساکن در کانون عشایری ممبین   به تفکیک  یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-117) ولجد

 1390سال -جنس
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

786 418 368 628 79.9 331 79.2 297 80.7 260 41.4 159 48 101 34 

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،  1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 فرهنگی  -: ویژگی های قومی3-7-2-2-2

اسكان و انتخاب زندگي ساكنان كانون عشايري ممبين  از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه 
يكجانشيني طي سال هاي اخير در ممبين  ساكن شده اند. ساكنان ممبين  با گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از 

 نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند.
 

 ویژگی های اقتصادی  : 4-7-2-2-2

زي، دامداري، فعاليت هاي استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاور
معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكانات محيطي و صنعتي،

هاي مذكور اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از فعاليت
 كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.برجسته تر بوده و نقش تعيين 

در كانون عشايري خودجوش  ممبين ، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از همه از ويژگي هاي 
محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر فعاليت هاي 

هاي اقتصادي اين كانون ه، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگيدامداري در اين محدود
 پرداخته شده است.

 فعالیت و اشتغال-1 

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي بوده و نقش 
مله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي فعاليت بوده و گوياي نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از ج

، 1390ساله و بيشتر مي باشد. طبق آمار سال   10سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
 5/38نفر )  216نفر بوده كه از ميان آنان  561ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري ممبين    10شمار جمعيت 

صد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل در
. بر اين اساس نرخ اشتغال در هستندنفر شاغل  181حدود  ساكن در اين كانوناز مجموع جمعيت فعال مي دهند. 

ت در بين مردان و زنان ساكن در محدوده مطالعاتي به اين نسب درصد برآورد مي شود. 3/32محدوده مطالعاتي معادل 
 درصد را نشان مي دهد. 1/7و  3/55ترتيب نسبت 

معموالً در هر جامعه بخشي از جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري 
 2/16جمعيت فعال( در محدوده مطالعاتي  اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از 1390در سال به وجود مي آيد. 

 7/38و  4/12است اندازه اين شاخص در مردان و زنان ساكن در كانون ممبين  به ترتيب  درصد بوده است. شايان ذكر
 درصد مي باشد.

1390-ممبین اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری ساله و بیشتر، فعال  10(: برآورد جمعیت 2-118جدول )   
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 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 12 23 35 19 162 181 31 185 216 268 293 561 تعداد

 38.7 12.4 16.2 7.1 55.3 32.3 11.6 63.1 38.5 72.8 70.1 71.4 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

: محاسبات مشاور.2        

 

 گروههای عمده فعالیت  -2

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون ممبين  شغل تمامي ساكنان 
فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس نتايج سرشماري آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار 

 129نفر هستند،  195از كل شاغلين فعال در كانون عشايري ممبين  كه معادل  1390عمومي نفوس و مسكن سال 
د (  درص 6/6نفر )  12درصد ( در بخش صنعت و ساختمان و  1/22نفر )  40درصد ( در بخش كشاورزي،  3/71نفر ) 

در گروه خدمات مشغول فعاليت بوده اند. بر اساس اطالعات ارائه شده تمامي ساكنين اين كانون در درجه اول داراي 
 فعاليت هاي دامداري و كشاورزي ) زراعت محدود ( و سپس ساير فعاليت هايهستند.

 
 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-7-2-2-2

 بنایی زیر –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

 
هاي روستايي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 

نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي فسيلي مورد نياز 
مي سازد. بالعكس عدم تامين اين نيازها موجب افزايش خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز 

خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از گزارش به بررسي امكانات 
 پردازد.، پيمايش هاي ميداني مي1390رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 

شبكه سراسري بهره مند هستند. اين كانون فاقد آب لوله كشي آشاميدني مي  ساكنين ممبين از نعمت برق 
 باشد.

 سياسي كانون ممبين  داراي شوراي اسالمي و دهيار مي باشد.. –از نظر برخورداري از خدمات اداري 
 همچنين اين كانون از خانه بهداشت برخوردار است. 
 بين  داراي دبستان و مدرسه راهنمايي مختلط است.از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي مم

 از نظر خدمات بازرگاني اين كانون تنها داراي بقالي مي باشد. 

 
 ویژگی های کالبدی -2

كه به عنوان يورد عشايري مورد توجه طوايفي از ايل بختياري در زمان ممبين كانون عشايري خودجوش 
قشالق بوده است به عنوان استقرارگاه دائم عشايري مورد توجه عشايري كه از اين كانون به عنوان قشالق استفاده مي 

 كردند جهت اسكان دائم قرار گرفت. 
نامنظم است. و از نظر الگو تركيبي از الگوي از نظر شكل كالبدي و بافت شناسي داراي بافت پراكنده و  
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 مسطح و خطي است. تصوير ) ( 
مساكن ساخته شده در اين كانون بر اساس انتخاب عشاير ساكن شده در محل يوردهايشان برپا شده كه از 

ت داليل بي نظمي در بافت بشمار مي آيد. در اين سكونتگاه خودجوش عشايري فضا بر توده غلبه داشته و مساح
مساكن برپا شده بر اساس نياز خانوارهاي عشايري متفاوت است اما بر اساس مشاهدات و بررسي هاي انجام شده اندازه 

متر و كمتر است. مساكن برپا شده بيشتر شامل بناي مسكوني مي شود كه در فضاي باز  50مساحت قطعات مسكوني 
و سازهاي اين كانون معنا نداشته و خانه ها در فضاي  برپا شده است. به عبارتي فضايي به عنوان حياط در ساخت

 طبيعي شكل گرفته و عناصر طبيعي جداكننده خانه ها از يكديگر هستند.
بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده اكثر واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين بافت با استفاده از 

هاي اخير استفاده از مصالح جديد و مستحكم از جمله  مصالحي همچون سنگ و چوب و گل برپا شده است. طي سال
 آجر، بلوك سيماني، تيرچه بلوك و آهن براي ساخت مسكن استفاده مي شود. 

 واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين كانون بدون برنامه ريزي بوده و اندازه قطعات فاقد نظم است. 
 تظام و سلسله مراتب بوده و خاكي هستند.شبكه معابر و راه هاي دسترسي داخل كانون نيز فاقد ان
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 کانون عشایری خودجوش واجل  : 8-2-2-2

 
 : ویژگی های جمعیتی 1-8-2-2-2

 تعداد جمعیت -1

و  1385، 1375، 1365جمعيت ساكن در كانون عشايري خودجوش واجل طي چهار دوره آماري 
نفر  354جمعيتي معادل  1365بررسي هاي انجام شده، در سال مورد بررسي قرار گرفته است. براساس 1390

نفر  815و    472به ترتيب به  1385و  1375در واجل ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقاطع آماري 
نفر   863جمعيت اين كانون به  1390افزايش يافته است. در آخرين مقطع آماري مورد بررسي در سال 

رسي روند افزايش جمعيت در اين كانون طي مقاطع مورد بررسي نشان مي دهد، جمعيت افزايش يافته است بر
 برابر افزايش يافته است. 4/2ساله  35واجل طي يك دوره 

 

 1390الی  1365ساکن در کانون عشایری خوجوش واجل طی دوره های آماری جمعیت : تعداد(2-119جدول )

 1390 1385 1375 1365 شرح

 863 815 472 354 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 بعد خانوار-2

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر  354تعداد  1365( در مقطع آماري  2-120بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر عضو در هر  1/5خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه متوسط بعد خانوار در مقطع  70جمعيت واجل در 

خانوار عضويت داشته اند كه  85نفر جمعيت اين كانون در  472تعداد  1375خانوار بوده است. در مقطع آماري 
نفري كانون عشايري  815جمعيت  1385خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري نفر در هر  6/5به طور متوسط 

نفر را نشان مي دهد. در  2/5خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين مقطع متوسط  156واجل در 
خانوار  191تعداد خانوارهاي ساكن در كانون خودجوش واجل به  1390آخرين دوره مورد بررسي در سال 

يش مي يابد. افزايش تعداد خانوار در اين كانون در نتيجه اسكان خانوارهاي ديگر عشايري و همچنين افزا
شكل گيري خانوارهاي جديد در اثر ازدواج و يا جدايي خانوارهاي گسترده و ايجاد خانوارهاي هسته اي و 

خانوار عضويت داشته  191در  1390نفري ساكن در واجل در سال  863جديد مي باشد. بر اين اساس جمعيت 
 نفر عضو در هر خانوار مي باشد.  5/4متوسط بعد خانوار در اين كانون،  1390اند. بنابراين در سال 

 
 1390الی  1365کانون عشایری واجل طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-120جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

354 472 815 863 70 85 156 191 1/5 6/5 2/5 5/4 

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 
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 : محاسبات مشاور.2  

 سلسله مراتب جمعیتی -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش واجل براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته 
خانوار  191و   156، 85،  70است. اين كانون در هر چهار مقطع آماري مورد بررسي به ترتيب با دارا بودن 

و   1375و  1365در مقاطع  50-99جزء سكونتگاه هاي متوسط مقياس و در رده سكونتگاه هاي با جمعيت 
 جاي مي گيرد.   1390و  1385خانواري در مقاطع  200تا   100

 
 ساختار سنی و جنسی-4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به  100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 ماعي، حائز اهميت است.لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجت

درصد  2/50)  433 به ترتيبكانون خودجوش واجل  ينفر 863جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
مي باشد، به عبارت  101كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 8/49) نفر   430و  مرد  (

 . نفر مرد وجود دارد 101 حدود نفر زن 100ديگر در مقابل هر 
برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون واجل نسبت جنسي در 

ساله وبيشتر معكوس بوده و  65و  50-54،  35 -39، 30-34، 25-29، 20-24، 15-19گروه هاي سني 
تعداد جمعيت مردان كمتر از زنان است. مهاجرت انفرادي مردان به داليل شغلي، ادامه تحصيل و يا خدمت 

)جدول سربازي از عمده ترين داليل كاهش تعداد مردان نسبت به زنان در گروه هاي سني مذكور است. 

 (2-121شماره
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع  سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.
ها و پيش بيني هاي برنامه ريزي سني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداشتغال و تامين اجتما ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و  اجتماعي، جمعيت از يكسو متاثر از شرايط اقتصادي،

 دهد. اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي
اي را  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و

توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري  در ساختار جمعيت باعث مي شود.
در آينده به وجود مي آورد  ضر ورا در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حا

مسائلي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي  هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث
 آموزشي و اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود. الزامات بهداشتي، جمعيتي،

توزيع جمعيت بر حسب  در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود
 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 

( 2-121توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)
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ا درصد( ر 4/37نفر) 323حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون خودجوش واجل در سال  نشان مي دهد،
 511بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15افراد كمتر از 

 درصد( بوده است.  4/3نفر)  29ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان) و  درصد( 5/59)نفر
-14و   5-9 ،0-4همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  پنج گروه يا طبقه سني

درصد ( از  2/59درصد ) مجموع  5/10و  1/13و  7/12و  2/11، 4/13ساله به ترتيب  20-24و  19-15،  10
 كل جمعيت ساكن در اين كانون را به خود اختصاص داده اند. 

 

 1390 -کانون عشایری واجل در  ساکن(: نسبت جنسی جمعیت 2-121جدول )

 گروه های عمده سنی
 زن مرد کل جمعيت

 نسبت جنسی 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 142 11.2 48 15.7 68 13.4 116 ساله  4-0 

 137 9.5 41 12.9 56 11.2 97 ساله  9-5 

 0 11.4 49 14.1 61 12.7 110 ساله  14-10 

 85 14.2 61 12.0 52 13.1 113 ساله  19-15 

 65 12.8 55 8.3 36 10.5 91 ساله  24-20 

 97 8.1 35 7.9 34 8.0 69 ساله  29-25 

 86 8.6 37 7.4 32 8.0 69 ساله  34-30 

 75 5.6 24 4.2 18 4.9 42 ساله  39-35 

 111 4.2 18 4.6 20 4.4 38 ساله  44-40 

 120 2.3 10 2.8 12 2.5 22 ساله  49-45 

 82 4.0 17 3.2 14 3.6 31 ساله  54-50 

 0 3.3 14 2.3 10 2.8 24 ساله  59-55 

 100 1.4 6 1.4 6 1.4 12 ساله  64-60 

 93 3.5 15 3.2 14 3.4 29 ساله وبيشتر  65 

 101 100.0 430 100.0 433 100.0 863 جمع

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در ساختارهاي سني مختلف استفاده مي

راد بايد سن كار است. هر چه اين شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
جمعيت واقع در ( درصد ) مسير انتقال ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت  درچنانچه حمايت كند. 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است.  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني سنين فعا
هستند در مقايسه با نسبت كساني كه  زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين فعاليت

 در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0نسبت وابستگي معموالً بين  خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.
كانون خودجوش واجل  نسبت وابستگي در(  2-122بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول ) 

 د. باشمي 7/0برابر با  1390در سال 
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  1390  -در کانون عشایری واجل(: نسبت وابستگی جمعیت  2-122 جدو ل )

 کانون عشايری واجل گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

323 

 64-15  511 

 29 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

37.4 

 64-15  59.2 

 3.4 ساله وبيشتر  65 

 0.7 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت -5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن 
با . به همين دليل رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد الزم است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني

به بررسي نرخ رشد  1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
 نرخ رشدنوسان  حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودجوش واجل در ساكن جمعيت 

جمعيت ساكن در اين (  2-123اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  برباشد. ميمحدوده مطالعاتي  در معيتج
افزايش يافته  1375نفر در سال  472درصد به  9/2 ساالنه نفر بوده است با رشد 354 معادل 1365محدوده كه در سال 

درصد به  6/5نفر با رشد ساالنه منفي  472ون از جمعيت اين كان 1385تا  1375طي دوره آماري بعد يعني از است. 
 نفر افزايش يافته است. 815

  1375-85حاكي از افزايش مجدد نرخ رشد جمعيت نسبت به دوره  1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 
 2/1ه نفري ساكن در كانون واجل با رشد ساالن 815درصد را نشان مي دهد. به عبارتي جمعيت  2/1بوده  و نسبت  

 نفر افزايش يافته است.  863درصد به 
 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری واجل طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-123جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

354 472 815 863 2.9 5.6 1.2 

 .1390و  1385،  1375 ،1365مسکن ، استان خوزستان،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 پیش بینی جمعیت-6

گيرد، يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار مي
كه نزديك به دوره مطالعه است هاي آخر ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خبررسي روند نر

ويژگيهايي است كه عوامل موثر در رشد  گرمي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيان
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته منطقه ه، مرگ و مير و مليدجمعيت آن منطقه نظير موا
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توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته دهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد ميرخ نداده باشد و يا رويدا
  داشت. را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار

كانون با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 
 ر گزينه ذيل ارائه نمود:رامي توان د عشايري واجل

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  2/1اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

با ادامه همين  1400سال  نفر و در 916به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال   863منطقه از 
( جمعيت  2-124در جدول شماره )  نفر افزايش خواهد يافت. 1032نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  972روند رشد به 

براي مقاطع  1385-90ساكن در عشايري خودجوش واجل بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره آماري 
 بيني قرار گرفته است. مورد پيش 1405و  1400، 1395

( برای  1385-90بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری ) کانون عشایری واجل (: پیش بینی جمعیت در 2-124جدول)

 1405و  1400، 1395مقاطع آماری 

  جمعيت
 1385-90 رشد نرخ

  پيش بينی جمعيت

1385 1390 1395 1400 1405 

815 863 2/1 916 972 1032 

 .1390و  1385مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، : 1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور.2  

 
 وضعیت سواد و آموزش: 2-8-2-2-2

 
از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، 

باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.ميزان درصد افراد باسواد و سطح 
نتايج حاصل از دارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  آگاهي هاي اجتماعي و

كانون عشايري  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  724 از مجموع 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
 درصد است. 61درصد و نسبت باسوادي زنان  74.9سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 7/67 واجل 

( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در اين كانون 2-125بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري واجل در جدول شماره )
 بت باسوادي در زابوت عبارتند از:. از عمده ترين داليل پايين بودن نساست. 

محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه و  
استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني، عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه 

ا به دليل نبود سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب، ازدواج هاي همجوار و ساير نقاط شهرستان انديك
فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه تحصيل دختران را با  -باورهاي قوميزودرس ،

اشتغال افراد در مشكل مواجه مي سازد. ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان، 
 سنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر دامداري است.
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به تفکیک  جمعیت ساکن در کانون عشایری واجل  یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-125) جدول

 1390سال -جنس
 باسوادجمعيت  ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

863 433 430 724 83.9 350 80.8 374 87 490 67.7 262 74.9 374 61 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-8-2-2-2

 
ساكنان كانون عشايري واجل از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي 

ساكنان واجل با گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از نظر  هاي اخير در واجل ساكن شده اند. يكجانشيني طي سال 
 مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند.

 
 ویژگی های اقتصادی  : 4-8-2-2-2

استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 
معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكانات محيطي و صنعتي،

هاي مذكور شگران فضا، يكي از فعاليتاجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كن
 برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.

در كانون عشايري خودجوش واجل، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از همه از ويژگي هاي 
ده نشان مي دهد، در حال حاضر فعاليت هاي محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام ش

هاي اقتصادي اين كانون دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي
 پرداخته شده است.

 
 فعالیت و اشتغال-1 

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي بوده و نقش 
نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي فعاليت بوده و گوياي 

، 1390بيشتر مي باشد. طبق آمار سال ساله و   10سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت 
درصد(  3/30نفر ) 197نفر بوده كه از ميان آنان  650ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري واجل  10شمار جمعيت 

وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. 
. بر اين اساس نرخ اشتغال در محدوده هستندنفر شاغل  184حدود  ساكن در اين كانونعيت فعال از مجموع جم

و  6/58اين نسبت در بين مردان و زنان ساكن در واجل به ترتيب نسبت  درصد برآورد مي شود. 8/29مطالعاتي معادل 
  درصد را نشان مي دهد. 8/3

كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري  معموالً در هر جامعه بخشي از جمعيت فعال نيز
درصد  5/1اندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در محدوده مطالعاتي  1390در سال به وجود مي آيد. 

درصد  7/16و  5/17است اندازه اين شاخص در مردان و زنان ساكن در كانون واجل به ترتيب  بوده است. شايان ذكر
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 مي باشد.
 

1390-واجلاقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری ساله و بیشتر، فعال  10(: برآورد جمعیت 2-126جدول )   

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 0 3 3 13 181 194 13 184 197 341 309 650 تعداد

 0.0 1.6 1.5 3.8 58.6 29.8 3.8 59.5 30.3 79.3 71.4 75.3 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

 : محاسبات مشاور.2 

 

 گروههای عمده فعالیت -2 

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون واجل شغل تمامي ساكنان آن 
دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس نتايج سرشماري 

نفر )  59نفر هستند،  170جل كه معادل از كل شاغلين فعال در كانون عشايري وا 1390عمومي نفوس و مسكن سال 
درصد ( در بخش خدمات   1/57نفر )  97درصد ( در بخش صنعت و  2/8نفر )  14درصد ( در بخش كشاورزي،  7/34

 مشغول فعاليت بوده اند. 
 

 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-8-2-2-2

 زیربنایی –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

هاي روستايي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –هي امكانات و خدمات رفا
نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي فسيلي مورد نياز 

ين نيازها موجب افزايش خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين ا
خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از گزارش به بررسي امكانات 

 پردازد.، پيمايش هاي ميداني مي1390رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 
 آشاميدني لوله كشي بهره مند هستند. ساكنين بنارواجل از نعمت برق شبكه سراسري و همچنين آب 

 سياسي كانون واجل داراي شوراي اسالمي و دهيار مي باشد. –از نظر برخورداري از خدمات اداري 
و سامانه  ، غسالخانهدرماني اين كانون از خانه بهداشت -از نظر برخورداري از امكانات و خدمات بهداشتي 

 جمع آوري زباله برخوردار است. 
برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي واجل داراي دبستان و مدرسه راهنمايي مختلط و دبيرستان از نظر 

 نظري پسرانه و دخترانه است.
 از نظر برخورداري از زير امكانات مذهبي واجل داراي مسجد است.

 از نظر خدمات بازرگاني اين كانون داراي بقالي است. 
 دارد.   GSMخدمات همچنين اين كانون دفتر مخابرات و 
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 کانون عشایری خودجوش گستی: 9-2-2-2

 
 ویژگی های جمعیتی : 1-9-2-2-2

 تعداد جمعیت -1

مورد 1390و  1385، 1375، 1365جمعيت ساكن در كانون عشايري خودجوش گستي طي چهار دوره آماري 
نفر جمعيت  38كانون عشايري گستي داراي  1365بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده، در سال 

همراه با  1385ت. در مقطع آماري نفر افزايش يافته اس 90به  1375بوده است. جمعيت اين كانون در مقطع آماري 
نفر افزايش يافته است.  313افزايش طبيعي جمعيت و تسريع در روند اسكان خانوارهاي عشايري جمعيت اين كانون به 

به  1390سال همچنان روند افزايشي داشته و جمعيت آن در مقطع آماري  5روند افزايشي جمعيت در اين كانون پس از 
 ته است. نفر افزايش ياف  437

 

 1390الی  1365طی دوره های آماری  گستی(: تعدادجمعیت ساکن در کانون عشایری 2-127جدول )

 1390 1385 1375 1365 کانون خودجوش گستی

 437 313 90 38 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 بعد خانوار -2

 معموالً هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد. 

نفري كانون  38جمعيت  1365( در مقطع آماري  2-128بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
تعداد  1375نفر در هر خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري  2/4خانوار عضويت داشته اند كه بطور متوسط  9گستي در 

ر نفر در هر خانوار عضو بوده اند. د 6خانوار عضويت داشته اند بنابراين بطور متوسط  15نفر جمعيت اين كانون در  90
خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين  62نفري كانون عشايري گستي در  313جمعيت  1385مقطع آماري 

تعداد خانوارهاي ساكن در كانون  1390نفر را نشان مي دهد. در آخرين دوره مورد بررسي در سال  5مقطع متوسط 
 85در  1390نفري ساكن در گستي در سال  437عيت خانوار افزايش مي يابد. بر اين اساس جم 85خودجوش گستي به 

نفر عضو در هر خانوار مي   1/5حدود  1390خانوار عضويت داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال 
 باشد. 

 

 1390الی  1365کانون عشایری هدایت شده گستی طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-128جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

38 90 313 437 9 15 62 85 2/4 6 5 1/5 

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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  جمعیتیسلسله مراتب -3 

سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش گستي براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته است. بر 
 20خانوار در رده روستاهاي با كمتر از  15و  9با دارابودن  1375و  1365اين اساس كانون گستي در دو مقطع آماري 

 50با افزايش جمعيت اين كانون به بيش از  1390و  1385خانوار و كوچك مقياس جاي مي گيرد. در مقاطع آماري 
 خانوار و متوسط مقياس قرار مي گيرد.   50-100خانوار، در رده روستاهاي 

 
 ساختار سنی و جنسی-4

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به لحاظ  100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.نقشهاي متفاوت هر كدام 

 مرد  درصد ( 7/48نفر )  213 به ترتيبكانون خودجوش گستي  ينفر 437جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
مي باشد، به عبارت ديگر در مقابل  95كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 3/51) نفر   224و 

 نفر مرد وجود دارد.  95 حدود نفر زن 100هر 
برسي نسبت جنسي در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد در كانون گستي نسبت جنسي در گروه هاي 

ساله معكوس بوده و تعداد جمعيت مردان كمتر  49-45،  44-40، 39-35،  34-30،  29-25، 24-20،29-25،  4-0

 (2-129)جدول شمارهاز زنان است. 
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع سني براي  سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.
تغذيه  درماني، ها و پيش بيني هاي بهداشتي،پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني جمعيت از يكسو متاثر از شرايط  .ناپذير مي باشد عي ضرورتي اجتناباشتغال و تامين اجتما ازدواج، اي،
 سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد. اجتماعي، اقتصادي،

اي را در ساختار  مير در طول يك دوره تاريخي تغييرات عمده انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و
توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري را در جمعيت  جمعيت باعث مي شود.

هاي مختلفي را  در آينده به وجود مي آورد بحث شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و
آموزشي  الزامات بهداشتي، تصادي ساختارهاي جمعيتي،مسائلي از جمله الزامات اق در جمعيت شناسي باعث شده است.

 و اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود.
در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب گروههاي بزرگ 

 ساله و باالتر مي باشد. 65ساله و  15-64ساله ، 0-14سني 
( نشان مي 2-129سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)توزيع جمعيت در 

درصد( را افراد كمتر از  8/42نفر) 187حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون خودجوش گستي در سال  دهد،
 و  درصد( 4/55)فرن 242بالغ بر  اين سالساله( در  15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15

 درصد( بوده است.  8/1نفر)  8ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان)
و  10-14و   5-9و   0-4همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  چهار گروه يا طبقه سني 

اكن در اين كانون درصد ( از كل جمعيت س 4/57درصد ) مجموع  6/14و  7/11و  3/13، 8/17ساله به ترتيب  19-15
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 را به خود اختصاص داده اند. 
 

 1390 -کانون عشایری گستی در  ساکن(: نسبت جنسی جمعیت 2-129جدول )

 گروه های عمده سنی
 زن مرد کل جمعيت

 نسبت جنسی 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 63 21.4 48 14.1 30 17.8 78 ساله  4-0 

 123 11.6 26 15.0 32 13.3 58 ساله  9-5 

 143 9.4 21 14.1 30 11.7 51 ساله  14-10 

 100 14.3 32 15.0 32 14.6 64 ساله  19-15 

 95 9.8 22 9.9 21 9.8 43 ساله  24-20 

 79 8.5 19 7.0 15 7.8 34 ساله  29-25 

 80 6.7 15 5.6 12 6.2 27 ساله  34-30 

 83 8.0 18 7.0 15 7.6 33 ساله  39-35 

 75 1.8 4 1.4 3 1.6 7 ساله  44-40 

 60 2.2 5 1.4 3 1.8 8 ساله  49-45 

 100 1.8 4 1.9 4 1.8 8 ساله  54-50 

 0 2.2 5 2.8 6 2.5 11 ساله  59-55 

 133 1.3 3 1.9 4 1.6 7 ساله  64-60 

 300 0.9 2 2.8 6 1.8 8 ساله وبيشتر  65 

 95 100.0 224 100.0 213 100.0 437 جمع

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي سني 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در سن كار است. هر چه اين مختلف استفاده مي

مسير انتقال  درچنانچه راد بايد حمايت كند. شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
ساله افزايش  15-64ليت يعني جمعيت واقع در سنين فعا( درصد ) ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است. زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني  يافت،
نسبت  هستند در مقايسه با نسبت كساني كه خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است. كه در سنين فعاليت

-130بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول )  در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0وابستگي معموالً بين 
 است. بوده  8/0برابر با  1390در سال كانون خود جوش گستي نسبت وابستگي در (  2
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  1390  -در کانون عشایری گستی (: نسبت وابستگی جمعیت 2-130 جدو ل )

 کانون عشايری گستی گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

187 

 64-15  242 

 8 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

42.8 

 64-15  55.4 

 1.8 ساله وبيشتر  65 

 8/0 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن 
با . به همين دليل تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد الزم است كه يك جنبه مهم اين

به بررسي نرخ رشد  1390و  1385و  1375، 1365طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
 نرخ رشدان نوس حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودجوش گستي در ساكن جمعيت 
جمعيت ساكن در اين (  2-131اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  برباشد. ميمحدوده مطالعاتي  در جمعيت

افزايش يافته  1375نفر در سال  90درصد به  9 ساالنه نفر بوده است با رشد 38 معادل 1365محدوده كه در سال 
نفر در  90درصد از  3/13يكجانشيني جمعيت كانون گستي با رشد ساالنه با ادامه روند اسكان و تمايل عشاير به است. 
 1390تا  1385ساله بعد از  5افزايش يافته است. روند افزايش جمعيت طي  1385نفر در سال  313به  1375سال 

 افزايش يافته است. 1390نفر در سال  437درصد به  9/6همچنان ادامه داشته و جمعيت اين كانون با رشد 
 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری گستی طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-131جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

38 90 313 437 9 3/13  9/6  

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 
 پیش بینی جمعیت-6

گيرد، يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار مي
هاي آخر كه نزديك به دوره مطالعه است ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خبررسي روند نر

ويژگيهايي است كه عوامل موثر در رشد  گرتغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيانمي باشد؛ چرا كه روند 
اجرت دارا مي باشند و چنانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته منطقه ه، مرگ و مير و مليدجمعيت آن منطقه نظير موا

توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته تد ميرخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نياف
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  داشت. را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار
كانون با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ترين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت 

 مي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: را عشايري گستي

 1385 -90یانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره پیش بینی جمعیت بر اساس م : 
درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  9/6اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

با ادامه  1400سال  نفر و در 610به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390ر سال  نفرد 437از  كانون گستي
(  2-132در جدول شماره )  نفر افزايش خواهد يافت. 1189نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  852همين روند رشد به 

براي  1385-90جمعيت ساكن در عشايري خودجوش گستي بر اساس نرخ رشد جمعيت اين كانون طي دوره آماري 
 ر گرفته است.مورد پيش بيني قرا 1405و  1400، 1395مقاطع 

 
( برای  1385-90بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری )  گستی(: پیش بینی جمعیت در کانون عشایری  2-132 جدول)

 1405و  1400، 1395مقاطع آماری 

 پیش بینی نرخ رشد جمعیت

1385 1390 1385-90 1395 1400 1405 

313 437 9/6  610 852 1189 

 
 وضعیت سواد و آموزش : 2-9-2-2-2

 
از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي عمراني و اقتصادي در هر ناحيه، 

باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.
نتايج حاصل از دارد. بر اساس و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  در نهايت همياري آگاهي هاي اجتماعي و

كانون عشايري  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  354 از مجموع 1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
درصد  50.6درصد و نسبت باسوادي زنان  62.3سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 55.1 گستي
( حاكي از پايين بودن نسبت سواد در  2-133بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري گستي در جدول شماره ) است.

 . از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت باسوادي در گستي عبارتند از:اين كانون است. 
ي بودن منطقه و  محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستان

استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني ، عدم دسترسي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه 
هاي همجوار و ساير نقاط شهرستان انديكا به دليل نبود سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب، ازدواج 

كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه تحصيل دختران را با فرهنگي و همچنين  -باورهاي قوميزودرس ،
مشكل مواجه مي سازد. ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان، اشتغال افراد در 

 .سنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر دامداري است
 



 

216 
 

به تفکیک  جمعیت ساکن در کانون عشایری گستی  یبا سواد نسبت ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-133) جدول

 1390سال -جنس
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

437 213 224 354 81 175 82.2 170 75.9 195 55.1 109 62.3 86 50.6 

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-9-2-2-2

ساكنان كانون عشايري گستي از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي 
يكجانشيني طي سال هاي اخير در گستي ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ميداني ساكنان اين كانون 

 از طايفه بابادي باب، گمار، تيره توحدي، هستند. 
 ري بختياري تكلم مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب هستند.ساكنان گستي با گويش ل

 
 ویژگی های اقتصادی : 4-9-2-2-2

 
استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 

ادي، برآيندي از امكانات محيطي و معدني و فعاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصصنعتي،
هاي مذكور اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از فعاليت

 برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد داشت.
اقتصادي بيش از همه از ويژگي هاي محيطي آن در كانون عشايري گستي، شكل گيري فعاليت هاي مختلف 

تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال حاضر فعاليت هاي دامداري در اين 
 هاي اقتصادي اين كانون پرداخته شده است.محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از نوشتار به تشريح ويژگي

 
 فعالیت و اشتغال -1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي بوده و نقش 
نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي فعاليت بوده و گوياي 

 ساله و بيشتر مي باشد.  10جمعيت سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل 
نفر بوده كه از  301ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري گستي  10، شمار جمعيت 1390طبق آمار سال 

درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي را داشته اند و  29.6نفر ) 89ميان آنان 
. بر اين هستندنفر شاغل  78حدود  ساكن در اين كانوناز مجموع جمعيت فعال هند. جمعيت فعال را تشكيل مي د

اين نسبت در بين مردان و زنان ساكن در محدوده  درصد برآورد مي شود. 9/25معادل  اين كانوناساس نرخ اشتغال در 
 درصد را نشان مي دهد. 3/3و  3/48مطالعاتي به ترتيب نسبت 

معموالً در هر جامعه بخشي از جمعيت فعال نيز كار و شغل مناسب خود را نداشته و در نتيجه پديده بيكاري 
درصد  4/12 كانون گستياندازه ميزان بيكاري )سهم افراد بيكار از جمعيت فعال( در  1390در سال به وجود مي آيد. 
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درصد بوده و براي زنان نيز  1/13ر كانون گستي است اندازه اين شاخص در مردان ساكن د بوده است. شايان ذكر
 جمعيت بيار گزارش نشده است. 

1390ساله و بیشتر، فعال اقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری گستی 10(: برآورد جمعیت  2-134جدول )   

 شرح
 بيکار شاغالن جمعيت فعال اقتصادی ساله وبيشتر 10جمعيت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 0 11 11 5 73 78 5 84 89 150 151 301 تعداد

 0.0 13.1 12.4 3.3 48.3 25.9 3.3 55.6 29.6 67.0 70.9 68.9 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

: محاسبات مشاور.2        

 گروههای عمده فعالیت -2 

گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون گستي شغل تمامي ساكنان آن بررسي 
دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر اساس نتايج سرشماري 

نفر )  38نفر هستند،  78معادل از كل شاغلين فعال در كانون عشايري گستي كه  1390عمومي نفوس و مسكن سال 
درصد ( در بخش خدمات   7/7نفر )   6درصد ( در بخش صنعت و   6/43نفر )  34درصد ( در بخش كشاورزي و  7/48

 مشغول فعاليت بوده اند. بخش كشاورزي فعاليت غالب در اين كانون را تشكيل مي دهد.
 

 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-9-2-2-2

 زیربنایی  –امکانات و خدمات زیرساختی -1 

هاي روستايي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 
نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي فسيلي مورد نياز 

هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين نيازها موجب افزايش  خانوارها، آنان را از استفاده
خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از گزارش به بررسي امكانات 

 زد.پردا، پيمايش هاي ميداني مي1390رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 
ساكنين كانون گستي از نظر برخورداري از خدمات زيرساختي عمومي از  از نعمت برق شبكه سراسري و آب  

 آشاميدني بهره مند هستند. 
 سياسي كانون گستي داراي دهيار است. –از نظر برخورداري از خدمات اداري 

 خانه بهداشت برخوردار است.  درماني اين كانون از -از نظر برخورداري از امكانات و خدمات بهداشتي 
 از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي كانون گستي داراي دبستان است.

 از نظر برخورداري از امكانات مذهبي گستي داراي مسجد است.
از نظر خدمات بازرگاني اين كانون داراي نمايندگي پخش نفت سفيد، نمايندگي پخش سيلندر گاز، بقالي، 

 شي است. گوشت فرو
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 کانون عشایری خودجوش تنگ شیخ   : 10-2-2-2

 
 ویژگی های جمعیتی : 1-10-2-2-2

 تعداد جمعیت  -1

 1385، 1375، 1365جمعيت ساكن در كانون عشايري خودجوش تنگ شيخ  طي چهار دوره آماري 
 149جمعيتي معادل  1365شده، در سال مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام 1390و 

نفر افزايش يافته است. در  165به  1375نفر در اين كانون ساكن بوده اند. اين تعداد جمعيت در مقطع آماري 
در  نفر كاهش يافته است. در آخرين مقطع آماري مورد بررسي 157جمعيت اين كانون به  1385مقطع آماري 

نفر كاهش يافته   113اين كانون همچنان ادامه داشته و جمعيت آن به نيز روند كاهشي جمعيت  1390سال 
 است. 

 

الی  1365ساکن در کانون عشایری خوجوش تنگ شیخ  طی دوره های آماری جمعیت : تعداد(2-135جدول )

1390 

 1390 1385 1375 1365 کانون هدايت شده دره بازار 

 113 157 165 149 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،: مرکز 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 خانواربعد -2

 هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد.  معموالً

نفر  149تعداد  1365( در مقطع آماري  2-136بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
نفر عضو در هر  7/5خانوار عضويت داشته اند. در نتيجه متوسط بعد خانوار در مقطع  26جمعيت تنگ شيخ  در 

خانوار عضويت داشته اند كه  32نفر جمعيت اين كانون در  165تعداد  1375خانوار بوده است. در مقطع آماري 
نفري كانون عشايري  157جمعيت  1385هر خانوار عضو بوده اند. در مقطع آماري  نفر در 2/5به طور متوسط 
نفر را نشان مي دهد. در   5.6خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين مقطع متوسط  28تنگ شيخ  در 

خانوار  25تعداد خانوارهاي ساكن در كانون خودجوش تنگ شيخ  به  1390آخرين دوره مورد بررسي در سال 
خانوار عضويت  25در  1390نفري ساكن در تنگ شيخ  در سال  113كاهش مي يابد. بر اين اساس جمعيت 

 نفر عضو در هر خانوار مي باشد.  5/4حدود  1390داشته اند. بنابراين متوسط بعد خانوار در اين كانون در سال  

 
 1390الی  1365ره های آماری کانون عشایری تنگ شیخ  طی دو در  بعد خانوار: ( 2-136جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390 

149 165 157 113 26 32 28 25 5.7 5.2 5.6 4.5 

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 سلسله مراتب جمعیتی -3 

سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش تنگ شيخ  براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار 
 28، 32،  26گرفته است. براين اساس اين كانون در هر چهار مقطع آماري مورد بررسي به ترتيب با دارا بودن 

خانوار جاي مي  20-50خانوار جزء سكونتگاه هاي كوچك مقياس و در رده سكونتگاه هاي با جمعيت  25و  
 گيرد.  

 
 ساختار سنی و جنسی-4 

 الف: نسبت جنسی

نفر زن سنجيده مي شود به  100نسبت جنسي جمعيت كه بر پايه مقايسه تعداد مردان در مقابل هر 
 لحاظ نقشهاي متفاوت هر كدام از اين دو جنس بر ساختار اقتصادي و اجتماعي، حائز اهميت است.

 ( 1/53)  60 به ترتيبكانون خودجوش تنگ شيخ   ينفر 113جمعيت  مجموع ، از 1390در سال 
 مي باشد.  113كانون در نتيجه نسبت جنسي در اين  .بوده اند زن درصد ( 9/46) نفر  53و  مرد 

با توجه به تعداد كم جمعيت اين كانون نسبت جنسي در هر يك از گروه هاي سني نسبت غير عادي 

 (2-137 )جدول شمارهو متفاوتي را نشان مي دهد. 
 

  : ساخت سنیب

بررسي توزيع  سن يكي از مولفه هاي كليدي جمعيتي مورد استفاده در برنامه ريزي ها مي باشد.
ها و پيش بيني هاي سني براي پي بردن به نيازمندي هاي خاص گروههاي سني و انجام برنامه ريزي

ساختار سني  .عي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشداجتمااشتغال و تامين  ازدواج، تغذيه اي، درماني، بهداشتي،
سياسي و جمعيتي است و از سوي ديگر اين شرايط و  اجتماعي، جمعيت از يكسو متاثر از شرايط اقتصادي،
 اوضاع و احوال را تحت تاثير قرار مي دهد.

اي را  عمدهمير در طول يك دوره تاريخي تغييرات  انتقال جمعيتي به عنوان فرايند كاهش مرگ و
توجه به نتايج و پيامدهاي ساختار سني و انتقال ساختار سني توجه بيشتري  در ساختار جمعيت باعث مي شود.

در آينده به وجود مي آورد  را در جمعيت شناسي به خود جلب كرد و مسائلي كه اين تغييرات در زمان حاضر و
لي از جمله الزامات اقتصادي ساختارهاي مسائ هاي مختلفي را در جمعيت شناسي باعث شده است. بحث

 آموزشي و اجتماعي در بيشترين اين مطالعات ديده مي شود. الزامات بهداشتي، جمعيتي،
در بررسي توزيع سني يكي از مقوله هايي كه به آن پرداخته مي شود توزيع جمعيت بر حسب 

 باشد.ساله و باالتر مي  65ساله و  15-64ساله ، 0-14گروههاي بزرگ سني 
( 2-137توزيع جمعيت در سه گروه عمده و بزرگ سني، بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول)

 8/24نفر ) 28حدود  1390از كل جمعيت ساكن در كانون خودجوش تنگ شيخ  در سال  نشان مي دهد،
بالغ  اين سالدر  ساله( 15-64جمعيت بالقوه فعال ) ساله به خود اختصاص داده اند.15درصد( را افراد كمتر از 

 درصد( بوده است.  8/8نفر)  10ساله و بيشتر( نيز  65سهم سالخوردگان) و  درصد( 4/66)نفر 75بر 
و و   20-24، 15-19همچنين براساس اطالعات ارائه شده در جدول مذكور،  سه گروه يا طبقه سني

د ( از كل جمعيت ساكن در درص 2/37درصد ) مجموع  4/12و  8/12و  2/14، 6/10ساله به ترتيب 29-25
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 اين كانون را به خود اختصاص داده اند. 
 

 1390 -کانون تنگ شیخ  (: نسبت جنسی جمعیت سکونتگاههای واقع در 2-137جدول )

 گروه هاي عمده سني
 زن مرد كل جمعيت

 نسبت جنسي 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 38 15.1 8 5.0 3 9.7 11 ساله  4-0 

 300 3.8 2 10.0 6 7.1 8 ساله  9-5 

 125 7.5 4 8.3 5 8.0 9 ساله  14-10 

 140 9.4 5 11.7 7 10.6 12 ساله  19-15 

 220 9.4 5 18.3 11 14.2 16 ساله  24-20 

 56 17.0 9 8.3 5 12.4 14 ساله  29-25 

 100 7.5 4 6.7 4 7.1 8 ساله  34-30 

 167 5.7 3 8.3 5 7.1 8 ساله  39-35 

 0 0.0 0 1.7 1 0.9 1 ساله  44-40 

 0 7.5 4 0.0 0 3.5 4 ساله  49-45 

 200 3.8 2 6.7 4 5.3 6 ساله  54-50 

 150 3.8 2 5.0 3 4.4 5 ساله  59-55 

 0 0.0 0 1.7 1 0.9 1 ساله  64-60 

 100 9.4 5 8.3 5 8.8 10 ساله وبيشتر  65 

 113 100.0 53 100.0 60 100.0 113 جمع

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 پ: نسبت وابستگی

نسبت وابستگي )بستگي( شاخصي است كه معموالً براي سنجش تاثير اقتصادي و اجتماعي 
شود. نسبت وابستگي نسبت جمعيت وابسته )جوان و پير ( به جمعيت در ساختارهاي سني مختلف استفاده مي

راد بايد سن كار است. هر چه اين شاخص باالتر باشد يعني اينكه يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از اف
جمعيت واقع در ( درصد ) مسير انتقال ساختمان سني از جواني به سالخوردگي نسبت  درچنانچه حمايت كند. 

پيامدي مثبت براي اقتصاد يعني كاهش نسبت وابستگي است.  ساله افزايش يافت، 15-64ليت يعني سنين فعا
هستند در مقايسه با نسبت كساني كه  زيرا اين كاهش بيانگر آن است كه نسبت كساني كه در سنين فعاليت

 در نوسان است. 2/1تا حدود  5/0نسبت وابستگي معموالً بين  خارج از سن فعاليت هستند افزايش يافته است.
كانون خودجوش تنگ  نسبت وابستگي در(  2-138بر اين اساس و با توجه به اطالات ارائه شده در جدول ) 

 باشد. مي 5/0برابر با  1390در سال شيخ  
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  1390  -در کانون عشایری تنگ شیخ (: نسبت وابستگی جمعیت  2-138 جدو ل )

 کانون عشايری تنگ شيخ  گروه های بزرگ سنی

 14-0  

 تعداد

28 

 64-15  75 

 10 ساله وبيشتر  65 

 14-0  

 درصد

24.8 

 64-15  66.4 

 8.8 ساله وبيشتر  65 

 0.5 نسبت وابستگی

 .1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1 ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2    

 
 روند تحوالت جمعیت-5

در نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن 
با . به همين دليل است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد الزم

به بررسي نرخ رشد  1390و  1385و  1375 ،1365طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
نرخ نوسان  حاكي از  ،ج به دست آمده. نتايه استپرداخته شدكانون عشايري خودجوش تنگ شيخ  در ساكن جمعيت 

جمعيت ساكن در اين (  2-139اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  برباشد. ميمحدوده مطالعاتي  در جمعيت رشد
افزايش يافته  1375نفر در سال  165درصد به  1 ساالنه نفر بوده است با رشد 149 معادل 1365محدوده كه در سال 

درصد به  -5/0نفر با رشد ساالنه منفي  165جمعيت اين كانون از  1385تا  1375بعد يعني از طي دوره آماري است. 
 نفر كاهش يافته است. 157

  1375-85حاكي از كاهش مجدد نرخ رشد جمعيت نسبت به دوره  1385-90طي پنج ساله بررسي نرخ رشد 
نفري ساكن در كانون تنگ شيخ  با رشد ساالنه  157درصد را نشان مي دهد. به عبارتي جمعيت  -4/6بوده  و نسبت  

 نفر كاهش يافته است.  113درصد به   -4/6
 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری تنگ شیخ  طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-139جدول )

 نرخ رشد جمعيت

65 75 85 90 75-1365 1375-85 1385-90 

149 165 157 113 1.0 -0.5 -6.4 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 
 پیش بینی جمعیت-6

گيرد، يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيستي مورد توجه قرار مي
هاي آخر كه نزديك به دوره مطالعه است ويژه در دورهه هاي گذشته برشد جمعيت اين مراكز در دوره خبررسي روند نر

هايي است كه عوامل موثر در رشد  ويژگي گرمي باشد؛ چرا كه روند تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيان
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چنانچه تغيير و تحول مهمي در گذشته منطقه اجرت دارا مي باشند و ه، مرگ و مير و مليدجمعيت آن منطقه نظير موا
توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته رخ نداده باشد و يا رويدادهاي تاثير گذار و تعيين كننده در آينده اتفاق نيافتد مي

  داشت. را با درصد احتمال زيادي در آينده نيز انتظار
كانون رين گزينه پيش بيني يا برآورد جمعيت با توجه به مطالب ارائه شده و مباني مورد نظر ، مناسب ت

 رامي توان در گزينه ذيل ارائه نمود: عشايري تنگ شيخ 

  1385 -90پیش بینی جمعیت بر اساس میانگین نرخ رشد مطلق جمعیت در دوره : 
درصد مي باشد. بر اين اساس، جمعيت  -4/6اين گزينه به معني ادامه روند رشد جمعيت منطقه با نرخ رشد 

با ادامه  1400سال  نفر و در  81به  1395در سال  پنج سالپس از گذشت 1390نفردر سال  113از  كانون تنگ شيخ
( جمعيت  2-140در جدول شماره )  نفر افزايش خواهد يافت. 42نهايتاً به  1405افق  نفر  و در  58همين روند رشد به 

براي مقاطع  1385-90عيت اين كانون طي دوره آماري ساكن در عشايري خودجوش تنگ شيخ  بر اساس نرخ رشد جم
 مورد پيش بيني قرار گرفته است. 1405و  1400، 1395

( برای  1385-90بر اساس نرخ رشد مطلق دوره آماری ) کانون عشایری تنگ شیخ  (: پیش بینی جمعیت در 2-140جدول)

 1405و  1400، 1395مقاطع آماری 

 1385-90 رشد نرخ 1390 جمعيت
  پيش بينی جمعيت

1395 1400 1405 

113 4/6- 81 58 42 

 .1390و  1385: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:  

 : محاسبات مشاور2  

 
 وضعیت سواد و آموزش: 2-10-2-2-2

 
عمراني و اقتصادي در هر ناحيه،  از جمله شاخصهاي تعيين توسعه يافتگي و عامل مؤثر بر اجراي برنامه هاي

باال بودن سطح سواد ارتباط مستقيمي با رشد  ميزان درصد افراد باسواد و سطح آموزش افراد تحصيل كرده مي باشد.
نتايج حاصل از دارد. بر اساس در نهايت همياري و مشاركت جويي در برنامه ريزي ها  آگاهي هاي اجتماعي و

كانون عشايري  درن ساله و باالتر ساك 6نفر جمعيت  99 از مجموع 1390سال سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
 1/59درصد و نسبت باسوادي زنان 5/74سوادي مردان همچنين نسبت با .درصد باسواد بوده اند 7/67 تنگ شيخ  
( حاكي از پايين بودن نسبت 2-141بررسي وضعيت سواد در كانون عشايري تنگ شيخ  در جدول شماره ) درصد است.

 . از عمده ترين داليل پايين بودن نسبت باسوادي در زابوت عبارتند از:سواد در اين كانون است. 
محروميت كانون و سكونتگاه هاي همجوار آن از واحدهاي آموزشي به دليل كوهستاني بودن منطقه و  

ي مناسب و آسان به مراكز آموزشي موجود در سكونتگاه استقرار درمنطقه اي صعب العبور و كوهستاني، عدم دسترس
هاي همجوار و ساير نقاط شهرستان انديكا به دليل نبود سرويس هاي حمل و نقل و خدمات جاده اي مناسب، ازدواج 

فرهنگي و همچنين كمبود مركز آموزشي دخترانه در همه مقاطع كه تحصيل دختران را با  -باورهاي قوميزودرس ،
اجه مي سازد. ضعيف بنيه مالي خانوارها و عدم توانايي درتامين هزينه هاي تحصيلي فرزندان، اشتغال افراد در مشكل مو

 سنين پايين به عنوان نيروي كار پنهان به دليل ماهيت اقتصادي عشاير كه مبتني بر دامداري است.
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 جمعیت ساکن در کانون عشایری تنگ شیخ   یبا سواد بتنس ساله و بیشتر و 6تعداد جمعیت  :(2-141) جدول

 1390سال -به تفکیک جنس
 جمعيت باسواد ساله و بيشتر 6جمعيت  جمعيت

 زن مرد كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

113 60 53 99 6/87 55 7/91 44 83 67 7/67  41 5/74  26 1/59  

 .1390  ،: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان1ماخذ: 

 .: محاسبات مشاور2    

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-10-2-2-2

ساكنان كانون عشايري تنگ شيخ  از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب 
زندگي يكجانشيني طي سال هاي اخير در تنگ شيخ  ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات 

و، كويك و .. ( ميداني ساكنان اين كانون از طايفه دوركي باب، طايفه مستقل موري، تيره كيموند و تش ) بنك
 ناصر هستند. 

ساكنان تنگ شيخ  با گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از نظر مذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب 
 هستند.

 
 ویژگی های اقتصادی  : 4-10-2-2-2

استقرار فضايي جمعيت تابعي از امكان فعاليت اقتصادي اعم از كشاورزي، دامداري، فعاليت هاي 
عاليت هاي خدماتي در عرصه سرزمين است. امكان فعاليت اقتصادي، برآيندي از امكانات معدني و فصنعتي،

محيطي و اجتماعي است. از اين رو در عرصه سرزمين به فراخور امكانات در اختيار كنشگران فضا، يكي از 
 داشت.هاي مذكور برجسته تر بوده و نقش تعيين كننده اي در ساختار اقتصادي سرزمين خواهد فعاليت

در كانون عشايري خودجوش تنگ شيخ ، شكل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي بيش از همه از 
ويژگي هاي محيطي آن تاثير پذيرفته است. بررسي ها و مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد، در حال 

نوشتار به تشريح  حاضر فعاليت هاي دامداري در اين محدوده، نقش تعيين كننده دارند. در اين بخش از
 هاي اقتصادي اين كانون پرداخته شده است.ويژگي

 

 

 فعالیت و اشتغال -1

شاخصهاي اقتصادي جمعيت نشان دهنده ويژگي هاي الگوي مشاركت جمعيت در نظام اقتصادي 
بوده و نقش نسبي جمعيت در نظام اقتصادي را نشان مي دهد. از جمله مهمترين اين شاخصها ميزان واقعي 

ساله و بيشتر مي   10اليت بوده و گوياي سهم جمعيت فعال )شاغل+ بيكار درجستجوي كار( از كل جمعيت فع
نفر   94ساله و بيشتر ساكن در كانون عشايري تنگ شيخ    10، شمار جمعيت 1390باشد. طبق آمار سال 

ركت در انجام فعاليت هاي درصد( وارد بازار كار شده و تمايل به مشا 1/51نفر ) 48بوده كه از ميان آنان 
اقتصادي را داشته اند و جمعيت فعال را تشكيل مي دهند. الزم به ذكر است بر اساس نتايج سرشماري 

نرخ اشتغال در  بنابراينبري اين كانون جمعيت بيكار گزارش نشده است.  1390عمومي نفوس و مسكن سال 
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نسبت در بين مردان و زنان ساكن در محدوده  اين درصد برآورد مي شود. 1/51محدوده مطالعاتي معادل 
 درصد را نشان مي دهد. 3/16و  4/80مطالعاتي به ترتيب نسبت 

نگ شیخ تاقتصادی، شاغل و بیکار ساکن در کانون عشایری ساله و بیشتر، فعال  10(: برآورد جمعیت 2-142جدول ) 

-1390  

 شرح
 بیکار شاغالن جمعیت فعال اقتصادی ساله وبیشتر 10جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 7 41 48 7 41 48 43 51 94 تعداد
_ _ _ 

 _ _ _ 16.3 80.4 51.1 16.3 80.4 51.1 81.1 85.0 83.2 درصد

.1390: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ:   

: محاسبات مشاور.2        

 گروههای عمده فعالیت -2

بررسي گروه هاي عمده فعاليت نشان مي دهد، قبل از اسكان عشاير در كانون تنگ شيخ  شغل 
تمامي ساكنان آن دامداري بوده و پس از اسكان در كنار فعاليت هاي دامدري به زراعت نيز روي آوردند. بر 

ن فعال در كانون عشايري تنگ شيخ  از كل شاغلي 1390اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
نف  4نفر در بخش صنعت مشغول فعاليت بوده اند.  2نفر در بخش كشاورزي،  42نفر هستند،  48كه معادل 

 نيز نوع فعاليت خود ر ذكر نكرده اند. 
همچنين با توجه به اطالعات در دسترس تمامي ساكنين اين كانون در درجه اول داراي فعاليت هاي 

 و سپس كشاورزي ) زراعت محدود ( هستند.دامداري 
 

 کالبدی  -: ویژگی های زیرساختی 5-10-2-2-2

  زیربنایی –امکانات و خدمات زیرساختی  -1

هاي زيربنايي از جمله ملزومات مورد نياز در جوامع ساكن در محدوده –امكانات و خدمات رفاهي 
روستايي نوظهوري است كه وابستگي شديدي به منابع طبيعي دارند. به عنوان مثال تامين سوخت هاي 
فسيلي مورد نياز خانوارها، آنان را از استفاده هيزم در مصارف خانگي بي نياز مي سازد. بالعكس عدم تامين اين 

يازها موجب افزايش خسارت به منابع مرتعي و جنگلي جهت استفاده از هيزم مي نمايد. از اينرو اين بخش از ن
، پيمايش هاي ميداني 1390گزارش به بررسي امكانات رفاهي، زيربنايي و خدماتي بر اساس سرشماري سال 

 پردازد.مي
ت برق برخوردارند. همچنين اين ساكنين تنگ شيخ از طريق استفاده از موتور برق ديزلي از نعم

 روستاداراي آب آشاميدني است.
 سياسي كانون تنگ شيخ  داراي شوراي اسالمي مي باشد. –از نظر برخورداري از خدمات اداري 

 همچنين اين كانون از خانه بهداشت برخوردار است. 
 است.از نظر برخورداري از امكانات و خدمات آموزشي تنگ شيخ تنها داراي دبستان 
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 کانون عشایری خودجوش چشمه شیرین  :11-2-2-2

 
 ویژگی های جمعیتی  :1-11-2-2-2

 تعداد جمعیت -1

داراي جمعيت بوده  1390و  1385، 1375كانون عشايري خودجوش چشمه شيرين طي سه مقطع آماري 
 107جمعيت اين كانون معادل  1375( در مقطع آماري  2-143شماره )است. بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول 

نفر كاهش يافته است. روند كاهشي  53جمعيت كانون چشمه شيرين به  1385نفر برآود شده است. در مقطع آماري 
 1390همچنان ادامه داشته بطوريكه در مقطع آماري بعد و در سال   80جمعيت در چشمه شيرين طي نيمه دوم دهه 

خانوار كاهش يافته و به دليل محرمانه بودن اطالعات جمعيتي اين كانون از سوي  3جمعيت اين كانون به كمتر از 
 ار ايران منتشر نشده است. مركز آم

 

 1390الی  1365ساکن در کانون عشایری خوجوش چشمه شیرین طی دوره های آماری جمعیت : تعداد(2-143جدول )

 1390 1385 1375 چشمه شيرين کانون 

 * 53 107 تعداد جمعيت

 .1390و  1385،  1375 و 1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 

 

 بعد خانوار -2

 معموالً هاي تركيبي جمعيت مي باشد كه در برنامه ريزيها داراي اهميت فراواني است.بعد خانوار از شاخص
 هرچه ميزان فرزند آوري در بين زنان بيشتر باشد بعد خانوار افزايش بيشتري مي يابد. 

نفر جمعيت اين  107تعداد  1375( در مقطع آماري  2-14بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 
 1385بوده اند. در مقطع آماري نفر در هر خانوار عضو  9/5خانوار عضويت داشته اند كه به طور متوسط  18كانون در 
خانوار عضويت داشته اند كه بعد خانوار در اين مقطع نيز همان  9نفري كانون عشايري چشمه شيرين در  53جمعيت 
جمعيت ساكن در كانون خودجوش چشمه  1390نفر را نشان مي دهد. در آخرين دوره مورد بررسي در سال  9/5متوسط 

اهش يافته و به دليل محرمانه بودن اطالعات جمعيتي اين كانون از سوي مركز آمار ايران خانوار ك 3شيرين به كمتر از 
 منتشر نشده است.

 
 1390الی  1365کانون عشایری چشمه شیرین طی دوره های آماری  در  بعد خانوار: ( 2-144جدول)

 بعد خانوار خانوار جمعيت

1375 1385 1390 1375 1385 1390 1375 1385 1390 

107 53 * 18 9 * 9/5 9/5 * 

 .1390و  1385،  1375 ،1365: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان،1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  
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 سلسله مراتب جمعیتی -3

سلسله مراتب جمعيتي كانون خودجوش چشمه شيرين براساس طبقه بندي خانوار مورد بررسي قرار گرفته 
خانوار جزء  3و كمتر از  9،  18است. براين اساس اين كانون در هر سه مقطع آماري مورد بررسي به ترتيب با دارا بودن 

 ي گيرد.  خانوار جاي م 20سكونتگاه هاي كوچك مقياس و با جمعيت كمتر از 

 
 ساختار سنی و جنسی-4

تعداد خانوارهاي ساكن در كانون خودجوش چشمه شيرين به  1390در آخرين دوره مورد بررسي در سال 
خانوار كاهش يافته و به دليل محرمانه بودن اطالعات جمعيتي اين كانون از سوي مركز آمار ايران منتشر  3كمتر از 

 نشده است.

 
 روند تحوالت جمعیت-5

ر نگرش تخصصي و كارشناسانه به تغيير و تحوالت كلي جمعيت در كنار بررسي تعداد جمعيت و روند آن د
با . به همين دليل الزم است كه يك جنبه مهم اين تحوالت يعني رشد و آهنگ آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد

به بررسي نرخ رشد جمعيت  1390و  1385و  1375طي دوره هاي آمارياستفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
نوسان و روند  حاكي از  ،. نتايج به دست آمدهه استپرداخته شدكانون عشايري خودجوش چشمه شيرين در ساكن 
 107جمعيت (  2-145اطالعات ارائه شده در جدول ) اساس  برباشد. ميمحدوده مطالعاتي  در جمعيت نرخ رشدنزولي 

كاهش يافته است.  1385نفر در سال  853درصد  به   -1/13با رشد ساالنه  1375سال نفري ساكن در اين كانون در 
 3ادامه يافته و جمعيت چشمه شيرين به كمتر از  80روند نزولي و كاهش جمعيت در اين كانون طي پنجساله دهه دوم 

مركز آمار ايران منتشر نشده خانوار كاهش يافته است كه به دليل محرمانه بودن اطالعات جمعيتي اين كانون از سوي 
 است.

 
 

   1390الی  1365جمعیت در کانون عشایری چشمه شیرین طی دوره های آماری نرخ رشد  : (2-145جدول )

 نرخ رشد جمعيت

75 85 90 1375-85 1385-90 

107 53 * -13.1 * 

 .1390و  1385،  1375: مرکز آمار ايران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، استان خوزستان، 1ماخذ: 

 : محاسبات مشاور.2  

 
 وضعیت سواد و آموزش :2-11-2-2-2

 
 3جمعيت ساكن در كانون خودجوش چشمه شيرين به كمتر از  1390در آخرين دوره مورد بررسي در سال 

 دليل محرمانه بودن اطالعات جمعيتي اين كانون از سوي مركز آمار ايران منتشر نشده است.خانوار كاهش يافته و به 

 
 فرهنگی  -ویژگی های قومی: 3-11-2-2-2

ساكنان كانون عشايري چشمه شيرين از طوايف ايل بختياري هستند. كه در نتيجه اسكان و انتخاب زندگي 
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يكجانشيني طي سال هاي اخير در چشمه شيرين ساكن شده اند. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ميداني ساكنان اين 
 كانون از طايفه دوركي باب، طايفه مستقل موري، تيره كيموند و تش ) بنكو، كويك و .. ( ناصر هستند. 

ذهبي نيز مسلمان و شيعه مذهب ساكنان چشمه شيرين با گويش لري بختياري تكلم مي كنند. از نظر م
 هستند.

 
 ویژگی های اقتصادی  : 4-11-2-2-2

 
 3جمعيت ساكن در كانون خودجوش چشمه شيرين به كمتر از  1390در آخرين دوره مورد بررسي در سال 

 است. خانوار كاهش يافته و به دليل محرمانه بودن اطالعات جمعيتي اين كانون از سوي مركز آمار ايران منتشر نشده
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 ریزی شده های خودجوش و برنامهکالبدی اسکان-فضایی تحلیلو تجزیه : 3

 

 :جامعه عشايري كشور طي دهه هاي اخير با مسائل و مشكالت متعددي مواجه بوده اند

 ريزي بخشي و متمركز، حاكميت نظام برنامه •

 عمراني و رويكرد نوسازي به توسعههاي توجهي به عشاير در برنامهكم •

برداري از بين رفتن مديريت محلي و بومي حاكم بر بهرهو در نتيجه  حذف خوانين و از بين رفتن ساختار ايلي •
  از منابع طبيعي

 ها، از بين رفتن ايل راه، ها و مراتعصالحات ارضي، و ملي شدن جنگلا •

 به اراضي زراعي يمرتعاراضي تبديل كاربري  •

 ورود دامداران غيرعشايري به مراتع و اعمال فشار بيش از حد بر مراتع  •

 عدم دسترسي به امكانات و خدمات مطلوب و مناسب •

 مواد غذايي  بي رويه در اقتصاد ملي، واردات ينفت هايدرآمداتكا به  •

 هاهاي شغلي در شهرتوسعه شهرنشيني و افزايش فرصت •

 افزايش نسبي سواد در بين عشاير •

 افزايش مهاجرتمايل نسل جديد به ادامه كوچ نشيني به دليل سختي هاي كوچ و زندگي كوچ نشيني عدم ت •
  جامعه عشايري و اسكان در نقاط روستايي و شهري

تغييرات ساختاري سبب  رقم زده شده وهاي اخير عشاير در دههبراي  اقتصادى و اجتماعينامطلوب وضعيت  •
 ه است.در زندگي عشاير شد

سبب شده تا بسياري از ايالت و طوايف جامعه عشايري كشور جهت كاهش  ئل و مشكالت اين مسا •
ناماليمات، اسكان و يكجانشيني را به زندگي كوچ نشيني ترجيح داده و بيش از پيش به سوي آن ترغيب شده 

 اند.

ظ نظام كوچندگي نظام جمهوري اسالمي نيز كه حدود يك دهه بر حفمشكالت مترتب با جامعه عشايري موجب شد، 
زدايي، اسكان عشاير را در دستور كار خويش قرار محيطي و با هدف محروميتكرد، بنا بر مالحظات زيستتأكيد مي

 دهد. 

هاي دوم، سوم و چهارم توسعه، اسكان در قالب طرح ساماندهي عشاير در مناطق عشايري كشور به از اين رو در برنامه
 اجرا در آمده است. 

 عشاير در اتراقگاه هاي عشايري ()  اسكان  و خودجوش  بدون برنامه هاياسكان .1

 اسكان هدايت شده و با برنامه ريزي ) با همكاري امورعشاير و جامعه عشايري (  .2

رو تغيير كرده كه بازتاب آن در محيط جغرافيايي نمود در جريان اسكان برخي كاركردهاي اساسي زندگي جامعه كوچ
 كالبدي را در پي دارد.-ضايييافته و پيامدهاي ف

 ها بيشتر است. هاي مورد حمايت دولتتجارب موجود گوياي آن است كه پيامدهاي منفي اسكان بويژه در پروژه

o ناكافي بودن منابع آب و خاك 

o  ،فصلي بودن استعدادهاي توليدي و در نتيجه كاهش اشتغال و درآمد 

o هاي زندگي و مخارج خانوارافزايش هزينه 
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o هاي ارتباطي و خدماتي به ويژه در كانونهاي خودجوشنارسايي زيرساخت 

o نامناسب بودن مساكن عشايري وعدم انطباق با استانداردهاي مرتبط به ويژه در كانونهاي خودجوش 

o هاي فصلي و دائمي به مراكز ناتواني سكونتگاه در جذب و نگهداشت جمعيت و افزايش مهاجرت
 هاي زيستياقتصادي به ساير عرصه -هاي اجتماعيناهنجاريشهري و روستايي و سرايت 

را بيش از پيش  كالبدي -و فضايي  با تكيه بر مطالعات اقتصادياسكان ضرورت ارائه راهبرد علمي و الگوي مناسب 
 سازد.آشكار مي

 
 بررسي هاي انجام شده نتايج زير را ارائه مي نمايد:  

هدايتي بعد از اتمام مراحل يكجانشيني افزايش يافته است. تنها در كانون تعداد جمعيت ساكن در كانون هاي  •
ديوني تعداد جمعيت كاهش يافته است كه بيشتر به دليل مرگ و مير افراد سالخورده و يا كاهش رشد طبيعي 

 جمعيت است.

اي خودجوش اين متغيير است در حاليكه در كانون ه 5.3و  3.8متوسط بعد خانوار در كانون هاي هدايتي بين  •
 عضو در هر خانوار متغيير است. 6.7تا  4.1شاخص بين 

نرخ رشد جمعيت در كانون هاي هدايتي به غير از كانون ديوني كه به دليل فوق الذكر منفي است در ساير  •
كانون ها مثبت است. در اكثر كانونهاي خودجوش رشد جمعيت منفي بوده و نسبت به دوره هاي قبل گرايش 

و روند نزولي دارد. قابل ذكر است كه اين روند نزولي عمدتا تحت تاثير شرايط حاكم بر كوچ مي  به كاهش
 باشد.

 نسبت جنسي جمعيت در اكثر كانون هاي خودجوش معكوس بوده و تعداد زنان بيشتر از مردان است. •

 
 از نظر كالبدي 

 كانون هاي هدايت شده مورد بررسي داراي ويژگي هاي زير هستند: 
نظر كالبدي و بافت شناسي كانون هاي هدايتي و برنامه ريزي شده از نظر شكل مجتمع، از نظر الگو  از •

 صفحه اي و يا خطي و از نظر فرم منظم و برنامه ريزي شده هستند. 

جهت ساخت مسكن در كانون هاي هدايتي از مصالح جديد و مستحكم از جمله، بتون، سيمان، آهن، تيرچه و  •
 گ استفاده مي شود.بلوك، آجر، سن

 در نماسازي ساختمان ها از سنگ و آجرهاي تزئيني استفاده شده است. •

 50اندازه قطعات مسكوني ساخته شده عمدتا متوسط دانه است. و بطور متوسط بيشتر واحدهاي مسكوني بين  •
 متر مساحت دارند. 150تا 

تا  5عمدتا جديد و نوساز بوده و بين  بيشتر واحدهاي ساخته شده در كانون هاي هدايتي از نظر عمر بنا  •
 سال قدمت دارند. 15

از نظر تجهيز واحدهاي مسكوني به امكانات رفاهي واحدهاي مسكوني ايجاد شده داراي آب لوله كشي داخل  •
 . ساختمان، برق و سرويس بهداشتي ) توالت ( و حمام هستند

ل برخورداري از نقشه هاي تفكيك قطعات و شبكه معابر و راه دسترسي داخل كانون هاي هدايتي ) به دلي •
بلوك بندي ( بر اساس دستورالعمل راه هاي روستايي ) طرح هادي روستايي (  اجرا شده و معابر داخل بافت 

 اكثراً جدول بندي شده و داراي كانيو جهت هدايت آب هاي سطحي هستند. 
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كانون، سطح رفاه و آسايش نسبي  با توجه به برنامه ريزي و تصميم سازي جهت اسكان و ايجاد اين •
 خانوارهاي عشايري ساكن در اين كانون نسبت به قبل ) دوره كوچ ( افزايش قابل توجهي يافته است. 

 

 كانون هاي خودجوش نيز از نظر كالبدي ويژگي هاي زير را ارائه مي نمايند: 
كانون هاي عشايري خودجوش مورد مطالعه عمدتا در سامان هاي عشايري و بر اساس انتخاب عشاير ايجاد  •

 شده و توسعه يافته اند. 

از نظر كالبدي و بافت شناسي اكثر كانون هاي خودجوش از نظر شكلي پراكنده از نظر الگو صفحه اي يا  •
 خطي و از نظر فرم نامنظم هستند. 

ر اين كانون ها بر اساس انتخاب عشاير ساكن شده در محل سامان هاي عرفي برپا شده مساكن ساخته شده د •
 كه از داليل بي نظمي در بافت بشمار مي آيد.

بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده واحدهاي مسكوني ايجاد شده در اين كانون ها با استفاده از  •
دهاي مسكوني ايجاد شده در اين كانونها بدون مصالحي همچون سنگ و چوب و گل برپا شده است. واح

 برنامه ريزي بوده و اندازه قطعات فاقد نظم است.

طي سال هاي اخير در برخي از كانون ها از جمله كيارس، پاراه سوسن ساخت و سازهاي جديد و استفاده از  •
 مصالح جديد و مقاوم در حال گسترش است.

ن هاي خودجوش نيز فاقد انتظام و سلسله مراتب بوده و خاكي شبكه معابر و راه هاي دسترسي داخل كانو •
 .هستند

اكثر كانون هاي خودجوش مورد مطالعه فاقد بسياري از زيرساختها و كاربري هاي اوليه مورد نياز يك  •
 سكونتگاه هستند.

اد امام خميني از سوي كميته امد( در برخي از كانون ها از جمله للر به بعد  1387طي سال هاي اخير ) از سال  •
تعدادي واحد مسكوني در غالب مسكن مددجويي جهت اسكان عشاير بي بضاعت و تحت پوشش كميته امداد 

. اين مساكن از استانداردهاي الزم از نظر استحكام و مقاومت و احداث و مورد بهره برداري قرار گرفته است
 تفكيك فضا برخوردارند.
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 اسکان الگوی مناسب: 4

با وجود مطالعات انجام شده در كانون هاي توسعه هدايتي و تامين نسبي منابع درآمدي براي عشاير اسكان 
يافته، همچنان كوچ ادامه دارد. البته  با اين تفاوت كه در اين كوچ ممكن است تمام خانوار مشاركت نداشته باشند و 

كوچ نمايند. )كوچ گله بنه( از داليل اصلي ادامه سنت كوچ در كانون فقط بخشي از اعضاء خانوار همراه با دام اقدام به 
 هاي هدايتي مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 عدم تحقق و يا تاخير در برنامه هاي  پيش بيني شده از جمله واگذاري اراضي كشاورزي و منابع آب •

 عدم تكافوي منابع توليد اختصاص داده شده به عشاير •

 راي حفظ مالكيت خود در سامان هاي عرفي تالش عشاير ب •

 تعلق خاطر عشاير به كوچ و شغل دامداري •

 محدوديت هاي موجود در كانون ها براي ادامه دامداري و اتكاي بر علوفه رايگان •

 عدم وجود مكان مناسب براي نگهداري دام •

 كاهش ميزان تمايالت و سرمايه اجتماعي براي انجام كارهاي گروهي •

 عشاير در پذيرش تغيير معيشت به دليل عدم آشنايي با شيوه هاي نوينمقاومت  •

 رقابت عشاير به ويژه گروههاي ناهمگن اسكان يافته در يك كانون براي دستيابي به منافع بيشتر و... •

 با توجه به موارد فوق در كانون هاي توسعه هدايتي پيشنهادات براي الگوي اسكان مناسب عبارتند از:

 لگوهاي سنتي در طراحي كانون هاي جديدتوجه به ا •

 مشاركت دادن عشاير در فرآيند تصميم گيري و اجرايي كانون هاي توسعه •

رعايت سازگاري هاي اجتماعي بين ايالت و و طوايف مستقر در يك مكان )حتي االمكان وابسته به يك ايل  •
 باشند.(

 بهداشتي و فرهنگيايجاد همزمان مراكز خدماتي، رفاهي از جمله مراكز آموزشي،  •

آموزش افراد ساكن در كانون در جهت ظرفيت سازي براي زندگي يكجانشيني از طريق مراكز فرهنگي،  •
 آموزشي و بهداشتي  

 تعيين نيازهاي آموزشي عشاير اسكان يافته و ارايه خدمات آموزشي و ترويجي در رابطه با منابع جديد معيشت •

ي بر دامداري ، استفاده از تمامي ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه سنتي عشاير با توجه به محدوديت ادامه معيشت مبتن
مي تواند راهگشا باشد. از جمله مي توان به صنايع دستي اشاره نمود كه مي توان با سازماندهي زنان منبع درآمدي 

 مناسبي براي خانوارها ايجاد نمود.
 

ك استفاده بهينه و حداكثري از اين منابع ضروريست. از با توجه به كمبود منابع توليد جديد از جمله آب و خا
جمله مي توان به آموزش و هدايت عشاير اسكان يافته در جهت توسعه كشت هاي تجاري در حداقل واحد سطح اشاره 

 نمود.

تمركز و برنامه ريزي براي احداث واحدهاي گلخانه اي مي تواند حداكثر منافع را براي عشاير اسكان يافته به  •
دنبال داشته باشد. با توجه به اينكه تامين انرژي مورد نياز در كشتهاي گلخانه اي حايز اهميت فراواني است  و 
با عنايت به شرايط اقليمي استان خوزستان اتكاء به منابع انرژي را كاهش مي دهد، و از سوي ديگر توسعه 
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مناسب براي تامين منبع معيشت عشاير  گلخانه مورد حمايت بخش دولتي نيز مي باشد، از جمله فرصت هاي
 اسكان يافته مي باشد.

با عنايت به محدوديت منابع آب در كانون هاي توسعه براي ايجاد فعاليت هاي كشاورزي آموزش بهره  •
برداران در جهت استفاده از شيوه هاي نوين آبياري )به ويژه سامانه هاي نوين آبياري( و الگوهاي كشت با نياز 

و پربازده ضروريست. به عنوان مثال كشت گياه آلوئه ورا با توجه به مقاوم بودن اين گياه در برابر  آبي پايين
 كم آبي و شرايط اقليمي خوزستان مي تواند مدنظر قرار گيرد.

ايجاد واحدهاي دامداري ثابت با توجه به تبحر عشاير در پرورش دام مي تواند جايگيزين فعاليت كشاورزي  •
 گردد.

ه ظرفيت هاي صنايع جانبي و تكميلي كشاورزي و دامداري از جمله منابع جايگزين مناسب كشاورزي توجه ب •
 و دامداريست.

آموزش و ظرفيت سازي عشاير در جهت ايجاد واحدهاي صنفي مشترك مانند شركت تعاوني توليد و سهامي  •
 زراعي

 

 پیشنهادات مرتبط با کانون های توسعه خودجوش

مقاوم سازي ساختمان هاي احداث و آموزش عشاير ساكن در اين كانون ها و ايجاد مكانيسم ضرورت توجه به  •
 تشويقي در اين راستا

گسترش طرح هاي مرتعداري با كمك اداره منابع طبيعي در جهت حفظ و پايدارسازي محيط زيست پيرامون  •
 كانون ها

 ن هاافزايش نظارت نهادهاي ذيربط در ايجاد و توسعه اين قبيل كانو •

 تجميع كانون هاي توسعه خودجوش در جهت افزايش كيفيت خدمات رساني •

حمايت از ساختمان هاي نيمه تمام و افزايش آگاهي عشاير در جهت باالبردن كيفيت ساختمان هاي در حال  •
 احداث

 ايجاد واحدهاي خدماتي، آموزشي و بهداشتي در كانون هاي توسعه يافته •
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 مسئولیت ماتریس
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*مشارکت عشایر در فرآیند تصمیم گیری

++*تامین زمین جهت احداث واحدهای مسکونی

*+ساخت شهرک

*+نظارت بر ساخت و ساز در کانون های خودجوش

*+اجرای طرح هادی در کانون های خودجوش

*+تجمیع کانون های خودجوش پراکنده

*+مقاوم سازی ساختمانها

*+تامین برق

+*+تامین آب مورد نیاز برای واحدهای مسکونی

*+تامین نیازهای ارتباطی

*+تامین نیازهای بهداشتی

وزشی ++*+++تامین نیازهای آم

*+++تامین نیازهای فرهنگی

وزش و ترویج برای فعالیت های کشاورزی و دامداری *+آم

*+ظرفیت سازی برای عشایر در جهت ایجاد تشکل

وزش عشایر در جهت حفظ محیط زیست *++آم

+*+تامین زمین جهت فعالیت کشاورزی و دامداری

تامین آب مورد نیاز برای واحدهای

+*+ مسکونی و فعالیت های کشاورزی

*+++استفاده از سامانه های نوین آبیاری

*+توسعه کشت گلخانه ای

*+++ایجاد واحدهای صنایع جانبی و تکمیلی کشاورزی

*++سازمان دهی زنان در رابطه صنایع دستی

++*+توسعه طرح های مرتعداری در کانون های خودجوش

کالبدی

وزشی و فرهنگی آم

منابع معیشت
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 : ایدئوگرام  الگوی مسکن عشایری در کانون های اسکان خودجوش و هدایت شده 1-4
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