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 چکیده  
اقتصوادی   و اجتمواعی  تحووت  سیاسوی،   ی درانقش عمده عشایر از دیرباز

 هرگونوه برخوورد   انود  وز حفو  رورده  بوه امور   ایو  نقوش را توا    اند وداشته
ارا     آموودن خ ووامووه باعوور واردهووای بوودون برنارائووه حوور  غیراصووو ی و

 حاظ ماهیو   ضر بهتحقیق حا  شدنشی  خواهدناپذیری به جامعه روچجبران
ای مووردی و زمینوه   ،ی، تحقیقو شناسوی وشو بر اساس رراربردی  ،و هدف
هوای  آزموون  ازدار منظور تجزیوه و تحلیوو و تعیوی  سومو  معنوی     به  اس 

هوای  رلیوه خانوار   اسو  هاسوتفاده شود   بی  متغیرهوا  استودن ( تیپارامتری)
را تشوکیو   جامعه آمواری ایو  پوشوهش    1331مشمول حر  اسکان در سال 

س فرموول  حجم نمونوه نیوز براسوا     اس خانوار  134ره تعداد آنها  دهدمی
روار  آزمون روایی ره در ای  پوشوهش بوه    اس هشد نفر محاسبه 31رورران 
صوری و محتوایی اس   برای آزموون پایوایی پرسشونامه     ه از نوعگرفته شد

اصو از تحقیوق    نتایج حاس ه( استفاده شد9831نیز از روش آ فای ررنباخ )
تحووت  بیشوتری صوور  گرفتوه و در     عد اجتماعی در بُ( 1دهد: می نشان

در بخوش   (2 اس دهتی ایجاد شوضعی  آموزش، سواد و بهداش  روند مثب
رآمد م تمر خانوارها شوده  اقتصادی هم  باید گف  زراع ، باعر افزایش د

اسو   میوزان   هوا فوراهم سواخته   دی بیشوتری بورای آن  خاحر اقتصاو آرامش
ترتیوو  ان تو یوودا  زراعووی، بووهاورزی و میووزاسووتفاده از ابووزار و آت  رشوو

های تعداد اس   در مقابو، مؤ فههثیر را در وضعی  اقتصادی داشتأباتتری  ت
     و خریود علوفوه ،    یموی  زراعوی دیمو   م ازگوشتی و شویری، میوزان ز  دام اعَ
باتوجوه   (3  نداوضعی  مملوب اقتصادی داشته ترتی  رمتری  نقش را دربه
بورای  یابود  های زندگی عشایر افزایش میزان هزینهاینکه پس از اسکان میبه

بیش از پیش برای بهبود وضع اقتصادی عشوایر  ار باید رسیدن به اسکان پاید
  تالش نمود
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Abstract  
Nomads have had an important role in the political, 
social and economical changes and keep on this role up 
to now. Every  non-normative approach and unplanned 
projects will cause irreparable damages to the tribes’ 
community. As a point of nature and purpose view, this 
research is practical but according to the methodology it 
is  case and field. In order to analyze and determine the 
meaningful levels, the parametric tests have been used. 
All households eligible for resettlement program in 
1389 will form the statistical community which is about 
184 persons. The sample size has been calculated 
according to the formula Cochran. Both formal and 
content types of test of validity are used in this research.  
To test the reliability of the Questionnaire, Cronbach 
alpha(0.89) method is used. The following results have 
been derived from the study: 1) Further developments 
have been made in social aspect and a positive trend has 
been done in education, literacy and health.                   
2) Agriculture has caused an increase in the regular 
income of the households and provides more economic 
relief for them. Using agricultural tools and production, 
has the highest effects on the economy. In contrast, the 
components of beef and dairy cattle, and purchase of 
homebred agricultural land and grass have had the least 
impact on favorable economic conditions.                      
3)  Since the settlement of tribes rises the living costs, to 
achieve a lasting settlement, more efforts should be 
done for improving the tribes’ economical conditions.  
 
Keywords: economical effects, social effects, 
settlement, development, Hosseinabad Gheinab  
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 مقدمه
  

 

های اخیر و رونود  عشایر در دهه ى و اجتماعیدوضعی  اقتصا

هموواره  های بودون برناموه،   ها و اسکانرو به افزایش مهاجر 

 اجتمواعی عشوایر   -هوای اقتصوادی  عامو ب ویاری از ناهنجواری  

  (Lotfi Pour,1382,133) اس بوده
 

های هدای  شده اسکان عشایر، از یک دهه پیش با هدف حر  

وم ثابو  و بوه   بو ن  عشایر در یک زی و  حذف روچ و سکو

منظور بهبود شرایط زی تی آنها بوه موورد اجورا گذاشوته شوده      

(  از حرفوی نارارآمود بوودن نحووه     Habibian,1386 ،1اس )

معیش  فعلی عشایر، ضرور  ارائوه راهبورد علموی و ا بووی     

دهی مناس  با تکیه بر مما عا  اقتصادی را بیش از پیش سامان

 سازد   آشکار می
 

دانیم توسعه پایدار جامعه عشایری، مجموعوه  همانمور ره می  

ی عشایری، تدابیری اس  ره متضم  رشد رمی و ریفی جامعه

نبری و پیوند منمقی با توسوعه  همراه با هدفمندی دقیق و آینده

رالن رشور باشد و مشارر  و پذیرش عشایر و درآمودزایی و  

اشتغال و رفع نیازهای اساسی جامعوه را شوامو گوردد و در آن    

ای و ان ووجام اسووتفاده منمقووی از منووابع و امکانووا  منمقووه   

  (3 ،تاارو وژیکی نیز مورد توجه قرار گیرد)صیدایی، بی

حو تکاملی خویش، اثورا   های اسکان بعد از حی مرارانون    

اقتصادی بر عشایر اسکان  -صور  تاثیرا  اجتماعیخود را به

نون اسکان بوجوود  یافته گذاشته و تعادل یا عدم تعادل را در را

 آورد می

هوای  ثیرپوذیری روانون  أت ا عا  انواع ای  تواثیرا  و نحووه  مم 

هوای  بینوی دگرگوونی  ره نتوایج آن امکوان پویش   حوریاسکان به

هوای بعودی در ابعواد    ریوزی حاصو از ای  اثرا  را برای برنامه

اندیشیده فراهم سوازد، در راسوتای ایو     صور  پیشمختلف به

ای  تحقیق به بررسی تاثیرا  حور  تجمیوع    در ضرور  اس  

آبواد غینواب در اسوتان خراسوان     دشو  ح وی   "اسکان عشایر 

یافته عشایر اسکاناجتماعی  -بر ساختارهای  اقتصادی "جنوبی

شد  تا بدی  وسیله پیش از هر اقدامی در اجرای پرداخته خواهد

 ها تمهیودا  تزم هایی، برای آثار و تبعا  ای  حر چنی  حر 

 اندیشیده شود 

 

 

 و و مشووکال  موجووود در ارتبوواد بووا توودوی  ئیکووی از م ووا

های سواماندهی و  خصوص حر عشایر و به ها توسعهاستراتشی

های رافی در مورد تجوارب و پیامودهای   اسکان، فقدان بررسی

  ای  امر یکی از دتیوو  اس اسکان در داخو و خارج از رشور 

امناسو  و خالصوه روالم    اجورای ن  ریوزی، ضعف برناموه  عمده

شود های ای  حوزه میها و برنامهزدگی در تدوی  سیاس عمو

ره پیامدهای منفی آن در ب یاری موارد غیر قابو جبران خواهد 

    بود
 

 

 پیشینه تحقیق
اثورا  اجتمواعی،   عنووان   بادر مقا ه خود (، Agba,2010) آگبا

بوا   جریوه اقتصادی و فرهنبی استقرار مجدد بر مردم باراسوی نی 

روه میوزان   اسو   گرفتوه  شوده نتیجوه  خانوار جابجا 615بررسی 

اسو   در  اثرا  اقتصادی، اجتماعی و فرهنبی ب یار زیاد بووده 

که هووای رشوواورزی تخریوو  شووده و شووبایوو  منوواحق سی ووتم

در نتیجه خانوارهوای   و اس های اجتماعی برچیده شدهحمای 

  اندتوسط بیشتری  آسی  را دیدهروچک و م

(، در رسا ه درتری خود بوا  Amir Azodi,1384) میر عضدیا

-بوه  ،اجتماعی و فرهنبی اسوکان - بررسی اثرا  اقتصاد عنوان 

اس  و به اشتغال بعد از اسکان راهش یافته ای  نتیجه رسید ره

تواند اثرا  منفی بوه  اگر اسکان با برنامه نباشد می تربیان واضح

 داشته باشد  حاظ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنبی 

 Mohammadi Ostad Kalayeh)محموودی اسووتاد راتیووه  

تبیی  اسکان مجدد در  خود با عنوان در رسا ه درتری(، 1392,
 ، بوه زده شهرستان رالیوه روستاهای سیو توسعه پایدار روستایی

عود اقتصوادی   عملکورد اسوکان مجودد در بُ   ای  نتیجه رسید ره 

د در ابعاد اجتماعی توسعه پایدار ضعیف و عملکرد اسکان مجد

  همچنوی  بوی  ا بوهوای اسوکان     اس و را بدی ن بتاً متوسط 

داری در زمینوه دسوتیابی بوه توسوعه پایودار      مجدد تفاو  معنی

 روستایی وجود دارد  

 در مقا ه خوود بوا عنووان   (، Mir Noroozi,1389) میر نوروزی

اهوا ی در اسوکان    ارزیابی اجتماعی به منظور افزایش توانمندی

 ضم  بررسی عوامو   ،جدد پروژه سد گابریک استان هرمزگانم



 2033چهارم، پاییز و زمستان شماره دوم،  سال دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری 20 

اجتماعی تأثیرگذار در پروژه اسکان مجدد ناشی از احداث سد، 

عنووان  دی اهوا ی را بوه  نرویکرد جابجایی همراه با توسعه توانم

بهتری  رویکورد در جهو  رواهش آثوار منفوی اسوکان مجودد        

ان در زمینوه  دسازی مردنرند  وی شش راهبرد توانمپیشنهاد می

های ساختمانی، راهبرد توانمندسازی زنان روسوتایی در  مهار 

زمینه صنایع دستی، راهبرد حفاظ  از محویط زی و ، راهبورد    

جووایی بووا حووداقو آثووار منفووی در رفوواه، راهبوورد توسووعه  هجابوو

در مقابلوه بوا    افوزایش مشوارر  موردم    ها و راهبورد زیرساخ 

 هوای دستیابی بوه رویکرد  ایهبردعنوان راهبیماری ماتریا را به

  نمایدمعرفی می مناس 
 

 

 

 

 در ایران و جهان مجدد تجارب اسکان

های اسکان عشایر و بررسی جوان  مختلف آن از نظر در زمینه

اعی، مما عوا  متعوددی   ابعاد اقتصادی، تاریخی، سیاسی، اجتم

نحووی بوه حوو م وائو و     روه  هررودام  بوه    اسو  انجام گرفته

  ندارداختهپمشکال  عشایری 

ها تجربه اسکان در نیجریه و اتیوپی حاری از آن اس  ره دو  

با رویکری ن بتاً متعادل، با تهیوه م وک ، اراضوی رشواورزی،     

ارائه خدما  پزشکی و دامپزشکی اقدام به اسکان عشایر رردند 

(Vassa,2001,3 )      اسکان عشایر در سوودان اگرچوه بوا ارائوه

بینوی نکوردن   موفق بوود  پویش  نا ی وانا  زیادی همراه بود امک

فضای رافی برای دام عشایر و در نتیجه جذب نشدن آن دسوته  

رای ها زیاد بود، فقدان مراتع رافی بورای چَو  از عشایر ره دام آن

یوابی از  ینود مکوان  امشاررتی بوودن فر دام در محو جدید و غیر

 ,Larsen et al,2003اسو  ) حور  بووده  ای  جمله مشکال  

     1ق دیبری در سودان در موورد حور  توسوعه گواش    تحقی ( 14

، زیورا درآمود محصوول پنبوه     اسو  استقبال رم عشوایر   نشانبر

حیوانوا   شده در حر  خیلی رمتر از درآمد پورورش  بینیپیش

(  Tavakoli 1384,453,«)اسو    در شرایط روچ نشینی بووده 

هایی از تخری  اسکان عشایر در شمال رنیا، موج  بروز حلقه

هوا شود  همچنوی     دید پوشش گیاهی در احوراف سوکونتباه  ش

یکدیبر موج  تجموع   های آب در فواصو نزدیکاحداث چاه

_________________________________________ 
1 . Gash 

بعود  بوه  1199فزایش فرسایش خاک از دهه ها و در نتیجه اهگلّ

انود  ( اشواره رورده  2999ا )تانشا و تکار ( Hirano,2003, 5شد)

 در ناشوی از پوروژه هوای سدسوازی     جمعیو    جوایی ره جابوه 

 میلیوون نفور تخموی  زده     43تاا   21تنهوایی بوی    هب ،هندوستان

هزار نفور   129، اس   حی احداث پروژه سد سردار سراورشده

و  جوایی احتماتً بیشتری  اجبار برای جابوه  و ای  جا شدندجابه

 بانک جهانیره حوریاس   بهاسکان مجدد در حول تاریخ بوده

پوروژه  حمایو  موا ی ایو      از ،د یو نارضایتی سارنی  محلوی به

هوای  تنهوایی و بودون رموک   خودداری رورد و دو و  هنود بوه    

گوزارش مهندسوی    در موود  نخارجی اقدام بوه پیشوبرد پوروژه    

آوارگان پروژه سود  تعداد مشاور توسعه پایدار و محیط زی  ، 

           زدههوووزار نفووور تخموووی   69حووودود  دریوووا راریبوووا در زامب

( در 1131فهویم )   (Taneja & Thakkar, 2000)اسو  شوده 

پروژه سد آسوان در مصور، بیوان    رتاب خود با نباهی عمیق به

    خانموان  هزار نفر در مصر و سودان بی199 رند ره نزدیک بهمی

در اوایوو سوال   روه   ،( در رتاب خود1115اند  آبوسومن ا )شده

اسو ، در موورد    یوه نوشوته شوده   براساس رار میدانی او 1119

بحر  اس نجر به شک   پروژه های اسکان شدهمعواملی ره 

منظوور  عملیا  اسکان رودخانه و توا و بوه   رند  قبو از اتماممی

 منتشرام و ریزان اسکان مجدد، مما عاتی انجاستفاده بهینه برنامه

جایی و اسکان مجدد روسوتایی  هشده به جاب  مما عا  انجامشد

  یک ا برای ساخبا هدف ایجاد فض 1162در غنا در آغاز سال 

حوور  جوایی بوه  هاگر چه جاب رند بندر جدید و اسکله اشاره می

چنودی   رلی در آمریکای تتی  و رارائی  مانند آسیا نی  ، اما 

 راسو   ترو و قابو ذرر انجام شده عملیا  اسکان مجدد وسیع

( جزئیا  مفصلی از پروژه سد تورری برزیوو  2999و مندس )

بود، بیان می رننود    1134تا  1196های ره فاز اول آن بی  سال

ره تنهوا  جا شدند؛ درحا یهزار نفر جابه 39تا  26ی  پروژه در ا

 بووودشووده بینوویخووانوار در منمقووه پوویش  1969جووایی هجابوو

(Larovere & Mendes, 2000)   بوان صولح   گزارش دیدهدر

هوای اسوکان مجودد و    د، مؤ فوه ( با بررسی اجموا ی سَو  1115)

رابین وون   اسو   شوده جوایی ارائوه   هوژه بر ای  جابو تأثیرا  پر

ان ( تحقیق جامعی از سوابقه تواریخی سدسوازی و اسوک    2999)

ای برنامه ابتدا تحقیق  در ای  اس همجدد در مکزیک ارائه نمود
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بوود، اموا   بینی نشدهخانمان پیشجه  جلوگیری از فقر افراد بی

یوزان جهو    ررورد، برناموه   ای بوروز زمانی ره مشکال  عدیده

موفقیوو  پووروژه ناچووار بووه انجووام عملیووا  اسووکان مجوودد    

 ( Robinson, 2000)شدند

 

جایی در مقیاس وسیع در رشورهای صونعتی اروپوا   امروزه جابه

از حوال تواریخ مملوو    مریکای شما ی معمول نی    بوا ایو   و آ

های مختلوف در ایو    جایی در اثر اجرای پروژهههای جابنمونه

آمریکای شوما ی اسو ، حتوی اگور در ادبیوا       ویشه ها بهرشور

منظوور سونجش   ( بوه 1113تحقیقوا  اسوکادر )   مکتوب نباشد 

جایی سیاسوی در پوروژه خلویج    جایی محو زندگی و جابهجابه

گوزارش اورتوتنوو و همکواران    در جیمز رانوادا شوهر  دارد    

وجوود  بررسی دقیقی از پروژه سد جویبار بزرگ ایات  متحده 

توا   1133هوای  بی  سال ،دو سالووژه بیش از چهوپر دارد  ای 

آواره اعم از بوومی و غیربوومی    5369حول انجامید و به ،1196

   هوای بوومی شومال آمریکوا را     ره جمعیو  دربرداش ؛ درحا ی

  (Ortolano,2000داد )شد  تح  تأثیر قراربه

حر  ساماندهی و اسکان عشوایر دشو  بکوان نخ وتی  حور       

و او وی  حور  اسوکان سوازمان      مناحق عشوایری  جامعه توسعه

محیموی    در بررسی اثرا  زی و  (Scudder,1998)اس یافته

تووانیم  ا موی ر اسکان عشایر در دش  بکان فارس، مووارد زیور  

هود )حور    داقع اثرا  مخرب اسکان را نشان میببینیم ره در و

 اجرا درآمده اس (:به 1392ساماندهی از سال 
 

مرتعوی  هکتار از اراضی مرغووب   6999ع)راهش سمح مرات  1

اسو ( و افوزایش تورارم دام در    تبدیو به زمی  رشاورزی شده

را بور  افوزایش فشوار چَو    و به موج  آن،مانده سمح مراتع باقی

  مراتع
 

حضور دام در مرتع) از اوایوو بهوار توا     شدن دورهترحوتنی  2

 را اوایو زم تان( و افزایش فشار چَ
 

امداری به حرفه جانبی، سپردن گله به چوپانان تبدیو شدن د  3

رای رم شدن تحرک گلوه و افوزایش چَو   و در پی آن  و رودران

 موضعی، راهش رشد دام و تخری  مرتع 
 

تشدید تخری  مراتع و افزایش فرسوایش در احوراف محوو      4

 ( Arzany,1378,223اسکان)

-23چشامه رحماان )   حنا و کاانون توساعه   کانون توسعه

2003) 
 

ریلوومتری شوهر    33ی حنا)گو افشان( در فاصوله  رانون توسعه

یلوومتری  ر 34سمیرم و رانون توسعه چشمه رحمان در فاصوله  

 اس  شمال غرب سمیرم واقع شده

ر  عشوایر در حفو ، نبهوداری و    در هر دو رانون میزان مشار

حوور رلوی   اس   بوه شده ها خوب گزارشبرداری از پروژهبهره

اسو   میوزان   ایر از حر  در حد مملوبی بودهعش میزان رضای 

برخورداری از رفاه اجتماعی روه شوامو توأمی  آب شورب، راه     

ش و پرورش، امکانا  بهداشتی، مناس ، م ک ، امکانا  آموز

اس  در حود مملووب از نظور    بوده غیره سوخ  ف یلی و هائار

اسو   اموا در   ر ییالق تأسیس شدهعشایر اس   هر دو رانون د

هوای  عوامو اصلی بهبود شورایط رشواورزی یعنوی روش    مورد

جدید آبیواری، روارایی و احمینوان آبیواری، ادوا  رشواورزی،      

محصول و رود رهای پُرار رشاورزی و استفاده از واریتهنیروی 

 .(Salehi,1384,19-20)حور رامو رضای  ندارندیمیایی بهش
 

 اسکان مجدد

ذشته، اسکان مجودد  معتقدند در گ هاردوی و ساتر  وی      

و از مشوارر    جایی از بات به پایی  و دو   محور بودههجابو 

اس  بنابرای  منجر بوه تو یود م وکنی روه     عمومی امتناع نموده

س خواسوتار  رو به آن نداشتند و در مکانی ره هیچمردم تمایلی 

 Hardoy & Satterthwaiteاسو  ) زندگی در آن نی  ، شده

شووده ریووزیجووایی برنامووهر جابووهدر حووال حاضوو ( 11 1993,

رسمی زموی  در ب ویاری از رشوورهای در حوال     متصرفان غیر

هوا و  توسعه در اشکال مختلوف اداموه دارد  براسواس سیاسو     

های اسوکان مجودد بایود حوی     راهکارهای بانک جهانی، سای 

شده و جوامع میزبان انجام شود  منابع و جاهمشاوره با افراد جاب

ربری زمی  باید رامالً ارزیابی شووند  انتخواب   ها برای رابرنامه

هایی روه  های موجود برای سرپناه و زیرساخ گزینه    سای ،

 یحا  جشوند باید هم از جنبه ترفاده میدر سای  جدید است
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ها برای بازسوازی بوه موقوع محوو     مردمی و هم بهتری  فرص 

 توری  نمایی و حفاظ  جامعه از مهوم جا زندگی انعکاس یابند 

های مورد توجه در انتخاب سای  اسوکان مجودد اسو      حوزه

های اسکان مجدد باید برای مردم دسترسی قابوو  بنابرای  سای 

های تجوار  فوراهم   خدام و فرص احمینان به منابع تو ید، است

 ( Xu,2011,57)رند

هوای  اجتمواعی حور   –ثیرا  اقتصوادی أدر مورد بررسوی تو      

خراسان جنووبی، توارنون هویچ    ع عشایری استان اسکان و تجمی

اس  و ای  تحقیق، او ی  رواری اسو    تحقیقی صور  نبرفته

های مناس  آماری در ای  منمقوه، انجوام   ره با استفاده از روش

 -ثیرا  اقتصوادی أهدف اصلی ای  تحقیق، شناخ  تو  گیرد می

اجتماعی حاصو از اجرای حور  تجمیوع و اسوکان عشوایر در     

  اس ناب در استان خراسان جنوبی رانون دش  ح ی  آباد غی
 

 لعهمحدوده مورد مطا

اسوی  سی در محدوده آبریز آن آباد غیناب و حوضهدش  ح ی 

  اسو  و از شومال بوه دشو    شرق شهرستان سربیشه واقع شده

از مشورق و جنووب شورقی بوه     آباد، اسدآباد و ارتفاعا  مؤم 

 بوه  ی مورزی افغان وتان، از جنووب   دش  در  واقع در منمقوه 

سورخ و   یهوا دش  سهو و از غرب به رووه  و های دورو هروه

   اس  محدود شده آباددش  سلم

 هدرجو  59-22تا  61-63ی  جغرافیایی ای  دش ، در موقع    

توا   32-96رینوویچ و بوی    حول شرقی، ن ب  به نصف ا نهار گ

تقریبوی آن   اس   فاصلهگرفتهعرض شما ی قرار  هدرج 33-32

ریلوومتر و توا مرروز شهرسوتان      49سربیشوه  تا مررز شهرسوتان 

 شرقی دش  بخشدر  عشایر جامعه  اس ر ریلومت 196بیرجند 

 (1)شکو اند آباد غیناب، قرار گرفتهح ی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده مورد مما عه  1شکل

 اهداف تحقیق
اسکان بور زنودگی    مشخص نمودن تأثیرا  اقتصادی و اجتماعی 1

منظوور بهبوود   بوه  آبواد غینواب  ح وی  یافته در دش  عشایر اسکان

  زندگی آنان   وضعی

ه اقتصوادی و اجتمواعی   ارائه پیشنهاد سازنده جه  ت ریع توسع 2

 یافته عشایر اسکان
 

 فرضیات تحقیق
 -های اجتمواعی اسکان عشایر موج  تغییرا  مثب  در شاخص 1

  اس  یافته شدهفرهنبی عشایر اسکان

هوای اقتصوادی   ثب  در شواخص اسکان عشایر موج  تغییرا  م 2

 اس  یافته شدهعشایر اسکان
 

 ها مواد و روش

 شناسی تحقیقروش

(  Asaysh,137,33پیش رفت  به یک هدف اسو  )  روش، شیوه

گوذاری بوی    ق، تفواو  نکته شایان توجه قبو از بررسی انواع تحقی

  نوع به ماهیو  تحقیوق و روش بوه    اس « نوع»و « روش»عبارا  

تحقیق حاضر بوه  حواظ ماهیو  و     پردازد ی تحقیق میشیوه اجرای

روش تحقیق و به  حاظ  (Hafez Nia,1386,53)راربردی هدف

هووای تحقیووق مووورد داده ،در نهایوو و  اسوو ای موووردی و زمینووه

  عملیا  آماری ایو  تحقیوق در دو   گیردمیتوصیف و تحلیو قرار 

 اس  مح توصیفی و استنباحی صور  گرفتهس

فی با استفاده از نمودار فراوانی و میانبی  وزنوی بوه   در سمح توصی

و در سمح استنباحی  هپرداخته شدها هتجزیه و تحلیو و مقای ه داد

    بورای سونجش اسوتفاده     2اسوتودن (  توی ) های پوارامتری آزمون از

هوای    در ای  پشوهش بنا بوه شورایط، از ابزارهوا و روش   اس هشد

نیوز از   تور توضیحا  قابوو فهوم  برای  و تلف تحقیق جغرافیاییمخ

در راسوتای   .اسو  اسوتفاده شوده  نقشه، عکس، نموودار و جودول   

و  یا  تحقیق از روش ترریبوی اسونادی  ات  و آزمون فرضؤس

منوابع   ی شوامو مما عوا  اسوناد    اسو  پیمایشی اسوتفاده شوده  

هوای  دو تی، حر  هایهای احالعاتی، گزارشای، بانکهرتابخان

     جووامع احالعووا  رووانون در محوویط  کپشوهشووی و ایجوواد بانوو

_________________________________________ 
2
 . Student- T- Test 
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مما عا  و (  Excelار و ) و(  SPSSاس)اسپیاس یافزارنرم

هوای محویط   شناخ  خصوصیا  و ویشگوی  نیز شامو پیمایشی

هوا و  و تعیوی  شواخص   حور  اسوکان  جغرافیایی، بررسی ابعاد 

ق و تکمیو پرسشونامه در سومح   گزینش متغیرهای اساسی تحقی

 ر اس  خانوا
 

 شنامهپرس

بوا  و  مندصور  نظاممنظور اخذ احالعا  بهبه در ای  پشوهش

، ت  و فرضویا  تعیوی  شوده در تحقیوق    ؤاتوجه به اهداف، س

پرسشنامه خانوار حرّاحوی   و در نتیجهگردید   ای تهیهپرسشنامه

     و در مرحلوه اول   شود  ل تهیوه ؤاس 99خانوار با  شد  پرسشنامه

 بوا آمود  سوپس   به مرحله اجورا در رانون  در صور  آزمایشیبه

ت  ؤاپاسوخبویی افوراد حوذف سو     ت  و نحووه ؤاتوجه به س

  سپس احالعا  صور  گرف ها اضافی و اصال  و تکمیو آن

 و(  SPSSاس)اسپوی اسرمّی دریافتی با استفاده از نورم افوزار   

تجزیه و تحلیوو و آزموون    شد و مورد پردازش(  Excelار و )

جامعه آماری مورد مما عه، رلیه خانوارهای در ای    قرار گرف 

در نظر گرفته شد ره تعداد  1331مشمول حر  اسکان در سال 

 اس   خانوار 134آنها 
 

  حجم نمونه

  بورای  اسو  نحوه تعیی  حجم نمونه براساس فرمول روورران  

محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول رورران احتیاج به پیش 

 عموو آموده  س اس  ره با توجه بوه تحقیقوا  بوه   نبرآورد واریا

 ،عد خانوار در جامعه مورد بررسیبا داشت  واریانس بُپیشی  و 

  ررده ایم آن را برآورد 
 

 

n  حجم نمونه = 

v ُبا    برابر و عد خانوار به درصد= مقدار انحراف معیار ب 

t  مقدار  =t  درصد خما بوه   6درصد احمینان و  16استودن  با

 15/1 2ن میزا

d =  994/9 

 خانوار محاسبه گردید   31بر ای  اساس، نمونه مورد نظر برابر 

 تصادفی ساده روش نمونه گیری:

  هااطالعات و داده
 بحث 

 وایوف ما عا  میدانی، جمعی  عشایری نازدش  را حبر حبق م

د  در نو دهخانوار تشکیو می29بلوچ با  وخانوار  154بهلو ی با 

 اسووو   اشووواره شوووده  یا  بیشوووتربوووه جزئیووو  (2)شوووکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ساختار قدر  عشایری در بی  عشایر نازدش  .2شکل

 
سرپرس  خوانوار،    32بر اساس نتایج حاصو از پرسشبری از 

درصد از آنان قبو از اجرای حر  دامداری بوده  35شغو اصلی 

به داموداری و  زمان حور همدرصد آنان به 91اس  و هم ارنون 

رپرستان خانوار از رو شغو ارثر س  از ای ه تندمشغول اع  زر

زراعو  تغییور یافتوه     و دامداری مملق بوه تلفیقوی از داموداری   

 دهد توضیحا  بیشتر را نشان می 3اس   شکو
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 سرپرستان خانوار شغو اصلی مربود به .0شکل

 

 وضعیت اجتماعی و فرهنگی

های آن در جدول )ره گویه در ای  بخش از پرسشنامه خانوارها

ر وضوعی   یو ، سرپرستان خوانوار میوزان تغی  اس (آمده 1ه شمار

اجتماعی و فرهنبی خوود را ن وب  بوه قبوو از اجورای حور        

در  از ایو  پرسشونامه   اند، روه نتوایج حاصوو   اسکان بیان نموده

 .اس خالصه شده 4شکو

حبوق میوانبی     روه  توان چنی  بیوان نموود  در یک تحلیو می   

حوور  اسووکان بوور شوورایط هووای اجتموواعی نمونووه، وزنووی متغیر

      ثیرأتو  غینواب  آبواد ماعی خوانوار در روانون توسوعه ح وی     اجت

بوورای  اسوواس وضووعی  سووواد افووراد خووانوار، دارد  سووزایی بووه

امکانا  آموزشی، شورایط بورای ورود بوه دانشوباه، وضوعی       

اده از نا  بهداشتی و درمانی، امکان اسوتف م ک ، وضعی  امکا

هوا و  برخورداری از توا   بهداشتی، دسترسی بوه جواده   حمام،

رشی، استفاده از وسایو ارتباد وسایو نقلیه، استفاده از آب  و ه

جمعووی، وضووعی  اوقووا  فراغوو  زنووان، ثبووا  و آرامووش در 

بیموه خودما  درموانی، امکانوا  تحصویلی       استفاده اززندگی، 

 صوور  بوه   غیوره  و، وضوعی  امنیو  اجتمواعی    برای دختران

 ( 4اس )شکوگیری بهبود یافتهچشم

هوای  دهود مؤ فوه  نمودار برح   متوسط میانبی  نشان می    

رتباد جمعی و امکانا  آموزشوی،  م ک ، دسترسی به وسایو ا

در وضوعی  اجتمواعی و فرهنبوی    ثیر را أترتی  بواتتری  تو  به

های وجود حموام، ازدواج و حضوور   مقابو، مؤ فه   درنداداشته

ترتی  رمتری  نقوش را در  ها و مراسم حایفه دیبر، بهرنامهدر ب

 اند رردهی ایفا وضعی  اجتماعی و فرهنب

ای، ایوو  در حووا ی اسوو  رووه وضووعی  اختالفووا  قبیلووه       

نقوش رهبوری ریوش سوفید در      شوهری و -های روستامهاجر 

 اس  شد  راهش یافتهقبیله به
 یرمیزان تغییر وضعی  اجتماعی و فرهنبی عشا .2جدول
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 9 9 2 66 26 خانوار افراد سواد وضعی 

 9 9 9 49 36 )مدارس( آموزشی امکانا 

 9 9 9 56 19 دانشباه به ورود برای شرایط

 9 9 9 23 64 م ک  وضعی 

 9 1 9 43 33   درمانی و تیبهداش امکانا  وضعی 

 9 19 24 42 5 عمومی( - )شخصی حمام از استفاده

 9 1 4 93 4 بهداشتی توا   از برخورداری

 9 3 4 36 49 نقلیه وسایو و جاده نظر از دسترسی

 9 3 19 32 36 رشیاستفاده از آب  و ه

 9 9 3 31 49 استفاده از وسایو ارتباد جمعی

 9 1 12 63 11 نوضعی  اوقا  فراغ  زنا

 9 9 9 41 11 ثبا  و آرامش در زندگی

 9 2 1 44 29 ی درمانیبرخورداری از بیمه

 9 1 6 59 1 امکانا  تحصیو برای دختران

 32 31 13 6 1 ایاختالفا  قومی و قبیلهحو 

 2 1 1 43 22 مهار  در رشاورزی

 9 9 6 91 5 امنی  اجتماعی

 9 2 19 69 5 ی دیبرراد حایفهتمایو به ازدواج فرزندان با اف

 9 9 5 53 9 ی روستای دیبر راستای توسعهحایفهبامشارر بهتمایو

 9 1 14 59 6 ی دیبرشرر  در مراسم حایفه به تمایو

 9 9 2 91 1 های آموزشیی جه  شرر  در دورهانبیزه

 9 9 1 51 12 هاارتباد با غریبه

 9 9 3 54 13 با م ئو ی  گفتبو میزان مراجعا  به ادارا  و

 2 63 16 13 9 عدم مهاجر  دائم به شهرها

 2 51 13 5 9 سفید، در رهبری حایفهنقش ریش

 

 
 وضعی  اجتماعی خانوارهای رانون به تفکیک متغیرها .4شکل
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بدسو    p-valueدر سمح تحلیو با توجه به میانبی  نمونه و 

هووای (، یافتووه 98991داری )در سوومح معنووی Tآمووده از آزمووون

توصیفی پشوهش را تأیید و صح  فرضیه فوق را اثبا  نموود   

تغییورا       مملووب  و و از ای  جهو  گویوای وضوعی  مثبو      

عشایر اسوکان یافتوه   و فرهنبی اجتماعی آمده از  حاظ وجودبه

  آزمون اس   در ایبیان شدهزیر   نتایج حاصو در جدول اس 

 د:نشوصور  زیر بیان میبه H1و  .Hهایفرض
H. : µ ≤ 75 
H1 : µ > 75 

  آماره آزمون:

 مربوط به فرضیه اول tآمده از آزمون دستنتایج به

p-value  مقدار آماره آزمونt متغیر میانگین نمونه 

332/3 23/43 02/232 
وضااااااعیت 

 اجتماعی

µ  ره داده شده به وضعی  اجتماعی عشوایر اسوکان   میانبی  نم

ره هور چوه نموره داده شوده بیشوتر باشود       حوری، بهاس یافته 

  یابدمیاسکان یافته بهبود بیشتری  وضعی  اجتماعی عشایر
 

 وضعیت اقتصادی 

هووای آن در )رووه گویووهدر ایوو  بخووش از پرسشوونامه خانوارها

یرا  وضوعی   ، سرپرستان خانوار میزان تغیاس (آمده 2جدول

یوان  اقتصادی خود را ن ب  به قبوو از اجورای حور  اسوکان ب    

خالصوه   6در شوکو نامه از ای  پرسشاند ره نتایج حاصو نموده

 اس  شده

براسواس   روه  توان چنی  بیان نموود در یک تحلیو ساده می     

ثیر حر  اسکان بر أت و  میانبی  وزنی متغیرهای اقتصادی نمونه

در  ،ار در روانون ح وی  آبواد غینواب    خوانو وضعی  اقتصوادی  

دیبور   رخوی و در ب بیشتر تغییرا  های اقتصادیمؤ فه برخی از

بنابرای ، رشد و توسعه در  اس  صور  گرفته یرمترتغییرا  

 اس  صور  هماهنگ توسعه نیافتهههای اقتصادی بمؤ فه

هوای  دهود، مؤ فوه  نمودار برح   متوسط میانبی  نشان می    

اورزی و میوزان  میزان استفاده از ابزار و آت  رش وسع  گاش،

تأثیر را در وضعی  اقتصادی ترتی  باتتری  تو یدا  زراعی، به

ز گوشوتی و  هوای تعوداد دام اعوم ا     در مقابوو، مؤ فوه  نداداشته

می  زراعی دیم و خرید علوفه ، شیری، درآمد دامداری، میزان ز

اقتصوادی ایفوا    عی  مملووب ترتی  رمتری  نقش را در وضو به

دن شو  در واقع تمامی متغیرهوای مربوود بوه مودرنیزه      اندررده

ی  توان گفو  روه وضوع     در نتیجه میاندرشاورزی بهبود یافته

 شدن اس  سوی بهتررشاورزی صنعتی در حال حرر  به
 میزان تغییر وضعی  اقتصادی عشایر .2جدول
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 9 2 13 31 23 های زراعی آبیمقدار زمی 

 3 46 13 9 3 های زراعی دیممقدار زمی 

 9 4 1 45 29 میزان تو یدا  زراعی

 9 9 16 49 26 وسع  گاش

 9 4 1 43 23 استفاده از ابزار و آت  رشاورزی

 9 1 23 33 13 میزان رواج انواع مختلف صنایع دستی جانبی

 1 5 13 39 39 آب رشاورزیمیزان 

 49 23 5 5 2 تعداد دام

 1 3 12 69 9 صنایع دستی( -دسترسی به بازار فروش تو ید)زراعی

 9 3 62 29 1 تعداد دام سنبی )گاو، شتر و   (

 9 5 1 53 3 میزان  فروش محصوت  تو یدی)زراعی(

 9 9 49 12 11 استفاده از نیروی رار در امر رشاورزی

 5 46 4 11 5 شده، جه  خرید علوفهفصر هزینه

هوای  آفوا  و علوف   ها،  برایرشها و علفرشاستفاده از آف 

 هرز

6 52 3 6 9 

 11 13 13 29 9 ایام استراح  )تعمیلی(

 11 24 22 13 1 هامیزان تلفا  دام

 

 
 وضعی  اقتصادی خانوارهای رانون به تفکیک متغیرها .2شکل

   
      p-valueجووه بووه میووانبی  نمونووه و در سوومح تحلیووو بووا تو  
تووان  ، می( 98991) ردادر سمح معنی Tدس  آمده از آزمونهب

های توصیفی پشوهش را تأیید و صوح  فرضویه فووق را    یافته
مثبو  مملووب    گویوای وضوعی    روه هموی  امور    اثبا  نموود 

 2  نتوایج حاصوو در جودول    اس یافته اجتماعی عشایر اسکان
صوور   بوه  H1و  .Hهای اس   در ای  آزمون فرضشده بیان

 د:نشوزیر بیان می

H. : µ ≤ 66
 

H1 : µ > 66 
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  آماره آزمون:

 دوممربوط به فرضیه  tنتایج به دست آمده از آزمون 

p-value  مقاادار آماااره
 tآزمون 

میاااااانگین 
 نمونه

 متغیر

991/9 99/5 19/94 
وضاااعیت 

 اقتصادی

 

 گیرینتیجهبحث و 

منظووور بررسووی آثوار و پیاموودهای اقتصووادی و  ایو  تحقیووق بوه  

آبواد  دشو  ح وی    اجتماعی اسکان عشوایر در روانون توسوعه   

در واقوع    از آنجوا روه اسوکان عشوایر     اس تهغیناب انجام گرف

شوود،  سنتی عشایر مح وب موی دخا   دو   در شیوه زی  

ها، موورد  همه رانون در ضروری اس  نتایج ای  اقداما  دو  

 بررسی قرار گیرد 

 :نتایج ای  تحقیق نشان داد پس از اسکان

عوود اجتموواعی تحوووت  بیشووتری صووور  گرفتووه و در در بُ .1

اس   دهوضعی  آموزش، سواد و بهداش  روند مثبتی ایجاد ش

ابعواد زنودگی    همه  بهبودی وجاسکان م ،از دید عشایر منمقه

 دادن بووه مشووقا  و هووم خاتمووه اسوو  و د یووو آنآنهووا شووده

 اس    ر های عشایر در حی  روچ و افزایش رفاه خانوادشواری

همچنی  اسکان عشایر موجو  شوده در روابوط عشوایر بوا       .2

دی  صوور   باهای احراف تغییراتی ایجاد شود، شهرها و روست

 .اس شهرها و ادارا  دو تی بیشتر شده ره مراجعا  آنان به

هم  باید گف  زراعو ، باعور افوزایش     در بخش اقتصادی .3

دی بیشوتری  درآمد م تمر خانوارها شده و آرامش خاحر اقتصوا 

اسو   میوزان اسوتفاده از ابوزار و آت      ها فراهم ساختهبرای آن

ر را ثیأترتی  بواتتری  تو  اورزی و میزان تو یدا  زراعی، بهرش

دام  های تعوداد ه  در مقابو، مؤ فاندهدر وضعی   اقتصادی داشت

می  زراعی دیم و خرید علوفه ، م ازگوشتی و شیری، میزان زاعَ

عی  مملووب اقتصوادی ایفوا    ترتی  رمتری  نقش را در وضو به

  اندررده

 

 راهکارها

های زنودگی پوس از   توجه به افزایش میزان هزینهباترتی  دی ب

بورای  بویش از پویش   برای رسیدن به اسکان پایدار باید اسکان، 

چنوی    تصادی عشایر تالش نمود و بعد از اجرایبهبود وضع اق

 حور   های مربوود بوه  ابعاد و زمینه همههایی، مما عا  در حر 

 همچنان ادامه پیدا رند باید 

سال از اجرای حور  روانون توسوعه    12 توجه به اینکه حدوداًبا

گوذرد، نیواز بوه مما عوا      آباد غیناب میعشایری دش  ح ی 

صادی و تکنو وژیکی در موورد آن  اقتمختلف حبیعی، اجتماعی، 

شوود در توداوم ایو        ذا پیشنهاد موی شودشد  اح اس میبه

در خصوص ارزیوابی روانون موورد    نیز های دیبری حر ، حر 

امور اسوکان    ریوزان و رارشناسوان در  گیرد تا برنامه قرارمما عه 

 تری برسند جانبهنتایج همه بتوانند به
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