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تحلیل پايداري معیشت و شیوه سکنيگزيني عشاير در شهرستان ايالم
طیبه چراغی؛ دانشجو دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران.
علیرضا پورسعید*؛ دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران.
رویا اشراقی سامانی؛ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران.
محمد باقر آرایش؛ استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران.
مرجان واحدی؛ استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران.

دریافت مقاله1398/08/29 :
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چکیده
انسانها در طول تاریخ سه نظام اجتماعی کوچنشینی ،روستانشینی و شهرنشینی را با اوضاع و شرایط
بشر ،نظام اجتماعی جدید پا گرفته است .جامعه عشایری ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی ،بخشی از
ساختار تاریخی سیاسی و فرهنگی و عضو فعال از پیکره جامعه ملی است و نقش آن در تأمین مواد پروتئینی
و سایر فرآوردههای لبنی قابل توجه است .این در حالی است که بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که
الگوی معیشت عشایری با بحران مواجه است .در صورتی که این ناپایداری بدلیل عدم برخورداری ادامه یابد،
توسعه ملی نیز به خطر خواهد افتاد .لذا شناسایی شیوه مناسب سکنی گزینی ،یک مرحله حساس و مهم برای
توسعه پایدار عشایر محسوب میگردد .از این رو این تحقیق به منظور انتخاب مناسبترین شیوه سکنیگزینی
که بتواند پایداری معیشت عشایر ایالم را فراهم کند با روش تحقیق کمی و کیفی صورت گرفته است .با توجه
به مکتب کد گذاری اشتراوس و کوربین تجزیه و تحلیل دادههای کیفی در راستای استراتژی گراندد تئوری در
قالب  3مرحله کد گذاری باز ،محوری و انتخابی با استفاده از نرمافزار  maxqdaانجام پذیرفت .سپس مدل
نهایی معیارهای پایداری معیشت عشایر تبیین گردید و بر اساس این مدل و پیشینه پژوهش ،پرسشنامه فاز
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اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی گوناگونی تجربه نموده که به سبب توانایی محدود نظام قبلی در رفع نیازهای

کمی تحقیق طراحی گردید .نمونه آماری در بخش کیفی  14نفر از تسهیلگران و خبرگان عشایر و در بخش
کمی  9نفر از خبرگان وکارشناسان بودند .داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه باز
 CHOICE2000نشان داد که شیوه کوچنشینی دارای باالترین اولویت بوده است.
واژگان کلیدي :معیشت پایدار ،اسکان عشایر ،کوچگری ،اقتصاد عشایر.
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 )1مقدمه
امروزه که جامعة جهاني به لحاظ پيچيدگي پديدههاي اجتماعي و اقتصادي با سرعت غير قابل
کنترلي در مسير تکامل خود قرار دارد و هر روز تغيير و تحوالت گوناگوني در جوامع بشري رخ ميدهد،
واقعيت اين است که جامعة عشايري نميتواند از روند اين تغييرات دور مانده و به زندگي خود ادامه دهد.
بنابراين متأثر از جريان تغيير و تحوالت اجتماعي و اقتصادي ،سياسي و فرهنگي جامعه ملي ،جمعيت و
جوامع عشايري در زمينههاي مختلف مانند وضعيت کوچ و استقرار ،نوع مسکن و سکونتگاه ،برخورداري از
امکانات عمراني و خدماتي ،وضعيت بهرهبرداريهاي دامي و زراعي دستخوش دگرگونيهايي شده و
ساختار اقتصادي ،اجتماعي و الگوي سنتي تحرک مکاني آنها متحول شده است و جمع اين ناپايداريها
با ظرفيتهاي سهلالوصول اما بي ريشه زندگي معاصر ،جوامع مذکور را مجبور به ترک و تبديل زندگي
کوچنشيني به انواع ديگر زندگي از جمله يکجانشيني کرده است(طهماسبي و همکاران .)68:1394،در
سده أخير تحوالت وسيعي در مورد شيوههاي سکنيگزيني به لحاظ اسکان و تداوم کوچ ،به تبعيت از
سياستها و رويکردهاي مختلف براي اين جامعه ايجاد شده است و مؤافقان و مخالفاني را با استداللهاي
متفاوت داشته است .گروهي معتقد به زندگي يکجانشيني و اسکان عشاير هستند و گروهي ديگر بر ادامه
زندگي کوچروي به عنوان يك شيوه زندگي که کارآيي خود را در طي قرون اثبات نموده است تأکيد
دارند(نوروزي و محموديان .)92:1394،بي شك اگر به تنوعبخشي و پايداري معيشت جوامع عشايري
پرداخته نشود ،امنيت غذايي ساير اقشار جامعه نيز به خطرخواهد افتاد .لذا براي تحقق اين امر نيازمند
شناسايي شيوه مناسب سکني گزيني و حرکت سريع از الگوي معيشتي سنتي به الگوهاي معيشتي پايدار
است که متناسب با نيازهاي جامعه امروزي و ظرفيتهاي محيطي باشد(سجاسي قيداري و
همکاران .)15 :1395،از آنجا که براي ساماندهي و توسعه زندگي عشاير ،شناسايي مناسبترين شيوه
سکنيگزيني از ضروريات تام است ،الزم است با الهام از شرايط جغرافيايي طبيعـي حـاکم ،باورهـاي
اجتمـاعي ،شرايط سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي منطقه ،راهکارهايي يکپارچه ارائه و اقدامات
مناسب انجام گيرد تا شکاف بين سطح زندگي اين جامعه با جوامع روستايي و شهري بيش از پيش
گسترده نشود(علي پور و حجت .)149 :1390،با عنايت به اينکه در شهرستان ايالم هر سه شيوه سکني
گزيني عشاير(کوچ ،اسکان و نيمه اسکان) وجود دارد و هر کدام از اين شيوه ها داراي تفاوتهايي در
خصوص دسترسي عشاير به زير ساخت ها و امکانات مناسب ،تنوع درشيوه زندگي ،توليد ،درآمد ،مالکيت،
اشتغال و  ...است .از اين رو اين تحقيق بدنبال پاسخ به اين سؤال است که مناسبترين شيوه سکني-
گزيني که بتواند پايداري معيشت عشاير شهرستان ايالم را فراهم کند کدام است ،تا بتوان از طريق
برنامهريزي اصولي و بستر سازي الزم در راستاي ساماندهي و ارائه خدمات مطلوب به عشاير شهرستان
ايالم گام برداشت.
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زندگي مبتني بر کوچ و مرتعداري نوع خاصي از معيشت ،در مناطق خشك و نيمه خشك جهان
محسوب مي شود که بر مبناي رمهگرداني و بهرهبرداري از مراتع و علفزارهاي طبيعي قوام يافته
است(حبيبيان و همکاران .)4۷5 :139۷،تخمين زده ميشود که بين  100تا 200ميليون نفر در دنيا به اين
روش زندگي کنند( .)Grahn,2008در ايران سابقه اين نوع زندگي به حدود  8هزار سال پيش بر مي-
گردد(امان اللهي بهاروند .)1392،که امروزه در گسترهاي با وسعت بيش از  963هزار کيلومتر مربع(نزديك
به  60درصد مساحت ايران) استقرار دارند .در ايران امروزه عواملي مانند آسيبپذيري شيوه زندگي کوچ-
نشيني در مقابل حوادث و بالياي طبيعي همچون خشکسالي ،سيل ،از بين رفتن مراتع ميانبند ،نبود
تعادل بين دام و مرتع ،مقرون به صرفه نبودن شيوه دامداري به روش سنتي ،فروپاشي ساختار و نظامهاي
ايلي ،عدم عالقه جوانان عشاير به ادامه زندگي کوچنشيني و از طرفي نياز به آموزش و بهداشت ،وجود
مشکالت اقتصادي و ضرورت برقراري ارتباط پويا با جامعه روند زندگي کوچ نشينان را به چالش کشانيده
است و عشاير کشور را در دو راهي کوچ يا اسکان قرار داده است(عليپور و حجت .)1390،از اين رو ،سير
تحوالت رخ داده کوچنشيني را به عنوان يك شيوه معيشت تحت تأثير قرار داده است.
معيشت پايدار در جامعه عشايري کشور حاصل چند دهه تالش و کوشش محققان و انديشمندان
براي ساماندهي فضايي بهينه عشاير و بهرهبرداري مناسب از منابع و ايجاد رابطه متعادل و متوازن ميان
انسان ،اجتماع و طبيعت است(طهماسبي و همکاران.(1394،با توجه به ضرورت مسئله تحقيق ،به صورت
کلي تحقيقاتي در اين راستا در کشور و خارج از کشور انجام شده اند که در زير به آنها اشاره ميشود.
کريمي و کرميدهکردي( )1394در مطالعهاي به بهرهبرداري از مراتع و لزوم متنوعسازي معيشت
خانوارهاي روستايي در شهرستان ماهنشان پرداختند .نتايج وابستگي زياد بهره برداران به دام و مرتع را
نشان ميدهد .اين در حالي است که استعدادهاي بالقوه ديگري در روستا وجود دارد که به داليل ضعف
دانش و آگاهي بهرهبرداران همچنين خدمات ترويجي به درستي استفاده نميشود و الزم است از طريق
برنامههاي ترويجي و اعمال ديگر سياستها ،زمينه تقويت دانش و مهارت بهرهبرداران براي استفاده از
ديگر فرصتها در روستا فراهم شود .نوروزي و محموديان( )1394در مورد بررسي تطبيقي شاخصهاي
اقتصادي و اجتماعي عشاير اسکانيافته و اسکاننيافته شهرستان کوهرنگ به اين نتيجه رسيدند که تفاوت
قابل توجه بين دو گروه در شاخصهاي اجتماعي مانند مشارکت ،آموزش ،امنيت اجتماعي ،بهداشت و
درمان است .با اين وجود به لحاظ شاخصهاي اقتصادي ازجمله درآمد ،مالکيت ،اشتغال ،ميزان توليد و...
تقريبا مشابه همديگر هستند و تفاوت قابل مالحظهايي بين دو گروه اسکانيافته و اسکاننيافته وجود
ندارد )Hua et al.,201۷(.به بررسي اثرگذاري داراييها بر راهبردهاي معيشتي بر روي  355خانوار در
فالت تبت چين ،با استفاده از الگوي الجيت چند گزينهاي پرداختهاند .يافتههاي آنان نشاندهنده چهار
گروه معيشتي مختلف است که از نظر داراييهاي معيشتي داراي تفاوت معنيدار ميباشند .سرمايههاي
انساني ،طبيعي و مالي داراي اثرگذاري معنيدار بر انتخاب راهبردهاي معيشتي هستند .به گونهاي که
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افزايش ظرفيت کار و اعتبارات بر انتخاب راهبردهاي غير کشاورزي اثرگذار بوده و در مقابل افزايش زمين
زراعي باعث جهتدهي خانوارهاي روستايي به انتخاب راهبردهاي کشاورزي شده است.
( )Jiao et al.,201۷با استفاده از چارچوب معيشت پويا 414 ،خانوار در  15روستاي کامبوج را در
دو سال  2008و  2012بررسي کردند .نتايج نشان داد که خانوارهاي روستايي از پنج راهبرد معيشتي
مستقل ،پيروي ميکنند .فرصتها ،مشوقها و فشارها باعث تغيير معيشت % ۷0خانوارهاي روستايي طي
زمان شده است .افزون بر اين ،تحصيالت ،مالکيت داراييهاي فيزيکي و دسترسي به زيرساختها از عامل-
هاي مؤثر بر انتخاب راهبردهاي سودآور بوده است )Fang et al.,2016(.رابطه داراييها و راهبردهاي
معيشتي را براي ساکنين باال دست حوضه رودخانه مينجيانگ چين ،بررسي کردند .يافتههاي پژوهش
نشان داد که سرمايههاي انساني و طبيعي داراي اثرگذاري مثبت و معنيدار بر اتخاذ راهبرد مزرعهاي و
سرمايههاي مالي و اجتماعي داراي اثرگذاري مثبت و معنيدار بر انتخاب راهبرد غير مزرعهاي هستند.
( )Daniz et al.,2013در خصوص شناسايي راهبردهاي توسعه معيشت در منطقه آمازون برزيل سه
دسته متفاوت راهبرد معيشت را معرفي مينمايند که ساکنان منطقه مورد مطالعه از طريق آنها امرار
معاش نمودهاند .اين راهبردها عبارتند از :مجموعه راهبردهاي دامپروريمحور ،متنوعمحور و راهبرد
غيرکشاورزيمحور (Bhaundaari,2013) .مطالعه با عنوان تغيير معيشت روستايي ،سرمايه خانوار ،منابع
جامعه و تحول معيشت انجام داده است .يافتههاي وي حاکي از آن است که وجود نيروي کار خانوار
خصوصا جوانان ،دسترسي به زمينهاي حاصلخيز و مالکيت احشام مانع تصميم براي تحول شبکه
معيشت و تأثير بر آن شدهاند .افزون بر آن نسبت خانوارهاي غير کشاورز در اين اجتماع )روستاييان) ،به
طور قابل توجه و مثبت ،معيشت روستاييان را تحت تأثير قرار داده است)Morse&McNamara,2013(.
در کتاب رهيافت معيشت پايدار :نقدي بر تئوري و عمل ،برخي پاسخهاي کاربردي را براي سئواالتي از
قبيل ،ما چگونه ميتوانيم اصول پايداري را در دنياي واقعي و در جوامعي با ملل در حال توسعه جايي که
عدم اطمينان به درآمد ،قاعدهاي مشکل زا است به کار گيريم ،مطرح ميکنند .نتيجهگيري اصلي کتاب
اين است که بايد از طريق قطبهاي داخلي بين ملل توسعهيافته و در حال توسعه ،پذيرش يك مفهوم
بسيار جهاني سبك زندگي پايدار و يك رهيافت بسيار متنوع و جامعي که بتواند تحت زندگيهاي پايدار
به حيات خود ادامه دهد را شامل شود تا فراتر از مفهوم خود معيشت پايدار حرکت کنيم(Alba,2011) .
در مطالعهاي با عنوان تحليل تأثير تعاونيهاي مرزنشينان بر معيشت پايدار روستايي دريافت که تعاوني-
هاي شهرستان سراوان در دستيابي اعضاء به شاخصهاي معيشت پايدار ،موفقيت چنداني به دست
نياوردهاند و به جز دو روستا که در حالت معيشتي پايدارتري قرار دارند ،ساير روستاهاي نمونه در حالت
نيمه پايدار و ناپايدار قرار دارند.
در تحقيق حاضر پس از بازخواني مباني نظري نسبت به استخراج و تعيين مفاهيم محوري آن اقدام
گرديد .سپس ارتباط مفاهيم مزبور در يك ديدگاه تلفيقي و جامع با مفهوم اساسي تحقيق(شيوههاي
سکنيگزيني) مشخص شد ،در قدم بعدي مصاديق علمي و تجربي مفاهيم محوري مورد مطالعه نيز مبني
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بر مباني نظري و انجام فاز اکتشافي تحقيق مشخص و همگي در ارتباط نظامند در قالب مدل مفهومي
تلفيق گرديد.
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 )3روش تحقیق

اين تحقيق به لحاظ ماهيت دادهها از نوع تحقيق ترکيبي است که از رويکرد کمي و کيفي به صورت
ترکيبي استفاده مينمايد .و بر اساس نحوه گردآوري دادهها از نوع توصيفي است چرا که به دنبال توصيف
وضعيت جامعه مورد مطالعه خواهد بود و بر مبناي هدف ،کاربردي است.
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شکل  .1مدل مفهومي تحقیق
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در بخش کيفي اطالعات ميداني گردآوري شده از جامعه هدف ،به منظور دستيابي به مدل ميداني
تحت عنوان شناسايي معيارهاي پايداري معيشت با استفاده از تکنيك مدل داده بنياد ،براي انجام کد
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پژوهش حاضر بر اساس پارادايم کيفي و روش نظريه بنيادي با استفاده از مطالعه اسنادي و مطالعات
ميداني انجام ميشود که در آن از روش نظريه پايهور براي تحليل عميق دادههاي برخاسته از نمونههاي تحقيق
استفاده ميشود .محدوده مکاني و جغرافيايي اين تحقيق شهرستان ايالم است .براي جمعآوري دادهها از
پرسشنامه و مصاحبة عميق ،مشاهده مستقيم ،تهية عکس و فيلم استفاده ميگردد .در اين تحقيق ابتدا از طريق
گراندد تئوري معيارهاي توسعه پايداري معيشت عشاير مورد شناسايي قرار ميگيرند ،سپس با استفاده از روش
پيمايش و از طريق ابزاري بنام پرسشنامه ،معيارها کد گذاري و اولويتبندي ميشوند و با استفاده از تحليل
سلسله مراتبي با هم بصورت دو به دو مقايسه ميگردند و در نهايت شيوه مناسب سکنيگزيني عشاير به عنوان
الگوي مناسب معرفي ميشود.
جامعه آماري در بخش کيفي شامل تسهيلگران ،پيشروان و خبرگان عشاير ميباشند که از نظرات آنها
براي استخراج عوامل مؤثر بر پايداري معيشت عشاير شهرستان ايالم استفاده شده است و در بخش کمي شامل
متخصصان و صاحب نظران علمي و اجرايي در حوزه پايداري معيشت عشاير با حداقل مدرک تحصيلي
کارشناسي در بخشهاي اجرايي و تحقيقاتي دولتي و غير دولتي در شهرستان ايالم است ،که تعداد آنها  9نفر
است .در اين تحقيق در بخش کيفي با روش نمونهگيري هدفمند و نه تصادفي ،نمونه به مرور انتخاب گرديد و با
توجه به استراتژي تئوري داده بنياد در اين پژوهش ،نمونهگيري از آغاز مطالعه به طور تفصيلي برنامهريزي نشد
ولي به موازات پيشرفت پژوهش متمرکز گرديد و زماني پايان پذيرفت که همه دستهبنديها اشباع شدند ،يعني
نمونهبرداري تا زماني ادامه يافت که نمونههاي بعدي ،مطالب تکميلکنندهاي به اجزاي تشکيلدهنده تئوري
اضافه نميکرد .روش مورد استفاده در اين بخش گلوله برفي بود .که تعداد  14نفر از تسهيلگران ،پيشروان و
خبرگان عشاير شهرستان بودند که اطالعات به روش مصاحبه باز از آنها جمع آوري شده است .در اين تحقيق
در بخش کمي ،جامعه آماري بصورت نمونهگيري غير احتمالي و ترکيبي از روشهاي هدفمند و زنجيرهاي
شناسايي شدند ،که اين افراد شامل متخصصان و کارشناسان امور عشاير و صاحبنظران علمي بودند.
تحليل دادهها در روش داده بنياد ،بر اساس کد گذاري انجام ميشود و در بخش کمي محاسبات انجام
شده با استفاده از نرمافزار EXPERT CHOICE2000انجام شده است .با استفاده از اين نرمافزار ابتدا بايد
ساختار درختي مورد نظر را ترسيم و دادههاي مقايسه زوجي را به محيط نرمافزار وارد کرد .سپس عمليات مهم
نظير تعيين وزن (اولويت) معيارها و گزيدارها و محاسبه نرخ سازگاري محاسبه ميشود .براي انجام تصميمگيري،
عالوه بر معيارها ،وجود چند گزيدار نيز ضروري است تا تصميمگيرنده /تصميمگيرندگان( با کمك معيارهاي
مورد نظر ،گزيدار(هاي) مناسب را انتخاب نمايند .در اين بخش از پژوهش ،شيوههاي سکنيگزيني در نقش
گزيدارهاي تصميمگيري هستند .هدف از تصميمگيري ،انتخاب شيوه سکنيگزيني مناسب از بين آنها بوده
است.
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گذاري باز با اختصاص يك کد به هر جمله و تالش براي شناسايي حداکثر متغيرها انجام شد تا از بررسي
کامل آنها اطمينان حاصل شود ،يادداشتهاي ميداني تحقيق و دادههاي جمعآوري شده چندين بار مرور
و بازبيني شد و پس از استخراج جمالت اصلي آنها ،اجزاي مشابه و معنيدار مباحث به صورت کدهايي
ثبت شد ،که به 6۷کد رسيد و براي هر کدام از نکات اصلي و محوري يك کد انتخاب شد .بدين ترتيب
نکات اصلي و محوري حاصل با کدهايي مشخص شدند.
در مجموع در مرحله کد گذاري باز6۷کد اوليه و  6مقوله اصلي ايجاد گرديد که خروجي آن بصورت
تفصيلي در جدول  1ارائه گرديده است.
جدول  .1کد گذاري بر اساس مدل شانون
رديف

نکات کليدي مصاحبه

1

حذف دالالن باعث افزايش درآمد حاصل از توليدات دامي

درآمد حاصل از توليد محصوالت
دامي

پايداري اقتصادي

2

عدم مهاجرت به شهرها به دليل اشتغال مولد در منطقه

عدم مهاجرت به شهرها

پايداري سرمايه
انساني

3

خريد تضميني کم محصوالت توسط دولت

امنيت شغلي

پايداري اقتصادي

4

تاثير وجود آبهاي زير زميني و رو زميني در انجام فعاليت هاي
اقتصادي

وجود آبهاي زير زميني و رو زميني

5

برداشت گياهان دارويي بعنوان يك فعاليت درآمد زا

تنوع گونه هاي گياهي

6

دسترسي به علوفه کافي عاملي موثر در نگهداري دام

کميت علوفه

۷

توجه به دانش بومي در برنامه ريزي ها و اجراي برنامه هاي
آموزشي

توجه به دانش بومي

8

غني بودن آداب و رسوم محلي

فرهنگ و رسوم محلي

9

وجود خانه هاي بهداشت در سالمت عشاير

خدمات بهداشتي درماني

10

اندازه جمعيت خانوار هاي عشايري بعنوان يك پتانسيل

اندازه جمعيت

11

برگزاري کالسهاي آموزشي ترويجي توسط امور عشاير و جهاد
کشاورزي

خدمات آموزشي ترويجي

12

احترام به افراد مسن و با تجربه

حضور افراد با تجربه

13

مشارکت در انجام بسياري از کارهاي گروهي به ويژه مرتعداري

مشارکت گروهي

14

وجود مکان ثابت و مشخصي در فصل قشالق و ييالق

تعلق مکاني

15

حفظ حقوق عشاير بصورت عرفي

حفظ حقوق عرفي عشاير

16

دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي از الزامات زندگي عشايري

دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي

1۷

کمبود امکانات زيرساختي مناسب

نبود زير ساخت

18

تخريب بيشتر راههاي عشايري در زمان بارندگي

دسترسي به راه مناسب

19

به ندرت وجود داشتن شبکه گاز رساني

دسترسي به گاز

20

هزينه زياد نگهداري و تأمين نهاده هاي دامي

تعداد دام

پايداري
محيطي

زيست

پايداري فرهنگي

پيامد

پايداري سرمايه
انساني
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مفاهيم

مقوله هاي فرعي

مقوله هاي
اصلي

پايداري اجتماعي

پايداري اقتصادي

زمينه اي
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23

عمده درآمد حاصل از توليد محصوالت غيردامي مربوط به
کشاورزي و باغداري

درآمد حاصل از محصوالت غيردامي

24

حاصلخيزي خاک باعث رونق توليد و دامپروري مناسب

خاک منطقه

25

تاثير تنوع گونه هاي گياهي بر کيفيت گوشت

تاثير تنوع گونه هاي گياهي

26

تاثير کيفيت علوفه در رشد دام

کيفيت علوفه

2۷

موثر بودن گياهان دارويي منطقه در درمان بسياري از بيماريها و
ناراحتي ها

تاثير گياهان دارويي

28

مناسب بودن آب و هواي مناطق عشايري

آب و هوا مساعد

29

اعتقاد به آموزه هاي مذهبي بيشتر در مناطق عشايري

آموزه هاي مذهبي

30

عشاير ميراث داران فرهنگ اصيل

فرهنگ

31

ارزشمند بودن دانش بومي افراد باتجربه در مناطق عشايري

ارزشمندي دانش بومي

32

بازي هاي بومي محلي مختص مناطق عشايري

بازي بومي محلي

33

عدم امنيت شغلي به داليلي نظير خشکسالي و بيماريهاي دامي

عدم امنيت شغلي

34

اقتصاد خانوارهاي عشاير تحت تأثير داشتن تعداد دام

داشتن دام

35

نبود برند خاص عشايري در شهرستان جهت بازاريابي توليدات

بازاريابي محصوالت

36

هزينه هاي باالي بسته بندي و نگهداري محصوالت

بازاريابي توليدات

3۷

وجود مشکالت بر اثر نوسانات درآمدي با توجه به کمبود نقدينگي

38

وجود مکان مناسب جهت نگهداري علوفه باعث کاهش هزينه
زندگي عشاير

هزينه تامين علوفه

39

عدم وجود پساب صنعتي در مناطق عشايري

آلودگي هاي زيست محيطي

40

کمتر بودن آلودگي صوتي در مناطق عشايري

آلودگي هاي صوتي

41

رايج بودن ازدواج هاي فاميلي و خويشاوندي

وابستگي قومي

42

متفاوت بودن مراسم عروسي و عزا در مناطق عشايري

گوناگون بودن مراسمات

43

عدم توسعه اقامتگاههاي بومگردي در مناطق عشايري

تعداد کم گردشگر

44

نوسانات درآمدي باعث مهاجرت شده است

مهاجرت به شهرها

45

بيشتر بودن يکدلي و اتحاد در بين عشاير

اتحاد و انسجام در سطح سامان
عرفي

46

درگيري هاي قومي قبيله اي کمتر

وجود درگيري هاي قومي قبيله اي

4۷

کمتر شدن اعتماد به عشاير به همديگر

اعتماد عشاير به يکديگر

48

امنيت شغلي کمتر به علت نبود درآمد ثابت

نا امني شغلي

49

نبود صنايع تبديلي و مشکالت بازاريابي و بازار رساني محصوالت

بازاريابي محصول

50

رواج بسياري از سنتهاي قديمي در بين عشاير

سنتهاي قديمي

نوسانات درآمدي

پايداري
محيطي

زيست

پايداري فرهنگي
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22

کم بودن تنوع اشتغال در مناطق عشايري نسبت به شهر

سطح اشتغال

پايداري اقتصادي

پايداري فرهنگي
پايداري سرمايه
انساني

پايداري اجتماعي

پايداري اقتصادي

محوري
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21

هزينه باالي ايجاد و مديريت اقامتگاههاي بومگردي عشايري

درآمد حاصل از توريسم
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51

استفاده از نيروي کار بيرون بعلت مهاجرت جوانان

تامين نيروي کار خارج از خانواده

52

استفاده از نيروي کار دسته جمعي خانوادگي در انجام فعاليت
هايي نظير درو

نيروي کار خانوادگي

53

بيشتر بودن تعداد افراد خانواده در بين عشاير نسبت به شهر

اندازه جمعيت

54

محدود بودن اشتغال براي زنان در جامعه عشايري

محدوديت اشتغال زنان

55

حل شدن اختالفات توسط ريش سفيدان و معتمدين

حضور افراد با تجربه

56

هزينه گران تهيه گاز جهت پخت و پز

تهيه گاز

5۷

باال بودن هزينه حمل و نقل در مناطق عشايري

تردد مناطق عشايري

58

فاسد شدن مواد غذايي  ،عدم امنيت در نگهداري شبانه گله به
علت عدم دسترسي به برق

عدم دسترسي به برق

59

به فروش رساندن سريع محصول با وجود جاده مناسب

دسترسي به راه

60

عرضه وسايل و امکانات ضروري فعاليت دامداري از طريق شبکه
هاي تعاوني

تامين نهاده از طريق شبکه تعاوني

61

اجرا نشدن بيمه سالمت براي تمامي عشاير

دسترسي به انواع بيمه

62

نداشتن ضامن معتبر جهت گرفتن تسهيالت بانکي

دسترسي به تسهيالت بانکي

63

بيشتر شدن زمان بازپرداخت تسهيالت عشاير

دسترسي به تسهيالت

64

نبود بستر سازي سرمايه گذاري و منابع مالي جديد در مناطق
عشايري

بستر سازي سرمايه گذاري

65

خواندن دعاي باران در زمان خشکسالي

اعتقادات مذهبي

پايداري فرهنگي

66

واکسيناسيون دام و توزيع داروهاي مورد نياز دام ها توسط
دامپزشکي

خدمات دامپزشکي

پايداري سرمايه
انساني

6۷

اعتماد عشاير به کارکنان دستگاههاي دولتي

اعتماد عشاير به کارشناسان و
مروجين

پايداري سرمايه
انساني

پايداري اجتماعي

پايداري فيزيکي

مداخله گر
پايداري اقتصادي
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

از طريق مصاحبه و با استفاده از تکنيك مدل داده بنياد و با استفاده از نرمافزار  maxqdaمعيارها و
زير معيارهاي پايداري معيشت عشاير شهرستان ايالم مشخص شدند که در ذيل معرفي ميشوند:

الف) پايداري فيزيکي

ب) پايداري اقتصادي
 تعداد دام دسترسي به تسهيالت بانکي -درآمد حاصل از توليدات دامي

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.5.0

 دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي -دسترسي به راه مناسب
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ج) پايداري زيست محيطي
 وجود آبهاي زير زميني و رو زميني تنوع گونههاي گياهي -کميت علوفه

چ) پايداري فرهنگي
 فرهنگ و رسوم محلي توجه به دانش بومي -وابستگي قومي

ح) پايداري اجتماعي
 مشارکت گروهي حفظ حقوق عرفي عشاير -اعتماد به کارشناسان و مروجين

 نيروي کار خانوادگي خدمات آموزشي ترويجي -عدم مهاجرت به شهرها
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د) پايداري سرمايه انساني
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در تحقيق حاضر با مطالعه دادهها و بررسي مقولهها و الگوهاي پارادايمي ،عوامل مؤثر بر پايداري معيشت
عشاير تحت عنوان الگوي پارادايمي و عناصر مدل نظريهاي زير حاصل شد.

سازگاري مورد قبول پاسخهاي متخصصان به ارزيابيها را داشته است (

).

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.5.0

در اين تحقيق جهت شناسايي شيوه سکنيگزيني مناسب از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده
گرديده است .همانطور که نتايج جدول  2نشان ميدهد مناسبترين شيوه براي هريك از معيارهاي
پايداري فيزيکي ،پايداري اقتصادي ،پايداري زيستمحيطي ،پايداري فرهنگي ،پايداري اجتماعي ،پايداري
سرمايه انساني شيوه کوچنشيني گزارش شده است .نرخ ناسازگاري بدست آمده براي هر قسمت نشان از
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شکل  .2معیارهاي پايداري معیشت عشاير
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جدول  .2اولويت بندي شیوه هاي سکني گزيني مناسب عشاير شهرستان ايالم با توجه به معیارها
شيوه هاي سکني گزيني به ترتيب اولويت و درصد مربوطه

*IR

اولويت

معيارها (سطح )1

1

پايداري فيزيکي

M
44.94

1

پايداري اقتصادي

M
41.92

A
29.24

3

پايداري زيست محيطي

M
44.25

A
26

S
2۷.۷5

4

پايداري فرهنگي

M
39.92

A
34.۷8

S
25.3

0.000۷1

5

پايداري اجتماعي

M
39.85

A
29.1۷

S
30.98

0.001۷1

6

پايداري سرمايه انساني

S

0.00126

1

2

3

A
29.23

S
25.83

0.00198

S
28.84

0.0008
0.000838

M
41.63

A
2۷.94

30.43

(ضريب ناسازگاري) *IR:Inconsistency ration

 )5نتیجهگیري

 مهمترين چالش پايداري فيزيکي:

نبود زير ساختهاي مناسب که با يافتههاي ( )Jiao et al.,201۷همخواني دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.5.0

اهميت توجه به پايداري معيشت و شناسايي شيوه سکنيگزيني مناسب عشاير که يکي از ارکان
دستيابي به توسعه پايدار روستايي است ،ضروري به نظر ميرسد و با در نظر گرفتن اهميت و نقش
تاثيرگذاري که معيشت پايدار در زندگي خانوارها دارد ،هم چنين افزايش نرخ بيکاري در ميان عشاير
و روستاييان و عدم توانايي برآورده ساختن نيازهاي اوليه زندگي که ناشي از نبود يك معيشت پايدار
است ،توجه به اين موضوع از ضروريات است .مادامي که زندگي خانوارهاي عشاير با چالش فقر در پي
نبود حداقل استانداردها براي زندگي مواجه شود ،موجب تحتالشعاع قرارگرفتن تمام ابعاد زندگي
آنان ميشود و مشکالت وسيعي در سطح گسترده از جمله مسائل اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و
رواني به وقوع ميپيوندد .از اين رو ساماندهي و توجه به برقراري يك معيشت پايدار در سطح
خانوارهاي عشايري و روستايي بايد در اولويت ويژهاي قرار گيرد(حيدري ساربان و عبدپور.)139۷،
اين تحقيق با تکيه بر نظرات و ديدگاههاي تسهيلگران و پيشروان عشاير و اعضاء هيئت علمي،
کارشناسان امور عشاير و اتحاديه تعاونيهاي عشايري اقدام به شناسايي مهمترين چالشها در مسير
پايداري معيشت عشاير و انتخاب شيوه مناسب سکنيگزيني نموده ،که در زير به آنها پرداخته شده
است:

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

همانطور که در شکل  2مالحظه ميشود با توجه به اولويتهاي مشخص شده (وزن نسبي) ،شيوه
کوچنشيني داراي باالترين اولويت بوده و شيوه اسکان نيز پايينترين اولويت را به خود اختصاص داده
است.
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 مهمترين چالش پايداري اقتصادي:
کمبود نقدينگي که با نتايج تحقيقات ( )Hua et al.,201۷همخواني دارد.

 مهمترين چالش پايداري زيستمحيطي:

کمبود منابع آبي کافي و سالم که با نتايج يافتههاي حبيبيان و باراني( )139۷همسو است.

 مهمترين چالش فرهنگي

عدم توجه به دانش بومي که با نتايج تحقيقات يوسفي و همکاران( )1395همخواني دارد.

 مهمترين چالش اجتماعي

عدم مشارکت گروهي در سالهاي أخير که با نتايج تحقيقات يوسفي و همکاران( )1395همسو است.

 مهمترين چالش سرمايه انساني

عدم تمايل نيروي کار خانوادگي در فعاليتهاي عشايري و مناسبترين شيوه براي هريك از
معيارهاي پايداري فيزيکي ،پايداري اقتصادي ،پايداري زيست محيطي ،پايداري فرهنگي ،پايداري
اجتماعي ،پايداري سرمايه انساني شيوه کوچنشيني است.

پیشنهادها

-

-

-

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.5.0

-
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با توجه به اينکه شيوه کوچنشيني بيشترين اولويت را در بين ساير شيوههاي سکنيگزيني در جهت پايداري
معيشت عشاير شهرستان ايالم دارد لذا پيشنهاد ميگردد ساماندهي کوچ عشاير براساس نظام مديريت محلي در
محدوده زيستبومها انجام گيرد و تعامل سازنده عشاير با محيط زيست و منابع طبيعي و رابطه متعادل و پايدار
دام و مرتع در زيستبومهاي عشايري تقويت گردد؛
تأمين سهم مناسب عشاير از حمايتهاي مالي و خدماتي دولتي به منظور ايجاد عدالت ،رفاه اجتماعي و توسعه
زير ساختها در مناطق عشايري؛
توسعه آموزش رسمي و غير رسمي خانوارهاي عشاير شامل آموزشهاي فني ،مهارتي و ترويجي متناسب با
نيازهاي جامعه عشايري؛
تنوعبخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي در جامعه عشايري با بهرهگيري از امکانات ،قابليتها و استعدادهاي مناطق
عشايري به منظور ايجاد ،بهبود و توسعه اشتغال ،افزايش درآمد و کمك به نگهداشت جمعيت در زيستبومها
انجام گيرد.
افزايش توانمنديهاي توليدي عشاير با استفاده از فنآوري مناسب و دانش و مهارتهاي بومي آنها؛
آمادهسازي عشاير براي بيمه نمودن خود ،دام و ساير محصوالت با تهيه و اجراي برنامه آموزشي؛
تقويت جاذبههاي گردشگري و فرهنگي جامعه عشايري با توجه به قابليتها و ظرفيتهاي طبيعي ،اجتماعي،
فرهنگي عشاير و تالش براي نهادينه کردن و بهرهبرداي مطلوب از آنها؛
تامين امنيت اجتماعي در محدوده هاي زيست بوم با مشارکت عشاير؛
ارتقاء ميزان شاخصهاي دسترسي و برخورداري عشاير از طريق اجراي آئيننامه ساماندهي عشاير؛
بهرهگيري از فنآوري مناسب به منظور افزايش قابليت انطباق زندگي عشاير با عوامل محيطي و مهار آسيبها و
خسارت ناشي از حوادث طبيعي در قلمرو زيست بومها با توجه به ضرورت (پيشگيري از سيل ،خشکسالي ،بيابان-
زايي و سايرحوادث ) و تأمين ايمني پايدار براي عشاير در برابر تهديدها و موانع طبيعي؛ و
انجام تحقيقات و مطالعه مناطق مستعد در عرصه زيستبومهاي عشايري به منظور ساماندهي کوچ.
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