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 درآمد خانوار نیتأماسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در  ثیرأت

 (موردی: زنان عشایر سیستانیۀ طالع)م 

 

 دانشگاه مازندرانروستایی  یجغرافیا استاد -*فرامرز بریمانی

 روستایی دانشگاه زابل یزیر برنامهدانشیار گروه جغرافیا و  -نیافاضل غریب

 روستایی یزیر برنامهکارشناس ارشد جغرافیا و  -زهرا صیادی

 

 20/29/2931تأیید نهایی:   72/27/2937پذیرش مقاله: 

 

 دهکیچ
دگرگونی ان و کاست اسیس یبا اجرا اما ،اند داشته یتوجهشایانروزمره نقش  یها تیفعالر همواره در یزنان عشا

آنچه در عمل اتفاق  .است کرده ر و تحولییتغ ریر نیرد زنان عشاکارکآن نقش و  دنبال به، و ندهوچکعشایر  یزندگ

 تنها نهی طورکل به از سوی دیگر است. در این روند، شده تیهداو اسکان خودجوش و  سو کیفروپاشی از  ،افتد یم

شده است و نقش  تر میوخ شان یزندگت یل ماهیدلخاص، به طور به یریوچندگان، بلکه نقش زنان عشاکت یوضع

 ،یآمار ۀجامع. است یاربردک-یا توسعه ق از نوعیقن تحیا .یابدمی کاهش شدت بهمعاش خانواده نیز  نیتأمزنان در 

ز ا 2رانکوکخانوار است. با استفاده از فرمول  712شهرستان زابل واقع در سیستان با  افتهی اسکان ۀپنج سامان شامل

از هم و  ها سامانه یدور دلیله بهکد، شخانوار انتخاب  سرپرست 242همسران  ،تصادفی یریگ نمونهطریق 

 .دش یدو پرسشنامه طراح ها داده یآور جمع یبرا .شده استپرسش  زن 274 از ها آنبه  یالت ناشی از دسترسکمش

با توجه به بررسی تطبیقی از  .است شده پر یدوم توسط خبرگان محل ۀپرسشنامو ر یاول توسط زنان عشا ۀپرسشنام

نقش زنان عشایر در تولید نامناسب است و  افتهی اسکانوضعیت عمومی عشایر  دو مقطع قبل و بعد اسکان،

ن تضعیف یعبارتی باست. به افتهی  کاهشف و درآمد خانوار نیز یپس از اسکان تضع یدست عیصنالبنی و  یها وردهآفر

ان کاست اسیس گفت که توان یم ها افتهیبراساس وجود دارد.  یدار یمعن ۀرابط ،نقش تولیدی زنان و درآمد خانوار

 نبوده است. زیآم تیموفقمورد مطالعه  یها سامانهر در یعشا
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 6مقدمه

 .(24: 2922 ،یزدی ی)پاپل شود یمم یتقس (...ر وی)اعم از عشا کن و متحرین، روستانشیت به سه گروه شهرنشیجمع

. 7، یبر دامداریشت مبتنیمع ۀویش .2هستند:  یاصل ویژگی یه داراک دهند یم شکیلت ریت را عشاین جمعیاز ا یبخش

 (.2 :2903 ،بریمانیی )لیا-یا فهیطاساختار قدرت  مراتب سلسله .9، یعیگان از مراتع طبیرا ۀبه علوف یابیدست یوچ براک

خلدون ابن دارند. دیتأکط اکولوژیکی شرای با بر سازش هعمدطوربه ،از زندگی هاین شیو یریگ شکلعلت  مورددر

ط یپاسخ به شراعی ازگاری را نوس(، چنین 7224) 7چالز. داند یم طبیعی با محیط سازش نوعیک ( آن را 2932)

ران دیگو  9من دورف .داند یمزمین  ۀبند خشک کرن کمراکنااز سوی س یاسیو س یاجتماع، یعیطب، یطیمح ستیز

(، نیز چنین 7222)4پری. وجود داردمعناداری  ۀعشایر با کوچ پرندگان دریایی رابط ۀ(، معتقدند بین کوچ جامع7222)

 کردهیید أت انسانی در کشور غنا )غرب آفریقا( یها اجتماع یها واکنشرا بین تغییرپذیری اکوسیستم دریایی و  یا رابطه

توانا  .اند دادهبا نوسانات محیط ساحلی سازش خود را  عشایر شمال کامرونکه  استنشان داده  نیز (7227) 1پامو .است

یکی از اشکال زندگی اجتماعی و  عنوان بهبا وجود قدمت زندگی عشایری  اند دادهنشان  ( نیز2902) یمانیبر( و 2927)

 ۀنقطهمزاد و  عنوان به ینیکجانشیداشت که اسکان و  توجهامروز، باید به این نکته به استمرار این الگوی زیستی تا 

به  و عشایری به علل مختلف ۀکوچند، ایالت و طوایف تاکنونتاریخ  وایلپایان زندگی کوچندگی همواره مطرح است. از ا

: 2902میزبان،  و اکبریاند ) آورده یاجباری، مصلحتی یا اختیاری دست از کوچ کشیده و به یکجانشینی رو یها صورت

گرفت  بیشتری ریتأث یریعشا تیجمع ،یشرفت و گسترش فناوری( و پیالدیم 2212) یانقالب صنعتبا وقوع  ، اما(42

را تا حدودی  در مغولستانرفتن زندگی کوچندگی (، از بین7222) 3اپتون. (291 -294 :2902 ران،دیگپور و یلطفعل)

ار آمدن ک یرو (،2932هی )لالامان دیدگاهاز . داند یم( نوسازی) ونیزاسیمدرن استیس بایشت مع ۀاین نوع از شیو ۀمواجه

بوده  مؤثرایران  یریت عشایجمع یدر دگرگون سیاست نوسازی ارچوبچدر )تخته قاپو(  یان اجبارکاس ۀبرنامرضاشاه و 

 دشمطرح  یرفاه عمومدر ایران نیز با اهداف بهبود نسبی  یریجامع مناطق عشا ۀتوسعطرح پس از انقالب اسالمی است. 

جهانی و شبه  یدار هیسرماروند رو به گسترش نظام  زیرا ؛چندانی نداشتتوفیق  این اقدامات اما (،2902 ،ییموال)

ت یماهکه  یا گونه به، داد یم حرکترا در مسیر فروپاشی  یریعشا عۀجام ،بیش از گذشتههمچنان  داخلی یدار هیسرما

 یسیدگرد دچار (94: 2932 ،یالله امان) کرد یمدا یپ یط تجلیانسان با مح یدر قالب سازش فرهنگ ینینش کوچ یزندگ

قوع ، ورگذاریتأثموارد کلی بر عالوه زیرا ،کند یمصدق  تر شیب)سیستان(  ۀمطالعمورد عشایر مورد بازخورد در این .شد

 القییآنان را در مراتع شده و  افزوده بر علت( 2903و استمرار آن تا سال  2922دوم سال  ۀمی)ن ریاخ یها یخشکسال

عشایر سیستانی طی این ؛ بنابراین، (03: 2922 ،یغفاراست ) ن بردهیاز ب (دشت سیستان) و قشالق خراسان جنوبی()

(. برای 2907 ،یمانیبراند ) گرفته قراردر معرض فروپاشی بیشتری  و یانسان یدهایو تهد یطیمح یدر تنگناها ها سال

از  یارکریوچنده زکر یبرای بهبود عشا نمونه، عنوان بهشد.  ارائه مختلفی یها حل راه، در سیستان وضعیتاز این  رفت برون

استفاده از  ،و برای طوایف نارویی(، 2904 ،یمانیبه همراه با نگهداری گاو سیستانی )بر یگردان رمه ۀویش طوایف سیستانی،

و اسکان  سو کیفروپاشی از  ،افتاده ، اما آنچه در عمل اتفاق(2903 ،یمانیبر) دششنهاد یپ نمراتع غرب دشت سیستا

 یریزنان عشا بلکه نقش ،یطورکل به وچندگانکت یوضع تنها نه در این روند، است.از سوی دیگر  شده تیهدادجوش و خو

یافته است.  کاهش نیز معاش خانواده نیتأمدر  زناننقش  و شده است تر میوخ شان یزندگت یل ماهیدلبه خاص، طور به
                                                                                                                                               

 وبلوچستان به راهنمایی فرامرز بریمانی تهیه شده است.ۀ کارشناسی ارشد است که در دانشگاه سیستاننام انیپا. این مقاله برگرفته از از 2

2  . Scholz 

3  . Dorfman 

4. Perry 

5. Pamo 

6  . Upton 
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 نقش زنان عشایر سیستانی در زیر، یها هیفرضد و با طرح شسیستانی انتخاب  ۀافتی اسکانبرای آزمون این ادعا، عشایر 

 شد.بررسی  بل و بعد از اسکاندو مقطع قتطبیقی در  صورت بهدرآمد خانوار  نیتأم

 ؛ف شده استیان تضعکنسبت به قبل از اس افتهی اسکان یستانیر سیزنان عشاتولیدی  نقش .2

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ،و درآمد خانوار یستانیر سیزنان عشا تولیدی ف نقشین تضعیب .7

 

 مبانی نظری پژوهش

 صورت بهن تحول هرچند ی، اابدی یمر و تحول ییتغ روکوچ ۀشت جامعیمع ۀویآن، ش یه طکاست  یندیر فرایان عشاکاس

، یفرهنگ یدر مبان یرات اساسیی، ناظر بر تغشود یمثابت شناخته  ساکنم در ینیکجانشیو  یروکوچ کبا تر یظاهر

 ۀدادن زندگی جامعبرای سامان (.227 -31: 2937 ،راندیگو  یاحیاست )ر ریعشا یزندگ یستیو ز یاقتصاد-یاجتماع

 .استتبیین در قالب مفهوم اسکان عشایر قابل ها آنکار گرفته شد، که غالب همختلفی ب یها وهیشی عشایر

 

 (یان اجبارکاسقاپو ) تخته (فال

با  که شود یمخان شناخته از سیاست رضا «تخته قاپو»بیشتر با عنوان  اما، شد یمدور اعمال  ۀگذشتان اجباری از اسک

ز کآوردن قدرت متمروجودبهرا در جهت « تخته قاپو» اوندیکرو نشد. هنخبگان روب ژهیو به (عشایری ۀجامع) یعموماقبال 

 یشناس جامعه، یاسیس یها دانشبودن رضاشاه، همدستان و مشاورانش از بهره یباز  یبد آن را ناش یو اجرا کند یمعنوان 

 یدائیصو  (2933) یشهباز ،(2932) ییموسا ،(2932بهاروند ) و یالله امان .(224: 2903اوند، کی) داند یم یشناس مردمو 

اعمال این سیاست را درست ( 2937)لمتون  هرچند .دانند یمن یر با نظام نویعشا ییارویرواین سیاست را نوعی (، 2933)

همراه بود که  ییها تیموفقبا  یا برخی نیز بر این باورند که این اقدام رضاشاه داند یمدر اجرا  آن رااما ناکامی  ،نستهدا

رنگ و سوگند دروغ و ین آنان از راه نیانداختن سران و معتمدبه دامالت هر منطقه، یف و این طوایب یانداز تفرقهمرهون 

 (.77: 2933، فر نیشاهبود ) ها یسیانگل یبانیاز همه پشت تر مهمو  ینظام دیو فنون جد ها سالحباالخره استفاده از 

 ده است.کرخدمات را مطلوب ارزیابی  ۀارائاقدامات دولت در  عمان(ظفار )موردی از عشایر  ۀدر مطالعنیز (، 7227)2جانزن

 بود:با آنان برخورد  ۀدو نحوو عشایر در آن زمان مستلزم  التیا ۀحل مسئل رسد یمبه نظر 

 دیجد یدیدر چارچوب روابط تول یلیا یشتیو ادغام نظام مع ها آن فرمانبرداری یبرا یجیو تدرع یوس یتالش .2

 ؛(792: 2933، ی)شهباز داند یم قاپو  تخته ۀشیرا ر یو صنعت یشتینظام مع ییارویشهبازی، رو انجام شده است.

ر دوم افتاد یدر مس یپهلو حکومته کروزگار  ۀاز صفح ینینش کوچ ۀدیل پدکدن کرر و محویعشابردن از بین  .7

 ؛(0: 2933ات، ی)ب

 .شده تیهداو  خودجوشر یعشا اسکان  .9

 نیتر مهمکه  دهند یمل یت کشور را تشکیاز جمع یبخش یریعشا ۀه جامعکه اعتقاد دارند ین نظریطرفداران ا

: 2920، یشکل گرفته است )ارزان یارآنان براساس دامد یو زندگ هاست آن ی، کوچندگییآن با جوامع روستا ۀمشخص

ن یا ،انجام گرفته است یجمع یها رسانهبا استفاده از  و یریعشا ۀکه در جامع یبا توجه به تحوالت فکر ی(. از طرف221

بلکه استفاده از  ،ندارد ییکارا تنها نه یسنت ۀویشبه  یعیط طبیاز مح یور بهرهافتند که در جهان امروز، یجامعه در

کار  ۀچارر یاز عشا یبعضدارد. درنهایت، ن یچندان ییکارا 7شرفته و خودکاریپ یز در مقابل تکنولوژیزه نیمکان آالت نیماش

                                                                                                                                               
1. Janzen 

2. Automatic 
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ز ین یشتریب یدولت یها تیحمادر صورت اسکان از  ؛ زیراابندیدست  یشتریدند تا به رفاه و امکانات بیرا در اسکان د

 :زیر همراه باشد با دو روش دتوان یماسکان بر آن عالوه و (22: 2933، نصرتبخشنده برخوردارند )

 ،شاورزیکان با مشاغل کالف( اس

 (.221 :2922، یاتیحی )و دامپرور یدامدار یها شغلان با کب( اس

 :2922 ران،دیگو  یعبدالله) داده شودوند یپ یور شهیپو  یشاورزکا ر بیعشا یزندگ ،ن راهیاهلرز معتقد است بهتر 

تمام  باًیتقر یاز طرفو  دارند یدر دامدار یا نهیرید ۀر سنت و سابقیچون عشا ،معتقد است (2930) اوندیک اما ،(221

 ،دیآ دیپدوچنده ک یریعشا یها جماعتبا  یدیجد یها دهواره استاگر قرار  ،هستند یشاورزک یما روستاها یتاهاروس

 .ردیگصورت  ین امروزینو یدامپرور م وبر محور پرورش دا ها آن یت اصلید فعالیبا

بیان  طور نیارا  یصنعت یمپرورشنهاد دایپ یو علت اصل کند یمه یرا توص یز دامپرورین (2933) بخشنده نصرت 

 یشتریب یتجربه و آگاه یگرین راه از هر گروه دیو در ا اند دهکرخود را با دام آغاز  یزندگ ۀین جماعت، پایه اک دارد یم

 .شتر استیت بید موفقی، امکردا یمه یا نهیزمن رابطه بتوان یاگر در هم ،نیبنابرا ؛دارند

 یگردان رمه (ج

شده  یکیولوژکخوردن تعادل ا به هم، سبب ینونک ۀویشبه  ینینش کوچ یزندگ ۀه ادامکه معتقدند ین نظریطرفداران ا 

لزوم  ،نیبنابرا ؛دارد ینیجانشیک ینسبت به زندگ یمترک یور بهره ین نوع از زندگیز، این یاز نظر اقتصاد یاست. از طرف

، ینیجانشیکبه  ینینش کوچ ۀگذر از مرحل یاول، برا ۀوهل. در شود یمگر، احساس ید یها وهیشبه  ینینش کوچ یر زندگییتغ

 .(922: 2933، ی)احمد ردیگ یمقرار  رو شیپدر « یگردان رمه» ۀمرحل

 ۀبالفاصله مسئل ،دیآ یمان یم بهر یعشا یستیز یر الگوییه هرگاه سخن از تغکر وجود دارد کاز طرز تف یما نوع ۀدر جامع 

 یگردان رمهبه  ینینش کوچر از یعشا یستیز یر الگوییر تغکن نوع طرز تفی. صاحبان اردیگ یمقرار  مدنظرر یعشا ید دامیدام و تول

 یدارا ،نار گسترش بخش صنعتکدر  یدار هیسرما یشورهاکاز  یتعداد .دانند یمشور ک یدات دامیاهش تولکبا  یرا مواز

را  یمصرف جهان یه بازارهاکبل دهد یمرا  ها آن یفاف مصرف داخلک تنها نه ها آن یدات دامیه تولکهستند  یا شرفتهیپ یدامدار

. در شوندمیمصرف  یخارج یشورهاک یدات دامیشور تولک یریدر مناطق عشا یشور ما حتکدر  که یدرحال ؛کنند یمه ینیز تغذ

نیوزیلند، ) یدار هیسرمابا نظام  ییاروپا ییشورهاکو  ، چین، مغولستان(سابق ز )شورویکمتمر یستم اقتصادیس یدارا یشورهاک

و  شود یمدام استفاده  یچرا یبرا یعیه از مراتع طبکوجود دارد  یگردان رمهق یاز مراتع به طر یبردار بهرهستم یس ،استرالیا(

د بتوان همراه با یشا ینینش کوچ یجا به یگردان رمه ۀویش اجرایبا  ،بیترت نیبد .ندیآ یمشمار بهنه ین زمیدر ا یموفق یها نمونه

فراهم ز ین یدات دامیدر تول یفکیش یافزا هک وجود آوردبهجامعه ن یدر ا یاقتصاد از نظر یفراوان آثار ،یرات اجتماعییآهنگ تغ

ن وضع یواسطه ب ۀحلق عنوان به توان یمرا  یگردان رمه ۀویش گفت توان یم یلکطوربه (.492: 2904 ران،دیگو  ینیمب) شودمی

 (.932: 2933 ان،یدیرد )جمشکموجود و وضع مطلوب و استقرار در درازمدت اعمال 

 نقش بر دیتأکی با گوناگون مالحظات دیبا ،داریپا ۀتوسع یراستا در ژهیو بهدر هر شکل و صورتمندی  ریعشا انکاس یبرا 

قرار  توجه مورد یمحل یرفتارها بر دکیتأ با انسان همه از تر مهم و ت،کمشار ،ییغذا و یاجتماع تیامن آموزش، ،ها فرهنگ زنان،

وجود به یگوناگون یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح ستیز گوناگون التکمش عوامل نیا به نکردنتوجه در صورت .ردیگ

در ابعاد  ها آن یت عمومکمشارو  دهند یمل کیاز افراد جامعه را تش یمیزنان ن زیرا ؛(221: 2932، یصادق و یشاطر) آیدمی

: 2907 ان،ی)محمود رود یمشمار به یو اجتماع ی، فرهنگیاقتصاد ۀتوسعدر  یعامل مهم یو فرهنگ یاسی، سیمختلف اقتصاد

روزمره نقش  یها تیفعالشه در یهم شان یزندگت یل ماهیدلبه یریو عشا ییباید در نظر داشت، زنان روستا مورددر این  (.232

زم و یپخت نان، آوردن ه مانند ییارهاکبودن دار عهدهبر ر عالوهی( زنان عشایوچندگک) یط سنتی. در شراکنند یمفا یا ییبسزا

برخی از (. 27: 2901 ،یدارند )احمدت یفعال زین یدست عیصنا دیتولدر  ،دن پشمیسیدن دام و ریدوش ،یدار بچه، یآب، آشپز
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ای زنان عشایری است. بین سفرزحمات طاقت وامدار ،درصد 01که اقتصاد تولیدی عشایری به میزان  دهد یمنشان  مطالعات

 نیهمچن ،(270 :2904وجود دارد )محمدی،  یدار یمعنمستقیم و  ۀرابطمیزان ساعات فعالیت زنان و درآمد خانوار عشایری 

ت زنان در ین مجموعه از فعالیا .شوند یمام خانواده کو موجب استح کنند یمفا یا یدام یها فرآوردهد یز در تولین یا عمدهنقش 

، زحمات یو بهداشت یانات رفاهکت از امیرا ضمن محرومیز ؛است تر نامطلوبو  تر سخت مراتب بهسه با مردان یمقا

 .(222: 2904، ی)محمد کنند یمتحمل  یریعشا یرا در زندگ ییفرسا طاقت

 

 پژوهشروش 

میل نادر، رنده شامل  شهرستان زابل ۀافتی اسکانۀ پنج سامان از یآمار ۀجامع است. یاربردک-یا توسعهن پژوهش از نوع یا

خانوار است. با  712واقع در سیستان با  و لوتک آباد قائمادیمی،  یها دهستانو اسپی در  آباد اسالمخانی، ، گلی زه روزه

 یعلت دوره بهک دشخانوار انتخاب  سرپرست 242تصادفی همسران  یریگ نمونهطریق ز ا 2رانکوکاستفاده از فرمول 

ای ه، پرسشنامها داده ی. ابزار گردآورشده استپرسش  زن 271 از ها آنبه  یالت ناشی از دسترسکاز هم و مش ها سامانه

 12با  ریزنان عشا یاولی برا که شد یدو پرسشنامه طراح ،منظور. بدینتوسط خود محقق گردآوری شده استاست که 

، برای سنجش دقت رو نیااز  .عشایری مورد مطالعه است ۀجامع از سؤال 13با دوم مربوط به خبرگان  ۀپرسشنامو  سؤال

مرتبط با موضوع  و نفر 2وبلوچستان و زابل دانشگاه سیستان یاین ابزار، روایی پرسشنامه توسط اساتید گروه جغرافیا

و  کسب ،با توجه به نوع دام .شد دییتأآمد که اعتبار آن  دستبه 02/2 ییایپانباخ، وکنترل شد. با استفاده از شاخص کر

شتر و  0 و گوسالهگاو و  1 بز و بزغاله، 0/2، از ضرایب یو تبدیل به واحد دام یساز کسانیبرای  بردار بهرهن یسنگ

سه یمقا یمحاسبه قرار گرفت. برا یشیردهی مبنا ۀروز صد ۀیک دور نیزدامی  یها فرآوردهشد. درمورد  استفاده شتر بچه

( 2903) یمت جاریسان به قیک طور به یدست عیصنا  ،یدام یها فرآورده  مت دام،یان، قکرد زنان در قبل و بعد از اسکارک

 ، برای آزمون نیز از همبستگی پیرسون استفاده شده است.ها داده. پس از تحلیل اند شدهمحاسبه 

  

 مورد مطالعه ۀمنطق

طول  یه داراین ناحیگرفته است. اقرار  وبلوچستانستانیشور و شمال شرق استان سک یستان در قسمت شرقیس

 71درجه و  92قه تا یدق 20درجه و  92 ییایو عرض جغراف یشرق ۀقیدق 17درجه و  32قه تا یدق 7درجه و  32 ییایجغراف

 (.0: 2939، کن مشاور فرپای)مهندسلومترمربع است کی 0،222ران معادل یستان ایاست. مساحت س یشمال ۀقیدق

 :شود یمتفاوت از هم، اما تنیده در یکدیگر تقسیم م یۀنسبت همگن، به سه خرده ناحبه یا هیعنوان ناح سیستان به ۀناحی

 ؛ی()زراع یدهقان ۀجامعبا ساختار  ینونک یبخش دلتا .2

 ؛یلیابا ساختار شبه ها هامون  .7

( روکوچ یمهنو  روکوچ یدامدار) یلیبا ساختار شبه ا یمیقد یدر دلتا یجنوب یها دشتو  ها هامون یانیبخش طغ .9

 یاضاست ) یپرآب یها سالدر  ...و یربافیار، حصک، شیادید و صیبر صکیمت یسنت یا گونه بهآن  یت اقتصادیه فعالک

 و) یانیبخش طغ یۀناح، در خرده ای یفهطابا ساختار  یستانیس ۀوچندکر یعشا هک( 230 -232: 2922 ، توانا

 مستقر هستند. (ها یاچهدر

 

                                                                                                                                               
1. Cocran 
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 استان به کشور و نسبت سیستان تیموقع ۀ. نقش6شکل 

 منبع: نگارندگان

 

شمالی واقع  ۀکر میننخست در کمربند خشک  ،بزرگ(ه )سیستان ضبا توجه به موقعیت جغرافیایی کل حو یاز طرف

مهم طبیعی یعنی  ۀدیپددو  .(200 :2902، )بریمانیآبریز جدایی وجود دارد  ۀحوضآبگیر و  ۀحوضبین  هکنیا است و دوم

در  یا ندهیفزاآثار خشکسالی، که  سازد یمشدیدی روبرو  بحرانمنطقه را با  ،ها یخشکسالبزرگ و ویرانگر و  یها البیس

دن کیرمند و خشیه ۀان آب رودخانیقطع جر موجب ها یخشکسالن ی(. ا73: 2903، یمانی)بر گذارد یممنطقه برجای 

قرار  یشتریشدن بیرا در معرض متالش یستانیر سیعشا ،طین شرایا ن برده است.یباز  یکل بهزارها را یشده و ن ها هامون

 :نندیب ینمخود  یرو شیپشتر یآنان سه راه ب ؛ بنابراین،داده

 ؛گریآوردن به مشاغل دیشت و رویمعن یردن اکرها  .2

 ؛یررسمیغو  یآوردن به مشاغل جنبیو رو یوچندگک یزندگ ۀادام .7

 (.3 :2903، یمانیبرخودجوش )ان کاس .9

 ،با این رخدداد مواجههدولت در  ، امابه خود گرفته است یعمل ۀجنب ،ی مورد مطالعهریعشااز سوی طوایف هر سه راه 

 .کند یمو از عشایر متمایل به اسکان حمایت  ساخته خود ۀاسکان با برنامه را پیش

 

 ها افتهیبحث و 

 توصیفی یها افتهی

و میزان  اند داشتهتوانایی خواندن و نوشتن  یا سواد یب ها نمونهدرصد  3/02 که دهد یمنشان  ها یفرد یها یژگیو بررسی

درصد به کارگری روی  3/22، اند شدهپرست خانوار بیکار ردرصد س 7/92نیز بسیار پایین است.  هاماندهباقیتحصیالت 

حدود که کرد  بیان توان یم ،کردرقم اضافه  این به هستند مولدغیرمشاغل  دردرصد کسانی که  4/20چنانچه  .اند آورده

در . اند ماندهباقی تولید )دامداری و کشاورزی(  ۀدر چرخدرصد  0/97و تنها  اند شدهاز فعالیت دامداری خارج درصد  7/32
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در قیاس با زنان عشایر و قبل از اسکان در تولید این گروه هستند که  دار خانهاز سرپرست خانوار درصد زنان  3/32، مقابل

با توجه به  ،ادشدهی ۀاز حرف درصداین که  پرداختندو گلدوزی  یخیاط به فعالیت ،مشغول زناندرصد  4/7 .نقشی ندارند

در  و... یدست عیصنا ،دامی یا وردهآفرتولید  ۀدر زمین در کنار فعالیت اصلی، ها تیفعالاین  .توجیه استقابل یجمعیت ۀآستان

اکولوژیک و  یها صهیخصبا توجه به اسکان عشایر در سیستان  که دهد یم. شواهد نشان است شده انجام  قبل از اسکان

 .نیست گشا راه ،بودن آنمتغیر
 

 سیستان ۀافتی اسکانآماری عشایر  ۀویژگی عمومی نمون. 6جدول 

 درصد میزان تحصیالت درصد شغل درصد مشاغل سرپرست خانوار

 30 سواد یب 3/32 دار خانه 7/23 دامدار
 3/29 خواندن و نوشتن 4/7 یو گلدوز یاطیخ 3/3 شاورزکدامدار و 

 7/22 ییابتدا ---- -------- 4 شاورزک
 7/2 ل و باالتریکس ---- -------- 3/22 ارگر ساختمانک

 ----- ------------ ---- -------- 4/20 ریسا

 ----- ------------ ---- -------- 7/92 اریکب

 نگارندگان: منبع

 

 بردار بهرهآن بر تعداد دام  ریتأثاسکان عشایر و 

 :دهد یمقبل و بعد از اسکان نشان  برداران بهره ۀسیمقا

 ؛اند بودهی عشایر دارای دام ، تمامانکقبل از اس  .2

 ؛اند داده ازدستدام خود را پس از اسکان درصد عشایر  3/71  .7

دام در کنار سایر فعالیت،  رأس صد حداقل  ،چنانچه. اند داشتهاختیار  س دام درأر صد از  کمتر زیندرصد  0/34  .9

از  بردار بهره درصد 4/32حدود در اثر اسکان، که گفت  توان یم ،است از عشایر جوابگوی مخارج یک خانواده

 222-433بین  داران رمهدرصد  2/12 ،از اسکان لقبهمچنین  .اند شدهمحروم  امرارمعاشداشتن حداقل دام برای 

که بیش از  یداران رمه سهم و درصد کاهش یافته است 0بعد از اسکان به  این رقم که یدرحال ؛اند داشته دام سأر

 .یافته است کاهشدرصد  3/2به  رصدد 0/0طی همان دوره از  ،اند داشتهس دام رأ 122

شرایط  کاهش آن دنبال بهمتوسط به وضعیت نامناسب و  وضعیتگرایش از نشانگر  نیزاز نظر تعداد دام  ارقامن یا

 .(7است )جدول عشایر مورد مطالعه در اقتصادی و کیفیت زندگی 

 
 دام ۀسرانعشایر نمونه براساس  یبند طبقه. 7دول ج

 س(أرطبقه )
 بعد از اسکان از اسکان قبل

 درصد تعداد خانوار درصد تعداد خانوار

 3/71 97 2 2 بدون دام
43-2 23 0/27 30 4/14 
33-12 73 0/72 29 4/22 
433-222 27 2/12 22 0 

122+ 22 0/0 7 3/2 
 222 2712 222 271 کل

 نگارندگان: منبع
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 تحلیلی یها افتهی

 .شده استنسبت به قبل از اسکان ضعیف  افتهی درآمد اسکان نیتأمدر زنان عشایر سیستانی  نقش

 قروت قره ، دوغ، رخمی ویلچ کشک، مسکه، کشک زرد ،روغن زردلبنی نظیر  یا وردهآفرتولید ا ابتد ،بررسیبرای 

و به نرخ روز شده سبه ااز اسکان محبعد در قبل و  میزان ساعات کار اصلی زنان شناسایی و یها تیفعال عنوان به

 .استه شد یگذار ارزش

تومان بوده و  932،122،222طی یک سال در قبل از اسکان توسط زنان  دشدهیتوللبنی  یها فرآوردهمجموع ارزش 

 و درآمد در زیادکه بیانگر تفاوت  ه استیافت کاهشتومان  74،937،322درصد به  -9/39این مبلغ بعد از اسکان با 

 .(9)جدول  استدرآمد خانوار  نیتأمف نقش زنان عشایر در یهمچنین تضع

در قبل از  هاآن که یطور به است؛نیز برجسته  یدست عیلبنی، نقش زنان عشایر در تولید صنا یها وردهآبر تولید فرعالوه

درصد  - 1/32اند و این رقم، بعد از اسکان با  هزار تومان تولید داشته 03،272،222مترمربع و به ارزش  20،703اسکان، 

 (.4هزار تومان کاهش یافته است )جدول  7،322،222مترمربع و به ارزش  222به 
 

 به تومان سال یک یط عشایری توسط زنان لبنی یها فرآورده تولید. ارزش 9جدول 

 دامی یها فراورده
 قبل از اسکان ها  وردهآفرقیمت 

 هزار تومان به

 بعد از اسکانها  وردهآفرقیمت 

 هزار تومانبه 
 درصد تغییرات

 -3/39 920 3،723 پنیر

 -9/01 7،227 20،327 کشک لچی
 -9/37 3،920 09،294 قروت

 -0/02 1،317 92،272 کشک زرد

 -342 9،392 31،112 روغن زرد

 -3/33 4،012 212،222 دوغ

 -3/32 143 3،242 رخمی

 -0/32 2،202 1،224 مسکه

 -9/39 749،373 9،321،222 مجموع

  نگارندگانمنبع: 
 

 به تومان سال یک یتوسط زنان عشایری ط یدست عیصناتولید . ارزش 9جدول 

 اقالم

 بعد از اسکان قبل از اسکان
 درصد

 تعداد تغییرات
 مساحت به

 مترمربع

مت به یق

 هزار تومان
 تعداد

مساحت به 

 مترمربع

 متیق

 به هزار تومان

 -0/30 722 4 7 22،722 944 227 یقال
 -1/31 7222 212 1 44،022 23،022 227 پالس

 -222 2 2 2 1،302 704 247 میگل
 -1/32 742 27 27 4،242 727 727 جوال
 -3/30 02 7 7 1،312 243 243 نیخورج
 -222 2 2 2 7،942 222 222 یمیتوبره گل
 -222 2 2 2 7،232 220 220 ینیتوبره قال

 -9/30 92 9 9 2،072 207 207 یسفره آرد
 -2/30 72 - 7 2،312 - 231 یکخ

 -0/30 42 - 4 9،402 - 940 کمش
 -1/32 7،322 222 249 03،272 20،703 2،041 جمع

 نگارندگان: نبعم
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ان برابر کقبل از اس یبرا یستانیر سیزنان عشا یها تیفعالاز مجموع  یناش تولیدی ارزش ، یکلدر یک نگاه 

آن،  دنبال به. استکاهش یافته  73،327،322به درصد  -2/34با  ،انکبعد از اس این رقم .است بوده تومان 413،392،222

 .(1شود )جدول  یمبرآورد  تومان 72،217ان کبعد از اس یبرا وتومان  9،307،122برابر  از اسکان قبل یبرانیز درآمد سرانه 

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ،و درآمد خانوار یستانیر سیف نقش تولیدی زنان عشایتضعن یب

به ترتیب قبل و  شده محاسبه یب همبستگیریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضراضبرای آزمون این فرضیه از 

عشایر در  اسکان که ادعا کرد توان یمدرصد  2/2 یآلفا(. در سطح 3و  1 های جدولاست ) 722/2 و 923/2بعد اسکان، 

 درآمد خانوار شده است. نیتأمدر  ژهیو بهمورد مطالعه، موجب کاهش نقش زنان در تولید،  ۀاز جامع و آماری ۀنمون

 
 به تومان زنان قبل و بعد از اسکان یها تیفعال. درآمد حاصل از مجموع 0جدول 

 انهیدرآمد سال
 ۀانیسالدرآمد 

 تومانان به هزار کقبل از اس

ان به کبعد از اس ۀانیسالدرآمد 

 هزار تومان

 درصد

 راتییتغ

 -2/34 733،273 4،133،922 ل درآمدک
 -2/34 72،217 93،071 درآمد ۀسران

 نگارندگان: نبعم

 
 انکو درآمد خانوار قبل از اس یستانیر سی. ضریب همبستگی بین نقش زنان عشا1جدول 

 انکقبل از اس یریدرآمد خانوار عشا  

 انکقبل از اس یرینقش زنان عشا

Pearson Correlation 923/2** 

Sig. (2-tailed) 222/2 

N 271 

* Correlation is significant at the 0/01 level (2-tailed). 

 نگارندگان منبع:

 

 انکو درآمد خانوار بعد از اس یستانیر سینقش زنان عشابین ضریب همبستگی . 7جدول 

 انکبعد از اس یریخانوار عشادرآمد   

 انکبعد از اس یرینقش زنان عشا

Pearson Correlation 722/2 

Sig. (2-tailed) 224/2 

N 271 

* Correlation is significant at the 0/01 level (2-tailed). 

 نگارندگانمنبع: 

 

 یریگ جهینت

دو با مواره ه منطقه، آبریز ۀحوضآبگیر و  ۀحوضبین جدایی شمالی و  ۀر کمربند خشک نیمکرسیستان د بودنواقع دلیلبه

ان آب یقطع جر موجب ها یخشکسال ۀندیفزاآثار  است.ادواری مواجه  یها یخشکسالو  البیسمهم طبیعی یعنی  ۀدیپد

در  یستانیر سیعشا ،در چنین شرایطی .برد یمن یباز  یکل بهزارها را یشده و ن ها هاموندن کیرمند و خشیه ۀرودخان

 :نندیب ینمخود  یرو شیپسه راه است. برای خروج از این وضعیت  گرفتهقرار  یشتریب فروپاشیمعرض 

 ؛گریآوردن به مشاغل دیشت و روین معیردن اکرها  .2

 ؛کاال و سوخت ۀمبادل مانند یررسمیغ و یمشاغل جنبآوردن به یرو و یوچندگک یزندگ ۀادام .7
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 .ان خودجوشکاس .9

برای بهبود  شده تیهدااسکان  ،دولت سیاست اما، گرفته است یعمل ۀجنب ،فیاز طوا یدر برخ ینوع بههر سه راه 

به  شده  دادهدرصد از عشایر اسکان 0/70تنها  که دهد یمنشان پژوهش  هایرغم آن، یافتهعلی. استوضعیت آنان 

رسمی و درصد به فعالیت  93حدود و درصد به کشاورزی مشغول هستند  4کشاورزی و -دامداری مانند ییها تیفعال

دام از حداقل عشایر درصد  3/99تنها  انکقبل از اسبر آن، عالوه .اند شدهدرصد نیز بیکار  7/92و  اند آوردهروی  یررسمیغ

این افزایش یافته است. درصد  02این رقم به  انکبعد از اس که یدرحال ؛اند بودهمحروم  امرارمعاشبرای  س(أر صد )

درصد زنان  3/32 و اند بازماندهتولید  ۀهم از چرخ هاآن ؛ زیراارزیابی شده است تر نامناسبوضعیت برای زنان عشایر هم 

ارزش  زیرا ؛در تولید نقشی ندارند ،با قبل از اسکان مقایسهدر دیگر، عبارتی هستند. به دار خانه ،افتهی اسکانعشایر 

، قروت قره، دوغ، رخمی و یلچ، مسکه، کشک کشک زرد، روغن زردتوسط زنان عشایر، نظیر  دشدهیتوللبنی  یها فرآورده

نظیر قالی، پالس، گلیم و... نیز  یدست عیصناتولیدات  برای یافته است و این کاهش کاهشدرصد  -9/39در اثر اسکان 

 ۀرابط ،و درآمد خانوار یستانیر سین تضعیف نقش زنان عشایبکه  کند یم دییتأون نیز یآزمون رگرسدرصد است.  -1/32

 .کند یمدا یاهش پکف نقش زنان، درآمد خانوار یه با تضعکن معنا یبه ا ؛وجود دارد یمعنادار

ت زندگی در آن شرایط اقتصادی و کیفی دنبال بهوضعیت نامناسب از نظر تعداد دام و به ن ارقام نشانگر گرایش یا

رده کل کرا دچار مش یریعشا یخانوارها تنها نهنیز  شده تیهدااز اسکان  رویکرد نیا ،درواقع است.عشایر مورد مطالعه 

ۀ شد انجاممطالعات است.  شده گرفتهدیده آن نا با شرایط محیطیعشایر  ۀفرهنگی جامعسازگاری در این روند بلکه  است

در  ،(2932)شاطریان و صادقی همچنین  .استاین نتایج  دیمؤنیز  (7222و  7222، 7221، 7224، 7229، 7222) یمانیبر

در (، 2907محمودیان )از طرفی  دارند. دیتأکزنان  نقش بر ،یطیمح ستیز گوناگون مالحظات برعالوه ریعشا انکاس

 «زنان» بلکه «مرد »وچندگان کت یوضع تنها نهدر جامعه عشایری  تر و تحوالییتغ ،نتایج پژوهش خود نشان داده است

 است. فراوانپژوهش  یها افتهیپوشانی با ، این همپذیرندمی ریتأثنیز 

 ران،دیگو  ی)عبدالله(، و 2922، یاتیح) یکشاورزان با مشاغل کاسراهبرد  بیان کرد که توان یم تر یکل نگاهدر یک 

 یو دامپرور یدامدار مشاغلان با کاسراهبرد  یها نهیزم .است نبوده زیآم تیموفقمورد مطالعه  ۀدر منطق .و..(، 2922

وابستگی به منابع آب ) یطیمحدلیل شرایط به ،(2933 ،بخشنده نصرت) یصنعتیا  (2930 ،اوند)کی نینو یدامپرور شامل

 ،جهیدرنتندارد. ود جچندان ونیز  (های ادواری خشکسالی ژهیو به ینیرزمیزآب  یها سفره نبودخارجی و  منشأسطحی با 

با واقعیت سازگاری بیشتری ، ن وضع موجود و وضع مطلوبیواسطه ب ۀحلق عنوان به یگردان رمه ۀشیویعنی  راهبرد سوم

 انکار کرد. توان ینماز خدمات دولتی را  افتهی اسکانعشایر  یمند بهرهالبته  دارد و
 

 منابع
 ۀاندیشه و تاریخ سیاسی ایدران معاصدر، دور ۀ، ماهنامبر حضور اجتماعی زنان ییدرآمدها شیپ، 2933 ،احمدی، نزهت .2

 .21 -27 صص ،40 ۀ، شمار1

، استان فارس )دشت بکان( ۀافتی عشایر اسکان یطیمح ستیارزشیابی اثرات ز، 2920 ،نیحس  ارزانی، .7
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 .47 -3صص  ،2 ۀ، شمار1مطالعات ملی، سال 

 جمه و نشر کتاب، تهران.تر، بنگاه عشایر و ایالت ةدربار نشینی در ایران پژوهشیوچک، 2932 ،سکندرابهاروند،  یالله امان .1
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