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چکیده
زنان عشایر همواره در فعالیتهای روزمره نقش شایانتوجهی داشتهاند ،اما با اجرای سیاست اسکان و دگرگونی
زندگی عشایر کوچنده ،و بهدنبال آن نقش و کارکرد زنان عشایر نیر تغییر و تحول کرده است .آنچه در عمل اتفاق
میافتد ،فروپاشی از یکسو و اسکان خودجوش و هدایتشده از سوی دیگر است .در این روند ،بهطورکلی نهتنها
وضعیت کوچندگان ،بلکه نقش زنان عشایری بهطور خاص ،بهدلیل ماهیت زندگیشان وخیمتر شده است و نقش
زنان در تأمین معاش خانواده نیز بهشدت کاهش مییابد .این تحقیق از نوع توسعهای-کاربردی است .جامعۀ آماری،
شامل پنج سامانۀ اسکانیافته شهرستان زابل واقع در سیستان با  712خانوار است .با استفاده از فرمول کوکران 2از
طریق نمونهگیری تصادفی ،همسران  242سرپرست خانوار انتخاب شد ،که بهدلیل دوری سامانهها از هم و
مشکالت ناشی از دسترسی به آنها از  274زن پرسش شده است .برای جمعآوری دادهها دو پرسشنامه طراحی شد.
پرسشنامۀ اول توسط زنان عشایر و پرسشنامۀ دوم توسط خبرگان محلی پر شده است .با توجه به بررسی تطبیقی از
دو مقطع قبل و بعد اسکان ،وضعیت عمومی عشایر اسکانیافته نامناسب است و نقش زنان عشایر در تولید
فرآوردههای لبنی و صنایعدستی پس از اسکان تضعیف و درآمد خانوار نیز کاهش یافته است .بهعبارتی بین تضعیف
نقش تولیدی زنان و درآمد خانوار ،رابطۀ معنیداری وجود دارد .براساس یافتهها میتوان گفت که سیاست اسکان
عشایر در سامانههای مورد مطالعه موفقیتآمیز نبوده است.
واژههای کلیدی :اسکان ،درآمد خانوار ،زنان ،سیستان ،عشایر ،مشارکت.
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جمعیت به سه گروه شهرنشین ،روستانشین و متحرک (اعم از عشایر و )...تقسیم میشود (پاپلی یزدی.)24 :2922 ،
بخشی از این جمعیت را عشایر تشکیل میدهند که دارای ویژگی اصلی هستند .2 :شیوۀ معیشت مبتنیبر دامداری.7 ،
کوچ برای دستیابی به علوفۀ رایگان از مراتع طبیعی .9 ،سلسلهمراتب ساختار قدرت طایفهای-ایلی (بریمانی.)2 :2903 ،
درمورد علت شکلگیری این شیوه از زندگی ،بهطورعمده بر سازش با شرایط اکولوژیکی تأکید دارند .ابنخلدون
( )2932آن را یک نوع سازش طبیعی با محیط میداند .چالز ،)7224( 7چنین سازگاری را نوعی پاسخ به شرایط
زیستمحیطی ،طبیعی ،اجتماعی و سیاسی از سوی ساکنان کمربند خشک کرۀ زمین میداند .دورفمن 9و دیگران
( ،)7222معتقدند بین کوچ جامعۀ عشایر با کوچ پرندگان دریایی رابطۀ معناداری وجود دارد .پری ،)7222(4نیز چنین
رابطهای را بین تغییرپذیری اکوسیستم دریایی و واکنشهای اجتماعهای انسانی در کشور غنا (غرب آفریقا) تأیید کرده
است .پامو )7227( 1نیز نشان داده است که عشایر شمال کامرون خود را با نوسانات محیط ساحلی سازش دادهاند .توانا
( )2927و بریمانی ( )2902نیز نشان دادهاند با وجود قدمت زندگی عشایری بهعنوان یکی از اشکال زندگی اجتماعی و
استمرار این الگوی زیستی تا به امروز ،باید به این نکته توجه داشت که اسکان و یکجانشینی بهعنوان همزاد و نقطۀ
پایان زندگی کوچندگی همواره مطرح است .از اوایل تاریخ تاکنون ،ایالت و طوایف کوچندۀ عشایری به علل مختلف و به
صورتهای اجباری ،مصلحتی یا اختیاری دست از کوچ کشیده و به یکجانشینی روی آوردهاند (اکبری و میزبان:2902 ،
 ،)42اما با وقوع انقالب صنعتی ( 2212میالدی) و پیشرفت و گسترش فناوری ،جمعیت عشایری تأثیر بیشتری گرفت
(لطفعلیپور و دیگران .)291 -294 :2902 ،اپتون ،)7222( 3از بینرفتن زندگی کوچندگی در مغولستان را تا حدودی
مواجهۀ این نوع از شیوۀ معیشت با سیاست مدرنیزاسیون (نوسازی) میداند .از دیدگاه اماناللهی ( ،)2932روی کار آمدن
رضاشاه و برنامۀ اسکان اجباری (تخته قاپو) در چارچوب سیاست نوسازی در دگرگونی جمعیت عشایری ایران مؤثر بوده
است .پس از انقالب اسالمی طرح توسعۀ جامع مناطق عشایری در ایران نیز با اهداف بهبود نسبی رفاه عمومی مطرح شد
(موالیی ،)2902 ،اما این اقدامات توفیق چندانی نداشت؛ زیرا روند رو به گسترش نظام سرمایهداری جهانی و شبه
سرمایهداری داخلی همچنان بیش از گذشته ،جامعۀ عشایری را در مسیر فروپاشی حرکت میداد ،بهگونهای که ماهیت
زندگی کوچنشینی در قالب سازش فرهنگی انسان با محیط تجلی پیدا میکرد (اماناللهی )94 :2932 ،دچار دگردیسی
شد .این بازخورد درمورد عشایر مورد مطالعۀ (سیستان) بیشتر صدق میکند ،زیرا عالوهبر موارد کلی تأثیرگذار ،وقوع
خشکسالیهای اخیر (نیمۀ دوم سال  2922و استمرار آن تا سال  )2903بر علت افزوده شده و مراتع آنان را در ییالق
(خراسان جنوبی) و قشالق (دشت سیستان) از بین برده است (غفاری)03 :2922 ،؛ بنابراین ،عشایر سیستانی طی این
سالها در تنگناهای محیطی و تهدیدهای انسانی و در معرض فروپاشی بیشتری قرار گرفتهاند (بریمانی .)2907 ،برای
برونرفت از این وضعیت در سیستان ،راهحلهای مختلفی ارائه شد .بهعنوان نمونه ،برای بهبود عشایر کوچنده زیرکاری از
طوایف سیستانی ،شیوۀ رمهگردانی به همراه با نگهداری گاو سیستانی (بریمانی ،)2904 ،و برای طوایف نارویی ،استفاده از
مراتع غرب دشت سیستان پیشنهاد شد (بریمانی ،)2903 ،اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ،فروپاشی از یکسو و اسکان
خودجوش و هدایتشده از سوی دیگر است .در این روند ،نهتنها وضعیت کوچندگان بهطورکلی ،بلکه نقش زنان عشایری
بهطور خاص ،بهدلیل ماهیت زندگیشان وخیمتر شده است و نقش زنان در تأمین معاش خانواده نیز کاهش یافته است.
 .2این مقاله برگرفته از از پایاننامۀ کارشناسی ارشد است که در دانشگاه سیستانوبلوچستان به راهنمایی فرامرز بریمانی تهیه شده است.
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برای آزمون این ادعا ،عشایر اسکانیافتۀ سیستانی انتخاب شد و با طرح فرضیههای زیر ،نقش زنان عشایر سیستانی در
تأمین درآمد خانوار بهصورت تطبیقی در دو مقطع قبل و بعد از اسکان بررسی شد.
 .2نقش تولیدی زنان عشایر سیستانی اسکانیافته نسبت به قبل از اسکان تضعیف شده است؛
 .7بین تضعیف نقش تولیدی زنان عشایر سیستانی و درآمد خانوار ،رابطۀ معناداری وجود دارد.

مبانی نظری پژوهش
اسکان عشایر فرایندی است که طی آن ،شیوۀ معیشت جامعۀ کوچرو تغییر و تحول مییابد ،این تحول هرچند بهصورت
ظاهری با ترک کوچروی و یکجانشینی در مساکن ثابت شناخته میشود ،ناظر بر تغییرات اساسی در مبانی فرهنگی،
اجتماعی-اقتصادی و زیستی زندگی عشایر است (ریاحی و دیگران .)227 -31 :2937 ،برای ساماندادن زندگی جامعۀ
عشایری شیوههای مختلفی بهکار گرفته شد ،که غالب آنها در قالب مفهوم اسکان عشایر قابلتبیین است.
الف) تخته قاپو (اسکان اجباری)

اسکان اجباری از گذشتۀ دور اعمال میشد ،اما بیشتر با عنوان «تخته قاپو» از سیاست رضاخان شناخته میشود که با
اقبال عمومی (جامعۀ عشایری) بهویژه نخبگان روبهرو نشد .کیاوند «تخته قاپو» را در جهت بهوجودآوردن قدرت متمرکز
عنوان میکند و اجرای بد آن را ناشی از بیبهرهبودن رضاشاه ،همدستان و مشاورانش از دانشهای سیاسی ،جامعهشناسی
و مردمشناسی میداند (کیاوند .)224 :2903 ،اماناللهی و بهاروند ( ،)2932موسایی ( ،)2932شهبازی ( )2933و صیدائی
( ،)2933این سیاست را نوعی رویارویی عشایر با نظام نوین میدانند .هرچند لمتون ( )2937اعمال این سیاست را درست
دانسته ،اما ناکامی آن را در اجرا میداند یا برخی نیز بر این باورند که این اقدام رضاشاه با موفقیتهایی همراه بود که
مرهون تفرقهاندازی بین طوایف و ایالت هر منطقه ،به دامانداختن سران و معتمدین آنان از راه نیرنگ و سوگند دروغ و
باالخره استفاده از سالحها و فنون جدید نظامی و مهمتر از همه پشتیبانی انگلیسیها بود (شاهینفر.)77 :2933 ،
جانزن ،)7227(2نیز در مطالعۀ موردی از عشایر ظفار (عمان) اقدامات دولت در ارائۀ خدمات را مطلوب ارزیابی کرده است.

به نظر میرسد حل مسئلۀ ایالت و عشایر در آن زمان مستلزم دو نحوۀ برخورد با آنان بود:
 .2تالشی وسیع و تدریجی برای فرمانبرداری آنها و ادغام نظام معیشتی ایلی در چارچوب روابط تولیدی جدید
انجام شده است .شهبازی ،رویارویی نظام معیشتی و صنعتی را ریشۀ تخته قاپو میداند (شهبازی)792 :2933 ،؛
 .7از بینبردن عشایر و محوکردن کل پدیدۀ کوچنشینی از صفحۀ روزگار که حکومت پهلوی در مسیر دوم افتاد
(بیات)0 :2933 ،؛
 .9اسکان عشایر خودجوش و هدایتشده.
طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که جامعۀ عشایری بخشی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که مهمترین
مشخصۀ آن با جوامع روستایی ،کوچندگی آنهاست و زندگی آنان براساس دامداری شکل گرفته است (ارزانی:2920 ،
 .)221از طرفی با توجه به تحوالت فکری که در جامعۀ عشایری و با استفاده از رسانههای جمعی انجام گرفته است ،این
جامعه دریافتند که در جهان امروز ،بهرهوری از محیط طبیعی به شیوۀ سنتی نهتنها کارایی ندارد ،بلکه استفاده از
ماشینآالت مکانیزه نیز در مقابل تکنولوژی پیشرفته و خودکار 7کارایی چندانی ندارد .درنهایت ،بعضی از عشایر چارۀ کار
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را در اسکان دیدند تا به رفاه و امکانات بیشتری دست یابند؛ زیرا در صورت اسکان از حمایتهای دولتی بیشتری نیز
برخوردارند (بخشنده نصرت )22 :2933 ،و عالوهبر آن اسکان میتواند با دو روش زیر همراه باشد:
الف) اسکان با مشاغل کشاورزی،
ب) اسکان با شغلهای دامداری و دامپروری (حیاتی.)221 :2922 ،
اهلرز معتقد است بهترین راه ،زندگی عشایر با کشاورزی و پیشهوری پیوند داده شود (عبداللهی و دیگران:2922 ،
 ،)221اما کیاوند ( )2930معتقد است ،چون عشایر سنت و سابقۀ دیرینهای در دامداری دارند و از طرفی تقریباً تمام
روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند ،اگر قرار است دهوارههای جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید،
باید فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام و دامپروری نوین امروزی صورت گیرد.
بخشنده نصرت ( )2933نیز دامپروری را توصیه میکند و علت اصلی پیشنهاد دامپروری صنعتی را اینطور بیان
میدارد که این جماعت ،پایۀ زندگی خود را با دام آغاز کردهاند و در این راه از هر گروه دیگری تجربه و آگاهی بیشتری
دارند؛ بنابراین ،اگر در همین رابطه بتوان زمینهای مهیا کرد ،امید موفقیت بیشتر است.
ج) رمهگردانی
طرفداران این نظریه معتقدند که ادامۀ زندگی کوچنشینی به شیوۀ کنونی ،سبب به هم خوردن تعادل اکولوژیکی شده
است .از طرفی از نظر اقتصادی نیز ،این نوع از زندگی بهرهوری کمتری نسبت به زندگی یکجانشینی دارد؛ بنابراین ،لزوم
تغییر زندگی کوچنشینی به شیوههای دیگر ،احساس میشود .در وهلۀ اول ،برای گذر از مرحلۀ کوچنشینی به یکجانشینی،
مرحلۀ «رمهگردانی» در پیشرو قرار میگیرد (احمدی.)922 :2933 ،
در جامعۀ ما نوعی از طرز تفکر وجود دارد که هرگاه سخن از تغییر الگوی زیستی عشایر به میان میآید ،بالفاصله مسئلۀ
دام و تولید دامی عشایر مدنظر قرار میگیرد .صاحبان این نوع طرز تفکر تغییر الگوی زیستی عشایر از کوچنشینی به رمهگردانی
را موازی با کاهش تولیدات دامی کشور میدانند .تعدادی از کشورهای سرمایهداری در کنار گسترش بخش صنعت ،دارای
دامداری پیشرفتهای هستند که تولیدات دامی آنها نهتنها کفاف مصرف داخلی آنها را میدهد بلکه بازارهای مصرف جهانی را
نیز تغذیه میکنند؛ درحالیکه در کشور ما حتی در مناطق عشایری کشور تولیدات دامی کشورهای خارجی مصرف میشوند .در
کشورهای دارای سیستم اقتصادی متمرکز (شوروی سابق ،چین ،مغولستان) و کشورهایی اروپایی با نظام سرمایهداری (نیوزیلند،
استرالیا) ،سیستم بهرهبرداری از مراتع به طریق رمهگردانی وجود دارد که از مراتع طبیعی برای چرای دام استفاده میشود و
نمونههای موفقی در این زمینه بهشمار میآیند .بدینترتیب ،با اجرای شیوۀ رمهگردانی بهجای کوچنشینی شاید بتوان همراه با
آهنگ تغییرات اجتماعی ،آثار فراوانی از نظر اقتصادی در این جامعه بهوجود آورد که افزایش کیفی در تولیدات دامی نیز فراهم
میشود (مبینی و دیگران .)492 :2904 ،بهطورکلی میتوان گفت شیوۀ رمهگردانی را میتوان بهعنوان حلقۀ واسطه بین وضع
موجود و وضع مطلوب و استقرار در درازمدت اعمال کرد (جمشیدیان.)932 :2933 ،
برای اسکان عشایر در هر شکل و صورتمندی بهویژه در راستای توسعۀ پایدار ،باید مالحظات گوناگونی با تأکید بر نقش
زنان ،فرهنگها ،آموزش ،امنیت اجتماعی و غذایی ،مشارکت ،و مهمتر از همه انسان با تأکید بر رفتارهای محلی مورد توجه قرار
گیرد .در صورت توجهنکردن به این عوامل مشکالت گوناگون زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی گوناگونی بهوجود
میآید (شاطری و صادقی)221 :2932 ،؛ زیرا زنان نیمی از افراد جامعه را تشکیل میدهند و مشارکت عمومی آنها در ابعاد
مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی عامل مهمی در توسعۀ اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بهشمار میرود (محمودیان:2907 ،
 .)232در این مورد باید در نظر داشت ،زنان روستایی و عشایری بهدلیل ماهیت زندگیشان همیشه در فعالیتهای روزمره نقش
بسزایی ایفا میکنند .در شرایط سنتی (کوچندگی) زنان عشایر عالوهبر عهدهداربودن کارهایی مانند پخت نان ،آوردن هیزم و
آب ،آشپزی ،بچهداری ،دوشیدن دام و ریسیدن پشم ،در تولید صنایعدستی نیز فعالیت دارند (احمدی .)27 :2901 ،برخی از
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مطالعات نشان میدهد که اقتصاد تولیدی عشایری به میزان  01درصد ،وامدار زحمات طاقتفرسای زنان عشایری است .بین
میزان ساعات فعالیت زنان و درآمد خانوار عشایری رابطۀ مستقیم و معنیداری وجود دارد (محمدی ،)270 :2904 ،همچنین
نقش عمدهای نیز در تولید فرآوردههای دامی ایفا میکنند و موجب استحکام خانواده میشوند .این مجموعه از فعالیت زنان در
مقایسه با مردان بهمراتب سختتر و نامطلوبتر است؛ زیرا ضمن محرومیت از امکانات رفاهی و بهداشتی ،زحمات
طاقتفرسایی را در زندگی عشایری تحمل میکنند (محمدی.)222 :2904 ،

روش پژوهش
این پژوهش از نوع توسعهای-کاربردی است .جامعۀ آماری از پنج سامانۀ اسکانیافتۀ شهرستان زابل شامل میل نادر ،رنده
زه روزهی ،گلخانی ،اسالمآباد و اسپی در دهستانهای ادیمی ،قائمآباد و لوتک واقع در سیستان با  712خانوار است .با
استفاده از فرمول کوکران 2از طریق نمونهگیری تصادفی همسران  242سرپرست خانوار انتخاب شد که بهعلت دوری
سامانهها از هم و مشکالت ناشی از دسترسی به آنها از  271زن پرسش شده است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای
است که توسط خود محقق گردآوری شده است .بدینمنظور ،دو پرسشنامه طراحی شد که اولی برای زنان عشایر با 12
سؤال و پرسشنامۀ دوم مربوط به خبرگان با  13سؤال از جامعۀ عشایری مورد مطالعه است .از اینرو ،برای سنجش دقت
این ابزار ،روایی پرسشنامه توسط اساتید گروه جغرافیای دانشگاه سیستانوبلوچستان و زابل  2نفر و مرتبط با موضوع
کنترل شد .با استفاده از شاخص کرونباخ ،پایایی  2/02بهدست آمد که اعتبار آن تأیید شد .با توجه به نوع دام ،سبک و
سنگین بهرهبردار برای یکسانسازی و تبدیل به واحد دامی ،از ضرایب  2/0بز و بزغاله 1 ،گاو و گوساله و  0شتر و
بچهشتر استفاده شد .درمورد فرآوردههای دامی نیز یک دورۀ صد روزۀ شیردهی مبنای محاسبه قرار گرفت .برای مقایسه
کارکرد زنان در قبل و بعد از اسکان ،قیمت دام ،فرآوردههای دامی ،صنایعدستی بهطور یکسان به قیمت جاری ()2903
محاسبه شدهاند .پس از تحلیل دادهها ،برای آزمون نیز از همبستگی پیرسون استفاده شده است.

منطقۀ مورد مطالعه
سیستان در قسمت شرقی کشور و شمال شرق استان سیستانوبلوچستان قرار گرفته است .این ناحیه دارای طول
جغرافیایی  32درجه و  7دقیقه تا  32درجه و  17دقیقۀ شرقی و عرض جغرافیایی  92درجه و  20دقیقه تا  92درجه و 71
دقیقۀ شمالی است .مساحت سیستان ایران معادل  0،222کیلومترمربع است (مهندسین مشاور فرپاک.)0 :2939 ،
ناحیۀ سیستان بهعنوان ناحیهای بهنسبت همگن ،به سه خرده ناحیۀ متفاوت از هم ،اما تنیده در یکدیگر تقسیم میشود:
 .2بخش دلتای کنونی با ساختار جامعۀ دهقانی (زراعی)؛
 .7هامونها با ساختار شبهایلی؛
 .9بخش طغیانی هامونها و دشتهای جنوبی در دلتای قدیمی با ساختار شبه ایلی (دامداری کوچرو و نیمهکوچرو)
که فعالیت اقتصادی آن بهگونهای سنتی متکیبر صید و صیادی ،شکار ،حصیربافی و ...در سالهای پرآبی است (ضیا
توانا )230 -232 :2922 ،که عشایر کوچندۀ سیستانی با ساختار طایفهای ،در خرده ناحیۀ بخش طغیانی (و
دریاچهها) مستقر هستند.

1. Cocran
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شکل  .6نقشۀ موقعیت سیستان نسبت به کشور و استان
منبع :نگارندگان

از طرفی با توجه به موقعیت جغرافیایی کل حوضه (سیستان بزرگ) ،نخست در کمربند خشک نیمکرۀ شمالی واقع
است و دوم اینکه بین حوضۀ آبگیر و حوضۀ آبریز جدایی وجود دارد (بریمانی .)200 :2902 ،دو پدیدۀ مهم طبیعی یعنی
سیالبهای بزرگ و ویرانگر و خشکسالیها ،منطقه را با بحران شدیدی روبرو میسازد که خشکسالی ،آثار فزایندهای در
منطقه برجای میگذارد (بریمانی .)73 :2903 ،این خشکسالیها موجب قطع جریان آب رودخانۀ هیرمند و خشکیدن
هامونها شده و نیزارها را بهکلی از بین برده است .این شرایط ،عشایر سیستانی را در معرض متالشیشدن بیشتری قرار
داده؛ بنابراین ،آنان سه راه بیشتر پیشروی خود نمیبینند:
 .2رهاکردن این معیشت و رویآوردن به مشاغل دیگر؛
 .7ادامۀ زندگی کوچندگی و رویآوردن به مشاغل جنبی و غیررسمی؛
 .9اسکان خودجوش (بریمانی.)3 :2903 ،
هر سه راه از سوی طوایف عشایری مورد مطالعه ،جنبۀ عملی به خود گرفته است ،اما دولت در مواجهه با این رخدداد،
اسکان با برنامه را پیشۀ خود ساخته و از عشایر متمایل به اسکان حمایت میکند.

بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی

بررسی ویژگیهای فردیها نشان میدهد که  02/3درصد نمونهها بیسواد یا توانایی خواندن و نوشتن داشتهاند و میزان
تحصیالت باقیماندهها نیز بسیار پایین است 92/7 .درصد سرپرست خانوار بیکار شدهاند 22/3 ،درصد به کارگری روی
آوردهاند .چنانچه  20/4درصد کسانی که در مشاغل غیرمولد هستند به این رقم اضافه کرد ،میتوان بیان کرد که حدود
 32/7درصد از فعالیت دامداری خارج شدهاند و تنها  97/0درصد در چرخۀ تولید (دامداری و کشاورزی) باقی ماندهاند .در

747

تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار...

مقابل 32/3 ،درصد زنان از سرپرست خانوار خانهدار هستند که این گروه در قیاس با زنان عشایر و قبل از اسکان در تولید
نقشی ندارند 7/4 .درصد زنان مشغول ،به فعالیت خیاطی و گلدوزی پرداختند که این درصد از حرفۀ یادشده ،با توجه به
آستانۀ جمعیتی قابلتوجیه است .این فعالیتها ،در کنار فعالیت اصلی در زمینۀ تولید فرآوردهای دامی ،صنایعدستی و ...در
قبل از اسکان انجام شده است .شواهد نشان میدهد که اسکان عشایر در سیستان با توجه به خصیصههای اکولوژیک و
متغیربودن آن ،راهگشا نیست.
جدول  .6ویژگی عمومی نمونۀ آماری عشایر اسکانیافتۀ سیستان
مشاغل سرپرست خانوار

درصد

شغل

درصد

میزان تحصیالت

درصد

دامدار
دامدار و کشاورز
کشاورز
کارگر ساختمان
سایر
بیکار

23/7
3/3
4
22/3
20/4
92/7

خانهدار
خیاطی و گلدوزی
-----------------------------

32/3
7/4
-------------

بیسواد
خواندن و نوشتن
ابتدایی
سیکل و باالتر
-----------------------

30
29/3
22/7
2/7
---------

منبع :نگارندگان

اسکان عشایر و تأثیر آن بر تعداد دام بهرهبردار

مقایسۀ بهرهبرداران قبل و بعد از اسکان نشان میدهد:
 .2قبل از اسکان ،تمامی عشایر دارای دام بودهاند؛
 71/3 .7درصد عشایر پس از اسکان دام خود را ازدستدادهاند؛
 34/0 .9درصد نیز کمتر از صد رأس دام در اختیار داشتهاند .چنانچه ،حداقل صد رأس دام در کنار سایر فعالیت،
جوابگوی مخارج یک خانواده از عشایر است ،میتوان گفت که در اثر اسکان ،حدود  32/4درصد بهرهبردار از
داشتن حداقل دام برای امرارمعاش محروم شدهاند .همچنین قبل از اسکان 12/2 ،درصد رمهداران بین 222-433
رأس دام داشتهاند؛ درحالیکه این رقم بعد از اسکان به  0درصد کاهش یافته است و سهم رمهدارانی که بیش از
 122رأس دام داشتهاند ،طی همان دوره از  0/0درصد به  2/3درصد کاهش یافته است.
این ارقام از نظر تعداد دام نیز نشانگر گرایش از وضعیت متوسط به وضعیت نامناسب و بهدنبال آن کاهش شرایط
اقتصادی و کیفیت زندگی در عشایر مورد مطالعه است (جدول .)7
جدول  .7طبقهبندی عشایر نمونه براساس سرانۀ دام
طبقه (رأس)

بدون دام
2-43
12-33
222-433
+122
کل
منبع :نگارندگان

قبل از اسکان

بعد از اسکان

تعداد خانوار

درصد

تعداد خانوار

درصد

2
23
73
27
22
271

2
27/0
72/0
12/2
0/0
222

97
30
29
22
7
2712

71/3
14/4
22/4
0
2/3
222
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یافتههای تحلیلی
نقش زنان عشایر سیستانی در تأمین درآمد اسکانیافته نسبت به قبل از اسکان ضعیف شده است.
برای بررسی ،ابتدا تولید فرآوردهای لبنی نظیر روغن زرد ،کشک زرد ،مسکه ،کشکلچی ،دوغ ،رخمی و قرهقروت
بهعنوان فعالیتهای اصلی زنان شناسایی و میزان ساعات کار در قبل و بعد از اسکان محاسبه شده و به نرخ روز
ارزشگذاری شده است.
مجموع ارزش فرآوردههای لبنی تولیدشده توسط زنان طی یک سال در قبل از اسکان  932،122،222تومان بوده و
این مبلغ بعد از اسکان با  -39/9درصد به  74،937،322تومان کاهش یافته است که بیانگر تفاوت زیاد در درآمد و
همچنین تضعیف نقش زنان عشایر در تأمین درآمد خانوار است (جدول .)9
عالوهبر تولید فرآوردههای لبنی ،نقش زنان عشایر در تولید صنایعدستی نیز برجسته است؛ بهطوریکه آنها در قبل از
اسکان 20،703 ،مترمربع و به ارزش  03،272،222هزار تومان تولید داشتهاند و این رقم ،بعد از اسکان با  - 32/1درصد
به  222مترمربع و به ارزش  7،322،222هزار تومان کاهش یافته است (جدول .)4
جدول  .9ارزش تولید فرآوردههای لبنی توسط زنان عشایری طی یک سال به تومان
قیمت فرآوردهها قبل از اسکان

قیمت فرآوردهها بعد از اسکان

به هزار تومان

به هزار تومان

پنیر

3،723

920

-39/3

کشک لچی
قروت

20،327
09،294

7،227
3،920

-01/9
-37/9

کشک زرد

92،272

1،317

-02/0

روغن زرد

31،112

9،392

-342

دوغ

212،222

4،012

-33/3

رخمی
مسکه

3،242
1،224

143
2،202

-32/3
-32/0

مجموع

9،321،222

749،373

-39/9

فراوردههای دامی

درصد تغییرات

منبع :نگارندگان

جدول  .9ارزش تولید صنایعدستی توسط زنان عشایری طی یک سال به تومان
قبل از اسکان
اقالم

قالی
پالس
گلیم
جوال
خورجین
توبره گلیمی
توبره قالینی
سفره آردی
خیک
مشک
جمع
منبع :نگارندگان

تعداد

227
227
247
727
243
222
220
207
231
940
2،041

بعد از اسکان

مساحت به

قیمت به

مترمربع

هزار تومان

944
23،022
704
727
243
222
220
207
20،703

22،722
44،022
1،302
4،242
1،312
7،942
7،232
2،072
2،312
9،402
03،272

تعداد

7
1
2
27
7
2
2
9
7
4
249

مساحت به

قیمت

مترمربع

به هزار تومان

4
212
2
27
7
2
2
9
222

722
7222
2
742
02
2
2
92
72
42
7،322

درصد
تغییرات

-30/0
-31/1
-222
-32/1
-30/3
-222
-222
-30/9
-30/2
-30/0
-32/1
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در یک نگاه کلی ،ارزش تولیدی ناشی از مجموع فعالیتهای زنان عشایر سیستانی برای قبل از اسکان برابر
 413،392،222تومان بوده است .این رقم بعد از اسکان ،با  -34/2درصد به  73،327،322کاهش یافته است .بهدنبال آن،
درآمد سرانه نیز برای قبل از اسکان برابر  9،307،122تومان و برای بعد از اسکان  72،217تومان برآورد میشود (جدول .)1
بین تضعیف نقش تولیدی زنان عشایر سیستانی و درآمد خانوار ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .ضرایب همبستگی محاسبهشده به ترتیب قبل و
بعد اسکان 2/923 ،و  2/722است (جدولهای  1و  .)3در سطح آلفای  2/2درصد میتوان ادعا کرد که اسکان عشایر در
نمونۀ آماری و از جامعۀ مورد مطالعه ،موجب کاهش نقش زنان در تولید ،بهویژه در تأمین درآمد خانوار شده است.
جدول  .0درآمد حاصل از مجموع فعالیتهای زنان قبل و بعد از اسکان به تومان
درآمد سالیانه

درآمد سالیانۀ

درآمد سالیانۀ بعد از اسکان به

درصد

قبل از اسکان به هزار تومان

هزار تومان

تغییرات

4،133،922
93،071

733،273
72،217

-34/2
-34/2

کل درآمد
سرانۀ درآمد
منبع :نگارندگان

جدول  .1ضریب همبستگی بین نقش زنان عشایر سیستانی و درآمد خانوار قبل از اسکان
درآمد خانوار عشایری قبل از اسکان
Pearson Correlation

نقش زنان عشایری قبل از اسکان

**

2/923

)Sig. (2-tailed

2/222

N

271

* Correlation is significant at the 0/01 level (2-tailed).
منبع :نگارندگان
جدول  .7ضریب همبستگی بین نقش زنان عشایر سیستانی و درآمد خانوار بعد از اسکان
درآمد خانوار عشایری بعد از اسکان

نقش زنان عشایری بعد از اسکان

Pearson Correlation

2/722

)Sig. (2-tailed

2/224

N

271

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

نتیجهگیری
بهدلیل واقعبودن سیستان در کمربند خشک نیمکرۀ شمالی و جدایی بین حوضۀ آبگیر و حوضۀ آبریز ،منطقه همواره با دو
پدیدۀ مهم طبیعی یعنی سیالب و خشکسالیهای ادواری مواجه است .آثار فزایندۀ خشکسالیها موجب قطع جریان آب
رودخانۀ هیرمند و خشکیدن هامونها شده و نیزارها را بهکلی از بین میبرد .در چنین شرایطی ،عشایر سیستانی در
معرض فروپاشی بیشتری قرار گرفته است .برای خروج از این وضعیت سه راه پیشروی خود نمیبینند:
 .2رهاکردن این معیشت و رویآوردن به مشاغل دیگر؛
 .7ادامۀ زندگی کوچندگی و رویآوردن به مشاغل جنبی و غیررسمی مانند مبادلۀ کاال و سوخت؛
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 .9اسکان خودجوش.
هر سه راه بهنوعی در برخی از طوایف ،جنبۀ عملی گرفته است ،اما سیاست دولت ،اسکان هدایتشده برای بهبود
وضعیت آنان است .علیرغم آن ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که تنها  70/0درصد از عشایر اسکانداده شده به
فعالیتهایی مانند دامداری-کشاورزی و  4درصد به کشاورزی مشغول هستند و حدود  93درصد به فعالیت رسمی و
غیررسمی روی آوردهاند و  92/7درصد نیز بیکار شدهاند .عالوهبر آن ،قبل از اسکان تنها  99/3درصد عشایر از حداقل دام
(صد رأس) برای امرارمعاش محروم بودهاند؛ درحالیکه بعد از اسکان این رقم به  02درصد افزایش یافته است .این
وضعیت برای زنان عشایر هم نامناسبتر ارزیابی شده است؛ زیرا آنها هم از چرخۀ تولید بازماندهاند و  32/3درصد زنان
عشایر اسکانیافته ،خانهدار هستند .بهعبارتی دیگر ،در مقایسه با قبل از اسکان ،در تولید نقشی ندارند؛ زیرا ارزش
فرآوردههای لبنی تولیدشده توسط زنان عشایر ،نظیر روغن زرد ،کشک زرد ،مسکه ،کشک لچی ،دوغ ،رخمی و قرهقروت،
در اثر اسکان  -39/9درصد کاهش یافته است و این کاهش برای تولیدات صنایعدستی نظیر قالی ،پالس ،گلیم و ...نیز
 -32/1درصد است .آزمون رگرسیون نیز تأیید میکند که بین تضعیف نقش زنان عشایر سیستانی و درآمد خانوار ،رابطۀ
معناداری وجود دارد؛ به این معنا که با تضعیف نقش زنان ،درآمد خانوار کاهش پیدا میکند.
این ارقام نشانگر گرایش به وضعیت نامناسب از نظر تعداد دام و بهدنبال آن شرایط اقتصادی و کیفیت زندگی در
عشایر مورد مطالعه است .درواقع ،این رویکرد از اسکان هدایتشده نیز نهتنها خانوارهای عشایری را دچار مشکل کرده
است بلکه در این روند سازگاری فرهنگی جامعۀ عشایر با شرایط محیطی آن نادیده گرفته شده است .مطالعات انجامشدۀ
بریمانی ( 7222 ،7221 ،7224 ،7229 ،7222و  )7222نیز مؤید این نتایج است .همچنین شاطریان و صادقی ( ،)2932در
اسکان عشایر عالوهبر مالحظات گوناگون زیستمحیطی ،بر نقش زنان تأکید دارند .از طرفی محمودیان ( ،)2907در
نتایج پژوهش خود نشان داده است ،تغییر و تحوالت در جامعه عشایری نهتنها وضعیت کوچندگان «مرد » بلکه «زنان»
نیز تأثیر میپذیرند ،این همپوشانی با یافتههای پژوهش فراوان است.
در یک نگاه کلیتر میتوان بیان کرد که راهبرد اسکان با مشاغل کشاورزی (حیاتی ،)2922 ،و (عبداللهی و دیگران،
 ،)2922و ...در منطقۀ مورد مطالعه موفقیتآمیز نبوده است .زمینههای راهبرد اسکان با مشاغل دامداری و دامپروری
شامل دامپروری نوین (کیاوند )2930 ،یا صنعتی (بخشنده نصرت ،)2933 ،بهدلیل شرایط محیطی (وابستگی به منابع آب
سطحی با منشأ خارجی و نبود سفرههای آب زیرزمینی بهویژه خشکسالیهای ادواری) نیز چندان وجود ندارد .درنتیجه،
راهبرد سوم یعنی شیوۀ رمهگردانی بهعنوان حلقۀ واسطه بین وضع موجود و وضع مطلوب ،سازگاری بیشتری با واقعیت
دارد و البته بهرهمندی عشایر اسکانیافته از خدمات دولتی را نمیتوان انکار کرد.

منابع
 .2احمدی ،نزهت ،2933 ،پیشدرآمدهایی بر حضور اجتماعی زنان ،ماهنامۀ اندیشه و تاریخ سیاسی ایدران معاصدر ،دورۀ
 ،1شمارۀ  ،40صص .21 -27
 .7ارزانی ،حسین ،2920 ،ارزشیابی اثرات زیستمحیطی عشایر اسکانیافتۀ استان فارس (دشت بکان)،
مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .9افشار نادری ،نادر ،2937 ،اسکان عشایر و آثار اجتماعی و اقتصادی آن ،آگاه ،تهران.
 .4اکبری ،علی و مهدی میزبان ،2902 ،درآمدی بر شناخت ویژگیهای جمعیت و جوامع عشایری ایرران ،فصدلنامۀ
مطالعات ملی ،سال  ،1شمارۀ  ،2صص .47 -3
 .1اماناللهی بهاروند ،اسکندر ،2932 ،کوچنشینی در ایران پژوهشی دربارة عشایر و ایالت ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.

تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار...

856

 .3بخشنده نصرت ،عباس ،2933 ،برنامهریزی توسعۀ زندگی عشایر از دیردگاه فضرایی ،مجموعده مقداالت سدمینار
توسعۀ زندگی عشایر ،سازمان امور عشایر ایران ،تهران.
 .2بریمانی ،فرامرز ،2902 ،مطالعه و بررسی امکان تغییر جایگاه ییالقی عشرایرکوچندة داوطلرب سیسرتانی در
دشتهای شمالی ،امور عشایر ادارۀ کل عشایر استان سیستانوبلوچستان.
 .0بریمانی ،فرامدرز ،2902 ،تعیین رژیم حقوقی هیرمند ،گامی در جهت جلوگیری از فاجعرهای درحرال تکروین،
مجموعه مقاالت همایش بینالمللی رویکرد فرهنگی جغرافیا ،جغرافیا بستری برای گفتگدوی تمددنها 73 ،تدا  70اردیبهشدت
 ،2923دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد.
 .3بریمانی ،فرامرز ،2907 ،عشایر کوچندة سیستانی در چنبرة تنگناهای محیطی و تهدیدهای انسرانی ،فصدلنامۀ
تحقیقات جغرافیایی ،شمارۀ  ،22صص .34 -39
 .22بریمانی ،فرامرز ،2909 ،آثار فزایندة خشکسالی در محیط حوزههای آبریز اندروییک ،نمونۀ موردی سیسرتان
ایران ،مجلۀ اقتصادی و اجتماعی اطالعات ،سال  ،20شمارۀ  ،727صص .239 -203
 .22بریمانی ،فرامرز ،2904 ،بررسی وضعیت اشتغال عشایر زیرکاری مستقر در جنوب خراسران ،پژوهشدکدۀ علدوم
زمین و جغرافیا ،دانشگاه سیستانوبلوچستان.
 .27بریمانی ،فرامرز ،2903 ،امکانسنجی از دشتهای استان سیستانوبلوچستان بررای تغییرر ییالقری عشرایر
کوچندة سیستانی ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،شمارۀ  ،7جلد  ،32صص .913 -943
 .29بریمانی ،فرامرز و دیگران ،2903 ،شناسایی پتانسیل و مکانیابی کانون برای عشایر شمال سیسرتان مسرتقر
در جنوب خراسان (عشایر زیستبوم هامون-نهبندان) ،پژوهشدکدۀ علدوم زمدین و جغرافیدا وابسدته بده دانشدگاه
سیستانوبلوچستان.
 .24بیات ،عزیزاهلل ،2933 ،کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران ،چاپ دوم ،امیرکبیر ،تهران.
 .21توکلی ،جعفر ،2904 ،مروری بر نظریات و تجارب موجود در زمینۀ اسکان عشایر ،مجموعه مقاالت همدایش ملدی
ساماندهی جامعۀ عشایر ایران ،سازمان امور عشایر ایران.
 .23توکلی ،جعفدر ،2904 ،ارزیابی برنامههای سامانبخشی به زندگی عشایر کوچنده در استان فرارس ،مجموعده
مقاالت همایش ملی ساماندهی جامعۀ عشایر ایران ،سازمان امور عشایر ایران.
 .22پاپلی یزدی ،محمدحسین ،2922 ،کوچنشینی در شمال خراسان ،آستان قدس رضوی ،مشهد.
 .20جمشیدیان ،مسعود ،2933 ،استراتژی توسعۀ زندگی عشایر بر محور رمهگردانی ،مجموعه مقاالت سدمینار توسدعۀ
زندگی عشایر ،سازمان امور عشایر ایران.
 .23حیاتی ،ابراهیم ،2933 ،چشماندازی به فردای زندگی عشایر ،مجموعه مقاالت سمینار توسعۀ زندگی عشدایر ،سدازمان
امور عشایر ایران.
 .72خضرلو ،بهروز و دیگران ،2904 ،ارزیابی مشارکتی طرح اسکان عشایر ،مجموعه مقاالت همایش ملی ساماندهی
جامعۀ عشایر ایران ،سازمان امور عشایر ایران ،تهران.
 .72ریاحی ،وحید و دیگران ،2937 ،بررسی نقش طرحهای اسکان در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی عشایر ،مطالعۀ
موردی :کانونهای اسکان استان کهکیلویه و بویر احمد ،نشریۀ تحقیقات علوم جغرافیایی ،سال  ،29شمارۀ ،70
صص .227 -31
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 .77شاطری ،مفید و حجتاهلل صادقی ،2932 ،واکاوی اثرات اقتصادی-اجتماعی اسکان خودجوش عشایر( ،مطالعۀ
موردی :عشایر بخش دهدز شهرستان ایذة استان خوزستان) ،مجلۀ علمی-تخصصی برنامهریزی فضایی ،سال
 ،7شمارۀ ( 7پیاپی  ،)3صص .270 -221
 .79شاهینفر ،حسین  ،2933سوابق تاریخی و مبارزات ایل شاهسون ،فصلنامۀ عشایری ذخایر انقالب ،شمارۀ  ،27صدص
.73 -23
 .74شهبازی ،عبداهلل ،2933 ،مقدمهای بر شناخت ایالت و عشایر ،نی ،تهران.
 .71صالحی ،اصغر ،2904 ،ارزشیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی طرحهای ساماندهی عشایر در کانونهای
گلافشان و  ،...مجموعه مقاالت همایش ملی ساماندهی جامعۀ عشایر ایران ،جلد اول ،تهران.
 .73صیدایی ،اسکندر و دیگران ،2904 ،ارزیابی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کانونهای اسکان عشایر ،مجموعه
مقاالت همایش ملی ساماندهی جامعۀ عشایر ایران ،جلد اول ،تهران.
 .72صیدایی ،سید اسکندر ،2902 ،چشمانداز جامعۀ عشایری ایران در افق  75سالۀ آتی ،نشریۀ علوم جغرافیدایی ،جلدد
نهم ،شمارۀ  ،27صص .231 -242
 .70ضیاء توانا ،محمدحسن ،2922 ،ویژگیهای محیط طبیعی چالۀ سیستان ،جشننامۀ دکتر محمدحسن گنجی ،مجموعده
مقاالت جغرافیایی به کوشش ایران پورجزئی ،گیتاشناسی ،تهران.
 .73عبداللهی ،محمد و مسعود چلبی ،2922 ،اسکان عشایر از دیدگاه جامعهشناسی توسعه ،مجموعده مقداالت سدمینار
استراتژی توسعه زندگی عشایر ،سازمان امور عشایر ایران ،اسفند  ،2933صص .41-30
 .92غفاری ،تیمور ،2922 ،مراتع پشتوانۀ استقالل اقتصادی« قسمت دوم» ،فصلنامۀ عشایر ذخدایر انقدالب ،شدمارۀ ،21
صص .02 -32
 .92کیانوند ،عزیز ،2930 ،حکومت ،سیاست و عشایر (از قاجار تاکنون).
 .97لطفعلیپور ،محمدرضا و علیرضا صابریان ،2907 ،بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی عشایر شهرستان شیروان
و ارائۀ راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنان ،فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی ،شمارۀ  ،33صص -299
.217
 .99محمدی ،مهدی ،2907 ،تواناییهای زنان در اقتصاد تولیدی عشایر ،فصلنامۀ پژوهش زنان ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،3صص
.223 -02
 .94محمدی ،مهدی ،2904 ،بررسی تواناییهای زنان عشایری با تأکید بر نقش آنان در اقتصاد تولیدی عشرایر
(مورد مطالعه استان همدان) .مجموعه مقاالت همایش ملی ساماندهی جامعۀ عشایر ایدران ،اردیبهشدت  ،2909سدازمان
امور عشایر ایران ،تهران.
 .91محمودیان ،حسین ،2907 ،بررسی مشارکت زنان در نیروی کار در استانها در سالهای ،6910 ،6900
 ،6970نامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ  ،72صص .720 -203
 .93موسایی ،محمد ،2302 ،مبارزات عشایر بویراحمد با حکومت پهلوی ،فصلنامۀ عشایری ،ذخایر انقالب ،شدمارۀ ،4 -9
صص .90 -77
 .92موالیی هشجین ،نصراهلل ،2902 ،تحلیلی پیرامون پراکندگی جغرافیایی کوچنشینان بختیاری در ییالق و
قشالق ،پژوهشهای جغرافیایی ،شمارۀ  ،91صص .32 -12
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