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چکیده
تغییر در شیوه زندگی برای یک قشر کم درآمد پیامدهای زیادی به همراه دارد خصوصا زمانی کهه منجهر بهه از
دست دادن یا تغییر شغل و حرفه اولیه درآمد میشود .از آنجایی که عشایر یک قشهر کهم درآمهد و سهازگار بها
شرایط سخت زندگی هستند پیش بینی میشود بها اسهکان عشهایر و تغییهر شهرایط زنهدگی از کهوش نشهینی بهه
یکجانشینی تغییر یافته شرایط اقتصادی نیز دچار تغییر شود .در این راستا مطالعه حاضر به بررسی تغییرات اقتصادی
عشایر اسکان ایلشهر پرداخته است .روش تحقیق ترکیبی از روشهای میدانی ،اسنادی و تحلیلهی اسهت .مامعهه
آماری 031خانوار میباشد که با تومه به فرمول کوکران  55خانوار مورد بررسی قرار گرفت .نتهای حاصهل از
این بررسی نشان داد که اسکان در بعد اقتصادی سبب کم شدن تعداد دامها ،تغییر منبع درآمد از دامهداری بهه
کشاورزی ،اشتغال ،پس انداز بیشتر ساکنان و تا حدودی سبب بهبودی شرایط اقتصادی گردیده اسهت همچنهین
هزینههای خانوارها در مقایسه با زمان قبل از اسکان بسیار افزایش یافته است.
واژه های کلیدی :اسکان عشایر ،ایلشهر ،مسائل اقتصادی ،درآمد ،هزینه

مقدمه و بررسی منابع

کوچ نشینی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از بافت اجتماعی و اقتصادی ایران و با سابقه بیی
(

از  3333سیاله اسیت

 .)Potts,یکی از راهبردهای توسعه جامعه عشایری ساماندهی و اسکان عشیایر اسیت کیه عمیدتا بیا هید

توسعه و عمران جامعه عشایری و با هد

محرومیت زدایی و خدمات رسانی بهتر به این جامعه انجام میگییرد در

ایران نیز این راهبرد در طی سالهای گذشته در مناطق عشایری اجرا شده که ارزیابی آثار و پیامدهای آن بیر جامعیه
عشایری اهمیت بسیار دارد (

 )Derikvand,مسلما این طرحها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند با مطالعیه و

بررسی این طرح ها میتوان پیامدهای مثبت و منفی اسکان عشایر را شناسایی کرد ،به این امیید کیه درکیانونهیای
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توسعه آینده از تکرار نقاط ضعفها پرهیز کرد در این راستا اگبا و همکاران (

 )Agba et al.,ضمن بررسی

 515خانوار در منطقه باکاسی نیجریه تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی زیادی بعد از استقرار مجدد خانوارهیا
راگزارش نموده اند نجاتی و همکاران (

 )Nejati et al.,در مطالعیه اسیکان خودجیوش منطقیه کیانون آواز

شهرستان درمیان استان خراسان دریافتند که تغییرات بعد اقتصادی چون دسترسی به غذا بیشترین تحوالت مثبیت را
داشییته ولییی پارامترهییایی چییون درآمیید و پ ی انییداز رشیید قابییل م
(

ییهای نداشییته اسییت صیییدزاده و رضییایی

 )Seyedzadeh & Rezaee,در بررسی اثرات اسیکان اسیتان ایی م بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه اسیکان بیر

وضعیت اقتصادی عشایر که تا د زیادی وابسته به کشاورزی و دامداری است ،تاثیرگذار نبوده ولی تا دودی بر
وضعیت اجتماعی تاثیر گذاشته است شکوری و همکاران (

 )Shakoori et al.,در پژوه

خود بیه بررسیی

عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اسکان خانوارهای عشایری در کانونهای خودجوش استان فارس بیود ،اظهیار
داشتند که بین تاثیرات شاخصهای اجتماعی اسکان رابطه معناداری وجود دارد ولیی بیین عوامیل اقتصیادی رونید
مثبتی نداشته است هم چنین بین عامل های اقتصادی و اجتماعی موثر بر اسکان عشایر در استان با توجه به جنسییت
افراد تفاوت معناداری وجود دارد جهانبخ

و همکاران (

 )Jahanbakhsh et al.,در بررسی عشایر قشقایی

منطقه وردشت شهرستان سمیرم دریافتند که اسکان باعث بهبود وضعیت اقتصادی افیراد گردییده اسیت رییا ی و
همکاران (

 )Riahi et al.,در کانونهای اسکان استان کهگیلویه و بویرا مد معتقدند کیه داشیتن اسیکان بیر

روی عوامل اجتماعی منطقه تاثیر مثبت داشته ولی بر عوامل اقتصادی تاثیر انیدکی گذاشیته اسیت همننیین سیط
تولیدات دامیی و کشیاورزی و تعیداد دام آنیان کیاه

یافتیه اسیت اسیماعیلیان مقیدم و همکیاران ( Esmailian

 )Moghadam et al.,به اثیرات اقتصیادی و اجتمیاعی اسیکان عشیایر کیانون سیینآبیاد غینیاد در اسیتان
خراسان جنوبی پرداختند گزارش آنان در بخ

اقتصادی نشان داد که زراعت باعث افزای

درآمد خانوارها شده

و میزان استفاده از ابزار آالت کشاورزی بیشتر و دامهای گوشیتی و شییری کمتیر شیده اسیت شیاطری و صیادقی
(

 )Shateri & Sadeghi,در اسکان خودجوش دهذر شهرستان ایذه ،گزارش کردنید کیه اسیکان در بخی

اقتصادی تحوالت مطلوبی بر درآمد و پ انداز خانوارها داشته همننین میزان استفاده از امکانات تولیدی نسبت به
قبل از اسکان بیشتر شد و اشتغال اصلی مردم از دامداری به فعالیتهای خدماتی و کارگری تغیییر و معنیادار بیودن
تاثیرات مثبت اسکان در وضعیت اقتصادی عشایر نیز مورد تایید قرارگرفته است طی تحقیقیات شیاطری و یاجی
پور(

 ) Shateri & Hajipour,درکیانون توسیعه یافتیه نازدشیت سربیشیه خراسیان جنیوبی مشیخص شید کیه

تغییرات بعد از اسکان بر میزان درآمد خانوارها و به تبع آن پ اندازه سیالیانه آنیان رشید قابیل م

یهای نداشیته

بلکه زندگی عشایر در قبل از اسکان دارای بهرهوری اقتصادی بیاالتری بیوده اسیت تحقییق صییدایی ( Seydaie,

) در دو کانون بکان و گل افشان شهرستان سمیرم از رضایت خانوارهای ساکن دو کانون گل افشان و قیراد
از وضعیت اجتماعی و اقتصیادی و هیم چنیین رضیایت عشیایر کوچنیده از ماییتهیای خیود دولیت در بخی
اشتغالزایی و درآمد خانوارها کایت میکند شکوری و رضایی(

 )Shakoori & Rezaee,نتیای

اصیل

از مقایسه بین گروههای اسکان یافته و نیمه اسکان یافتیه در فعالییتهیای اقتصیادی عشیایر شهرسیتان فیروزآبیاد را
چنین بیان میکنند  ،عشایر اسکان یافته تعداد دام کمتری نسبت به عشایر کوچنده دارنید درآمید اقتصیادی گیروه
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اسکان یافته بیشتر از کوچرو میباشد با توجه به خشکسالیهای پی در پی شیوه معیشت کوچ قابلییت دوام نداشیته
و الزاما باید زمینیههیای تحیول را در شییوه تولیید فیراهم گیردد مهیدوی و همکیاران (

، )Mahdavi et al.,

اسکان عشایر چهارمحال و بختیاری وضعیت اقتصادی و اجتماعی درکیانونهیای خودجیوش و هیدایتی را بررسیی
کردند و به این نتیجه رسیدند که در زمینههای اجتمیاعی و اقتصیادی اسیکان عشیایر چنیدان موفقییت آمییز نبیوده،
وضعیت عشایر با از دست دادن اشتغال پاییدار و وابسیتگی بیه اشیتغال ناپاییدار بیدتر شیده اسیت البتیه در مقایسیه
وضعیت عشایر اسکان یافته به صورت خودجوش و هدایتی وضعیت کانونهای هدایتی در هر دو زمینه ذکیر شیده
بهتر میباشد نتیجه تحقیق صالحی (

 )Salehi,که ارزشیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرحهای سیاماندهی

عشایر درکانون اسکان عشایر استان اصفهان نشان داد کیه اهیدا

اقتصیادی و اجتمیاعی در ایین کیانونهیا باعیث

افزای

 5مقوله از جمله مشارکت عشایر ،ارتقای سیط برخیورداری از رفیاه اجتمیاعی ،ایجیاد تعیادل دام و مرتیع

افزای

سط اشتغال شده است در هندوسیتان اواخیر دهیه  1353اواییل  1393اکثیر

سط درآمد و بهبود افزای

تحقیقات در چند نا یه خاص دارای برنامههای عمیق کشاورزی متمرکز و نشان دهنده هزینیهبیر بیودن بسییاری از
طرحهای اسکان است (

 )Azkia,بوهانسن (

 )Bohansen,ضمن مطالعیه جوامیع بیومی بیه ایین نتیجیه

رسیده است که مشارکت روستاییان و به خصوص عشایر ،واجد نق

بیشتری در توسعه پایداراسیت بیا توجیه بیه

اهمیت اقتصادی و ابعاد مختلف زندگی بسیار شایسته است که در تصمیمگیری و اعمال سیاسیت خیاص در میورد
اقشار مختلف این مقوله مورد بررسی قرار گیرد با توجه به این مسئله هد

از اجرای این تحقییق بررسیی تغیییرات

اقتصادی عشایر اسکان ایلشهر ،از اسکان عشایر است
مواد و روش ها

به من ور بررسی تاثیرات اسکان عشایر بر مسائل اقتصادی و رضایتمندی افیراد اسیکان یافتیه کیانون توسیعه یافتیه
بوشکان که بنام روستای ایلشهر معرو

است از روشهای اسنادی که شامل مطالعه کتب ،مقاالت ،پایان نامیههیا و

همننین استفاده از مطالعات امکان سنجی کانون توسعه عشایری دشت بوشکان و روش پیمایشی که شامل بازدیید
میدانی ،مصا به و ارائه پرس نامه به اسکان یافتهها است بیه جمیعآوری اط عیات بیر اسیاس اهیدا

میورد ن یر

پرداخته شد این تحقیق از نوع تحلیل و توصیفی و در دستهبندی تحقیقیات کیاربردی اسیت منطقیه میورد مطالعیه
مربوط به استان بوشهر ،شهرستان دشتستان منطقه پشتکوه شهر بوشکان کانون توسعه یافتیه اسیکان عشیایر بوشیکان
(ایل شهر) میباشد که در ال اضر این روستا دارای 133خانوار اسکان یافته میباشد به استناد فرمیول کیوکران
 55خانوار ساکن در این کانون به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاد و مورد مطالعه قیرار گرفتنید بیه من یور
دسترسی به اط عات مولفههای اقتصادی همننین به من یور دقیت در تکمییل پرسی نامیههیا سیواالت مربیوط بیه
صورت شفاهی برای افراد مورد مطالعه خوانده شده و نتیجه آن یادداشت گردید که پرسی

شیوندگان سرپرسیت

خانوادههای اسکان یافته بودند در این مطالعه از روشهای کتابخانهای نیز برای جمعآوری مطالعات و اسیناد پاییه
استفاده شد پ

از جمعآوری اط عات با استفاده از نرمافزارهای  Excelو SPSSنسخه  21تجزیه و تحلیل انجام
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گرفت برای تحلیل دادهها از روشهیای آمیار توصییفی محاسیبه نسیبتهیا و درصیدها همننیین روشهیای آمیار
استنباطی آزمون کای اسکور استفاده شد

معرفی منطقه
منطقه مورد مطالعه از ن ر تقسیمات کشوری در استان بوشهر ،شهرستان دشتستان ،بخ

مرکزی واقع شیده اسیت

گستره مورد مطالعه بر اساس سیستم مختصات کارتزین (درجه ،دقیقه و ثانیه) در دود طیولهیای جغرافییایی"33
 51 44تا " 51 44 53در عرضهای شمالی " 24 42 35تا " 24 49 55قرار دارد کیه شیکل ( )1نشیان دهنیده
موقعیت جغرافیایی ایلشهر میباشد این منطقه دارای وسعتی معیادل  23/33کیلیومتر مربیع و محیطیی برابیر 49/53
کیلومتر می باشد جمعیت عشایری منتسب به ایل قشقایی ،طایفه ش

بلوکی و متشیکل از چهیار تییره بیه نیامهیای

دوقزلو ،عمله ،ر یمی و چهارمحالو میباشند اسکان مورد مطالعه از سیال  1394طیرح اسیکان آن اجیرا و از سیال
 1395شروع به اسکان شدن نمودند

شکل -0موقعیت مغرافیایی اسکان عشایر ایلشهر
Figure - Geographical situation of Ilshahr nomads accommodation

نتای و بحث

به من ور بررسی شرایط اقتصادی عشایر اسکان یافته ،از سرپرست خانوادهها بدلیل آگاهی از اسکان مورد پرسی
قرار گرفتند براساس یافتههای تحقیق وضعیت اقتصادی خانوارها در قبل و بعید از اسیکان تغیییرات زییادی داشیته
است نتای ارزیابی تاثیر اسکان بر مسائل اقتصادی در سه بخ
درآمدها نشان میدهید بعید از اسیکان اشیتغال افیراد  % 43افیزای

درآمد ،هزینه و مقایسه اشتغال میباشید کیه نتیای
داشیته اسیت کیه ایین اشیتغال بیشیتر در بخی

کشاورزی وکارگری است بطوری که  % 52درآمد خانوادهها از طریق فعالیتهیای کشیاورزی (کشیت زراعیت)
میباشد درآمد  % 52/1از خانوادهها نسبت به قبل از اسکان کمتر گردیده است بعد از اسکان تولید صنایع دسیتی
و نخریسی بسیار کاه یافته و تنها  % 11/4از خانوادهها تولید صنایع دستی دارند که به طبع فیروش صینایع دسیتی
نیز کاه

مییابد عمده دلیل این مسئله به عدم داشتن دام بر مییگیردد بیی

از  % 43تولیید و فیروش لبنییات در

اسکان ایلشهر وجود ندارد  % 25/5از خانوادهها اذعان داشتند که پ انداز ندارند اما  % 52/4از خیانوادههیا نسیبت
به قبل از اسکان در پ

انداز وضعیت بهتیری دارنید کیه دییدگاه افیراد در ایین زمینیه متفیاوت اسیت گیرای
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دامداری هنوز وجود دارد که طبق بررسیهای بدست آمده  % 45/4از خانوادهها تمایل به نگهداری دام دارنید کیه
تعدادی دام درکنار خانههای خود یا مناطق اطرا

اسکان نگهداری میکنند از بین خانوادههای میورد مطالعیه 23

 %از خانوادهها درکنار خانههای خود به نگهداری دامهای سبک پرداختند
در خانواده های اسکان دام سنگین وجود ندارد بطور کلی درآمد ساکنان این منطقه کیاه یافتیه کیه نداشیتن دام
بسیاری از درآمدها را کم کرده است هر خانواده در اسکان دارای  5هکتار زمین زراعی میباشند که از ایین مییان
 % 53توانستهاند زمینهای خود را آباد و از آن بهرهبرداری کنند مابقی به دلیل فقر مالی نتوانسیتهانید از زمیینهیای
خود بهرهبرداری کنند در مجموع با توجه به روی

گیاهان دارویی در مراتع اطرا

اسکان  % 23زنیان و دختیران

ایلشهر به جمعآوری و فروش گیاهان دارویی میپردازند فروش صمغ درختان و گیاهان صیمغدار و بیادام کیوهی
به ندرت مشاهده شد فعالیتهای اصل از کشاورزی نسبت به قبل افزای

چشمگیری دارد اما درآمید اصیل از

این فعالیت چندان نیست چرا که بسیاری از خانوادهها بصورت کارگر روز مزد کار میکنند که این درآمد در د
هزینه روزانه آنها میباشد و این شغل آنان ثباتی ندارد تقریبا تغییرات کلی اصیل از درآمید عشیایر طایفیه شی
بلوکی ساکن در اسکان عشایر ایلشهر در جدول( )1نشان داده شده اسیت ایین جیدول نشیان مییدهید کیه بعید از
اسکان بطورکلی  % 53/2درآمدهای دامی نسبت به قبل وجود ندارد دلیل این امر به عدم داشتن دام بر مییگیردد
باتوجه به اینکه در شرایط فعلی  % 53از درآمدهای قبلی تولیدات دامی به درآمد کشاورزی تغیییر یافتیه اسیت امیا
درآمد اصل این بخ

چندان زیاد نیست

مدول -0نتای تجزیه و تحلیل توصیفی گویه های و ضرایب همبستگی درآمد خانواده های اسکان ایلشهر
– Results of descriptive analysis of items correlation factors of family earnings in
accommodation of Ilshahr
Sig

خیلی زیاد
Very
high

زیاد
High

فرقی نداشته
No
difference

کم
Low

خیلی کم
Very
low

Table

وجود ندارد

عنوان

Nothing

Title

اشتغال افراد
People occupation

درآمد خانوار
Family earnings

تولید صنایع دستی
Handicraft
production

فروش صنایع دستی
Handicraft sales

تولید بند
Rope production

تولید لبنیات
Diaries
production

تولید پروتئین
Protein
production
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ادامه جدول 1
فروش لبنبات
Diaries sales

فروش پروتئین
Protein sales

پ

انداز

Savings

گرای

به دامداری

Interest to
ranching

مالکیت زمین زراعی
Ownership of
farmland

مالکیت زمین مسکونی
Ownership of
residential land

درآمد کشاورزی
Agricultural
earnings

فروش گیاهان دارویی
Medical plants
sales

فروش بادام کوهی
Peanut sales

فروش صمغ
Resin (gum) sales

تعداد دام سبک
Number of light
livestock

تعداد دام سنگین
Number of heavy
livestock
Source: Research Findings

مأخد :یافته های تحقیق

نتای
بی

ن رسنجیها نشان میدهد که میزان اشتغال و درآمد بعد از اسکان افزای

داشیته اسیت کیه افیزای

از درآمد می باشد اسکان در این دو مولفه اقتصادی تاثیر معنیداری گذاشته است افیزای

اشیتغال

اشیتغال در زمیان

بعد از اسکان روند خوبی دارد اما درآمد خانوادهها با اینکه بهتر گردیده اما تغییرات چشمگیری ندارد هزینههیای
عشایر اسکان ایلشهر در مقایسه با قبل از اسکان بسیار زیادتر شده است طبق ن رخانوادههای اسیکان یافتیه % 49/2
هزینه تحصیل فرزندان % 43 ،هزینه درمانی افیراد % 54/5 ،هزینیه درمیانی دام و  %21/4هزینیه امکانیات رفیاهی در
مقایسه با قبل افزای

یافته است هر خانوار اسکان یافته صا ب یک زمین مسکونی میباشد که در ابتیدای اسیکان

با تسهی ت دولت تا دودی خانههای خود را ساختند اما بی

از % 93مسکنها به شکل کامل ساخته نشدهاند 33

 %هزینه خرید مواد غذایی در مقایسه با قبل اسکان یافته اسیت هزینیههیا خریید وسییله نقلییه سینگین و ابیزارآالت
47
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کشاورزی بطور متوسط  ،% 9موتور سیکلت  % 53و وسیله نقلیه سبک  % 55/5افزای
عشایر در افزای

هزینه ها بسیار زیاد است کیه بیر اسیاس آزمیون آمیاری

داشیته اسیت نقی

اسیکان

در سیط  5درصید معنییدار اسیت

همننین فعالیتهای صنعتی در اسکان عشایر ایلشهر وجود ندارد جیدول( )1برخیی میوارد اصیل از هزینیههیای
اسکان ایلشهر را نشان میدهد
مدول -2نتای تجزیه و تحلیل توصیفی گویه های و ضرایب همبستگی هزینه خانواده های اسکان ایلشهر
Table – Results of descriptive analysis of items correlation factors of family earnings in
accommodation of Ilshahr
sig

خیلی زیاد
Very
high

زیاد
High

فرقی نداشته
No
difference

کم
Low

خیلی کم
Very
low

وجود ندارد

عنوان

Nothing

Title

هزینه تحصیل فرزندان
Cost of children
Education

هزینه درمان افراد
Cost of people
curing

هزینه درمانی دام
Cost of livestock
curing

هزینه امکانات رفاهی
Cost of amenities

هزینه مسکن
Cost of housing

هزینه خرید موادغذایی
Cost of buying
foodstuff

هزینه وسیله نقلیه
Cost of vehicles

خرید وسیله نقلیه سبک
Buying light
vehicles

خرید وسیله نقلیه سنگین
Buying heavy
vehicles

ماشین االت کشاورزی
Agricultural
machinery

فعالیت صنعتی
Industrial activities
Source: Research Findings

مأخد :یافته های تحقیق
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نتیجه گیری کلی

به گفته عشایر اسکان یافته طرح اسکان عشایر جهت بهبود شرایط زندگی و درآمد بود با شیروع اسیکان در بحیث
مغایرت داشت عشایر این منطقه بعد از اسکان یافتن تا چند سال اول اسکان دام خود را رهیا

اقتصادی با این هد

نکرده بودند و بیشتر خانوادهها به یی ق می رفتند شرایط روز به روز سخت تر گردیید تیا اینکیه مجبیور بیه تیر
دامداری شده و به سمت کارهای کشاورزی روی آوردند شروع فعالیتهای کشاورزی بیشترکارگری بیرای بقییه
زمین داران بود ولی بعد از مدتی با کسب تجربه توانستهاند در فعالیتهای کشاورزی تا دودی موفق عمل کنند
با اینکه در اسکان عشایر هنوز تمایل به دامداری و دامپروری وجود دارد امیا بیشیتر افیراد نسیبت بیه کشیت و زرع
تمایل یافتهاند البته عدهای هم معتقدند که درآمد اصل از دام بی
 )Blench,نیز معتقد است پیشر

تری میباشد بلنچ (

از کشاورزی است و نسبت به آن کار را یت

های کشاورزی نق

اساسی در تماییل بیه اسیکان در

سراسر جهان دارد براساس یافتههای تحقیق میتوان در زمینه اقتصادی بعد از اسکان عشایر ،بیه اشیتغال زییاد افیراد
که بیشتر در بخ

کشاورزی است اشاره کرد بطوری که بیی

از نصیف خیانواده هیا بیه ایین سیمت گیرای

پییدا

کردند اسکان عشایر درآمد خانوادهها را طی سه سال اخیر تا دودی نسبت به زمان کیوچنشیینی بهبیود بخشییده
است در مطالعه صالحی (
شکوری و رضایی (
فیروزآباد و سنج

 )Salehi,اسکان عشایر سبب بهبیود افیزای

سیط اشیتغال شیده اسیت همننیین

 )Shakoori & Rezaee,در بررسی و مقایسه الگوهای اقتصادی تولیید در اییل قشیقایی
و گرای

آنان به تغییر شیوع معیشت درآمد اقتصادی گروه اسیکان یافتیههیا بیی

از کیوچرو

میباشد با از دست دادن دام به تبع تولیید و فیروش انیواع صینایع دسیتی ،پشیم و نیخ و دیگیر محصیوالت لبنیی و
پروتیئنی دام در مقایسه با قبل از اسکان بسیار کم خواهد شد و تی در مواقعی وجود نخواهد داشت که این اتفیاق
برای عشایر اسکان ایلشهر پی

دام این مجموعه گردییده اسیت در میورد

آمده است اسکان عشایر باعث کاه

اسکان عشایرکهگیلویه و بویرا مد نیز طبق مطالعیه رییا ی و همکیاران (
اقتصادی کانونهای سط تولیدات دامی وکشاورزی و تعداد دام کاه

 )Riahi et al.,اسیکان بیر عوامیل
یافته است علیرغم اینکیه اکثیر درآمید

خانوادههای عشایری از طریق کشاورزی است اما هنوز گرای

به دامداری و دامپروری در اسکان عشیایر مشیاهده

میشود بطوری که خیلی از خانوادهها درکنار خانه و یا اطرا

اسیکان مکیانی بیرای نگهیداری دام خیود درسیت

کردند و چند رأس دام دارند که همگی دام سبک مییباشید سرپرسیتان خیانوادههیای اسیکان یافتیه معتقدنید کیه
بسیاری از خانوادهها توان کشت مستقل ندارند در ابتدای طرح اسکان به ازای هر خانواده  5هکتار زمین مزروعیی
تعلق گرفته است که بی

از نصف اسکان یافتهها از طریق کشیت زراعیت مسیتقیم زمیینهیای خیود امیرار معیاش

میکنند مابقی به کارهای کارگری و دامداری با اند

دام مشغولندکه درآمد این دوگیروه نسیبت بیه گیروه اول

بسیییارکمتر اسییت در مطالعیه اسییماعیلیان مقییدم و همکییاران (
اقتصادی زراعت باعث افزای

 )Esmaelian Moghadam et al.,بخی

درآمد خانوارهای اسکان یافتیه گردییده اسیت بیه طیور کلیی در اسیکان مکیان و

شرایطی برای نگهداری دام زیاد پی

بینی نشده است در بحث درآمد خانوادههای عشایر اسکان ایلشهر می تیوان

گفت اسکان عشایر باعث بهتر شدن درآمد و پ انداز بیشتر خانوادهها گردیده اسیت البتیه افیراد اسیکان یافتیه از
زیاد شدن هزینهها شاکی هستند بعد از اسکان هزینه درمانی افراد  ،تحصیل فرزندان  ،هزینه خریید غیذا نسیبت بیه
قبل از اسکان رشد بسیاری داشیته اسیت از طیر

دیگیر بیا توجیه بیه زییاد شیدن فعالییتهیای کشیاورزی خریید

ابزارآالت کشاورزی در مقایسه با قبل از اسکان افزای

یافته اسیت در واقیع تغیییر سیبک و شییوه زنیدگی هزینیه
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زیادی دارد خصوصا برای این مجموعه که تا مدتها بعد از اسکان درآمد مناسبی نداشتند با اینکه در زمان فعلیی
تا دودی تجربه فعالیتهای کشاورزی را دارند اما مشک ت زیادی هم در این زمینه وجود دارد که باید بیه آنهیا
توجه شود بطور کلی اسکان عشایر بر عوامل اقتصادی تاثیر مثبتی نداشیته اسیت پیژوه
(

جهیانبخ

و همکیاران

 )Jahanbakhsh et al.,نشان داد که اسکان بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهیا گردییده اسیت در مجمیوع

می توان گفت هرچه برنامه ریزی ها برای قشر عشایری با دقت و شناخت بیشتری باشد موفقیتآمیزتر خواهد بیود
هگالوند (

 )Heggelund,تاکید دارند برنامه ریزی ضعیف باعث بروز مشک ت عدیده اقتصادی و اجتمیاعی

در بحث جا به جایی و اسکان افراد می شود بنابراین بررسی وضع موجود در عشایرکشور و ویژگیهیای جمعیتیی
و اقتصادی آنان نقطه آغازین برنامهریزی جهت هر گونه گرای
(

متعالی و تحولی بیرای ایین قشیر اجتمیاعی اسیت

 )Ghanbari,در این مطالعه نیز عشایر اسکان یافته سالهای ابتدایی اسکان دچار مشک ت زیادی بودنید و

به مرور شرایط اقتصادی بهبود یافت
با توجه به شرایط فعلی عشایر اسکان یافته مسوالن مربوطه در بخی

کشیاورزی ماییت بهتیری داشیته باشیند

محصوالت کشاورزی ،صنایع دستی و دامی را بصورت تعاونی خریداری گردد با ن ر به اینکه کشاورزی در ایین
منطقه رونق خوبی دارد امیا کشیاورزان عشیایری بیا مشیک ت زییادی از جملیه عیدم آگیاهی از آفیات ،سیموم و
کودهای کشیاورزی و کشیاورزی نیوین دارنید بنیابراین اجیرای دوره هیای آموزشیی جهیت ارتقیا مهیارت هیای
کشاورزی در اسکان عشایر ایلشهر پیشنهاد میگردد ع قه عشایر ایلشهر بیه نگهداشیت دام زییاد اسیت و شیرایط
مالی چندان مناسبی ندارند بنابراین پیشنهاد می شود که دولت به دامداران تسیهی تی کیم بهیره جهیت راه انیدازی
دامداری نیمه صنعتی اعطا نماید با توجه به مستعد بودن منطقه ،تنیوع شیغلی و بیازار خیود گیاهیان داروییی دوره
های آموزشی مهارتی کشت در این خصوص برای عشایر اسکان برگزار کنند
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