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 محیط پایداری رویکرد با عشایری هایبومزیست در تیزیس - معیشتی اتغییرت روند

 (فارس استان ،فارسیمدان طایفة بومزیست موردی: )مطالعة

 ایرانتهران، گاه تهران، ریزی روستایی، دانشارشد جغرافیا و برنامه کارشناس -سیامک طهماسبی 

 ایرانتهران، ریزی روستایی، دانشگاه تهران، جغرافیا و برنامهدانشیار  -علی بدری  سید

 ایرانتهران، ریزی روستایی، دانشگاه تهران، جغرافیا و برنامهاستاد  - محمدرضا رضوانی
 

 4/8/4931 پذيرش:  22/5/4931 وصول:

 چکيده
 اين  فنّاوري گسترش دليل به صنعتی انقالب از بعد و بوده بشري معجوا همراه هميشه تحوّل و تغيير

 کهن  تاريخ طول در که عشايري جوامع ميان، اي  در .گرفته است خود به بيشتري سرعت اتتغيير

 را عميقنی تغييرات ،تعدّدم داليل به امروزه اند،داشته عهده بر را مهمّی بسياري نقش ايران سرزمي 

 اين  بنا .اسنت شده کاسته آن ديروزي  اهمّيّت و نقش از و کرده تجربه خود گیزند مختلف ابعاد در

 پنووهش هدف .گرفته است قرار آنان رويفرا زيادي هايفرصت و هاچالش فراشدي، چني  در حال،

  از يکنی در آنهنا تبيني  و زيسنتی - معيشنتی ابعناد در تحنوّل و تغيينر الگوهاي شناخت حاضر،

 نظنر از ،پنووهش اي  .است طايفة فارسيمدان بومزيست يعنی قشقايی، سابقة پر ايل هايبومزيست

 هنانموننه انتخاب .است شده انجام نظريّة بنيانی و کيفی رهيافت از استفاده با و است کاربردي هدف

 مشنارکتی، هنايتکنين  از گيريبهره با نهايت در که بود برفی گلوله سپس و مالکی شيوة به ابتدا

  نشنان پنووهش نتناي  .شند حاصل نظري اشباع ،نفر 71 تعداد با ساختاريافتهنيمه و قعمي مصاحبة

 بندون کوچ و نشينیکوچنيمه يکجانشينی، همچون زيستی - معيشتی متفاوت الگوهاي که دهدمی

 نيروهناي مجموعنة کنه کنندمی مشخّص تحقيق هاييافته .گرفته است شکل محدوده اي  در دام

 ،جمعيّنت افناايش» ،«دامنداري بنا ارتبنا  در عشاير نوي  تکنولوژي و دانش ضعف» تغيير درونی

 بيرونی نيروهاي مجموعة .شودمی شامل را «سرمايه کمبود» و «کار نيروي کمبود و شهر به مهاجرت

 از دولنت پشنتيبانی و حمايت بودن محدود» ،«ارضی اصالحات» مانند مواردي دربرگيرندة نيا تغيير

 ،«عشناير بني  در تکنولوژي نفوذ» ،«روستا به امکانات و خدمات ورود» ،«مالی و قیحقو قانونی، نظر

 «عشنايري سنّتی مديريت رفت  بي  از» ،«انسانی و طبيعی مخاطرات برابر در عشاير پذيريآسيب»

 ترکيبنی نيروهناي ةمجموع که گفت توانمی نتيجه در است. «کشور کالن سياسی ساختار تغيير» و

 گنرايش» و «گرايیمصرف فرهنگ رواج» ،«نشينیکوچ زندگی هايارزش شدن سست» شامل تغيير

ط شندهاتّخاذ يراهبردهنا و الگوها انتخاب و گيريشکل در «شهري زندگی سب  به  اجتمناع توسنّ

 .اندآورده وجود به را هايیفرصت و هاچالش نهايت در و کرده نقش ايفاي شده، مطالعه

طايفنة  ،يکجانشنينی عشنايري، روسنتاي زيسنتی، - تغييرمعيشنتی ی،نشينکوچ :کليدي واژگان

 .قشقايی - فارسيمدان
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 مهمقدّ 
 کهه دهکهر تجربهه را گوناگون سیاسی و فرهنگی ،اقتصادی شرایط و اوضاع با جتماعیا نظام سه تاریخ طول در انسان
 اسه  تههگرف پها جدیهد اجتمهاعی نظهام ،بشر هایخواسته ارضاء و نیازها رفع در قبلی نظام محدود توانایی سبب به

 بهرای ایهران اقتصهادی و اجتمهاعی بافه  از ناپذیرجدایی بخشی عنوان به نشینیکوچ .(4931 پور،حجی و )شاطری
 در ،روسهتایی و شههری جوامهع بها همراه نایرا یجامعة عشایر .(2141 ،4پوتز) اس داشته  رواج سال 9111 از بیش
 ،نیمکها و زمهانی مختلهف شهرایط در هرکهدام و داده یلتشک را کشور در زندگی مختلف هایشیوه نمود ،تاریخ طول
 هبه فنّهاوری نیهز، صهنعتی انقالب آغاز از .(4: 4931 )حاجتی، اندنموده ایفا کشور اجتماعی حیات در را ایویژه نقش
 ،اشهی توسعة م با که ایبه گونه هداد قرار تأثیر تح  را جوامع سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی زندگی ابعاد ةکلّیّ تدریج

 کشهورهای در ینشهینکهوچونشینیروستابر شهرنشینی و آمد پدید زندگی شیوة و تولید مراکز جاییجابه به تدریج
 جامعهة از برخاسهته نظهامی عنهوان بهه ،داریسهرمایه نظام ورود با (.4982 ،صابریان و پور)لطفی یاف  غلبه پیشرفته
 عشهایری و روسهتایی جوامهع فرهنگی و اجتماعی - اقتصادی ارساخت ایران، جمله از سوّم جهان کشورهای به شهری

 (.4934 ،صادقی و مفید )شاطری نمود پیدا را نوی  نظام ای  با نطباقا امکانکمتر
 مسهیر در کنترلی قابل غیر سرع  با اقتصادی و اجتماعی یهاپدیده پیچیدگی لحاظ به جامعة جهانی که امروزه 
 ةجامعه کهه اسه  ای  واقعیّ  ،دهدمی رخ بشری جوامع در وناگونیگ تتحواّل و تغییر روز هر و دارد قرار خود تکامل
 متهأثّر بنابرای  ؛(4983 رضایی، و شکور) دهد ادامه خود زندگی به و دورمانده تغییرات ای  روند از تواندنمی عشایری

 در هه  عشهایری جوامهع و جمعیّه  ،ملّی جامعه فرهنگی و سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی تتحواّل و غییرت جریان از
 ،خهدماتی و عمرانهی امکانهات از داریبرخور سکونتگاه، و مسک  نوع ،استقرار و کوچ وضعیّ  مانند مختلف هایزمینه
 اقتصهادی سهاختار و شهده هاییدگرگونی دستخوش ،دام تعلیف منابع ،باغی و زراعی ،دامی هایبرداریبهره وضعیّ 

 سهکون  -معیش  الگوی و (265: 4934 )یاسوری، اس  شده تحوّلم آنها مکانی تحرّک سنّتی الگوی و اجتماعی –
 در دام همهراه بهه خهانوار افهراد ةکلّیّه با سال طول تمام در و گرفته شکل شبانی مبنای بر گذشته در که کوچندگان

 )بخشهنده شهده اسه  فراوانهی تغییهرات دسهتخوش امهروزه ،بودنهد مسهتمر حرکه  در سردسهیر و گرمسیر مسیر
 بهه یجامعهة عشهایر فرهنگهی و اجتمهاعی – اقتصادی ساختارهای نیز و کارکرد ،نقش رو ای  از (.45:4981نصرت،
 گیهرد قهرار شناسایی و بررسی مورد باید ،شده تشکیل تریکلّی هایزیرنظام از خود که ییپویا اجتماعی نظام عنوان

 .(3: 4934 )یاسوری،
 نوسهازی دیهدگاه چنهی هم و اجبهاری اسکان هایسیاس  از متأثّر که اس  یریعشا ایالت جمله از قشقایی ایل 
 در را ایگسههترده تتحههواّل و تغییههر ،شهههری هههایکههانون بههه مهههاجرت و یکجانشههینی نتیجههه در و رضههاخانی دوره

 ههد  بها گریکهوچ معیشه  کهه طهورهمهان .اسه  کهرده تجربهه خود فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ساختارهای
 بها خهود انطباق برای عشایر نیز امروزه ،بود شده انتخاب متفاوت، محیط دو از برداریبهره و موجود وضع با سازگاری
طایفهة  مطالعهه ههد  بها حاضر پژوهش اند.گرفته پیش در را متفاوتی معیشتی هایاستراتژی ،تغییر حال در محیط

 از بخهش ایه  در گرفتهه صورت تتحواّل و تغییر درون شناخ  دنبال به قشقایی، ایل هایزیرمجموعه از ،فارسیمدان
 وارد خهارجی و داخلهی عوامهل فشهارهای ةمجموع .اس  آن پیامدهای و تأثیرگذار عوامل ها،ویژگی ی،جامعة عشایر

 در کنهد. اتّخها  ،موجهود وضعیّ  حفظ راستای در را تعدیلی هایساز و کار مطالعه جامعة مورد که شده باعث آمده،
 خهود انطبهاق برای را متفاوتی معیشتی هایراهبرد شرایط، مقتضای به توجّه با هابنکوه و هاتیره از کدامهر ،میان ای 
 دارند. یکدیگر با بسیاری هایتفاوت و هاشباه  ،وشر در هاراهبرد ای  از یک هر که برگزیدند موجود وضع با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Potts 
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 افهراد نیهز و لیههاا با مصاحبه طریق از تب  نشینانکوچ میان در بهداش  و معیش  اراضی، کاربری تحوّل درک 

 ههایعکه  از اسهتفاده همچنهی  و دوله  ههایسیاسه  و اجتمهاعی - اقتصادی هایداده تحلیل با و محلّی مطّلع

 تبه  کوچنهدگان که دهدمی نشان ،اراضی کاربری گرفته صورت تغییرات برای (4984 فروردی ) لندس  ایماهواره

 قابهل بلندمهدّت پیامهدهای کهه انهدکهرده تجربه را بسیاری اجتماعی – اقتصادی تواّلتح و عمیق محیطی تغییرات

 ایه  بها .داشهته اسه  پهی در منفی و مثب  جنبه دو هر از بهداش  و آنها اکوسیست  عشایری، زندگی در را یتوجّه

   .اس  گذار حال در ه  هنوز کشاورزی - شبانی نظام همه

 در نشهی کهوچ جمعیّه  روی بر اراضی کاربری الگوهای تغییر تأثیر نشینی،وچک روی بر توسعة اراضی پیامدهای 

 بهه وجهود نشهی کهوچ جمعیّه  نسهب  در داریمعنا کاهش ،ملّی مقیاس در دهدمی نشان خاورمیانه و آفریقا آسیا،

 اصهوالً اینکهه بهه توجّهه بها اسه . نگرفتهه صورت عشایری جمعیّ  کلّی مجموع در یتوجّه قابل تغییر هیچ امّا آمده

 شهدن سهاک  بها تعهادل ایه  که کندمی برقرار خود زیستی و فرهنگی محیط با طبیعی تعادل نوعی یجامعة عشایر

 از بها بنهابرای  داش ، خواهد پی در یزیستمحیط اثرات آن، هایپیامد و اجتماعی پویایی در تغییرات بروز و جمعیّ 

 در .دیابه کهاهش انسهانی اکوسیسهت  سازگاری قابلیّ  و پذیریا انعط اس  ممک  ،موجود زیستی تنوّع دادن دس 

 در افهزایش بها همراه زیستگاه کاهش شامل احتمالی پیامد پنج ،نشی کوچ هایجمعیّ  تراک  در تغییرات صورت هر

 تغییهر ابه همراه ثاب  زیستگاه ثاب ، تراک  با همراه زیستگاه کاهش تراک ، در کاهش با همراه زیستگاه کاهش تراک ،

 (.2142 ،4برادلی) باشد شتهدا دنبال به را کوچرو جمعیّ  در ثاب  تراک  با همراه ثاب  زیستگاه نهایتاً و تراک  در

 مالکیه  در زمینهة مغولسهتانی نشهینانکهوچ 4331 سهال از سیاسهی شهرایط و اقتصهادی تغییر حال در محیط

 کهاهش ،شهود( ههاشهرک  بهه دام پهرورش واگهذاری شامل ،کیااشتر کشاورزی سیاس  آنکه از قبل) دام خصوصی

 تحه  را محهیط - انسهان متقابل ارتباط پویایی و دامداری سنّتی هایشیوه ،یمعیشت فوری نیازهای و دول  حمای 

 بودنهد. تغییهر اصهلی عوامهل از مراتهع کیفیه  و آب منابع ویژهبه محیطی شرایط اساس ای  بر .اس  داده قرار تأثیر

 و تحهرّک کهاهش آب، منهابع کهاهش گذشهته، سال 45 در دول  محدود هایکمک همراه به بازار، صاداقت به انتقال

 نوسهانات آب، بهه دامهداران دسترسهی قابلیّ  میان، ای  در .شده اس  منجر مراتع تخریب به رویه،بی چرای افزایش

 شهوندمی محسوب نشی کوچ اعاتاجتم اصلی هایچالش از ،سرد هایزمستان و ناکافی مراتع حشرات، حملة ،بارش

   (.2118 ،2استرنبرگ)

 از وسههیعی بخههش در قشههقایی ایههل اقتصههادی هههایراهبرد تنههوّع و اکولههوکیکی تنههوّعم هههایسههازگاری ةمطالعهه 

 ههایزمهی  در گهذاریسهرمایه مرتعهی، ههایزمهی  از فاظه ح و اسهتفاده بر مشتمل جنوبی زاگرس هایکوهرشته

 دام، و انسهان بهرای پناهگهاه احهداث ردآوری،گه و شهکار آب، کنتهرل ههایسیست  داثاح زراعی، فنون و کشاورزی

 بهر را یادشهده عوامهل مجموعهة تأثیر بازار، و ملّی دول  با روابط و دهاپیون موتوری، نقلوحمل و هجادّ به کااتّ افزایش

 (.3843 ،9بک) دهدمی قرار توجّه مورد قشقایی نشینانکوچ معیش  و زمی  از استفاده
 سهرحدات در جانشهی یک شهیوة زنهدگی یهک بهه دسهتیابی در 1فهوالنی نشی کوچ اجتماع تطبیقی هایراهبرد 

 سهاختار و انهدازه تنظهی  ،ههاسکونتگاه از کیلومتری 21 عشعا در چرا مدار ایجاد شامل نیجریه، غربی جنوب مرطوب
 شهبکة و سهنّتی اجتمهاعی سهاختار اصاختصه و زراعهی محصهوالت تولیهد چندگانهه، معیشه  سیسهت  اتّخا  ،گلّه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Bradley 

2- Sternberg 
3- Beck 

4- Fulani 
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 زمهی ، مالکیه  در بلندمهدّت امنیّه  وجهود عهدم ،حهال عهی  در .شده اس  مطرح گلّه مدیری  برای خویشاوندی
 در کهه اسه  مسائلی جمله از ،بومی یهاجنگل پوشش تدریجی تخریب و مرتع ءاحیا برای جنگل و هابوته سوزاندن
 (.4333 همکاران، و 4اوموتایو) اس ه آمد به وجود آنها یکجانشینی ةنتیج

 نظهری ههایدیهدگاه ،عشهایری یهاروسهتا ایجهاد و یجامعة عشهایر جمله از و کوچرو اجتماعات تتحواّل در زمینة
 بهه محیطیزیسه  رهیافه  اسهکان، و اساسهی نیازههای رهیاف  اسکان، به نوسازی رهیاف  که دارد وجود مختلفی
 ؛442: 4932 بهدری، و )افتخاری هستند هادیدگاه ای  از نمونه چهار اسکان و کوچ به توسعة پایدار رهیاف  و اسکان
 بهر اسهکان و کهوچ بهه توسعة پایهدار رهیاف  بی  ای  در (.4931 همکاران، و زادهحسی  ؛4986 همکاران، و مهدوی
 از ایه  رو، دارد. دتأکیه آن حفاظه  بهر اصهرار جهای بهه زیس محیط و محیطی منابع پایدار مدیری  و برداریبهره

 بهدری، و )افتخهاری داندمی پایدار ایحاشیه اراضی از برداریبهره و شناختیبوم لحاظ به را عشایری نظام و معیش 
 تلقّهی فرصه  یهک ملّی اقتصاد برای ای،حاشیه اراضی از برداریبهره با اقتصادی بعد از عشایری نظام .(441: 4932
 )ضهیاء سهازدمهی فهراه  را جمعیّ  از بخشی اشتغال و ارزی جوییصرفه ،ملّی درآمد افزایش هایزمینه که شودمی
 زیهر مطلهب چنهد بهه توجّه با را کشور عشایری مناطق توسعة پایدار نظری ارچوبچ بنابرای ، ؛(4986 توکلی، و توانا
 داد: قرار بررسی مورد توانمی بهتر
 جامعه؛ کنونی وضعیّ  در تحوّل ضرورت درک -
 آینده؛ افق ترسی  در آن تأثیر و دامداری ةشیو در کوچنده عشایر ةارزند بسیار هایربهتج -
 عشایری؛ مناطق توسعة پایدار در آن نقش و محیطی هایتوانمندی -
 ؛یجامعة عشایر توسعة پایدار بر آن تأثیر و اشتغال و درآمدزایی -
 (؛4933 )صیدایی، جامعه دةآین افق بر آن اثر و کوچنده عشایر تمایالت و هاگرایش -

 - مکهانی بعهد از را جامعهة کهوچرو خودجهوش پهذیریاسکان و گذار مرحلة از عبور روند اهلرز ،ارتباط همی  در 
 از خهوبی بهه عشهایری و روسهتایی شههری، هایعرصه اوّل مرحلة در .کرده اس  ارائه ایمرحله سه مدلی در فضایی
 جهه  در یتحهوّل و شهودمی انجام قشالق و ییالق بی  طوالنی مسیرهای در عشایر کوچ بوده، تفکیک قابل یکدیگر
 در را ههاییآبهادی عشهایر دههد،مهی نشان را یکجانشینی به گذار شرایط که دوّم مرحلة در شود.نمی مشاهده اسکان
 در کننهد.مهی چکهو ییالقی مراتع به کوتاه مسیرهای در حال عی  در و نموده ایجاد بندمیان یا گرمسیری هایعرصه
 ایه  در شهود.مهی کاسهته نیهز عشهایر چادرههای تعداد از و یابدمی کاهش یتوجّه قابل به طور هاآبادی سوّم مرحلة
 عنهوان بهه روسهتا پیرامهون مراتع در دام چرای پایة بر دامداری و زراع  از ترکیبی بر مبتنی روستایی اقتصاد ،مرحله
  .(4 )شکل شودمی تثبی  و یافته ظهور منطقه غالب معیش  ةشیو
 اس : زیر موارد شامل واکنش و سازگاری بر پایة مدل سه در کوچنده عشایر اسکان علل
 نشهینان خشکسالی و یا دیگر بالیای طبیعهی باعهث از بهی  رفهت  دام کهوچ خشکسالی و کاهش که در آن فاجعة -
 وی آورند )علل بیرونی(.شود که آنان به زندگی یکجانشینی رشود و ای  مسئله باعث میمی
ای یها فشهار دوله  شود یها از طریهق رقابه  طایفههمی تصرّ نشینان های کوچشکس  و تخریب که در آن زمی  -

 شوند )علل بیرونی(.مرکزی مجبور به سکون  می

 خهود بها مک  اس  قهادر بهه حمایه  از خهانوادةآن، بیشتر در سطح خرد، افراد م شکس  و فروکش کردن که در -
: 4381، 4سهالزم ) (نشینی نباشد و به دنبال یکجانشینی برای بقای خود باشهد )علهل درونهیاستفاده از زندگی کوچ

44) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Omotayo 
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 (.73۶1 ،اهلرز از نقل به ،771 :7931 بدري، و )افتخاريجامعة کوچرو خودجوش اسکان فرايند .7 شکل

 هاروش و مواد
 و شهده انجام معدودی تحقیقات آن، تبیی  و عشایر زیستی - معیشتی وهایالگ تتحواّل و تغییر در زمینة که آنجا از

 شناسهیروش از اسهتفاده شهرایطی چنی  در ،رو ای  از دارد، وجود ابهاماتی موضوع زوایای و ابعاد از بسیاری در هنوز

   یابد.می ضرورت موضوع، ابعاد تردقیق شناخ  برای اکتشافی رویکرد و کیفی تحقیق

 گیهرینمونهه از استفاده با آغاز در نیس ، مشخّص تحقیق ةنمون تعداد ابتدا از شناسی،روش ای  در اینکه به هتوجّ با  

 افهراد هسهتند، پژوهشهگر نظهر مورد شدهتعیی  پیش از و مه  هایمالک و معیارها از برخی دربرگیرنده که 2مالکی

 نیهاز مورد اتاطاّلع آوریجمع و روستا تاریخی گذشته شناخ  برای نیز تحقیق ای  در شوند.می انتخاب نمونه گروه

 سرمشههد روسهتای در سهاک  سهقل()آق سهفیدریش و سهالمند افراد از کوچنده، عشایر یکجانشینی روند در زمینة

 اتّفهاق تتحهواّل و تغییهر مشهارکتی، هایتکنیک از استفاده با سپ  آمد. عمل به ساختاریافتهنیمه و عمیق مصاحبه

 معیشهتی الگوههای تغییهر در مهثثّر ههایسهاز و کار شهناخ  برای انتها در ؛گرف  قرار بررسی جامعة مورد در افتاده

   شدند. آوریجمع الزم هایداده دیگر 9برفی گلوله یا ایهزنجیر گیرینمونه روش از استفاده با عشایر،

 بحهث مصهاحبه، مشهاهده، همچهون مشارکتی روش هایتکنیک و اسنادی مطالعات از اتاطاّلع آوریجمع برای 

 عرضهی برش ،5تاریخی هایرخنی  ،1زمان خطّ سیر از شده ایجاده تتحواّل و تغییر بررسی برای شد. استفاده گروهی

  جملههه از بنیههانی نظریّههة .شههد اسههتفاده 4بنیههانی ةنظریّهه از کیفههی هههایداده تحلیههل بههرای همچنههی  و 6تههاریخی

                                                                                                                                                                                   
1- Salzman 

2- Criterion Sampling 

3- Snowball or Chain Sampling 

4- Time Line  
5- Historical Profiles  

6- Historical Transect  

 B و A ایالت ییالق مراتع
 A ایل قشالقی مراتع
 B ایل قشالقی مراتع

 طوالنی مسیر در عشایر دام جابجایی
 کوتاه مسیر در عشایر دام جابجایی

 جابجایی دام روستاییان در مسیر کوتاه
 سکونتگاههای شهری

 روستاها 
 جانشین شدن عشایرروستاهای شکل گرفته بر اساس یک

 چادرهای عشایر کوچنده

 1مرحله 

 2 مرحله

 3مرحله 
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 پهژوهش فراینهد طی در که اس  هاییداده از برگرفته و استقرایی رویکرد بر مبتنی که اس  کیفی هایشناسیروش

 پدیهده درک ههد  بلکهه نیسه  مهثثّر تعمهی  قابلیّ  روش ای  در شوند.می تحلیل و گردآوری مندنظام صورت به

 شهامل تهوالی(م لزومهاً نهه )و تحلیلهی مرحلهة پنج در نظریّة بنیانی ساخ  فرایند (.4983 همکاران، و زنپاپ) اس 

 سهوابق و ادبیهات ایمقایسهه بررسی سرانجام و هاداده تحلیل و تجزیه ها،داده تنظی  ها،داده گردآوری تحقیق، طرح

 (.4932 حسینی، خداداد و شجاعی )خلیلی شودمی انجام موضوع

 کدگهذاری و محهوری کدگهذاری بهاز، کدگهذاری مرحلهة سه در پژوهش از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه روند 

 مسهتندات کلّیّهة و میهدانی ههاییادداشه  بهاز، کدگهذاری در (.4939 همکاران، و )کریمی گیردمی صورت انتخابی

 دارای ههایجملهه و هاعبارت سپ  شوند.می استخراج هانوشته در اصلی جمالت و بازخوانی شدهآوریجمع مکتوب

 از حاصهل ههایزیرطبقهه محهوری، کدگذاری مرحلة در یرد.گمی شکل هازیرطبقه و ترکیب یکدیگر با مشابه ماهی 

 صهورت بهه مراحهل تمهامی انتخابی، کدگذاری در شود.می تشکیل مانع و جامع هایطبقه و بندیدسته قبل، مرحلة

 خروجهی شهود.مهی شناسایی دهد،می قرار محور یک حول را هاداده که اصلی مفهوم و گیردمی قرار توجّه مورد توأم

 منصهوریان، ؛4981 فهرد،)دانایی باشد جدول یک یا و تصویر مدل، عبارت، یک تواندمی نظریّة بنیانی از حاصل نهایی

   (.4932 همکاران، و بدری ؛4986

 بنهابرای  ؛شهوندمهی انتخهاب قبلهی واحدهای مکمل عنوان به جدید هایداده آوریجمع واحدهای روش ای  در 

 افهراد کننهدهشهرک  ههر یعنی کنند؛می معرّفی را یکدیگر که شوندمی تلقّی جیریزن هایحلقه ةمنزل به نمونه افراد

 سهعی ،منظهور ایه  بهرای دهند. قرار پژوهشگر اختیار در را تریغنی هایداده توانندمی که کندمی معرّفی را دیگری

 از یها و دیهده را تتحهواّل کهرده، درک را ینشهینکهوچ زندگی تجربة کهسال  95 باالی سنّی گروه در واقع افراد شد

 بهه ههاداده ،نفهر 42 با مصاحبه انجام از بعد ،اساس ای  بر گیرند. قرار نمونه گروه داخل در بودند، کرده تجربه نزدیک

 بنهابرای  ؛یابنهد ادامهه ههامصهاحبه کهه نیسه  نیازی و اس  تکراری و مشابه افراد، پاسخ یعنی ،رسید 2نظری اشباع

 مهه ّ نکهات بردارییادداشه  طریهق از تحقیهق، پایهایی .کنهدمهی کفایه  هاداده کدگذاری ایبر ،نفر 42 هایگفته

 روایهی تهأمی  منظهور هبه دیگر، سوی از .دش تأمی  9سازیمثلث و شوندهمصاحبه با مطلوب تعامل برقراری مصاحبه،

 محقّهق تفسیر دیگر، عبارت به ؛شد هاستفاد نیز کنندهمشارک  بازخورد استراتژی از داده، تکثّرگرایی بر عالوه تحقیق

 انجهام ههابرداشه  در ضروری اصالحات دریافتی، بازخوردهای به توجّه با و ارائه آنها به ،شوندگانمصاحبه اظهارات از

 شد.

 شهرسهتان و فهارس( )اسهتان کهازرون شهرسهتان از ههاییقسهم  در عمهدتاً طایفهه ایه  جغرافیایی محدودة

 قهرار یهیالق عنوان به اصفهان( )استان سمیرم شهرستان از هاییقسم  و قشالقی قلمرو نعنوا به )بوشهر( دشتستان

 جغرافیهایی لحاظ از قشالقی قلمرو گیرد.می دربر نیز را شیراز شهرستان از ارکن( )بخش بندمیان قلمرو چندهر دارد.

 از قسهمتی و دارنهد ارقهر هه  مهوازات بهه طولی دش  پنج که شود تقسی  بزرگ و کوچک حوزة چندی  به تواندمی

 - سرمشههد دشه  دادیه ، دشه  ،هجر - )آبکنار( آبادحسی  دش  .(2 )شکل گیرددربر می را دشتستان شهرستان

 لحهاظ بهه ههادشه  ای  از هرکدام شود.یم شامل را ارم تنگ دش  از قسمتی شکرک، - پرپش  دش  آباد،حسی 

 پدیهده شهده باعهث که هستند هاییضعف و هاتوانمندی دارای کی هر و نداکرده طی را متفاوتی تکوی  سیر تاریخی

 آبهادحسهی  دش  .بزنند رق  را متفاوتی زیس  - معیش  الگوی و عشایری روستای گیریشکل عشایر، یکجانشینی

                                                                                                                                                                                   
1- Grounded Theory  

2- Theoretical Saturation 

3- Triangulation شود.سازی باعث اعتبار درونی تحقیق میمثلث                                                                                          
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 جمّهعت تهری مه  عنهوان بهه بهاالده شههر مرکزیه  به و کندمی عبور آن از فراشبند - کازرون ارتباطی جادّة هجر -

 شهاملو، آبهاد،اسهالم بیهدزرد، آبهاد،حسهی  ماننهد عشهایری روستاهای و ودرمی شمار به طایفة فارسیمدان یجمعیّت

   گیرد.می دربر را میدانک

 دارای آن، محهدوده در آبهادی 41 اسهتقرار بها و دارد قهرار جهره - آبادحسی  دش  مجاورت در نیز دادی  دش  

 اکثهراً طوری که به بوده طایفة فارسیمدان خوانی  توجّه مورد دیرباز از دلیل همی  هب و اس  باالیی طبیعی پتانسیل

 و تکهوی  فراینهد بنهابرای  ؛اس  بوده مطرح طایفه سازماندهی و قدرت مرکز عنوان به و هداشت سکون  دش  ای  در

   اس . متفاوت آن زیس  - معیش 

سیاسهی و هه   - رار دارد که ه  از لحاظ مرزهای اداریآباد در حاشیه دو دش  قبلی قحسی  - دش  سرمشهد 

ههای طبیعهی حاشیه اس  و فاصله بیشتری به مرکز شهرستان و مرکهز بخهش داشهته و پتانسهیل جغرافیایی نیز در

های ای  محدوده را سبب شده و نقهش موجود در محدوده آن، مانند منابع آب، ضعیف اس . همی  امر انزوای آبادی

 زیستی در ای  دش  ایفها کهرده اسه . از جملهه روسهتاهای ایه  دشه   -گیری الگوهای معیشتی لمثثّری در شک

 آباد اشاره نمود. توان به سرمشهد، تل سامان و حسی می

شهرسهتان  یاسی استان فارس و در داخهل محهدودةس - اداری ةشکرک، خارج از محدود - دش  پش  پر حوزة 

سیاسهی و جغرافیهایی در حاشهیه قهرار دارد.  - رد. ایه  حهوزه نیهز از لحهاظ اداریدشتستان از استان بوشهر، قرار دا

 - روستاهای متعدّدی مانند پش  پر، خیهرک و شهکرک در ایه  حهوزه قهرار دارنهد. آخهری  حهوزه، دشه  دههرود

 مراکهز تر اس  هرچنهدهای دیگر پایی تراک  جمعیّ  عشایری نسب  به حوزه شود که در آنرودفاریاب را شامل می

مانند شهر تنگ ارم و روستای دهرود در ای  حوزه قرار دارند. ای  حوزه با سهایر طوایهف قشهقایی در  مهمّیجمعیّتی 

هها عشهایری بهودن مراکهز در ای  حوزه سکون  دارنهد. مشخّصهة مشهترک تمهام ایه  حوزه حتّیهمسایگی اس  و 

هها انهد. وجهه تمهایز در هرکهدام از حهوزهبه وجهود آمهدهاس  که در طول زمان به دلیل عوامل متعدّد  آنهاجمعیّتی 

بنابرای  به دلیل گستردگی قلمرو، ای  پژوهش فقهط بهه دشه   زیستی اس ؛ -و پیچیده معیشتی الگوهای متفاوت 

 بهه آبهادحسی  - سرمشهد شود. دش بررسی، محدود می جامعة موردآباد به عنوان محل سکون  حسی  -سرمشهد

 مهورل و اوالد ظهرابلهو، توابهع، قاسملو، هایتیره و رودمی شمار به طایفة فارسیمدان استقرار مه  اکزمر از یکی عنوان

 .اندیافته استقرار دش  ای  در تیره 5 تیره 21 حدود تعداد از. گیرددربر می را

 
 (117۸رث، )گوگل ا گانهپن  هايدشت در عشايري هايآبادي مکانی استقرار موقعيّت از يتصوير .1 شکل
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 فهارس اسهتان در کهازرون شهرستان باالده و جره بخش توابع از دادی  دهستان در آبادحسی  - سرمشهد دش  

 یروسهتا .(9 )شهکل اسه  شهده واقهع شیراز غربی جنوبکیلومتری  221 و کازرون جنوب کیلومتری 65 فاصله در

 حهداکثر و 5 حهدود آن عهر  حهداقل )که طولی و آبرفتی دشتی در و دریا سطح از متری 825 ارتفاع در سرمشهد

 اطهرا  در تعهدّدم ههایکوه قرارگیهری دلیهل بهه اس . گرفته قرار اس (،کیلومتر  91 حدود آن طول وکیلومتر  41

   اس . بوده طایفة فارسیمدان از تیره چندی  قشالق محل دور سالیان از و شده فراه  دامداری برای شرایط روستا،

 خهانوار 681 قالب در و نفر 2838 ،4931 سال در سرمشهد روستای جمعیّ  ایران، آمار مرکز تااطاّلع اساس بر 

 سهطح در آمارهها بیشهتر زیهرا نهدارد وجهود روستا سطح در اتیاطاّلع آن در ساک  عشایری خانوار مورد در امّا اس 

 و نفهر 3169 ،4983 سهال رد دادیه  دهسهتان عشهایری جمعیّه  اساس ای  بر .اس  طایفه مبنای بر یا و دهستان

  شهیوة زنهدگی تحهرّک ماهیه  سهتا،رو سهطح در آمارهها نبهود اصهلی دلیهل نگارنهدگان نظر به .اس  خانوار 4924

  یهیالق از روسهتا عشهایری خانوارههای و گیهردمهی صهورت مهاه آبهان در آمهارگیری زمهان که زیرا اس  نشینیکوچ

   .شوندمی شماریسر روستایی ةطنق عنوان به و هستند روستا ساک  و اندبرگشته

 نتاي 
ههای میهدانی و نشهینان از طریهق مهرور یادداشه زیستی کوچ - بررسی شرایط علّی مربوط به تغییر شیوه معیشتی

نیروهها یها  دههد کهه مجموعهة( نشان مهی4د )جدول مورد ک 91دار آن به صورت سپ  ثب  جمالت اصلی و معنی
 2کلّهی )جهدول  تهوان بهه سهه دسهتةنشهینان شهده را مهیمعیش  کهوچ شیوةی که موجب تغییر پدیدة شرایط علّ

 کدگذاری محوری( تقسی  کرد:

 آیند؛می وجود به خارجی عوامل به واکنش در و جامعه درون از که 4تغییر درونی نیروهای ،اوّلدستة  -

 
مورد مطالعه محدودة قشة. ن9شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Change Internal Forces  
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 دهند؛می قرار تأثیر تح  را جامعه جامعه، بیرون از هانیرو ای  که 4تغییر بیرونی نیروهای ،دوّم دستة -

 آیند.می وجود به قبلی نیروی دو تعامل از که نیروهایی ،2تغییر ترکیبی نیروهای ،سوّم دستة -
 افهزایش» ،«دامهداری بها ارتبهاط در عشایر نوی  تکنولوکی و دانش ضعف» شامل تغییر درونی هایمجموعة نیرو 

 شهامل تغییهر بیرونهی ههایمجموعهة نیرو اسه . «سرمایه کمبود» ،«کار نیروی کمبود و شهر به مهاجرت ،جمعیّ 
 و خهدمات ورود» ،«مهالی و حقهوقی قهانونی، نظهر از دوله  پشهتیبانی و حمای  بودن محدود» ،«ارضی اصالحات»

 برابهر در عشهایر پهذیریآسیب» ،«عشایر بی  در تکنولوکی نفو » ،«نداشته وجود اسکان از قبل که روستا به امکانات
 ملّهی سهطح دو )در «سیاسی ساختار تغییر» و «عشایری سنّتی مدیری  رفت  بی  از» ،«انسانی و طبیعی مخاطرات

مجموعهة  و شهودمهی (ایل سیاسی مراتبهلسلس نظام پاشیدن ه  از و اسالمی جمهوری نظام تشکیل یعنی ،محلّی و
 گهرایش» و «گرایهیمصهر  فرهنگ رواج» ،«نشینیکوچ دگیزن هایارزش شدن سس » نیز تغییر ترکیبی هاینیرو
 .گیرددربر می را «شهری زندگی سبک به
 نیروههای ایه  ةمجموعه بنهابرای  ؛اسه  دیروزی  جغرافیایی هایفرایند محصول امروزی ، جغرافیایی هایپدیده 
 گرفتهه شهکل )جغرافیا( مکان و )تاریخ( نزما گذر در بلکه برود بی  از ه  یکباره به تا نیامده وجود به یکباره به تغییر
 بها اسه  الزم ،اسهاس ای  بر کرد. تحلیل و سیشناباز را ییجغرافیا و یتاریخ هایزمینه باید نیز آنها شناخ  برای و

 پرداخ . تغییرات ای  تحلیل به تاریخی عرضی برش و تاریخی هایرخنی  و زمانی خطّ سیر از استفاده
 بها مصهاحبه از اسهتفاده باآنکه  زمانی خطّ سیر نشینان،کوچ زیس  - معیش  تغییر پدیده تکوی  سیر شناخ  برای
 شود:میارائه  زیر شرح به اس  گرفته صورت روستاسفیدان ریش

 بقایهای و )آثهار مانهده جهای بهه تهاریخی آثاراساس  بر و اس  طوالنی بسیار تاریخی سابقه دارای سرمشهد روستای
 اسه  ساسهانیان دورة بهه مربوط شیر( دو با نبرد حال در ساسانی دوّم بهرام کتیبة همچنی  و اهسکونتگاه به مربوط
 طهی دوبهاره اینکهه تا .اس  مانده جای بر آن بقایای و آثار تنها و رفتهبی   از زمانی ةدور یک در دالیلی به بعدها ولی
 اس . گرفته نقرو دوباره منطقه، ای  در عشایر یکجانشینی از بعد و اخیر دهة چند
 انقهالب و ارضهی( اصهالحات )زمهان 4914 ههایسهال از بعد روستا ساکنان بیشتر محلّی ی مطّلع اظهارات بنابر 

 در انهد(.بهوده سهاک  آنجها در کپرنشهی  صورت به معدودی عده نیز آن از قبل )هرچند اندشده یکجانشی  اسالمی،
 سهمیرم، شهرسهتاناکثهراً ) قشهالق و ییالق منطقه دو بی  تیسنّ صورت به عشایر ،ارضی اصالحات از قبل هایسال
 سهکنی حاضر حال در که دش  قسم  در البتّه پرداختند.می دامداری به اطرا  ارتفاعات در و کردندمی کوچ پادنا(
 کهار ایه  کردنهد.می مبادرت جو( و )گندم دی  کش  های دام بهاند، عمدتاً برای تأمی  نیاز غذایی خود و گلّهگزیده
 در بهاران ی اوّله بهارش با و گرمسیر ةمنطق در حضور هنگام به که صورت ای  به شدمی انجام «دوجاکاری» شیوة به

 زمهان تها مهردان از تعهدادی بودنهد، بههاره کوچ به ناچار که فروردی  اواسط در و کاشتندمی را گندم بذر پاییز، فصل
 

 کهوچ هنگهام به خانوارکردن  همراهی ضرورت صورت در یا و ماندندمی منطقه در ماه( )اردیبهش  محصول برداش 
 را بقیهه و داده تحویهل را (مالهکخرده 1) اربهابی سه  کرده، درو را محصول و گشتندبرمی گرمسیر به مجدّداً بهاره،
 کردند.می )انبار( دپو مناسبی محل در زمستانی، مصر  برای یا و کرده حمل ییالق به مصر  برای

تهری  هها، مه کردن مراتع و جنگهل ملّیو اعمال سیاس  اصالحات ارضی و « انقالب سفید»طر  دیگر، طرح  از 
دوله  از مالهک  توسّطها ، زمی محلّیی  مطّلعداری شد. بنابر اظهار عامل بیرونی بود که باعث تغییر مناسبات زمی 

داری، در نظهام زمهی  رضی و بهروز تغییهرات گسهتردهان قرار گرف . بعد از اصالحات اروستاییخریداری و در اختیار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Change External Forces  
2- Change Synthetic Forces  
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اقتصادی و هرم قدرت سیاسی در روستاها دگرگون شد. وقوع انقالب اسالمی نیز بهه ایه  تغییهرات  -روابط اجتماعی
ایلی و نداشت  مهدیری  جهامع و یکپارچهه،  سنّتیشدن نظام  شدّت بخشید تا اینکه در دوره انقالب با از ه  پاشیده

 الزم برای افزایش یکجانشینی عشایر فراه  آمد.زمینه 

 باز( گذاري)کد هشپوو از حاصل هايداده سازيمفهوم .7 جدول

 کد مفاهيم رديف

 P01 ییالقی منطقه در پرآب هایچشمه و خانهرود وجود 4

 P02 ییالق منطقه در باغداری برای مناسب زمی  وجود 2

 P03 ییالق در مناسب وهوایآب 9

 P04 منطقة قشالقی در پیاپی هایالیخشکس 1

 P05 در منطقة قشالقی مراتع و آب منابع کمبود 5

 P06 اقتصادی دیگر هایفعّالیّ  با مقایسه در سنّتی دامداری کمتر وریبهره 6

 P07 گراییمصر  رواج و شهری زندگی و سبک به جوانان گرایش 3

 P08 ینشینکوچ زندگی به دختران ویژهبه جوانان تمایل عدم 8

 P09 ینشینکوچ زندگی هایمشقّ  و سختی 3

 P10 کوچ زمان در مدیری  نداشت  41

 P11 جاییجابه و کوچ در نقلیه وسیله از استفاده 44

 P12 دامداری و کوچ برای انگیزه نداشت  42

 P13 ییالقی منطقه در زمستان شدید سرمای 49

 P14 (ندارد روز و شب جمعه، و پنجشنبه )دامداری جوان نسل برای نشینیکوچ زندگی در فراغ  اوقات نداشت  41

 P15 داشتند. باغداری که ییالقی منطقه در ساک  بومیان طریق از باغداری با آشنایی 45

 P16 کشاورزی با مقایسه در دامداری نبودن سودآور 46

 P17 ایلی نظام سیاسی ساختارهای ریخت  ه  به 43

 P18 شدمی عشایر دام شدن تلف باعث موارد بعضی در اصلی هایهجادّ و هابزرگراه با برخورد 48

 P19 کوچ مسیرهای در ناامنی 43

 P20 بز مخصوصاً دام در تعدّدم هایبیماری رواج 21

 P21 هادام سنّتی حرک  و کوچ مسیر بودن طوالنی 24

 P22 کوچ مسیرهای و هاایلراه رفت  بی  از 22

 P23 شهر به رتمهاج 29

 P24 جمعیّ  افزایش 21

 P25 مرتعی اراضی کاربری تغییر 25

 P26 ...و خشکسالی مواقع در دولتی هایحمای  و پشتیبانی ضعف 26

 P27 هاوام و اعتبارات دادن در محدودی  23

 P28 علوفه گرانی و مراتع کمبود 28

 P29 دام نگهداری هایهزینه افزایش 23

 P30 دامداری در نوآوری و  خالقی ضعف 91

 P31 ایطایفه و ایلی اتتعصّب و هاهمیاری کاهش 94

 P32 خانواده در کار نیروی نداشت  92

 P33 شهرنشینان و روستاییان با خویشاوندی و ارتباط 99

 P34 شهر در زندگی و ادارات در کارمندی و فرزندان تحصیل ادامه به تمایل 91
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 محوري( )کدگذاري مفاهيم از حاصل طبقاتخرده و گسترده طبقات .1 جدول

 طبقاتخرده گسترده طبقات

 ييالق در مناسب طبيعی پتانسيل

 باغداري براي

 ییالقی منطقه در پرآب هایچشمه و رودخانه وجود

 ییالق در منطقه باغداری برای مناسب هایزمی  وجود

 تابستان -ییالق در مناسب وهوایآب

 برابر در ايرعش پذيريآسيب

 انسانی و طبيعی مخاطرات

 در منطقة قشالقی پیاپی هایخشکسالی

 در منطقة قشالقی مراتع و آب منابع کمبود

 کوچ هایمسیر در ناامنی

 ییالقی منطقه در یخبندان و شدید سرمای

 .شدمی عشایر دام شدن تلف باعث موارد بعضی در اصلی هایهجادّ با برخورد

 در عشاير تکنولوژي و دانش ضعف

 دامداري با ارتباط

 اقتصادی دیگر هایفعّالیّ  با مقایسه در سنّتی دامداری کمتر وریبهره

 کشاورزی با مقایسه در دامداری نبودن سودآور

 علمی دانش ضعف دلیل به بز مخصوصاً  دام در تعدّدم هایبیماری رواج

 هادام سنّتی حرک  و کوچ مسیر بودن طوالنی

دامداری در نوآوری و خالقی  ضعف

 از دولت پشتيبانی و حمايتعدم

 مالی و حقوقی قانونی، نظر

هاسازمان دول ، نکردن همکاری

 مرتعی اراضی کاربری تغییر

 کوچ مسیرهای و هاایلراه رفت  بی  از

 هاوام و اعتبارات دادن در محدودی 

 به بنايیزير خدمات و امکانات ورود

 تاروس

 آن مانند و کشیلوله آب مدرسه،

 آن داننم و بانکپس  مخابرات، برق،

 و شهر به هاجرتم ،جمعيّت افاايش

 خانواده در کار نيروي کمبود

 خانواده در کار نیروی نداشت 

 شهر به مهاجرت

 جمعیّ  افزایش

 شهرنشینان و روستاییان با خویشاوندی و ارتباط

 یزندگ هايارزش شدن سست

 نشينیکوچ بر مبتنی

 ایطایفه و ایلی اتتعصّب و هاهمیاری کاهش

 دامداری و کوچ برای انگیزه نداشت 

 به گرايش و گرايیمصرف رواج

 شهري زندگی سبک

 ینشینکوچ زندگی به دختران ویژهبه جوانان تمایل عدم

 گراییمصر  رواج و شهری زندگی و سبک به جوانان گرایش

ینشینکوچ زندگی های مشق و سختی

 شهر در زندگی و ادارات در کارمندی و فرزندان تحصیل ادامه به تمایل

 (ندارد روز و شب و تعطیلی دامداری) جوان نسل برای ینشینکوچ زندگی در فراغ  اوقات نداشت 

 سنّتی مديريت رفتن بين از

 ايل سياسی ساختار تغيير ،عشايري

 ایلی ظامن ساختارهای ریخت  ه  به

 کوچ زمان در مدیری  نداشت 

 افهزایش همچهون عهواملی شهد. فهراه  امکانات و ارائة خدمات برای بیشتری زمینهشرایط و  ،ش .هه 31 در دهة

 بهه کوچنهده عشهایر تشهویق بهه تها داشه  آن بهر را عشهایر بزرگهان از بسیاری بیشتر، ارائة خدمات لزوم و جمعیّ 

 بهرای را زمینهه سازندگی، جهاد مانند انقالبی نهادهای فعّالیّ  بپردازند. بیشتر امکانات آوردندس   به و یکجانشینی

 بهرق ،4934 سهال در کشهیلولهه آب مثهل زیربنهایی ارائهة خهدمات کرد. فراه  خدماتی امکانات بیشتر هرچه ورود

 تمایهل کهه بودنهد عهواملی همهه 4989 سال در نف  اکتشا  شرک  ورود و تلف  خطوط و 4936 سال در سراسری

 حضهور میهان، ایه  در شهوند. مندبهره خدمات و امکانات ای  از بتوانند تا کرد بیشتر را یکجانشینی به منطقه عشایر
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 ورود بها زیهراشده اسه   محدوده ای  در اقتصادی خیز باعث گف  توانمی حتّی و داشتهتری تأثیر مه  نف  شرک 

 همهی  طهی درآمدنهد. شهرک  اسهتخدام بهه راننده و کارگر عنوان به روستا اهالی از زیادی بسیار تعداد شرک ، ای 

 تلفه  واگهذاری داش ، وجود عمومی صورت به که مخابرات کنار در و شد آسفال  شهر با ارتباطی جادّة ی،دورة زمان

 ،یکجانشهینی بهرای را شهرایط و شهد سهبب را روسهتا روزافهزون رونهق عوامهل ای  همه یاف . گسترش نیز شخصی

   کرد. مساعدتر و ترمناسب

 طهوری کههبهه  بود منطقه کوچنده عشایر به خدمات دهندهارائه مرکز عنوان به ابتدا از سرمشهد روستای کارکرد 

 افهزایش و روستا به بیشتر امکانات و خدمات ورود با کردند.می مراجعه روستا ای  به خدمات گرفت  برای عشایر اکثر

 در ؛گرفه  بیشهتری شتاب فیزیکی توسعه و رشد زمینه عشایر، اسکان نیز و جمعیّ  یطبیع رشد از حاصل جمعیّ 

شهده   کهر ،انهدداشهته نقهش آن پهذیریجمعیّ  در که مه  عمرانی هایپروکه و رویدادها زمانی خطّ سیر 9 جدول

 افهزایش باعهث (راتیمخهاب ارتباط شبکة ،یتلویزیون پوشش شبکة راه، ة)شبک ارتباطاتی خدمات و امکانات ورود .اس 

 مقابهل در و روسهتایی دامهی و کشهاورزی محصهوالت فهروش و اقتصادی روابط رفت  باال نیز و شهر با پیوند و تعامل

 نمهود و بهوده بهارزتر نایهم ایه  در آنچهه شد. شهر از مایحتاج تأمی  و شهری محصوالت و کاالها ورود ةزمین ایجاد

 از بسهیاری هنهوز هرچنهد اس ؛ ساکنان زندگی هایجنبه از بسیاری در شهری زندگی سبک تأثیر یابد،می بیشتری

 سهبک جملهه از مهواردی در لهیک گرفتهه اسه   خهود بهه سهمبلیک ةجنب عمدتاً که دارد وجود ایلی رسوم و آداب

 سسه  جهوان، نسهل بی  در ویژهبه فرزندان با فارسی زبان به کردن صحب  زنان، پوشش مسک ، ساخ  و معماری

 کهاهش و ههاهمیهاری شهدن ضعیف دامداری، به جوانان نداشت  تمایل عشایری، زندگی هایارزش از بسیاری شدن

 افهراد بها مصهاحبه در شهدهارائه نکهات به توجّه با اس . محسوس و مشهود کامالً دگرگونی و تغییر ای  ایلی اتتعصّب

 از بسهیاری حتّهی دارنهد؛ سهکون  شههر در نآنها خویشاوندان تری نزدیک از نفر یک حداقل که شد مشخّص ،مطّلع

 اند.شده کار مشغول و ساک  شهر در و بازنگشته روستا به دیگر تحصیل، ادامه از بعد جوانان

ی  سرشهماری اوّلهدهد. بر اساس ای  جدول، روند تغییرات جمعیّ ، تعداد خانوار و نرخ رشد آنها نشان می ،1 جدول

اند؛ کهه بها گذشه  زمهان بهر تعهداد جمعیّه  و نفر سکون  داشهته 11عداد اس  ت 4995رسمی که مربوط به سال 

یعنهی  اسه ؛ نفر جمعیّ  افزایش یافته 2838خانوار و  681، به 4931خانوارها افزوده شده اس . ای  تعداد در سال 

، تغییهر بعهدی ةدرصد افزایش یافته اس . ای  روند افزایشی طی ده 12/5 ، نرخ رشد جمعیّ  به4965-35طی دهه 

 کهاهش درصهد -49/4 درصهد و 36/1 های بعدی نرخ رشد جمعیّ  بههای که در سرشماریبه گونهجه  پیدا کرد؛ 

 زمهی  کشهاورزی کمبهود همچهون منطقه طبیعی منابع هایمحدودی  در توانمی را امر ای  دالیلتری  مه  یاف .
 

 (7931،محلّی ينمطّلع با مصاحبه) رويدادها زمانی خطّ سير .9 جدول

 رويداد -واقعه سال

 4995 از قبل
4959 

4951 

4956 

4953 
4934 

4936 

4989 

 4989 از بعد

 روستا اوّلیّة گیریشکل
 ابتدایی مدرسة ی اوّل تأسی 

 تعاونی شرک 

 راهنمایی ةمدرس

 روستاها به دمجدّ توجّه و انقالب
 دبیرستان اندازیراه ،کشیلوله آب

 سراسری برق ةشبک ورود

 تلف  خطوط احداث و نف  اکتشا  شرک  الیّ فعّ آغاز

 مراکز احداث ،مسک  بنیاد هایوام از استفاده و شهری سبک با مسک  احداث هادی، طرح اجرای
 درمانی -بهداشتی
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 (7931تا  799۶ها، مرکا آمار ايران، شناسنامه آبادي) 799۶-31 هايسال تفکيک به سرمشهد روستاي جمعيّتی تغييرات روند .1 جدول
 درصد به جمعيّت رشد نرخ سال خانوار بعد خانوار تعداد نفر به جمعيّت سال
4995 11 - - 4995- 4915 8/2 
4915 59 3 8/5 

4915- 4955 23 
4955 584 419 6/5 

4965 4699 289 3/5 4955- 4965 8/41 

4935 2363 139 8/5 4965- 4935 1 /5 

4985 9113 629 8/1 4935- 4985 3/1 
4931 2838 681 2/1 4985- 4931 49 /4- 

 افهزایش گفه  تهوانمی ،کلّهی طهور بهه ؛کرد جستجو جوانان برای فعّالیّ  و اشتغال هایزمینه نبود آب، منابع و 
 اکثهر .کهرد فهراه  را مههاجرت ةزمینه جدیهد جمعیّ  برای آن کمبود و محیطی منابع بودن ثاب  و جمعیّ  سریع

 ههایسهال طهی در دامی هایبیماری افزایش نیز و مراتع کمبود و متوالی هایخشکسالی وجود بر شوندگانمصاحبه
   کردند.می تأکید زمینه ای  در دول  هایحمای  بودن ناکافی با همراه اخیر

 بحث

  قهرار خهود تهأثیر تحه  را ناحیهه اقتصهاد و بهوده حهاک  منطقه ای  در نشینیکوچ زندگی متمادی سالیان طول در
 - معیشهتی الگوههای تحهوّل و تغییهر بهه ک ک  بیرونی و درونی نیروهای از متأثّر و زمان گذش  با امّا اس  دادهمی
 جغرافیهایی عوامهل و موقعیّه  از متهأثّر بیشهتر زیسهتی - معیشهتی جدیهد الگوههای ای  آوردند. روی خود یزیست
 نهواحی کلّهی اقلهی  از متأثّر ناحیه ای  اقلی  .اس  ناحیه اقلی  ،جغرافیایی عامل تری مه  گف  بتوان شاید .باشندمی

 ده ةدور یهک طهی بارنهدگی توسّهطم .دارد قرار معتدل خشکنیمه ةطبق در دومارت  روش اساس بر و فارس جنوب
 طهی و اسه  شهده فهراه  گنهدم مخصوصاً دی  کش  برای شرایط ،دلیل همی  به .اس  مترمیلی 251 حدود ساله
 اراضهی بهازده و عملکرد میزان که شده باعث بارندگی، ناموزون توزیع و نوسانات و خشکسالی دلیل به اخیر سال چند
 ،حهرارت درجهة ماننهد قلیمهیا عناصر مستقی  تأثیر بر عالوه ببینند. خسارت کشاورزان از بسیاری و آمده پایی  دی 
 ؛دارد بسهتگی اقلیمهی شهرایط بهه نیهز مراتهع و گیهاهی پوشش ،آب منابع ،او هایفعّالیّ  و انسان ،آن مانند و بارش
 گفه  تهوانمهی جهرأت به اس  انکارناپذیر منطقه مردم زندگی سبک و معیش  نوع پیدایش در اقلی  تأثیر بنابرای 
 از بعهد کهه اسه  جهه  همهی  بهه .اسه  اقلهی  عامهل از متأثّر نشینیکوچ زندگی اقتصادی و اجتماعی ابعاد همة

 .شده اس  مشکل دچار طبیعی مراتع و آب کمبود و انتابست گرمای دلیل به دام نگهداری دیگر ،یکجانشینی
 پتانسهیل و زمینهه کهه اسه  جغرافیهایی متفهاوت محیط دو از برخورداری موقعیّ  ،دیگر مه ّ جغرافیایی عامل 

 کهردن محهدود یها تسههیل در نیهز گرمداخله شرایط ،نایم ای  در اس . کرده فراه  زیس  و معیش  برای متفاوتی
توان به وضعیّ  اقتصادی خانوارها، شکا  نسهلی، گسهترش تحصهیالت، انتخاب راهبردها نقش دارند که از جمله می

 ونقل و ارتباطات اشاره کرد. حمل
 راهبردههای انتخهاب در مهمّهی نقش ،اس  آنها اجتماعی پایگاه از متأثّر که خانوارها اقتصادی وضعیّ  حال عی  در

 بها توانهدمی و اس  متفاوت یجامعة عشایر مختلف اقشار در آن تأثیر نحوه و میزان بی  ای  در ؛دکنمی ایفا معیشتی
 ةزمینه ،روسهتا یها و شهر در شغل یافت  نتیجه در و تحصیل ادامه با که زیرا باشد داشته تنگاتنگی ارتباط تحصیالت
 نیهز دارد، سهالمندتر افهراد با انانجو رفتار یا هانگرش اختال  به اشاره که نسلی ا شک کند.می فراه  را یکجانشینی

 بهرای را جهوان نسهل گذشهته، نسهل مواقع برخی در دهد.می ارائه گذشته نسل و جوان نسل بی  عمیقی هایتفاوت
   :کنندمی تشویق دامداری و نشینیکوچ زندگی از گرفت  فاصله و دولتی کارهای یا شهری زندگی انتخاب
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 ایه  اتمشهقّ و سهختی دیگهر کهه زیرا دارد ترجیح دامداری زندگی بهتری  بر دولتی ادارات در میمستخد و شهر در زندگی»
 .(شوندگانمصاحبه از یکی) «.کندمی دریاف  ثابتی حقوق ماه سرِ و ندارد را زندگی

 کوتهاه ةزمینه ،موبایهل( تلف ، ،مکتوب و شنیداری دیداری، یها)رسانه یارتباطات تسهیالت و ینقلوحمل امکانات 
 وضهعیّ  از آنهان آگهاهی افهزایش و یکجانشهی  و نشهی کهوچ اجتماعهات روابط تسریع و هامکان بی  فواصل شدن
 ةزمینه و شهده قشهالق و یهیالق بی  اتارتباط و جاییجابه سرع  افزایش باعث امر ای  .شده اس  سبب را یکدیگر
 در کهه نشهی کهوچ خهانوار کهه ایبه گونهه ؛کرده اس  فراه  را شهری بازارهای به آنان تولیدات و محصوالت عرضة
 خهود باغهات بهه بهار چندی  هرس و آبیاری و مراقب  و سرکشی برای سال طول در اس  قادر ،بردمی سر به قشالق

   .اس  بوده روروبه بسیاری هاییدشوار با کاری چنی  انجام گذشته در که صورتی در بزند. سر ییالق در
 پهیش در را زیسهتی - معیشهتی متفهاوت شکل خود، موقعیّ  به توجّه با خانوار هر که شد باعث عوامل ای  مجموعه

 الگوههای ایه  داخهل در ،جغرافیهایی متفهاوت شهرایط بها مکهان دو از برخورداری دلیل به کوچرو خانوارهای و دگیر
 متفهاوت راهبردههای و الگوها زا مختصری معرّفی به ادامه در که دآورن روی یمتفاوت راهبردهای به زیستی -معیشتی

 :(1) شکل  شودمی پرداخته یک، هر

 بهه بسهیاری ههایگهروه امکانهات و خهدمات وضهعیّ  هبهودب دلیهل به شد،  کر باال در که طورهمان يکجانشينی:
 :شودمی دنبال معیشتی راهبرد چهار شیوه، / الگو ای  در آوردند. روی یکجانشینی

 بهه خهدماتی فعّالیّ  به خانه احداث با دسته ای  کشاورزي: و خدمات فعّاليّت در الاشتغ و قشالق در سکونت: الف
 قشهالق ناپایهدار وضهعیّ  بهه واکهنش برابهر در معیشهتی تنهوّع نهوعی که دی  کشاورزی با همراه اصلی شغل عنوان

 آب منهابع ودکمبه ماننهد محیطهی بعهد در متفهاوتی ههایچهالش با گروه ای  .گرفتند پیش در را شودمی محسوب
   هستند. روروبه متوالی هایخشکسالی بروز و آشامیدنی

 عوامهل ضهعف دلیهل بهه نیهز دسته ای  :7اگروپاستراليسم() دامداري و کشاورزي ترکيب و قشالق در سکونتب: 
 حهدود )در جهو و گنهدم دیه  کشه  مختصهر سهطح در را ههردو دامهداری، و کشاورزی برای قشالق در جغرافیایی

 و قشهالق تابسهتان گرمهای بها سهازگاری برحسهب بز رأس 81 تا رأس 41 از) دام محدود تعداد و هکتار( 5 توسّطم
 دارای نیهز اسهتراتژی ایه  ند.کنمی استفاده مزارع چرپ  از تابستان در و مراتع از زمستان در که آب( محدود منابع
 ههایچهالش بر عالوه هاگروه ای  د.شومی مربوط قشالق جغرافیایی عوامل و موقعیّ  به یک، هر اتّخا  که اس  تنوّع
 روروبهه نیهز دام که  تعهداد و کشهاورزی ههایزمهی  بودن مقیاسکوچک چونهم اقتصادی هایچالش با ،قبل گروه

 اشهاره یجمعیّته نوسهانات دلیهل بهه شدهارائه خدمات سطح کاهش به توانمی گروه ای  هایچالش دیگر از هستند.
 رسهانیخهدمات مناسهب وضهعیّ  از بههار اواسهط تها زمسهتان و پهاییز فصل طول در جمعیّ  ایشافز دلیل به کرد.

 کهاهش روسهتا در رسهانیخدمات ةعرض ،روستا در جمعیّ  شدید کاهش جه  به تابستان در ولی هستند برخوردار
   د.یابمی

 بهه بیشهتر کهه ندشهدمهی کمتهر مدا و زمهی  با کرده،یلتحص یهاگروه شامل اکثراً دسته ای  شهر: به مهاجرتج: 

 مناسهبی مهالی وضهعیّ  از کهه ههاییگهروه اخیهر ههایسهال در هرچنهد کردند. مهاجرت کازرون و شیراز شهرهای

 کهاهش حتّهی و بهودن ثابه  و (1 جهدول) خانوار بعد بودن باال دلیل به داابت در .گیرددربر می نیز را بودند برخوردار

 بنهابرای  ؛نداشه  وجهود قبلی معیش  نظام در افراد تعداد ای  جذب و اشتغال ایبر ظرفی  محیطی، منابع و مراتع

   .شده اس  انتخاب شهر به مهاجرت گزینه ،بهتر شرایط جستجوی در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Agropastoralism 
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 اسه  ممکه  حتّهی و بهوده مسهک  دارای روستا در گروه ای  ديگر: نقاط يا شهر در فعّاليّت و روستا در سکونتد: 

 و گهاز ،نفه  ههایشهرک  یها شههر در موقه ، بهه طهور لیک  اصلی فعّالیّ  عنوان به اامّ دهند انجام نیز دی  کش 

 آینهده بهرای تهدیهدی تواندمی و بوده ناپایدار وضعیّ  ای  البتّه .دارند اشتغال عسلویه( بهبهان، )فراشبند، پتروشیمی

 کنند.می دائ  مهاجرت به اقدام صورت ای  در که شود تلقّی آنها شغلی امنیّ 

 کهه تفهاوت ایه  بها دهندمی ادامه خود نشینیکوچ زندگی به شته،گذ همچون عشایر شیوه، ای  در نشينی:کوچنيمه

 نیهز یهیالق در انهد.کرده میوه درختان کاش  به اقدام حتّی و احداث ثابتی خانه خانوار افراد سکون  برای قشالق در

 مرتهع، دو ایه  بی  زندگی وسایل و فرزندان و زن تردد برای معموالً .کنندمی زندگی چادر در مناسب هوای دلیل به

 صهورت بهه عمهدتاً هها،ایلهراه مسیر در موجود مراتع از برداریبهره منظور به هادام حرک  .شودمی استفاده ماشی  از

 ایروسهت راهبهرد، ایه  در .شهودمهی حمهل ماشهی  با دامی جمعیّ  از دودیمح تعداد تنها و گیردمی صورت پیاده

 یههایچهالش وجهود بهر عهالوه .کننهدمهی عمهل پیرامهون عشایر اجتماعات به دهیخدمات مرکز عنوان به عشایری

 دیگهری مهه ّ چهالش ،بارش ی اوّل از قبل فاصلة زمانی در ویژهبه دام نیاز مورد آب منابع کمبود الی،سخشک همچون

 بهرای عرصهه شهدن تهرتنهگ روسهتا، اطرا  مراتع در مدا رایچ افزایش و بنا احداث برای اراضی کاربری تغییر مانند

  .دارد دنبال به را نشینانکوچنیمه

 زیسهتی -معیشتی الگوی ای  بر تأکید ،اس  مدّ نظر بیشتر تحقیق ای  در آنچه :چندمکانی خانوار يا دام بدون کوچ

 مهورد الگو ای  تا شودمی تالش نابرای ب ؛هستند ترشناخته و بوده رایج مرسوم طور به تقریباً قبلی الگوهای زیرا اس 

 گیرد. قرار بیشتری تحلیل و بررسی

 تمایهل و گهرایش و اسه  دام فروش اس  دام بدون کوچ یا حرک  ،معیشتی الگوی ای  در طرح قابل و بارز نکتة 

 در دیگهر یهدآمی حساب به اصلی رک  ینشینکوچ زندگی در که دام .اس  باغداری و زراع  امور به پرداخت  اصلی،

 کهار شهکل افتهد.می اتّفاق دام همراهی بدون لیک  کوچ هنگام به درس  خانوار مکانی تحرّک و ندارد جایی الگو ای 

 را نیهاز مهورد لوازم و اسباب ماشی  با نیز هاگروه ای  ،دامدار عشایر خانوارهای کوچ با مصاد  که اس  صورت ای  به

  بهاقی روسهتا در مهاه خهرداد تها دارنهد تحصهیل بهرای کوچهک فرزند که ارهاییخانو بعضاً و کنندمی حمل ییالق به

 بهه پهاییز اوایهل در و کننهدمهی کوچ ،ییالق به نیز آنها تعطیالت، آغاز و مدارس فعّالیّ  ةدور اتمام از بعد و مانندمی

 زودتهر بها  از مراقبه  و آبیاری یبرا خانوار انسرپرست میان، ای  در گردند.برمی قشالق به مجدّداً ،پاییزه کوچ هنگام

 اند.کرده خانه احداث به اقدام منطقه دو هر در اکثراً خانوارها از دسته ای  .روندمی ییالق به بقیه از

 فهروش و برداشه  ،مهدارس پایهان و شهروع ،دارنهد مهمّهی بسیار نقش هاگروه ای  حرک  زمان نوسان در آنچه 

 گرمها شروع) اقلی  وضعیّ  قشالق، در جو و گندم و جاتصیفی کش  و القیی در سیب( مخصوصاً) باغی محصوالت

 ههایزمی  از مندیبهره دلیل به گروه ای  اس . قشالق( در شرب آب منابع )کمبود آب منابع وضعیّ  و قشالق( در
 از مناسهبی و کهافی درآمهد و اندکرده میوه درختان اش ک به اقدام قشالق در کافی آب منابع به دسترسی و مناسب

 تحصهیل ادامهه ای و ملک خرید صر  یا و هزینه منطقة قشالقی در آمدهادر ای  بیشتر .آورندمی به دس  طریق ای 
   شود.می شهر در فرزندان

 بهه تهوانمهی را معیشتی رویکرد نوع ای  خابانت در تأثیرگذار املوع تری مه  شوندگان،مصاحبه هایگفته اساس بر

 کرد: ندیبطبقه زیر صورت

 و باغهداری بهرای مناسب خاک دارای که هاییزمی  از ییالق در گروه ای  ييالقی: ةمنطق مناسب طبيعی پتانسيل -

 هستند. مندبهره کافی آب
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 افهزایش چنهی هم و طبیعهی هایپتانسیل ضعف منطقة قشالقی در :منطقة قشالقی طبيعی پتانسيل محدوديت -

 اسه  کهر  شهایان بهرد. نهام تهوانمهی را زیرزمینی و سطحی آب منابع کمبود دمانن هاییمحدودی  نیز و جمعیّ 

 توپهوگرافی و شناسهیزمی  شرایط و جوی هایریزش میزان تأثیر تح  و ناپایدار صورت به عمدتاً آب منابع وضعیّ 

 و آبخیهز ضههحو نبود کوچک دلیل به ولی قرارگرفته دشتی موقعیّ  در سرمشهد یروستا هرچند .دارد قرار منطقه

 آن زیرزمینهی آب ایسهتابی سطح اس ، شرقی جنوب و شمال جه  در که زیرزمینی هایآب و رواناب حرک  شیب

 در پهایی ، بسهیار دبهی با رودخانه یک تنها نیز چشمه( یا )رودخانه سطحی آب در زمینة .دارد قرار بیشتری عمق در

 لیهلد بهه انروسهتایی اسهتفاده بهرای که دارد جریان ازجان(بر و )کنارتخته شمال طر  به روستا کیلومتری 5 فاصلة

 اسهتفاده آن از توانمی آب پمپاک و خاکی بندهای و سد احداث باهمه  ای  با نیس  مناسب آب حرک  جریان شیب

 اسه  قنهات رشهتهیک همهی  تنها و شودمی تأمی  دیگر طقامن از آب انتقال و قنات طریق از روستا شرب آب کرد.

   4.دارد شرب قابل آب که

 اسهتفاده زیهرا برد نام هاچشمه و رودخانه از آب پمپاک برای برق موتور یا تلمبه به توانمی جمله از :تکنولوژي نفوذ -

 احهداث بهرای را زمینهه امر، همی  که کرد پمپاک زیاد شیب دارای یا دور هایفاصله از را آب توانمی تکنولوکی ای  از

   اس . ردهک فراه  ییالق در با 

 اینکهه بهرای مهردم کهرد. اشهاره محلّهی مهردم یا و هاگروه بی  مناقشات به توانمی ،زمینه ای  در :لکيتما تثبيت -

 کنند.می درخ  کاش  به شروع کنند، تثبی  را خود مالکی 

  آن بها گروه ای  که هاییچالش تری مه  از :فعلی وضعيّت در دامداري به نسبت باغداري بيشتر سودآوري -

 چهونهم طبیعهی عوامهل برخهی و آن بازاریهابی و بهاغی محصهوالت قیم  نوسانات به توانمی هستند روروبه

  مانند مخاطراتی بروز همچنی  و ییالق در هاچشمه شدن خشک و آب منابع کاهش آن نتیجه در و هاخشکسالی

 ییهاچالش نیز اجتماعی بعد در کند.می وارد آنها به را سنگینی هایخسارت سالیانه که کرد اشاره سرمازدگی

 سر بر هاگروه ای  بی  درگیری و تنازعات وقوع و گراییفرد رواج اجتماعی، همبستگی و انسجام کاهش همچون

 .هستند طرح قابل مشترک منافع

 
 زيستی - معيشتی شيوه تغيير پارادايمی مدل .1 شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اس ساسانیان  ةمربوط به دوراهالی، قدم  ای  رشته قنات  ةبه گفت .4
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 انزم خطّ سير هاييافته از حاصل تاريخی عرضی برش

 خهطّ سهیر و معیشه  شهیوه تغییهر و یکجانشینی فرایند مراحلمورد  در گرفته صورتهای مصاحبه از حاصل نتایج

اسه . در  4914مربوط به قبهل از اصهالحات ارضهی  اوّل مرحلةارائه شده اس .  3تا  5های صورت شکل به آن زمان

بهاال در منطقهه کوهسهتانی و مرتعهی اسهتقرار  ای  دوره، منطقه دشتی کش  دی  بوده و چادرهای عشایر بها تهراک 

 (.5داشته اس  و منطقه کوهستانی از پوشش گیاهی مناسبی برخوردار بوده اس  )شکل 

 چادرههای تعهداد از مهرور بهه ،مرحلهه ایه  در .اسه  4931 سال تا ارضی الحاتاص از بعد به مربوط دوّم مرحلة 

 ،مرحلهه ایه  در (.6 )شکل کنندمی بومی مصالح از استفاده با مساک  احداث به شروع دش  در و شده کاسته عشایر

 سهه شهامل روستا و کرده مسک  ساخ  به اقدام خود قلمرو در تیره هر هستند؛ پراکنده و اس  پایی  مساک  تراک 

 آغاجاری. و قاسملو سرمشهد، اس : قسم 

 شهده اسه  کاسته نیز هاجنگل و مراتع  تراک همچنی  و رسیده خود حداقل به عشایر هایچادر ،سوّم مرحلة در 

 ایه  در .داردبرمهی خیز اصلی جادّة و آب منابع جه  در روستا باف  و شده افزوده مساک  تراک  بر دیگر سویی از و

 .(3 )شکل گیردمی صورت نیز آبی کش  ،افتاده اتّفاق تغییرات به توجّه با دی ، کش  بر عالوه ،مرحله

 
 7917 سال در ارضی اصالحات اجراي از قبل عشايري روستاي ريگيشکل فرايند .۶ شکل

 
 7911 سال تا ارضی اصالحات اجراي از بعد عشايري روستاي گيريشکل فرايند .۸ شکل

 
 7911 سال تا ارضی اصالحات اجراي از بعد عشايري روستاي گيريشکل فرايند .1 شکل
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 عشایر بنابرای  ؛باشد ناخواسته یا ستهخوا اس  ممک  هک اس  راهبردها کارگیریبه حاصل پیامدها پيامدها:

 یک هر که گرفتند پیش در را یتنوّعم هایراهبرد محیطی رمتغی شرایط به واکنش در سرمشهد یروستا در ساک 

 اس  ممک  راهبرد هر گر،مداخله شرایط به توجّه با و اساس ای  بر اس . داشته پی در نیز را مختلفی پیامدهای

 .(8 )شکل باشد داشته پی در را یامدپ چندی 

ههای متفهاوتی را در ابعهاد مختلهف زنهدگی فهراروی آنچه مشخّص اس  تغییر و تحواّلت صورت گرفتهه چهالش 

زیسهتی متفهاوت  - در هریک از راهبردهای معیشهتی آنهاقرار داده اس  که ماهی  و نوع  محلّیگونه اجتماعات ای 

های دیگر محقّقان در ایه  زمینهه ا ه  مشترک هستند. مقایسه نتایج تحقیق با یافتهها ببوده ولی در بعضی از چالش

( بها مطالعهه 2111) 4افتد. فرتکی نشینان به دالیل عوامل متعدّدی اتّفاق میدهد یکجانشینی در میان کوچنشان می

انهد. عهواملی شهرها ساک  شهدهشهر یا نزدیک نشی  درای اجتماعات کوچفزاینده به طوردر شمال کنیا دریاف  که 

دهد شامل رشد جمعیّ ، کاهش زمی  یا کاهش منابع دارایهی نشینی به یکجانشینی سوق میکه دامداران را از کوچ

هها، کمهک در شهرنشینان شامل مهدارس، بیمارسهتان توسّطو قحطی اس . خدمات ارائه شده  مشترک، خشکسالی

 کند.های دستمزدی، مردم را برای سکون  در شهرها جذب میشغلهای اقتصادی مانند هنگام قحطی و فرص 

طلبانهه کند. سکون  اعضای خانوارهای ثروتمند فرصه یکجانشینی هر دو، دامداران فقیر و ثروتمند را جذب می

، در (2113) 9، بهه نقهل از گهالوی (4338) 2فهولر -اس  در حالی که معموالً افراد فقیر گزینه دیگری ندارنهد. نیهامیر

نشینی معموالً بر برخی از سطوح ترانسههومان  متکهی کوچ - آفریقای ساحلی روند افزایش یکجانشینی و کشاورزی

 بها پذیری بهه تلفهات دام در افهزایش خشکسهالی(، به صورت تجربی رابطه آسیب2111) 1پیک و لیتلاس . ام سی

در نتیجه تلفهات دام مربهوط بهه خشکسهالی کمتهر  رّکتحیکجانشینی را نشان دادند. به طور معکوس، سطوح باالتر 
 

 آنها پيامدهاي و دام بدون کوچ و ینشينکوچ نيمه يکجانشينی، تنوّعم الگوي سه .۶ شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Fratkin 

2- Iamir-Fuller 

3- Galvin 

4- McPeak & Little 

 يکجانشينی

  نيمه

 نشينیکوچ

 دام بدون کوچ

 فعالی  رکود

 گسترش-دامداری

 و دی  کشاورزی

 خدماتی فعالی 

 از استفاده گسترش

 در تکنولوکی

 دام ترکیب -دامداری

 کشاورزی و

 باغداری گسترش

 معیش  درتنوّع  -

 امکانات و رفاه افزایش -

 هایارزش دگرگونی -

 ای طایفه -ایلی

 زندگی سبک به گرایش -

 شهرنشینی

 یکجانشینی به گرایش -

 اراضی کاربری یرتغی -

 کشاورزی به مرتعی

 پيامدهاي

 کارگيري به

 راهبردها
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های کشاورزی، حصارکشی زمهی ، خصوصهی شهدن )در آسهیای مرکهزی(، گسهترشپیشرف  (2114) 4اس . بلنچ

 بهرای اصهلی دالیل عنوان به جایگزی  اقتصادی هایفرص  و یا(آس شرق و جنوب هند، )در شهری پیرامون دامداری
   کند.می اشاره جهان سراسر در ینشینکوچ کاهش
 مسهتوفی از حاصهل نتهایج بها ترکیبهی و بیرونهی و درونهی هایمجموعة نیرو در گرفته صورت تتحواّل و تغییر علل

 بهرای را زمینهه کهه - زراعه  بهه ههاقاییقشه گهرایش کلّهی صهورت به اس . مقایسه قابل( 512: 4933) الممالکی
 اس : اصلی  علّ دو از ناشی - کندمی فراه  معیش  در تحوّل و یکجانشینی

 و تکنولهوکی نفو  و زمان گذش  با و کرده تبعی  مملک  اقتصادی و سیاسی اجتماعی، شرایط از که تاریخی جبر -
 و یکجانشهینی و شهده تحوّلم سنّتی بسته هایشیوه ودخ به خود جامعه فرهنگی و اقتصادی هایزمینه در تغییرات
 مختلهف امهور به پرداخت  و یکجانشینی موجب سرانجام آن روند ادامه و اس  آن از حاصل هایپدیده از یکی زراع 

 گونهاگونی اتاتّفاق و تتحواّل ،خاص زمانی مقطع یک در دارد امکان مقطعی، اتاتّفاق و هاپدیده بود. خواهد اقتصادی
 جمعیدسهته فروش نظیر سازد فراه  عشایر برای را زراع  به پرداخت  امکان دامداری محدودی  ضم  که دهد رخ
 اراضی. خرید ها،خشکسالی دام،
 مواقهع در ویژهبهه علوفهه و مرتهع تهأمی  امکهان مرتهع، بهه آن نیاز و دامی جمعیّ  فشار دنبال به که اس  ممک  -

 بهه را خهود ههایدام از زیهادی تعداد قشقایی خانوار صورت هر به دامی هایبیماری بروز یا و باشد فراه  خشکسالی
 اختیهار در کمتهری دام کهه درآمهدک  خانوارههای وضهعی چنی  در که اس  واضح بدهد. دس  از یا رسانده فروش
 در توانهایی عهدم و خهود سهرمایه دادن دسه  از محه  بهه و داشته قرار اقتصادی خطرات تهدید مورد بیشتر دارند
 بپردازند. باغداری و زراع  به که مجبورند آن سریع جایگزینی و تأمی  جه 

 گيرينتيجه
 در سهکون  و محقّهق بهودن بهومی بهه توجّهه بها اس . کیفی شناسیروش بر مبتنی موردپژوهی نوعی حاضر تحقیق
 رفتهاری الگهوی تغییهرات تها دهشه تالش و اخذ اهالی، با گروهی و فردی مصاحبه طریق از مستندات تمامی منطقه،
 در عشهایری جوامهع صهوالًا چراکهه گیرد قرار مداقه مورد محیطی تغییرات به واکنش در محلّی اجتماعات از گروهی
 صهورت بهه تغییهرات ایه  اخیهر ههایدههه در که تفاوت ای  با اندبوده مواجه تیتحواّل و تغییر با همواره زمان، طول

 عشهایر بهومزیسه  در تیزیسه - معیشهتی تتحهواّل شهناخ  هد  با تحقیق ای  .اس  داده روی سریع و رادیکالی
 درونهی تتحهواّل به عشایر خانوارهای واکنش و آن بر مثثّر عوامل بازشناسی و قشقایی ایل توابع از ،طایفة فارسیمدان

 ضهرورت کهه آنجا از ؛ه اس شد انجام ،جدید شرایط با سازگاری برای آنان سوی از شده اتّخا  راهبردهای و بیرونی و
 انتخهاب نمونهه عنهوان به سرمشهد روستای گیرند، قرار بررسی مورد ترجزئی و ترعمیق شکلی به تتحواّل ای  داش 

 د.وش پرداخته موضوع بررسی به کیفی رویکردی با تا

جامعهة  زهامهرو .اسه  محیطهی متغیهر شرایط در کردن زندگی هنر و زیستی - معیشتی راهبرد یک ینشینکوچ 

 و انهدگرفتهه پیش در معیشتی متفاوت هایراهبرد ترکیبی و بیرونی درونی، تغییر هایمجموعة نیرو برابر در یعشایر
 امکهان کهه گذشهته با متفاوت اندازیچش  به و شده عشایری مناطق در اندازهاچش  تغییر باعث نیروها ای  مجموعه

  کارکردههای و سهاختارها از بسهیاری ت،تحهواّل و تغییهر ایه  رد .شهده اسه  منجهر آن، بها عشهایر بیشتر سازگاری

  زنهدگی ناپهذیرجهدایی جهزء دام گذشهته در .اسه  کهرده تغییر تر،گسترده نظام از زیرسیست  عنوان به ینشینکوچ
 معهرو  و شهده شهناخته ایهل در افهرادی و داشهته اسه  نشینانکوچ نزد منزلتی و قرب و ارزش و بوده نشینیکوچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Blench 
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 تبهدیل کشهاورزی از تهرارزشک  حتّی و مکمل فعّالیّ  یک عنوان به امروزه امّا ؛داشتند بیشتری دام تعداد که ندبود

 سهاختار در تغییهر ،اساس ای  بر کند.می ایفا عشایری خانوار اقتصاد در مهمّی نقش زراع  و باغداری امروزه شود.می

 گذشهته از متفهاوت نیهز آن کارکردههای و شده سیست  ای  زایاج دیگر در تغییر به منجر یجامعة عشایر اقتصادی
  و کشهاورزی بلکهه نیسه  دامهی تولیهدات عشهایری منهاطق انهدازچشه  کهارکرد تهری مه  دیگهر امروزه امّا ؛اس 

 بود. خواهد آن لمکمّ عنوان به دامداری و خدماتی هایفعّالیّ 
 کهلّ سهطح در عشایر اسکان ارزیابی مورد در گرفته صورت عهمطال تری عمده از حاصل نتایج با نتایج ای  ةمقایس 

 اکثهر در و یافتهه تغییر شدّت به اسکان از بعد کوچنده عشایر اجتماعی و اقتصادی شرایط کندمی مشخّص که کشور

 تخریهب و طبیعهی منهابع بهر فشهار افهزایش و اجتمهاعی مشهارک  درآمهد، اشهتغال، ههایشهاخص کاهش با موارد
 بهه مشهابه مطالعات که اس  حالی در ای  شود.می تأیید (،4932 عشایر، امور )سازمان بوده اس  موأت ،زیس محیط

 سهبمنا ههایزیرسهاخ  نبود لغزش،زمی  زلزله، سیل، معر  در و خیزخطر هایعرصه در استقرار همچون مواردی
 هایسهکونتگاه ناپایهداری موجهب دیگهر خهدمات و امکانات و آب برق، ارتباطی، هایراه قبیل از پذیریسکون  برای

 برخهوردار کهافی، سهرمایة نداشهت  (،4939 ،)سهعیدی و همکهاران منطقه شهرهای به مهاجرت به گرایش و کوچک

 عشهایر زراعهی تولیهدات عملکهرد بهودن پایی  شده،واگذار زراعی اراضی بودن بکر و شغلی الزم هایآموزش از نبودن
 و پذیریآسهیب افهزایش و درآمهد کاهش نهایتاً و منطقه سطح در منطقه عملکرد گی میان با مقایسه در بررسی مورد

 مشهکل کنهار در زراع  به عشایر ناآشنایی و هافعالی  ترکیب در زراع  سه  افزایش (،4982 )صالحی، خانوارها فقر
 کنهار در اسهکان، از قبهل بهه نسهب  یافتهاسکان عشایر برای خانوار خالص درآمد میانگی  کاهش نتیجه در و آبیک 

 و اندداشهته زیهادی دام تعهداد اسکان از قبل که خانوارهایی برای ویژهبه اسکان از پ  خانوار مخارج میانگی  افزایش

 (؛4938 )سهلطانی، کشهاورزی از حاصهل درآمد افزایش با دامی تولیدات محل از آنها درآمد کاهش نشدن جبران نیز
 ترطهوالنی مرتهع، بهر چهرا فشار افزایش نتیجه در و باقیمانده مراتع سطح در دام ک ترا افزایش و مراتع سطح کاهش

 حرفهه بهه دامهداری شهدن تبهدیل چرا؛ فشار افزایش و زمستان( اوایل تا بهار اوایل )از مرتع در دام حضور دورة شدن
 تخریهب و دام رشهد کاهش موضعی، چرای افزایش و گلّه کتحرّ شدن ک  کودکان، و چوپانان به گلّه سپردن جنبی،

 انهدکهرده اشهاره (4938 همکاران، و حبیبیان) اسکان محلّ اطرا  در فرسایش افزایش و مراتع تخریب تشدید مرتع؛

   گذارد.می صحه مشکالت ای  وجود بر و داشته نمود نوعی به نیز حاضر تحقیق هاییافته در که
 کهه گفه  بتهوان شهاید (4 )شهکل اهلرز ایمرحله سه مدل با آن مقایسه و تحقیق هاییافته توجّه با مجموع در 

 باشهد. داشهته تطهابق اهلرز مدل دوّم مرحلة در برشمرده وضعیّ  با حاضر، تحقیق در شده مطالعه مورد فعلی شرایط
 بهه وضهعیّ  کهه دههدمهی نشهان را دیگهر مرحلة به گذار نوعی ها،یافته در شده  کر الگوهای که اس  ای  آن دلیل

 بها اسه  ممکه  رو ایه  از .نهدارد وجود غالبی الگوی و هستند ترکیبی صورت به و مقطعی و ناپایدار آشفته، رتصو

 در حهاک  فعلهی شهرایط ةمشخّصه وجهه لهیک  شهود جایگزی  دیگری الگوهای بعدی، تتحواّل بروز و زمان گذش 
 اسه ؛ طبیعهی محیط هایتوان از استفاده با فعّالیّ  استمرار برای محلّی اجتماع تالش نشانگر شده،مطالعه محدودة

 ةزمینه ،تتحهواّل و رونهدها ایه  شهناخ  بنابرای  ؛کرد یاد محلّی اجتماع پایداری عنوان به توانمی آن از که اینکته
 حهال در اجتماعهات و منهاطق سایر در محتمل، نامطلوب اثرات از جلوگیری و سرزمی  بهینة ی مدیر برای را مهمّی

   .کرد خواهد  فراه گذار،

 منابع
 ازهنايی آموزه روسنتايی: منناطق در ايتوسعه الگوهاي نظام (4932) سهیدعلی بدری، الدی ؛رک  عبدالرضا افتخاری،

 گیالن. استانداری ناشر ،اوّل چاپ ،ايران و جهان در نمونه روستاي تجربيات
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