
 
 

  1387 بهار ،63 شماره–های جغرافیایی  پژوهش
  65 – 47صص 

 
   بختیاریبررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان: جغرافیا و معیشت 

  ) طوایف ملک محمودی و تات خیری: موردی هاینمونه(
  

  شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران  گروه انساناستاد -∗فر عین رفیالد جالل
 مدرس  دانشگاه تربیت ،کارشناس ارشد - انی قربحمیدرضا

  
  26/2/1386: د مقاله أئی  ت20/10/1384: دریافت مقاله 

  
  چکیده

ثر در تحول ات معیشتی کوچندگان و متغیرهای مؤاین مطالعه با توجه به عامل جغرافیا، به بررسی روند تغییر
 و شیوه در یکجانشینی در دوره معاصر این آن در ایل بختیاری از شیوه دامداری سنتی در گذشته، تا استحاله

آوری   و رویندگیچنین بحث شده که تحول کوچ. پردازد محیطی آنان می های زیست کنش هم چگونگی بر
 و به دلیل ط نوپدید زیست محیطی در ارتفاعاتبه عنوان راهبردی انطباقی به شرای، به یکجانشینی در زاگرس
تغییر در زیرساخت معیشت فرهنگی در برابر با یکجانشینان،  -صادی ضعف اقتع، بمحدودیت و پراکنش منا

 ناشی از یها با گسترش بخش صنعت و کشاورزی و تولیدات و محدودیت. های آن مطرح است    و مکانیسم 
و   دسترسـی بـه منـابع      بـرای محدودیت جغرافیایی در بُعد حرکتی، تـالش        : آن، کوچندگان با عواملی چون    

آوری   عوامل فـوق در رونـد روی       تأثیر. اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند     - اقتصادیهای پیاپی    کنش هم بر
هـای   ای از پـژوهش  مواد اصلی و مورد آزمون در بیان چنین انگـاره      . کوچندگان به یکجانشینی مطرح است    

د خیری در دو منطقه الیگودرز و شمال دزفول و همچنین از شواه محمودی و تات مردم شناختی دو تیره ملک
در این مقاله سعی شده تا روند . اند  شناسی تاریخی در مطالعات پیشین منطقه تشکیل یافته         جغرافیایی و مردم  

های  داده های تحقیق از طریق پژوهش .تغییرات شیوه معیشت و زندگی کوچندگان مورد بررسی قرار گیرد
  .بدست آمده است) 1384(میدانی در تیره های ایل بختیاری

  .، یکجانشینی، شیوه معیشت، همتراز گرایی، زاگرس مرکزیندگیکوچ:اواژه ه کلید
  

  مقدمه
 شـاهد   1ایـستوسن میـانی     منطقه زاگرس دست کم از اواخر پله      ،  شناختی و تاریخی   براساس شواهد جغرافیایی، زمین   
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دانشمندان علـوم گونـاگون دربـاره    . ی استهای کوتاه و بلند یخچالی و میان یخچال        شناسی شامل دوره    دوره پله ایستوسن به عنوان بخش انتهایی دوران سوم زمین          -1
از ). Goudie, 1982 ( میلیون سال پیش 5/3اند و برخی   سال پیش در نظر گرفته600000آغاز دقیق این دوره، همرای نیستند؛ به طوری که برخی شروع آن را حدود 
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  . اند تقسیم کرده)  سال پیش134000
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های انجام شده در این مناطق هنـوز چـون و    دار نبودن پژوهش در این خصوص به دلیل کمی و جهت    . رداختندپ می
       انــسانی در دوران مــذکور و منطقــه پــیش گفتــه چنــدان شــناخته شــده نیــست-هــای محیطــی کــنش چرایــی بــرهم

)Lindli ,1997.(ورد کوچندگیها در م  در واقع، یکی از عواملی که باعث سرعت گرفتن پژوهش) به طور اعم در
ثر محیط و چگونگی ساز و کارهـای مـؤ         شد تالش برای دانستن جغرافیا، زیست     ) ایران و به طور اخص در زاگرس      

بـه  در همین راستا بنا به شرایط خـاص جغرافیـایی، منطقـه زاگـرس و                . های معیشتی منطقه زاگرس بود     بر استراتژی 
در خـاور    2کوچنـدگی گیری اسـتراتژی معیـشتی       مله مناطق شکل  از ج ) 1شکل  ( 1 ناحیه زاگرس مرکزی   خصوص

در مجمـوع، اطالعـات   ). Henrickson; 1985; Abdi, 2003؛ 1360اللهـی بهارونـد،    امـان ( آید نزدیک بشمار می
هـای   موجود برای ارائه تصویری واقعـی از وضـعیت جغرافیـایی زاگـرس مرکـزی در راسـتای اسـتحاله اسـتراتژی                     

، شـرایط    انـداز کلـی    به همـین دلیـل، در ایـن مطالعـه، عـالوه بـر چـشم               . ذشته بسیار ناچیز است   معیشتی در ادوار گ   
شـده موضـوعات   به غیر از موارد یاد . شود جغرافیایی و زیست محیطی، اوضاع معیشتی منبعث از آن نیز بررسی می      

یطـی و تـاریخی منطقـه       انـداز جغرافیـایی، زیـست مح       های مهمی از مباحث چـشم       که مؤلفه  دیگری نیز وجود دارد   
بـسیاری از سـاکنان     .  شرایط تمدنی جدید و تغییراتِ سـاختاریِ معیـشت اسـت           ها شامل   این مؤلفه  .روند شمار می  به

گونـاگون تقـسیم     و طوایـف تیـره هـای         های مختلف به ایـل     بندی همچون گذشته، در قالب گروه    -منطقه زاگرس   
ی هستند و همه ساله به طور فصلی از ارتفاعات این منطقـه بـه       مبتنی بر دام دار    کوچندگیدارای معیشت   شوند؛   می

ــاطق پــست پیرامــونی آن  ــاً(من ــواحی گرمــسیریعموم ــد  دارای حرکــت رفــت و برگــشتی ) ن ــاری از . ان ایــل بختی
تـوان بـه دو طایفـه        بـه عنـوان نمونـه، مـی       .  که خود به طوایف مختلف تقسیم شـده اسـت          آن ها است  ترین   معروف
  .یری از شعبه چهارلنگ ایل بختیاری اشاره نمودخ محمودی و تات ملک

ای که در راسـتای      ای جغرافیایی است؛ به گونه     الزم به ذکر است که کوچندگی در تمامی ابعاد خود، پدیده          
چنین فرآیندی با توجه به عامل پیش       . است» استحاله«شرایط جغرافیایی شکل گرفته، بسط و تحول یافته و در حال            

انـداز جغرافیـایی و شـرایط تمـدنی جدیـد             مذکور به خوبی نمایان بوده و با تحول شگرف چشم          گفته در دو طایفه   
سـاز،   ی اقتـصادی و عوامـل آشـوب       Ĥن ها بوم، بنی  بدین ترتیب با بررسی و شناخت زیست      . منطقه، تسریع یافته است   

 و تیشــناخ  زمــین ریخــت بــه شــرایط نامتعــادلی چــونمنبعــث از عامــل جغرافیــایی حــاکم بــر زاگــرس مرکــزی، 
 که چگونه راهبردهایی را جهت انطباق پـذیری الزم بـا            بریم  پی می    جوامع موجود   انسانی -های محیطی  کنش هم بر

  .کردند شرایط نوپدپد اتخاذ می
 3 انسانی، بر طوایف مورد مطالعه، ساز و کارهای تعدیلی یا همترازگـرای            -بر اساس فشار نیروهای جغرافیایی    

 در غیـر ایـن صـورت فروپاشـی گـروه            ای حفظ وضعیت موجود، تـالش نماینـد؛       ا در راست  شوند ت   می به کار دست  

                                                 
های لرستان، ایالم و کرمانشاه مناطق  اند که استان شناسان، زاگرس را از لحاظ جغرافیایی به سه بخش زاگرس جنوبی، مرکزی و شمالی تقسیم کرده زمین -1

 .گیرند  بخش زاگرس مرکزی قرار میکوهستانی شمال خوزستان در
در این مقاله به نوعی شیوه زندگی اطالق می شود که گروه های دام دار برای تعلیف دام های خود و بهره برداری از مراتع طبیعی ناچار به جابجایی های  -2

 اصلی آنها دام داری است و از کشاورزی به میزان بسیار محدود در ایران اکثر این گروه ها را جوامع عشایری تشکیل می دهند که حرفه. منظم سالیانه هستند
   .در کنار دام داری بهره مند می شوند

3 Leveling Mechanism 
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هـای مـذکور و متغیرهـای        های اتخاذ شده توسط گروه     در این مورد فهم رهیافت    . ناپذیر خواهد بود   اجتماعی گریز 

گونـه کـه ذکـر       مانه. ثر بوده است  ؤ انسانی بسیار م   - در چگونگی برخورد با محیط جغرافیایی         آن ها  گذار بر  تأثیر
توان به محیط طبیعی و محیط اجتماعی   در نواحی کوهستانی را میکوچندگی پیدایش، بسط، تحول و استحاله       شد

درکـی عمیـق از اسـتراتژی       ،  1زمانی-بنابراین برای مهیا کردن بستری که بتوان در آن در یک تحلیل در            . نسبت داد 
 های اجتمـاعی   ع زیست محیطی و خاستگاه    ی چون جغرافیا، مناب    به دست آورد، بایستی به مباحث      کوچندگیمعیشتی  

  .اقتصادی آن در زاگرس مرکزی پرداخت -
  

   زیست محیطی زاگرس مرکزی-های جغرافیایی  ویژگی
هـای   طور اثرات متقابل و تنگاتنگ بین اقلـیم و نـاهمواری    ها بر اوضاع اقلیمی و همین      اثرات متنوع شکل ناهمواری   

ایـن تغییـر    . گذارنـد  با نظمی کامل در تکوین و تطور منظر طبیعی و زیستی ایـران برجـای مـی                طبیعی نقش خود را     
 در ، معتبـر اسـت  ی پوشش گیاهی، خـاک و ذخـایر آب    ها و اقلیم برا     که همانند ناهمواری    شکل عوامل جغرافیایی  

ی لرسـتان و    Ĥن هـا  ن بـه اسـت    توا ازجمله این مناطق می   . یابد تحوالت منظر سکونتی و اقتصادی مناطق نیز بازتاب می        
بـه برخـورداری    های دور بنا     زاگرس از گذشته  ). 1370رهنمایی  (خوزستان در منطقه زاگرس مرکزی اشاره داشت      

یکـی از ایـن منـاطق، ناحیـه زاگـرس مرکـزی             . شود  می  محیطی مختلف تقسیم    به نواحی زیست   ، شرایط محیطی  از
ارتفـاع قلـل    . گرفتـه اسـت    بـر  خورده زاگـرس را در     و چین زاگرس مرکزی در واقع قسمت مرتفع       ) 1شکل  ( 2است

خـوردگی و    بـدین ترتیـب چـین     . رسـد  نیـز مـی   ) های اشترانکوه و گرین    کوه( متر 4000موجود در ناحیه تا بیش از       
 سـنگالخی و غیـر قابـل        کوهی کم وسعت و عموماً     های میان  ها و دره   های باریک و عمیق، دشت     ارتفاع زیاد و دره   
هـا   زاگرس مرتفع از دیگر مناطق سـردتر و بارنـدگی         . شوند بسیار زیادی از این ناحیه را شامل می       کشاورزی بخش   

  . در آن بیشتر به صورت برف است
 این باشد از نظر اقلیمی منطقه زاگرس مرکزی از جمله مناطق بارز در مشاهده تغییرات اقلیمی در فواصل کم می         

 چند کیلومتر تنوعات پوششی اعـم از گیـاهی و جـانوری     سر گذاشتن پشت که در بعضی از نقاط با         حالی است   در
از طرفی دیگر اُفت دما و نزوالت جوی نیز بـا توجـه             . شوند خوبی نمایان می   که خود منتج از تغییرات اقلیم است به       

مینـان  کننـده از ایـستایی و اط       ، نمـایی گمـراه    )دما(متوسط حرارت و مخصوصا اُفت    . کند عوارض منطقه تغییر می    به
گیـرد، ایـن اسـت     روی قرار می در حقیقت تنها موردی که فرا. کند سال دیگر ارایه می اقلیم و آب و هوا از سالی به   
کـه در    در زاگرس بسیار باال و خطرناک است، همچنان       ) دما  (  فشردگی و توزیع اُفت      ،که از سالی به سالی، مقدار     
  .سرتاسر ایران چنین است

                                                 
 فرآینـدهای   شناسان این واژه را برای نشان دادن پویـایی         انسان. شود شناسانه است که برای دگرگونی و تحول به کار برده می           ای زبان  ، واژه ) diachroci ( زمانی در -1

  .برند کار می فرهنگی با گذشت زمان به
 خـورده یـا زاگـرس داخلـی      زاگرس چـین -Zagros Thrust Zone( ،2 ( زاگرس مرتفع یا زاگرس خارجی-1: شود  زاگرس به سه بخش تقسیم می،شناسی  از لحاظ ساختار زمین- -2
)Zagros Floded Zone ( دشت خوزستان-3و )Susiana Plain .( محیطـی   هـای زیـست   شناسی آشکاری با هم دارند که به تبع موجب تفاوت های ساختاری و زمین بخش تفاوتاین سه

  ).1379ابرلندر ( شده است 
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ویران کننده  چنین  و هم پیاپی،بینی، ولی کامالً مکرر قابل پیش حوادث غیر) Melville ,1984 (چارلز ملویل
د را ی و برف و سرمای شدکننده رانی، بادهای وآسا، تگرگ گر و سیل ی ویرانآن هااز اتفاقات اقلیمی، همچون بار    

آید و  فت سال یکبار پیش میای از ایران هر پنج تا ه       چنین حوادث و سوانح طبیعی در هر ناحیه        .ح داده است  یتوض
مرکزی اعم از کوچنـده       در نتیجه ساکنان منطقه زاگرس     شود باعث از دست رفتن بخش بسیاری از محصوالت می        

شـان و یـا هـر زمـان          بینی کنند که زمان برداشت محصوالت دامی یا زراعی         توانند با اطمینان پیش    یا یکجانشین نمی  
دراین زمینه با تغییـرات اقلیمـی در منطقـه      .ه وقت و چه مقدار خواهد بود    ، چ آن ها مهم و حیاتی در فصل برداشت       

ــد گفــت کــه د   ــا   زاگــرس مرکــزی بای ــر ممکــن اســت ت ــا ســال دیگــر   300گرگــونی و تغیی  درصــد از ســالی ت
 نامالیمـات های معیشتی اتخاذ شده در منطقـه دارای       بدین ترتیب استراتژی  . (Henrickson,1985.10-11)تغییرکند

 این در حالی است که میـزان کامیـابی و موفقیـت در روش اتخـاذی براسـاس شـناخت و یـا                        .یار باالست و خطر بس  
مـاه   گذارد و ریـزش بـاران در آبـان         سردی می  تدریج رو به   هوا در این منطقه از اوایل مهرماه به       . یابد تجربه تغییر می  

 و بعـد از     )کوچنـدگان های   محل اردوگاه (ر ارتفاعات گردد و سپس با فرا رسیدن آذر ریزش برف ابتدا د           آغاز می 
از فـروردین بـه بعـد احتمـال     . پـذیر اسـت   امکان) از اوایل آذر تا اواخر اسفند    (مدت چهار ماه   آن در سایر نواحی به    

پـس از آن بـاران متوقـف و         . یابد صورت باران تا اوایل خرداد ادامه می       ریزش برف بسیار کم است ولی نزوالت به       
در هـر   . رسـد  شود و گرما در تیر و مرداد تا اواسـط شـهریور بـه اوج خـود مـی                    گرم آغاز می   هوای خشک و نسبتاً   

بـه همـین دلیـل      . کننده نیست، مخصوصاً در ارتفاعات هوا اغلب خنـک اسـت           صورت شدت گرما چندان ناراحت    
 تـأثیر دلیـل     بـه که بدون تردیـد،         ای است    افزایش جمعیت در روستاهای کوهستانی خیلی بیشتر از روستاهای جلگه         

  .اقلیم و جغرافیا است
 بـر   شـود کـه کـم و بـیش اراضـی جنگلـی را هـم در        های آهکی تشکیل مـی   های این محدوده از سنگ     زمین 

در کل چشم انداز این منطقه را کوه، . شود صورت چراگاه از آن استفاده می گیرد و با وجود داشتن آب، تنها به       می 
 عبارتنـد   عوامل مؤثر در آن   . منطقه از آب و هوای نسبتاً متنوعی برخوردار است        . رود، جنگل و دره شکل می دهد      

هـای   برف، چـشمه  های پر در هر صورت وجود کوه. های هوا   توده تأثیر ها، ارتفاع و   ناهمواریجغرافیایی،    عرض :از
ایـن در حـالی   . است مالی، میانی و جنوبی منطقه شده    های ش  های انبوه موجب اعتدال هوا در بخش       فراوان و جنگل  

  . تری دارد ی گرمĤن هاهای جنوبی بسیار خشک و تابست است که هوای بخش
و بخش شمالی دزفول و یا جنـوب        ) منطقه ییالقی ( 1 الیگودرز  در این مطالعه دو منطقه مورد نظر ما، شهرستان        

ن لرستان با آب و هوای      ترین شهر استا   الیگودرز شرقی  ). 4 و   3های   شکل(است) منطقه قشالقی  (2زاگرس مرکزی 
الیگودرز . کوه و رودخانه الیگودرز در این منطقه واقع است معتدل کوهستانی است رشته کوه اشترانکوه و قله قالی      

                                                 
شهر، از شرق به گلپایگان و از غرب به ازنا و دورود محدود  های شازند و خمین، از جنوب به فریدون شهرستان الیگودرز از شمال به شهرستان - 1

الیگودرز در دشتی .  دقیقه طول شرقی است42 درجه و 49 دقیقه عرض شمالی و 25 درجه و 33شهرستان الیگودرز، از نظر موقعیتی دارای . شود می
  ).1373بیات، ( متر است1918کوهی قرار گرفته است، ارتفاع این شهرستان از سطح دریا  میان

 -  در واقع بوستانکاری- سنتی و قدیمی با استفاده از وسایل سنتی به کشت و زرعبه جز در نواحی مجاور شهری، بقیه مناطق به طور کامال -2
 ..پردازند می
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Ĥن لحـاظ داشـتن زمـست      ای کامالً کوهستانی، فاقد اراضی مسطح و هموار جهت کشت و زرع و از طرفی بـه                   منطقه

هـای   پاییزه دارای منابع فراوان آب بـوده و در ایـن خـصوص نقـاطی از دشـت      های بهاره و     برف و بارندگی   ی پُر ها
جـات    گندم و جو و سـپس یونجـه، لوبیـا، و صـیفی             درجه اول جهت تولید محصوالتی چون     کوهی مجاور در     میان

ی منطقـه الیگـودرز دارا    . ١خـورد  چشم می  ها در سطح محدودی در پیرامون آن به         و باغ  گیرد مورد استفاده قرار می   
مراتع ییالقی بسیار ممتاز بوده و به همین جهت اکثر ساکنان منطقه به دامداری اشـتغال دارنـد و عـالوه بـر بومیـان،                         

آورند و گروهـی     های خود را در فصل چرا به این منطقه می            بختیاری نیز دام    کوچندگانهمه ساله تعداد زیادی از      
الیگـودرز بـرای کـشاورزی    فقط منطقه شـرقی و غربـی   .  دارندی ارتفاعات آن به زنبورداری اشتغال دیگر در دامنه  
   . منطقه داردکوچندگاناین منطقه اهمیتی خاص برای .  و دیگر مناطق آن کوهستانی و ناهموار استمساعد است

منطقـه  . شود ای تقسیم می   دو منطقه کوهستانی و جلگه     بخش جنوبی زاگرس مرکزی از دیدگاه جغرافیایی به       
این کوهستان جزء بخش جنوبی زاگـرس مرکـزی   . طق شمالی و شرقی استان خوزستان را دربردارد   کوهستانی، منا 

آبی چون کرخه، کارون     های پر  وسیله رودخانه  یابد و به     تدریج به سمت جلگه کاهش می      است که ارتفاعات آن به    
هـا بـه     خـوردگی   چـین  تـدریج محـور     جنوبی بـه   -های شمالی  خوردگی در امتداد چین  ). 2شکل  (شود و دز قطع می   

  .شود سمت جنوب کشیده می
 100دارای ارتفاعی حدود  ) در گرمسیر (منطقه مورد نظر     .ای، در جنوب و غرب استان قرار دارد        منطقه جلگه 

هـای پربـاران    ای خشک و عریان بوده و نه مانند کوه       النهرین منطقه   متری از سطح دریا، نه مانند جنوب بین        1000تا  
 آب و   ؛شهرسـتان دزفـول، در دشـت واقـع اسـت          . باشـد  لی است بلکه بیشتر پوشیده از گیاهان می       دارای منابع جنگ  

  و هوای آن گرم است، منطقه دزفول نیز همچون ناحیه قبلی از نظـر پوشـش گیـاهی و جـانوری بـسیار غنـی اسـت                         
 در مـاه تیـر بـه    منطقه دزفول، دارای تابستان گرم و خشک و درجه حـرارت        .  بسیار مطلوبی دارد   کشاورزیشرایط  

زمستان این منطقه مالیم و     . و میزان بارندگی در مهرماه عمالً هیچ است       )  درجه و بیشتر     45( رسد   حداکثر خود می  
ای هستند و مراتع زمستانی آن  شوند از نوع ساقه کوتاه و بته     بارندگی زیاد است گیاهانی که در این منطقه یافت می         

 درصـد   20 تا   10مرکزی در ایام پاییز      های دامنه زاگرس   جلگه  .قرار گرفته است  ای   در مناطقی از علفزارهای جلگه    
  .,Ganji,1968) (245بارندگی ساالنه دارد

) در جنـوب زاگـرس مرکـزی      (متـر   میلی 300شود حدود    مقدار بارش که بیشتر در زمستان و بهار مشاهده می         
بـدین ترتیـب بـا تغییـرات سـریع          . اسـت ) بـاران (ی این نواحی، ازدیاد سطح بارش       Ĥن ها های زمست  از ویژگی . است

متـر از    صد میلـی   های زاگرس حدود یک     شدت بارندگی در کوه    .رسد ی ناگهانی بهار فرا می    آن ها دمای هوا و بار   
قابـل  %. 100که مقدار بارش هر سال با سـال دیگـر تـا              الزم به ذکر است   . حد متوسط بارندگی در ایران بیشتر است      

هـا فقـط     گـردد کـه چراگـاه      ت دیگر تفاوت آب و هوا در مناطق سردسیر و گرمسیر موجب می            عبار به. تغییر است 
  .قابل استفاده باشندمعینی در هر یک از این دو منطقه  برای مدت
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  ، الگوی استفاده از زمین، بنیادهای ساختاری معیشتی توصیف طوایف
هر یک از این دو شعبه دارای قلمرو خاص         . دشو لنگ و چهارلنگ تقسیم می     ایل بختیاری به دو شعبه بزرگ هفت      

یابی کرد زیرا چه بسا در     ای خاص مکان    را در منطقه   آن ها توان هر کدام از      حالی است که نمی    این در . خود هستند 
 آن هـا  و حتـی میـان   و هـستند در همـان منـاطق    لنـگ مـستقر و دارای قلمـر     مرکز منـاطقی کـه کوچنـدگان هفـت        

 .نشین نیـز صـادق اسـت    وجود دارد؛ در واقع عکس چنین عملی نیز در مناطق چهارلنگ          لنگ نیز    کوچندگان چهار 
شعبه چهارلنگ بختبـاری خـود از طوابـف زیـادی           . لنگ یکجانشین شده اند    های طوایف چهار   رهالبته بسباری از تی   

و طایفـه   ) درززرد الیگـو    در منطقـه گـل     شمن مال اکبر پور  (محمودی در این میان از طایفه ملک     . تشکبل شده است  
. انـد  مـورد بررسـی قـرار گرفتـه       )  الیگودرز – پیرامون آبشار چکان     -آباد مال سام خیری در منطقه شول     (خیری تات

 الگـویی کـه     . متفاوت هـستند   یانگر اساس ی، ب داری استوار است  ایفه مذکور به رغم این که بر دام       بنیاد معیشتی دو ط   
های انـسانی و هـم جهـت     اجات و تحصیل منابع، هم برای جمعیتشود در راستای ارضای احتی جا مطرح می  در این 

کنـد کـه پـس      و در همین راستا مسایلی را مطرح میگیرد  قرار میداریدامی  دام است که آن الگو در برابر پدیده      
  . خواهیم پرداختآن هااز بیان موضوع راجع به طوایف مورد مطالعه به 

در ارتفـاعی حـدود   (غربی شهرسـتان الیگـودرز    جنوب و جنوبشرقی، طوایف پیش گفته ییالق را در جنوب      
در (شرقی شهرسـتان دزفـول   شرقی و جنوب و جنوب و قشالق را در شمال، شمال)  متر از سطح دریا  3200 تا   1700

بنابراین پیش از آن که به بیان موضـوع اصـلی و            . گذرانند می)  متری از سطح دریا    1000 تا   100ارتفاعی در حدود    
 - باید اشاره کنیم که بسیاری فرآیندهای تاریخی و حقـایق محـسوس اجتمـاعی               پرداخته شود،  آن ها یشتی   مع  شیوه

ولی باید توجه داشت که     . سیاسی، به دلیل آنکه صرفاً به بحث ما ارتباطی ندارد، در این مطالعه مطرح نخواهند شد               
ن طوایـف، گـستره فرهنگـی آنـان و           زیـستگاهی ایـ    -این نکات و مسایل مربوطه جهت شناخت کامل جغرافیـایی           

 و درک و فهم چنان مواردی بر سـاختارهای          آن ها نواحی پیرامونی، ساختار پیچیده سنتی و تحوالت عمیق کنونی          
 نیـز  آن هـا  سیاسـی  - به تغییرات نـسبی اجتمـاعی   طوایف مورد بحث اهمیت وافر دارد از این روبنیادی و تحوالت 

نماید، ولی بسیار پیچیده اسـت و توصـیف     با آن که ساده می    داردام کوچندگانش  زیرا اصوالً راه رو   . پردازیم نمی
 در رابطـه بـا سـاختارهای        آن هـا  اما به تغییرات اساسی میـان       .  های همه جانبه دارد    های آن نیاز به پژوهش     تمام جنبه 

.  خـواهیم داشـت    پذیری ناشی از متغیرها، جهت درک بهتر موضوع مختـصراً اشـاره            بنیادی آن و چگونگی سازش    
 امـروزه بـا شـدت فـراوان صـورت           گفتـه کـه بیـان خواهنـد شـد          پذیری دو طایفه پیش     وجوه اصلی انطباق   ،بنابراین

 از طرف   آن ها پذیری   طرف و عدم قدرت سازش     گیرد و این در حالی است که هجوم متغیرهای فراوان از یک            می
 و هـر روز      انطباقی آنان بر جـای گذاشـته اسـت         های وهاتی را بر شی   تأثیررغم مقاومت و سرسختی طوایف،       دیگر به 
  ).الف، ب1375فر،  رفیع(شود تر می عمیق

 چنـدان زیـادی     بختیاری هستند که در حـال حاضـر جمعیـت    از ایلخیری، دو تیره محمودی و تات   ملک
ار هر طایفه نسب     و تمام اعضا از خط پدریِ بنیانگذ       ساالری متکی است   ساختار طوایف بر پدرتباری و پدر     . ندارند
 کـه بیـشتر    خیری از نظر امرار معاش دارای شرایط خـاص و یکـسان هـستند              محمودی و تات   طوایف ملک . برند می

طوایف مذکور زمـستان را در منطقـه دزفـول بـه سـر      . منبعث از چشم انداز جغرافیایی و شرایط تمدنی جدید است    
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محمـودی در حدفاصـل دزفـول و شـوش و            ملـک . رنـد  دا محدوده مشخـصی در قلمـرو ایـل       هر دو طایفه    . برند می
محمـودی   منطقه طایفه ملـک   ). 4 و   3های   شکل(خیری در منطقه تل زنگ حدفاصل دزفول و الیگودرز هستند          تات

ای  خیـری ناحیـه     پیشرفته و هم صنعتی قرار دارد و منطقه طایفه تات          نسبتاًای با کشاورزی     ای پست و جلگه    در ناحیه 
ای بـا پوشـش درختـان        ر با کشاورزی محدود و تقریباً سنتی با تمرکز صنعتی محـدود و منطقـه              کوهستانی و ناهموا  

هـر دو طایفـه برحـسب فـصول و          . کنـد  فه را از هم جـدا مـی       ی که حدود قشالقی دو طا     وحشی از جمله بلوط است    
 آن هـا  دزفول و حد فاصـل       های معینی بوده که در پیرامون الیگودرز،       و زیستگاه )  مال ها (ها   ارتفاع، دارای اردوگاه  

  ). 4 شکل(واقع است
هـایی مـشترک     دام  ). البتـه چادرهـای برزنتـی نیـز وجـود دارد          ( سیاه چادر است   10 تا   5 ها شامل  اردوگاه

 و چـرای  ولی به دلیل شـرایط اقلیمـی  . شوند متشکل از گوسفند و بز هر روزه جهت چِرا به نواحی پیرامون برده می      
و هم چنین کشت و  1، اعم از آبی و دیمی و صنعتی یکجانشینان ترش قلمروهای کشاورزیبیش از حد مراتع و گس     

ها مشکالت فراوانی از این نظر  زرع هر چند محدود خانوارهای طوایف مذکور علوفه نایاب و کم شده است و دام
هـا   ل مراتـع و چراگـاه      مـاه و سـال باعـث از بـین رفـتن کـ              ، هفته دارا هستند؛ از طرفی تغییرات اقلیمی در طول روز        

در واقع اصـل بـر ایـن اسـت کـه            .  پیدا نمی کند    و کوچ به دیگر نواحی منطقه معنا       در این صورت حرکت   . شد می
عـدم جابجـایی و تحـرک       .  محافظت نمایند  آن ها های خود بمانند و با رفع احتیاجات دامی از           همچنان در اردوگاه  

هـای خاصـی را    هـا و اردوگـاه    طوایـف زیـستگاه  ، و شرایط موجود به این دلیل است که اصوالً بر طبق سنت        آن ها 
 نقل مکان کنند زیرا از یـک طـرف منطقـه      نواحیتوانند به راحتی از آن       های خود دارند و نمی      احداث کمپ  برای

 منطقه این اجازه را به       جمعیتی -رف دیگر شرایط جغرافیایی   گیرد و از ط    مورد استفاده قرار می   ،  توسط یکجانشینان 
  .دهد  نمیآن ها

عموماً . کنند  کمبود علوفه را با کاه و گندم و دیگر علوفه خریداری شده برطرف می،خانوارهای طوایف
تـا جـایی کـه بتواننـد در         . هایی که بارندگی مناسب و خوب باشد، مشکل تعلیف دام کمتر بروز مـی کنـد                در سال 

در این صورت خانوارهـای طوایـف مجبورنـد کـه بـه             . دکنن های دامی استفاده نمی    فصل زمستان از دام و فرآورده     
در فصل بهار، به مرور کـوچ  . های یکجانشین و کوچنده دامدار متکی باشند دیگر منابع تولیدی خود و دیگر گروه   

آوری  به تعلیف دام و جمـع  2کوچندگانبا توجه به این امر، . گیرد تر و به سوی سردسیر صورت می به مناطق مرتفع 
روید؛ هم جهت مصارف داخلی خود و هـم جهـت            ی منطقه می  Ĥن ها رویی که به مقادیر زیاد در کوهست      گیاهان دا 

ایین، هرچند ممکـن  های بهاری و حرکت آن به سوی پ    از طرفی بارش  . کنند ، اقدام می  فروش به مراکز یکجانشینی   
سبز، در فصل     وجود مراتع غنی و سر     با توجه به این امر،    .  ولی بسیار متغیر و غیر قابل محاسبه است        است ناچیز باشد  

گونه که ذکر شد بایـد چـرای    به این موضوع، همان.  در کل ناحیه متفاوت خواهد بودسال دیگرزیست از سالی به   
                                                 

  کشاورزی رکن اصلی اقتصادشان را تشکیل . در این مقاله منظور از یکجانشینان گروه هایی هستند که در یک نقطه ثابت در تمام طول سال زندگی می کنند -1
  .اورزی جریان دارد کشمی دهد و دام داری در کنار

هایی اطالق می شود که زندگی یکجانشینی ندارند و دست کم دوبار در سال از ییالق به قشالق و  است و به گروه "Nomade"  این اصطالخ معادل واژه-2
 .بالعکس با هدف تعلیف دام کوچ می کنند و حرفه اصلی آنها دام داری است
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دار از   دام  خالصه این کـه هـیچ یـک از طوایـف            . های یکجانشینان را نیز افزود     بیش از حد دام در مراتع و سیاست       
هـای محیطـی در      بـه همـین دلیـل ناپایـداری       . های آنان چگونه اسـت     کلی مراتع و چراگاه   دانند که شرایط     قبل نمی 

  ).Hole, 1994(گذار بوده استتأثیرهای معیشتی منطقه به خصوص بر کوچندگان  بسیار  ها و استراتژی شیوه
 کالتهنگـام کـوچ بـا مـش       بنابراین هر سـاله     ،  طوایف هر ساله از مسیرهای صعب العبور میان کوه می گذرد          

 شـدن بـیش از حـد    الغـر دست کم با از دست دادن شمار نه چندان کمی از دام ها و هم              . ند می باش   مواجه یفراوان
  . د بودن روبه رو خواهآن ها

ومـاً بـه    و عم (خانوارهای طوایف در دو منطقه ییالقی و قشالقی خود کم وبیش دارای زمـین هـای مزروعـی                 
              بـه کـشت و زرع و بوسـتان کـاری و هـم زنبـورداری                 آن هـا  ،  منـاطق  در ایـن زمـین هـا و          هـستند کـه   ) شیوه دیـم  

 برداشـت    در پایان کوچ بـه سـوی زمـین هـا بـرای             آن ها ). 1369 امان   ؛1377،   مورتنسن ؛1369،دیگار(می پردازند 
پـرداختن بـه چنـین امـوری باعـث شـده طوایـف        . محصوالتی که قبل از هر کوچ در آن کاشته بودنـد، مـی رونـد              

آن . در ایـن منـاطق احـداث کننـد        ) 1369 فیلبـرگ (. )Tu (و تو ) Kula(کوال  ). Lir(کونت گاه هایی اعم از لیر     س
ها، در مرحله نخست مسکن موقتی جهت برداشت محصوالت و یا شاید نوعی انبار برای ذخیره محصوالتشان         سازه
چـای و غیـره بـرای مـصارف         ،  قنـد ،  نـدم گ،  مخصوصاً در زمستان تهیه و ذخیره کـاه       ،  آن ها مهم ترین اقدام    . است

کارهایی چون آماده سازی خوراک دام وتهیه صـنایع دسـتی           . حرکتی کوچ هم برای دام ها و هم برای خود است          
، چه به صـورت سـاخت و       آن ها از شاخ و برگ درختان و محصوالت دامی و تهیه چادر و حتی تهیه پوشش خود                 

  . حین صورت می گیردچه خرید از مراکز تجاری اصلی نیز در این
در یـیالق و عمومـاً مـصنوعی در         ) چشمه ها و رودها و مسیل ها      (منابع آبی منطقه دارای زهکشی های طبیعی      

دام هـا و    ،   داخلـی  ه از منابع آبی موجود برای مصارف      به طوری که خانوارها به راحتی قادر به استفاد        . قشالق است 
 .اعـم از گوسـفند و بـز بـه سـختی صـورت مـی گیـرد         ام ها،در هر صورت زندگی برای د . های خود هستند   کشت

عموماً در یکـی از دو منطقـه و کمتـر در هـر دو منطقـه      ، بنا به شرایط موجود منطقه ،  شماری از خانوارهای طوایف   
خانوارها بنا بـه مـسایل پـیش    . دارای سکونتگاه های ثابت هستند و در طول فصول به آن مناطق نقل مکان می کنند               

های موجـود در طوایـف بـه طـور اعـم و              این در حالی است که جمعیت     . هستندزمند مکمل های اقتصادی     گفته نیا 
هر خانوار (آنان “دام  ”و منبع اقتصادی، ) نفر در هر خانوار 8به طور میانگین    (زیاد می باشند  ،  خانوارها به طور اخص   
  .  نمی باشد هاآن پاسخ گوی همه نیازهای ) رأس دام100 تا 70به طور میانگین حدود 

خـدماتی شـهری و   ، فشارهای اقتصادی ـ اجتماعی و نزدیکی به زمین های وسیع کشاورزی و مراکز صـنعتی  
 مراکـز پـیش گفتـه شـهری ـ       بـرای کـار بـه    را مجبور به رهاسازی منطقه و از طرفی بـه عزیمـت  آن هادیگر نیازها 

  . می کند روستایی یا به دیگر مناطق ترغیب
وضوع ـ جز معدودی ـ در گذشته اشاره ای نشده است و از عناصر جدیـد مکمـل اقتـصادی      اگر چه به این م

به رغم پرداختن خانوارهـا و طوایـف بـه          .  دار بسیار شدت گرفته است     داماست که اخیراً در میان طوایف کوچنده        
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دن منابع درآمد دست آوره  در صدد بآن ها در وحله نخست و کشت و زرع و باغداری در مرحله بعد،              1رمه داری 

ولی به خاطر توسعه های روزافزون کشاورزی مکانیزه و پیشرفته و شـرایط تمـدنی جدیـد در تمـامی                    . بیشتر هستند 
 از طرف دیگر منطقه موضوع اصـلی         در منطقه  از یک طرف و گسترش زیستگاه های جدید و دائم         ،  شئون زندگی 

طوایف پیش گفته غنی نیستند و از طرفی هر سال نسبت به            های   های مورد استفاده دام    این است که مراتع و چراگاه     
گذارنـد،    که همه جا را زیر پـا مـی         ،های گرسنه طوایف   گوی تعلیف دام   سال قبل از غنای آن کاسته شده و جواب        

رغـم    بـه هـای خـود،      خواسته مجبور به تغییر اردوگاه     به همین دلیل کوچندگان بنا به ضرورت و خواسته یا نا          . نیست
عموماً هر طایفه، خود زمان کـوچِ       . هستند ها و طوایف کوچنده    ی بر وجود تنش با یکجانشینان و دیگر گروه        آگاه

حرکـات دیگـر طوایـف کوچنـده و         تهـا و     کوچبه  البته با آگاهی الزم نسبت      . کند طوالنی مدتِ خود را تعیین می     
بـه دلیـل حفـظ مرتـع بـرای دام،      . بـرای پـرورش دام هـای خـود از مراتـع نیـز اسـتفاده مـی کننـد                ی که   یکجانشینان
هـای   در منطقه مـورد مطالعـه اردوگـاه       . شود  با فواصل نسبتاً زیادی از یکدیگر احداث می        کوچندگانهای   اردوگاه

 دور و نزدیـک از هـم قـرار          زیادی وجود دارند که عموماً بنا به شرایط موجود اعم از محیطی و انسانی در فواصـل                
های طوالنی مدت با فضاهای مسکونی ثابت که          نخست کمپ   شوند؛ هایی به دو دسته تقسیم می      چنین کمپ . دارند
ن مدت و عموما بدو    مدت و بلند   های کوتاه   و دیگری اردوگاه   باشد گرد می  دار چراگاه  دام   برای یکجانشینان    عموماً

هـا و حتـی زمـان        به همین دلیل هر روزه زمان به چرا بـردن دام          .  است ندگانفضاهای ثابت مسکونی که برای کوچ     
 آن هـا  روی    مـسیرهای مـال   . روند می) که عموماً از پیش تعیین شده       ( های فصلی طوایف هر یک به راهی         حرکت

  .گذرد و گاهی جهاتی متفاوت دارد کند، گاهی از یکدیگر می گاهی با یکدیگر تالقی می
هـر  . هایی دقیقاً متأثر از وجود قوانین و شرایط مالکیت بـر زمـین اسـت     ه کرد که چنین حرکت    البته باید اشار  

هـای    حرکـت اما بـرای . ای خویش اردو بزند ای از قلمروی طایفه تواند در هر نقطه  خانواری از هر مالِ هر طایفه می      
هـای   کمتـر تحـت مالکیـت گـروه       آزادانه با موانعی روبرو هـستند؛ بـه طـوری کـه منـاطق پیرامـونی در ارتفاعـات                    

 و تنها با اجازه و همـاهنگی        2دار هستند  دام  یکجانشین عموماً زارع و در ارتفاعات بیشتر تحت مالکیت یکحانشینان           
دار داده   دام  چنین جوازی فقط با توجه به منافع طرفین به طوایف           . توانند از آن مناطق استفاده کنند      مالک زمین می  

کننـد ولـی بـا       های محصوالت کشاورزی یکجانشینان اسـتفاده مـی         از ته مانده   کوچندگانای  ه اگرچه دام . شود می
   .شود نیز به خودی خود حل می های مزروعی، مشکل کوددهی و باروری زمین های مداوم در زمین حرکت

تر در جنوب زاگـرس مرکـزی        کوهی گرم  های پست و مناطق پای     طوایف مورد نظر، اواسط مهرماه به دشت      
از طرف  . های مصنوعی است   این منطقه توسط دولت و بیشتر به منظور کشاورزی دارای زهکشی          . کنند رکت می ح

دیگر وجود رودهای پر آبی چون رود دز در مرکز منطقه و هم دیگر رودهایی چون کـارون، کرخـه و شـائور در                        

                                                 
نوعی اقتصاد گله داری نیمه کوچندگی است؛ این نوع اقتصاد گله داری همان حرکت "انگلیسی است که به معنی   Transhumance معادل"رمه داری" واژه  -1

منظم سالیانه و فصلی را دارد با این تفاوت که گله داران و مالکان بزرگ که در مراکز یکجانشین ساکنند، چوپانان خود را استخدام می کنند تا گله ها را به سوی 
   )42 ،1372 –سید رحیم مشیری ("ی حرکت دهند مراتع فصل

 گرچـه در بعـضی مـوارد        داری اسـتوار اسـت      آنـان بـر دام و رمـه        و شیوه تولید  معیشتی  یرساخت   روستاهای کوهستانی منطقه عموما از نوع روستاهایی هستند که ز          -2
 .تر وجود دارد کوهی وسیع های میان روستاهایی با اقتصادی مبتنی بر زراعت دره
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کـار و هـم برداشـت محـصوالت          و  وقت کـشت   ،این زمان از سال در منطقه     . کند  منطقه را مشروب می    ،پیرامون آن 
روند تا بتوانند بـا انجـام کـار بـر      های طوایف به سمت نواحی کشاورزی می  به همین دلیل بسیاری از خانواده     . است

تـر و هـم    در قـشالق بـه دلیـل وجـود مراتـع غنـی       . ها منبع اقتصادی مکملی برای خـود فـراهم کننـد           روی آن زمین  
تـر    دامـی آمـاده     هـای  بـرداری   و از نظر میزان بهره      پَروار ها عموماً  ، دام  یه ییالقی العبور بودن منطقه نسبت به ناح      سهل
کننـد و یـا بـه فـروش           مبادله مـی   ،ها و جوامع   محصوالت دامی را عالوه بر مصارف خانوار با دیگر گروه         . شوند می
مرکـزی کـه جـز      در گذشـته، زاگـرس      . سـت ا  بسیار محدود نمـوده    را کشت و زرع کوچندگان      ، کوچ .رسانند می

 متفاوت که نسبت به امروزه داشـته؛ دارای پوشـش            بوده با توجه به شرایط زیست محیطی نسبتاً        گران قلمروی کوچ 
 به طوری که امروزه نیز کم و بیش در گوشه و کنـار منطقـه مـورد                  ، درختی فراوانی بوده است    -جانوری و گیاهی  

های کوچ خود از منابع مـذکور   در قشالق و هم در ایل راه چه در ییالق و چه       کوچندگان ؛شود مطالعه مشاهده می  
مختاری نسبی سیاسی    ها دارای نوعی خود    در زمانی که بختیاری   . کردند  جبران کمبودهای معیشتی استفاده می     برای
های کوچنده   معیشتی خود را با غارت، هجوم و حمله به دیگر گروه         - عموماً حل معضل مشکالت اقتصادی     ؛بودند

  . 1کردند نشینان در پیرامون قلمروهایشان تأمین میو یکجا
ساخت اقتصادی جوامع موجود اعـم از        ، زیر )1 شکل( معیشتی  با توجه به موارد پیش گفته و در راستای شیوه         

داری  د محوری با تمرکز اقتـصادی بـر دام           به خصوص در ارتفاعات منطقه مورد مطالعه، چن         یکجانشین کوچنده و 
چنـین موضـوعی هـر    ). 5 شـکل (متکی بر منابع عدیده اسـت    و یبُعد سه یاقتصادد که شواهد بیانگر      هر چن  –بوده  

داری در مقایـسه بـا زراعـت و دیگـر خـدمات              دام  تـر شـدن نقـش        یابد و ما شاهد کم رنگ      روزه نمود بیشتری می   
بنگرید به مبحث   (شود  مالحظه می  داری دام  بدین ترتیب در منطقه مرتفع زیرساخت معیشتی برپایه دام و           .  باشیم می

گردی   چراگاه  و کوچندگی نخست   ستراتژی به طور توامان وجود دارد     در این شیوه معیشتی دو نوع ا      ). گیری نتیجه
اساس نـوع حرکـت بـه دو نـوع       و بر  2شود گفته می گردی نیز    داری چراگاه   که رمه  کوچک مقیاس و یا کوتاه مسافت     

) 4 شکل(بزرگ مقیاس و یا طوالنی مسافت      کوچندگیمعیشتی  استراتژی  و سپس   . )3و2های  شکل(شود تقسیم می 
هم در رابطه با محصوالت کـشاورزی و صـنعتی و     .  هر یک از این دو نوع به منابع تولیدی دیگری وابسته است            که

 اجتماعی -صادیکنش کامل اقت هم در هر صورت این دو گروه در بر    . داری دام  هم در رابطه با محصوالت دامی و        
 نه تنهـا مکمـل یکدیگرنـد، کـه تـا            آن ها به طوری که هر دو نوع استراتژی و محصوالت          . برند و سیاسی به سر می    

                                                 
لنـگ   هـای هفـت     سال سن دارد و از طایفه آسترکی       80 که از ابتدای تولد تا کنون که حدود          – ما های رسان کی از اطالع  ی،   در این مورد، آقای غالمرضا آسترکی      -1

کوهی منطقه الیگودرز، کـه بیـشتر    های میان محال بود که کسی از دره ،شی سال پ40 از رکه در کمت«: دیگو ن میی چن-نشین حومه الیگودرز است   در منطقه چهارلنگ  
خواسـت کـه از دورود یـا         گوید که در زمان مذکور اگر فردی می        دار بود؛ عبور کند و مورد هجوم و غارت قرار نگیرد؛ و همین طور می               گران رمه  قلمرو کوچ  تحت

گفتگـوی  (».گرفـت  داشـتند قـرار مـی    تا چهار بار کالهـش را برمـی      به تعبیر وی، سه     (استثنا مورد هجوم و غارت       برعکس حرکت کند بدون    ازنا به طرف الیگودرز یا    
 . 1383 ،دوپالنول: جهت مکانیسم غارت بنگرید به ). 1383شخصی با غالمرضا آسترکی ساکن روستای خمه شهرستان الیگودرز 

 -2داری در پیرامـون روسـتا و     رمـه -1ه بـه دو دسـته ؛   می گوینـد کـ  ) Village-Based Herding(داری در واقع به این مورد، استراتژی یکجانشینی براساس رمه -2
نوع نخست شامل حرکت دام در نواحی یکجانشینی و مناطق پیرامونی روستایی، و مورد بعدی شامل حرکت دام ورای نواحی                    . شود داری دور از روستا تقسیم می      رمه

  .روستایی و یکجانشینی و بر حسب فصول است



  
  57                                                                                    ....بررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان بختیاری : جغرافیا و معیشت 

 
حدود زیادی به هم وابسته بوده و مشترکاً به همراه منابع دیگری که مورد اشاره قـرار گرفتنـد در نظمـی اقتـصادی                        

   .اند ترکیب شده
  

  گیری بحث و نتیجه
ــو ــری و چــشم طوایــف م ــایی در منطقــه مرتفــع و کوهــستانی و   رد مطالعــه از نظــر موقعیــت قرارگی ــداز جغرافی ان

  ابتـدا برپایـه    آن هـا  شـیوه تولیـد     . انـد  های جنوبی زاگرس مرکزی و در شرایط زندگی بسیار سخت واقع           کرانه پس
و اقتصاد سیاسی و هنجارهای  دام و سپس دیگر مکمل های اقتصادی استوار بوده و از نظر ساختار خانوادگی   تولید

با (جوامع یکجانشین منطقه از نظر شیوه تولید در دو گروه شهری          . روند ای به شمار می    عشیره -فرامادی از نوع ایلی   
جوامـع شـهری و     . قرار دارند ) با اقتصادی برپایه دامداری و زراعت       (و روستایی )  خدماتی -اقتصادی برپایه صنعتی  

کـوهی قـرار دارنـد و امـا جوامـع یکجانـشین        هـای بـاز میـان     هـا و دره    پایکوهی و دشـت    در مناطق    روستایی عموماً 
امـروزه عوامـل و     . انـد  کوهی ایجاد شده   تر میان  های تنگ  تر و دره    در مناطق مرتفع   داری عموماً دام  روستایی برپایه   

بـه طـور    . ، رخ دهـد   نظـر دار مورد    دام  ای در سیستم معیشتی طوایف       شرایطی اساسی باعث شده که تغییرات عمده      
که فشارهای اقلیمی    ای به گونه . اند  اقلیمی و جمعیتی از آن جمله      -کلی عوامل و تحوالت عمده در شرایط محیطی       

خواهی یکجانـشینان در دسترسـی        حرکتی از یک طرف و فشارهای جمعیتی و فزون         -های جغرافیایی  و محدودیت 
 بـه   آن هـا  د کوهستانی باعث فـشار بـه طوایـف و رانـده شـدن               های مستعد و مرغوب و در عین حال محدو         به زمین 

شیوه تولید و در کل زیر . های مناطق یکجانشینی شده است کرانه های جغرافیایی نامرغوب و سخت و پسسرزمین 
داری استوار است؛ بدین ترتیب دام نیازمند مرتع و چراگاه مناسب، و چراگاه مناسب محتاج        ساخت طوایف بر دام     

 در  -محیطـی   زیـست  -پس شدت نوسانات اقلیمی و تنگناهـای جغرافیـای        .  اقلیمی مناسب است   -جغرافیاییشرایط  
در همـین راسـتا ضـعیف شـدن منـابع و تـوان              .  گذاشـته اسـت    تأثیردوران اخیر بر فشارهای وارده بر طوایف بسیار         

نظمی  های اقتصادی، باعث ایجاد بی     عدم توانایی در رفع نیازمندی    . ترین موارد است   ترین و بنیادی   اقتصادی از مهم  
. دارد در سیستم شده و در حرکت تعادلی سیستم اختالل ایجاد کرده و آن را به منظور تعادل بخشی به تکاپو وا می                     

بازرگـانی و   :  چون یهای تعدیلی و همترازگرای    کار شده و مجبور به اتخاذ مکانیسم      ه  در همین راستا سیستم دست ب     
یری زراعـت در حـد   گ  اجتماعی، به کار  - فرهنگی   -وی کار، وجود روابط گسترده اقتصادی     داد و ستد، عرضه نیر    

در ایـن   . دارد بـر  تغییر در شیوه تولیـد، تحـول در سـاخت و روسـاخت طوایـف را نیـز در                  .  است محدود و مانند آن   
، اقتـصاد سیاسـی و      خصوص، با تغییر و تحول در شیوه تولید، ساختار خانوادگی و به همان ترتیب، اقتصاد خـانگی                

 خود  های اند، مجبور به جبران کاستی     زیرا طوایفی که با مشکل مواجه شده      . اند هنجارهای فرامادی نیز متحول شده    
شود؛ اما ساختار سیستم    می) و به طور موقتی   (های مذکور هر چند باعث برگرداندن تعادل         اتخاذ مکانیسم . باشند می

  . یابد ستفاده، تحول میدر اثر سازو کارهای تعدیلی مورد ا
 بـا   قتـصادی، اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی        های پیاپی،گسترده و نامحدود اعم از ا       کنش هم ایجاد روابط و بر   

ات متقابـل بـین دو      تـأثیر هایی باعـث     کنش چنین برهم . یکجانشینان تنها عامل در حفظ شرایط ساختار سیستم است        
بـر ایـن اسـاس،     . شـود  داری می  دام   بر پایه    کوچندگیاعت و دیگری    داری و زر   پایه دام  نوع معیشت یکجانشینی بر   
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تـر و بـا      کارهـا و نهادهـای جاافتـاده       و جوامع یکجانشین در مناطق شهری و روستایی دارای اقتصاد، اجتمـاع و سـاز             
از نـوع   تـر    جذابیت بیشتری هستند تا طوایف کوچنده مناطق مرتفع که عموماً در حد بسیار ابتدایی و یا شاید بدوی                 

. پذیرد؛ جامعه کوچنـده اسـت       می تأثیر که بیشتر    در اثر همین رابطه، جامعه ای     .  دارند گفته و از هر لحاظ قرار      پیش
های بیـشتر و بـا       کنش گذارد و در اثر برهم      می تأثیرهای معیشتی آن گروه      تدریج بر جنبه   مرور و به   اتی به تأثیرچنین  

دلیـل، شـرایطی     از طرفی بـه   . شود  ایجاد می  کوچندگانساخت معیشتی    ر زیر جذابیت باالتر یکجانشینان، تغییراتی د    
 عـدم ثبـات     ین طـور  انـد؛ و همـ     دار در تأمین نیازهای خود، غیـر از ایجـاد روابـط اتخـاذ کـرده                دام   کوچندگانکه  

مـل، و هـم     ایـن عا  . دهنـد   نـشان مـی    آن هـا  ، یکجانشینان در بیشتر موارد، کمتر تمایل به ارتباط بـا            آن ها استقراری  
سـوی منـاطق یکجانـشین کـه در          ساخت طوایف صورت گرفته؛ خواه ناخواه ایـن جوامـع را بـه             که در زیر   تغییراتی
هـای مختلـف نـسبت     های بازتر و مستعدتر از هر لحاظ قرار دارند و دارای امنیت و راحتی الزم در همه زمینه  دشت

 که باعـث    علت است   مزید بر  کوچندگان تهاجمیصلت  عالوه بر این عوامل، خوی و خ      . کشاند ؛ می آن ها است  به  
  .شود های یکجانشینان می  به پیرامون و پسکرانه-رغم عدم تمایل یکجانشینان   علی- آن هاهجوم و گرایش 

 بر  قتصادی، اجتماعی ات متنوع ا  تأثیرعث تشدید    گیری طوایف مذکور در مجاورت جوامع یکجانشین با        قرار
هـای چنـین    سـاخت  هـا و رو  در ساختآن تبع  ها و به ساخت  منشأ تحوالت عمیق در زیر   که این خود   شود  می آن ها 

گذاری و هم استحاله ساختاری در روند مذکور عموماً بـه میـزان قـدرت فرهنگـی                  تأثیرالبته میزان   . اجتماعی است 
خـصوص، ایـن جامعـه       در ایـن  .  در پـسکرانه بـستگی دارد      ندهپذیری جامعه کوچ   تأثیرجامعه یکجانشین و به میزان      

نوعی ناامنی دانـست، زیـرا       تمایل کوچندگان به یکجانشینی را باید واکنش به       . شود  که مستحیل می   تر است  ضعیف
هـای سیـستم، امکـان ادامـه حیـات           سـاخت  تخریب زیـر   افتد؛ و در عین حال با توجه به        وقتی چنین وضعی اتفاق می    

 کـه بـر     ای آورده وجود ندارد، مگر در اثر متغیر بسیار قـویی         صورت کوچندگی برای جامعه به یکجانشینی روی         به
 بـه   وان در میـان طوایـف مـورد مطالعـه         ت چنین موردی را می   . زیر ساخت سیستم وارد شده و آن را دگرگون نماید         

پدیـدار  » شـیوه یکپارچـه  «عنـوان شـیوه تولیـدی دیگـر، چـون یـک        بدین ترتیب، یکجانشینی به  . خوبی متصور شد  
 زیـرا اساسـاً طوایـف مـورد نظـر        هـای گونـاگونی داشـته باشـد        که تکوین آن ممکن است ریـشه       ای دهشود؛ پدی  می
جـا    بـر آن هـا ات زیادی بـر تمـامی ابعـاد    تأثیر و نوسانات و تغییرات محیط،      بستگی زیادی به محیط طبیعی داشته     وا
  .گذارد می

هـا و    تبـع سـاخت    ؛ بـه   ز بـین رفتـه    ا) کـه دام اسـت    (هـا در شـیوه تولیـد مـورد نظـر             سـاخت  بنابراین چون زیـر   
  دهد؛ صورت دو حالت رخ می در این.  نیز مسحیل شده استآن هاهای  ساخت رو

تـر،   یعنی در نظام قوی   ( شود   گذار مستحیل می   تأثیر در سیستم معیشتی     پذیر است،  تأثیرسیستم معیشتی که    . 1
  .شود گذاری مستحیل می تأثیراز نظر 
ای  هـایی بـا رتبـه و انـدازه         گاه و یا زیستگاه    گذار، نوعی سکونت   تأثیررامون مرکز    در پسکرانه و نواحی پی     .2 

  .شوند تر، در فواصل مختلف از آن تشکیل و ایجاد می تر از مرکز قوی کوچک
مروزه می تـوان در     چنین فرایندی را ا   . شود  حادث می  سوی یکجانشینی سمت و    در هر دو صورت روندی به     

تر سبک   که چنین موردی بنا به شرایط مطلوب به یکجانشینی در منطقه شاهد بودد نظر مورتبدیل طوایف کوچنده
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 گذاشته و طوایف کوچنده     تأثیربته به تناسب شدت و ضعف، بسیار        زندگی یکجانشینی، بر تمامی طوایف منطقه ال      

پایـه دام   کجانـشینی بـر     منبعـی، نیمـه ی      بر مبنای چند   کوچندگی مطلق به    کوچندگیدار را از استراتژی معیشتی       دام  
در مناطق مرتفع یکجانشینانی    . کشاند  صنعتی می  کشاورزیطور   زراعت و همین  داری و سپس یکجانشینی براساس       

داری وجود دارند که در گذشته نه چندان دوری از نوع کوچندگی دام پایه  با فضاهای سکونتی دائم و اقتصادی بر      
 باشـد بلکـه    داری نمـی   دامپایـه    انشینی مختص مناطق مرتفع با اقتصادی بر      آوری به یکج   داری بودند؛ روند روی    دام  

مـشاهده  ل   قابـ  - در این خصوص الیگـودرز و دزفـول        -راکز جمعیتی، سیاسی، فرهنگی     های م  کرانه امروزه در پس  
. ست منطقه بوده ا   داردامبدین ترتیب وجود فضاهای سکونتی در مناطق مرتفع در واقع متعلق به کوچندگان              . است

 بافـت    را در  کوچنـدگی در این مورد است که باید از نظر مفهومی و از دیدگاه ساختاری تحول استراتژی معیشتی                 
هـای    بـا اسـتفاده از رهیافـت         و گام اولیه و اساسـی را بـه سـوی برداشـتی تحلیلـی،                جغرافیای آن شناخت   -تاریخی
 ارائه ترمینولوژی خاصی نیـست تـا بخـواهیم مفـاهیمی            به بیان دیگر، در این مورد بحث بر سر        . شناسانه پیمود  انسان
ایـن در حـالی اسـت    . هایی چند تقسیم کنـیم  داری و یا غیر آن شناسایی و آن را به شیوه           رمه را از    کوچندگیچون  

داری  داری در تمامی ابعاد خویش در حال استحاله است؛ نه بـه نـوعی اسـتراتژی دیگـر از نـوع رمـه                       پدیده رمه که  
خالصه این که، شواهد تاریخی بیانگر تبدیل جوامع یکجانشین به جوامع کوچنده به              .  به معیشتی دیگر   بلکه تبدیل 

هـای تـازه در مـورد موضـوع تحـت مطالعـه در منطقـه مـذکور را بـه                      دار بوده است؛ پیشرفت    دام  خصوص از نوع    
در هایی همانند آنچه که اغلـب        ریپذی داریم که در دوره معاصر در ایران، دگرش        فقط بیان می  . سپاریم دیگران می 

. بـه بـار آمـده اسـت    ) و یکجانـشینی  کوچنـدگی در این خصوص ( سیستمیهای گذشته رخ داده، در مورد استحاله    
  . در حال تبدیل شدن به سیستم معیشتی یکجانشینی استکوچندگیهمچنان که استراتژی معیشتی 
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  .ناحیه مورد مطالعه محصور در بیضی مشخص شده است) 1378برگرفته از ایرلند (باال، منطقه زاگرس مرکزی  )1شکل 
  ها و ارتفاعات منطقه مورد مطالعه ها، دشت ، بیانگر دره)باال( پایین، شکل ساده شده زاگرس مرکزی )2شکل 
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  باال نمایی از محل قرارگیری و محدوده حرکتی طوایف)3شکل 
های طوایف مـورد مطالعـه منـاطق طایفـه           های الیگودرز، دزفول و محل قرارگیری اردوگاه        وسط و پایین شهرستان    )4شکل  

های کـشور    شناسنامه آبادی (یضی و مناطق طایفه ماک محمودی به صورت مربع مشخص شده است             تات خیری به صورت ب    
 ).1375های کشور دزفول  شناسنامه آبادی: 1375الیگودرز 
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  )با تغییر cribb 1991، 16(و شیوه معیشتی ) داری گری و رمه کوچ( رابطه متقابل بین حرکت )1 شکل

ها  گردی کوچک مقیاس در منطقه مورد مطالعه در این نوع استراتژی دام داری چراگاه  هندسی یکجانشینی براساس رمهشکل )2 شکل
  .رکتندهای در مناطق روستایی و نواحی پیرامونی آن در ح و رمه
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ها برای  مهها و ر  دام داری چراگاه گردی کوچک مقیاس در منطقه مورد مطالعه در این نوع استراتژی ی یکجانشینی براساس رمهشکل طرح )3 شکل
  مناطق روستایی و نواحی پیرامونی آن و برحسب فصول درحرکتند

  داری بزرگ مقیاس در منطقه مورد مطالعه گری رمه ی هندسی بعد حرکتی ـ معیشتی کوچشکل طرح )4 شکل
 دار مورد مطالعه گران رمه  هندسی منابع تامین معیشتی اقتصادی کوچشکل )5 شکل
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