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 چکیده

ر ایالت و شرایط اقتصاد روستایی و ساختاطی دوره پهلوی دوم، عنوان یکی از اصول انقالب سفید اصالحات ارضی به

زمینه  شد و ایلیای ممسنی دستخوش تحوالت درونساختار ایلی ـ عشیره در این میان،الشعاع قرار داد. عشایر را تحت

وستایی هموار زارعین و دیگر نیروهای اجتماعی در فضای اقتصاد رهای تعاونی تولید روستایی، شرکتآفرینی برای نقش

از  یک بیش شهرستان ممسنی و مرکزیت دهستان بَکِشدر بخش مرکزی واقع شد. تحت این شرایط، روستای گچگران 

صالحات اکه  است این پرسش مطرح ،رواز این. وجود نمودابراز  تحوالت اقتصادیدر دچار دگردیسی اقتصادی و پیش 

از نوع  پژوهش حاضر؟ است داشته روستای گچگران از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی چه تأثیری بر اقتصاد ارضی

 شاهده(م)مصاحبه و  میدانیاسنادی و های مورد نیاز به روش است. داده توصیفی ـ تحلیلیو روش تحقیق،  کاربردی

ای شیرهعدر ساختار ایلی ـ  اصالحات ارضی ضمن تزلزلنشان داد  برآیند مطالعات صورت گرفتهند. اهگردآوری شد

های تولیدی( دامداری، باغداری، کشاورزی، صنایع دستی و کارگاههای عمرانی، اقتصاد روستایی گچگران )عرصهممسنی، 

های جرای برنامههای اقتصادی این سکونتگاه روستایی با وقوع انقالب اسالمی و اطوری که دگرگونی، بههمتحول ساخت را

نایت بیش از دامداری مورد ع و واحدهای تولیدی کوچک و کشاورزیشتاب گرفته  ه.ش1400تا سال  توسعه روستایی

 است.ساکنان قرار گرفته 

 اصالحات ارضی، اقتصاد روستایی، شهرستان ممسنی، گچگران. : هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

ای یلی ـ عشیرهاهای ساختار مایهنرود که بُترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران به شمار میاصالحات ارضی یکی از مهم

ستاهای گستره دامنه اصالحات ارضی در عمق جامعه ایرانی و دوردسترین رورا طی دوره پهلوی دوم دگرگون ساخت. 

 ثه ایراننظران را به خود معطوف ساخت. به زعم لمبتون، اصالحات ارضی مهمترین حادکشور، توجه بسیاری از صاحب

ی از طوایف در این چارچوب، ایل ممسنی با برخوردار(. 98:1399بعد از انقالب مشروطه بوده است )نوروزی و شهبازی،

ی ـ سیاسی های متعدد در متن تحوالت ناشی از اصالحات ارضی قرار داشت، به طوری که تضعیف جایگاه اجتماعو تیره

و « تهرانپارس» ای، آنها را به سوی عقد پیمانو پایگاه اقتصادی خوانین و کدخدایان ممسنی در رأس هرم ایلی ـ عشیره

تنها تحت این شرایط، نهه.ش سوق داد. 1341 -42در سال « گجستان»اندازی جنگ تنگه اتحاد با ایالت بویراحمد و راه

نیاد شیوه بنظام قشربندی اجتماعی و مناسبات ارباب ـ رعیتی دچار تحول و دگردیسی شد، بلکه اقتصاد ممسنی که بر 

د انسانی ایل به این معنا که زمینه برای یکجانشینی آحاد، دستخوش دگرگونی شد. زیست ایلیاتی و دامداری استوار بو

، راستا های روستایی در نظام تولیدی ممسنی بیش از پیش حائز اهمیت شدند. در اینممسنی فراهم شد و سکونتگاه

 اعی، سیاسی ودر تحوالت اجتمروستای گچگران در بخش مرکزی شهرستان ممسنی، نقش مرکزیت دهستان بکش را 

اراضی زراعی  ای این سکونتگاه روستایی در مجاور رودخانه کَتی از یکسو وجزیرهموقعیت شبهاقتصادی برعهده گرفت. 

ت عمرانی و تبار را به سوی تحوالاز سوی دیگر، توجه مجریان و متولیان شهرستانی و نخبگان بومی گچگرانیحاصلخیز 

خه غذایی شهرستان و تأمین امنیت چر وریسکونتگاه روستایی سوق داد تا از قِبَل آن به بهرهگذاری اقتصادی این سرمایه

 باشداختی رستحوالت عمرانی این سکونتگاه دربرگیرنده وضعیت کالبدی و زیرسد به نظر میبر این اساس، دست یابند. 

سالمی در . بعد از انقالب اشده باشد گچگران آغاز در نتیجه اصالحات ارضی، روند نوسازی منازل مسکونی شهرکو 

دیگر، تأسیسات  فرآیند نوسازی این سکونتگاه تسریع شد. از سوی ،های توسعه عمرانی و طرح هادی روستایینتیجه برنامه

ی را امدهعتحوالت ه.ش 1400ده، تلفن و غیره( طی دوران بعد از اصالحات ارضی تا سال زیرساختی )آب، برق، گاز، جا

دماتی ـ و خ های تولیدیکارگاهتولیدی،  هایبخشعالوه بر این اقتصاد روستایی گچگران در پشت سر گذاشته است. 

ثیری بر است که اصالحات ارضی چه تأ رو بر این پرسش متکیپژوهش پیشهایی همراه بوده است. با دگرگونی رفاهی

که  رسدیبه نظر مفرضیه تحقیق در بیان است؟  اقتصاد روستای گچگران از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی داشته

به کشاورزی و  بازتعریف الگوی معیشتی دامداری ای ممسنی، دراصالحات ارضی بر بنیاد تزلزل در ساختار ایلی ـ عشیره

 های عمرانی روستای گچگران تأثیر داشته است.یرساختدگرگونی در ز

 روش تحقیق. 2

ابزار گردآوری های کاربردی ـ عملی است. هدف، جزو پژوهش به لحاظتوصیفی ـ تحلیلی و  ماهیتیپژوهش حاضر 

مشاهده و  است.های اطالعاتی اینترنتی، اسناد، مصاحبه و مشاهده میدانی بانک ای،کتابخانههای داده مبتنی بر اطالعات
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سپیدان و آگاهان محلی صورت روزی با مویحضور در فضا توسط پژوهشگران طی چندین ماه مداوم و مصاحبه شبانه

 عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، اصالحات ارضی به مثابه متغیر مستقل و اقتصاد روستایی به گرفت.

 چارچوب نظری. 3

 اصالحات ارضی. 1ـ3

ــالحات   ــیاصـ ــت از  1ارضـ های نظام زمینداری به منظور وفق دادن این نظام با       تغییر بنیادی قواعد و روش   عبارت اسـ

تغییرات اســاســی در میزان و به معنای  اصــالحات ارضــی عبارتی،(. به1393:182)افراخته، های توســعه اقتصــادیالزمه

ضی   مالکیت نحوه ضی به ویژه ارا اصالحات ارضی   « قانون. »عمومی جامعه بود وریبهره به منظور افزایش کشاورزی  ارا

سنای پهلوی متشکل از هشت فصل و        1339و  1338های مصوب سال   «  الیحه»ماده و  38ه.ش مجلسین شورای ملی و 

صال  صوب     ا ضی م صالحات ار صل و    1340دی  19حی قانون ا شامل نه ف صول      38ه.ش هیأت دولت  ست. این ف ماده ا

گانه اصالحات   مراحل سه (. 1399:101های فنی و روابط زراع و مالک است )نوروزی و شهبازی،  عمدتاً دربرگیرنده کمک

ضی  ست؛   ار ضی    عبارت بودند از: نخ سیم ارا شش  مالکان غایب از ده و عمدهتق محدود کردن مالکیت به میزان یک دو 

دوم؛ به جمعی واگذار گردید. دانگ بود. طبق این قانون مالکیت زمین به نســبت میزان نســق زارعان به آنان به طور دســته

قانون مالکانی که زمین خود را به کشاورزان اجاره داده یا همراه با کشاورزان یک واحد زراعی     موجب قانون مرحله دوم،

 ؛سوم. ها به اجاره دادن شدند یا آنکه آن را بین خود و کشاورزان تقسیم نمایندیل داده بودند، موظف به فروش زمینتشک

از میان برداشتند و کوششی به منظور از میان بردن     ،در این مرحله پنج شقی که در مرحله دوم به زارعان پیشنهاد شده بود   

 (.  110:1387د،)زاه مناسبات ارباب و رعیتی صورت پذیرفت

 . اقتصاد روستایی2ـ3

ای خارج از شهر و مشتمل بر چند ده و شد و ناحیهدر زبان پهلوی باستان، روستاک، رزداق و رسداق نامیده می 2روستا

آمد که در آن تولید روستایی حاکم بود. این مجموعه فضایی ـ مکانی بر بنیاد روابط اجتماعی و اقتصادی مزرعه به شمار می

توان آن را فضای روستا نامید آورد که میو پیوندهای ویژه محیطی ـ اکولوژیکی، اجتماع معینی را به وجود می خاص

اقتصاد روستایی به تولید در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، بخش غیرکشاورزی شامل معادن،  (.18:1393)افراخته،

شود که درآمدزایی برای ساکنان را دولتی و شخصی گفته می صنایع دستی، ساخت و ساز، تجارت، حمل و نقل، خدمات

عامل اصلی پایـداری اقتصـاد روسـتایی، توانمندسـازی روستاییان و نظام (. 132:1395زاده و همکاران،به همراه دارد )کریم

ر عوامل مخرب طبیعی تولید روستایی، تنوع تولیـد و ثبـات قیمت محصوالت، رشد مداوم تولید، کنترل و مقاومـت در براب

 (. 77:1391)شایان و همکاران، است

                                                           
1. Land Reform 
2 . Village 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 . جغرافیای تاریخی، سیاسی و اقتصادی سکونتگاه روستایی گچگران4

کوه زاگرس قرار دارد که شامل دو گروه زبانی لُری و تُرکی شهرستان ممسنی در شمال غربی استان فارس و غرب رشته

 2012(. این بخش با وسعت 1384فهلیانی،شهرت دارد )حبیبی« ممسنیبلوک »قشقایی است. بخش مرکزی ممسنی به 

نفر جمعیت، بیشترین وسعت، تمرکز جمعیت و تراکم شبکه ارتباطی را در شهرستان دارد که شهر  98816کیلومتر مربع و 

  (. 1400راد و همکاران،شود )کاویانیشناخته می« 3هسته منطقه»عنوان ، مرکز شهرستان به«نورآباد»
 . موقعیت جغرافیایی شهرستان ممسنی1نقشه شماره 

 
 (. 1395قیداری و همکاران،)سجاسی

به لحاظ موقعیت جغرافیایی در بخش مرکزی شهرستان ممسنی و مرکز دهستان بکش یک  4سکونتگاه روستایی گچگران

کیلومتری از جاده ارتباطی اصلی )نورآباد به قائمیه(  7/0کیلومتری از شهر نورآباد و  7/3واقع است. این روستا در فاصله 

 1488، جمعیت این سکونتگاه انسانی 1395(. بر اساس آخرین آمار سرشماری سال 1389زاده و صادقی،قرار دارد )منشی

« گچگرانِ پهناور»هکتار( و چتر  25مترمربع ) 250000(. وسعت جغرافیایی این سکونتگاه، 1395نفر است )سالنامه آماری،

گچگران و  5گانههای هشتگچگران و نوبندگان است. مجموع قلمرو جغرافیایی اراضی زراعی گروهدربرگیرنده شهرک

« گچ»(. وجه تسیمه گچگران برگرفته از 1400هکتار است )شرکت تعاونی تولید روستای گچگران، 55/325 گروه متفرقه،

« سفید»در اطراف آن بوده که از فاصله دور به رنگ « گَرواُو»تأثیر چشمه آب گرم موسوم به موجود در بستر خاک تحت

های کهن طی گذشته« گران»گاه و فروش آن به قیمتی موجود در اراضی این سکونت« گچ»لذا، کَندکاو  قابل روئیت است.

(. وجود رودخانه و جوبیارها در اضالع شرقی، 1356واژه به آن نقش کلیدی داشته است )میرفتاح،در اطالق این دانش

                                                           
3. Core Area 
4 . Gachgaran 

د تا به امر کشاورزی گروه قرار گرفتنهایی هستند که پس از اصالحات ارضی توسط شرکت تعاونی تولید روستای گچگران در هشتگانه، گروههای هشتگروه. 5

 در اراضی زراعی روستای گچگران بپردازند. 
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ها هدرآورده است. با وجود این، چنین رودخان« ایجزیرهشبه»شمالی و جنوبی گچگران، موقعیت این سکونتگاه را به صورت 

های مجاور هستند. به عبارتی، استقرار این کننده ارتباطات فضایی سکونتگاه گچگران با سکونتگاهو جویبارهایی قطع

گیری یک خالء جغرافیایی ـ ها و جویبارها به همراه اراضی وسیع کشاورزی در مجاور روستای گچگران، شکلرودخانه

های جغرافیایی در رسد این پدیدهآباد را به همراه داشته است. به نظر میهای شهر نورفضایی میان این سکونتگاه و محله

گرایی متفاوت ساختن نوع مناسبات اجتماعی و سیاسی ساکنان با سایر آحاد انسانی مستقر در شهر نورآباد و همچنین درون

 اند.در پیوندهای خویشاوندی تأثیرگذار ظاهر شده

 : موقعیت جغرافیایی روستای گچگران2نقشه شماره                                  

 
(Google Map,2021) 

های ورود مهاجران توان طی سالتبارها را میگری سیاسی نخستین نیاکان گچگرانیکُنش زمینهبه لحاظ پیشینه تاریخی، پیش

نَعل گَلگون جستجو گه دَهک تا مُالیلُرستانی و بختیاری به منطقه ممسنی و قلمرو جغرافیایی طایفه بکش در حدفاصل کُم

ن های مهاجر مبنی بر دفع راهزناخان )بزرگ( بکش و گروهکرد. در این چارچوب، عقد پیمان مَوَدت سیاسی میان ولی

« 6ربابِرساال»ای در اوایل دوره قاجاریه، استقرار آنها در این پیکره جغرافیایی موسوم به تیره هطایفه نوئی به وسیله تفنگ فتیل

های مایه نخستین تحرکات سیاسی انسانتوان بُنرا می« 8دعواتُل»و « 7سَرکِتَه»های را به همراه داشت. از این حیث، زیستگاه

« گچگران»عنوان های یاد شده به تأسیس سکونتگاه نوین تحتاین قلمرو قلمداد کرد. عالوه بر این، تمایل باشندگان زیستگاه

لذا،  (.148:1400ن به منظور کنش سیاسی مؤثر دانست )حسینی،توان در همبستگی درونی ساکناه.ش را می1270طی دهه 

سلحشوران گچگرانی بر بنیاد خلق و خوی عاطفی و عِرق تباری به سکونتگاه خود، به تحرکات سیاسی نظیر تعریف 

ی قالع استراتژیک در برابر تهاجمات مرزهای جغرافیایی و نوع مناسبات خود با خوانین و اقدامات راهبردی همانند برپای

ای و سنتی بوده است. در این خارجی پرداختند که خود گویای مدیریت محلی امور روستا  به سبک و سیاق عشیره
                                                           
6. Babersalar 
7 . Sarketah 
8 . Tol Dava 
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التجار بوشهری و خوانین ممسنی به منظور مالکیت وی بر اراضی ه.ق میان معین1318توان به عقد قرارداد چارچوب می

د که برآیند آن تقابل سلحشوران گچگرانی تحت فرماندهی مالامیر کدخدای خود در قلعه کَلی گچگران این منطقه اشاره کر

 (. 1377التجار در پوزه نوبندگان و گچگران بود )صادقی،و شکست قوای معین

قاپوی تهاگرچه در اواخر دوره قاجاریه شیوه زیست ایلیاتی در ایل ممسنی در اوج خود قرار داشت، ولی سیاست تخ

یی گچگران تأثیر رضاشاه در دروه پهلوی اول مبنی بر یکجانشینی ایالت، بر قلمرو جغرافیایی ایل ممسنی و فضای جغرافیا

در  ، نقش کدخدا«هر سکونتگاه؛ یک کدخدا»ه.ش و اتخاذ سیاست 1314گذاشت. با تصویب قانون کدخدایی در سال 

کزی و رعیت طوری که به مثابه واسطه میان دولت مرتر شد، بهستهتحوالت سیاسی و مدیریت محلی روستای گچگران برج

د. به این معنا که کرد. عالوه بر این، کدخدای این روستا از کارویژه دوگانه نزد خوانین طایفه بکش برخوردار بوعمل می

ذاری به مباشر عیت و واگگیر رعیت در برابر خوانین و از سوی دیگر وظیفه اخذ مَنال از راز یکسو نقش میانجی و ضربه

 (. 1399پور و حیدری،خوانین را برعهده داشت )زکی

سپیدان و متنفذین محلی سکونتگاه گچگران، با ایفاء نقش مشاور، رهنمودهای سیاسی را در اختیار در این میان، حلقه موی

ال نفوذ سیاسی بودند. با وجود این، رعیت مالکان روستا نیز قادر به اعممالکان و خردهدادند. برخی از عمدهکدخدا قرار می

منصب کدخدا در مناسبات سیاسی و مدیریت  نشین نقش چندانی در تحوالت سیاسی نداشتند. در مجموع، نقشو خوش

نشین نفوذ، رعیت و خوشهای ذیمحلی روستای گچگران تا اصالحات ارضی پابرجای ماند و نیروهای اجتماعی، گروه

با اجرای اصالحات ارضی در سال  (.1400راد و همکاران،پرداختند )کاویانیکُرنش از فرامین وی می وبه فرمانبرداری 

ای ممسنی خلع شدند. ها و روستاها از هرم ساختار ایلی ـ عشیرهه.ش، خوانین تمام طوایف و کدخداهای تمام تیره1341

ر مالکیت بر روستاهای تحت سیطره کدخداها بودند تا از رغم فروافتادن خوانین از این ساختار، آنها همچنان خواستاعلی

رو، روستای گچگران به دلیل برخورداری از نقش مرکزیت دهستان بکش یک این خأل به نفع خود استفاده نمایند. از این

نماید. با دانگ از آن مَنال اخذ تا به صورت شش خان کیانی بکش قرار گرفتو اراضی زراعی مرغوب، مورد عنایت ولی

ه.ش حبس 1341 -1342وجود این، وقوع جنگ تنگه گجستان در قلمرو طایفه رستم علیه دولت پهلوی دوم در سال 

خان کیانی بکش را به همراه داشت. تحت این شرایط زمینه برای اعالم استقالل روستای خوانین ممسنی از جمله ولی

خان سپیدان و متنفذین سکونتگاه گچگران ضمن دعوت از کرامتمویخان فراهم شد. بر این اساس، گچگران از امالک ولی

خان کیانی فراهم ساختند. از کیانی بکش و آقا سیدضیاء ابطحی سردفتردار، زمینه را برای خروج این روستا از مالکیت ولی

این روستا طی چند فقره روستای گچگران که در زمره امالک سادات فهلیان بود، از سوی سَکنه  9و  6رو، تمام پالک این

خان کیانی رسید. بر این اساس، روستای گچگران چک خریداری و توسط آقاسید ضیاء ابطحی ثبت و به تأیید کرامت

تحت این شرایط، نهادهای اداری مدرن خان کیانی معاف شد. باقی ماند و از پرداخت مالیات )مَنال( به ولی« دانگشش»

ن(، خانه انصاف و سپاه دانش خأل کدخدا را در روستای گچگران پوشش دادند. در این نظیر انجمن ده )شورای معتمدی
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خانه »ه.ش با هدف آموزش روستائیان، 1342)اصل ششم انقالب سفید( در سال « سپاه ترویج»یا « سپاه دانش»چارچوب، 

وستائیان و رفع نیاز آنان از ه.ش با هدف رسیدگی به اختالفات قضایی ر1345)اصل نهم انقالب سفید( در سال « انصاف

ه.ش با هدف اقدامات عمرانی و زیربنایی 1353( در سال 9)شورای معتمدین« انجمن ده»مراجعه به مراکز قضایی شهر، و 

از سوی دیگر، زمینه  (.368:1400ریت محلی روستای گچگران پرداختند )حسینی،اعم از آب، حمام، جاده و غیره به مدی

ه.ش فراهم گردید و ساکنان گچگران قادر به مشارکت سیاسی در سطح ملی 1350ه مردم در دهه آفرینی تودبرای نقش

ه.ش، ساکنان گچگران 1350شدند. بر این اساس، تحوالت انقالبی و مبارزه مردمی علیه دولت پهلوی دوم در اواخر دهه 

ه.ش به موج 1357طوری که در سال آفرینی در تحوالت سیاسی سطح کالن سوق داد، بهبیش از پیش به سوی نقش را

مندی شهرستان ممسنی از حوزه انتخابیه، توده مردم روستای در بدو پیروزی انقالب اسالمی و بهره انقالب اسالمی پیوستند.

گچگران از حق تعیین سرنوشت سیاسی زیستگاه خود برخوردار شدند. لذا، مردم این روستا توانستند در انتخابات مجلس 

)سپس اسالمی( مشارکت و نامزدهای مورد نظر خود را طی یازده دوره انتخاب نمایند. عالوه بر این، با  شورای ملی

فعالیت شورای حل اختالف و دهیاری در اوایل  ه.ش و1377ی اسالمی روستا در سال تصویب برگزاری انتخابات شورا

آفرینی در بستر سنتی و ایلی ـ به نقش ه.ش، عصر جدیدی در مدیریت محلی روستای گچگران آغاز شد که1380دهه 

 ای پرداختند.  عشیره

 های تحقیق. یافته5

ها ی، زیرساختتوان در ابعاد عمرانی )وضعیت کالبدطور کلی تأثیر اصالحات ارضی بر اقتصاد روستای گچگران را میبه

-ری، بلوکبزنی، چوبهای تولیدی )خشتو ارتباطات(، تولیدی )دامداری، باغداری، کشاورزی و صنایع دستی(، کارگاه

 CNGه سوخت زنی، جایگازنی، مصالح ساختمانی، مرغداری و غیره( و خدماتی ـ رفاهی )فروشگاه تعاونی، کارخانه برنج

 ها( بررسی نمود. و مغازه

 . عمرانی1ـ5

 . وضعیت کالبدی1ـ1ـ5

گری و مدیریت رشد و توسعه دهی، تسهیلسازماندهی، جهتبخش بر عنوان یک فرآیند نظامریزی کالبدی بهبرنامه

ریزی، حفاظت و استفاده کارآمد و پایدار از زمین و منابع مرتبط با آن را های انسانی منطبق است. این نوع برنامهسکونتگاه

باید اشاره کرد (. در خصوص تغییر و دگرگونی کالبدی سکونتگاه گچگران، 23:1396دهد )پورطاهری،مورد توجه قرار می

ه.ش، ریخت و سیمای آن با توجه به شیوه زیست ایلیاتی، مبتنی بر 1270بنای این سکونتگاه در دههکه پس از سنگ

زارها بود. با وجود این، طی دوره پهلوی اول، گیری از چوب و برگ درختان بلوط، بَن و نیکَپرنشینی )کومه( و بهره

ان دارای اقامتگاه سرشار از مصالح خشت بودند. عالوه بر این، موقعیت جغرافیایی کدخدایان و برخی از متنفذین و بزرگ

                                                           
 شدند. نفر بود که توسط مردم انتخاب می 3. شورای معتمدین روستای گچگران متشکل از 9
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های اطراف آن متمرکز گچگران و حول محور قلعه کدخدای روستا و دامنه« 10موردی»منازل روستایی در مجاور چشمه 

های خِشتی و بر میزان مسکنه.ش(، به تدریج از کپرنشینی کاسته، و 1341بود. از دوره پهلوی دوم تا اصالحات ارضی )

دری و ، پنج11باشتَکی»ریزی و معماری مدرن و دارای عناوین محلی ها که فاقد برنامهگِلی افزوده شد. این نوع مسکن

، درب چوبی برخوردار از آهن )جهت 13، اَندیر12هایی داشتند: سقف چوبی به صورت زَنبَکبودند، چنین ویژگی« هشتی

چشم(، کارویژه گرمایشی در فصل متری دیوارها، باالخونه برای مهمانان ویژه )هُمان(، قطر نیمتشخیص هویت زنان و مرد

های گرمایشی و آشپزی، چاه دستی و دولچه تَشی( با کارویژهاجاق )چاله زمستان و سرمایشی در فصل تابستان، وجود

 (.  1400سپیدان روستای گچگران،مویداری گوسفندان و چارپایان )مصاحبه با جهت شستشو و طویله برای نگه

هایی ه.ش بود؛ چراکه ساخت مسکن1353با وجود این، یکی از تأثیرات اصالحات ارضی، تأسیس شهرک گچگران در سال 

مستحکم همراه با کاربرد مصالح ساختمانی جدید )نظیر بلوک، سیمان، ماسه، تیرآهن، گچ، سنگ، درب و پنجره آهنی، 

گچگران « نشیناَعیان»طوری که از این شهرک به مثابه منطقه ه.ش رواج پیدا کرد، به1357( تا سال طراحی طاقچه و غیره

ه.ش(، اخذ سیمان و تیرآهن از بخش مصالح فرمانداری ممسنی مورد توجه 1357شد. با پیروزی انقالب اسالمی )یاد 

گسترش یافت. لذا، این سکونتگاه به دو بخش ساکنان گچگران قرار گرفت و به تدریج فضای جغرافیایی این سکونتگاه 

-83های روستایی )برنامه اول تا سوم توسعه( طی سال تقسیم شد. با توجه به طرح بهسازی مسکن« دومنمال»و « باالمال»

د های بیشتر )با توجه به تعداد زیاه.ش، استفاده از مصالحی همچون بلوک، تیرآهن، تیرچه بلوک، طراحی اتاق خواب1368

آمیزی )سفید و سبز( و طراحی سقف در ساخت منازل گچگران کاربرد پیدا کرد. بنابراین، با توجه به اهمیت فرزندان(، رنگ

ه.ش 1380ها، سیمای جدیدی از منازل روستایی هویدا شد که تا اواسط دهه ریزی و تدوین معماری ساختمانبرنامه

- 1395ه.ش به بعد )1380توان در اواسط دهه سکونتگاه گچگران را میاستمرار پیدا کرد. تسریع روند نوسازی عمرانی 

ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی )برنامه چهارم و  ه.ش( مشاهده کرد که منازل مسکونی در چارچوب طرح1385

شیک و پذیری سبک معماری شهری، سیمایی ریزی هدفمند، نظارت دهیاری و کاربستپنجم توسعه( به واسطه برنامه

نوین پیدا کردند. عواملی نظیر پرداخت وام نوسازی مسکن )بنیاد مسکن(، اِعمال تغییرات و بازسازی تأسیسات زیرساختی 

ها )آب، برق، گاز، جاده و غیره( از سوی نهادهای دولتی ذیربط در سکونتگاه گچگران، نقایص فنی و مهندسی ساختمان

ی آنها در مقابل زلزله از یکسو و افزایش توانمندی مالی و سطح قدرت خرید )عدم کاربست شنارژ در آنها( و ضعف ایمن

برخی از متمولین و کارگزاران طبقه متوسط و آشنایی آنها با شبکه اینترنت، فضای مجازی و شهرهای همجوار )به ویژه 

                                                           
10. Murdi 

 . آشپزخانه خشتی کوچک 11

 عبارت بود از: قرار دادن بوریای بافته شده از برگ نخل بر روی سقف منازل و ریختن گِل بر روی آن.  (Zanbak). زنبک 12

 زنی. عملیات زنبکعبارت بود از: مالیدن گل و کاه به پشت بام بعد از انجام ( Andir). اندیر 13
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اده از مصالحی همانند آجر، سازی بنای ساختمان با استفشیراز( از سوی دیگر، ساکنان این سکونتگاه را به سوی مقاوم

چیت و برزِنت گیری از نِیها، بهرههای دوطبقه، نمای تاج ساختمانمیلگرد، بتن و ایزوگام جهت ساخت و ساز ساختمان

رو، ساخت و ساز منازل این روستا به تدریج به سوی استفاده از شنارژ پیش رفت تا اتصال پی و سوق داد. از این

گر صورت گیرد. عالوه بر این، حمام و سرویس بهداشتی به تدریج از درون حیاط منزل به فضای ها به یکدیفونداسیون

طراحی شدند که فضای آشپزخانه و « اُپِن»عنوان ها به سبک و سیاق نوین تحتداخل خانه تغییر مکان داد. آشپزخانه

داری علوفه دام نیز کامالً از فضای صوص نگهپذیرایی را یکپارچه ساخت. احشام و حیوانات موجود در طویله و انبارِ مخ

داری آنها دونی( از محیط منزل برای نگهدرونی حیاط منزل حذف گردید و دامداران به طراحی فضایی جداگانه )گله

سازی محصوالت کشاورزی نظیر شَلتوک در فضای حیاط منازل صورت گرفت که تا پرداختند. با وجود این، خشک

 (. 1400ن در برخی منازل روستای گچگران استمرار یافته است )مشاهده میدانی نگارنده،ه.ش همچنا1400سال

اال نسبت به بدر یک مقایسه از فضای جغرافیایی سکونتگاه گچگران، روند نوسازی منازل در فضای جغرافیایی محله مال

دومن کونی مالتنیدگی منازل مسو درهم توان در تمرکزترین دلیل آن را میدومن چشمگیرتر بوده است که مهممحله مال

های یرساخته.ش ز1388نشینی از حریم جاده جستجو کرد. از سوی دیگر، پس از سال و فقدان فضای کافی به منظور عقب

کشی و کانال گذاریهای فرعی، نامعمرانی روستای گچگران نظیر زیرسازی و آسفالت جاده اصلی )خیابان آزادی( و کوچه

ی روستای کار دهیاری قرار گرفت و سیمای گچگران را دگرگون ساخت. عالوه بر این، بازسازی پُل مواصالتدر دستور

تسهیل عبور و  ه.ش، نقش بسزایی در1380های مجاور )نظیر شهرک، آبیان و عالیوند( در اواخر دهه گچگران به سکونتگاه

عمرانی است  ه.ش از دیگر اقدامات1390گچگران در دهه  مرور ساکنان ایفاء کرد. بازسازی مدارس ابتدایی و راهنمایی

.ش یعنی فاصله 1390ای مدرن به این سکونتگاه بخشید. سیما و کالبد منازل مسکونی این سکونتگاه از اواسط دهه که جلوه

ان، نامه ششم توسعه( به سوی منازل ویالیی لوکس و مدرن با کارویژه تفریحی )مُبلمه.ش )بر 1396-1400های سال

حوضچه(  فرش، سقف کاذب، لوستر کریستالی طالیی سقف، پرده سلطنتی، پرده حَریر، درختچه وآالجیق، استخر، سنگ

ری شد. این های متعدد که محدود ساختن فضای زیست را به همراه داشت، خودداسوق پیدا کرد و از طراحی تعداد اتاق

 (.  1400تر هستند )مشاهده میدانی نگارنده،نوع منازل لوکس در منطقه نوبندگانِ گچگران چشمگیر

 ها و ارتباطات. زیرساخت2ـ1ـ5

توان طی ادوار مختلف تاریخی ارزیابی کرد. نخستین شاخص، ها و ارتباطات سکونتگاه گچگران را میوضعیت زیرساخت

بود و آب مورد نیاز ساکنان کشی ه.ش(، فاقد آب آشامیدنی لوله1355آب است. این سکونتگاه تا اواخر دوره پهلوی دوم )
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داری نگه 16مَشکیها تهیه و در محلی به نام چِلموردی و سایر چشمهاز چشمه 15و مَشک 14به وسیله ابزارهایی همانند دول

گچگران موضوع دسترسی به آب شُرب را در دستورکار قرار داد. بر این اساس، مبلغ « شورای معتمدین»رو، شد. از اینمی

کشی و های روستا، لولهآوری و یک چاه حفر گردید و از محل چاه اخیر تا درون کوچههر خانوار جمع تومان از 500

جایگزین « انجمن اسالمی»ه.ش(، 1357مند شدند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی )بدین ترتیب ساکنان از آب شُرب بهره

ذار زمان به دلیل بارش اندک باران، چاه مذکور با رسانی در این حوزه پرداخت. طی گشورای معتمدین شد و به خدمات

ه.ش منابع آب خود را از طریق مخزن و 1370کمبود ذخایر آبی و بحران آب مواجه شد و سکنه گچگران تا اواخر دهه 

منبع آب مستقر در قلمرو جغرافیایی خود )مجاور پل مواصالتی گچگران ـ شهرک( تأمین نمودند. نماینده وقت شهرستان 

ه.ش دستور اتصال خطوط لوله آب گچگران به آب شهری را صادر کرد که به موجب آن، آب 1380سنی در اوایل دهه مم

آشامیدنی این سکونتگاه از شهر نورآباد تأمین شد. در مجموع، با اتصال خطوط لوله آب گچگران به شهر نورآباد، فرآیند 

فاء مسئولیت هرگونه نقص فنی در این خطوط را برعهده گرفت. نوسازی و تعمیر این خطوط فرسوده آغاز شد و اداره آب

آبی در اواخر دهه از این حیث، رنج و مشقت روستائیان خاتمه یافت. با وجود این، در نتیجه کاهش بارندگی و کم

و های آبی واقع در حومه شهر نورآباد صورت گرفت و مشکل انتقال آب گچگران حل شکنی یکی از چاهه.ش، کَف1390

 (.  1400سپیدان روستای گچگران،فصل شد )مصاحبه با موی

یست زه.ش ناگزیر از گذران 1354دومین شاخص، برق است. سکنه گچگران به دلیل عدم برخورداری از برق تا سال 

افراد مخصوص )روزمره به شیوه سنتی بودند. به این معنا که ساکنان از چراغ چِملی )فانوس(، چراغ توری و چراغ برق 

اریکی شب بهره شده بود، جهت روشنایی منزل در تاندازی متمول( که به وسیله ابزارهایی نظیر جالی، الکل و نفت راه

گردید. با وجود یمداری بردند. عالوه بر این، مواد خوراکی همانند دوغ و کره در چِل مشکی )کارویژه سرمایشی( نگهمی

ستیل و فیلکو تا دهه اِهایی نظیر جِنرالود برق به سکونتگاه گچگران، استفاده از یخچالاین، پس از انقالب اسالمی، با ور

فت. شایان ذکر است مورد استفاده ساکنان قرار گر 1390ه.ش و اِلکترواستیل و اسنوا به ترتیب در اوایل و اواخر دهه 1380

شی از تیرها که همین مسئله افزایش مخاطرات ناکه انتقال برق در این روستا به وسیله تیرهای برق چوبی صورت گرفت 

گزین تیرهای ه.ش جای1380در نتیجه وزش باد شدید را به همراه داشت. بر این اساس، تیرهای برق بتنی از اواخر دهه 

 (.  1400سپیدان روستای گچگران،چوبی گردید و از خطرات ناشی از فروافتادن آنها کاسته شد )مصاحبه با موی

ها رو، هیزم موجود در کوهستانص، گاز است. سکونتگاه گچگران طی دوره پهلوی اول فاقد گاز بود. از اینسومین شاخ

به منظور برپایی آتش و طبخ نان مورد استفاده قرار گرفت. این سکونتگاه پس از اصالحات ارضی، از گاز کپسولی برخوردار 

                                                           
14 . Doul 

15 . Mashk 

16 . Chel Mashki 
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ه.ش صرفاً از عالالدین به منظور گرم نگه داشتن منازل استفاد 1360 شد. با وجود این، بعد از انقالب اسالمی تا اواسط دهه

های مدرن، از رنج و مَشقت ساکنان فروکاست. این مسئله کشیاندازی گاز شهری با استفاده از لولهشد. طی گذار زمان، راه

و « تیری»دستی نظیر نان در تغییر و تحول سبک غذایی ساکنان نیز مؤثر بود؛ چراکه آنها را از طبخ محصوالت سنتی 

 سوق داد.  « ماشینی»به سوی صَرف نان « مُشتک»

ه.ش فاقد خط تلفن بود. با 1380چهارمین شاخص، تلفن و شبکه اینترنت است. اساساً، سکونتگاه گچگران تا اوایل دهه 

و خویشاوندان خود در  نوعانوجود این، استقرار مخابرات در این روستا تا حدودی میزان آگاهی ساکنان از وضعیت هم

ه.ش در این سکونتگاه دایر شد. از طرف دیگر، 1384نقاط کشور را افزایش داد. با وجود این، خطوط تلفن در سال اقصی

ه.ش در روستای گچگران موجود نبود. از اواسط این دهه، شبکه اینترنت 1380شبکه اینترنت و موبایل تا اواسط دهه 

« مَسَیِج»عنوان به این سکونتگاه وارد، و ارسال پیام کوتاه افراد به یکدیگر تحت N72نظیر هایی سرعت و نسل موبایلکم

های مستقر در شهر نورآباد و انجام فرآیند های اینترنت ساعتی از دَکهشد.  شبکه اینترنت نیز از طریق خرید کارتشناخته 

بود. « 17فالپی»های کامپیوتر، افزار جهت انتقال دادهنرمترین پذیر، و مهم، امکان«Dial up»دشوار و صدای دلخراش 

افزارهای انتقال اطالعات افزایش پیدا کرد و زمینه برای ورود نرم 1390سرعت اینترنت سکونتگاه گچگران در اوایل دهه 

شبکه اجتماعی بوک به عنوان نخستین های اجتماعی هموار شد. بر این اساس، شبکه فیسو شبکه« فِلَش»کامپیوتر نظیر 

تاب در )برخوردار از اندریود( و لب Soni Xperiaهایی همچونمورد توجه ساکنان قرار گرفت. همزمان، نسل موبایل

بوک و کسب اطالعات روزمره در ابعاد اجتماعی و سیاسی میسر شد. با این سکونتگاه رواج یافت و ورود به شبکه فیس

نتگاه گچگران، سرعت اینترنت این سکونتگاه بیش از پیش افزایش یافت و های موبایل و اینترنت در سکونصب دَکل

)سامسونگ(  سوز، دِل( و تبلت)سونی، اِی تابلَب ،(و شیائومی Apple آیفون ،Note 10 ،A70) های جدید موبایلنسل

اَپ گرام، اینستاگرام  و واتسهای اجتماعی تِلبه این سکونتگاه وارد شد. بر این اساس، ساکنان به سوی استفاده از شبکه

 (. 1400سوق پیدا کردند )مشاهده میدانی نگارنده،

کشی و وسایل حمل کوبی، لولهها، پالکگذاری خیابان، کوچهها، آسفالت، نامپنجمین شاخص دربرگیرنده زیرسازی جاده

مستقر در ضلع شرقی خود قادر به ه.ش صرفاً به واسطه جاده 1380و نقل است. اساساً روستای گچگران تا اواخر دهه 

دسترسی به آسفالت بود. فضای داخلی روستا به استثنای کوچه سادات و خیابان آزادی )محور شرقی ـ غربی روستا( که 

ه.ش 1380ها از اواخر دهه ه.ش آسفالت گردید، فاقد زیرسازی و آسفالت بود. بر این اساس، زیرسازی کوچه1368در سال 

ری قرار گرفت و کیفیت آنها به واسطه آسفالت افزایش یافت. عالوه بر این، دهیاری گچگران در سال در دستورکار دهیا

ه.ش عملیات روکش آسفالت این سکونتگاه را اجرایی نمود. باید اشاره کرد که محور غربی این روستا طی اوایل 1394

های ناشی از محور آباد متصل گردید و مشقته.ش به واسطه جاده آسفالت و از طریق فلکه مصلی به شهر نور1380دهه 

                                                           
17 . Floppy 
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شرقی )طوالنی بودن مسیر و احتمال وقوع تصادف( تنزل یافت. ضلع جنوبی گچگران نیز به واسطه بازسازی پل مواصالتی 

ه.ش در 1390کوبی در اوایل دهه ها، پالکگذاری خیابان، کوچهبه شهرک گچگران متصل شد. از سوی دیگر، فرآیند نام

گذاری شد. سایر نام« آزادی»عنوان ار دهیاری گچگران قرار گرفت. بر این اساس، خیابان اصلی گچگران تحتدستورک

های نَسَبی و خویشاوندی افراد مستقر در یک کوچه های این روستا بر اساس نام شهدای گچگران و یا وابستگیکوچه

بانک در این روستا، درج شماره ز شد؛ چراکه با استقرار پستکوبی منازل آغاگذاری شد. متعاقباً، پالک)نظیر سادات( نام

های آب و گاز فرسوده شایان ذکر است که  لوله های فرستنده و گیرنده ضرورت پیدا کرد.پالک و کُدپستی بر روی نامه

های فرعی احداث های انتقال آب در مجاور خیابان اصلی و کوچهه.ش ترمیم و کانال1380این سکونتگاه نیز در اواخر دهه 

 شدند. 

یف ه.ش در سکونتگاه گچگران ضع1380در خصوص وسایل حمل و نقل باید اشاره کرد که این شاخص تا اواسط دهه 

فران به شهر نورآباد را ها وظیفه انتقال مسابوسطوری که تعداد اندکی از وسیله نقلیه پیکان برخوردار بودند و مینیبود، به

رسانی د و خدمتاندازی شدندر روستای گچگران راه« کیانوش»و « مجید»های بر این، تاکسی تلفنی برعهده داشتند. عالوه

بسیاری از  به مسافران را تسهیل نمودند. تحت این شرایط، خط تاکسیرانی گچگران ـ نورآباد رونق پیدا کرد؛ چراکه

حتاج زندگی آنان را یت ارتزاق رانندگان و تأمین مایآموزان و سکنه گچگران فاقد وسیله نقلیه بودند. این مسئله وضعدانش

له نقلیه شخصی و ه.ش بهبود بخشید. از این برهه زمانی به بعد قریب به اتفاق ساکنان گچگران از وسی1390تا اواسط دهه 

و ناوگان ه شد رو، خط تاکسیرانی گچگران ـ نورآباد با رکود مواجمند شدند. از اینبرخی خودورهای لوکس خارجی بهره

اندارن تاکسی ها در دیگر خطوط تاکسی شهرستان ممسنی به به ارائه خدمات پرداختند. برخی از سُکتاکسیرانی گچگرانی

 (.   1395گچگران نیز ماهیت شغلی خود را تغییر دادند )مشاهده میدانی نگارنده،

 

 های تولیدی . بخش2ـ5

 . دامداری1ـ2ـ5

روستای گچگران باید اظهار داشت که ساکنان از زمان ورود به این قلمرو جغرافیایی به در خصوص وضعیت دامداری در 

و « زَنگال»ای از آنها در چاه طوری که عدهدامداری مشغول شدند و این روند را تا اصالحات ارضی حفظ کردند، به

، از آن «18بِهون»مستقر بودند و با برپایی « شُتُرکُشی»و کوه « چهارقاش»، «جویی»، تنگه «گودسفید»، «تاسَک»های کوه دامنه

های دامی متشکل از شیر، ماست، داد و فرآوردهکردند. بُنیاد ایلیاتی را مَرتع و دام تشکیل مییاد می« ایلیاتی»عنوان تحت

مو جهت برش « قیچی»های شوی گوسفندان )در فصل بهار(، از ابزاردوغ، کره و کشک بود. در این فرآیند ضمن شست

                                                           
 . نوعی چادر ایلیاتی برای استراحت. 18
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، گلیم و جاجیم بهره 22، هور21، تیوَری20ریسی و تولید بند و نخ به منظور ساخت وُرمهبرای پشم« 19پَرَه»)چهره کردن(، 

(. اگرچه پس از اصالحات ارضی، ایلیاتی منسوخ گردید و 1400سپیدان روستای گچگران،شد )مصاحبه با مویمیگرفته 

ای تدریج سُست شد، ولی پس از انقالب اسالمی ماهیت جامعه ایلی ـ عشیرهمالکیت ساکنان گچگران بر این مناطق به 

ای متشکل از ساختمان برجسته شیوه زیست عشیره 23همچنان بر سکونتگاه گچگران پابرجای ماند؛ چراکه سه شاخص

مشخص روستای  ایلی )استواری در چارچوب تیره بابرساالر و طایفه بکش(، سرزمین مشترک )محدوده و قلمرو جغرافیایی

خود در ایل )آگاهی از تعلق خود به اوالد، تیره و  گچگران و برخورداری از اراضی مُعین( و آگاهی ساکنان از عضویت

ه.ش در این روستا استمرار یافت، ولی 1360طایفه خاص( را حفظ نمودند. عالوه بر این، دامداری به شکل محدود تا دهه 

دامداران گچگرانی با فروش بقایای دام خود در دهه  ف گردید و سرانجام، آخرین نسله.ش نحی1370این فعالیت طی دهه 

 ه.ش به یکجانشینی مطلق و کشاورزی روی آوردند. 1380

های اهلی به منظور تولید گوشت و ه.ش پرورش گونه1380در رابطه با پرورش طیور باید اشاره کرد که تا اواخر دهه 

شان به وسیله داری و مواد غذایی مورد نیازها در منازل ساکنان نگهاج داشت. این گونهمرغ در روستای گچگران روتخم

های گردید. عالوه بر این، گونهعلوفه و محصوالت )گندم و جو( موجود در اراضی کشاورزی این سکونتگاه تأمین می

گشتند. با وجود برمی« 24مُرغیکِلَه» عنوانطیور پس از سرگردانی در مجاور روستا، هنگام غروب به محل موردنظر تحت

-، سه روز قرنطینه خانگی«25تِلَنگدون»عنوان های غیربهداشتی مجاور روستا تحتاین، برآیند تغذیه این موجودات از مکان

زدایی از جسم و سپس کشتار آنها جهت مصرف بود. از جمله دیگر اقدامات قابل توجه شان از سوی مالکان به منظور سَم

بود. هدف از ایجاد خسی، « 28خَسی»و تبدیل خروس به « 27دِیگون»، تبدیل مرغ به «26باری»بال طیور، پرورش مرغ در ق

داری دیگون در های ویژه بود. هدف از نگهافزایش وزن خروس، چاق و چِله شدن آن و استفاده در ایام عید و مهمانی

                                                           
19. Parah 

 . بند بزرگ ضخیم جهت حمل هیزم با االغ20

 داری نمک. جای نگه21
 و محصوالت . ابزاری بر روی االغ جهت جابجایی وسایل22
ادق است صشناس ایرانی از ایل بویراحمد مطرح شد که در خصوص سایر ایالت نیز افشارنادری انسان . این سه شاخص پس از مطالعه میدانی نادر23

 (. 46:1383نژاد،)صفی

 داری طیور در منازل روستایی. . محل نگه24
 هایی غیربهداشتی و سَرشار از زباله. . مکان25
 مرغش کوچک بود. گذاشت و تخممرغ را می. مرغی که اولین تخم26

 کند. ها را طی چند ماه به جوجه تبدیل میمرغمرغی که تخم. 27

یز بکار ندیگری  . عقیم کردن خروس جهت افزایش وزن توسط زنان متخصص روستایی. در این فرآیند، احتمال مرگ خروس وجود داشت. خسی به معنای28

 شود. پدر و مادرِ همسرِ عروس و داماد نیز اطالق میاین اصطالح بر   رود:می
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در گذران معیشت روزمره ساکنان داشت. با وجود این، در  ، افزایش تولید جوجه و مرغ بود که نقش بسزایی«29بُووَک»

ه.ش، تغییر سیمای کالبدی منازل و تمایل ساکنان به فضای 1380نتیجه تمایل ساکنان به سبک زندگی نوین در اواخر دهه 

 (. 1400ه.ش به حداقل ممکن رسید )مشاهده میدانی نگارنده،1390مجازی، پرورش طیور به تدریج کاهش یافت و در دهه 

در مجموع، ساکنان گچگران به تدریج شیوه زیست ایلیاتی را بعد از اصالحات ارضی رها کردند و یکجانشینی و انجام 

های بعد از انقالب عالقه چندانی سایر مشاغل را بر دامداری ترجیح دادند؛ به ویژه آنکه نسل جدید این سکونتگاه طی دهه

دام نشان ندادند و آموزش و پژوهش را سرلوحه کار خود قرار دادند. در این  ها و چرایبه حضور در دامان کوهستان

را برای نگهداری از گوسفندان در  30شرایط، دامداری در این روستا صرفاً به چند نفر از ساکنان محدود گردید و وُردهایی

های دامی ی در پیش گرفته شد و فرآوردهاختیار گرفتند. لذا، شیوه دامداری این تعدادِ قلیل به صورت کامالً سنتی و معیشت

آنها بیشتر در چارچوب روستای گچگران و روستاهای همجوار به فروش رسید تا تمام پیکره شهرستان ممسنی. عالوه بر 

مرغ های محلی و فروش تخمه.ش کاهش چشمگیری پیدا کرد و پرورش مرغ1390داری میان زنان روستا طی دهه این، مرغ

صورت گرفت. با توجه به این شرایط، اقتصاد روستای گچگران پس از انقالب اسالمی بیشتر حول محور  آنها به ندرت

زا رو به افول نهادند که پیامد آن به خطر افتادن چرخه امنیت غذایی های تولیدی و اشتغالکشاورزی چرخید و سایر بخش

 شهرستان ممسنی است. 

 . باغداری2ـ2ـ5

در روستای گچگران باید اشاره کرد که این نوع فعالیت پس از اصالحات ارضی نیز از رونق  در خصوص وضعیت باغداری

ها از یکسو به سمت منطقه کرد. محدوده این باغفراوانی برخوردار بود و نقش بسزایی در تأمین معاش ساکنان ایفاء 

بود. حد و « زردیکُون»ا موسوم به نوبندگان و از سوی دیگر به سمت شهرک گچگران امتداد داشت و مشهورترین آنه

صورت گرفته و از آن « دِلو»)تیدره( به وسیله ابزار  31حدود و حصاربندی باغات به واسطه گردآوری درختان تمشک

شد. پس از انقالب اسالمی، ساکنان این روستا به تدریج با تغییر اراضی باغی، آنها را به یاد می« 32پَرزین»عنوان تحت

ت کشاورزی همانند برنج، گندم، ذرت و غیره اختصاص دادند. با وجود این، مجدداً برخی از ساکنان زیرکشت محصوال

شان را تأمین سازند و هم ه.ش به باغداری روی آوردند تا هم نیازهای معیشتی1380آبی، طی اواسط دهه در نتیجه کم

                                                           
ی حمایت یک شخص از به معنا« فالنی بُووَک لِشته مِن سَر»هایش. اصطالح محلی ای از جنس چوب بادام به منظور محافظت از مرغ دیگون و جوجه. وسیله29

دان خود کاربرد پیدا ها و به مثابه حمایت یک شخص از خویشاونخویشاوندان خود طی یک مناقشه است. در واقع، بُووَک به منزله چتر حمایتی مرغ از جوجه

 کرده است.     

 . مکانی به منظور نگهداری حیوانات. 30
 گویند. . در اصطالح محلی به درخت تمشک، تیدِرَه می31

32 . Parzin 
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های باغه.ش خانه1390ه باشند. برخی ساکنان نیز طی دهه مکانی بِکر )وُردطلبی( برای گذاران اوقات فراغت در تَمَلُک داشت

 نشین را در منطقه نوبندگان بنیان گذاشتند که بر روحیه زیست آنها تأثیر مطلوبی برجای نهاد. ویالیی دل

 . کشاورزی 3ـ2ـ5

مک به صنعت و کترین ویژگی بخش کشاورزی، تأمین امنیت غذایی جامعه، عرضه مواد خام مورد نیاز نخستین و مهم

ه محصوالت بتوسعه صنایع وابسته به کشاورزی است. اگرچه کشاورزان روستای گچگران از بدو ورود به این سکونتگاه، 

ردند. پایه و های دامی عنایت داشتند، ولی به تدریج به کشت محصوالت کشاورزی در این اراضی روی آوباغی و فرآورده

یل واقع شدن در کشور ایران به دل با توجه به اینکه، داده است.آب و زمین تشکیل زیربنای کشاورزی این سکونتگاه را 

هم برای کشور ، تأثیر منابع آبی بر ادامه حیات موجودات زنده موضوعی مای گرم و خشک با بحران آب مواجه استمنطقه

 (. 1-2: 1400مقدم،فخرآباد و عسکریرود )زینتیبه شمار می

د به پنج سرچشمه های روستایی از جمله سکونتگاه گچگران برای تأمین منابع آبی اراضی زراعی خوگاهدر این میان، سکونت

ست سرچشمه این آب گوگردی در ضلع شرقی روستای گچگران ا )اوگرو(:« گرمآب»الف( سرچشمه : آبی متوسل است

استفاده قرار  شمالی روستای گچگران موردگردد و در آبیاری اراضی زراعی ضلع که به وسیله نهر کُره ساری و جاری می

بیاری آاین آب گوگردی با جوش و خروش از دل اراضی زراعی روستای گچگران در  «:اُو باد»ب( سرچشمه گیرد؛ می

« ر اُو روسَ»عنوان این سرچشمه تحت «:هَرایرَز»پ( سرچشمه اراضی زراعی ضلع شرقی و جنوبی این روستا نقش دارد؛ 

اراضی  بستر رودخانه کتی سرریز شده ویرز واقع است که پس از جاری شدن از مناطق کوهستانی به در روستای هرا

توتستان  های سیدکاظم وسازد و سپس به سوی سکونتگاهدست نظیر روستای گچگران را سیراب میهای پایینسکونتگاه

ت(  ست؛ازردی( اراضی کُون ⅓جوی رنگان و  ⅓) ⅔شود. حقابه سنتی روستای گچگران از این آب به میزان  روانه می

پاری و این سرچشمه در روستای سرآب بهرام واقع است که روستاهایی نظیر گچگران، شیراس«: بهرامسرآب»سرچشمه 

نطقه آبیان از آن مششم است که در مند هستند. حقابه سنتی روستای گچگران از این سرچشمه به میزان سهآبیان از آن بهره

که نیمی  این سرچشمه در روستای دهک واقع است«: دَهَک»ث( سرچشمه شود؛ یاد می« اُو گَشگرون»نوان محلی عتحت

ندگان( اختصاص از حقابه متعلق به این روستا و نیمی دیگر به اراضی زراعی روستاهای سَهلکی و گچگران )در منطقه نوب

 (.1400سپیدان روستای گچگران،دارد )مصاحبه با موی

اساساً تا قبل از اصالحات ارضی محصوالت اراضی کشاورزی روستای گچگران در چارچوب نظام ارباب ـ رعیتی و  

( بود و اخذ مَنال )مالیات( از تولیدکنندگان برعهده کدخدا و معتمدین خان طایفه 33مبتنی بر تعاونی سنتی تولید جمعی )بُنه

                                                           
شدند و با کار میبه  ای از کشاورزان بر اساس تقسیم کار برای یکسال در یک قطعه زمین مشغول. بنه عبارت بود از یک واحد تولیدی مستقل زراعی که عده33

علوم اجتماعی کده نژاد استاد دانشکردند. کاشف این روش در ایران، دکتر جواد صفیدر نظر گرفتن سهم ارباب )کدخدا(، محصول را میان خود تقسیم می

 دانشگاه تهران است. 
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گانه تولید متشکل از آب، زمین، بذر، ابزار شخم بر بنیاد عوامل پنج بَکِش قرار داشت. شیوه تولید محصوالت در اراضی

شده بود؛ چراکه چهار تعیین « چهار ـ یک»گاو( و نیروی کار بود. به این معنا که سهم مالک و بَرزگر به صورت )جُفت

بود. با اجرای اصالحات عنصر تولیدی نخست تحت کنترل مالک و صرفاً یک عنصر تولیدی )نیروی کار( در اختیار برزگر 

مالکان هموار شد. بر این مالکان از اراضی کشاورزی، زمینه برای ابراز وجود خردهارضی و سلب مالکیت کدخدا و عمده

ه.ش صورت گرفت. 1353گچگرانی طی سال « گانههشت»های برداری از اراضی کشاورزی در چارچوب گروهاساس، بهره

کردند. پس میها، سهم خود را هنگام برداشت محصول دریافت کار بر روی اراضی گروه بر این اساس، برزگران از طریق

تعیین شد. به این معنا که مالک، دو « 1+2ثُلث: »برداری اراضی کشاورزی گچگران به صورت از انقالب اسالمی، نظام بهره

نصف »ه.ش به صورت 1380 -90اواسط دهه برداری از این اراضی طی سهم و برزگر یک سهم را دریافت نمود. نظام بهره

 (. 1400سپیدان روستای گچگران،یاد شد )مصاحبه با موی« کارینصفه»عنوان تعیین و از آن تحت« ـ نصف

از سوی دیگر در خصوص محصوالت کشاورزی روستای گچگران باید اشاره کرد که کشاورزان این روستا تا دهه 

آبیان پرداختند که برداشت آنها به روش سنتی )درو و پاکسازی « بَر»رزی موسوم به ه.ش به کشت پنبه در اراضی کشاو1350

زنی جایگزین شیوه سنتی شد. همچنین کشت محصوالتی نظیر آالت پنهها توسط دست( بود، ولی به تدریج ماشیندانه

و چُغندر )حد فاصل جوی   اندر حد فاصل جوی رنگان تا شهرک گچگر« جاندیوِر»بندی به وسیله تراکتور یونجه )بسته

رنگان تا بر آبیان( مورد عنایت کشاورزان قرار داشت. در خصوص گندم و جو باید اذعان داشت که فرآیند کاشت، داشت 

رسید. اساساً تا قبل از اصالحات ارضی )تأسیس شرکت تعاونی و برداشت از فصل پاییز، آغاز و در فصل بهار به پایان می

)قرار « 34وَرزا»گیری از چارپایانی نظیر آالت به اراضی(، شخم اراضی مبتنی بر بهرهران و ورود ماشینتولید روستای گچگ

گاو( و پاشیدن بذر گندم به درون اراضی بود. با توجه به بارش فراوان باران طی فصول پاییز و دادن جی بر گردن جفت

ش آبپایه اندک بود. با وجود این، از اصالحات ارضی زمستان که نقش بسزایی در رشد و نمو محصوالت داشت، سطح تن

شد. در داری مینگه« 35تاپو»ه.ش، دروی یدی محصوالت برعهده کشاورزان بود که پس از حمل به منزل در 1360تا دهه 

« بَردَهَر»ابزار به وسیله چارپایان، کوفته کردن توسط « 36آخون»های زیر بود: برداری از گندم به شیوهمواقع مورد نیاز، بهره

و « کاه»آوری بقایای محصوالت به صورت موجود در روستای گچگران. از سوی دیگر، جمع و سرانجام آسیاب سنتی

موجود در منطقه نوبندگان نیز تا شهریوماه هر سال قُرق و از آنها به منظور چرای دام  38بود. کِلورهای« 37بَنَه»مبتنی بر ابزار 

                                                           
 . گاو نَر تنومند. 34
نَک برخوردار بود و طی فصول مختلف سال بود. این وسیله از دمای هوای مناسب و خُکیلوگرم گندم  500تا  300داریای شکل برای نگهای استوانه. وسیله35

 شد. مانع از آفات گندم می

 چرخش چارپایان )االغ( بر روی محصوالت جهت استخراج دانه محصول. طی گذار زمان، تراکتور جایگزین چارپایان گردید. . 36

  شد. کاه حمل میگندم و گرفت و سپس به وسیله آن، وسیله بر روی االغ قرار می کاه بود. این گندم وآوری ای برای جمعوسیله .37

 . بقایای محصوالت درو شده در اراضی کشاورزی. 38
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های غذایی همانند حبوبات، کنجد و ترشیجات در زیرزمین منازل صوالت کشاورزی و فرآوردهشد. سایر محاستفاده می

گردید. استمرار گردید؛ چراکه کارویژه سرمایشی آن مانع از فاسد شدن محصوالت میداری مینگه« زِرین»عنوان تحت

ه.ش به تدریج باعث حذف 1370-80های فعالیت شرکت تعاونی تولید گچگران و تجهیز آن به کُمباین و تراکتور طی دهه

« 39بَهرسال»های سنتی گردید. از سوی دیگر، در خصوص شیوه کشت اراضی نیز باید اشاره کرد که رویه برخی از این روش

ه.ش مورد توجه کشاورزان قرار داشت. به این معنا که طی فصول مختلف سال کشتِ محصوالت متناوب در 1380تا دهه 

رو، محصوالتی نظیر گندم و جو در فصل پاییز و زمستان، هندوانه در فصل ی خاک صورت گرفت. از اینراستای حفظ غنا

 (.1400سپیدان روستای گچگران،بهار، ذرت و برنج در فصل تابستان مورد عنایت کشاورزان قرار گرفت )مصاحبه با موی

اشاره کرد که با توجه به بارش فراوان باران تا  از سوی دیگر، در زمینه کشت محصول برنج در سکونتگاه گچگران باید 

ه.ش، اراضی کشاورزی این سکونتگاه مستعد کشت این محصول بود. لذا، دغدغه کمبود آب جهت آبیاری 1380دهه 

ه رو، کشاورزان به شیوه سنتی )نظیر شخم به وسیله قرار دادن ابزار مَلَاراضی و تنش آبپایه میان کشاورزان اندک بود. از این

پرداختند و در فرآیند کشت برنج جمعی به یاری یکدیگر مییا کُرتی( و به صورت دسته 40بر گردن گاو، آبیاری غرقابی

مشارکت داشتند. پس از کاشت محصول، « 42کَلَک»و « 41کروکُت»عناوین رنگ، چمپا، آمُل و شمیم( تحت)شهری سرُرخ

به مدت چهارماه در جریان بود. در آخرین مرحله داشت یعنی هنگام  مرحله داشت )آبیاری، پاشلویَه، هَرَس و سمپاشی(

برای دور « پوزپُر»و تفنگ « 44کیفار»توسط ابزار محلی « 43کنونهِی»عنوان ثمره محصول، محفاظت از نشاء برنج تحت

لی کشاورزان ساختن پرندگان از مزرعه در جریان بود. برداشت محصول مستلزم سَر رسیدن فصل پاییز بود. اصطالح مح

های بیانگر این امر بود. هنگام برداشت و دروی محصول، از کار یدی و قوای جسمانی نیرو« 45باید اَو پِیزَ بِخَره»مبنی بر 

شد. سپس به وسیله ابزار بهره گرفته می« 46داس»انسانی )مالکان اراضی، کارگران توقعی و روزمزد( با استفاده از ابزار 

                                                           
به کشت محصول  . عالوه بر کشت متناوب محصوالت، به معنای تقسیم اراضی میان دو یا چند کشاورز خویشاوند بود تا به صورت نوبتی در فصول مختلف39

 نظر خود بپردازند.  مورد
40 . Flooding irrigation 

 .بندی اراضی با کمک دست و ابزارآالت مربوط به آن. کُرزه41
 . . نشاکاری42

 دیگر وسایل جهت متواری ساختن پرندگان از مزرعه. و . ایجاد سر و صدا با استفاده از حنجره 43
 . فالخُن )نوعی ابزار دستی محلی( جهت ایجاد سر و صدا. این ابزار عالوه بر مزرعه در میادین رزم نیز کاربرد داشت. 44

 است. جهت تقویت آن  مندی از آب در فصل پاییز. دروی محصول برنج مستلزم بهره45
 . ابزاری جهت دروی محصوالت کشاورزی. 46
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شد تا توسط چارپایان، بر روی آن چیده می« 49کَرَه حضرت عباس»حمل، و « 48خَرمَن»به مقصد  آوری و، جمع«47لوشَه»

بر روی آنها اقدام الزم صورت گیرد. شایان ذکر « 51کِشپَنجه»و « 50اُوسَه»کوفته شده و متعاقباً به وسیله ابزارهایی نظیر 

)سهم( و  53چندین کِیل« 52دَلِه»را و غیره با حمل یک ها، نوازندگان، فقاست که هنگام برداشت محصوالت، گروه سلمانی

آوری چند گونی، کسب روزی و گذران کردند تا به واسطه جمعقَپون )کیلو؛ واحد وزن( از مالکان اراضی دریافت می

عنوان آوری بقایای شَلتوک کمباین شده تحتچینی در اراضی و جمعمعیشت نمایند. برخی افراد نیز از طریق خوشه

ای از نوجوانان سکونتگاه گچگران به دلیل عدم بارندگی در کردند. در این میان، عدهامرار معاش می« خِیم»و « خرمنهتَ»

ه.ش، با پیشتازی یک شخص حاملِ کیسه در جلوی درب منازل ساکنان حضور یافته و با اجرای رسم 1380اواسط دهه 

خواستار دریافت برنج و « رسَه، آی کُم گسنَه؛ اُوشَ دادی، نونشَ بِدِههدُرسَه، هدُ»و سر دادن شعر محلی « هَدُرسَه»سنتی 

سپیدان روستای شدند که در برخی مواقع پاشیدن آب بر روی آنها را به همراه داشت )مصاحبه با مویخانه میآرد از صاحب

 (.      1400گچگران،

ه.ش با 1391خ داد. بر این اساس، در سال ه.ش ر1390ُتحول دیگر در عرصه کشاورزی سکونتگاه گچگران طی دهه 

« جوی رِنگان»کیلومتر بر روی  5/1میلیون ریال بودجه و تأسیس کانال انتقال آب اراضی کشاورزی به طول  960تخصیص 

دست از آب مندی اراضی باالدست و پایین(، گامی در راستای بهره1391هکتار اراضی گچگران )هاشمی، 150و تأمین آب 

اصله گرفتن کشاورزان از سبک آبیاری سنتی )الیروبی جوی آب با دست(، برداشته شد. از این حیث، از رنج و کافی، ف

های جمعی در جوی آب و پاکسازی موانع موجود )جُلبک، بوتهمشقت کشاورزان روستای گچگران مبنی بر حضور دسته

گیری از آبیاری مدرن همانند آبیاری . عالوه بر این، بهرهمحلی لُنبون و نِنجیلَه و غیره( بر سر راه انتقال آب کاسته شد

ه.ش تا 1392های ای در کشت هندوانه و آبیاری بارانی در کشت ذرت در دستورکار قرار گرفت.  اگرچه طی سالقطره

از  ه.ش، در نتیجه کمبود بارش محصوالتی نظیر ذرت و هندوانه بیش از پیش مورد توجه کشاورزان واقع شد، ولی1397

رغم ه.ش در نتیجه بارندگی قابل توجه، مجدداً کشت برنج در اراضی روستای گچگران از سر گرفته شد. علی1397سال 

هایی میان ه.ش بعضاً تنش1397-1400های جهت نظارت بر توزیع عادالنه آب میان کشاورزان طی سال« میرآب»تعیین 

                                                           
 گرفت. ور حمل محصوالت کشاورزی بر روی پشت کشاوزان قرار میمانند بود که به منظای گونی. وسیله47

 . محل تجمیع محصوالت کشاورزی درو شده. 48
آن شرمنده  رها نظاکردند تا راهزنان بعنوان کره حضرت عباس یاد میچیدند و از آن تحت. هنگام برداشت محصول در خرمن، چند عدد سنگ بر روی آن می49

 ما نبرند. شوند و محصوالت را به یغ

 . ابزاری جهت زیر و رو کردن محصوالت کشاورزی. 50
 . ابزاری برای خشک کردن برنج تازه درو شده. 51

له کاال به کاال )ارائه برنج های روستای گچگران به مبادها با مراجعه به مغازهآوری و دریافت محصول کشاورزی. برخی از مالکین این دلهای جهت جمع. وسیله52

 پرداختند.  قند، روغن و غیره( می و دریافت

  . . واحد پیمایش محصول زراعی53
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ه.ش، اقدام شرکت تعاونی 1390ینی روی داد. از دیگر تحوالت دهه های آب جاری و زیرزمکشاورزان به دلیل کمبود سفره

تولید گچگران در زمینه ارائه خدمات )کُمباین، تراکتور، توزیع کود شیمیایی، آموزش کشاورزان در مسجد روستای گچگران 

های ای سبک و ماشینهتوان به ورود تجهیزات مدرن کشاورزی نظیر کمباینو غیره( به کشاورزان بود. در این زمینه می

انداز و نشاءکاری در اراضی کشاورزی روستای گچگران اشاره کرد که تا حدودی از رنج و مَشقت کشاورزان و کُرزه

کرو( کاست. در مجموع، طی اندازی با ابزار کُتفَرسای کشاورزی سنتی )درو برنج با دست و کُرزههای طاقتروش

شاورزی نسبت به باغداری و دامداری در سکونتگاه گچگران چشمگیرتر بوده است. های پس از انقالب اسالمی سهم کسال

بسیاری از اراضی کشاورزی این روستا زیرکشت محصوالتی همچون گندم، برنج، هندوانه، ذرت و سبزیجات قرار گرفته 

ی گچگران در هر یک از و اقتصادی روستایی را شکوفا ساخته است. بر اساس آخرین آمار موجود، میزان تولیدات روستا

هکتار(، جو دیم  25هکتار(، جو آبی ) 222این محصوالت طی فصول مختلف سال به شرح زیر بوده است: گندم آبی )

 (. 1383هکتار( )شرکت تعاونی تولید روستای گچگران، 4هکتار( و هندوانه ) 200هکتار(، ذرت ) 90هکتار(، برنج ) 20)

 . صنایع دستی 4ـ2ـ5

توان به گرفته است. در این زمینه میهای گذشته صورت سکونتگاه گچگران به اَشکال مختلفی طی دههصنایع دستی 

شد و در بافته « 54کَرکیت»ه.ش توسط زنان روستا و به وسیله ابزار 1370ها تا دهه بافی اشاره کرد. اساساً این نوع قالیقالی

ه.ش در سکونتگاه گچگران نحیف گردید. یکی دیگر از 1380-90های رسید، ولی این صنعت طی دههبازار به فروش 

رایج بوده است. این نوع جارو به وسیله ابزار « جاروف»عنوان صنایع دستی این روستا، جارو است که نزد ساکنان تحت

دیگری از  )خُنگ( تهیه و برای مصرف خانگی و فروش در بازار کاربرد داشت. نمونه« 55جیرِر»داس و از محصولی با نام 

 ه.ش به همین روش تولید گردید.     1390تا اواخر دهه « 56لیشَه»عنوان این جاروها تحت

 های تولیدی . شرکت و کارگاه3ـ5

 . شرکت تعاونی تولید روستایی 1ـ3ـ5

دولتی خودگردان عنوان یک شرکت نیمهبه« شرکت تعاونی روستایی گچگران»در ابتدای طرح موضوع اصالحات ارضی، 

شد و روستاهای گچگران، آبیان، سَهلکی، شیراِسپاری و هفت  ه.ش تأسیس1338با هدف اعطای وام به سهامداران در سال 

هکتار اراضی دیم تحت پوشش قرار داد. سرمایه اولیه  100هکتار اراضی آبی و  600بهرام را به میزان نفر از ساکنان سرآب

هزار تومن تأمین  4روستاهای گچگران و سَهلکی به ارزش هر نفر حدود ه.ش توسط ساکنان 1341-42شرکت نیز در سال 

عنوان اهداف تأسیس این (. به طور کلی، در ابتدای اصالحات ارضی، چهار محور اصلی به12:1393گردید )اسکندری،

                                                           
54. Karkit 

55. Jirer 

56.Lisha 



 و همکارانعظمی ا                                        

727 

 

هموار و بر این اساس، اراضی کشاورزی نا اراضی کشاورزی: 57سازیالف( یکپارچهشرکت در دستور کار قرار گرفت: 

 60رو، آالت کشاورزی تسطیح شد که برآیند آن افزایش وسعت اراضی کشاورزی بود. از اینمانند به وسیله ماشینتپه

ب( ممانعت از قطعات کوچک هکتار اراضی مازاد به منظور تأسیس شهرک گچگران در این فضای جغرافیایی ایجاد شد؛ 

گچگرانی در نتیجه اصالحات ارضی مالکیت قطعات کوچک زمین را در  هایبا توجه به اینکه هر یک از خانوار زمین:

اختیار داشتند، ارتقاء وضعیت اراضی از سطح خانوار به سطح اوالدهای گچگرانی در دستور کار شرکت تولیدی قرار 

سطح تولید  ای مشخص از روستا به مالکین تحویل داده شد تاگرفت. بر این اساس، اراضی هر اوالد یا گروه در منطقه

: با توجه به تکثر اراضی کشاورزی، احتمال افزایش سطح تنش بر سر ؛ پ( ممانعت از منازعات محلیافزایش یابد

سازی اراضی و ممانعت از موضوعات جزئی میان کشاورزان وجود داشت. بر این اساس، دو هدف نخست یعنی یکپارچه

ی نیز بود؛ چراکه احتمال وقوع منازعه میان کشاورزان بر سر کننده هدف سوم شرکت تولیدقطعات کوچک زمین، تضمین

آالت کشاورزی با توجه به یکپارچگی اراضی، ماشین ت( جلوگیری از اتالف وقت:داد؛ قطعات کوچک زمین را کاهش 

ه شرکت اساسنام 5گرفتند و از اتالف وقت جلوگیری شد. در مجموع، به موجب ماده به صورت بهینه مورد استفاده قرار 

وری برداری کشاورزی، ارتقاء بهرهتعاونی تولید روستای گچگران، هدف از تشکیل این شرکت، اصالح ساختار نظام بهره

برداری بهینه منابع، افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی )زراعی، باغی، دامی، عوامل تولید، تخصیص و بهره

کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء توان اقتصادی جنگل، مرتع، آبزیان و غیره(، تحقق 

 (. 1391باشد )اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستای گچگران،اعضاء آن می

و با هدف « شرکت تعاونی تولید روستایی»عنوان ه.ش تحت1/10/1352شایان ذکر است که شرکت تعاونی در تاریخ 

آالت کشاورزی )تراکتور و کمباین( هایی نظیر کود، سم، بذر، ماشینزان منطقه در قالب تأمین نهادهرسانی به کشاورخدمت

تحت هدایت  «58گانههشت»های به فعالیت خود ادامه داد. در این چارچوب، شرکت با تقسیم کشاورزان گچگرانی به گروه

بندی، تصمیمات رسانی بود. مبنای این تقسیمخدماته.ش پرداخت که هدف از آن تسهیل در امر 1353یک سرگروه در سال 

رفتند. ها به شمار میهای اصلی کشت و زرع این گروهکانون« سیدیچَم»و « چَم دومِنی»، «نوبندگان»شرکت بود. مناطق 

ه پرداختند و هنگام برداشت محصول، سهمیه هر فرد بهای اخیر به صورت مشترک به کشت اراضی بر این اساس، گروه

عنوان دهانه، تحتگانه به منظور توزیع عادالنه آب میان خود از یک پنجره فوالدی هشتهای هشتوی تعلق گرفت. گروه

                                                           
یط محیطی و و سپس کشت یک محصول خاص با باالترین راندمان و سازگاری با شرا مشخص تمامی اراضی زراعی در یک منطقه سازی. به معنای یکپارچه57

 (. 277:1393یزدی و ابراهیمی،اقلیمی بود )پاپلی

هکتار(،  44له خورشیدی )هکتار(، شکرا 41بابا رضایی )هکتار(، خان 6/46هکتار(، بهزاد عباسی ) 39گانه گچگران عبارتند از: حسین کرمی )های هشت. گروه58

هکتار(  16قه )هکتار(. یک گروه متفر 75/29حمدی )هکتار(، حسین ا 39حسن خورشیدیان )هکتار(، حاج 28هکتار(، حسین ساالری ) 2/42یداله رضایی )

شرکت تعاونی تولید عامل مصاحبه با مدیرنیز فعالیت دارد که دربرگیرنده شرکت تعاونی تولید گچگران، امراله عباسی، کریم معصومی و بهرام میرزایی است )

 (. 1400روستایی گچگران،
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های بعد از نقالب اسالمی به تدریج هر یک از کشاورزان به سوی مالکیت خصوصی و کشت بردند. طی دههبهره می« کند»

 جزای اراضی کشاورزی گام برداشتند. م

 زنیزنی و بلوکهای خشتکارگاه. 2ـ3ـ5

 رضی دراتولیدی در بخش مسکن این روستا با اجرای اصالحات  گچگران به مثابه نخستین کارگاه« زنیخشت»کارگاه 

لَی و سپس انتقال تأسیس شد. این کارگاه از طریق استخراج مواد اولیه )خاک( از مناطق نوبندگان و قلعه کَ ه.ش1342 سال

بتنی بر مپرداخت. فرآیند تولید خشت نیز چگران، به تولید خشت جهت ساخت و ساز منازل روستایی آن به روستای گ

ارگاه سپیدان کداری آن به مدت یک هفته بود )مصاحبه با مویترکیب خاک و کاه طی دو نوبت در روز و سپس نگه

 (. 1400زنی گچگران،خشت

شد. به لحاظ  ه.ش تأسیس1360گچگران به شیوه مدرن در سال « دیواریزنیبلوک» پس از انقالب اسالمی، نخستین کارگاه

لوک به وسیله آب چاه موقعیت جغرافیایی، این کارگاه در مجاور رودخانه کَتی قرار داشت که قادر به پیشبرد فرآیند تولید ب

منظور انبار  متر زمین به 300متر زمین جهت تولید بلوک و حدود  600مستخرج از این رودخانه بود. با توجه به وجود 

ر این اساس، بگرفت. سیمان و استقرار نگهبانان و کارگران در دو اتاق مجزا، تسهیل و تسریع در فرآیند تولید صورت 

رستان ممسنی نقاط شهآالت و خدمات نیروی انسانی به صادرات محصول خود به اقصیکارگاه اخیر بر بنیاد تولید ماشین

ه.ش با رکود مواجه 1380کاالها و تورم، فعالیت این کارگاه در دهه  ین، در نتیجه افزایش میزان قیمتپرداخت. با وجود ا

گچگران « واریدیزنیبلوک»تولیدی  (. از سوی دیگر، دومین کارگاه1400،زنی دیواریشد )مصاحبه با مدیر کارگاه بلوک

ن کارگاه ه.ش تأسیس شد. ای1370ن واقع است، در سال که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مجاور گلزار شهدای گچگرا

از دو تا سه  کاری اختصاص یافته است. اگرچه این کارگاهمتر آن به سیمان 600متر وسعت برخوردار بوده که  1260از 

آمد و تعلیق در ه.ش به حالت1397ایی کرده است، ولی فعالیت آن در سال زنفر اشتغال 2اتاق کارگری برخوردار و برای 

انجام، (. سر1400،زنیروند صادرات بلوک به اقصی نقاط شهرستان ممسنی متوقف شد )مصاحبه با مدیر کارگاه بلوک

دید. حوزه ه.ش تأسیس گر1396به مثابه جدیدترین کارگاه تولیدی روستای گچگران در سال « بنابدژسازه اطلس»شرکت 

 600تولیدی،  دوس و جدول بوده و میانگین تولید روزانه این واحددیواری، سقفی، فعالیت این شرکت دربرگیرنده بلوک

کمبود مصالح مواجه  کاری نیروی کار وزایی کرده، با موانعی نظیر کمنفر اشتغال 6عدد است. این کارگاه تولیدی که برای 

 (.   1400است )مصاحبه با مدیر شرکت دژسازه اطلس بناب،

 بری چوب کارگاه. 3ـ3ـ5

ه.ش تأسیس شد. این کارگاه با 1365زار( در سال گچگران )در مجاور محور ترانزیتی نورآباد ـ خومه« بریچوب» کارگاه 

صندوق رطب،  3000متر مربع وسعت و تهیه قطعات چوب از بخش شاپور کازرون و تولید و ارسال  1000برخورداری از 

ت صادراتی خرمای برازجان و دالَکی( و همچنین ارسال تخته الوار و گوجه به مناطق کُنارتخته و شهرستان دشتستان )شرک



 و همکارانعظمی ا                                        

729 

 

نفر در باغ( را فراهم کرده است )مصاحبه با مدیر  4نفر در کارگاه و  4نفر ) 8پالت به شهرستان ماهشهر، زمینه اشتغال 

 (.  1400بری گچگران،کارگاه چوب

 داری  واحدهای مرغ. 4ـ3ـ5

ایی در ستای گچگران قابل شناسایی است که برخی به لحاظ موقعیت جغرافیدر رو« داریمرغ»به طور کلی سه واحد 

واحد  روستای گچگران، ولی برخی شعب با تصمیم مدیرعامل به روستاهای مجاور )شهرک و آبیان( منتقل شده است.

داری با مرغه.ش در روستای گچگران تأسیس شد. این 1358کُهن در سال ای داری با برخورداری از پیشینهمرغ نخست

شور کمرغ )طی دو ماه( و صادارت محصوالت تولیدی به جنوب  10000متر مربع وسعت، تولید  5000برخورداری از 

ر روستای گچگران دنفر را فراهم ساخت. با وجود این، فعالیت این شعبه  3تا  2های فارس و بوشهر( زمینه اشتغال )استان

أسیس ه.ش در منطقه آبیان ت1370داری گچگران در سال واحد مرغ دومینه.ش به حالت تعلیق درآمد. 1390طی دهه 

های فارس ستانمرغ )طی دو ماه( و صادرات به ا 10000متر مربع وسعت، تولید  4000گردید. این شعبه با برخورداری از 

 (.  1400،داری گوشتیزایی کرده است )مصاحبه با مدیر مرغنفر اشتغال 3تا  2و بوشهر برای 

یس ه.ش تأس 1392-93داری که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مجاور کوه سِمَله قرار دارد، در سال مرغ سومین واحد

طور غیرمستقیم هنفر ب 12طور مستقیم و نفر به 4متر زیربنا برای  2800مترمربع وسعت و  12000داری، با شد. این مرغ

ریزی ن تخمتُن گوشت است. شایان ذکر است که میزا 300داری نیز غزایی کرده است. میزان تولید ساالنه مراشتغال

کند. دوره د میتن گوشت تولی 70تا  60باشد و در هر دوه، هزار عدد( می 30دوره )هر دوره  5تا  4داری در سال، مرغ

روز  15ری شدن تلزم سپریزی مسروز بوده و شروع به کار دوره بعدی تخم 45برداری از فرآیند تبدیل جوجه به مرغ بهره

بارتند از: داری عترین موانع تولید این مرغشود. در مجموع مهمروز صادر می 75است. با وجود این، مجوز رسمی طی 

تن ذرت و  79هزار قطعه رأس مرغ بوده است؛ ب( عدم دریافت سهمیه ) 30الف( عدم دریافت نهاده که به منزله نابودی 

شتیبانی دام از تولید ایت ستاد پها و گرانی قیمت آنها؛ پ( عدم حمبازارگاه و متعاقباً انهدام جوجهتن سویا( در سیستم  46

 (.1400،داری گوشتی)مصاحبه با مدیر مرغ

 واحد گاوداری. 5ـ3ـ5

أسیس تمتر مربع در منطقه آبیان  5400ه.ش و در زمینی به مساحت 1370روستای گچگران در سال « گاوداری»واحد 

ولیدی، ماهیت تای به فعالیت پرداخت. مقرون به صرفه نبودن این واحد قطعه 2000داری و ابتدا در چارچوب مرغ گردید

ی پرداخت. در رأس شیری( به تولید محصوالت لبن 40رأس گاو ) 80ه.ش با 1392آن را به گاوداری تغییر داد که تا سال 

عدم حمایت  ارو،دجات و برخوردار بود، عواملی نظیر تورم ناشی از علوفهکیلوگرم شیر  40تا  20حالی که هر رأس گاو از 

د گاوداری دولت و قیمت ارزان مواد لبنی، فعالیت این واحد تولیدی را با رکود مواجه ساخت )مصاحبه با مدیر واح

 (. 1400روستای گچگران،
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 فروشندگی نفت و گاز )گازوئیل(. 6ـ3ـ5

تر و م 600در زمینی به مساحت  1399تأسیس و در سال  1398ل( گچگران در سال )گازوئی« نفت و گاز»فروشندگی 

سوخت بر اساس  برداری رسید. با توجه به غیرقانونی بودن عرضه سوخت آزاد، عرضهمتر دفتر اداری به بهره 90زیربنای 

ها عبارتند روهدهد. این گل میای است که فروشندگی نفت به مشتریان برخوردار از مجوز استفاده از سوخت گازوئیسهمیه

( ادوات کامل کشاورزی؛ برداری از چاه آب؛ ب( افراد برخوردار از مدارک کامل تراکتور؛ پاز: الف( افراد دارای پروانه بهره

زنی و غیره بداری، گلخانه، کارخانجات تبدیلی، دوشاآالت صنعتی؛ ث( ژنراتورهای تاالر پذیرایی؛ ت( مرغت( ماشین

 (. 1400)مصاحبه با مدیر فروشندگی نفت و گازوئیل روستای گچگران،

 

 

 جوشکاری. 7ـ3ـ5

 طوره.ش به1357ه.ش تأسیس شد و در سال 1356گچگران به عنوان یک حرفه و تخصص در سال  روستای «جوشکاری»

وش، فرز، موتورججوشکاری نظیر سنگرغم وجود موانعی جهت تهیه ابزارهای اولیه رسمی شروع به کار کرد. علی

کا تقسیم و ه.ش میان شر1361فاز، جوشکاری اخیر به کار خود ادامه داد. سهمیه جوشکاری در سال برش و برق سهسنگ

ساختمان،  به ارائه خدماتی نظیر تیرآهن ه.ش1390دهه تا این جوشکاری اساتید مختلفی در آن مشغول به کار شدند. 

 (.  1400جوشکاری روستای گچگران،)مصاحبه با مدیر نجره منازل پرداخت بان، درب و پسایه

 موتورنمایندگی کرمان. 8ـ3ـ5

مانی به ه.ش در ساخت1394روستای گچگران واقع است، در سال  گرمکه در مجاور چشمه آب «موتورکرمان»نمایندگی 

د نوروزی در عنوان نمایندگی برتر امداه.ش به1395مترمربع شروع بکار کرد. این نمایندگی در فروردین  1200مساحت 

ه ماهه س در موتورشد. نمایندگی کرمان در سطح استان فارس حائز رتبه اوله.ش 1397سطح کشوری انتخاب، و در سال 

ایان ذکر شقرار گرفت.  (CSI)مندی مشتریان ه.ش نیز در بین نمایندگان برتر کشور در حوزه رضایت1399چهارم سال 

طه کارگاهی است که این نمایندگی موفق به رفع کمبودهای شرکت در زمینه تجهیزات، قطعات، گسترش فضای انبار و محو

ممسنی از  گردید. انحصاری بودن در منطقه و شهرستان 2به  4گی از شد که سبب تغییر رتبه وزارت صنعت این نمایند

فریحی ـ تفقدان نمایندگی در شهرهای مجاور و وجود چشمه  در محور مواصالتی شمال به جنوب، جهت برند و استقرار

دهی اتخدمهای آن است. در مجموع، حوزه گرم روستای گچگران در مجاور این نمایندگی از جمله مزیتتوریستی آب

وج، باشت، های کازرون، خشت، فراشبند، گچساران، بهبهان، دهدشت، یاسدربرگیرنده شهرستان موتورنمایندگی کرمان

 (.  1400موتور ممسنی،کرمان مصاحبه با مدیرعاملباشد )مصیری، رامهرمز و اهواز می

 فروشی باغ بهشت گل و نهال. 9ـ3ـ5
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غاز بکار نمود ه.ش در شهر نورآباد آ1380است که طی دهه « فروشی باغ بهشتو نهالگل »یکی از مراکز تولیدی گیاهان، 

ستقر و برای متر مربع م 1734فروشی در زمینی به فعالیت ه.ش به روستای گچگران منتقل شد. این نهال1390و در سال 

ن، شیراز و های ممسنی، کازروزایی کرده است. مقصد صادراتی این مرکز تولیدی دربرگیرنده شهرستانیک نفر اشتغال

 (.1400فروشی روستای گچگران،استان کهگیلویه و بویراحمد است )مصاحبه با مدیر گل و نهال

 مراکز خدماتی و رفاهی . 4ـ5

ز خدماتی دهی مراکز خدماتی ـ رفاهی سکونتگاه گچگران در اَشکال سنتی و مدرن مشهود است. این مراکشیوه خدمات

ای این سکونتگاه هترین مغازهپردازند. یکی از مهمگوناگون به ارائه خدمات به روستائیان می هایغازهعمدتاً به صورت م

ش کاالها با هدف تهیه نیازهای مردم و فرو اصالحات ارضیفعالیت داشت که در دوره « فروشگاه تعاونی»در چارچوب 

کوپن روستایی از  با قیمت مناسب تأسیس شد. با توجه به توزیع ارزاق عمومی بر بنیاد کوپن، این تعاونی در قبال دریافت

تغییر و  داد. بامیار ساکنان، کاالهای اساسی )برنج، گوشت، مرغ، روغن، قند، پنیر و مواد شوینده( را در اختیار ساکنان قر

نگ جتحول در نگرش دولت نسبت به این سیستم، فروشگاه تعاونی گچگران منحل شد. شایان دقت است که از آغاز 

و  «کوپن»، «دفترچه بسیج»های دولت به مردم روستا در چارچوب ه.ش کمک1370تحمیلی عراق علیه ایران تا اواخر دهه 

و در دهه  تغییر یافت« یارانه»ه.ش به 1380ائیان در اواخر دهه رسانی به روستگرفت. نوع کمکصورت « سالگیشصت»

 پرداخت شد.   « معیشتی»ه.ش به صورت 1390

سوپرمارکت  وها بیشتر به صورت هایپرمارکت های این سکونتگاه باید اذعان داشت که این مغازهدر خصوص سایر مغازه

محصوالت  ه.ش صرفا1360ًهایی تا دهه چنین سوپرمارکتکنند. هستند و مایحتاج رومزه ساکنان روستا را تأمین می

اگذاری وها با داری لبنیات وجود نداشت. برخی مغازهرسانیدند؛ چرا که یخچال مخصوص نگهخشکبار را به فروش می

 هاین در صفه.ش و عدم نیاز به مراجعه به شهر نورآباد و ایستاد1360گچگران در دهه  روستای کپسول گاز به ساکنان

رخانه پایش یکی دیگر از مراکز خدماتی این سکونتگاه، کا رسانی به ساکنان داشتند.خدمات طوالنی، نقش بسزایی در

بدیل آرد ته.ش تأسیس شد و فرآیند 1304در سال « بادیآسیاب»محصوالت کشاورزی است. این کارخانه ابتدا به صورت 

ان ممسنی در سال گچگران به عنوان دومین کارخانه شهرستروستای کارخانه نوین داد. با وجود این، میبه گندم را انجام 

ن کارخانه تا ه.ش به کارخانه برقی تبدیل شد. ای1365و در سال  اندازیه.ش با خرید یک دستگاه موتور دیزلی راه1330

ها و ینهزایی در کاهش هزپرداخت و نقش بسه.ش به پایش محصوالتی نظیر برنج، ذرت، جو و گندم 1390اواسط دهه 

ایش محصوالت پجویی در وقت ساکنان این روستا ایفاء کرد؛ چرا که رفت و آمد آنان به سایر مناطق شهرستان جهت صرفه

ا به همراه ره.ش 1390خود را کاهش داد. با وجود این، معضالت ناشی از هزینه سنگ کارخانه، رکود آن در اواخر دهه 

 (.     1400کارخانه پایش محصوالت کشاورزی روستای گچگران،داشت )مصاحبه با مدیر 
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اند. در خصوص های روستای گچگران به ارائه خدمات سوخت، فنی و تعمیراتی و امالک پرداختهها و مغازهبرخی از مکان

ان و مجارو چشمه آب گرم در ورودی ضلع شرقی روستای گچگر CNG توان به جایگاه سوختخدمات سوخت می

سنی به شمار عنوان دومین جایگاه سوخت شهرستان ممه.ش افتتاح شد، به1392ه کرد. این جایگاه سوخت که در سال اشار

شار قوی و ظرفیت پمپ ف 6سکو،  3نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرده است. این جایگاه همچنین دارای  15رود و برای می

در  نی(. از سوی دیگر، مغازه خدمات ف1392ته است )خلیلی،ساع 24رسانی کیلوگرم در دقیقه به صورت خدمات 60

ن سوخت و خودروهایی که قصد تأمی واقع شده است CNGزار و جایگاه سوخت مجاور جاده مواصالتی نورآباد ـ خومه

در خصوص . توانند جهت رفع نقص فنی خودروی خود از خدمات این مغازه بهره ببرند)گاز( از پمپ گاز را دارند، می

و با هدف  چگرانگین امالک روستایی عنوان اولاشاره کرد که به« ارشیا»توان به امالک خدمات امالک روستای گچگران می

ار کرد. شایان ه.ش شروع بک1398ارائه خدماتی نظیر رهن و اجاره منزل، خرید و فروش زمین، ویال، خانه و باغ در سال 

ای گچگران ه.ش در روست1390کچری و نوین همانند کافه در اواخر دهه های برخوردار از ماهیت الذکر است که مغازه

 اندازی شدند که مورد توجه نوجوانان و جوانان این روستا واقع شد. راه

 گیری نتیجه

دهنده شان. نتایج پژوهش نپس از اصالحات ارضی است گچگرانهای تحقیق بیانگر سیر تحوالت اقتصاد روستایی یافته

خش ختی شده است. ببخش عمرانی این سکونتگاه دستخوش دگرگونی عمیقی در ابعاد کالبدی و زیرسااین است که 

واجه گردیده ری و باغداری محدود مبا برخی تغییر و تحوالت نظیر حذف صنایع دستی، دامدانیز  این سکونتگاهتولیدی 

دن به یکجانشینی س از اصالحات ارضی و روی آورتوان رهایی ساکنان از شیوه زیست ایلیاتی پترین دلیل آن را میکه مهم

ت، ولی آالت مدرن سوق پیدا کرده اسگیری از ماشین. با وجود این، بخش کشاورزی به تدریج به سوی بهرهدانست

عال زمینه ف های، برخی کارگاههای تولیدیکارگاه همچنان با کشاورزی مکانیزه فاصله دارد. از سوی دیگر، در بخش

اند. بخش خدمات اجه شدهها با رکود مواند، ولی برخی دیگر از این کارگاهفراهم کرده را برای ساکنان این روستا اییزاشغال

گذاری سرمایه های بنیادین و معیشتی ساکنان گچگران را تأمین کرده است، ولی افزایش سطح رفاهیات مستلزمنیز ضرورت

ی، اقتصاد ای ممسناصالحات ارضی ضمن تزلزل در ساختار ایلی ـ عشیرهگردد که در مجموع، این نتیجه حاصل میاست. 

ا متحول های تولیدی( رهای عمرانی، دامداری، باغداری، کشاورزی، صنایع دستی و کارگاهروستایی گچگران )عرصه

های توسعه هجرای برنامهای اقتصادی این سکونتگاه روستایی با وقوع انقالب اسالمی و اطوری که دگرگونیساخته، به

اکنان و کشاورزی و واحدهای تولیدی کوچک بیش از دامداری مورد عنایت س ه.ش شتاب یافته1400روستایی تا سال 

گچگران ارائه  ها در سکونتگاهبخش هر یک از این سازیفعال راهکارهایی در رابطه بابر این اساس،  قرار گرفته است.

 گردد: می
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ریزی نامهساکنان روستا توسط دهیاری جهت بهسازی و نوسازی کالبدی منازل خود بر اساس بر ترغیب. 1: بخش عمرانی

ازی س. عریض2های این سکونتگاه؛ متناسب با ظرفیت فضایی )فضای جغرافیایی روستای گچگران( و آمایش سرزمین

اری و به دور خیابان اصلی تحت نظر دهی نشینی برخی منازل روستا از حریمخیابان اصلی روستا )خیابان آزادی( و عقب

ا نصب اِلِمان بهای اباالفضل و امام حسین روستا همراه . تأسیس فلکه شیک و مدرن در میدان3از مالحظات خویشاوندی؛ 

مرانی و تأسیسات رسانی دهیاری به ساکنان روستا در زمینه ع. استمرار خدمات4علمی سکونتگاه گچگران؛  نخبگان برجسته

 زیربنایی )آب، جاده، اینترنت، کتابخانه، پارک تفریحی و غیره(

تولید  . ارائه خدمات با کیفیت توسط شرکت تعاونی1: ، دامداری، باغداری و صنایع دستیکشاورزی اتتولید بخش

ن چگراهای آموزشی و توجیهی توسط شرکت تعاونی تولید روستای گ. برگزاری کالس2روستای گچگران به کشاورزان 

هت مکانیزه . رایزنی شرکت تعاونی تولید روستای گچگران با اداره جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی ج3برای کشاورزان 

د و مقبول های آبپایه توسط میرآب معتم. مدیریت تنش4 ی )به ویژه انار( این روستاکردن کشاورزی و تولیدات باغ

ود با ان از باغداران این سکونتگاه جهت فروش محصوالت خ. حمایت شرکت تعاونی تولید روستای گچگر5کشاورزان 

 ر.  . ترغیب زنان مجرب روستا توسط دهیاری برای تولید صنایع دستی و فروش در بازا6قیمت مناسب در بازار 

معاونت ران با زنی دهیاری گچگ. چانه2ها توسط مالکان . آموزش نیروی انسانی این کارگاه1 :تولیدی هایکارگاهبخش 

ه بعمرانی فرمانداری، اداره تعاون روستایی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ممسنی جهت تخصیص وام 

بری و غیره( بزنی، مرغداری، چوهای تولیدی )بلوکهای کارگاهدندهکارآفرینان روستایی برای به حرکت درآوردن چرخ

صدای ممسنی(  خوبان واینستاگرام گچگران؛ دیار ر فضای مجازی )پیجهای تولیدی دها و کارگاه. تبلیغ فعالیت شرکت3

 جهت فروش محصوالت تولیدی خود در بازار. 

. 2کنان روستا ها و ارائه آنها با قیمت مناسبت به سا. افزایش کیفیت و تنوع محصوالت مغازه1: بخش خدماتی ـ رفاهی

یگیری دهیاری . پ3خشکبار و تنقالت در روستا با حمایت دهیاری  های جدید نظیر قصابی، ساندویجی،تأسیس برخی مغازه

 و شرکت تعاونی تولید روستای گچگران جهت تخصیص بودجه و وام از سوی نهادهای ذیربط شهرستان ممسنی به

-صرفهتریان و تر به مشسازی ابزارآالت آن و ارائه خدمات با کیفیتزنی گچگران در راستای مدرنمدیریت کارخانه برنج

ها کتابگاه و کافهاندازی آرایش. راه4زنی شهرستان ممسنی( های برنججویی در وقت ساکنان )عدم مراجعه به دیگر کارخانه

 در روستا. 

 

 منابع و مآخذ

، ایی گچگرانپیشینه و اهداف تأسیس شرکت تعاونی تولید روست(، 1391اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی گچگران )

 شهرستان ممسنی: شرکت تعاونی تولید روستایی گچگران. 
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 ه نورباران،مجل، «گفتگو با یکی از کالنتران ممسنی و تاریخ زنده حوادث یکصد سال اخیر»(، 1393اسکندری، لهراسب )

 . 49شماره 

 ، تهران: انتشارات سمت. جغرافیای روستایی ایران(، 1393افراخته، حسین )

 ت. ، تهران: انتشارات سمهای توسعه روستایینظریه(، 1393ن و ابراهیمی، محمدامیر )یزدی، محمدحسیپاپلی

 ، تهران: انتشارات سمت. طراحی روستایی(، 1396پورطاهری، مهدی )

 شناسی. ت بنیاد فارس، شیراز: انتشارااثرهای پیش از تاریخ، و دوران تاریخی و مشاهیر ممسنی(. 1384فهلیانی، حسن )حبیبی

 مشهد: انتشارات ارسطو. های اجتماعی سکونتگاه گچگران، دگرگونی(، 1400حسینی، سید محمد حسین )

 . 23، شماره مجله نورباران، «شهر نورآباد CNGافتتاح دومین جایگاه سوخت »(، 1392خلیلی، وحید )

 .11سال سوم، شماره ، پژوهشنامه تاریخ ،«گذری بر قانون اصالحات ارضی در ایران»(، 1387زاهد، فیاض )

نتی جامعه سساختار سیاسی ـ اجتماعی و ساز و کارهای قدرت در بافت »(، 1399و حیدری، آرمان ) الهپور، نعمتزکی

 . 30سال هفدهم، شماره  شناسی،فصلنامه انسان، «ایلی، مطالعه موردی در جامعه ایلی کهگیلویه و بویراحمد

بی در نواحی پژوهی پیامدهای امنیتی بحران منابع آآینده»(، 1400مقدم، مصطفی )فخرآباد، محمدمهدی و عسکریزینتی

 . 3دوره چهارم، شماره  فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی،، «مرزی ایران

 ، مرکز آمار ایران. سرشماری نفوس و مسکن روستای گچگران (،1395سالنامه آماری )

-طایفه تحلیل رابطه»(، 1395دقی، وحید و حسینی، سید محمد حسین )قیداری، حمداله، پورطاهری، مهدی، صاسجاسی

لنامه جغرافیا فص ،«گرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی در شرایط انتخاباتی: مطالعه موردی شهرستان نورآباد ممسنی
 . 1، سال چهاردهم، شماره ایو توسعه ناحیه

 . شیراز: کوشامهر، تشتی پر از خون ممسنی دشتی پر از نون و (،1377صادقی، مالگرگعلی )

د روستایی: تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصا»(، 1391اکبر و خسروبیگی، رضا )شایان، حمید، تقیلیو، علی

 . 19، شماره ایفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه، شهرستان ایجرود، «مطالعه موردی دهستان ایجرود باال

تان ، شهرسمیزان تولید و کشت محصوالت کشاورزی روستای گچگران(، 1383شرکت تعاونی تولید روستایی گچگران )

 ممسنی: شرکت تعاونی تولید گچگران. 

شهرستان  ،گانه و متفرقه گچگرانیهای هشتمجموع اراضی زراعی گروه(، 1400شرکت تعاونی تولید روستایی گچگران )

 لید گچگران.  ممسنی: شرکت تعاونی تو

 . 1، سال پنجم، شماره فصلنامه مطالعات ملی، «ساختار اجتماعی عشایر ایران»(، 1393نژاد، جواد )صفی
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ر حوزه انتخابیه دتبیین ژئوپلیتیکی روابط طوایف »(، 1400راد، مراد و صادقی، وحید و حسینی، سید محمد حسین )کاویانی

 . 1، سال هفدهم، شماره فصلنامه ژئوپلیتیک، «ممسنی

سیاسی  نقش کدخدا در تحوالت اجتماعی ـ»(، 1400راد، مراد و حسینی، سید محمد حسین و صادقی، وحید )کاویانی

وره هجدهم، طایفه بکش از ایل ممسنی، مورد مطالعه: بازه زمانی مشروطه تا اصالحات ارضی، فصلنامه دانش سیاسی، د

 . 1شماره 

قتصاد روستایی: ها در پایداری ابخشی به فعالیتنقش تنوع»(، 1395آذر، رضا )یی، محمد و منافیزاده، حسین، والکریم

 . 20شماره  ، سال ششم،فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، شهرستان میاندوآب، «آباد میانیمطالعه موردی دهستان مرحمت

ان شهرست ،فضای مجازی در روستای گچگران، منازل مسکونی و وضعیت دامداری (،1400مشاهده میدانی نگارنده )

 ممسنی، روستای گچگران. 

هرستان ، شگانه کشاورزی گچگرانهای هشتگروه(، 1400مصاحبه با مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستای گچگران )

 ممسنی، روستای گچگران. 

، زنیکزنی، بلوهای تولیدی خشتوضعیت کارگاه(، 1400های تولیدی روستای گچگران )مصاحبه با مدیرعامل کارگاه

شی، فرواطلس بناب، مصالح ساختمانی، نفت و گازوئیل، جوشکاری، پایش محصوالت کشاورزی، گل و نهالدژسازه 

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. داری و گاوداری، مرغ

 باطاتوضعیت زیرساختی و ارتوضعیت کشاورزی،  ،های آبسرچمشه (،1400سپیدان روستای گچگران )مصاحبه با موی

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.  روستای گچگران،

ل روستا ـ شهری؛ تحوالت فضایی روستاهای پیرامون شهر با تأکید بر تعام»(، 1389اله و صادقی، مظفر )زاده، رحمتمنشی

 . 12جم، شماره ، سال پنانداز جغرافیاییمجله چشم ،«مورد: روستاهای پیرامون شهر نورآباد ممسنی

، سال دوازدهم، های تاریخیفصلنامه بررسی، «های راه شاهی: منزلگاه گچگرانمنزلگاه»(، 1356میرفتاح، سید علی اصغر )

 . 2شماره 

، «یرانابررسی تطبیقی قانون اصالحات ارضی و الیحه اصالحی آن در »(، 1399نوروزی، عباس و شهبازی، اسماعیل )

 . 21، شماره 23، سال فصلنامه روستا و توسعه

 یرنا.خبرگزاری ا هکتار زمین کشاورزی در روستای گچگرانِ ممسنی، 150رفع مشکل آب (، 1391هاشمی، سید جواد )

 

 
 


