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 مقدمه. 1
کشورهایی است که به دلیننل دارا  ازجملهکشور ایران 

بعیت آن کمبود مناب  آبی و و به ت خشکمهینبودن اقلیم 

یصننلی موجننب پینندایش زننندگی  یهننایبارننندگ داشننتن

در آن شده است. در یک جمله وجننود مراتنن   ینینشکوچ

 ینینشننکوچیصلی در اغلب نتاط ایران باعث بروز زننندگی 

شده است. لذا کوچ، نوعی سازش محیطی است که بخش 

تطبیننق خننود بننا  منظوربننهمهمی از دامداران کشور ایران 

در  .[4] انننددهیبرگزشرایط اکولننوکیکی ایننن کشننور آن را 

 عنوانبننهنشننینی و شیوه کوچحال حاضر زندگی عشایری 

مننامی ابعنناد اولننین نظننام اجتمنناعی جامعننه بشننری در ت

 [.13] است اجتماعی خود با ایول مواجهاقتصادی و 

با توجه بننه شننرایط خنناص زننندگی جامعننه عشننایری، 

و  ارائننه خنندمات منظوربهدهی عشایر همواره بحث سامان

بننردن سننطح زننندگی جامعننه عشننایری مطننرح بننوده  باال

اسکان عشننایر در قلمننرو  یهاکانون یریگشکل ،[8]است

ایلی، در راستای تفکر توسعه پایدار جامعه عشایری کشور 

و حاصل چننند دهننه تننالش و کوشننش بننرای سنناماندهی 

اول توسننعه  سننالهپنجیضننایی عشننایر اسننت. در برنامننه 

اقتصادی، اجتماعی و یرهنگی، اهمیت و ضرورت مطالعننه 

دار جامعه عشننایر و سنناماندهی برای توسعه پای جانبههمه

جمعیتی مننورد  یهاکانونعشایر داوطلب برای اسکان در 

قننرار گریننت. از آن تنناریو تنناکنون صنندها کننانون  دیننتأک

و  گریتهشنننکلسنننکونتی در منننناطق عشنننایری کشنننور 

شننده  هنناکانونآمنندن  به وجودکالنی برای  یگذارهیسرما

چننون های اسکان در پننی اهنندایی طرحاگرچه  .[13]است

 ،برقراری عدالت، بهبود توسعه انسننانی، پایننداری محیطننی

بننه اجننرا جامعننه عشننایری مننندی ایزایش رینناه و رضننایت

در  اسننکان هننایپننروکه تجننار  بررسننیاند، لیکن درآمده

 رغننمعلننی کننه اسننت آن از حنناکیکشننور برخننی نتنناط 

، از امکانات ایتهیاسکانجامعه عشایری  محدود اریبرخورد

پیامدهای  برخی ریاهی، وضعیت نسبی بهبود و تسهیالت

 بعنند از کهیطوربهاست.  نموده بروز نیز تأمل قابل منفی

مفننرط در  چننرای و بننرداریبهننره قبیننل از مسائلی یضایی

 هننایکانون پیدایش و تخریب شدت اسکان، محل اطراف

 [.18]اسننت به دنبال داشته  را بحرانی یرسایش و تخریب

کننه  انننددهیعتبننر ایننن  محتتینی کهدر این میان هستند 

اسکان عشایر سبب بهبود شرایط مرات  به دلیننل کنناهش 

، هارساختیزیابی به بهبود شرایط دست [6] یشار بر مرات 

 اسننکان یهنناکانونو بهداشتی مناسب در  شرایط آموزش

 در شننمال غربننی چننینکننه  یامطالعهطی . گرددیم [7]

حل یک مشننکل و  عنوانبهاز یرآیند اسکان  ،دیدانجام گر

کننه  شننودیمننیاد کرده و بیننان  تربزرگمشکل  کایجاد ی

یش استفاده از مناب  آ ، کنناهش اسکان عشایر سبب ایزا

کارآمدی استفاده از آ  و تخریب مناب  آبی مناطق مورد 

اسکان را به لحاظ اکولوکیکی  تیدرنهامطالعه شده است، 

بنندتر شنندن شننرایط دانسته که سننبب  و اقتصادی ناپایدار

 [.2]اجتماعی و اکولوکیکی گردیده است

به بررسننی پیامنندها و راهکارهننای  دیگر ایدر مطالعه

گزیده شده اسکان عشایر در ایران بننا نگرشننی بننر تجربننه 

. در ایننن مطالعننه از ه شده استدشت بکان یارس پرداخت

هننای سه شیوه مشاهدات میدانی، مصاحبه در قالب گننروه

ه موردی عمیق بهننره گریتننه شنند. نتننایج متمرکز و مطالع

نشان داد که توزی  امکانننات بننه خانوارهننای اسننکان داده 

های جمعیتننی و سننایر شننرایط شده بدون توجه به ویژگی

عالوه بر این پننایین بننودن  خانوارهای عشایری بوده است.

یپسننتهای زراعننی واگننذار شننده بننه دلیننل کیفیت زمین

محنندودیت مننناب  آبننی ، و شرایط اقلیمی منطتننه یوبلند

و ناکایی بودن میننزان دانننش ینننی و مهننارتی  دشت بکان

بننوده  هاآناهم  های کشاورزی ازخانوارها در مورد یعالیت

هننای بننه بررسننی نتننش طننرحکننه ای در مطالعه .[4]است

اسننکان در توسننعه اقتصننادی و اجتمنناعی عشننایر اسننتان 

 آمدهدسننتبه جینتنناپرداختننند.  کهگیلویننه و بویراحمنند

تننأثیر متبننت اسننکان عشننایر بننر وضننعیت  دهندهنشننان

تأثیر اقتصادی اسکان  وجودنیباااست. بوده اجتماعی آنان 

نیننز هننای عشننایر دارایننی حننالنیدرععشایر اندک بوده و 

 تولینند سننطح عالوه بننر اینننتغییر چندانی نیایته است. 
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 از و یایتننه کنناهش عشایر و دامی کشاورزی محصوالت

. [12]اسننت شننده کاسته اسکان از پس عشایر دام تعداد

مطالعننه اثننرات اجتمنناعی، اکولننوکیکی و سننالمت اسننکان 

عشننایر  کننه کندیمجوام  عشایری در کشور اتیوپی بیان 

 یهاطرحدالیلی مختلفی برای استتبال و عدم استتبال از 

از  یمننندبهرهاسکان دارند. از جمله دلیل استتبال عشایر 

آ  و بهداشننت و دیگننر تسننهیالت، تحصننیل کودکننان و 

برقراری ارتباطات اجتماعی بیشتر و عدم استتبال عننادت 

یمننعشننایری را  یهایرهنگو حفظ  یکوچ روبه زندگی 

نام برد. وی همچنین بیان کننرد کننه اسننکان عشننایر  توان

اثرات متبت و منفی را بر زننندگی عشننایر داشننته اسننت و 

ایجنناد تتاضننا و ایننزایش  لیننبننه دلن اسننکا یهاطرحلزوم 

انتظارات یراهم کردن شرایط زندگی بهتر برای ایننن قشننر 

اسکان به حال خننود  یهاطرحاست و نباید پس از اجرای 

 .[16]رها شوند

از استان خراسان شمالی از جمله مننناطتی اسننت کننه 

 صورتبهطرح اسکان عشایر ابتدائی مطالعات  1374سال 

. لننیکن انجام گردید منطته دوین شیرواندر موردی ابتدا 

یننک دهننه بیش از  متأسفانه در حال حاضر پس از گذشت

خانوار عشایری  12طرح اسکان تنها تعداد  عملی از اجرای

هننای در سننالعالوه بر این  .انداسکان یایتهاین منطته در 

میاندشننت منطتننه نظیر از استان  اخیر در مناطق دیگری

گلننول منطتننه ، سننملتان جیرانسو مانه ومنطته این، اسفر

های زیاد جه اسفراین با صرف هزینهقلعهمنطته شیروان و 

از متتاضننیان جامعننه نام اولیننه نیننز ثبت مطالعات انجام و

هننای امننا زمینننه پذیریتننه صننورتعشایری جهت اسننکان 

 رسنندبه نظننر مننیلذا  .تاکنون یراهم نگردیده است اسکان

های اسکان عشایر در استان خراسان شمالی به دلیل طرح

خانوارهننای عشننایری در شهرسننتان  تعداد کمی ازاسکان 

در سننایر  ی عشننایریشننیروان و عنندم اسننکان خانوارهننا

 بننا مویتیننت چننندانی روبننرو نبننوده های استان،شهرستان

حاضننر تننالش شننده مطالعه در  با توجه به این مهم، .ستا

طننرح اسننکان  یشرویپهای چالش و است تا اوالً مشکالت

عشایر در استان خراسان شننمالی از دینندگاه کارشناسننان 

اداره کنننل امنننور عشنننایری اسنننتان منننورد شناسنننایی و 

جهننت عملننی راهکارهننایی بندی قرار گیرد و ثانینناً اولویت

اسننتان ارائننه عشننایر در طرح اسکان ری  مشکالت موجود 

 گردد.

 

 شناسی تحقیقروش. 2
از ابنننزار  وتحلیلنننی اسنننت -روش تحتینننق توصنننیفی

آوری اطالعننات بهننره گریتننه شننده پرسشنامه جهت جم 

نفننر از کارشناسننان  12است. جامعه آماری ایننن تحتیننق 

شننامل: )ادارات امننور عشننایری اسننتان خراسننان شننمالی 

، نفننر( 6) ، بجنننوردنفننر( 2) های مانه و سملتانشهرستان

هننای دارای سننایت (نفننر( 2) و اسننفراین نفننر( 2) شیروان

بندی مشکالت اولویت منظوربه باشند.می اسکان عشایری

اسکان عشایر در استان  اجرای طرح یشرویپهای و چالش

 (AHP1) خراسان شمالی از روش تحلیل سلسله مراتبننی

اسننتفاده Expert Choice 2000 ایننزاربا اسننتفاده از نننرم

متایسه معیار دو بخش شامل:  ازمذکور  پرسشنامه .گردید

ی مناسب جهت هاو زیرمعیارها با یکدیگر و متایسه گزینه

نسننبت بننه هننای موجننود در اسننکان عشننایر رینن  چننالش

بننوده اسننت. انتخننا  هننر یننک از معیارهننا،  زیرمعیارهننا

های مناسننب رینن  مشننکالت گزینه تیدرنهازیرمعیارها و 

موجود در یرآیند اسننکان بننا در نظننر گننریتن هننر یننک از 

ای و نظننر با اسننتفاده از مننناب  کتابخانننهاصلی،  معیارهای

حوزه مطالعاتی مربوطه انجام گریننت.  کارشناسان مختلف

اسننکان عشننایر  بننرثیرگننذار أمعیار ت 5تعداد  بدین ترتیب

یرهنگننی و ، ریننزیمنندیریتی و برنامننه: شننامل معیارهننای

حاصننل از  محیطی،دامداری و زیست، کشاورزی، اجتماعی

بننرای هننر  زیرمعیار 29 عیین و سپسنظرات کارشناسان ت

 6 صورت گریته،های پس از بررسی که یک بیان گردیدند

تعیننین  زیرمعیننار مهننم 23 در نهایننتزیرمعیننار حننذف و 

 7)از  ریننزیمنندیریتی و برنامننهگردینند. بننر ایننن اسنناس 

 
1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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 کشاورزی(، زیرمعیار 6)از  یرهنگی و اجتماعی(، زیرمعیار

 محیطننیو زیسننت( زیرمعیننار 3و  4 به ترتیب) دامداریو 

 6 ( تشکیل شنندند. عننالوه بننر ایننن،زیرمعیار 3)هر یک از 

روی اسننکان راهکار مناسننب جهننت رینن  مشننکالت پننیش

اصننالح سنناختار موجننود در نظننام اجرایننی و  :1Cشننامل  

ایننزایش مشننارکت عشننایر در  :2Cریننزی کشننور برنامننه

های ایزایش همکاری دسننتگاه :3Cریزی مدیریت و برنامه

ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشننایری  :4Cاجرایی 

5C:  های اسکان و بخشی به تولید و اشتغال در کانونتنو

6C: یایته نیز  های عشایر اسکانارتتاء دانش ینی و مهارت

سنناختار سلسننله مراتبننی  1در شننکل  د.دنننانتخننا  گردی

و زیننر  ارهننایمع، عشننایری اسننکان هنناچالشبندی اولویت

امروزه یرآیند سلسله مراتبی بننه  آورده شده است. ارهایمع

های های مدیران در بخشگیریای در تصمیمنحو گسترده

گیننرد. اسنناس ایننن روش مختلف مورد استفاده قننرار مننی

هننا و امکننان بررسننی سننناریوهای متایسننه زوجننی گزینننه

بننا یرآیننند تحلیننل سلسننله مراتبننی . [3]مختلننف اسننت

گیننری شننرو  بننندی عناصننر تصننمیمشناسننایی و اولویننت

از موضو  مورد  ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی شود.می

نخستین گام  آمده است( 1)مشابه آنچه در نمودار بررسی

و اهننداف، ریتننه  یند تحلیل سلسله مراتبی به شمارآدر یر

همننین سنناختار  در هنناآنها و نیز ارتبنناط گزینه، معیارها

ای از یرآیننند خالصننه 1در نمننودار شننود. داده مننینشننان 

 تحلیل سلسله مراتبی آورده شده است.

 

 AHPقالب عمومی مدل سلسله مراتبی در  .1نمودار 

 

یند تحلیننل سلسننله مراتبننی شننامل آیر مراحل بعد در

وزن )ضننرایب اهمیننت( معیارهننا و زیرمعیارهننا،  محاسننبه

نهننایی  محاسننبههننا، )وزن( گزینه ضریب اهمیت محاسبه

 .[17]ها استبررسی سازگاری منطتی قضاوت و هاگزینه

 زوجی مقایسه. 1. 2

 (وزن)مرحلننه بننرای تعیننین ضننریب اهمیننت ایننن در 

و وارد  هنناآنرها اقدام به متایسه زوجی معیارها و زیرمعیا

د. مبنای قضاوت در این وشمیایزار اطالعات به نرم نمودن

اسنناس آن و بننا  کننه بننر آورده شده است 1جدول در امر 

نسننبت بننه  i توجه به هدف بررسی شنندت برتننری معیننار

با هم  دودوبهتمامی معیارها  و شودتعیین می j ،ijaمعیار 

 .[17]شوندمتایسه می

.. 

.. 

.. 

 هدف 

 1معیار   2معیار   nمعیار  

 nمعیار زیر  2معیار زیر  1معیار زیر 

 n گزینه  1گزینه   2 گزینه 

1سطح   

2سطح   

3سطح   
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 زوجی هایمقیاس مقایسه .1جدول 

 متدار عددی تعریف شرح

 9 العاده زیادیوقاهمیت  شودمیبسیار زیاد ترجیح داده  دیگرشاخص نسبت به شاخص  یک

 7 اهمیت خیلی بیشتر شودکاماًل ترجیح داده می دیگرشاخص به شاخص  یک

 5 ترجیح زیاد شوددیگر ترجیح داده میشاخص  بهشاخص  یک

 3 ترجیح نسبی شوددیگر تا حدی ترجیح داده میشاخص  بهشاخص  یک

 1 یکساناهمیت  اندیکسان در یعالیت سهیم طوربهدو شاخص 

 8و  6، 4، 2 - های بینابینارزش

   .[17]خذ: أم

 

شوند ثبت می n×nهای زوجی در یک ماتریس متایسه

مننناتریس متایسنننه دو دوئنننی معیارهنننا،  ،و اینننن مننناتریس

] n×nijA=[a شود. عناصر این ماتریس همگی نامیده می

اصننل شننروط معکننوس در یرآیننند متبت بوده و با توجه به 

و  ijaدر هر متایسه زوجی دو متدار عننددی  سلسله مراتبی

ija/1 .بعد از تعیین ضرایب اهمیت معیارهننا  خواهیم داشت

گننردد. در مننیها تعیننین و زیرمعیارها ضریب اهمیت گزینه

اهمیننت  ،تعیین ضریب اهمیت معیارها برخالفاین مرحله 

ها در ارتباط با هننر گزینه مالک نبوده و ارجحیت هر یک از

یک از زیرمعیارها و یا معینناری کننه زیرمعیننار ننندارد مننورد 

 .[17]گیردقضاوت قرار می

 قیتلف .2. 2

اصول این کار از اصل ترکیب سلسله مراتبننی سنناعتی 

که منجر به یک بننردار اولویننت بننا در نظننر گننریتن همننه 

شننود هننا در تمننامی سننطوح سلسننله مراتبننی مننیقضاوت

 کند.می استفاده

𝐹𝑗 = ∑ ∑ WkWi(gij)

m

i=1

n

k=1

 

ضریب اهمیت  j ،kWامتیاز نهایی گزینه  jF که در آن

امتیاز گزینه  ijgو  iضریب اهمیت زیرمعیار  k ،iWمعیار 

j  در ارتباط با زیرمعیارi است. 

 بررسی سازگاری. 3. 2

ها در نظننر روشی که برای بررسی سازگاری در قضاوت

 به نام ضریب ناسننازگاری شود، محاسبه ضریبیگریته می

(I.R.است که از تتسیم شنناخص ناسننازگاری ) (I.I. بننه )

ایننن  اگننرشننود. ( حاصل مننی.R.I) شاخص تصادیی بودن

هننا باشنند، سننازگاری در قضنناوت 1/0از  ترکوچننکضریب 

هننا باینند در قضنناوت صننورت نیننادر غیر است  موردقبول

منناتریس متایسننه زوجننی  گریدعبارتبننهتجدیدنظر شود. 

 تشکیل شود: معیارها باید مجدداً

𝐼. 𝐼. =
ƛmax − 𝑛

𝑛 − 1
 

 شاخص تصادیی بودن نیز با توجه بننه تعننداد معیارهننا

(n:از جدول زیر قابل استخراج است ) 

 (.R.I) شاخص تصادفی بودن .2جدول 

... 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 n 

... 51/1 49/1 45/1 41/1 32/1 24/1 12/1 9/0 58/0 0 R.I. 

 .[17]خذ: أم
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 ی اسکان عشایرهاچالشبندی ساختار سلسله مراتبی اولویت .1شکل 

 

  

فقدان تفکر جامع نگر و عدم توجه به ابعاد و پیامد های اجتماعی اسکان عشایر  

ن هاسستی مشارکت مردم در فرآیند اسکان و درنتیجه ناپایداری بسیاری از کانو  

یکجانشینیعدم انطباق عشایر با شرایط جدید زندگی   

 عدم ارائه آموزش های الزم در جهت انصراف از کوچ و تقویت گرایش به اسکان

 بروز برخی ناهنجاری ها درکانون های اسکان و تعارض بین عشایر و روستائیان

جامعه نگرش بخشی به مسائل عشایری و غفلت از نیاز های پیچیده و فرابخشی این  

های اسکان عشایری کمبود منابع آبی درکانون  

 پایین بودن کیفیت زمین های زراعی

ناکافی بودن میزان دانش فنی کشاورزی خانوار های عشایری  

 عدم دسترسی به نهاده ها، تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی

 عدم کشت علوفه در حد مورد نیاز دام داران در فصل سرما

تغذیه دام ها در فصل سرماکمبود علوفه موجود در منطقه جهت   

 نبود سرپناه جهت نگهداری دام ها در فصل سرما

طوالنی شدن دوره حضور دام در سطح مراتع و افزایش فشار چرا  

 محدودیت های منابع آبی و خاکی در قلمرو عشایر برای اسکان

قوق به حتصمیم گیری های غیر مرسوم برای اراضی محدوده زیست عشایر بدون توجه 

 نبود جایگاه مناسب اسکان عشایر در نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور

ورعدم درک ضرورت اسکان از سوی برخی افراد موثر در تصمیم گیری های کالن کش  

رحاجرای برنامه ها و صرف اعتبار در خارج از چارچوب ط برایعدم تامین اعتبار کافی   

اسکان و کمبود همکاری بین دستگاه های اجرایی ذیربطچند بخشی بودن طرح   

 عدم ثبات مدیریت ها و ناپیوستگی خط مشی آنها

 عدم مطالعات کافی و فقدان نظارت بر مطالعات در زمینه اسکان عشایر

کاناستمرار کوچ بعد از اسکان و ناتوانی در لغو پروانه های چرای دام در سایت های اس  

 

 

 

 

 

اولویت بندی 

مشکالت و چالش 

های  موجود در 

اسکان عشایر و 

کانون های 

اسکان عشایری 

استان خراسان 

 شمالی

 

 سطح سوم: زیر معیارها سطح اول: هدف

 مدیریتی و برنامه ریزی اسکان عشایر

 فرهنگی و اجتماعی

 کشاورزی

 دامداری

 زیست محیطی

 سطح دوم: معیارها



   خشک با استفاده از...یمهمناطق ن یکوهستان یهاروزانه در حوضه یانجر سازییهشب

 

 117 

 نتایج . 3
نتایج متایسننه بررسننی معیارهننای اصننلی  2 نمودار

جامعننه عشننایری اسننتان خراسننان  اسکان برتأثیرگذار 

 گرددگونه که مالحظه میدهد. هماننشان می شمالی

ریزی و یرهنگی و اجتماعی برنامهدو معیار مدیریتی و 

بیشننترین ( 314/0)و ( 433/0)به ترتیننب بننا ضننرایب 

بننه خننود اختصنناص اهمیت را در بین معیارهای اصلی 

دامننداری،  هننایمعیاربننه ترتیننب نیز  ازآنپس. اندداده

های بعنندی قننرار در اولویتمحیطی کشاورزی و زیست

درصد کل  7/1عشایر ایران با توجه به اینکه . اندگریته

هننزار تننن  175دهننند و یمجمعیت کشور را تشننکیل 

درصنند گوشننت تولینندی کشننور( تولینند  20گوشننت )

ای ایننن ینننههزکنند، ولی سهم اعتبننارات جنناری و یم

درصد از کننل اعتبننارات  دهمکیبخش ناچیز و معادل 

المللننی بین اجالسطور که در بیانیه همان کشور است.

مفهننوم  ،آمننده اسننت 1371عشایر و توسننعه در سننال 

اسننکان نیازمننند بننازنگری اسننت. اسننکان بننه معنننای 

برنامه و غیراقتصادی نیست، بلکه عبارت سازی بیخانه

یایته یضننایی، اجتمنناعی و ریزی سازماناست از برنامه

انسننانی و حمایننت از  اقتصادی که امکان توسعه مناب 

ضروری اسننت تننا در لذا . [11]آوردم میمرات  را یراه

 ریننزی )شننامل:به مسائل مدیریتی و برنامهگام نخست 

اعتبننار تننأمین اسکان عشننایر، جهت یابی مناسب مکان

ها، مطالعات کننایی و نظننارت اجرای برنامه جهتکایی 

( و ... ربننطیذهننای از سوی دستگاهبر مطالعات دقیق 

 صورت گیرد.توجه جدی  در یرآیند اسکان عشایر

 

 مقایسه معیارهای اصلی تأثیرگذار بر اجرای طرح اسکان عشایر خراسان شمالی .2 نمودار

 

 دودوبننه صننورتبهرا زیرمعیارهننا متایسه  3 جدول

نتایج کلی متایسه دوتننایی زیرمعیارهننا  دهد.نشان می

معیننار منندیریتی و رابطننه بننا دهنند کننه در نشننان می

چندبخشی بودن طرح اسننکان و ریزی، زیرمعیار برنامه

یربط بننا ذی اجرایی هادستگاهکمبود همکاری در بین 

در  تأثیرگننذاری رابیشننترین ( 266/0)ضریب اهمیننت 

سننان اسننتان خرا اسننکان عشننایر اجرای نامطلو  طرح

ر اعتبنناتننأمین زیرمعیننار عنندم  دو .است شمالی داشته

و گنناهی صننرف اعتبننارات  هابرنامننهکایی برای اجرای 

بننود نی طننرح و هاهنندفموجننود خننارج از چننارچو  

و ریننزی برنامننه در نظننام یرعشاجایگاه مناسب اسکان 

( و 187/0اجرایی کشور به ترتیب با ضننریب اهمیننت )

یارهننای معسننوم زیرهننای دوم و ( در اولویننت166/0)

ریننزی تأثیرگننذار بننر مرتبط با معیار مدیریتی و برنامه

هننای اسننکان عشننایر خراسننان اجرای نننامطلو  طننرح

 شمالی قرار دارند.

دهنند کننه از یمعالوه بر این اطالعات جدول نشان 

دیدگاه نمونه مننورد مطالعننه، عنندم مطالعننات کننایی و 

ر و نیز یتدان نظارت بر مطالعات در زمینه اسکان عشای

ر اسننتمرا و ی اسننکانهابرنامننهاجننرای ر عدم نظارت بنن

در لغننو اسننکان و ننناتوانی منندیریت طننرح ز کوچ بعد ا

های اسنننکان یتدر سنننا هنننادامی چنننرای هاپرواننننه
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یارهننای معترین ضرایب اهمیننت را در بننین زیننر یینپا

ریننزی بننه خننود مننرتبط بننا معیننار منندیریتی و برنامننه

یمنناند. مشیری و موالیی چنننین بیننان اختصاص داده

انجام اقدامات پژوهشی رهیایتی برای توسعه که  کنند

آینند و بننر ایننن باورننند کننه عشایری ایران به شمار می

و  مسننائلهمکاری جمعیت عشننایری بننرای شناسننایی 

 هنننای ممکنننن الزم حلمشنننکالت جهنننت ینننایتن راه

 .[10] است

 بندی اهمیت زیرمعیارها نسبت به یکدیگر. اولویت3جدول 

نرخ 

 ناسازگاری

اولویت 

 اهمیت
 درصد

ضریب 

 اهمیت
 زیرمعیار

معیارهای 

 اصلی

04/0 

 ریزی و اجرایی کشورنبود جایگاه مناسب اسکان عشایر در نظام برنامه 166/0 6/16 3

مه
رنا

و ب
ی 

یت
یر

مد
ی

یز
ر

 

 های کالن کشورگیریدر تصمیم مؤثرعدم درک ضرورت اسکان از سوی برخی ایراد  125/0 5/12 4

 ها و صرف اعتبار در خارج از چارچو  طرحاجرای برنامه برایعدم تأمین اعتبار کایی  187/0 7/18 2

 ربطیذهای اجرایی بخشی بودن طرح اسکان و کمبود همکاری بین دستگاهچند 266/0 6/26 1

 هاآنمشی ها و ناپیوستگی خطعدم ثبات مدیریت 119/0 9/11 5

 عدم مطالعات کایی و یتدان نظارت بر مطالعات در زمینه اسکان عشایر 070/0 7 6

 های اسکانهای چرای دام در سایتاستمرار کوچ بعد از اسکان و ناتوانی در لغو پروانه 068/0 8/6 7

09/0 

 های اجتماعی اسکان عشایرنگر و عدم توجه به ابعاد و پیامدجام  یتدان تفکر 192/0 2/19 3

ی
اع

تم
اج

 و 
ی

نگ
ره

ف
 

 هامشارکت اندک مردم در یرآیند اسکان و در نتیجه ناپایداری بسیاری از کانون 418/0 8/41 1

 عدم انطباق عشایر با شرایط جدید زندگی یکجانشینی 06/0 6 4

 های الزم در جهت انصراف از کوچ و تتویت گرایش به اسکانعدم ارائه آموزش 057/0 7/5 5

 های اسکان و تعارض بین عشایر و روستائیانها درکانونبروز برخی ناهنجاری 036/0 6/3 6

 نگرش بخشی به مسائل عشایری و غفلت از نیازهای پیچیده و یرابخشی این جامعه 237/0 7/23 2

08/0 

 های اسکان عشایریمناب  آبی درکانونکمبود  538/0 8/53 1

ی
رز

او
ش

ک
 

 های زراعیپایین بودن کیفیت زمین 320/0 32 2

 های عشایریناکایی بودن میزان دانش ینی کشاورزی خانوار 072/0 2/7 3

 آالت کشاورزیها، تجهیزات و ماشینعدم دسترسی به نهاده 07/0 7 4

01/0 

 در حد مورد نیاز دامداران در یصل سرماعدم کشت علویه  199/0 9/19 2

ی
دار

دام
 

 ها در یصل سرماکمبود علویه موجود در منطته جهت تغذیه دام 665/0 5/66 1

 ها در یصل سرمانبود سرپناه جهت نگهداری دام 136/0 6/13 3

14/0 

 طوالنی شدن دوره حضور دام در سطح مرات  و ایزایش یشار چرا 139/0 9/13 3

ت
س

زی
ی

یط
ح

م
 

 های مناب  آبی و خاکی در قلمرو عشایر برای اسکانمحدودیت 686/0 6/68 1

 هاآنهای غیر مرسوم برای اراضی محدوده زیست عشایر بدون توجه به حتوق گیریتصمیم 175/0 5/17 2
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در رابطه با معیار بخش یرهنگننی و اجتمنناعی، مشننارکت 

ناپایننداری بسننیاری  جننهیدرنتاندک مردم در یرآیند اسکان و 

( 418/0های هدایتی با ضریب اهمیت )کانون ژهیوبهها کانون

زیرمعیار این بخننش بیننان گردیننده اسننت.  نیترمهم عنوانبه

ی هنناطرحالمللی حاکی از آن است که مویتیت ینبتجربیات 

ی اقشننار مختلننف جامعننه یکرهمهمکاری و  درگروی اتوسعه

ی مشننارکتی برنامننه اسننکان هاپژوهشاست، بنابراین اجرای 

جهت همکنناری هننر چننه بیشننتر جامعننه عشننایری در کلیننه 

 [.4ضروری است] کامالً هاطرحگونه ینامراحل 

هننای اسننکان کانون زیرمعیننار کمبننود مننناب  آبننی در

از لحنناظ  های زراعننیکیفیت زمینعشایری و پایین بودن 

شرایط اقلیمی به ترتیب با ضرایب اهمیت  و یوبلندیپست

مشکالت مرتبط بننا  نیترمهم عنوانبه( 32/0( و )538/0)

معیار کشاورزی در خصوص طرح اسکان جامعه عشننایری 

اننند. نتیجننه مطالعننه استان خراسان شمالی بیان گردیننده

ته عشایر اسکان یایته که کمبود مناب  آبی در منط حیاتی

مشننکالت عشننایر  نیترمهمیکی از  عنوانبهدشت بکان را 

. [4]داننند خننود مؤینند ایننن مطلننب اسننتاسکان یایته می

موجود منطته اسکان عشننایر جهننت تغذیننه  علویهکمبود 

( و زیرمعیار 665/0یصل سرما با ضریب اهمیت )ر د هادام

قلمرو عشننایر بننرای ر خاکی دو های مناب  آبی یتمحدود

 عنوانبننه( بننه ترتیننب 686/0اسکان بننا ضننریب اهمیننت )

مشننکالت مننرتبط بننا معیارهننای دامننداری و  نیتننرمهم

محیطی در اجننرای طننرح اسننکان عشننایر خراسننان زیست

تننوان عنندم است. در ایننن زمینننه می دهیگردشمالی بیان 

های اسننکان یننابی سننایتمطالعات کایی در خصوص مکان

مهدوی و همکنناران نیننز یل این امر دانست. عشایری را دل

توجننه بننه آمننایش سننرزمین جهننت توسننعه هماهنننگ و 

های شهری، روستایی و عشایری را یکپارچه همه زیستگاه

های اجرایننی بننرای توسننعه در کنار همکاری همه دستگاه

تنننرین ضنننامن تحتنننق پاینننداری بلندمننندت هنننا را مهمآن

 .[8]دانندهای اسکان عشایری میکانون

در رینن   مننؤثرراهکارهننای بننندی اولویننت 3 نمننودار

را  اسننتانروی اجرای طرح اسننکان عشننایر مشکالت پیش

اصننالح  گننرددگونه که مالحظننه مننیهمان دهد.نشان می

ریننزی کشننور و ساختار موجود در نظننام اجرایننی و برنامننه

های اجرایی هم پیوند برای انجام ایزایش همکاری دستگاه

در زمینه حمایت  ژهیوبهوظایف قانونی در مناطق عشایری 

( 215/0)و ( 229/0)با ضننرایب به ترتیب از اسکان عشایر 

جهننت های مطرح دارای بیشترین ارجحیت در بین گزینه

نیننز  ازآنپس .باشندری  مشکالت اسکان عشایر استان می

ایزایش مطالعات و تحتیق در مسائل عشننایری و ایننزایش 

ریننزی توسننعه در مشننارکت عشننایر در منندیریت و برنامننه

. ایزایش مشننارکت اندگریتهقرار  سوم و چهارمهای اولویت

، تنو  بخشی طرح اسکانریزی عشایر در مدیریت و برنامه

های انوندر ک ژهیوبهبه تولید و اشتغال در جامعه عشایری 

ریزی درست برای اسننتفاده از تواند با برنامهاسکان که می

کید بر مشننارکت أزیست متنو  جامعه عشایری با تمحیط

 و همچنننین ارتتنناء دانننش ینننی وگننردد  اجننرامردمننی 

های کشنناورزی و های عشایر اسکان یایته در زمینهمهارت

راهکارهننای دیگننر  عنوانبننههای جانبی کشاورزی یعالیت

هننای اسننکان عشننایری در مشکالت موجود در سایتری  

 .قرار دارندهای بعدی اولویت

 

 اسکان عشایر خراسان شمالیاجرای طرح  رویمشکالت پیشدر رفع  مؤثرراهکارهای بندی اولویت . 3 نمودار
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بندی راهکارهای رینن  مشننکالت اجننرای اولویت 4جدول 

نسننبت بننه معیارهننای اصننلی نشننان طرح اسننکان عشننایر را 

دهنند کننه اطالعات این جدول نشان می گریدانیببه .دهدمی

راهکننار دارای های اصننلی کنندام یک از معیار خصوص هردر 

اجننرای طننرح مشننکالت تواننند بننرای رینن  و می بودهاولویت 

. قرار گیرداستفاده  الی مورداسکان عشایر استان خراسان شم

اصالح ساختار موجود در نظننام  ،دیدگاه نمونه مورد مطالعهاز 

راهکننار جهننت  نیترمهم عنوانبه ریزی کشوراجرایی و برنامه

 ،ریننزیری  مشننکالت مربننوط بننه معیننار منندیریتی و برنامننه

 عنوانبننه ریننزیایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامننه

راهکننار جهننت رینن  مشننکالت مربننوط بننه معیننار  نیتننرمهم

ایننزایش پننژوهش و تحتیننق در مسننائل  ،یرهنگی و اجتماعی

راهکننار جهننت رینن  مشننکالت  نیتننرمهم عنوانبننه عشایری

های ایننزایش همکنناری دسننتگاهو  مربوط به معیار کشاورزی

راهکار جهت ری  مشکالت مربننوط  نیترمهم عنوانبه اجرایی

 اند.محیطی ارزیابی گردیدهزیست معیار دامداری 2به 

 بندی راهکارهای رفع مشکالت اجرای طرح اسکان عشایر نسبت به معیارهااولویت .4جدول 

 معیارهای اصلی در رفع مشکالت اجرای طرح اسکان عشایر مؤثرراهکارهای  ضریب اهمیت اولویت

1 154/0 1C:  ریزی کشورموجود در نظام اجرایی و برنامهاصالح ساختار 

 ریزیمدیریتی و برنامه

3 081/0 2C: ریزیایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامه 

2 119/0 3C: های اجراییایزایش همکاری دستگاه 

4 056/0 4C: ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری 

5 039/0 5C: های اسکانتنو  بخشی به تولید و اشتغال در کانون 

6 031/0 6C: های عشایر اسکان یایتهارتتاء دانش ینی و مهارت 

2 055/0 1C: ریزی کشوراصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامه 

 فرهنگی و اجتماعی

1 066/0 2C: ریزیایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامه 

6 026/0 3C: های اجراییایزایش همکاری دستگاه 

3 046/0 4C: ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری 

4 032/0 5C: های اسکانتنو  بخشی به تولید و اشتغال در کانون 

5 031/0 6C: های عشایر اسکان یایتهارتتاء دانش ینی و مهارت 

4 009/0 1C:  ریزی کشوراجرایی و برنامهاصالح ساختار موجود در نظام 

 کشاورزی

5 008/0 2C: ریزیایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامه 

2 016/0 3C: های اجراییایزایش همکاری دستگاه 

1 032/0 4C: ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری 

3 011/0 5C: های اسکانتنو  بخشی به تولید و اشتغال در کانون 

3 011/0 6C: های عشایر اسکان یایتهارتتاء دانش ینی و مهارت 

5 01/0 1C: ریزی کشوراصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامه 

 دامداری

5 01/0 2C: ریزیایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامه 

1 036/0 3C: های اجراییایزایش همکاری دستگاه 

2 029/0 4C: ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری 

3 023/0 5C: های اسکانتنو  بخشی به تولید و اشتغال در کانون 

4 014/0 6C: های عشایر اسکان یایتهارتتاء دانش ینی و مهارت 

4 007/0 1C: ریزی کشوراصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامه 

 محیطیزیست

3 01/0 2C: ریزیایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامه 

1 016/0 3C: های اجراییایزایش همکاری دستگاه 

2 012/0 4C: ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری 

3 01/0 5C: های اسکانتنو  بخشی به تولید و اشتغال در کانون 

4 007/0 6C: های عشایر اسکان یایتهارتتاء دانش ینی و مهارت 
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 گیرینتیجه بحث و .4
یرآیننند تحلیننل سلسننله  یریکارگبهدر این پژوهش با 

روی اجننرای طننرح اسننکان عشننایر مراتبی مشکالت پننیش

 نتایج نشننان داد کننهبندی گردید. خراسان شمالی اولویت

معیننار  نیتننرمهم عنوانبننهریننزی معیار مدیریتی و برنامننه

جامعننه اسننکان اجننرای طننرح اثرگننذار بننر عنندم مویتیننت 

 کننهنیابننا توجننه بننه  .اسننتاستان بیان گردیده  عشایری

جامعننه عشننایری هننای اسننکان کلیننه ابعنناد زننندگی طرح

سیاسننی، اجتمنناعی، اقتصننادی، یرهنگننی، بعد  خصوصبه

، الزم است که با دهدرا تحت تأثیر قرار می .اکولوکیکی و ..

 ریننزیاساس یننک روش برنامننه تر و بربرخوردی تخصصی

گیننرد. اصننالح سنناختار قننرار اجننرا مورد ارزیابی و  اصولی

، شننناخت ریننزی کشننورموجود در نظام اجرایننی و برنامننه

های مختلننف و به سازمان عشایراهمیت و ضرورت اسکان 

های مرتبط با ها و نهادازماندر نتیجه همکاری منسجم س

راهکارهننای  عنوانبهخانوارهای عشایری و یرآیند اسکان، 

توانننند مننیریننزی کنناهش مشننکالت منندیریت و برنامننه

نشننان [ 9و  5، 1]نتننایج مطالعننات  قرار گیرند. موردتوجه

یایتننه در دهد کننه وضننعیت اقتصننادی عشننایر اسننکانمی

رو و کننوچ بهتننر از عشننایر مراتببننههای خودجوش کانون

بننه های هدایتی است، عالوه بر ایننن یایته در کانوناسکان

دلیل آنکه در اسکان خودجوش یشننار سیاسننی و طبیعننی 

نشننین بننا میننل و رغبننت بننه حنناکم نیسننت و ایننراد کننوچ

هننای اسننکان آورند لننذا مویتیننت طننرحنشینی رو مییکجا

پیشنننهاد  بنننابراین  [1، 5، 9]رسنندبیشننتر بننه نظننر مننی

ریننزی و اجننرا توجننه بیشننتری بننه گننردد در برنامننهمی

های اسننکان خودجننوش نمایننند و شننرایط را بننرای کانون

هننا یننراهم آورننند، ایننن امننر عننالوه بننر اسننکان دائمننی آن

رینننزی مناسنننب و صنننحیح مسنننتلزم همکننناری برنامنننه

 های اجرایی، همکاری و مشارکت عشایر نیز اسننتدستگاه

که در  کنندیمالرسن بیان به نتل از توکلی و ضیاء توانا، 

اسننکان  اگرچننه ریعشننا، طی یرآیند اسننکان سودانکشور 

سودان اجباری نبوده، اما عشایر تمایل چننندانی  عشایر در

های تعیین شده از طرف دولت بننرای کانون به سکونت در

اسکان نداشته و پس از پایننان پننروکه تنهننا تعننداد اننندکی 

وجننود  رغمبننه شنندند و آن سنناکن خننانوار عشننایری در

امکاناتی چون چاه آ ، زمین کشاورزی و مدرسننه، پننروکه 

یتدان امکاناتی چون بننرق، آ  . ها مویق نبودجذ  آن در

 بینی نکردن یضای کایی برای دام عشایر و درکایی، پیش

ها زینناد نتیجه جذ  نشدن آن دسته از عشایر که دام آن

 و محننل جدینند در بود، یتدان مرات  کایی برای چرای دام

یننابی از جملننه مشننکالت بودن یرایند مکان یمشارکت ریغ

 .[15]طرح بوده است

های اسکان خودجننوش از رسد ایجاد کانونبه نظر می

سوی متولیان امر راهکاری مناسب برای تشویق و حمایت 

. ایننن اقنندام اوالً استاز خانوارهای عشایر متتاضی اسکان 

هننای اسننکان بننار مننالی طننرحهننا و منجر به کاهش هزینه

عشایر چه برای دولت و چه برای جامعه عشایری خواهنند 

ها سطح انتظننارات شد و ثانیاً خودجوش بودن این حرکت

تر منطتی مراتببهو توقعات خانوارهای متتاضی اسکان را 

متوله اسکان عشایر مبحتی مختص به یننک خواهد نمود. 

زیننادی در اجننرای و ادارات  هاسازمانسازمان نیست بلکه 

اداره  نتننشدر این میننان اند که دقیق و مناسب آن دخیل

در بنننه آن و ادارات وابسنننته  اسنننتان کنننل امنننور عشنننایر

طبیعی و اداره کل ها، ادارات مناب ییرماندار، هاشهرستان

بنابراین هماهنگی   است تررنگراه و شهرسازی استان پر 

اسنننکان موینننق عشنننایر در  توانننند زمیننننهیماینننن ادارات 

. مصاحبه بننا بسننیاری از موردنظر را یراهم آوردهای یتسا

دهنند کننه یمکارشناسان ادارات امور عشایری نیننز نشننان 

ه عشننایر و اعطننای بر بودن پروسه واگذاری اراضی بننزمان

هننای مجننوز بلندمدت بودن زمان اخذو  وسازساختمجوز 

کنننار عنندم وجننود رو بودن عشایر در الزم با توجه به کوچ

، یکنننی از از رونننند کننناری ادارات هننناآناطالعننات کنننایی 

انگیزگی عشایر برای ادامننه و پیگیننری یبدالیل  نیترمهم

گننردد پیشنهاد میهای اسکان است. لذا یتسانام در ثبت

مجوزهننای مربننوط بننه قننوانین و شننرایط واگننذاری تا اوالً 

از بننین  اینماینننده ثانینناًو تسهیل گردیننده اسکان عشایر 



 1396بهار ، 1، شماره 70مناب  طبیعی ایران، دوره جله رت  و آبخیزداری، مم

 

 122 

پیگیری کلیه مراحننل  تعیین تاخانوارهای داوطلب اسکان 

 صورت گیرد.توسط وی اخذ مجوزها 

هننای اسننکان هنندف اصننلی از اجننرای طرح ازآنجاکننه

عشنننایری در بسنننیاری از منننناطق، تغیینننر روش زنننندگی 

رو به شیوه زندگی یکجانشینی و تحول در خانوارهای کوچ

 یپننروردامبر پایننه  اقتصادشیوه امرار معاش یعنی گذار از 

هننای تننأمین زمینلننذا  .اسننتکشاورزی  بر پایه اقتصادبه 

یکننی از  عنوانبننهمناسب و آ  کایی بننرای کشننت و زر  

 اما  نیازهای اساسی جامعه عشایر اسکان یایته خواهد بود

هننای پایین بننودن کیفیننت زمیندهد که بررسی نشان می

ی بننرای کشننت زراعی در مناطق اسننکان و نبننود آ  کننای

ترین مشکالت مناطق اسننکان عشننایری محصوالت از مهم

 کننهیطوربننهاستان خراسان شمالی بیان گردیننده اسننت. 

هننای اسننکان بننه عشننایر های واگننذار شننده در طرحزمین

مرت  بوده و دارای معارضننات زیننادی  صورتبه نیازاشیپ

های زیادی را بننرای جامعننه عشننایری بوده که خود هزینه

گردد تننا در دنبال خواهد داشت. لذا پیشنهاد میهدف به 

مناسننب  ینیمکان گزهای جدید اسکان عشایر کلیه طرح

 صورت گیرد.

ی اسننکان، کنناهش هنناطرحین اهننداف ترمهمیکی از  

یشار دام عشایری بر مرات  است. لذا هنندف آن اسننت کننه 

پس از اسننکان عشننایر پروانننه چننرای مننناطق گرمسننیری 

ی هننادام تننأمین علویننهباطل گردد که ایننن امننر  جیتدربه

عشایر را در یصل سرما دچار مشکل خواهد کننرد، جهننت 

 کشننت ریزهای زیادی به ینزمبایست یمری  این مشکل 

بننندی مشننکالت کننه در اولویننت طورهمانروند که  علویه

یننل محنندودیت آ  و به دلبخش کشاورزی عنوان گردید 

کشاورزی بسیار مشکل است. لذا های ینزمکیفیت پایین 

عالوه بر ارائه تسهیالت الزم و مناسننب گردد پیشنهاد می

هننای الزم پروری و تأمین علویهبرای احداث واحدهای دام

ریزی و منندیریت و تننأمین های عشایری، با برنامهبرای دام

هننای کشنناورزی اعتبننارات کننایی ضننمن واگننذاری زمین

عیشت عشایر و تولید غیر های تغییر شیوه ممناسب زمینه

 وابسته به مرات  یراهم گردد.

و  یپژوهشهای یعالیتایزایش دهد که نتایج نشان می

ای و چه در مراحننل انتهننایی اتی چه در مراحل پایهتحتیت

هننای یننابی کننانونهای اسکان عشایر )شننامل: مکننانطرح

های متتاضی اسننکان، شناسننایی اسکان، شناسایی خانواده

های اسکان خودجوش و کالت عشایر و کانونمسائل و مش

تواننند هننای اجرایننی( مننیهنندایتی و همکنناری دسننتگاه

ساز ری  این مشکالت باشد. لذا انجام تحتیتات الزم زمینه

تواند در مویتیت ایننن های اسکان میپیش از اجرای طرح

 نبال داشته باشد.دها را به نو  از طرح

 ریننزیبرنامننهایزایش مشننارکت عشننایر در منندیریت و 

نننام داوطلبننین اسکان از مراحننل اولیننه شناسننایی و ثبننت

هننای اسننکان اسننکان عشننایر، شناسننایی و تعیننین سننایت

، لغننو وسننازساختبنننایی و های زیرهزینهتأمین عشایری، 

هننای پننرورش دام پننرواری، های چرا و احداث واحنندپروانه

تغییر شیوه معیشت یا کاهش تمرکز خانوارها از دامننداری 

تواننند تننا تکمیننل یرآیننند اسننکان مننی. ..و کشنناورزیه بنن

 راهگشای بسیاری از مشکالت باشد.

 

 اریزسپاسگ
از زحمات تمام دوستان و عزیزانی کننه در  لهیوسنیبد

کارشناسان محترم اداره  ژهیوبهاین تحتیق یاورمان بودند 

کل امور عشایر استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، 

همچننننین کارشناسنننان محتنننرم ادارات امنننور عشنننایر 

مانه و سملتان، اسفراین و شننیروان تشننکر  یهاشهرستان

 .گرددیم
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