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 چکیده

خراسان  استانهای روستایی با منشأ عشایری در یابی استقرارگاههای استان خراسان شمالی، جهت مکانهدف از مقالة حاضر، شناسایی و بررسی ظرفیت هدف:

های روستایی هشایر )استقرارگاعهای دارای اولویت جهت اسکان بهینة یابی بهینة اسکان عشایر و معرفی پهنهچنین، معرفی عوامل مؤثر در مکانشمالی است. هم

 است. GIS( در محیط AHPگیری چندمعیاره )های تصمیمبا منشأ عشایری(، با استفاده از روش
ای و میهدانی خانهههای کتابحلیلی است و روش گردآوری اطالعات از طریق روشت -در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفیروش تحقیق  روش:

 ست.سنجش شده اها ها و تمایل به اسکان یا عدم تمایل به اسکان آنل و فعالیتنامه در میان عشایر استان توزیع و تکمیپرسش 227باشد. برای این منظور، می

درصهد  9.69چ و تمایل به کهو 29.51درصد از عشایر استان تمایل به اسکان دایم،  60.79گر این مطلب است که در مجموع، ها بیاننتایج حاصل از بررسی ها:یافته

ها ایر و تعیین اولویت آنهای تأثیرگذار در اسکان عشایری شاخصشعهای روستایی با منشأ یابی استقرارگاهتمایل به هر دو نوع زندگی را دارند. در ادامه به منظور مکان

رد پرسش قرار گرفتند و پهس از نفر از مسؤوالن شهرستانی و مدیران در امور اجرایی عشایری مو 10های دودویی، بررسی شد. برای این منظور، پس از تهیة ماتریس

و  Expert choiceافهزار رمعیارهای مربوط به هر شاخص، مشخص شد و پس از محاسبة اوزان در نرمهای زوجی، ضریب ارجحیت معیارهای مؤثر و زیتهیة ماتریس

های های سایتمراتبی با نقشهسلسله های خروجی حاصل از روشگشته و نقشه GISافزار ها وارد نرمپوشانی الیه، اوزان نهایی جهت همAHPمقایسة اوزان در روش 

 ست.اای بیان شده دول مقایسههای خروجی و نیز در قالب جزمان امور عشایری خراسان شمالی مقایسه و نتایج در قالب نقشهشده در ساپیشنهادی معرفی

ر گیهری چنهدمعیاره دهای تصمیمستفاده از روشبا ا های روستایی با منشأ عشایریهای دارای اولویت جهت استقرارگاهارائة الگوی بهینه و مؤثر پهنهبردها: راه

 .GISمحیط 

-مالی ابتدا شاخصشهای روستایی با منشأ عشایری در استان خراسان یابی استقرارگاههای مورد نیاز )معیارها( به منظور مکانبرای تهیة الیه :کارهای عملیراه

یهابی های مؤثر در مکهاننیز شاخص ن مرحلهشود. در همیهای مؤثر شناسایی شده و در چهار طبقه تعریف و ماتریس مقایسة دودویی برای هر عامل تهیه می

یهابی محهل ها نسبت به مکهانی الیهدر پایان، طبق اثرپذیر شود.تهیه می GIS افزار براساس اطالعات توصیفی و گرافیکی از وضع موجود منطقه به وسیلة نرم

 کامالً مناسب. -4ناسب م -3نسبتاً نامناسب  -2ناسب نام -1 اند:بندی مشخص شدهطبقه 4اسکان بهینة روستایی با منشأ عشایری 

وع کاربری اراضی مورد نظر های اصلی و نتر از راهیز، فاصلة کمخدهد، معیارهای فاصله از گسل، دوری از نقاط سیلآمده نشان میدستنتایج به :اصالت و ارزش 

 باشند.های روستایی با منشأ عشایری خراسان شمالی میقرارگاهیابی استترین اولویت و اهمیت در مکانجهت اسکان، به ترتیب، دارای بیش

 .(، خراسان شمالیAHP) مراتبییابی، روش سلسلهمکان های روستایی،: استقرارگاههاکلیدواژه
 
 

ریزی روستایی، رنامهمجله پژوهش و ب. ی در خراسان شمالیهای روستایی با منشأ عشایریابی استقرارگاهمکان(. 1396. )ور، ع. اپیله ارجاع:
6(1 ،)204-189. 
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 مقدمه .1
 طرح مسأله .1. 1

تها  20حدود جمعیت عشایری ایران در ابتدای قرن حاضر 

 ةاز دههنشهینی با گسهترش آبهادی وجمعیت کشور  درصد 25

کنونی  ةدرصد در ده 5تر از به کمدرصد و  10به حدود  چهل

ایههن رونههد کههاهش  .(35 .، ص1384 )احمههدی، رسههیده اسههت

شدن عشایر بر اثر عوامل متعهددی جانشیندرصد عشایر و یک

داری سهنتی، معیشت، ضهعف و زوال گلهه ةاز جمله تغییر شیو

های زراعی و امور دیگهر، عهدم سالی و اشتغال به فعالیتخشک

 ص. ،1385اسهت )حبیبهی،  بهوده غیرهتوجه به امور عشایر و 

درصههد از  5/22 الی کههه تولیههدات عشههایری حههدوددر حهه، (7

 بخش دامپهروری را در تولیهد ناخهالص ملهی دارد ةافزودارزش

 ةهههای اخیههر در نتیجههدر دهههه. (42 .ص ،1390 )آنههامرادنژاد،

عشهایری  ةتحوالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، جامعه

 شهده اسهت. کارکردی-ساختاری خوش تغییرات اساسیدست

شدید عشایر  ود این تغییر و تحول، گرایش نسبتاًآشکارترین نم

ههای کوچنهدگان ویژگهی ،که در این حالهت باشدبه اسکان می

ای خههود را از دسههت داده و عوامههل ای از زنههدگی قبیلهههعمههده

قهدیمی  ةداخلهی و خهارجی، بقایهای ایهن شهیو ةکننهدمحدود

 زیست و اشتغال را بهه تغییهر و تحهول جهدی واداشهته اسهت

 ةجامعه (.2 ص. ،1392 ،واحهدپور ورزاده بهاق بیبهی،ط شکور،)

از جمله اقشهار سهاکن  نیز ری کرد استان خراسان شمالییعشا

ههای فرهنگهی و در این استان با تهاریخی طهوالنی و شاخصهه

 ص. ،1392 محمهدی، و )کیهاکجوری باشداجتماعی خاص می

سهامان، ه( که دچار مشکالتی از قبیل وضهعیت اقتصهادی ناب1

بها توجهه بودن زندگی است. بودن سطح سواد و نامطلوبپایین

نشینان خراسان عشایری ایران از جمله کوچ ةبه مشکالت جامع

الشعاع قهرار شمالی که کل نظام شهری و روستایی را نیز تحت

کارهههای جدیههد، جهههت کارگیری راههداده اسههت، ضههرورت بهه

 کردن ایهنگهامو هم عشهایری ةجامعه ةتوسهع و بخشیدننظام

 .مههم اسهتایهران  جوامع با سایر جوامع )شهری و روسهتایی(

بهه منظهور رفهع والن دولتی امور عشایر کشهور ؤمتولیان و مس

های رفهع آسهیب ،چنهینهای جوامع عشایری و همکاستیوکم

ههای اسهکان را بهه زمینهه ،ناشی از اسکان خودجهوش عشهایر

هههای انههد و اقههدامات و برنامهههدهکرعشههایری پیشههنهاد  ةجامعهه

اند که از جملهه کرده ای را در نقاط مختلف کشور اجراگسترده

های روسهتایی بها اسهتقرارگاهاین اقدامات احهدا  و پیشهنهاد 

به عشهایر  ریزاناران و برنامهذگسیاستاز طرف عشایری  أمنش

تهأثیرات  جغرافیهایی ةفضا و مکان بهینهجا که ازآن بوده است.

 از ایهن رو، ،یک طرح دارند تحقق اهدافعمیقی در موفقیت و 

دیگر ارزیابی شناسایی و در رابطه با یک دقیقاً بایدضوابط  ةکلی

مدت مورد توجه و محاسبه قرار گذاری شده و در کوتاهو ارزش

ارزش و (. 97-106 .صصه ،1392 کار،قاسهمی وگنهدم)گیرند 

خاص معیشت جوامع عشایری  ةاهمیت زمین از یک سو و شیو

نهایهت  ،کنهد کهه در مصهارف زمهینایجاب میاز سوی دیگر، 

دههی بهتهر به سبب بههره ،چنینجویی به عمل آید و همصرفه

یابی بهینه با توجه بهه های کاربری زمین لزوم مکانریزیبرنامه

 شود.ثر مطرح میؤعوامل م
حاضر، ضمن مروری گذرا بر ادبیهات نظهری مهرتبط  ةمقال

یههابی ثر بهر مکهانؤعشهایری و بها شناسهایی عوامهل مه ةجامعه

، بهه شناسهایی AHPهای عشایری و با استفاده از روش سایت

های روسهتایی بها استقرارگاهیابی عوامل دارای اولویت در مکان

معرفهی  ،چنهیندر استان خراسان شهمالی و همعشایری  أمنش

ب نامناسهب و نامناسه مناسهب، نسهبتاً مناسب، های کامالًپهنه

ر کارههایی بهه منظهوراه ،در نهایهت پرداخته ویابی جهت مکان

پرسش پهیش روی  دهد.جوامع عشایری ارائه می ةبهبود توسع

 ههاییابی سایتثر بر مکانؤعوامل م»این تحقیق این است که 

عشایری در استان خراسان شهمالی چهه عهواملی هسهتند و بها 

یهابی ههایی بهه منظهور مکهانتوجه به این معیارهها چهه پهنهه

پاسهخ بهه ایهن دو « باشهند تهر میمناسبهای عشایری سایت

پرسش مستلزم شناخت مسائل و مشکالت از یک سو و بررسی 

   اسکان از سوی دیگر است. ةبین مشکالت و الگوی بهین ةرابط

 تحقیق نظری ۀپیشین. 1.2
مهورد چگهونگی  های گذشته مطالعهات زیهادی دردر سال

 مرتبط بهااقتصادی -اجتماعی ابعاد هایزندگی عشایر و بررسی

مرادنژاد آنااست.  صورت گرفته اسکان عشایر سیاست استقرار و

تحوالت اجتماعی بین عشهایر تهرکمن را  ،ایدر مقاله( 1390)

و معتقهد اسهت اخیهر مهورد بررسهی قهرار داده  سهال 50طی 

اجتماعی و اقتصهادی و معیشهتی  ةای در حوزتحوالت گسترده

مهده و آوجهود ه بهها در نهیم قهرن اخیهر عشایر ترکمن ةجامع

انان از معیشههتی مبتنههی بههر دامههداری بههه کشههاورزی داقتصههاد

و ر جهههت داده و اصههل کههوچ بههه حاشههیه رفتههه یههمکههانیزه تغی

ای دیگهر در مقالهه .یابی و اسقرار دائمی ناگزیر شده استمکان

به بررسی تغییرات جایگاه عشایری ( 2010)و لطفی  ادنژنامرادآ
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نشان داده اسهت از  هاآنمطالعات  اند.ایران پرداخته ةدر جامع

هههای کههردن مراتههع و گسههترش زمههینزمههان رضاشههاه بهها ملی

عشایری در حهال حهذف از جامعهه  ةکشاورزی در مراتع جامع

جانشینی در حهال هضهم و یک با استقرار وبوده ایران عشایری 

در ( 1390)ور پیلههه. هسههتندشهههری -روسههتایی ةدر جامعهه

یر خراسهان شهمالی در قالهب پژوهشی به بررسی وضعیت عشا

گر بیهانها نتهایج بررسهی .انهدپرداخته اسهکان بهردیراه ةبرنام

 گشههرهای بهزر ةروسهتایی و حاشهی ةاسکان عشایر در حهوز

رفتارهای اقتصهادی و اجتمهاعی بهوده  ةاستان و تغییر در شیو

برنامه یها خودجهوش رونهد سهریع را است و سیاست اسکان بی

یهابی یکرد جدید اسکان با برنامه و مکاناتخاذ رو و تجربه کرده

 ص.، 1390 ور،)پیلهه های عشایری جدید ضروری اسهتسایت

بههه واکههاوی اثههرات  1391در سههال  صههادقیشههاطری و  (.145

عشهایر در بخشهی از  شاجتمهاعی اسهکان خودجهو–اقتصادی

دههد های ایشان نشان میبررسی اند.استان خوزستان پرداخته

دههدز وسهیع در زنهدگی بخهش  ماعیاجت–دگرگونی اقتصادی

جدیهد و یهابی شهرستان ایذه شهده و ایهن رونهد موجهب مکان

 .اسکان با برنامه شده است

نیز در پژوهشهی ( 1392) واحدپورباقرزاده و  طیبی، ،شکور

ثر بهر اسهکان ؤاقتصهادی مه-با عنوان سنجش عوامل اجتماعی

 عشایر در استان فارس به بررسی نقهش ایهن تحهوالت و رونهد

پرداختهه  یابی و اثرپذیری از عوامل اجتماعی برای اسکانمکان

داری بهین عوامهل اجتمهاعی بها معنی ةرابط، اندو نتیجه گرفته

 صهیدایی، ،جمشهیدی. سیاست اسکان عشایر فارس وجود دارد

بههه تحلیههل  دیگههر ایدر مقالههه (1392) یجمشههیدی و جمینهه

انوارهها در اثرگذاری اشتغال زنان مناطق عشایری بر اقتصهاد خ

انجام فعالیت  ،انداند و نتیجه گرفتهشهرستان چراداول پرداخته

و اشتغال زنان عشایر در قالب صنایع دستی نتوانسهته خهانواده 

در ایههن مههی ئاسههکان و اسههتقرار داهههای عشههایر را بههه سههمت 

امها تحقیقهات معهدودی در ارتبهاط بها  ؛شهرستان سوق دههد

اط بهها محههل اسههکان و در ارتبهه هههامشههکالت و کمبودهههای آن

زندگی و اشتغال این نهوع  ةشیو توجه بهدرنظرگرفتن مکانی با 

هها و و در ارتبهاط بها ظرفیهت از جوامع صهورت گرفتهه اسهت

-خصوص عشایر خراسان شمالی و همهای عشایر بهمندیتوان

یههابی هههای بههاالی ایههن اسههتان جهههت مکههانظرفیههت ،چنههین

جهت بهبود، توسهعه یری عشاأ های روستایی با منشاستقرارگاه

 ةوری عشهههایر اسهههتان در نتیجهههبههههره و افهههزایش تولیهههد و

مندی عشایر استان تحقیقات معهدودی صهورت گرفتهه رضایت

  است.

 تحقیقشناسیروش .2
 قلمرو جغرافیایی پژوهش .1 .2

 کیلهومتر مربهع 28434 وسهعتاستان خراسان شمالی با  

از شمال بهه کشهور که  استکشور  سبزنیمههای یکی از استان

های خراسان رضوی و سمنان از ترکمنستان از جنوب به استان

ههای شرق کشور به استان خراسان رضوی و از غرب به اسهتان

 قلمهرو پهژوهش در ایهن مقالهه .دشوسمنان و گلستان محدود 

 .است (1)شکل  و (2)شهرستان براساس عناوین جدول شش 

 

 مورد مطالعه ۀمحدو -1 شکل
 1394: استانداری خراسان شمالی، مأخذ
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 روش تحقیق .2 .2

از کهاربردی و  ،روش تحقیق در این مقاله براسهاس ههدف 

بانی تئوریک آن براساس متحلیلی است. -ماهیت، توصیفینظر 

جههت  ای انجهام گرفتهه اسهت.خانههکتاب مطالعات اسنادی و

-سنجی از جوامع مورد نظر، با مراجعه بهه محهلبررسی و نظر

آماری مهورد  ةنامه میان جامعبه تکمیل پرسش ی مورد نظرها

شهرسهتان شهش گری، شامل عشهایر مطالعه در فرآیند پرسش

خراسان شمالی و به استناد آخرین سرشماری رسمی عشایری 

 . استکل کشور بوده  1390و سرشماری عمومی  1388سال 

 گیری به صورت تصادفی بهوده و حجهم نمونههروش نمونه

نامه با اسهتفاده از مهدل کهوکران بهرآورد شهد. بها پرسش 227

مهورد نیهاز تهیهه و  ةنامپرسهش 227استفاده از روش کوکران 

 . دشتحلیل  1توسط جمعیت نمونه تکمیل و به کمک فرمول 

 

 

 

 
 

(1) 

 227از آمهههاری در ههههر شهرسهههتان،  ةجمعیهههت جامعههه

نامه بهین درصهد پرسهش 46 نامه یهاپرسهش 104 ،نامهپرسش

درصههد  27نامه یهها پرسههش 61عشههایر شهرسههتان اسههفراین، 

 11نامه یهها پرسههش 25ها در شهرسههتان شههیروان، نامهپرسههش

 8نامه یها پرسهش 18ها بین عشایر شهرستان فاروج، درصد آن

 5نامه یها پرسهش 11ها در شهرسهتان بجنهورد و در درصد آن

 8 ،و در نهایههت سههملقانههها در شهرسههتان مانههه و درصههد آن

و تکمیهل توزیهع  درصد در شهرستان جهاجرم 3نامه یا پرسش

هها بهه درصد آن تعداد حجم نمونه و (1)در جدول  است. شده

 ها آورده شده استتفکیک شهرستان
 

 شدههای تکمیلنامهنامه و تعداد پرسشآمار، حجم پرسش ۀتعداد جامع -1 جدول.

1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 SPSSافزار با استفاده از نرم نامهپرسش های حاصل ازداده

االت ؤپایایی س ةبرای محاسب .گرفتندمورد تجزیه و تحلیل قرار 

د کهه میهزان شه نامه از آزمون آلفای کرونبها  اسهتفادهپرسش

باشهد. در و در سهطح قابهل قبهولی مهی 0.8پایایی آن برابر بها 

ثر در ؤمنظهور سهنجش ضهریب ارجحیهت عوامهل مهبه  ،دامها

-معیارهای مورد استفاده جهت مکهان ،یابی عشایر استانمکان

با توجهه بهه  شده است. یابی انتخابیابی براساس ضوابط مکان

گیهری چندصهفته له تصهمیمأیابی یک مسهیند مکانکه فرآاین

در  دیهبا بوده و با استفاده از مدل رسهتری قابهل انجهام اسهت،

افهزار افزار این نکته را مورد نظهر قهرار داد کهه نهرمانتخاب نرم

منتخب عالوه بر مهدل وکتهوری، مهدل رسهتری را نیهز مهورد 

پشتیبانی قرار داده و عالوه بر ایهن مهوارد، قابلیهت اسهتفاده از 

 MCDM گیری چندصفته را نیهز داشهته باشهد.قواعد تصمیم

های ریاضهی روش ةتوسع ای از مطالعات است که بر رویزمینه

و  1)زاک کنههدهههای پیشههرفته کههامپیوتری تمرکههز مههیو روش

ای بههه طههور گسههترده AHP .(555 ، ص.2014، 2وگلینسههکی

های مورد نیاز برای معیارهای مختلهف آوردن وزندستبرای به

 ،4رودپوشههی شههادمان ،3زاده)فیضههی شههودبههه کههار بههرده مههی

از طریهق  ،ر این راستاد .(1 ص. ،2014 ،6بالشکه ،5جانکوسکی

)بها توجهه بهه  زوجهی هایهمقایسه Expert choice افهزارنرم

های کارشناسان و متخصصان شاغل در امهور عشهایری فعالیت

ههها و تجههارب های عشههایری و مهارتاسههکان سههایت ةدر زمینه

d=0.05 q=0.50 T=1.96p=0.50 

 نامهدرصد پرسش شدهتکمیل ةنامتعداد پرسش حجم نمونه آماری ةجامع نام شهرستان ردیف

 درصد 46 104 104 1470 اسفراین 1

 درصد 8 18 18 255 بجنورد 2

 درصد 3 8 8 117 جاجرم 3

 درصد 27 61 61 863 شیروان 4

 درصد 11 25 25 365 فاروج 5

 درصد 5 11 11 163 مانه وسملقان 6

 100 227 227 3233 معج
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گزینی های مهم در امر مکانمعیارها و شاخص ةایشان در زمین

و نظرخههواهی از  عشههایری أمنشهههای روسههتایی بهها اسههتقرارگاه

تحلیل وها بهرای تجزیههسازی الیههمعیارها جهت آماده ایشان(

 Spatialفضههایی در سیسههتم اطالعههات جغرافیههایی و ابههزار 

analyze دار پههس از تحلیههل وزن ،انجههام گرفتههه و در نهایههت

دار جههت آمده از انجام عملیات مذکور، مناطق اولویهتدستبه

 (2)شکل  در سطح استان شناسایی شدند. یعشایر استقرارگاه

 فرآیند پژوهش حاضر را به نمایش گذاشته است.

 

 

 
 یند پژوهشآفر -2شکل 

 120 ، ص.1391 رفیعیان،و  خدابخش پور،خذ: داداشأم

 

 هاشاخص معرفی .3 .2

عشهایری  أهای روستایی با منشاستقرارگاهیابی جهت مکان

و  هاشهاخصثر، ؤعوامل مه ابتدا ،اطالعات جغرافیایی ةدر سامان

 ،چنههینگرفته و هم)براسههاس تحقیقههات صههورتها محههدودیت

امور دام و عشهایر  ةهای مختلف ادارنظرات کارشناسان قسمت

ثر در ؤعوامهل مه ةاستان با توجه بهه تجهارب ایشهان در زمینه

صورت ه ب عشایری( أهای روستایی با منشاستقرارگاهیابی مکان

یهه شهده و مهورد پهردازش و تحلیهل قهرار ههای نقشهه تهالیه

یهابی و ثر بر مکهانؤ. در این پژوهش براساس عوامل مگیرندمی

( و شهناخت AHPمتناسب با نوع مدل کهاربردی در تحقیهق )

منطقههه و  غیههرهاقتصههادی و -شههرایط جغرافیههایی، اجتمههاعی

 شههش)عشههایر  مههورد مطالعههه ةجامعههگیههری از نظههرات بهره

 هههای اصههلی،شههاخص فاصههله از راه 3ویژه در هبهه ،شهرسههتان(

یههابی ثر در مکانؤعوامههل مهه هههاراهمالکیههت و فاصههله از ایل

 مشهخص شهدند وعشهایری  أهای روستایی با منشهاستقرارگاه

بهه منظهور شهناخت منهاطق  ،اطالعهاتی ةجهت تبدیل به الیه

یهافتن بهه منظهور  ویابی شناسایی شهده برای مکان داراولویت

طبیعهی و  در بعد شاخصدر قالب ده هاهاستقرارگا ةبهینمکان 

 :اندشدهبندی به شرح زیر دستهانسانی 

(، A1) متهر 1300ارتفهاع: شهامل ارتفهاع متهر از  شهاخص

 متهر 200تها  1600(، ارتفهاع A2) متر 1600تا  1300ارتفاع 

(A3،) متر 2000تر از ارتفاع بیش (A4) 

 8تها  5شهیب  (،B1) درصهد 5 تها0شیب » شیب شاخص

 20تهر از (، شیب بیشB3) درصد 15تا  8(، شیب B2) درصد

 ( B4) درصد
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 C1) ،)3000 متر 3000تر از بیش فاصله از گسل: شاخص

تههر از (، کمC3) متههر 1000تهها  2000(، C2) متههر 2000تهها 

 (C4) متر 1000

تا  250(، D1) متر250تر از فاصله از مسیل: بیش شاخص

 (D4) متر 50ر از ت(، کمD3) متر 50تا100(، D2) متر 100

لیتوسهول (، E2)استپی (، E1)آبرفتی : نوع خاک  شاخص

(E3 ،) بیابانی(E4) 

های آبرفتهی و اراضهی مخلهوط دشت: تیپ اراضی شاخص

-کوه(، F3)های سیالبی دشت(، F2) هاواریزه(، F1) کمپلکس

 (F4) ها

، G1)) متهر 500تهر از کم: های اصلیفاصله از راه شاخص

 2000بههیش از ، G3)) 2000تها G2 ،1000)) 1000تها  500

 ، G4)) متر

خصوصهی (، H1(، عمهومی )H1مالکیت: دولتهی ) شاخص

(H3) 

جنگهل (، I2)مهزارع (، I1)مراتهع  کاربری اراضهی: شاخص

(I3 ،) بایر(I4)( مسکونی ،I5) 

ا ته 500 (،J1) متر 500تر از کم ها:راهفاصله از ایل شاخص

 متر 2000بیش از  ،(J3) متر 2000تا 1000 ،(J2) متر 1000

(J4) (1395 کل امور عشایر خراسان شمالی، ة)ادار. 
 

 مبانی نظری .3
 عشایری جوامع هایبنیان .1. 3

عجهین « نشهینیکوچ»و  «کوچنهدگی» با« عشایر» مفهوم

آن  ،نشهینی( و منظور از کوچ146 ص. ،1370، است )فریدونی

یوانهات و نوع زندگی است کهه در آن عشهایر از راه پهرورش ح

ند کنهای کشاورزی زیست میمعموالً با برخورداری از فرآورده

های طبیعی سالیانه از محلهی بهه محهل دیگهر و در پی چراگاه

های ترین ویژگی(. از مهم13 ص. ،1381)بیات،  کنندکوچ می

معاش بهه  یای، اتکانشینی: ساخت اجتماعی قبیلهزندگی کوچ

، باشهد )فریهدونیا کهوچی میزندگی شبانی ی ةدامداری و شیو

  (.147 ص. ،1370

چههون اسههپونر وجههود آب و نظران همبرخههی از صههاحب

ثر ؤعشهایری مه ةخیزی خاک را در تداوم و بنیان جامعهحاصل

توان نشینی را میبرایان اسپونر معتقد است که کوچ اند.دانسته

تولید فراوان غله به شمار آورد و بر ایهن اسهاس حهدس  ةنتیج

داری یکهی از نتهایج ضههمنی نشهینی و گلهههکههه کهوچ زنهدمهی

ها برای کسانی بهاقی کشاورزی آبی است. در چنین حالتی کوه

تواننهد تمهام اوقهات بهه پهرورش گلهه شوند کهه میگذارده می

هها رو آورنهد کاال بها مهردم سهاکن دشهت ةبپردازند و به مبادل

از دیگههر محققههان در ایههن زمینههه  (.49 ص. ،1392ور، )پیلههه

جانسون معتقد است در گذشته  توان به جانسون اشاره کرد.می

تدریج در زیهر با افزایش جمعیت انسانی، اراضی حاصل خیز به

ای قابهل کشهت های کنهارهجایی که زمینکشت درآمد و از آن

یهن منهاطق بهه عنهوان چراگهاه ا نبود، انسان با پرورش دام، از

ه گروههی بهه کرد. همهین امهر موجهب شهد کهبرداری میبهره

نشهینی را زنهدگی کوچ ،پرورش حیوانات بپردازنهد و سهرانجام

در چند جامعة عشایری  (.30 ص. ،1367اللهی، برگزینند )امان

که جایگهاه و  است رو شدههبا مشکالت متعددی روب ،اخیر ةده

؛ هها را بها تردیهد مواجهه کهرده اسهتهای مههم آنمندیتوان

کوچ و اسکان با برنامهه یها  ةظوربرد دومنکه تداوم راه طوریهب

فقهدان  )خودجوش(،کاهش سهطوح حمهایتی دولهت، برنامهبی

های اسههتقرارگاه یههابیاری درسههت در بحهها مکانذگسیاسههت

وجهود تنگناههای زیرسهاختی در  ،عشهایری أروستایی با منشه

در نظهام عشهایری باعها تغییهر  غیره یند ییالق و قشالق وآفر

 شده است. برد مهم کوچ به اسکانهرا

های شهرر  و روستایی هایاستقرارگاهیابیمکان .2 .3
 عشایری

ریزی کاربری زمین، علم تقسیم زمین و مکان بهرای برنامه 

 ص. ،1381 )رضهویان، استکاربردها و مصارف مختلف زندگی 

ریزی چه قبل از رواج برنامه ؛های زمینیابی کاربریمکان (.14

شهده، تعیینپیشههای ازب طرحو به صورت سنتی و چه در قال

الگوههای  کنهد.از بعضی اصول و معیارهای خهاص پیهروی مهی

شهههرها و  ةهههای مختلههف در پهنههسههنتی پراکنههدگی کههاربری

یههابی دار در مکاننظمههی معنههی ةدهنههدروسههتاها نیههز نشههان

نیهاز بهه  به دنبهال گسهترش وسهعت شههرها و هاست.کاربری

 شهههرها و روسههتاها و ةجدیههد در عرصهههههای اسههتقرار کاربری

کیفهی  ةجنب دخالت نیازهای خاص و جدید ساکنان که عمدتاً

یهابی یها جانمهایی استانداردهایی برای مکهان داشته، معیارها و

ای از دخالههت مجموعههه هههای جدیههد شههکل گرفتنههد.کههاربری

اجتمهاعی در  فیزیکی، اقتصهادی و-مالحظات و عوامل محیطی

یابی معیارهای مکان اصول و ها، سبب شد کهیابی کاربریمکان

 از نیازهههای اساسههی متقابههل مسههاکن، واحههدهای تجههاری و

 یهابیمکان .ت گیردأنش روستایینواحی  سسات، در شهرها وؤم

 کهاهش در فراوانهی تهأثیر کهه است مکانیهایتحلیل جمله از
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 بهه ؛دارد مختلهف ههایانهدازی فعالیهتراه و ایجهاد هایهزینه

 ةاسهتفاد عهدم معنی به طرح یک یابیمکان عدم ،دیگر عبارت

 و سهرمایه انسهانی، نیهروی وقت، اتالف گذاری،سرمایه از بهینه

)بنیهاد باشهد مهی طهرح ییآکهار عدم ،نهایتدر  و تولید منابع

عشهایری بهه  ةجامعه. (32 ص. ،1386 مسکن انقالب اسالمی،

خاصی که در طهول زنهدگی خهود در پهرورش دام  ةعلت تجرب

تواند بهازدهی می ،معیشتی ةاین شیو به توجهی دارد و با اندک

 ةیکی از اههداف برنامه ،در عین حال .قابل توجهی داشته باشد

هها بهه شهکل دامداری ةجامع مناطق عشایری نیز توسع ةتوسع

صنعتی و یا پرورش دام به شکل صنعتی و یها پهرورش دام بهه 

یهههابی در مکهههان باشهههد.شهههده مهههیشهههکل سهههنتی دگرگون

باید قلمرو دام عشایر عشایری  أای روستایی با منشهاستقرارگاه

 ةای است که در جامعهاین عامل عمده .نیز در نظر گرفته شود

شهود و یها یعنی شهری و روستایی یا بهه آن توجهه نمی ؛دیگر

ای بهر کهاربری عمهده ،بنهابراین شهود.توجه بسهیار کمهی مهی

 ةشهود کهه ههم نحهوگاه افهزوده مهیهای یک سهکونتکاربری

 دهدالشعاع قرار میگاه را تحتیابی و هم طراحی سکونتکانم

 (.15 ص. ،1377، فکورو  )افضلی

 

 

 های تحقیقیافته .4
 یابیمکان در ثرؤم عشایری جوامع مشکالت .1 .4

جمعیههت کهل اسههتان  1390سهال  سرشهماری رسههمیدر 

 2/51و نسههبت شهرنشههینی  نفههر 836489خراسههان شههمالی 

جمعیت کهل  تعداد (.45 ص. ،1392 ر،و)پیله است بوده درصد

ههای میهدانی بررسهی. نفر بوده است 27451 نیز عشایر استان

 شهشآمهاری  ةنامه از جامعپرسش 227این پژوهش با تکمیل 

مشهکالت متعهدد و ، دههدشهرستان خراسان شمالی نشان می

خراسهان بر سر راه عشهایر  شدههئارا (2)که در جدول  مختلفی

 درآمدهای اقتصهادی د وکه باعا کاهش تولیقرار دارد  شمالی

رده اسکان دائمی را تقویت کهو تمایل به استقرار و  شدهعشایر 

 ةرفتن جامعهحاشهیهو ایهن رونهد موجهب به (2)جهدول  است

عشههایری اسههتان و تشههویق بههه تقاضههای پیگیههری اجههرای 

شهده  برنامهه()بی ی اسکان با برنامهه یها خودجهوشهاسیاست

بهین وجهود مشهکالت و  ،عبهارت دیگهر بهه؛ (3)جهدول  است

 .معنهی دار وجهود دارد ةرابطه ،ناگزیری در اسهکان و اسهتقرار

 ههدف، ةبا فهم مشکالت و در راسهتای تمایهل جامعه ،بنابراین

 أشههای روسهتایی بها مناستقرارگاه ةیابی بهینمکانرویکرد به 

 بود ثر خواهدؤمهم و معشایری 

 

 یر استان خراسان شمالیمشکالت عشا درصد فراوانی -2جدول 
 1394 پژوهش، هاییافته: مأخذ

ف
ردی

 

 نام شهرستان

 فراوانی درصد

ب
خو
ع 
مرت
ود 
مب
ک

دام 
ی 
 برا
ب
د آ
بو
کم

 ها

ب
شر
ب 
د آ
بو
کم

 

 یخراب
یل
ا

 هاراه

دام
ی 
مار
بی

ت ها
کانا
د ام
بو
کم

 

 
شی
وز
آم

ت 
طا
تبا
د ار
بو
کم

 

 
انه
رس

ی
ا

 

 م عد
ت
وما
ملز
ی 
وانای
ت

 

 
وچ
ت ک

جه
ت 
کانا
د ام
بو
کم

 

ب 
نی
رما
و د
ی 
شت
هدا

ند 
 مان
عی
طبی
  
واد
ح

 

 
رق
و ب
د 
 رع
ل و
سی

 

 50 50 39.2 41.1 45.9 60 69.2 50 40 21.4 اسفراین 1

 10.7 6.2 9.8 5.8 8.1 10 7.7 0 0 14.2 بجنورد 2

 3.5 6.2 1.9 0 5.4 0 7.7 0 0 7.1 جاجرم 3

 21.4 25 29.4 23.5 24.3 20 15.3 40 60 28.5 شیروان 4

 10.7 9.3 13.7 17.6 10.8 10 0 10 0 14.2 فاروج 5

 3.5 3.1 5.8 11.7 5.4 0 0 0 0 14.2 مانه وسملقان 6

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
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مورد نظهر در سهطح اسهتان  ةهای میدانی در جامعبررسی

ز ازندگی  ةگر تمایل به تغییر الگو در شیوخراسان شمالی بیان

در بررسی میدانی مشهخص  .نشینی استجا نشینی به یککوچ

ه تمایل به زنهدگی به شوندگانپرسشترین درصد بیشکه  شد

درصهد و  46.3در شهرسهتان اسهفراین بها  مئصورت اسکان دا

 (.3 )جدول دارند درصد 2.1ترین در جاجرم با کم
 

تداوم می یا ئتمایل برای اسکان دا درصد -3 جدول

 نشینیکوچ
 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته

 فراوانی درصد  

 نام شهرستان ردیف

ی
ایر
عش
ی 
دگ
زن

 

 و 
یم
 دا
ان
سک
ا

ی
ورز
شا
ک

رد 
مو
دو 
هر

 
 40.9 46.3 46.2 اسفراین 1

 4.5 9.4 5.9 بجنورد 2

 9 2.1 4.4 جاجرم 3

 13.6 28.9 26.8 شیروان 4

 18.1 9.4 11.9 فاروج 5

 13.6 3.6 4.4 سملقان مانه و 6

 100 100 100 - جمع

 227 نامهپرسش جمع
 

 هاشاخصسنجش ضرایب اهمیت  .2 .4

 مدل و ساختار موضوع. 1. 2. 4
 ةیههابی بهینههمکههان ثر درؤمهه شههاخص 10پههس از تعیههین 

های در رشهههتهبههها نظهههر کارشناسهههان خبهههره  هااسهههتقرارگاه

و مدیران  هاامور تعاونی امور دام، سازی و تولید،به ریزی،برنامه

ظرخواهی از برخی عشهایر ز ننی امور عشایری خراسان شمالی و

تعیین و در جدول  هانضرایب اهمیت آ هدف، ةجامع وباسابقه 

 شد.ه ئارا (4)

ای دودویی و بردار های مقایسهتشکیل ماتریس. 2. 2. 4
 هااولویت آن

مراتبی مبتنههی بههر وزن اصههلی در فرآینههد تحلیههل سلسههله 

ضههریب ارجحیههت معیارهههای  بههارةگیران درقضههاوت تصههمیم

-بازه امتیهاز )در باشدهای دودویی میها درون ماتریسشاخص

های دودویی مربهوط ( که برای این منظور ماتریس9 تا 1دهی 

 شههوندگانمراتبی تهیههه شههده و از پرسشبههه دو روش سلسههله

ریزی روسههتایی متخصههص در امههور )کارشههناس ارشههد برنامههه

کارشههناس عمههران بهها تخصههص در  روسههتایی و عشههایری،

ریزی با گرایش تولید،کارشناس کارشناس ارشد برنامهبهسازی،

کارشناس ارشد کشهاورزی  ارشد منابع طبیعی متخصص مرتع،

متخصص در امهور دام،کارشهناس ارشهد اقتصهاد متخصهص در 

های شده است که نظرات و ضریب ارجحیت خواسته ها(تعاونی

شهمار با توجهه بهه تعهداد بهیاز این رو، معیارها را بیان کنند )

های روش های دودویی، در این مقاله از آوردن ماتریسماتریس

ا مراتبی خودداری شده و به ذکر ضرایب اهمیت معیارههسلسله

شهدن ابرمهاتریس پس از حاصل و زیرمعیارها اکتفا شده است(.

 ةابرماتریس و محاسهب ةرسانیدن چندبارتوانشده با بهدهیوزن

بها اسهتفاده از  AHPایهن اوزان بهرای مهدل  ،جمع ابرماتریس

از آن جهت حائز اهمیت است کهه  Expert choice رافزانرم

هها بهر روی تهوان اثهرات مسهتقیم و غیرمسهتقیم شهاخصمی

 .(4 )جدول دیگر مشخص شودیک
 

 عشایری أهای روستایی با منشاستقرارگاه یابیثر در مکانؤمهای طبیعی و انسانی شاخص ضرایب اهمیت -4جدول 

 1394های پژوهش، تهمأخذ: یاف

یابی مکانثر در ؤمهای شاخص

های اسکان عشایری سایت

 خراسان شمالی

 وزن عوامل
زیر 

 شاخص

وزن نهایی 

 شاخص
 معرف

وزن نهایی 

 معرف
 رتبه درصد

 طبیعی

 
0.667 

 ارتفاع
0.08004 

 

 10 3.476404 0.034764 1300 از ترکم

 11 3.044188 0.030442 1600 تا 1300

 28 0.9518 0.009518 2000 تا 1600

 40 0.405536 0.004055 2000بیشتر از 

 0.094269 شیب

 6 4.82659 0.048266 درصد 5تا0

 12 2.978911 0.029789 درصد 8تا  5

 25 1.124947 0.011249 درصد 15تا  8
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یابی های مؤثر در مکانشاخص

های اسکان عشایری سایت

 خراسان شمالی

 وزن عوامل
زیر 

 شاخص

وزن نهایی 

 شاخص
 معرف

وزن نهایی 

 معرف
 رتبه درصد

 طبیعی
 

 

 38 0.496485 0.004065 درصد 15تر از بیش 0.094269 شیب

فاصله از 

 گسل
0.174532 

 2 8.226259 0.082163 متر3000تر از بیش

 4 5.9108 0.059108 متر 2000تا 3000

 19 2.193281 0.021933 متر 1000تا  2000

 29 0.925018 0.00925 متر 1000تر از کم

فاصله از 

 مسیل
0.171197 

 4 7.926406 0.079264 متر 250تر از بیش

 5 5.854926 0.058549 متر 100تا  250

 17 2.294 0.02294 متر 50تا  100

 27 1.0443 0.010443 متر 50تر از کم

 0.079373 خاک

 14 2.569039 0.02569 تپاس

 9 3.53739 0.035374 ابرفت

 35 0.592652 0.005927 بیابان

 23 1.238219 0.012382 سوللیتو

 0.067589 تیپ

 22 1.782105 0.017821 واریز

 20 2.17863 0.021786 سیالب

 18 2.241713 0.022417 ابرفت

 37 0.556486 0.005565 کوه

 انسانی
0.333 

فاصله از راه 

 راهاصلی 
0.14097 

 1 8.636762 0.086368 متر 500تر از کم

 15 2.523363 0.025234 متر 1000تا 500

 21 2.034667 0.020347 متر 2000تا  1000

 30 0.897509 0.008975 متر2000تر از بیش

فاصله از 

 راهایل
0.032523 

 39 0.410874 0.004109 متر 500تر از کم

 31 0.875953 0.00876 متر 1000تا 500

 32 0.8369 0.008369 متر 2000تا  1000

 24 1.1296 0.011296 متر 2000تر از بیش

 0.112554 کاربری

 7 4.1593 0.041593 مرتع

 13 2.85512 0.028551 مزارع

 26 1.054256 0.010543 جنگل

 34 0.712842 0.001728 ربای

 36 0.570274 0.005703 مسکون

 0.069264 مالکیت

 8 3.731021 0.03731 دولتی

 16 2.44271 0.024427 عمومی

 33 0.752669 0.007527 خصوصی

 - 100 1 جمع - - 
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های روسهتایی استقرارگاههای مورد نیاز الیه ۀتری. 3. 4

 استان خراسان شمالی درعشایری  أبا منش
ثر شناسهایی شهده و در ؤهای مدر این مرحله ابتدا شاخص

دودویی بهرای ههر عامهل  ةچهار طبقه تعریف و ماتریس مقایس

در همین مرحله  تهیه و در اختیار کارشناسان قرار گرفته است.

هایی با فرمت یابی به صورت الیهثر در مکانؤهای منیز شاخص

(MDB )Geodatabaseافزار بدیل شده تا با استفاده از نرم، ت 

Arc Gis و براسههاس اطالعههات توصههیفی و گرافیکههی از وضههع

د و شهوههای( جدیهدی ایجهاد موجود منطقه، اطالعات )نقشهه

ینهدی آاین مرحله فر ها انجام شود.عملیات تحلیلی بر روی آن

دن، کهراست که شامل اخذ داده، تغییرات فرمت، زمین مرجع 

 ،و سهرور )فهرج زاده هاسهتمستندسهازی دادهکهردن و تنظیم

ها نسهبت بهه پهذیری الیههطبق اثر ،در پایان .(80 ص. ،1381

چههار  عشهایریأ منشه بها روسهتایی هایاستقرارگاهیابی مکان

ای بها رنهق قههوه نامناسب -1 :ستا دهشمشخص  بندیطبقه

 مناسب -3 رنقای کمقهوهبا  نامناسب نسبتاً -2 خیلی پررنق

بهه منظهور نمهایش  .رنق سهبزبا  مناسب کامالً -4 ق زردرن با

 تها (3)اشهکال  هااسهتقرارگاه ةیابی بهینهنتایج و وضعیت مکان

 است. ارائه شده (12)

 
 گذاری برحسب میزان شیب دراستان خراسان شمالیارزش -3شکل 

 

 استان خراسان شمالی گذاری برحسب میزان ارتفاع درارزش -4شکل 

 

 استان خراسان شمالی گذاری برحسب نوع خا  درزشار -5شکل 

 

 گذاری برحسب فاصله از گسل دراستان خراسان شمالیارزش -6شکل 

 

 استان خراسان شمالی گذاری برحسب نوع کاربری اراضی درارزش -7شکل 

 

 ها دراستان خراسان شمالیراهگذاری برحسب فاصله از ایلارزش -8شکل 
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 استان خراسان شمالی ری برحسب مالکیت اراضی درگذاارزش -9شکل 

 

 استان خراسان شمالی گذاری برحسب تیپ اراضی درارزش -10شکل 

 

 استان خراسان شمالی های اصلی درگذاری برحسب فاصله از راهارزش -11شکل 

 

 یاستان خراسان شمال گذاری برحسب فاصله از مسیل درارزش -12شکل 

 
 گذاریانواع ارزش -12تا  3اشکال 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 ههها ومنههدی( بهها توانGISسیسههتم اطالعههات جغرافیههایی )

آوری، ذخیههره، بازیههابی، کنتههرل، هههایی کههه در جمههعقابلیت

ههای جغرافیهایی نمهایش داده سهازی وپردازش، تحلیهل، مدل

-برنامه تواند به عنوان ابزاری قوی در دست مدیران ودارد، می

و  )سهرائی بهینهه از منهابع و ذخهایر باشهد ةیزان برای استفادر

گذشهته  ةدر دو دهه ،چنهینهم .(86 ص. ،1390 ،بافقی قانعی

کاربردن سیسهتم اطالعهات بهه ةکهه نحهو تعداد افراد )مربیان(

 افهزایش یافتهه اسهت ،دهنهدآموزش مهی را (GISجغرافیایی )

ضرایب  پس از تعیین .(253 ص. ،2011، 8و سینتون 7)جفری

پوشهانی هها بهرای نشهان دادن ههمشهاخص اهمیت معیارهها و

تشهکیل  هها وکردن آنها، رقومیمعیارها نیاز به گردآوری داده

یهابی های مناسب مکهانهای اطالعات مکانی و تولید الیهپایگاه

برای ایهن  باشد.های عشایری مییا شهرک اسکان عشایر ةبهین

ه و ضرایب اهمیت معیارها شدد های اطالعاتی تولیالیه ،منظور

ههای ترکیبهی ها و الیهنقشهبه وسیلة تدا ها ابپوشانی الیهو هم

 ةهها بهر پایهههای اولویهت مکهاننقشه ،دست آمده و سپس هب

ههای پوشهانی نقشههمده و بها ترکیهب و ههمآمعیارها به دست 

محهل اسهکان  ةیابی بهینترکیبی بهترین مکان به منظور مکان

شهکل  در های دارای اولویت شناخته شده اسهت.هنهعشایر و پ

های یههابی سههایتجهههت مکان لویههتوهههای دارای اپهنههه (13)

 عشایری استان خراسان شمالی نمایش داده شده است.

 

 
 های روستایی با منشأ عشایری در استان خراسان شمالیبندی ارزش زمین جرت استقرارگاهوضعیت نرایی طبقه -13شکل 

 1394های پژوهش، افتهمأخذ: ی
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عشهایری  هایاسهتقرارگاهتطبیقهی بهین  ۀمقایس. 5 .4

شده در طرح اسکان هدایتی عشایر در پیشنرادی مطرح
 مراتباستان خراسان شمالی و خروجی سلسله

هها پوشانی حاصهل از آنها و همپس از اعمال ضرایب الیه 

یهن ههای حاصهل از اای تطبیقی میان خروجهینیاز به مقایسه

مناسهب  مناسب و کامالً سایت عشایری پیشنهادی ئةارامدل و 

سطوح و  (6) جدول ه شده است.ئارا (5)باشد که در جدول می

نشهان  راشهرسهتان مهورد بررسهی  وسهعت ههر سهطح در ههر

   دهد.می

 در استان اسکانپیشنرادی جرت  هایاستقرارگاه -5جدول 
 1394 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 پیشنهادیوضعیت سایت  یتنام سا ردیف

 مناسب کامالً )اسفراین( میاندشت 1

 مناسب کامالً )مانه سملقان( جیرانلو 2

 مناسب )شیروان( ندوی 3
 

بندی در های طبقهضعیت سطوح و وسعت پرنهو -6 جدول

 شررستان هر
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 وسعت به درصد  سطح  شهرستان
 19.5 نامناسب بجنورد 
 27.5 نامناسب نسبتاً بجنورد
 37/7 مناسب  بجنورد
 15.3 مناسب کامالً بجنورد
 16.11 نامناسب اسفراین
 11.9 نامناسب نسبتاً اسفراین
 30.39 مناسب  اسفراین
 41.6 مناسب کامالً اسفراین

 11.34 نامناسب مانه و سملقان
 29.1 نامناسب نسبتاً مانه و سملقان
 16.56 اسب من مانه و سملقان
 43 مناسب کامالً مانه و سملقان
 28.5 نامناسب جاجرم
 9.7 نامناسب نسبتاً جاجرم
 43.3 مناسب  جاجرم
 18.5 مناسب کامالً جاجرم
 43.71 نامناسب شیروان
 36.1 نامناسب نسبتاً شیروان
 11.79 مناسب  شیروان
 8.4 مناسب کامالً شیروان
 19.33 نامناسب فاروج
 46.38 نامناسب نسبتاً فاروج
 15.5 مناسب  فاروج
 18.79 مناسب کامالً فاروج

 گیری نتیجه و بحث .5
 منههدیههک مجتمههع زیسههتی نیاز ةبهینههیههابی مکان همههواره

های مختلف طبیعی، اجتمهاعی، راه با بررسیاطالعات اولیه هم

 ص. ،1376 فکهور، و )افضهلی دارد غیهره اقتصادی، کالبهدی و

بررسی و تحلیل  های متعدد درقیق و پژوهشتح ةپیشین .(43

عشهایر  ةدر جامعهغیهره  فرهنگهی و اقتصادی، ابعاد اجتماعی،

ینهد آویهژه در فرهکارکردی به-گر تغییرات ساختاریایران بیان

در  )خودجهوش( برنامههبرنامهه یها بی اسکان با جانشینی ویک

خراسهان  فهارس، نشین مثل خوزسهتان،های کوچبرخی استان

یههابی مکان ،در ایههن پههژوهش بههوده اسههت. غیههره ی وشههمال

در اسهتان خراسهان عشهایری  أهای روستایی با منشاستقرارگاه

الگهوی  ةدر راسهتای ارائه AHPو مهدل  GISشمالی با کاربرد 

های دارای اولویت مورد بررسی و تحلیل قرار ثر پهنهؤبهینه و م

 ههای اسهکان پیشهنهادی وگرفت و در بررسی انطبهاق سهایت

شهد مراتب مشهخص ای و سلسلهخروجی حاصل از مدل شبکه

شهده از طهرف سهازمان امهور های پیشهنهادی مطرحکه سایت

مناسهب و  ههای کهامالًدر پهنهخراسان شمالی عشایری استان 

ایهن  ةیهابی بهینهگر مکاناند که این امر بیانمناسب واقع شده

بها زنهدگی و توجه به معیارهای گوناگون مهرتبط  هااستقرارگاه

ههای مناسهب پژوهش حاضر مکهانه، نتیج در باشد.عشایر می

 ههای اسهتانعشایر سایر شهرستان استقرارگاهیابی جهت مکان

تحقیقات گذشته  ها ومقایسه با پژوهش در اند.معرفی شده نیز

بهر محههور  عشهایری ایههران کهه عمهدتاً ةدر مهورد نظهام جامعه

 مرکز داشهته اسهت،اقتصادی و فرهنگی ت موضوعات اجتماعی،

این پژوهش عالوه بر بررسی اجمهالی وضهعیت زنهدگی عشهایر 

محوری در سیاست اسکان برنامه طور مشخص بر بعده باستان 

بهه  کید بر مکهان و فضها(أ)ت مکان جغرافیایی مطلوبتعیین  و

کهرده تها در شهرایط  کیدأت AHPمدل  و  GISکمک تکنیک 

بها ههدف پایهداری  های بهینه و مناسهبضرورت اسکان،کانون

نظام کوچ معرفی شوند. بها توجهه بهه عوامهل بسهیاری کهه در 

نقهش عشهایری  أهای روسهتایی بها منشهاسهتقرارگاهیابی مکان

افزارها ریزی بهتر و استفاده از نرمدر نتیجه نیاز به برنامه ،دارند

از عشهایری  ةهدایت جامعه برای حمایت و ترهای جدیدو مدل

تر مورد توجه بیشبردی ریزی راهبرنامه واری ذگسیاستطریق 

یابی بهه یابی بهتر و دسهتبه منظور مکانبنابراین، خواهد بود. 

طهور عهام و ه ب عشایری ةمعدر جااسکان  یند کوچ وآاهداف فر
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پیشهنهاد توجه به اصهول ذیهل  ،طور خاصه خراسان شمالی ب

 :شودمی

لمهرو عشهایری بایهد ق ةهای جامعگاهیابی سکونتدر مکان

-در جریان مکهان ،چنینهم دام عشایر نیز در نظر گرفته شود.

 ها و تضهادها جوامهعیابی محل اسکان عشایری توجه به تفاوت

و  عدم استفاده از قهوانین وعشایری با نقاط شهری و روستایی 

-ضوابط مورد استفاده در نقهاط شههری و روسهتایی در برنامهه

 .استعشایری ضروری  استقرارگاه هایابی ها و مکانریزی

عشههایری  هایاسههتقرارگاه راسههتای تحقههق اهههداف در در

 ،اجتمههاعی ،اقتصههادی ابعههادواره بایههد بههه مههشههده هیابیمکان

ههای سهایت تهرک بهه منجهر توجهه شهود تها غیره وفرهنگی 

 .شودن کالبدی خدمات و امکانات ماندناستفادهبی عشایری و

رفهع  توجه بههیری اسکان عشا هایاستقرارگاه ایجاد بعد از

خدمات مهورد نیهاز نظیهر آب، بهرق، احهدا   ةمحرومیت و ارائ

 بهرای پایهداری نظهام کهوچ وبهداشت و مدرسه  ةدرمانگاه، خان

 .عشایر استان خراسان شمالی ضروری است ةاسکان جامع
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
The nomadic way of life and living is different and 

apart from urban and rural way of life. 

Accommodation and settlement of nomads is one 

of the most important issues on Iranian society. 

Northern Khorasan is one of the regions with a 

high capacity to accommodate the nomadic 

communities. The purpose of this paper is to 

identify and evaluate the capacity of North 

Khorasan province to accommodate nomad 

communities and also to investigate the nomad 

communities’ bottlenecks and problems. This 

paper also aims for the introduction of the factors 

affecting the optimal site of nomads settlement and 

introduction of prioritized zones for optimal 

accommodation of nomads (nomadic sites), using 

multi-criteria decision-making methods (AHP) in 

GIS environment. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The emergence of nomadism has been under the 

focus of scientists for a long time, and as Masoudi, 

Ibn Khaldoon et al. have noted this phenomenon. 

They believe that many factors account for it. 

Some think that increase in the population is the 

main reason for nomadism. Some other think that 

after farming, human beings are doomed to be 

nomads to use marginal regions.  Thus, nomadism 

and ranching are two implications of farming with 

water products. Tardof, the renowned Iran expert, 

names the following common features for Iranian 

nomadism: 

1-producing corn 2-range 3-division of labor 4-

relations of production 5. exploitation based on the 

joint use of pastures 

Some other figures such as Spooner have 

considered water and soil fertility as two major 

important factors in the continuation of nomadism. 

Bryan Spooner believes that nomadism can be a 

result of mass production of grain. Accordingly, he 

assumes that nomadism and ranching are the 

implication of irrigated agriculture. 

Land use planning is science of land division for 

different uses and purposes of life. The positioning 

of land use either before planning, in traditional 

format or in predetermined plans follow certain 

principles and criteria.  Traditional patterns of land 

distribution in rural and urban areas also represents 

a significant regularity in the user's location. 

Because of its experience in with livestock, 

nomadic community can have enormous efficiency 

with a little attention. One of the goals of 

comprehensive development of tribal and nomad 

areas is the development of industrial livestock or 

developed traditional ranching. Therefore, 

optimum locating of nomadic sites is an important 

step in development plans of nomadic society. 

3. METHODOLOGY 

This is an applied, descriptive-analytical research 

that collects data via library and field study. To 

fulfill this end, 227 questionnaires were distributed 

among the nomads of the province, and their 

activities as well as their tendency to settle or not 

settle was measured. The results of the analyses 

show that an overall of 60.79% of the nomads want 

to settle permanently; 29.51 desire to move, and 

9.69 like both. To optimally locate the nomads’ 

settlement, important criteria in their settlement 

and their priorities were determined. For this 

purpose, after preparing Binary Matrices, 10 

officials from cities and managers of nomadic 

affairs were interviewed. After developing 

pairwise matrices, preferable coefficient of 

effective criteria and sub-criteria related to each 

indicator was determined. After the calculation of 

weights in software Expert choice and comparison 

of the weights in the method of AHP, final weights 

were put into GIS software to overlap the layers, 

and output maps derived from the hierarchical 

method were compared to the maps of the 

proposed websites introduced in the Organization 

of Nomadic Affairs in North Khorasan. The results 

were presented in the form of output maps and 

comparison tables. 
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4. DISCUSSION 

To provide the necessary layers (criteria) and to 

optimally locate the nomads settlement in Northern 

Khorasan, first the efficient criteria are identified 

and defined in four categories. Binary matrices are 

provided for each factor. In this stage, the criteria 

efficient in locating are obtained based on the 

descriptive and graphic information by GIS 

software. Finally, the optimal location of 

settlement of nomads or nomad towns are 

determined according to the receptivity of layers 

from locating. Four categories are identified: 

1- Inappropriate, 2- relatively inappropriate, 3- 

appropriate, 4- completely appropriate. 

After determining the coefficients, the importance 

of criteria and indices for showing the overlapping 

of criteria, there was a need for data gathering, 

their digitization, formation of spatial databases 

and generating appropriate layers of Nomads 

optimal site location for settlement or nomad 

towns. For this purpose the produced information 

layers, the importance coefficients of the criteria 

and the overlap of layers are determined. Then the 

maps of location priority based on the criteria for 

Nomads optimal site location for settlement and 

prioritized areas are presented.  

5. CONCLUSION  

The results show that the criteria of distance from 

faults, distance from watercourse, less distance 

from man roads and the type of land use for 

settlement have respectively the highest priority 

and importance in locating the nomads site of 

settlement in northern Khorasan. Finally, basic 

suggestions will be proposed. 

Key words: Countryside settlement sites, locating, 

hierarchical approach (AHP), North Khorasan. 
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