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چکیده
هدف :هدف از مقالة حاضر ،شناسایی و بررسی ظرفیتهای استان خراسان شمالی ،جهت مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری در استان خراسان
شمالی است .همچنین ،معرفی عوامل مؤثر در مکانیابی بهینة اسکان عشایر و معرفی پهنههای دارای اولویت جهت اسکان بهینة عشایر (استقرارگاههای روستایی
با منشأ عشایری) ،با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ( )AHPدر محیط  GISاست.
روش :روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات از طریق روشهای کتابخانههای و میهدانی
میباشد .برای این منظور 227 ،پرسشنامه در میان عشایر استان توزیع و تکمیل و فعالیتها و تمایل به اسکان یا عدم تمایل به اسکان آنها سنجش شده است.
یافتهها :نتایج حاصل از بررسیها بیانگر این مطلب است که در مجموع 60.79 ،درصد از عشایر استان تمایل به اسکان دایم 29.51 ،تمایل به کهوچ و  9.69درصهد
تمایل به هر دو نوع زندگی را دارند .در ادامه به منظور مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری شاخصهای تأثیرگذار در اسکان عشایر و تعیین اولویت آنها
بررسی شد .برای این منظور ،پس از تهیة ماتریسهای دودویی 10 ،نفر از مسؤوالن شهرستانی و مدیران در امور اجرایی عشایری مورد پرسش قرار گرفتند و پهس از
تهیة ماتریسهای زوجی ،ضریب ارجحیت معیارهای مؤثر و زیرمعیارهای مربوط به هر شاخص ،مشخص شد و پس از محاسبة اوزان در نرمافهزار  Expert choiceو
مقایسة اوزان در روش  ،AHPاوزان نهایی جهت همپوشانی الیهها وارد نرمافزار  GISگشته و نقشههای خروجی حاصل از روش سلسلهمراتبی با نقشههای سایتهای
پیشنهادی معرفیشده در سازمان امور عشایری خراسان شمالی مقایسه و نتایج در قالب نقشههای خروجی و نیز در قالب جدول مقایسهای بیان شده است.
راهبردها :ارائة الگوی بهینه و مؤثر پهنههای دارای اولویت جهت استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری با استفاده از روشهای تصمیمگیهری چنهدمعیاره در
محیط .GIS
راهکارهای عملی :برای تهیة الیههای مورد نیاز (معیارها) به منظور مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری در استان خراسان شمالی ابتدا شاخص-
های مؤثر شناسایی شده و در چهار طبقه تعریف و ماتریس مقایسة دودویی برای هر عامل تهیه میشود .در همین مرحله نیز شاخصهای مؤثر در مکهانیهابی
براساس اطالعات توصیفی و گرافیکی از وضع موجود منطقه به وسیلة نرمافزار  GISتهیه میشود .در پایان ،طبق اثرپذیری الیهها نسبت به مکهانیهابی محهل
اسکان بهینة روستایی با منشأ عشایری  4طبقهبندی مشخص شدهاند -1 :نامناسب  -2نسبتاً نامناسب  -3مناسب  -4کامالً مناسب.
اصالت و ارزش :نتایج بهدستآمده نشان میدهد ،معیارهای فاصله از گسل ،دوری از نقاط سیلخیز ،فاصلة کمتر از راههای اصلی و نوع کاربری اراضی مورد نظر
جهت اسکان ،به ترتیب ،دارای بیشترین اولویت و اهمیت در مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری خراسان شمالی میباشند.
کلیدواژهها :استقرارگاههای روستایی ،مکانیابی ،روش سلسلهمراتبی ( ،)AHPخراسان شمالی.
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
در ابتدای قرن حاضر جمعیت عشایری ایران حدود  20تها
 25درصد جمعیت کشور و با گسهترش آبهادینشهینی از دههة
چهل به حدود  10درصد و به کمتر از  5درصد در دهة کنونی
رسههیده اسههت (احمههدی ،1384 ،ص .)35 .ایههن رونههد کههاهش
درصد عشایر و یکجانشینشدن عشایر بر اثر عوامل متعهددی
از جمله تغییر شیوة معیشت ،ضهعف و زوال گلههداری سهنتی،
خشکسالی و اشتغال به فعالیتهای زراعی و امور دیگهر ،عهدم
توجه به امور عشایر و غیره بهوده اسهت (حبیبهی ،1385 ،ص.
 ،)7در ح هالی کههه تولیههدات عشههایری حههدود  22/5درصههد از
ارزشافزودة بخش دامپهروری را در تولیهد ناخهالص ملهی دارد
(آنههامرادنژاد ،1390 ،ص .)42 .در دهههههههای اخیههر در نتیج هة
تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور ،جامعهة عشهایری
دستخوش تغییرات اساسی ساختاری-کارکردی شهده اسهت.
آشکارترین نمود این تغییر و تحول ،گرایش نسبتاً شدید عشایر
به اسکان میباشد که در این حالهت ،کوچنهدگان ویژگهیههای
عمههدهای از زنههدگی قبیلهههای خههود را از دسههت داده و عوامههل
محدودکننهدة داخلهی و خهارجی ،بقایهای ایهن شهیوة قهدیمی
زیست و اشتغال را بهه تغییهر و تحهول جهدی واداشهته اسهت
(شکور ،طبیبهی ،بهاقرزاده و واحهدپور ،1392 ،ص .)2 .جامعهة
عشایری کرد استان خراسان شمالی نیز از جمله اقشهار سهاکن
در این استان با تهاریخی طهوالنی و شاخصههههای فرهنگهی و
اجتماعی خاص میباشد (کیهاکجوری و محمهدی ،1392 ،ص.
 )1که دچار مشکالتی از قبیل وضهعیت اقتصهادی نابهسهامان،
پایینبودن سطح سواد و نامطلوببودن زندگی است .بها توجهه
به مشکالت جامعة عشایری ایران از جمله کوچنشینان خراسان
شمالی که کل نظام شهری و روستایی را نیز تحتالشعاع قهرار
داده اسههت ،ضههرورت ب ههکارگیری راهکارهههای جدیههد ،جهههت
نظامبخشیدن و توسهعة جامعهة عشهایری و همگهامکردن ایهن
جوامع با سایر جوامع (شهری و روسهتایی) ایهران مههم اسهت.
متولیان و مسؤوالن دولتی امور عشایر کشهور بهه منظهور رفهع
کموکاستیهای جوامع عشایری و همچنهین ،رفهع آسهیبهای
ناشی از اسکان خودجهوش عشهایر ،زمینههههای اسهکان را بهه
جامعهة عشههایری پیشههنهاد کردهانههد و اقههدامات و برنامههههههای
گستردهای را در نقاط مختلف کشور اجرا کردهاند که از جملهه
این اقدامات احهدا و پیشهنهاد اسهتقرارگاههای روسهتایی بها
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منشأ عشایری از طرف سیاستگذاران و برنامهریزان به عشهایر
بوده است .ازآنجا که فضا و مکان بهینهة جغرافیهایی تهأثیرات
عمیقی در موفقیت و تحقق اهداف یک طرح دارند ،از ایهن رو،
کلیة ضوابط باید دقیقاً شناسایی و در رابطه با یکدیگر ارزیابی
و ارزشگذاری شده و در کوتاهمدت مورد توجه و محاسبه قرار
گیرند (قاسهمی وگنهدمکار ،1392 ،صهص .)97-106 .ارزش و
اهمیت زمین از یک سو و شیوة خاص معیشت جوامع عشایری
از سوی دیگر ،ایجاب میکنهد کهه در مصهارف زمهین ،نهایهت
صرفهجویی به عمل آید و همچنین ،به سبب بههرهدههی بهتهر
برنامهریزیهای کاربری زمین لزوم مکانیابی بهینه با توجه بهه
عوامل مؤثر مطرح میشود.
مقالة حاضر ،ضمن مروری گذرا بر ادبیهات نظهری مهرتبط
جامعهة عشهایری و بها شناسهایی عوامهل مهؤثر بهر مکهانیههابی
سایتهای عشایری و با استفاده از روش  ،AHPبهه شناسهایی
عوامل دارای اولویت در مکانیابی استقرارگاههای روسهتایی بها
منشأ عشایری در استان خراسان شهمالی و همچنهین ،معرفهی
پهنههای کامالً مناسب ،مناسهب ،نسهبتاً نامناسهب و نامناسهب
جهت مکانیابی پرداخته و در نهایهت ،راهکارههایی بهه منظهور
بهبود توسعة جوامع عشایری ارائه میدهد .پرسش پهیش روی
این تحقیق این است که «عوامل مؤثر بر مکانیابی سایتههای
عشایری در استان خراسان شهمالی چهه عهواملی هسهتند و بها
توجه به این معیارهها چهه پهنههههایی بهه منظهور مکهانیهابی
سایتهای عشایری مناسبتهر میباشهند » پاسهخ بهه ایهن دو
پرسش مستلزم شناخت مسائل و مشکالت از یک سو و بررسی
رابطة بین مشکالت و الگوی بهینة اسکان از سوی دیگر است.

 .1.2پیشینۀ نظری تحقیق
در سالهای گذشته مطالعهات زیهادی در مهورد چگهونگی
زندگی عشایر و بررسیهای ابعاد اجتماعی-اقتصادی مرتبط بها
سیاست استقرار و اسکان عشایر صورت گرفته است .آنامرادنژاد
( )1390در مقالهای ،تحوالت اجتماعی بین عشهایر تهرکمن را
طی  50سهال اخیهر مهورد بررسهی قهرار داده و معتقهد اسهت
تحوالت گستردهای در حوزة اجتماعی و اقتصهادی و معیشهتی
جامعة عشایر ترکمنها در نهیم قهرن اخیهر بهه وجهود آمهده و
اقتصههاددانان از معیشههتی مبتنههی بههر دامههداری بههه کشههاورزی
مکههانیزه تغییهر جهههت داده و اصههل کههوچ بههه حاشههیه رفتههه و
مکانیابی و اسقرار دائمی ناگزیر شده است .در مقالههای دیگهر
آنامرادنژاد و لطفی ( )2010به بررسی تغییرات جایگاه عشایری
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در جامعة ایران پرداختهاند .مطالعات آنها نشان داده اسهت از
زمههان رضاشههاه بهها ملیکههردن مراتههع و گسههترش زمههینهههای
کشاورزی در مراتع جامعة عشایری در حهال حهذف از جامعهه
عشایری ایران بوده و با استقرار و یکجانشینی در حهال هضهم
در جامعههة روسههتایی-شهههری هسههتند .پیلهههور ( )1390در
پژوهشی به بررسی وضعیت عشایر خراسهان شهمالی در قالهب
برنامة راهبهردی اسهکان پرداختهانهد .نتهایج بررسهیها بیهانگر
اسکان عشایر در حهوزة روسهتایی و حاشهیة شههرهای بهزرگ
استان و تغییر در شیوة رفتارهای اقتصهادی و اجتمهاعی بهوده
است و سیاست اسکان بیبرنامه یها خودجهوش رونهد سهریع را
تجربه کرده و اتخاذ رویکرد جدید اسکان با برنامه و مکانیهابی
سایتهای عشایری جدید ضروری اسهت (پیلههور ،1390 ،ص.
 .)145شههاطری و صههادقی در سههال  1391بههه واکههاوی اثههرات
اقتصادی–اجتمهاعی اسهکان خودجهوش عشهایر در بخشهی از
استان خوزستان پرداختهاند .بررسیهای ایشان نشان میدههد
دگرگونی اقتصادی–اجتماعی وسهیع در زنهدگی بخهش دههدز
شهرستان ایذه شهده و ایهن رونهد موجهب مکانیهابی جدیهد و
اسکان با برنامه شده است.
شکور ،طیبی ،باقرزاده و واحدپور ( )1392نیز در پژوهشهی
با عنوان سنجش عوامل اجتماعی-اقتصهادی مهؤثر بهر اسهکان
عشایر در استان فارس به بررسی نقهش ایهن تحهوالت و رونهد
مکانیابی و اثرپذیری از عوامل اجتماعی برای اسکان پرداختهه
و نتیجه گرفتهاند ،رابطة معنیداری بهین عوامهل اجتمهاعی بها
سیاست اسکان عشایر فارس وجود دارد .جمشهیدی ،صهیدایی،
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جمشههیدی و جمینهی ( )1392در مقالهههای دیگههر بههه تحلیههل
اثرگذاری اشتغال زنان مناطق عشایری بر اقتصهاد خانوارهها در
شهرستان چراداول پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند ،انجام فعالیت
و اشتغال زنان عشایر در قالب صنایع دستی نتوانسهته خهانواده
هههای عشههایر را بههه سههمت اسههکان و اسههتقرار دائمههی در ایههن
شهرستان سوق دههد؛ امها تحقیقهات معهدودی در ارتبهاط بها
مشههکالت و کمبودهههای آنههها در ارتبهاط بهها محههل اسههکان و
درنظرگرفتن مکانی با توجه به شیوة زندگی و اشتغال این نهوع
از جوامع صهورت گرفتهه اسهت و در ارتبهاط بها ظرفیهتهها و
توانمندیهای عشایر بهخصوص عشایر خراسان شمالی و هم-
چنههین ،ظرفیههتهههای بههاالی ایههن اسههتان جهههت مکههانیههابی
استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری جهت بهبود ،توسهعه
و افهههزایش تولیهههد و بههههرهوری عشهههایر اسهههتان در نتیجهههة
رضایتمندی عشایر استان تحقیقات معهدودی صهورت گرفتهه
است.

 .2روششناسیتحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی پژوهش
استان خراسان شمالی با وسهعت  28434کیلهومتر مربهع
یکی از استانهای نیمهسبز کشور است که از شمال بهه کشهور
ترکمنستان از جنوب به استانهای خراسان رضوی و سمنان از
شرق کشور به استان خراسان رضوی و از غرب به اسهتانههای
سمنان و گلستان محدود شود .قلمهرو پهژوهش در ایهن مقالهه
شش شهرستان براساس عناوین جدول ( )2و شکل ( )1است.

شکل  -1محدوۀ مورد مطالعه
مأخذ :استانداری خراسان شمالی1394 ،
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 .2 .2روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله براسهاس ههدف ،کهاربردی و از
نظر ماهیت ،توصیفی-تحلیلی است .مبانی تئوریک آن براساس
مطالعات اسنادی و کتابخانههای انجهام گرفتهه اسهت .جههت
بررسی و نظرسنجی از جوامع مورد نظر ،با مراجعه بهه محهل-
های مورد نظر به تکمیل پرسشنامه میان جامعة آماری مهورد
مطالعه در فرآیند پرسشگری ،شامل عشهایر شهش شهرسهتان
خراسان شمالی و به استناد آخرین سرشماری رسمی عشایری
سال  1388و سرشماری عمومی  1390کل کشور بوده است.
روش نمونهگیری به صورت تصادفی بهوده و حجهم نمونهه
 227پرسشنامه با اسهتفاده از مهدل کهوکران بهرآورد شهد .بها
استفاده از روش کوکران  227پرسهشنامة مهورد نیهاز تهیهه و
توسط جمعیت نمونه تکمیل و به کمک فرمول  1تحلیل شد.
q=0.50

d=0.05
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جمعیهههت جامعهههة آمهههاری در ههههر شهرسهههتان ،از 227
پرسشنامه 104 ،پرسهشنامه یها  46درصهد پرسهشنامه بهین
عشههایر شهرسههتان اسههفراین 61 ،پرسههشنامه یهها  27درصههد
پرسههشنامهها در شهرسههتان شههیروان 25 ،پرسههشنامه یهها 11
درصد آنها بین عشایر شهرستان فاروج 18 ،پرسهشنامه یها 8
درصد آنها در شهرسهتان بجنهورد و در  11پرسهشنامه یها 5
درصههد آنههها در شهرسههتان مانههه و سههملقان و در نهایههت8 ،
پرسشنامه یا  3درصد در شهرستان جهاجرم توزیهع و تکمیهل
شده است .در جدول ( )1تعداد حجم نمونه و درصد آنهها بهه
تفکیک شهرستانها آورده شده است

T=1.96p=0.50

.جدول  -1تعداد جامعۀ آمار ،حجم پرسشنامه و تعداد پرسشنامههای تکمیلشده
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
ردیف

نام شهرستان

جامعة آماری

حجم نمونه

تعداد پرسشنامة تکمیلشده

درصد پرسشنامه

1

اسفراین

1470

104

104

 46درصد

2

بجنورد

255

18

18

 8درصد

3

جاجرم

117

8

8

 3درصد

4

شیروان

863

61

61

 27درصد

5

فاروج

365

25

25

 11درصد

6

مانه وسملقان

163

11

11

 5درصد

3233

227

227

100

جمع

دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار SPSS

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای محاسبة پایایی سؤاالت
پرسشنامه از آزمون آلفای کرونبها اسهتفاده شهد کهه میهزان
پایایی آن برابر بها  0.8و در سهطح قابهل قبهولی مهیباشهد .در
ادامه ،به منظهور سهنجش ضهریب ارجحیهت عوامهل مهؤثر در
مکانیابی عشایر استان ،معیارهای مورد استفاده جهت مکهان-
یابی براساس ضوابط مکانیابی انتخاب شده است .با توجهه بهه
اینکه فرآیند مکانیابی یک مسهأله تصهمیمگیهری چندصهفته
بوده و با استفاده از مدل رسهتری قابهل انجهام اسهت ،بایهد در
انتخاب نرمافزار این نکته را مورد نظهر قهرار داد کهه نهرمافهزار
منتخب عالوه بر مهدل وکتهوری ،مهدل رسهتری را نیهز مهورد

پشتیبانی قرار داده و عالوه بر ایهن مهوارد ،قابلیهت اسهتفاده از
قواعد تصمیمگیری چندصفته را نیهز داشهته باشهدMCDM .
زمینهای از مطالعات است که بر روی توسعة روشهای ریاضهی
و روشهههای پیشههرفته کههامپیوتری تمرکههز مههیکنههد (زاک 1و
وگلینسههکی ،2014 ،2ص AHP .)555 .بههه طههور گسههتردهای
برای بهدستآوردن وزنهای مورد نیاز برای معیارهای مختلهف
بههه کههار بههرده مههیشههود (فیضههیزاده ،3شههادمان رودپوشههی،4
جانکوسکی ،5بالشکه ،2014 ،6ص .)1 .در این راستا ،از طریهق
نرمافهزار  Expert choiceمقایسهههای زوجهی (بها توجهه بهه
فعالیتهای کارشناسان و متخصصان شاغل در امهور عشهایری
در زمینهة اسههکان سههایتهای عشههایری و مهارتههها و تجههارب

سال ششم

مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری در خراسان شمالی

ایشان در زمینة معیارها و شاخصهای مهم در امر مکانگزینی
اسههتقرارگاههای روسههتایی بهها منشهأ عشههایری و نظرخههواهی از
ایشان) معیارها جهت آمادهسازی الیههها بهرای تجزیههوتحلیل
فضههایی در سیسههتم اطالعههات جغرافیههایی و ابههزار Spatial
 analyzeانجههام گرفتههه و در نهایههت ،پههس از تحلیههل وزندار
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بهدستآمده از انجام عملیات مذکور ،مناطق اولویهتدار جههت
استقرارگاه عشایری در سطح استان شناسایی شدند .شکل ()2
فرآیند پژوهش حاضر را به نمایش گذاشته است.

شکل  -2فرآیند پژوهش
مأخذ :داداشپور ،خدابخش و رفیعیان ،1391 ،ص120 .

 .3 .2معرفی شاخصها
جهت مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشهایری
در سامانة اطالعات جغرافیایی ،ابتدا عوامل مهؤثر ،شهاخصها و
محههدودیتها (براسههاس تحقیقههات صههورتگرفته و همچنههین،
نظرات کارشناسان قسمتهای مختلف ادارة امور دام و عشهایر
استان با توجه بهه تجهارب ایشهان در زمینهة عوامهل مهؤثر در
مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری) به صورت
الیهههای نقشهه تهیهه شهده و مهورد پهردازش و تحلیهل قهرار
میگیرند .در این پژوهش براساس عوامل مؤثر بر مکهانیهابی و
متناسب با نوع مدل کهاربردی در تحقیهق ( )AHPو شهناخت
شههرایط جغرافیههایی ،اجتمههاعی-اقتصههادی و غیههره منطقههه و
بهرهگیههری از نظههرات جامعههة مههورد مطالعههه (عشههایر شههش
شهرسههتان) ،ب ههویژه در  3شههاخص فاصههله از راههههای اصههلی،

مالکیههت و فاصههله از ایلراهههها عوامههل مههؤثر در مکانیههابی
استقرارگاههای روستایی با منشهأ عشهایری مشهخص شهدند و
جهت تبدیل به الیهة اطالعهاتی ،بهه منظهور شهناخت منهاطق
اولویتدار برای مکانیابی شناسایی شهده و بهه منظهور یهافتن
مکان بهینة استقرارگاههادر قالب ده شاخص در بعد طبیعهی و
انسانی به شرح زیر دستهبندی شدهاند:
شهاخص ارتفهاع :شهامل ارتفهاع متهر از  1300متهر (،)A1
ارتفاع  1300تا  1600متر ( ،)A2ارتفهاع  1600تها  200متهر
( ،)A3ارتفاع بیشتر از  2000متر ()A4
شاخص شیب «شیب 0تها  5درصهد ( ،)B1شهیب  5تها 8
درصد ( ،)B2شیب  8تا  15درصد ( ،)B3شیب بیشتهر از 20
درصد ( )B4
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شاخص فاصله از گسل :بیشتر از  3000متر )3000 ،)C1
تهها  2000متههر ( 2000 ،)C2تهها  1000متههر ( ،)C3کمتههر از
 1000متر ()C4
شاخص فاصله از مسیل :بیشتر از 250متر ( 250 ،)D1تا
 100متر (100 ،)D2تا 50متر ( ،)D3کمتر از  50متر ()D4
شاخص نوع خاک  :آبرفتی ( ،)E1استپی ( ،)E2لیتوسهول
( ،)E3بیابانی ()E4
شاخص تیپ اراضی :دشتهای آبرفتهی و اراضهی مخلهوط
کمپلکس ( ،)F1واریزهها ( ،)F2دشتهای سیالبی ( ،)F3کوه-
ها ()F4
شاخص فاصله از راههای اصلی :کمتهر از  500متهر (،(G1
 500تها 1000 ،(G2( 1000تها  ،(G3( 2000بههیش از 2000
متر (،(G4
شاخص مالکیت :دولتهی ( ،)H1عمهومی ( ،)H1خصوصهی
()H3
شاخص کاربری اراضهی :مراتهع ( ،)I1مهزارع ( ،)I2جنگهل
( ،)I3بایر ( ،)I4مسکونی ()I5
شاخص فاصله از ایلراهها :کمتر از  500متر ( 500 ،)J1تها
 1000متر ( 1000 ،)J2تا 2000متر ( ،)J3بیش از  2000متر
(( )J4ادارة کل امور عشایر خراسان شمالی.)1395 ،

 .3مبانی نظری
 .1. 3بنیانهای جوامع عشایری
مفهوم «عشایر» با «کوچنهدگی» و «کوچنشهینی» عجهین
است (فریدونی ،1370 ،ص )146 .و منظور از کوچنشهینی ،آن
نوع زندگی است کهه در آن عشهایر از راه پهرورش حیوانهات و
معموالً با برخورداری از فرآوردههای کشاورزی زیست میکنند
و در پی چراگاههای طبیعی سالیانه از محلهی بهه محهل دیگهر
کوچ میکنند (بیات ،1381 ،ص .)13 .از مهمترین ویژگیهای
زندگی کوچنشینی :ساخت اجتماعی قبیلهای ،اتکای معاش بهه
دامداری و شیوة زندگی شبانی یا کهوچی میباشهد (فریهدونی،
 ،1370ص.)147 .
برخههی از صههاحبنظران همچههون اسههپونر وجههود آب و
حاصلخیزی خاک را در تداوم و بنیان جامعهة عشهایری مهؤثر
دانستهاند .برایان اسپونر معتقد است که کوچنشینی را میتوان
نتیجة تولید فراوان غله به شمار آورد و بر ایهن اسهاس حهدس
مهیزنهد کههه کهوچنشهینی و گلهههداری یکهی از نتهایج ضههمنی
کشاورزی آبی است .در چنین حالتی کوهها برای کسانی بهاقی
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گذارده میشوند کهه میتواننهد تمهام اوقهات بهه پهرورش گلهه
بپردازند و به مبادلة کاال بها مهردم سهاکن دشهتهها رو آورنهد
(پیلهههور ،1392 ،ص .)49 .از دیگههر محققههان در ایههن زمینههه
میتوان به جانسون اشاره کرد .جانسون معتقد است در گذشته
با افزایش جمعیت انسانی ،اراضی حاصل خیز بهتدریج در زیهر
کشت درآمد و از آنجایی که زمینهای کنهارهای قابهل کشهت
نبود ،انسان با پرورش دام ،از ایهن منهاطق بهه عنهوان چراگهاه
بهرهبرداری میکرد .همهین امهر موجهب شهد کهه گروههی بهه
پرورش حیوانات بپردازنهد و سهرانجام ،زنهدگی کوچنشهینی را
برگزینند (اماناللهی ،1367 ،ص .)30 .جامعة عشایری در چند
دهة اخیر ،با مشکالت متعددی روبهرو شده است که جایگهاه و
توانمندیهای مههم آنهها را بها تردیهد مواجهه کهرده اسهت؛
بهطوری که تداوم راهبرد دومنظورة کوچ و اسکان با برنامهه یها
بیبرنامه (خودجوش)،کاهش سهطوح حمهایتی دولهت ،فقهدان
سیاسههتگذاری درسههت در بحهها مکانیههابی اسههتقرارگاههای
روستایی با منشهأ عشهایری ،وجهود تنگناههای زیرسهاختی در
فرآیند ییالق و قشالق و غیره در نظهام عشهایری باعها تغییهر
راهبرد مهم کوچ به اسکان شده است.

 .2 .3مکانیابیاستقرارگاههای روستایی و شهرر های
عشایری
برنامهریزی کاربری زمین ،علم تقسیم زمین و مکان بهرای
کاربردها و مصارف مختلف زندگی است (رضهویان ،1381 ،ص.
 .)14مکانیابی کاربریهای زمین؛ چه قبل از رواج برنامهریزی
و به صورت سنتی و چه در قالب طرحههای ازپیشتعیینشهده،
از بعضی اصول و معیارهای خهاص پیهروی مهیکنهد .الگوههای
سههنتی پراکنههدگی کههاربریهههای مختلههف در پهن هة شهههرها و
روسههتاها نیههز نشههاندهنههدة نظمههی معنههیدار در مکانیههابی
کاربریهاست .به دنبهال گسهترش وسهعت شههرها و نیهاز بهه
اسههتقرار کاربریهههای جدیههد در عرص هة شهههرها و روسههتاها و
دخالت نیازهای خاص و جدید ساکنان که عمدتاً جنبة کیفهی
داشته ،معیارها و استانداردهایی برای مکهانیهابی یها جانمهایی
کههاربریهههای جدیههد شههکل گرفتنههد .دخالههت مجموعهههای از
مالحظات و عوامل محیطی-فیزیکی ،اقتصهادی و اجتمهاعی در
مکانیابی کاربریها ،سبب شد که اصول و معیارهای مکانیابی
از نیازهههای اساسههی متقابههل مسههاکن ،واحههدهای تجههاری و
مؤسسات ،در شهرها و نواحی روستایی نشأت گیرد .مکانیهابی
از جمله تحلیلهایمکانی است کهه تهأثیر فراوانهی در کهاهش

سال ششم
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هزینههای ایجهاد و راهانهدازی فعالیهتههای مختلهف دارد؛ بهه
عبارت دیگر ،عدم مکانیابی یک طرح به معنی عهدم اسهتفادة
بهینه از سرمایهگذاری ،اتالف وقت ،نیهروی انسهانی ،سهرمایه و
منابع تولید و در نهایت ،عدم کهارآیی طهرح مهیباشهد (بنیهاد
مسکن انقالب اسالمی ،1386 ،ص .)32 .جامعهة عشهایری بهه
علت تجربة خاصی که در طهول زنهدگی خهود در پهرورش دام
دارد و با اندک توجهی به این شیوة معیشتی ،میتواند بهازدهی
قابل توجهی داشته باشد .در عین حال ،یکی از اههداف برنامهة
توسعة جامع مناطق عشایری نیز توسعة دامداریهها بهه شهکل
صنعتی و یا پرورش دام به شکل صنعتی و یها پهرورش دام بهه
شهههکل سهههنتی دگرگونشهههده مهههیباشهههد .در مکهههانیهههابی
استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری باید قلمرو دام عشایر
نیز در نظر گرفته شود .این عامل عمدهای است که در جامعهة
دیگر؛ یعنی شهری و روستایی یا بهه آن توجهه نمیشهود و یها
توجه بسهیار کمهی مهیشهود .بنهابراین ،کهاربری عمهدهای بهر
کاربریهای یک سهکونتگاه افهزوده مهیشهود کهه ههم نحهوة
مکانیابی و هم طراحی سکونتگاه را تحتالشعاع قرار میدهد
(افضلی و فکور ،1377 ،ص.)15 .
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 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4مشکالت جوامع عشایری مؤثر در مکانیابی
درسرشهماری رسههمی سهال  1390جمعیههت کهل اسههتان
خراسههان شههمالی  836489نفههر و نسههبت شهرنشههینی 51/2
درصد بوده است (پیلهور ،1392 ،ص .)45 .تعداد جمعیت کهل
عشایر استان نیز  27451نفر بوده است .بررسهیههای میهدانی
این پژوهش با تکمیل  227پرسشنامه از جامعة آمهاری شهش
شهرستان خراسان شمالی نشان میدههد ،مشهکالت متعهدد و
مختلفی که در جدول ( )2ارائهشده بر سر راه عشهایر خراسهان
شمالی قرار دارد که باعا کاهش تولید و درآمدهای اقتصهادی
عشایر شده و تمایل به استقرار و اسکان دائمی را تقویت کهرده
است (جهدول  )2و ایهن رونهد موجهب بهحاشهیهرفتن جامعهة
عشههایری اسههتان و تشههویق بههه تقاضههای پیگیههری اجههرای
سیاستهای اسکان با برنامهه یها خودجهوش (بیبرنامهه) شهده
است (جهدول )3؛ بهه عبهارت دیگهر ،بهین وجهود مشهکالت و
ناگزیری در اسهکان و اسهتقرار ،رابطهة معنهی دار وجهود دارد.
بنابراین ،با فهم مشکالت و در راسهتای تمایهل جامعهة ههدف،
رویکرد به مکانیابی بهینة استقرارگاههای روسهتایی بها منشهأ
عشایری مهم و مؤثر خواهد بود

جدول  -2درصد فراوانی مشکالت عشایر استان خراسان شمالی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
درصد فراوانی

ردیف

کمبود مرتع خوب

کمبود آب برای دامها

کمبود آب شرب

خرابی ایلراهها

بیماری دامها

آموزشی

کمبود امکانات

رسانهای

جمع

کمبود ارتباطات

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

جهت کوچ

6

مانه وسملقان

14.2

0

0

0

0

5.4

11.7

5.8

3.1

3.5

عدم توانایی ملزومات

5

فاروج

14.2

0

10

0

10

10.8

17.6

13.7

9.3

10.7

بهداشتی و درمانی

4

شیروان

28.5

60

40

15.3

20

24.3

23.5

29.4

25

21.4

کمبود امکانات

3

جاجرم

7.1

0

0

7.7

0

5.4

0

1.9

6.2

3.5

سیل و رعد و برق

2

بجنورد

14.2

0

0

7.7

10

8.1

5.8

9.8

6.2

10.7

حواد طبیعی مانند

1

اسفراین

21.4

40

50

69.2

60

45.9

41.1

39.2

50

50

نام شهرستان
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بررسیهای میدانی در جامعة مورد نظهر در سهطح اسهتان
خراسان شمالی بیانگر تمایل به تغییر الگو در شیوة زندگی از
کوچنشینی به یکجا نشینی است .در بررسی میدانی مشهخص
شد که بیشترین درصد پرسششوندگان تمایل به زنهدگی بهه
صورت اسکان دائم در شهرسهتان اسهفراین بها  46.3درصهد و
کمترین در جاجرم با  2.1درصد دارند (جدول .)3
جدول  -3درصد تمایل برای اسکان دائمی یا تداوم
کوچنشینی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
درصد فراوانی

زندگی عشایری

کشاورزی

اسکان دایم و

هردو مورد

ردیف

نام شهرستان

1

اسفراین

46.2

46.3

40.9

2

بجنورد

5.9

9.4

4.5

3

جاجرم

4.4

2.1

9

4

شیروان

26.8

28.9

13.6

5

فاروج

11.9

9.4

18.1

6

مانه و سملقان

4.4

3.6

13.6

جمع

-

100

100

100

جمع

پرسشنامه
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 .2 .4سنجش ضرایب اهمیت شاخصها
 .1 .2 .4مدل و ساختار موضوع
پههس از تعیههین 10شههاخص م هؤثر در مکههانیههابی بهین هة
اسهههتقرارگاهها بههها نظهههر کارشناسهههان خبهههره در رشهههتههای
برنامهریزی ،بهسازی و تولید ،امور دام ،امور تعاونیها و مدیران
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امور عشایری خراسان شمالی و نیز نظرخواهی از برخی عشهایر
باسابقه و جامعة هدف ،ضرایب اهمیت آنها تعیین و در جدول
( )4ارائه شد.

 .2 .2 .4تشکیل ماتریسهای مقایسهای دودویی و بردار
اولویت آنها
وزن اصههلی در فرآینههد تحلیههل سلسههلهمراتبی مبتنههی بههر
قضههاوت تصههمیمگیران دربههارة ضههریب ارجحیههت معیارهههای
شاخصها درون ماتریسهای دودویی میباشد (در بازه امتیهاز-
دهی  1تا  )9که برای این منظور ماتریسهای دودویی مربهوط
بههه دو روش سلسههلهمراتبی تهیههه شههده و از پرسششههوندگان
(کارشههناس ارشههد برنامهههریزی روسههتایی متخصههص در امههور
روسههتایی و عشههایری ،کارشههناس عمههران بهها تخصههص در
بهسازی،کارشناس ارشد برنامهریزی با گرایش تولید،کارشناس
ارشد منابع طبیعی متخصص مرتع ،کارشناس ارشد کشهاورزی
متخصص در امهور دام،کارشهناس ارشهد اقتصهاد متخصهص در
تعاونیها) خواسته شده است که نظرات و ضریب ارجحیتهای
معیارها را بیان کنند (از این رو ،با توجهه بهه تعهداد بهیشهمار
ماتریسهای دودویی ،در این مقاله از آوردن ماتریسهای روش
سلسلهمراتبی خودداری شده و به ذکر ضرایب اهمیت معیارهها
و زیرمعیارها اکتفا شده است) .پس از حاصلشهدن ابرمهاتریس
وزندهیشده با بهتوانرسانیدن چندبارة ابرماتریس و محاسهبة
جمع ابرماتریس ،ایهن اوزان بهرای مهدل  AHPبها اسهتفاده از
نرمافزار  Expert choiceاز آن جهت حائز اهمیت است کهه
میتهوان اثهرات مسهتقیم و غیرمسهتقیم شهاخصهها بهر روی
یکدیگر مشخص شود (جدول .)4

جدول  -4ضرایب اهمیت شاخصهای طبیعی و انسانی مؤثر در مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شاخصهای مؤثر در مکانیابی
سایتهای اسکان عشایری
خراسان شمالی

وزن عوامل

زیر
شاخص

ارتفاع
طبیعی

وزن نهایی
شاخص

0.08004

0.667
شیب

0.094269

وزن نهایی
معرف

درصد

رتبه

کمتر از 1300

0.034764

3.476404

10

 1300تا 1600

0.030442

3.044188

11

 1600تا 2000

0.009518

0.9518

28

بیشتر از 2000

0.004055

0.405536

40

0تا 5درصد

0.048266

4.82659

6

 5تا  8درصد

0.029789

2.978911

12

 8تا  15درصد

0.011249

1.124947

25

معرف

سال ششم

مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری در خراسان شمالی

شاخصهای مؤثر در مکانیابی
سایتهای اسکان عشایری
خراسان شمالی

وزن عوامل

طبیعی

انسانی

زیر
شاخص

وزن نهایی
شاخص

معرف

شیب

0.094269

فاصله از
گسل

0.174532

فاصله از
مسیل

0.171197

خاک

0.079373

تیپ

0.067589

فاصله از راه
اصلی راه

0.14097

فاصله از
ایلراه

0.032523

0.333

کاربری

0.112554

مالکیت

0.069264

-

-
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وزن نهایی
معرف

درصد

رتبه

بیشتر از  15درصد

0.004065

0.496485

38

بیشتر از 3000متر

082163.0

8.226259

2

 3000تا 2000متر

059108.0

9108.5

4

 2000تا  1000متر

021933.0

193281.2

19

کمتر از  1000متر

00925.0

925018.0

29

بیشتر از  250متر

0.079264

7.926406

4

 250تا  100متر

0.058549

5.854926

5

 100تا  50متر

0.02294

2.294

17

کمتر از  50متر

0.010443

1.0443

27

استپ

0.02569

2.569039

14

ابرفت

0.035374

3.53739

9

بیابان

0.005927

0.592652

35

لیتوسول

0.012382

1.238219

23

واریز

0.017821

1.782105

22

سیالب

0.021786

2.17863

20

ابرفت

0.022417

2.241713

18

کوه

0.005565

0.556486

37

کمتر از  500متر

0.086368

8.636762

1

 500تا 1000متر

0.025234

2.523363

15

 1000تا  2000متر

0.020347

2.034667

21

بیشتر از 2000متر

0.008975

0.897509

30

کمتر از  500متر

0.004109

0.410874

39

 500تا 1000متر

0.00876

0.875953

31

 1000تا  2000متر

0.008369

0.8369

32

بیشتر از  2000متر

0.011296

1.1296

24

مرتع

0.041593

4.1593

7

مزارع

0.028551

2.85512

13

جنگل

0.010543

1.054256

26

بایر

0.001728

0.712842

34

مسکون

0.005703

0.570274

36

دولتی

0.03731

3.731021

8

عمومی

0.024427

2.44271

16

خصوصی

0.007527

0.752669

33

جمع

1

100

-

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
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 .3 .4تریۀ الیههای مورد نیاز استقرارگاههای روسهتایی
با منشأ عشایری در استان خراسان شمالی
در این مرحله ابتدا شاخصهای مؤثر شناسهایی شهده و در
چهار طبقه تعریف و ماتریس مقایسة دودویی بهرای ههر عامهل
تهیه و در اختیار کارشناسان قرار گرفته است .در همین مرحله
نیز شاخصهای مؤثر در مکانیابی به صورت الیههایی با فرمت
( ،Geodatabase )MDBتبدیل شده تا با استفاده از نرمافزار
Arc Gisو براسههاس اطالعههات توصههیفی و گرافیکههی از وضههع
موجود منطقه ،اطالعات (نقشههههای) جدیهدی ایجهاد شهود و
عملیات تحلیلی بر روی آنها انجام شود .این مرحله فرآینهدی
شکل  -3ارزشگذاری برحسب میزان شیب دراستان خراسان شمالی

شکل  -5ارزشگذاری برحسب نوع خا

در استان خراسان شمالی

شکل  -7ارزشگذاری برحسب نوع کاربری اراضی در استان خراسان شمالی
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است که شامل اخذ داده ،تغییرات فرمت ،زمین مرجع کهردن،
تنظیمکهردن و مستندسهازی دادههاسهت (فهرج زاده و سهرور،
 ،1381ص .)80 .در پایان ،طبق اثرپهذیری الیههها نسهبت بهه
مکانیابی استقرارگاههای روسهتایی بها منشهأ عشهایری چههار
طبقهبندی مشخص شده است -1 :نامناسب بها رنهق قههوهای
خیلی پررنق  -2نسبتاً نامناسب با قهوهای کمرنق  -3مناسب
با رنق زرد  -4کامالً مناسب با رنق سهبز .بهه منظهور نمهایش
نتایج و وضعیت مکانیابی بهینهة اسهتقرارگاهها اشهکال ( )3تها
( )12ارائه شده است.

شکل  -4ارزشگذاری برحسب میزان ارتفاع در استان خراسان شمالی

شکل  -6ارزشگذاری برحسب فاصله از گسل دراستان خراسان شمالی

شکل  -8ارزشگذاری برحسب فاصله از ایلراهها دراستان خراسان شمالی

سال ششم

مکانیابی استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری در خراسان شمالی

شکل  -9ارزشگذاری برحسب مالکیت اراضی در استان خراسان شمالی

شکل  -11ارزشگذاری برحسب فاصله از راههای اصلی در استان خراسان شمالی
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شکل  -10ارزشگذاری برحسب تیپ اراضی در استان خراسان شمالی

شکل  -12ارزشگذاری برحسب فاصله از مسیل در استان خراسان شمالی

اشکال  3تا  -12انواع ارزشگذاری
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

سیسههتم اطالعههات جغرافیههایی ( )GISبهها توانمنههدیههها و
قابلیتهههایی کههه در جمههعآوری ،ذخیههره ،بازیههابی ،کنتههرل،
پردازش ،تحلیهل ،مدلسهازی و نمهایش دادهههای جغرافیهایی
دارد ،میتواند به عنوان ابزاری قوی در دست مدیران و برنامه-
ریزان برای استفادة بهینهه از منهابع و ذخهایر باشهد (سهرائی و
قانعی بافقی ،1390 ،ص .)86 .همچنهین ،در دو دههة گذشهته
تعداد افراد (مربیان) کهه نحهوة بههکاربردن سیسهتم اطالعهات
جغرافیایی ( )GISرا آموزش مهیدهنهد ،افهزایش یافتهه اسهت
(جفری 7و سینتون ،2011 ،8ص .)253 .پس از تعیین ضرایب
اهمیت معیارهها و شهاخصهها بهرای نشهان دادن ههمپوشهانی
معیارها نیاز به گردآوری دادهها ،رقومیکردن آنهها و تشهکیل

پایگاههای اطالعات مکانی و تولید الیههای مناسب مکهانیهابی
بهینة اسکان عشایر یا شهرکهای عشایری میباشد .برای ایهن
منظور ،الیههای اطالعاتی تولید شده و ضرایب اهمیت معیارها
و همپوشانی الیهها ابتدا به وسیلة نقشهها و الیهههای ترکیبهی
به دست آمده و سپس ،نقشهههای اولویهت مکهانهها بهر پایهة
معیارها به دست آمده و بها ترکیهب و ههمپوشهانی نقشههههای
ترکیبی بهترین مکان به منظور مکانیابی بهینة محهل اسهکان
عشایر و پهنههای دارای اولویت شناخته شده اسهت .در شهکل
( )13پهنههههههای دارای اولویههت جهههت مکانیههابی سههایتهای
عشایری استان خراسان شمالی نمایش داده شده است.

شکل  -13وضعیت نرایی طبقهبندی ارزش زمین جرت استقرارگاههای روستایی با منشأ عشایری در استان خراسان شمالی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
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 .5 .4مقایسۀ تطبیقهی بهین اسهتقرارگاههای عشهایری

 .5بحث و نتیجهگیری

پیشنرادی مطرحشده در طرح اسکان هدایتی عشایر در
استان خراسان شمالی و خروجی سلسلهمراتب

همههواره مکانیههابی بهینهة یههک مجتمههع زیسههتی نیازمنههد
اطالعات اولیه همراه با بررسیهای مختلف طبیعی ،اجتمهاعی،
اقتصادی ،کالبهدی و غیهره دارد (افضهلی و فکهور ،1376 ،ص.
 .)43پیشینة تحقیق و پژوهشهای متعدد در بررسی و تحلیل
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگهی و غیهره در جامعهة عشهایر
ایران بیانگر تغییرات ساختاری-کارکردی بههویهژه در فرآینهد
یکجانشینی و اسکان با برنامهه یها بیبرنامهه (خودجهوش) در
برخی استانهای کوچنشین مثل خوزسهتان ،فهارس ،خراسهان
شههمالی و غیههره بههوده اسههت .در ایههن پههژوهش ،مکانیههابی
استقرارگاههای روستایی با منشأ عشهایری در اسهتان خراسهان
شمالی با کاربرد  GISو مهدل  AHPدر راسهتای ارائهة الگهوی
بهینه و مؤثر پهنههای دارای اولویت مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفت و در بررسی انطبهاق سهایتههای اسهکان پیشهنهادی و
خروجی حاصل از مدل شبکهای و سلسلهمراتب مشهخص شهد
که سایتهای پیشهنهادی مطرحشهده از طهرف سهازمان امهور
عشایری استان خراسان شمالی در پهنهههای کهامالً مناسهب و
مناسب واقع شدهاند که این امر بیانگر مکانیهابی بهینهة ایهن
استقرارگاهها و توجه به معیارهای گوناگون مهرتبط بها زنهدگی
عشایر میباشد .در نتیجه ،پژوهش حاضر مکهانههای مناسهب
جهت مکانیابی استقرارگاه عشایر سایر شهرستانههای اسهتان
نیز معرفی شدهاند .در مقایسه با پژوهشها و تحقیقات گذشته
در مهورد نظهام جامعهة عشهایری ایههران کهه عمهدتاً بهر محههور
موضوعات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تمرکز داشهته اسهت،
این پژوهش عالوه بر بررسی اجمهالی وضهعیت زنهدگی عشهایر
استان به طور مشخص بر بعد برنامهمحوری در سیاست اسکان
و تعیین مکان جغرافیایی مطلوب (تأکید بر مکهان و فضها) بهه
کمک تکنیک  GISو مدل  AHPتأکید کهرده تها در شهرایط
ضرورت اسکان،کانونهای بهینه و مناسهب بها ههدف پایهداری
نظام کوچ معرفی شوند .بها توجهه بهه عوامهل بسهیاری کهه در
مکانیابی اسهتقرارگاههای روسهتایی بها منشهأ عشهایری نقهش
دارند ،در نتیجه نیاز به برنامهریزی بهتر و استفاده از نرمافزارها
و مدلهای جدیدتر برای حمایت و هدایت جامعهة عشهایری از
طریق سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی بیشتر مورد توجه
خواهد بود .بنابراین ،به منظور مکانیابی بهتر و دسهتیابی بهه
اهداف فرآیند کوچ و اسکان در جامعة عشایری به طهور عهام و

پس از اعمال ضرایب الیهها و همپوشانی حاصهل از آنهها
نیاز به مقایسهای تطبیقی میان خروجهیههای حاصهل از ایهن
مدل و ارائة سایت عشایری پیشنهادی مناسب و کامالً مناسهب
میباشد که در جدول ( )5ارائه شده است .جدول ( )6سطوح و
وسهعت ههر سهطح در ههر شهرسهتان مهورد بررسهی را نشهان
میدهد.
جدول  -5استقرارگاههای پیشنرادی جرت اسکان در استان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
ردیف

نام سایت

وضعیت سایت پیشنهادی

1

میاندشت (اسفراین)

کامالً مناسب

2

جیرانلو (مانه سملقان)

کامالً مناسب

3

دوین (شیروان)

مناسب

جدول  -6وضعیت سطوح و وسعت پرنههای طبقهبندی در
هر شررستان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شهرستان
بجنورد
بجنورد
بجنورد
بجنورد
اسفراین
اسفراین
اسفراین
اسفراین
مانه و سملقان
مانه و سملقان
مانه و سملقان
مانه و سملقان
جاجرم
جاجرم
جاجرم
جاجرم
شیروان
شیروان
شیروان
شیروان
فاروج
فاروج
فاروج
فاروج

سطح
نامناسب
نسبتاً نامناسب
مناسب
کامالً مناسب
نامناسب
نسبتاً نامناسب
مناسب
کامالً مناسب
نامناسب
نسبتاً نامناسب
مناسب
کامالً مناسب
نامناسب
نسبتاً نامناسب
مناسب
کامالً مناسب
نامناسب
نسبتاً نامناسب
مناسب
کامالً مناسب
نامناسب
نسبتاً نامناسب
مناسب
کامالً مناسب

وسعت به درصد
19.5
27.5
7/37
15.3
16.11
11.9
30.39
41.6
11.34
29.1
16.56
43
28.5
9.7
43.3
18.5
43.71
36.1
11.79
8.4
19.33
46.38
15.5
18.79
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بعد از ایجاد استقرارگاههای اسکان عشایری توجه بهه رفهع
 احهدا، بهرق،محرومیت و ارائة خدمات مهورد نیهاز نظیهر آب
 خانة بهداشت و مدرسه بهرای پایهداری نظهام کهوچ و،درمانگاه
.اسکان جامعة عشایر استان خراسان شمالی ضروری است

یادداشتها
1. Zak
2. Weglinski
3. Feizizadeh
4. Shademan Roodposhti
5. Jankowski
6. Blaschke
7. Jeffrey
8. Sinton

سال ششم

 توجه به اصهول ذیهل پیشهنهاد،خراسان شمالی به طور خاص
:میشود
در مکانیابی سکونتگاههای جامعة عشهایری بایهد قلمهرو
- در جریان مکهان، همچنین.دام عشایر نیز در نظر گرفته شود
یابی محل اسکان عشایری توجه به تفاوتها و تضهادها جوامهع
عشایری با نقاط شهری و روستایی و عدم استفاده از قهوانین و
-ضوابط مورد استفاده در نقهاط شههری و روسهتایی در برنامهه
.ریزیها و مکانیابی استقرارگاه ها عشایری ضروری است
در راسههتای تحقههق اهههداف در اسههتقرارگاههای عشههایری
، اجتمههاعی،مکانیابیشههده هم هواره بایههد بههه ابعههاد اقتصههادی
فرهنگی و غیره توجهه شهود تها منجهر بهه تهرک سهایتههای
.عشایری و بیاستفادهماندن امکانات و خدمات کالبدی نشود
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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 4relations 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.
*. Corresponding Author: apilehvar@yahoo.co.uk
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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.
Tel: +98915 385 9458
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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, 3appropriate, 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
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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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