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اولویتبندی مشکالت اجرای طرحهای اسکان عشایر خراسان شمالی،
بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 عماد ذاکری*؛ دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.
 مهدی قربانی؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 علی بزرگمهر؛ کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی ،ایران.
 حجت ا ...ربانی نسب؛ استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی ،ایران.
چکیده
امروزه طرحهای اسکان عشایر کشور ،بهبود کیفیت زندگی خانوارهای عشایری را بهعنوان هدف نهایی خود دنبال میکند .در برخی مناطق ایننن نننو
از طرحها به دالیلی نظیر عدم مطالعات اولیه مناسب قبل از اسکان و مشکالت اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده پس از اسکان بننا مویتیننت همننراه
نبوده است  .اسکان عشایر در استان خراسان شمالی نیز از آن جمله است ،لذا شناسایی و اولویتبندی مشکالت طننرحهننای اسننکان عشننایر خراسننان
شمالی بهمنظور ارائه برنامهریزیهای اصولی در اجرای صحیح این نو از طرحها ضروری است .دادههای موردنیاز مطالعننه شناسننایی و اولویننتبننندی
مشکالت طرحهای اسکان عشایر ،از طریق تکمیل پرسشنامهای دو قسمتی شامل معیارها و زیر معیارها و همچنین گزینههننای مناسننب جهننت رین
چالشهای موجود بهصورت متایسات زوجی توسط کارشناسان مربوطه جم آوری و سپس با استفاده از یرآیند تحلیل سلسله مراتبی بننا بننهکارگیری
نرمایزار  Expert Choice 2000مورد تجزیهوتحلیل قرار گریت .نتایج مطالعه نشان داد که دو معیار مدیریتی و برنامهریزی و یرهنگننی و اجتمنناعی
به ترتیب با ضرایب ( )0/433و ( )0/314بیشترین تأثیرگذاری را بر عدم مویتیت اجرای طرحهای اسکان عشایر در استان خراسان شمالی داشتهاننند.
لذا ،اصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامهریزی کشور بهعنوان مهمترین راهکار جهت ری مشکالت مربوط به معیار مدیریتی و برنامننهریننزی
و ایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامهریزی بهعنوان مهمترین راهکار جهت ری مشکالت مربننوط بننه معیننار یرهنگننی و اجتمنناعی ،پیشنننهاد
گردید.

واژگان کلیدی:

تحلیل سلسله مراتبی ،طرح اسکان ،عشایر خراسان شمالی.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989363111463 :

Email: ra.zakeri@gmail.com
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 .1مقدمه
کشور ایران ازجمله کشورهایی است که به دلیننل دارا
بودن اقلیم نیمهخشک و به تبعیت آن کمبود مناب آبی و
داشننتن بارننندگیهننای یصننلی موجننب پینندایش زننندگی
کوچنشینی در آن شده است .در یک جمله وجننود مراتن
یصلی در اغلب نتاط ایران باعث بروز زننندگی کوچنشنینی
شده است .لذا کوچ ،نوعی سازش محیطی است که بخش
مهمی از دامداران کشور ایران بننهمنظور تطبیننق خننود بننا
شرایط اکولننوکیکی ایننن کشننور آن را برگزیدهاننند [ .]4در
حال حاضر زندگی عشایری و شیوه کوچنشننینی بننهعنوان
اولننین نظننام اجتمنناعی جامعننه بشننری در تمننامی ابعنناد
اقتصادی و اجتماعی خود با ایول مواجه است [.]13
با توجه بننه شننرایط خنناص زننندگی جامعننه عشننایری،
همواره بحث ساماندهی عشایر بهمنظور ارائننه خنندمات و
باال بننردن سننطح زننندگی جامعننه عشننایری مطننرح بننوده
است[ ،]8شکلگیری کانونهای اسکان عشننایر در قلمننرو
ایلی ،در راستای تفکر توسعه پایدار جامعه عشایری کشور
و حاصل چننند دهننه تننالش و کوشننش بننرای سنناماندهی
یضننایی عشننایر اسننت .در برنامننه پنجسنناله اول توسننعه
اقتصادی ،اجتماعی و یرهنگی ،اهمیت و ضرورت مطالعننه
همهجانبه برای توسعه پایدار جامعه عشننایر و سنناماندهی
عشایر داوطلب برای اسکان در کانونهای جمعیتی مننورد
تأکینند قننرار گریننت .از آن تنناریو تنناکنون صنندها کننانون
سنننکونتی در منننناطق عشنننایری کشنننور شنننکلگریته و
سرمایهگذاری کالنی برای به وجود آمنندن کانونهننا شننده
است[ .]13اگرچه طرحهای اسکان در پننی اهنندایی چننون
برقراری عدالت ،بهبود توسعه انسننانی ،پایننداری محیطننی،
ایزایش رینناه و رضننایتمننندی جامعننه عشننایری بننه اجننرا
درآمدهاند ،لیکن بررسننی تجننار پننروکههننای اسننکان در
برخننی نتنناط کشننور حنناکی از آن اسننت کننه علننیرغننم
برخورداری محدود جامعه عشایری اسکانیایته از امکانات،
تسهیالت و بهبود نسبی وضعیت ریاهی ،برخی پیامدهای
منفی قابل تأمل نیز بروز نموده است .بهطوریکه از بعنند
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یضایی مسائلی از قبیننل بهننرهبننرداری و چننرای مفننرط در
اطراف محل اسکان ،شدت تخریب و پیدایش کانونهننای
تخریب و یرسایش بحرانی را به دنبال داشته اسننت [.]18
در این میان هستند محتتینی که بننر ایننن عتیدهاننند کننه
اسکان عشایر سبب بهبود شرایط مرات به دلیننل کنناهش
یشار بر مرات [ ]6بهبود شرایط دستیابی به زیرساختها،
شرایط آموزش و بهداشتی مناسب در کانونهننای اسننکان
[ ]7میگردد .طی مطالعهای کننه در شننمال غربننی چننین
انجام گردید ،از یرآیند اسکان بهعنوان حل یک مشننکل و
ایجاد یک مشکل بزرگتر یاد کرده و بیننان منیشننود کننه
اسکان عشایر سبب ایزایش استفاده از مناب آ  ،کنناهش
کارآمدی استفاده از آ و تخریب مناب آبی مناطق مورد
مطالعه شده است ،درنهایت اسکان را به لحاظ اکولوکیکی
و اقتصادی ناپایدار دانسته که سننبب بنندتر شنندن شننرایط
اجتماعی و اکولوکیکی گردیده است[.]2
در مطالعهای دیگر به بررسننی پیامنندها و راهکارهننای
گزیده شده اسکان عشایر در ایران بننا نگرشننی بننر تجربننه
دشت بکان یارس پرداخته شده است .در ایننن مطالعننه از
سه شیوه مشاهدات میدانی ،مصاحبه در قالب گننروههننای
متمرکز و مطالعه موردی عمیق بهننره گریتننه شنند .نتننایج
نشان داد که توزی امکانننات بننه خانوارهننای اسننکان داده
شده بدون توجه به ویژگیهای جمعیتننی و سننایر شننرایط
خانوارهای عشایری بوده است .عالوه بر این پننایین بننودن
کیفیت زمینهای زراعننی واگننذار شننده بننه دلیننل پسننتی
وبلندی و شرایط اقلیمی منطتننه ،محنندودیت مننناب آبننی
دشت بکان و ناکایی بودن میننزان دانننش ینننی و مهننارتی
خانوارها در مورد یعالیتهای کشاورزی از اهم آنها بننوده
است[ .]4در مطالعهای کننه بننه بررسننی نتننش طننرحهننای
اسننکان در توسننعه اقتصننادی و اجتمنناعی عشننایر اسننتان
کهگیلویننه و بویراحمنند پرداختننند .نتننایج بهدسننتآمده
نشنناندهنده تننأثیر متبننت اسننکان عشننایر بننر وضننعیت
اجتماعی آنان بوده است .بااینوجود تأثیر اقتصادی اسکان
عشایر اندک بوده و درعینحننال دارایننیهننای عشننایر نیننز
تغییر چندانی نیایته است .عالوه بننر ایننن سننطح تولینند
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محصوالت کشاورزی و دامی عشایر کنناهش یایتننه و از
تعداد دام عشایر پس از اسکان کاسته شننده اسننت[.]12
مطالعننه اثننرات اجتمنناعی ،اکولننوکیکی و سننالمت اسننکان
جوام عشایری در کشور اتیوپی بیان میکند کننه عشننایر
دالیلی مختلفی برای استتبال و عدم استتبال از طرحهای
اسکان دارند .از جمله دلیل استتبال عشایر بهرهمننندی از
آ و بهداشننت و دیگننر تسننهیالت ،تحصننیل کودکننان و
برقراری ارتباطات اجتماعی بیشتر و عدم استتبال عننادت
به زندگی کوچ روی و حفظ یرهنگهای عشننایری را منی
توان نام برد .وی همچنین بیان کننرد کننه اسننکان عشننایر
اثرات متبت و منفی را بر زننندگی عشننایر داشننته اسننت و
لزوم طرحهای اسننکان بننه دلینل ایجنناد تتاضننا و ایننزایش
انتظارات یراهم کردن شرایط زندگی بهتر برای ایننن قشننر
است و نباید پس از اجرای طرحهای اسکان به حال خننود
رها شوند[.]16
استان خراسان شمالی از جمله مننناطتی اسننت کننه از
سال  1374مطالعات ابتدائی طرح اسکان عشایر بهصورت
موردی ابتدا در منطته دوین شیروان انجام گردید .لننیکن
متأسفانه در حال حاضر پس از گذشت بیش از یننک دهننه
از اجرای عملی طرح اسکان تنها تعداد  12خانوار عشایری
در این منطته اسکان یایتهاند .عالوه بر این در سننالهننای
اخیر در مناطق دیگری از استان نظیر منطتننه میاندشننت
اسفراین ،منطته جیرانسو مانه و سننملتان ،منطتننه گلننول
شیروان و منطته قلعهجه اسفراین با صرف هزینههای زیاد
مطالعات انجام و ثبتنام اولیننه نیننز از متتاضننیان جامعننه
عشایری جهت اسننکان صننورت پذیریتننه امننا زمینننههننای
اسکان تاکنون یراهم نگردیده است .لذا به نظننر مننیرسنند
طرحهای اسکان عشایر در استان خراسان شمالی به دلیل
اسکان تعداد کمی از خانوارهننای عشننایری در شهرسننتان
شننیروان و عنندم اسننکان خانوارهننای عشننایری در سننایر
شهرستانهای استان ،بننا مویتیننت چننندانی روبننرو نبننوده
است .با توجه به این مهم ،در مطالعه حاضننر تننالش شننده
است تا اوالً مشکالت و چالشهای پیشروی طننرح اسننکان
عشایر در استان خراسان شننمالی از دینندگاه کارشناسننان

اداره کنننل امنننور عشنننایری اسنننتان منننورد شناسنننایی و
اولویتبندی قرار گیرد و ثانیناً راهکارهننایی عملننی جهننت
ری مشکالت موجود در طرح اسکان عشننایر اسننتان ارائننه
گردد.

 .2روششناسی تحقیق
روش تحتینننق توصنننیفی-تحلیلنننی اسنننت و از ابنننزار
پرسشنامه جهت جم آوری اطالعننات بهننره گریتننه شننده
است .جامعه آماری ایننن تحتیننق  12نفننر از کارشناسننان
ادارات امننور عشننایری اسننتان خراسننان شننمالی (شننامل:
شهرستانهای مانه و سملتان ( 2نفننر) ،بجنننورد ( 6نفننر)،
شیروان ( 2نفننر) و اسننفراین ( 2نفننر)) دارای سننایتهننای
اسکان عشایری میباشند .بهمنظور اولویتبندی مشکالت
و چالشهای پیشروی اجرای طرح اسکان عشایر در استان
خراسان شمالی از روش تحلیل سلسله مراتبننی ()1AHP
با اسننتفاده از نننرمایننزار Expert Choice 2000اسننتفاده
گردید .پرسشنامه مذکور از دو بخش شامل :متایسه معیار
و زیرمعیارها با یکدیگر و متایسه گزینههای مناسب جهت
رین چننالشهننای موجننود در اسننکان عشننایر نسننبت بننه
زیرمعیارهننا بننوده اسننت .انتخننا هننر یننک از معیارهننا،
زیرمعیارها و درنهایت گزینههای مناسننب رین مشننکالت
موجود در یرآیند اسننکان بننا در نظننر گننریتن هننر یننک از
معیارهای اصلی ،با اسننتفاده از مننناب کتابخانننهای و نظننر
کارشناسان مختلف حوزه مطالعاتی مربوطه انجام گریننت.
بدین ترتیب تعداد  5معیار تأثیرگننذار بننر اسننکان عشننایر
شننامل معیارهننای :منندیریتی و برنامننهریننزی ،یرهنگننی و
اجتماعی ،کشاورزی ،دامداری و زیستمحیطی ،حاصننل از
نظرات کارشناسان تعیین و سپس  29زیرمعیار بننرای هننر
یک بیان گردیدند که پس از بررسیهای صورت گریته6 ،
زیرمعیننار حننذف و در نهایننت  23زیرمعیننار مهننم تعیننین
گردینند .بننر ایننن اسنناس منندیریتی و برنامننهریننزی (از 7

)Analytical Hierarchy Process (AHP
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زیرمعیار) ،یرهنگی و اجتماعی (از  6زیرمعیار) ،کشاورزی
و دامداری (به ترتیب  4و  3زیرمعیننار) و زیسننتمحیطننی
(هر یک از  3زیرمعیار) تشکیل شنندند .عننالوه بننر ایننن6 ،
راهکار مناسننب جهننت رین مشننکالت پننیشروی اسننکان
شننامل  :C1اصننالح سنناختار موجننود در نظننام اجرایننی و
برنامننهریننزی کشننور  :C2ایننزایش مشننارکت عشننایر در
مدیریت و برنامهریزی  :C3ایزایش همکاری دسننتگاههای
اجرایی  :C4ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشننایری
 :C5تنو بخشی به تولید و اشتغال در کانونهای اسکان و
 :C6ارتتاء دانش ینی و مهارتهای عشایر اسکان یایته نیز
انتخننا گردیدننند .در شننکل  1سنناختار سلسننله مراتبننی
اولویتبندی چالشهننای اسننکان عشننایر ،معیارهننا و زیننر
سطح 1

معیارها آورده شده است .امروزه یرآیند سلسله مراتبی بننه
نحو گستردهای در تصمیمگیریهای مدیران در بخشهای
مختلف مورد استفاده قننرار مننیگیننرد .اسنناس ایننن روش
متایسننه زوجننی گزینننههننا و امکننان بررسننی سننناریوهای
مختلننف اسننت[ .]3یرآیننند تحلیننل سلسننله مراتبننی بننا
شناسننایی و اولویننتبننندی عناصننر تصننمیمگیننری شننرو
میشود .ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضو مورد
بررسی(مشابه آنچه در نمودار  1آمده است) نخستین گام
در یرآیند تحلیل سلسله مراتبی به شمار ریتننه و اهننداف،
معیارها ،گزینهها و نیز ارتبنناط آنهننا در همننین سنناختار
نشننان داده مننیشننود .در نمننودار  1خالصننهای از یرآیننند
تحلیل سلسله مراتبی آورده شده است.
هدف

سطح 2

معیار n

..

معیار 2

معیار 1

سطح 3

زیرمعیار n

..

زیرمعیار 2

زیرمعیار 1

گزینه n

..

گزینه 2

گزینه 1

نمودار  .1قالب عمومی مدل سلسله مراتبی در AHP

مراحل بعد در یرآیند تحلیننل سلسننله مراتبننی شننامل
محاسننبه وزن (ضننرایب اهمیننت) معیارهننا و زیرمعیارهننا،
محاسبه ضریب اهمیت (وزن) گزینههننا ،محاسننبه نهننایی
گزینهها و بررسی سازگاری منطتی قضاوتها است[.]17

 .1 .2مقایسه زوجی
در ایننن مرحلننه بننرای تعیننین ضننریب اهمیننت (وزن)

معیارها و زیرمعیارها اقدام به متایسه زوجی آنهننا و وارد
نمودن اطالعات به نرمایزار میشود .مبنای قضاوت در این
امر در جدول  1آورده شده است کننه بننر اسنناس آن و بننا
توجه به هدف بررسی شنندت برتننری معیننار  iنسننبت بننه
معیار  aij ،jتعیین میشود و تمامی معیارها دوبهدو با هم
متایسه میشوند[.]17
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جدول  .1مقیاس مقایسههای زوجی
شرح
یک شاخص نسبت به شاخص دیگر بسیار زیاد ترجیح داده میشود
ال ترجیح داده میشود
یک شاخص به شاخص دیگر کام ً
یک شاخص به شاخص دیگر ترجیح داده میشود
یک شاخص به شاخص دیگر تا حدی ترجیح داده میشود
دو شاخص بهطور یکسان در یعالیت سهیماند
ارزشهای بینابین

تعریف

متدار عددی

اهمیت یوقالعاده زیاد
اهمیت خیلی بیشتر
ترجیح زیاد
ترجیح نسبی
اهمیت یکسان
-

9
7
5
3
1
 6 ،4 ،2و 8

مأخذ.]17[ :

که در آن  Fjامتیاز نهایی گزینه  Wk ،jضریب اهمیت
معیار  Wi ،kضریب اهمیت زیرمعیار  iو  gijامتیاز گزینه
 jدر ارتباط با زیرمعیار  iاست.

متایسههای زوجی در یک ماتریس  n×nثبت میشوند
و اینننن مننناتریس ،مننناتریس متایسنننه دو دوئنننی معیارهنننا،
 A=[aij] n×nنامیده میشود .عناصر این ماتریس همگی
متبت بوده و با توجه به اصننل شننروط معکننوس در یرآیننند
سلسله مراتبی در هر متایسه زوجی دو متدار عننددی  aijو
 1/aijخواهیم داشت .بعد از تعیین ضرایب اهمیت معیارهننا
و زیرمعیارها ضریب اهمیت گزینهها تعیننین مننیگننردد .در
این مرحله برخالف تعیین ضریب اهمیت معیارها ،اهمیننت
مالک نبوده و ارجحیت هر یک از گزینهها در ارتباط با هننر
یک از زیرمعیارها و یا معینناری کننه زیرمعیننار ننندارد مننورد
قضاوت قرار میگیرد[.]17

 .3 .2بررسی سازگاری
روشی که برای بررسی سازگاری در قضاوتها در نظننر
گریته میشود ،محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسننازگاری
( )I.R.است که از تتسیم شنناخص ناسننازگاری ( )I.I.بننه
شاخص تصادیی بودن ( )R.I.حاصل مننیشننود .اگننر ایننن
ضریب کوچننکتر از  0/1باشنند ،سننازگاری در قضنناوتهننا
موردقبول است در غیر اینن صننورت باینند در قضنناوتهننا
تجدیدنظر شود .بننهعبارتدیگر منناتریس متایسننه زوجننی
معیارها باید مجدداً تشکیل شود:

 .2 .2تلفیق
اصول این کار از اصل ترکیب سلسله مراتبننی سنناعتی
که منجر به یک بننردار اولویننت بننا در نظننر گننریتن همننه
قضاوتهننا در تمننامی سننطوح سلسننله مراتبننی مننیشننود
استفاده میکند.
m

𝑛 ƛ max −
= 𝐼. 𝐼.
𝑛−1

شاخص تصادیی بودن نیز با توجه بننه تعننداد معیارهننا
( )nاز جدول زیر قابل استخراج است:

n

)𝐹𝑗 = ∑ ∑ WkWi(gij
k=1 i=1

جدول  .2شاخص تصادفی بودن ()R.I.
...
...
مأخذ.]17[ :

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

n

1/51

1/49

1/45

1/41

1/32

1/24

1/12

0/9

0/58

0

R.I.
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سطح دوم :معیارها

سطح سوم :زیر معیارها

نبود جایگاه مناسب اسکان عشایر در نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور
عدم درک ضرورت اسکان از سوی برخی افراد موثر در تصمیم گیری های کالن کشور
عدم تامین اعتبار کافی برای اجرای برنامه ها و صرف اعتبار در خارج از چارچوب طرح
مدیریتی و برنامه ریزی اسکان عشایر

چند بخشی بودن طرح اسکان و کمبود همکاری بین دستگاه های اجرایی ذیربط
عدم ثبات مدیریت ها و ناپیوستگی خط مشی آنها
عدم مطالعات کافی و فقدان نظارت بر مطالعات در زمینه اسکان عشایر
استمرار کوچ بعد از اسکان و ناتوانی در لغو پروانه های چرای دام در سایت های اسکان

اولویت بندی
مشکالت و چالش

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

های موجود در

سستی مشارکت مردم در فرآیند اسکان و درنتیجه ناپایداری بسیاری از کانون ها

اسکان عشایر و
کانون های
اسکان عشایری

فرهنگی و اجتماعی

عدم انطباق عشایر با شرایط جدید زندگی یکجانشینی
عدم ارائه آموزش های الزم در جهت انصراف از کوچ و تقویت گرایش به اسکان

استان خراسان

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

شمالی

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

کمبود منابع آبی درکانون های اسکان عشایری

کشاورزی

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

دامداری

کمبود علوفه موجود در منطقه جهت تغذیه دام ها در فصل سرما
نبود سرپناه جهت نگهداری دام ها در فصل سرما
طوالنی شدن دوره حضور دام در سطح مراتع و افزایش فشار چرا

زیست محیطی

محدودیت های منابع آبی و خاکی در قلمرو عشایر برای اسکان
تصمیم گیری های غیر مرسوم برای اراضی محدوده زیست عشایر بدون توجه به حقوق

شکل  .1ساختار سلسله مراتبی اولویتبندی چالشهای اسکان عشایر
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 .3نتایج
نمودار  2نتایج متایسننه بررسننی معیارهننای اصننلی
تأثیرگذار بر اسکان جامعننه عشننایری اسننتان خراسننان
شمالی نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میگردد
دو معیار مدیریتی و برنامه ریزی و یرهنگی و اجتماعی
به ترتیننب بننا ضننرایب ( )0/433و ( )0/314بیشننترین
اهمیت را در بین معیارهای اصلی بننه خننود اختصنناص
دادهاند .پسازآن نیز بننه ترتیننب معیارهننای دامننداری،
کشاورزی و زیستمحیطی در اولویتهای بعنندی قننرار
گریتهاند .با توجه به اینکه عشایر ایران  1/7درصد کل
جمعیت کشور را تشننکیل میدهننند و  175هننزار تننن
گوشننت ( 20درصنند گوشننت تولینندی کشننور) تولینند
میکنند ،ولی سهم اعتبننارات جنناری و هزینننهای ایننن
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بخش ناچیز و معادل یکدهم درصد از کننل اعتبننارات
کشور است .همانطور که در بیانیه اجالس بینالمللننی
عشایر و توسننعه در سننال  1371آمننده اسننت ،مفهننوم
اسننکان نیازمننند بننازنگری اسننت .اسننکان بننه معنننای
خانهسازی بیبرنامه و غیراقتصادی نیست ،بلکه عبارت
است از برنامهریزی سازمانیایته یضننایی ،اجتمنناعی و
اقتصادی که امکان توسعه مناب انسننانی و حمایننت از
مرات را یراهم میآورد[ .]11لذا ضروری اسننت تننا در
گام نخست به مسائل مدیریتی و برنامهریننزی (شننامل:
مکانیابی مناسب جهت اسکان عشننایر ،تننأمین اعتبننار
کایی جهت اجرای برنامهها ،مطالعات کننایی و نظننارت
دقیق بر مطالعات از سوی دستگاههننای ذیربننط و )...
در یرآیند اسکان عشایر توجه جدی صورت گیرد.

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

جدول  3متایسه زیرمعیارهننا را بهصننورت دوبننهدو
نشان میدهد .نتایج کلی متایسه دوتننایی زیرمعیارهننا
نشننان میدهنند کننه در رابطننه بننا معیننار منندیریتی و
برنامهریزی ،زیرمعیار چندبخشی بودن طرح اسننکان و
کمبود همکاری در بین دستگاههای اجرایی ذیربط بننا
ضریب اهمیننت ( )0/266بیشننترین تأثیرگننذاری را در
اجرای نامطلو طرح اسننکان عشننایر اسننتان خراسننان
شمالی داشته است .دو زیرمعیننار عنندم تننأمین اعتبننار
کایی برای اجرای برنامننهها و گنناهی صننرف اعتبننارات
موجننود خننارج از چننارچو هنندفهای طننرح و نبننود
جایگاه مناسب اسکان عشایر در نظننام برنامننهریننزی و

اجرایی کشور به ترتیب با ضننریب اهمیننت ( )0/187و
( )0/166در اولویننتهننای دوم و سننوم زیرمعیارهننای
مرتبط با معیار مدیریتی و برنامهریننزی تأثیرگننذار بننر
اجرای نننامطلو طننرحهننای اسننکان عشننایر خراسننان
شمالی قرار دارند.
عالوه بر این اطالعات جدول نشان میدهنند کننه از
دیدگاه نمونه مننورد مطالعننه ،عنندم مطالعننات کننایی و
یتدان نظارت بر مطالعات در زمینه اسکان عشایر و نیز
عدم نظارت بنر اجننرای برنامننههای اسننکان و اسننتمرار
کوچ بعد از اسننکان و ننناتوانی منندیریت طننرح در لغننو
پرواننننههای چنننرای دامهنننا در سنننایتهای اسنننکان
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پایین ترین ضرایب اهمیننت را در بننین زیننر معیارهننای
مننرتبط بننا معیننار منندیریتی و برنامننهریننزی بننه خننود
اختصاص دادهاند .مشیری و موالیی چنننین بیننان منی
کنند که انجام اقدامات پژوهشی رهیایتی برای توسعه

عشایری ایران به شمار میآینند و بننر ایننن باورننند کننه
همکاری جمعیت عشننایری بننرای شناسننایی مسننائل و
مشنننکالت جهنننت ینننایتن راهحلهنننای ممکنننن الزم
است [.]10

جدول  .3اولویتبندی اهمیت زیرمعیارها نسبت به یکدیگر
معیارهای

زیرمعیار

اصلی

ضریب
اهمیت

درصد

اولویت

نرخ

اهمیت

ناسازگاری

مدیریتی و برنامهریزی

نبود جایگاه مناسب اسکان عشایر در نظام برنامهریزی و اجرایی کشور

0/166

16/6

3

عدم درک ضرورت اسکان از سوی برخی ایراد مؤثر در تصمیمگیریهای کالن کشور

0/125

12/5

4

عدم تأمین اعتبار کایی برای اجرای برنامه ها و صرف اعتبار در خارج از چارچو طرح

0/187

18/7

2

فرهنگی و اجتماعی

چندبخشی بودن طرح اسکان و کمبود همکاری بین دستگاههای اجرایی ذیربط

0/266

26/6

1

عدم ثبات مدیریتها و ناپیوستگی خطمشی آنها

0/119

11/9

5

عدم مطالعات کایی و یتدان نظارت بر مطالعات در زمینه اسکان عشایر

0/070

7

6

استمرار کوچ بعد از اسکان و ناتوانی در لغو پروانههای چرای دام در سایتهای اسکان

0/068

6/8

7

یتدان تفکر جام نگر و عدم توجه به ابعاد و پیامدهای اجتماعی اسکان عشایر

0/192

19/2

3

مشارکت اندک مردم در یرآیند اسکان و در نتیجه ناپایداری بسیاری از کانونها

0/418

41/8

1

عدم انطباق عشایر با شرایط جدید زندگی یکجانشینی

0/06

6

4

عدم ارائه آموزشهای الزم در جهت انصراف از کوچ و تتویت گرایش به اسکان

0/057

5/ 7

5

کشاورزی
دامداری
زیستمحیطی

بروز برخی ناهنجاریها درکانون های اسکان و تعارض بین عشایر و روستائیان

0/036

3/6

6

نگرش بخشی به مسائل عشایری و غفلت از نیازهای پیچیده و یرابخشی این جامعه

0/237

23/7

2

کمبود مناب آبی درکانونهای اسکان عشایری

0/538

53/8

1

پایین بودن کیفیت زمینهای زراعی

0/320

32

2

ناکایی بودن میزان دانش ینی کشاورزی خانوارهای عشایری

0/072

7/ 2

3

عدم دسترسی به نهادهها ،تجهیزات و ماشینآالت کشاورزی

0/07

7

4

عدم کشت علویه در حد مورد نیاز دامداران در یصل سرما

0/199

19/9

2

کمبود علویه موجود در منطته جهت تغذیه دامها در یصل سرما

0/665

66/5

1

نبود سرپناه جهت نگهداری دامها در یصل سرما

0/136

13/6

3

طوالنی شدن دوره حضور دام در سطح مرات و ایزایش یشار چرا

0/139

13/9

3

محدودیت های مناب آبی و خاکی در قلمرو عشایر برای اسکان

0/686

68/6

1

تصمیمگیریهای غیر مرسوم برای اراضی محدوده زیست عشایر بدون توجه به حتوق آنها

0/175

17/5

2

0/04

0/09

0/08

0/01

0/14
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در رابطه با معیار بخش یرهنگننی و اجتمنناعی ،مشننارکت
اندک مردم در یرآیند اسکان و درنتیجننه ناپایننداری بسننیاری
کانونها بهویژه کانونهای هدایتی با ضریب اهمیت ()0/418
بهعنوان مهمترین زیرمعیار این بخننش بیننان گردیننده اسننت.
تجربیات بینالمللی حاکی از آن است که مویتیت طرحهننای
توسعهای درگرو همکاری و همیکری اقشننار مختلننف جامعننه
است ،بنابراین اجرای پژوهشهای مشننارکتی برنامننه اسننکان
جهت همکنناری هننر چننه بیشننتر جامعننه عشننایری در کلیننه
مراحل اینگونه طرحها کامالً ضروری است[.]4
زیرمعیننار کمبننود مننناب آبننی در کانونهننای اسننکان
عشایری و پایین بودن کیفیت زمینهای زراعننی از لحنناظ
پستیوبلندی و شرایط اقلیمی به ترتیب با ضرایب اهمیت
( )0/538و ( )0/32بهعنوان مهمترین مشکالت مرتبط بننا
معیار کشاورزی در خصوص طرح اسکان جامعه عشننایری
استان خراسان شمالی بیان گردینندهاننند .نتیجننه مطالعننه
حیاتی که کمبود مناب آبی در منطته عشایر اسکان یایته
دشت بکان را بهعنوان یکی از مهمترین مشننکالت عشننایر
اسکان یایته میداننند خننود مؤینند ایننن مطلننب اسننت[.]4
کمبود علویه موجود منطته اسکان عشننایر جهننت تغذیننه
دامها در یصل سرما با ضریب اهمیت ( )0/665و زیرمعیار
محدودیتهای مناب آبی و خاکی در قلمرو عشننایر بننرای
اسکان بننا ضننریب اهمیننت ( )0/686بننه ترتیننب بننهعنوان
مهمتننرین مشننکالت مننرتبط بننا معیارهننای دامننداری و
زیستمحیطی در اجننرای طننرح اسننکان عشننایر خراسننان
شمالی بیان گردیده است .در ایننن زمینننه میتننوان عنندم
مطالعات کایی در خصوص مکانیننابی سننایتهای اسننکان
عشایری را دلیل این امر دانست .مهدوی و همکنناران نیننز
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توجننه بننه آمننایش سننرزمین جهننت توسننعه هماهنننگ و
یکپارچه همه زیستگاههای شهری ،روستایی و عشایری را
در کنار همکاری همه دستگاههای اجرایننی بننرای توسننعه
آنهنننا را مهمتنننرین ضنننامن تحتنننق پاینننداری بلندمننندت
کانونهای اسکان عشایری میدانند[.]8
نمننودار  3اولویننتبننندی راهکارهننای مننؤثر در رینن
مشکالت پیشروی اجرای طرح اسننکان عشننایر اسننتان را
نشان میدهد .همانگونه که مالحظننه مننیگننردد اصننالح
ساختار موجود در نظننام اجرایننی و برنامننهریننزی کشننور و
ایزایش همکاری دستگاههای اجرایی هم پیوند برای انجام
وظایف قانونی در مناطق عشایری بهویژه در زمینه حمایت
از اسکان عشایر به ترتیب با ضننرایب ( )0/229و ()0/215
دارای بیشترین ارجحیت در بین گزینههای مطرح جهننت
ری مشکالت اسکان عشایر استان میباشند .پسازآن نیننز
ایزایش مطالعات و تحتیق در مسائل عشننایری و ایننزایش
مشننارکت عشننایر در منندیریت و برنامننهریننزی توسننعه در
اولویتهای سوم و چهارم قرار گریتهاند .ایزایش مشننارکت
عشایر در مدیریت و برنامهریزی طرح اسکان ،تنو بخشی
به تولید و اشتغال در جامعه عشایری بهویژه در کانونهای
اسکان که میتواند با برنامهریزی درست برای اسننتفاده از
محیطزیست متنو جامعه عشایری با تأکید بر مشننارکت
مردمننی اجننرا گننردد و همچنننین ارتتنناء دانننش ینننی و
مهارتهای عشایر اسکان یایته در زمینههای کشنناورزی و
یعالیتهای جانبی کشاورزی بننهعنوان دیگننر راهکارهننای
ری مشکالت موجود در سایتهننای اسننکان عشننایری در
اولویتهای بعدی قرار دارند.

نمودار  . 3اولویتبندی راهکارهای مؤثر در رفع مشکالت پیشروی اجرای طرح اسکان عشایر خراسان شمالی
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جدول  4اولویتبندی راهکارهای رین مشننکالت اجننرای
طرح اسننکان عشننایر را نسننبت بننه معیارهننای اصننلی نشننان
میدهد .بهبیاندیگر اطالعات این جدول نشان میدهنند کننه
در خصوص هر یک از معیارهای اصننلی کنندام راهکننار دارای
اولویت بوده و میتواننند بننرای رین مشننکالت اجننرای طننرح
اسکان عشایر استان خراسان شمالی مورد استفاده قرار گیرد.
از دیدگاه نمونه مورد مطالعه ،اصالح ساختار موجود در نظننام
اجرایی و برنامهریزی کشور بهعنوان مهمترین راهکننار جهننت

ری مشننکالت مربننوط بننه معیننار منندیریتی و برنامننهریننزی،
ایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامننهریننزی بننهعنوان
مهمتننرین راهکننار جهننت رین مشننکالت مربننوط بننه معیننار
یرهنگی و اجتماعی ،ایننزایش پننژوهش و تحتیننق در مسننائل
عشایری بننهعنوان مهمتننرین راهکننار جهننت رین مشننکالت
مربوط به معیار کشاورزی و ایننزایش همکنناری دسننتگاههای
اجرایی بهعنوان مهمترین راهکار جهت ری مشکالت مربننوط
به  2معیار دامداری زیستمحیطی ارزیابی گردیدهاند.

جدول  .4اولویتبندی راهکارهای رفع مشکالت اجرای طرح اسکان عشایر نسبت به معیارها
ضریب اهمیت

اولویت

مدیریتی و برنامهریزی

 :C1اصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامهریزی کشور
 :C2ایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامهریزی
 :C3ایزایش همکاری دستگاههای اجرایی
 :C4ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری
 :C5تنو بخشی به تولید و اشتغال در کانونهای اسکان
 :C6ارتتاء دانش ینی و مهارتهای عشایر اسکان یایته

0/154
0/081
0/119
0/056
0/039
0/031

1
3
2
4
5
6

معیارهای اصلی

راهکارهای مؤثر در رفع مشکالت اجرای طرح اسکان عشایر

فرهنگی و اجتماعی

 :C1اصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامهریزی کشور
 :C2ایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامهریزی
 :C3ایزایش همکاری دستگاههای اجرایی
 :C4ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری
 :C5تنو بخشی به تولید و اشتغال در کانونهای اسکان
 :C6ارتتاء دانش ینی و مهارتهای عشایر اسکان یایته

0/055
0/066
0/026
0/046
0/032
0/031

2
1
6
3
4
5

کشاورزی

 :C1اصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامهریزی کشور
 :C2ایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامهریزی
 :C3ایزایش همکاری دستگاههای اجرایی
 :C4ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری
 :C5تنو بخشی به تولید و اشتغال در کانونهای اسکان
 :C6ارتتاء دانش ینی و مهارتهای عشایر اسکان یایته

0/009
0/008
0/016
0/032
0/011
0/011

4
5
2
1
3
3

دامداری

 :C1اصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامهریزی کشور
 :C2ایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامهریزی
 :C3ایزایش همکاری دستگاههای اجرایی
 :C4ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری
 :C5تنو بخشی به تولید و اشتغال در کانونهای اسکان
 :C6ارتتاء دانش ینی و مهارتهای عشایر اسکان یایته

0/01
0/01
0/036
0/029
0/023
0/014

5
5
1
2
3
4

زیستمحیطی

 :C1اصالح ساختار موجود در نظام اجرایی و برنامهریزی کشور
 :C2ایزایش مشارکت عشایر در مدیریت و برنامهریزی
 :C3ایزایش همکاری دستگاههای اجرایی
 :C4ایزایش پژوهش و تحتیق در مسائل عشایری
 :C5تنو بخشی به تولید و اشتغال در کانونهای اسکان
 :C6ارتتاء دانش ینی و مهارتهای عشایر اسکان یایته

0/007
0/01
0/016
0/012
0/01
0/007

4
3
1
2
3
4

شبیهسازی جریان روزانه در حوضههای کوهستانی مناطق نیمهخشک با استفاده از...

 .4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش با بهکارگیری یرآیننند تحلیننل سلسننله
مراتبی مشکالت پننیشروی اجننرای طننرح اسننکان عشننایر
خراسان شمالی اولویتبندی گردید .نتایج نشننان داد کننه
معیار مدیریتی و برنامننهریننزی بننهعنوان مهمتننرین معیننار
اثرگننذار بننر عنندم مویتیننت اجننرای طننرح اسننکان جامعننه
عشایری استان بیان گردیده اسننت .بننا توجننه بننه اینکننه
طرحهننای اسننکان کلیننه ابعنناد زننندگی جامعننه عشننایری
بهخصوص بعد سیاسننی ،اجتمنناعی ،اقتصننادی ،یرهنگننی،
اکولوکیکی و  ...را تحت تأثیر قرار میدهد ،الزم است که با
برخوردی تخصصیتر و بر اساس یننک روش برنامننهریننزی
اصولی مورد ارزیابی و اجننرا قننرار گیننرد .اصننالح سنناختار
موجود در نظام اجرایننی و برنامننهریننزی کشننور ،شننناخت
اهمیت و ضرورت اسکان عشایر به سازمانهای مختلننف و
در نتیجه همکاری منسجم سازمانها و نهادهای مرتبط با
خانوارهای عشایری و یرآیند اسکان ،بهعنوان راهکارهننای
کنناهش مشننکالت منندیریت و برنامننهریننزی مننیتوانننند
موردتوجه قرار گیرند .نتننایج مطالعننات [ 5 ،1و  ]9نشننان
میدهد کننه وضننعیت اقتصننادی عشننایر اسننکانیایتننه در
کانونهای خودجوش بننهمراتب بهتننر از عشننایر کننوچرو و
اسکانیایته در کانونهای هدایتی است ،عالوه بر ایننن بننه
دلیل آنکه در اسکان خودجوش یشننار سیاسننی و طبیعننی
حنناکم نیسننت و ایننراد کننوچنشننین بننا میننل و رغبننت بننه
یکجانشینی رو میآورند لننذا مویتیننت طننرحهننای اسننکان
بیشننتر بننه نظننر مننیرسنند[ ]1 ،5 ،9بنننابراین پیشنننهاد
میگننردد در برنامننهریننزی و اجننرا توجننه بیشننتری بننه
کانونهای اسننکان خودجننوش نمایننند و شننرایط را بننرای
اسننکان دائمننی آنهننا یننراهم آورننند ،ایننن امننر عننالوه بننر
برنامنننهرینننزی مناسنننب و صنننحیح مسنننتلزم همکننناری
دستگاههای اجرایی ،همکاری و مشارکت عشایر نیز اسننت
توکلی و ضیاء توانا ،به نتل از الرسن بیان میکنند که در
کشور سودان ،طی یرآیند اسننکان عشننایر اگرچننه اسننکان
عشایر در سودان اجباری نبوده ،اما عشایر تمایل چننندانی
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به سکونت در کانونهای تعیین شده از طرف دولت بننرای
اسکان نداشته و پس از پایننان پننروکه تنهننا تعننداد اننندکی
خننانوار عشننایری در آن سنناکن شنندند و بننهرغم وجننود
امکاناتی چون چاه آ  ،زمین کشاورزی و مدرسننه ،پننروکه
در جذ آنها مویق نبود .یتدان امکاناتی چون بننرق ،آ
کایی ،پیشبینی نکردن یضای کایی برای دام عشایر و در
نتیجه جذ نشدن آن دسته از عشایر که دام آنها زینناد
بود ،یتدان مرات کایی برای چرای دام در محننل جدینند و
غیر مشارکتی بودن یرایند مکانیننابی از جملننه مشننکالت
طرح بوده است[.]15
به نظر میرسد ایجاد کانونهای اسکان خودجننوش از
سوی متولیان امر راهکاری مناسب برای تشویق و حمایت
از خانوارهای عشایر متتاضی اسکان است .ایننن اقنندام اوالً
منجر به کاهش هزینههننا و بننار مننالی طننرحهننای اسننکان
عشایر چه برای دولت و چه برای جامعه عشایری خواهنند
شد و ثانیاً خودجوش بودن این حرکتها سطح انتظننارات
و توقعات خانوارهای متتاضی اسکان را بهمراتب منطتیتر
خواهد نمود .متوله اسکان عشایر مبحتی مختص به یننک
سازمان نیست بلکه سازمانها و ادارات زیننادی در اجننرای
دقیق و مناسب آن دخیلاند که در این میننان نتننش اداره
کنننل امنننور عشنننایر اسنننتان و ادارات وابسنننته بنننه آن در
شهرستانها ،یرمانداریها ،ادارات مناب طبیعی و اداره کل
راه و شهرسازی استان پر رنگتر است بنابراین هماهنگی
اینننن ادارات میتوانننند زمیننننه اسنننکان موینننق عشنننایر در
سایتهای موردنظر را یراهم آورد .مصاحبه بننا بسننیاری از
کارشناسان ادارات امور عشایری نیننز نشننان میدهنند کننه
زمانبر بودن پروسه واگذاری اراضی بنه عشننایر و اعطننای
مجوز ساختوساز و بلندمدت بودن زمان اخذ مجننوزهننای
الزم با توجه به کوچرو بودن عشایر در کنننار عنندم وجننود
اطالعننات کنننایی آنهنننا از رونننند کننناری ادارات ،یکنننی از
مهمترین دالیل بیانگیزگی عشایر برای ادامننه و پیگیننری
ثبتنام در سایتهای اسکان است .لذا پیشنهاد میگننردد
تا اوالً قننوانین و شننرایط واگننذاری مجوزهننای مربننوط بننه
اسکان عشایر تسهیل گردیننده و ثانیناً نمایننندهای از بننین
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خانوارهای داوطلب اسکان تعیین تا پیگیری کلیه مراحننل
اخذ مجوزها توسط وی صورت گیرد.
ازآنجاکننه هنندف اصننلی از اجننرای طرحهننای اسننکان
عشنننایری در بسنننیاری از منننناطق ،تغیینننر روش زنننندگی
خانوارهای کوچرو به شیوه زندگی یکجانشینی و تحول در
شیوه امرار معاش یعنی گذار از اقتصاد بر پایننه دامپننروری
به اقتصاد بر پایه کشاورزی اسننت .لننذا تننأمین زمینهننای
مناسب و آ کایی بننرای کشننت و زر بننهعنوان یکننی از
نیازهای اساسی جامعه عشایر اسکان یایته خواهد بود اما
بررسی نشان میدهد که پایین بننودن کیفیننت زمینهننای
زراعی در مناطق اسننکان و نبننود آ کننایی بننرای کشننت
محصوالت از مهمترین مشکالت مناطق اسننکان عشننایری
استان خراسان شمالی بیان گردیننده اسننت .بننهطوریکننه
زمینهای واگننذار شننده در طرحهننای اسننکان بننه عشننایر
پیشازاین بهصورت مرت بوده و دارای معارضننات زیننادی
بوده که خود هزینههای زیادی را بننرای جامعننه عشننایری
هدف به دنبال خواهد داشت .لذا پیشنهاد میگردد تننا در
طرحهای جدید اسکان عشایر کلیه مکان گزینی مناسننب
صورت گیرد.
یکی از مهمترین اهننداف طرحهننای اسننکان ،کنناهش
یشار دام عشایری بر مرات است .لذا هنندف آن اسننت کننه
پس از اسننکان عشننایر پروانننه چننرای مننناطق گرمسننیری
بهتدریج باطل گردد که ایننن امننر تننأمین علویننه دامهننای
عشایر را در یصل سرما دچار مشکل خواهد کننرد ،جهننت
ری این مشکل میبایست زمینهای زیادی به زیر کشننت
علویه روند که همانطور کننه در اولویننتبننندی مشننکالت
بخش کشاورزی عنوان گردید به دلیننل محنندودیت آ و
کیفیت پایین زمینهای کشاورزی بسیار مشکل است .لذا
پیشنهاد میگردد عالوه بر ارائه تسهیالت الزم و مناسننب
برای احداث واحدهای دامپروری و تأمین علویههننای الزم
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برای دامهای عشایری ،با برنامهریزی و منندیریت و تننأمین
اعتبننارات کننایی ضننمن واگننذاری زمینهننای کشنناورزی
مناسب زمینههای تغییر شیوه معیشت عشایر و تولید غیر
وابسته به مرات یراهم گردد.
نتایج نشان میدهد که ایزایش یعالیتهای پژوهشی و
تحتیتاتی چه در مراحل پایهای و چه در مراحننل انتهننایی
طرحهای اسکان عشایر (شننامل :مکننانیننابی کننانونهننای
اسکان ،شناسایی خانوادههای متتاضی اسننکان ،شناسننایی
مسائل و مشکالت عشایر و کانونهای اسکان خودجوش و
هنندایتی و همکنناری دسننتگاههننای اجرایننی) مننیتواننند
زمینهساز ری این مشکالت باشد .لذا انجام تحتیتات الزم
پیش از اجرای طرحهای اسکان میتواند در مویتیت ایننن
نو از طرحها را به دنبال داشته باشد.
ایزایش مشننارکت عشننایر در منندیریت و برنامننهریننزی
اسکان از مراحننل اولیننه شناسننایی و ثبننتنننام داوطلبننین
اسننکان عشننایر ،شناسننایی و تعیننین سننایتهننای اسننکان
عشایری ،تأمین هزینههای زیربنننایی و ساختوسنناز ،لغننو
پروانههای چرا و احداث واحنندهننای پننرورش دام پننرواری،
تغییر شیوه معیشت یا کاهش تمرکز خانوارها از دامننداری
بننه کشنناورزی و ...تننا تکمیننل یرآیننند اسننکان مننیتواننند
راهگشای بسیاری از مشکالت باشد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از زحمات تمام دوستان و عزیزانی کننه در
این تحتیق یاورمان بودند بهویژه کارشناسان محترم اداره
کل امور عشایر استان خراسان شمالی ،شهرستان بجنورد،
همچننننین کارشناسنننان محتنننرم ادارات امنننور عشنننایر
شهرستانهای مانه و سملتان ،اسفراین و شننیروان تشننکر
میگردد.
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