
 

 

 276 -251، ص 1401، پاییز و زمستان 35شناسی، سال نوزدهم، شماره نامه انسان

 مقاله علمی
 های شناسی وضع موجود طرح فرایندیابی و آسیب

 اسکان هدایتی عشایر کوچنده 
 2، سعید صالحی1سید محمد میرتقیان رودسری

 (20/10/1401تاریخ تأیید:  ،01/08/1401تاریخ دریافت: )

 چکیده
هایرسیدنبهنوین،بهعنوانیکیازروشهایهایعشایریبهنظامهایاسکانوگذارازنظامطرح

بهضرورتیاجتناب بازیتوسعه، بازیگرانو نظری، ولیدیدگاه است. وگردانناپذیرتبدیلشده ها
روشعملیاتیمشخصوواحدیبرایآنتعریفنشدهاستودرهرفضایعشایریبایکروش،

شحاضراستخراجوالگوسازیرویهوفرایندشود.مبتنیبراینمسئله،هدفپژوهدرکواجرامی
توجهبههایاسکانهدایتیوشناساییآسیبوضعموجودطرح با هایموجوددراینرویهاست.
طرحوجودطیفگسترده هایایازعشایرونیزاجرایاولینطرحاسکانهدایتیدراستانفارس،

یقرارگرفت.جامعهونمونهآماریپژوهشاسکانهدایتیعشایرکوچندهاستانفارسموردبررس
هانفر(بود.داده7پروندهاسکانهدایتی(وخبرگانحوزهاسکانعشایری)48شاملاسنادومدارک)

تحلیلشدند.بهصورتآرشیویومیدانیجمع ومصاحبه آوریوازطریقتحلیلمحتوایاسناد
برایگیافته موجود، رویه در که داد نشان هدایتیفتمانها اجرایطرحاسکان مرحله12سازیو

قالب در که دارد 4وجود تصمیمتصمیم»مقوله زمینهسازی، عملیاتیگیری، و سازیسازی انتزاع«
هایآنشناساییوگزارشگردید.باتوجهبههدفشدند.بهعالوهباکنکاشدرهرمرحله،آسیب

هایموجوداسکانهدایتیبررسیشده،نظریهموردتوافقهتواننتیجهگرفتکهبرایرویپژوهشمی
بینصاحب در سیاستاسکان سازمانی، منسجم رویه بهبودنظران، به توجه و اسکان پساز های

نشینیهایتوسعهانسانیونیزبررسیمسئلهدورانگذارازکوچهایبرخورداریوشاخصشاخص
ندارد.مبتنیبرایننتیجه،بازنگریدرمبناینظریوتعریفبهاسکانبهلحاظمدتومتولی،وجود

نقش نحوه و نوع تعیین بازیاسکان، میانآفرینی مواجهه اسکان، اتخاذرشتهگردانان و اسکان با ای
گذاریواجرایسیاستپیشنهادگردید.بنیاددرسیاستریزیمشارکتیوجامعهبرنامه

ها کلیدواژه عشایرکوچنده، اسکانهدایتی)برنامه: فرایندیابیاسکان،ریزیساماندهیعشایر، شده(،
شناسیاسکانآسیب
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دانشجویدکتریگردشگریدانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،ایران)نویسندهمسئول(1
sm_mirtaghian@atu.ac.ir

saied.salehi@modares.ac.irادارهکلامورعشایریاستانفارس،شیراز،ایران2
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 مقدمه 
جوهرهجامعهعشایریبردومقولهحرکتوپراکندگیاستواراستوایندوویژگی،آنرااز

هتوانمسائلمربوطبکند.برهمیناساس،میایستایروستاییوشهریمتمایزمیجوامعنیمه
تفکیک چندبُعدیِ ماهیتیچندسطحی، دارایالگوو را ایدرناپذیروچندالیهعشایرکوچنده

برنامه زیرا چندسطحیاست، اینمسائل، درنظرگرفت. ملّیرا ریزیآنازسطوحمحلیتا
تفکیکبرمی چندبُعدیِ امنیتیگیرد. سیاسی، تاریخی، ابعاد زیرا است، ایمنی،-ناپذیر نظامی،
اشتی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،محیطیوکالبدیزندگیعشایرکوچنده،درتسلسلیازبهد

رویدادهاوفرایندها،بهطورتوأمانوپویا،درحالرخدادن،تأثیروتأثر،تبدیلشدنومنتقل
چندالیه است. میانشدن فرهنگسکوتدر که دلیل این به است، حکمفرماستوای شان

شانغیرممکناست.درآنهاعمیقنشویم،شناختودرکمادامیکه
هایجامعهعشایرکوچندهنیست(سببشدهاستکهها)کهالبتههمهویژگیاینویژگی

سیاستحکومت یک هر سیاستها، این از یکی کنند. اتخاذ آنها قبال در خاصی ها،های
قهریباهدفاعمالنفوذو-اجباریاستکهدرزمانپهلویاولبهصورت«سیاستاسکان»

هدفحذف طریقآموزشوخودآگاهیبا بهصورتالقاییاز زمانپهلویدوم در کنترل،
تدریجیودرزمانحکومتجمهوریاسالمیبهصورتداوطلبانهوباهدفتأمینمعیشت

پایدار،بُروزوظهورپیداکردهاست.
مقوله پژوهشی، منظر پیشاز همچون مقولههایی پسایندها، نیزایندها، و فرایندیابی سازی،

الگوهایاجراییبرایسیاستاسکان،موردپژوهشقرارگرفتهوقابلتفکیکاست.بابررسی
شدهدربارهاسکانعشایر،باچهارادبیاتموضوعمشخصگردیدکهبسیاریازمطالعاتانجام

است:(نشاندادهشده1رویکردزیربودهکهدرشکل)
-  گرایشوتمایلخانوارهایعشایریبهاسکانپیشایندهایاسکانالف( سنجشنگرش، :

 عبداهلل1384)ایروانیوترکان، ؛ وهمکاران، 1396زاده باباییوطالب، وعوامل1398؛ )
(1399،یاریوکرمی،1395اجتماعیواقتصادیمؤثربراسکان)شکوروهمکاران،

-  اسکانمقولهب( وگونه:سازی )حبیبیان هدایتی خودجوشو اسکان یعنی اسکان های
 فتاح1383همکاران، ؛ 1384پورمریکی، حبیبیانوهمکاران، مهدویوهمکاران،1386؛ ؛

هایتقسیماتسیاسی(،گونه1396؛سازمانامورعشایری،1391؛شاطریوصادقی،1388
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خلی معماریان و )طالشی عشایری اسکان کانون لمانند 1388آباد، صیدایی، ؛1389؛
اسماعیلیان 1390مقدموهمکاران، نجاتیوهمکاران، 1391؛ دهقانیوهمکاران، ؛1391؛

 همکاران، و 1392ریاحی ساردویه، عادلی و دهقانی 1394؛ روزفراخ، و امینی ؛1397؛
 )فتاح1398رضایی، عشایری روستای ،) 1384پورمریکی، همکاران، و مهدوی ؛1386؛
(،1390پور،؛شاطریوحجی1386(،شهرکعشایری)ضیاءتواناوتوکلی،1398دهقانی،

تازه عشایری)پیله1386آبادعشایری)معینی، استقرارگاه ،) وایل1396ور، )کریمی،( شهر
مکان1383 خلیل(، معماریان عشایری)طالشیو اسکان یابی پیله1388آباد، ؛ (،1396ور،

هایاسکانبندیمشکالتاجرایطرح(واولویت1398یابیاسکان)رضایی،ارزیابیمکان
 (1396)ذاکریوهمکاران،

-  اسکانج( پسایندهای )حیاتی، معیشت کیفیت و پایداری همکاران،1385: و مهدوی ؛
؛امینیو1394ساردویه،؛دهقانیوعادلی1391؛دهقانیوهمکاران،1389؛صیدایی،1386

 1397روزفراخ، چراغیوهمکاران، 1399؛ اقتصادی)محمدیوهمکاران، آثار ؛1395(،
؛شاطریو1388اجتماعی)مهدویوهمکاران،-(،آثاراقتصادی1396بریمانیوهمکاران،

؛شاطریو1391؛نجاتیوهمکاران،1390مقدموهمکاران،؛اسماعیلیان1390پور،حجی
 1391صادقی، همکاران، ریاحیو 1392؛ دریکوندی، کریمیو نعمتی،1395؛ صالحو ؛
اجتماعی1395 تغییرات ،)- )عبداللهی، رفیع1386فرهنگی ؛ ریگ، و و1386فر ریاحی ؛

عابدینی فضایی1390راد، آثار ،)- ضیاءتوانا، و )توکلی همکاران،1388کالبدی و آزادی ؛
1395 خدادادی، شکوریو 1393؛ دهقانی، )1398؛ تخریبمراتع توکلی،(، و ضیاءتوانا
(،امنیت)ریاحیو1394؛دهقانی،1391(،بهداشتوسالمت)کشاورزوهمکاران،1386

(1392همکاران،
-  مقایسهد( قیاسقبلایتحلیل :- همکاران، و )خراسانی اسکان قیاسعشایر1400بعد ،)

؛1391همکاران،؛کشاورزو1385؛باژیان،1383یافته)حبیبیانوهمکاران،اسکان-کوچنده
؛رحمانیوهمکاران،1399؛افروغ،1395؛صیدزادهورضایی،1394نوروزیومحمودیان،

 (.1386اسکانهدایتی)حبیبیانوهمکاران،-(وقیاساسکانخودجوش1400
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 افزایی در ادبیات (: شناسایی مسئله پژوهش مبتنی بر دانش1تصویر )

 باال ذهنی نقشه ترسیم با چند شکافهر پژوهشموجود، پیشینه عمدهاز ادبیاتی ایهای
ها،مشاهدهشدکهمشخصشد،امابراساساهمیتفراینداجرایاسکان،بابررسیاینپژوهش

انجامنشده«شناسیاسکانفرایندیابیوآسیب»،درزمینه«مقولهاسکان»تاکنونپژوهشیدرحوزه
البتهدرآیین 1384یرمصوبسالساماندهیعشانامهاست. (که1396)سازمانامورعشایری،

آورده3مهمترینمرجعقانونیمسائلعشایریاست،اینفرایند)طرحاسکانهدایتی(درماده
امابهطورعملی،هیچطرحاجراییارائهنشدهاست.شایددرنگاهاول،اینگونهبهنظر شده،

هایمربوطبهاسکانویه،کاغذبازیوهمهدوندگیگذاری،تعیینربرسدکههمهمراحلسیاست
عشایرکوچنده،بامحوریتسازمانامورعشایریانجامشودکههرگزبهاینشکلنبودهاست.بر

گذاریوتعیینفرایندمشخصبرایفرضاینکهبههمینصورتباشد،تاحال،هیچگونهرویه
گذاریوچهدرسطحپژوهشیانجامنسیاستهایاسکانعشایری،چهدرسطحکالایجادسایت

ارتقایخدمات امکانتسریع، نبودچنینفرایندمشخصی، است. هایدهیوارزیابیرویهنشده
موجوددراسکانجامعهعشایریراباآسیبمواجهکردهاست.

تناقض و بهابهام منجر کوچنده، فرایندهایاجراییاسکانهدایتیعشایر در هایموجود
همپاسخیبهشکافعلمیشکل استتا حلیپژوهشیوهمراه-گیریپژوهشحاضرشده
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گذاریاسکانباشد.ازآنجاییکهاسکانخودجوش،نیازیبهدرگیریهایسیاستبرایآسیب
قبلازدرخواستعشایراسکان بدنهحاکمیتیتا برایدریافتخدماتندارد،وحضور یافته

مسئلهآنچهدراینپژوهشمور ازاینرو، سیاستاسکانهدایتیاست. دتوجهقرارگرفته،
اصلیپژوهشحاضرایناستکهبرایایجادطرحاسکانهدایتیبرایعشایرکوچنده،هیچ

برنامه اجرایی فرایند و رویه تشکیالتشدهریزیوحدت دولتو هر در و ندارد وجود ای
شودکهنیبرمسئلهپژوهشدوسؤالزیرمطرحمیشود.مبتحاکمیتیبهاَشکالمتنوععملمی
هایموجودبه(فرایندطرحاسکانهدایتیبرمبنایرویه1نگارندهبهدنبالپاسخبهآنهاست:

هایموجودکدامهستند؟هایفرایندطرحاسکانهدایتیدررویه(آسیب2چهصورتاست؟

 ادبیات و مبانی نظری

 عشایر کوچنده

اساس )آیینبر ساماندهیعشایر می1384نامه گفته مردمی به کوچنده عشایر سه(، که شود
 )جدول باشند داشته هم با را 1ویژگی قبیله1(: ساختاجتماعی و( تیره طایفه، )ایل، ای

(شیوهزندگیشبانیمبتنیبرکوچ)سازمان3(اتکایمعاشبهدامداریو2هایبعدی(؛رده
(.1396:11امورعشایری،

 (: ویژگی عشایر کوچنده1جدول )
 تشریح ویژگی

 نظامایلی

متعلقووابستهبهیکگروهاجتماعیبزرگتروبهطورهرفرداینجامعهخودوخانواده اشرا
کند.ناماینگروهبزرگتر،طایفهاست.چندطایفهیکداندوبهآنمباهاتمیمعمولخویشاوندمی

هایدیگرتقسیمشودهاوردهدهند.ممکناستدربعضیازعشایر،ایلبهشاخهمیایلراتشکیل
 گیرد. قرار ترپایین وطایفهدرسطحی

معیشت
مبتنیبر
 دامداری

 داشته وجود برایمعاش دیگری منابع اگر و است دامداری بر متکی عشایر، خانوارهای معاش تأمین

 و گندم مانند محصوالتی زراعت مانندفرآوریمحصوالتدامی، دارد؛ جنبی و فرعی حالت باشد،
 صنایعدستیوسنتی. تولید و جو،زنبورداری،گیاهاندارویی،گردشگری

کوچنده
 بودن

 تغییر با چرانند،طبیعیمی مراتع در را آنها که است هاییدام بر متکی کوچنده عشایر معیشت چون

 کنند،بهاینصورتکهفصلمی کوچ بندوقشالق()ییالق،میانمنطقهدیگر ایبهمنطقه از فصل،

 پانصد تا است ممکن ییالق و قشالق برند.فاصلهمی سر به ییالق رادر گرم فصل قشالقو در را سرد

 کوچنده عشایر از باشد.بعضی حمل قابل سرپناه بایددارای وضعیتیانسان چنین در و باشد کیلومتر

 نظام و عشایری ماهیت امر، این اما گذرانند؛می آن نظیر یا هایروستاییرساختماند سالرا از قسمتی

 دهد.تغییرنمی را آنان اقتصادی-اجتماعی

12-1399:11؛مرکزآمارایران،1396:11منبع:سازمانامورعشایری،
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گرفتهازدیگرهمکهنشئت«فرعیوپنهان»عالوهبروجودسهشرطفوق،وجوددوشرط
چادروه(سامانهمینسهشرطاصلیاست،ضرورتدارد؛د(نظامسکونتگاهی:زندگیدرسیاه

عرفی:داشتنجوازمرتعییالقیوقشالقی.برایاینکهبتواندرکدرستیازمفهومعشایرکوچنده
بایداضافهکردکهجامعهعشایری2داشت،اینمفهومدرشکل) دارای(نشاندادهشدهاست.

بایداینویژگیهایمنحصربهویژگی موردفردیاستکهدرزمانتعریفعشایرکوچنده را ها
رسانیرااتخاذریزیخدماتها،رویکردمدیریتیوبرنامهتوجهقراردادومتناسبباهمینویژگی

جامعه کوچنده، عشایر توانکرد. نه و مددجو نه پراکنده، و پویا محور،مرتعخواه،ایمتحرک،
هاییکرنگ(،دارایوارهدارایفرهنگسکوت،دارایتنوعوتمایزودرعینحالمتحد)رنگ

برخوردارازاشتغالپایدار)باالتریننرخاشتغالوپایین تریننرخاقتصادتولیدیونهمعیشتی،
ررسمیپدافندبیکاری(،سازگار،دوستداروحامیطبیعت)جامعهسبز(وفرهنگ،ومستشارغی

محور،مبتنیبرنظامدهیبهآنهابایدعرضهغیرعاملسرزمینیهستند.ازاینرو،رویکردخدمات
سازیدستگاهی)هماهنگبرداریهمکارانهومشارکتیبینپشتیبانیتولیدوبهصورتالگویبهره

(.1401:8رودسری،ها(باشد)میزبانومیرتقیانخدماتدستگاه


 (: ساختار الگوی زیست جامعه عشایری2) تصویر
1401:8رودسری،منبع:میزبانومیرتقیان
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 ها و نظریات طرح اسکان عشایر دیدگاه
سیاستی دیدگاه اساسآیین-از بر )قانونی، ساماندهیعشایر ردیف)1384نامه نیز و بند5( )

وکارهاییاستکهازطریققانونبرنامهششمتوسعه،اسکانعشایر،یکیازساز27)ب(ماده
هایتوسعهانسانیجامعهعشایری)درتأمینمعیشتوامنیتاقتصادیونیزارتقایشاخص

گیردوسازوکاردوم،ساماندهیکوچاست.ازنظراینحدمیانگینجامعهروستایی(صورتمی
دریکمکان)کانونیافته،خانوارهایعشایریهستندکههمهاعضایآننامه،عشایراسکانآیین

می ثابت سکونت به عشایر(، نمیاسکان کوچ و برخیپردازند حفظ به توجه با اما کنند،
برداریازمراتعومنابعقلمرو(وفرهنگیواجتماعیمناسباتاقتصادی)مالکیتوحقوقبهره

می تلقی ... و طایفه ایل، عضو را خود عشیره( و ایل به کان)احساستعلق اسکانکنند. ون
محدوده به زیستعشایر، اطالقمیایاز عشایربوم اساسمطالعاتسازمانامور بر که شود

این اشتغالواسکانعشایرباشد. برایایجاد امکاناتواستعدادهایالزم ایراندارایمنابع،
نونتوسعهریزیبرایساماندهیعشایر،بهدونوعکاهابهعنوانیکیازواحدهایبرنامهکانون

هدایتی)برنامه کانوناسکان و میریزیشده( خودجوشتقسیم اسکان درهایتوسعه شوند.
یابیکانونتاشناساییخانوارهایداوطلبهایهدایتی،سازمانامورعشایرایرانازمکانکانون

داردواینتفصیلیوتفصیلینقشفعالیها،مطالعاتاجمالی،نیمهاسکان،تأمینوتجهیزکانون
هایخودجوشیاگیرند.ازطرفدیگر،درکانونهایدولتیشکلمیهاباهدایتدستگاهکانون

زمینهحمایت وجود به توجه با عشایر خود ارتباطاتشده، زمین، داشتن جمله از هایی
هابهاند.دامنهحضوردولتدراینکانونخویشاوندیو...داوطلباسکانبودهواسکانیافته

فعالیتگونه عمده و نقشحمایتیدارد عمدتاً انجامایاستکه عشایر مشارکتخود با ها
(.1396شود)سازمانامورعشایری،می

 با که هاییضرورت اسکانعشایر،باوجود و ساماندهی دانشگاهی،راهبرد-ازدیدگاهعلمی

 (،به1384:62است)رشنو، مواجه متعددیابهامات با اجرایی مسیرهای در دارد، همراه به خود

 کشوررا عشایری اسکان تدابیر و هاطرح تحلیلگرانوپژوهشگران، براساسنگرش که نحوی

کرد. بندیتقسیم (2)جدول چهاردیدگاه در توانمی
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 عشایری های بررسی و تحلیل اسکان (: دیدگاه2جدول )

 تشریح دیدگاه

 جانبدارانه

جانبهبهاسکانعشایرکند)نگاهسطحیویکافراطیاسکانعشایرراتأییدمیبهطورکاملو
برضرورت  در آنها ایلی نظام ذوب و جانبهعشایرهمه اسکان کوچنده(.طرفدارانایندیدگاه،

هماهنگ یک تحقق برای کشور تحوالتاجتماعی کلی مسیر منظور نظام  توسعه دستیابی به

 اندیشند.می پایدار و یکپارچه

 محتاطانه

را اسکان فرایند تنها نه اینگروه، مخالفهستند. عشایر اسکان  به عشایر دستیابی عامل با

بلکهنمی ملی توسعه سطوح از سطحی  تخریب سازیورنگراستایکم در راجنبشی آن دانند،

 کنند.می تلقی عشایرکشور ملی مشارکت شدهتثبیت هایتوانمندی و اجتماعی نظام مضاعف

 گرایانهتطابق

تعدیلمی قبلیرا دیدگاه برایکاهشپیامدهایمنفیاسکاندو راهکار ارائه دنبال به و کند
طبقه این در جایگاهاست.  از مؤثر بخشی عنوان به عشایر زیستی الگوی اثربخشی و بندی،

ترسیم ایران اجتماعی نظام واقعیات فرایند فایده -هزینه معادله بر تأکید با توسعه سطوح در
 کالن هایگذاریسیاست گیریوسازی،تصمیمتصمیم برای ضروری شودکهاقدامیبررسیمی

 است.

 گرایانهدانش

بهشکلنظام ودرچارچوبتعامالتعلتمند)کلاسکانعشایررا معلولمدیریتو-نگر(
آکادمیک،اسکانعشایر هایویافته هاپژوهش بر تکیه کند.طرفدارانایندیدگاه،باساماندهیمی

مورد  موانع از بسیاری کنندهتوانندبرطرفدهندوازاینطریق،میمی بازبینیقرار و تحلیل را

 باشند. عشایر معیشتپایدار تحقق عدم

1401منبع:نگارندگان،

دیدگاه بر میعالوه را عشایر اسکان مسئله فوق، مبتنیبرهایچهارگانه نظریاتوتوان
توسعهپایدار،زیست تغییراتاجتماعیوتأمیننیازهایاساسیرویکردهاینوسازی، محیطی،

 1384)قرخلو، اساس87: بر مثال، طور به بررسیکرد. نیز افزایشمیزان ( نوسازی، رویکرد
سنت و شاخصشهرنشینی از یکی عنوان به میگریزی محسوب توسعه بنابراینهای شود،

رویکردوابستگیباتوجهبهعواملدروناسکانع زایتوسعهوتأکیدشایرعینتوسعهاست.
بسیجتوانمندی بر برونآنها پافشاریبر نیروهایداخلیو و بودنعواملعقبها ماندگی،زا

گرایان،عشایرراعاملتخریبنگاهیمنفیبهمسئلهاسکانعشایردارد.ازطرفدیگر،محیط
دوبراسکانآنهاتأکیددارند.درمقابل،طرفدارانتوسعهپایدار،راهبردمدیریتداننمحیطمی

برداریراتاحدحفظمنافعومشارکتجوامعمحلیمیسرکنندکهبهرهپایدارمنابعرااتخاذمی
(.1383:1کند)توکلی،می
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دهندهر،خودنشانها،رویکردهاونظریاتحوزهاسکانعشایکثرت،تنوعوافتراقدیدگاه
 شاید هایحلمسئلهبسیاریاست.اگرچههاونسخهپیچیدگی،خمیدگیباانحرافزیاد،آسیب

گذار باشد، کوچنده عشایر ناپذیرسرنوشتاجتناب اسکان، از پیش معیشتیعشایر، نظام از اما
 و نشوند جذبجدید معیشت سیستم در راحتی به آنها که شودمی موجب آن الزامات شدن فراهم
پور،حجی و ؛شاطری1388هضمکند)توکلیوضیاءتوانا، را آنها نباشد قادر نیز جدید سیستم
هایاسکانهدایتیحاکیازآناستکهباوجودبرخورداریاز(.بررسیتجاربپروژه1390

اسکان عشایر رفاهی وضعیت بهبود و نیاز مورد تسهیالت و امکانات برخیبرخی یافته،
یامدهایمنفیقابلتأملنیزبروزکردهاست.همچنینبرخیپژوهشگرانمعتقدندآندستهازپ

بندشکلهایعشایریکهبهطورخودجوشومنطبقبرنواحیییالقی،قشالقیومیاناسکان
ترینشکلاسکانرادرراستایرسیدنبهپراکندگیمعقولجمعیتدرپهنهاند،پذیرفتهگرفته

نمادیازبرایبهرهسرزمین استو داده متنوعسرزمینارائه گستره در منابع از گیریبهینه
(.1384:36پورمریکی،جانبهسکونتپایداراست)فتاحتجلیانطباقهمه

گفته مطالب به توجه منظوربا به پژوهشحاضر پذیرش مورد الگوی و رویکرد شده،
آسیب شناسایی و عشافرایندیابی اسکان دانشهای دیدگاه پایداریر، توسعه الگوی و گرایانه

ازاینرو،درپژوهشحاضر،پدیدهاسکانعشایرازطریق بازبینیفرایندهاو و تحلیل است.
هادراینزمینهبیانخواهدشد.هایطیشدهموجود،کالبدشکافیشدهاستوآسیبرویه

 شناسی روش
نیومن) ازنوع1395مبتنیبردیدگاه پژوهشحاضربرمبنایهدف، دربارهروشپژوهش، )

توصیفی،ازنظرمخاطب،ازنوعکاربردی،بهلحاظزمانی،ازنوعموردیونیزازنظرروش
گردآوریداده،ازنوعکیفیاست.اینپژوهشتوصیفیاست،زیرابهکنکاشدروضعموجود

می آن تشریح دستگاهو برای هنوز اسکان، مسئله زیرا است، کاربردی وپردازد؛ درگیر های
ایندلیلکهابعادیکپدیدهسیاست به موردیاست، است؛ بهدرستیحلنشده گذارکالن،

خاص)طرحاسکانهدایتیعشایرکوچنده(راموردبررسیقراردادهاست؛ودرنهایت،روش
داده زگردآوری است، کیفی طرحها به مربوط اسناد آرشیو به عشایریرا هدایتی اسکان های

کوچندهمراجعهشدهاست.جامعهآماریپژوهشحاضرشاملدوبخشاسنادومدارکمربوط
یافتهودرحالبررسی(وکارشناسانادارهکلهایاسکانهدایتیعشایرکوچنده)اتمامبهطرح
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بامراجعهبهآرشیوواحدمطالعاتادارهکلاستانامورعشایردراستانفارساست.درابت دا
 48فارسمشخصگردید دهه هدایتیاز اسکان 70کانون سال تا دارایپرونده1401ش.

براساسروشتمام توجهبهخاصبودنپدیدهطرحاسکانهدایتی، با برایهستند. شماری،
ندهموردبررسیقرارگرفت.پسازپرو48یافتنرویهموجوداجرایطرحاسکانهدایتی،کل
هایاسکانهدایتیونیزتشخیصهایطرحبررسیاسناد،برایرفعابهاماتاکتشافیازرویه

نفربود7هابهکارشناسانوخبرگانادارهکلامورعشایرفارسمراجعهشد.تعدادآنهاآسیب
تعاونی مطالعات، واحدهای در برنامهکه و طرح بهسازی، فعالیتها، کل اداره عمران و ،

کردندوازطریقروشگلولهبرفیانتخابشدند.سؤاالتمصاحبهبراساسنواقصموجودمی
هایموجوددرطرحاسکانهدایتیبود.ازاینرو،دربخشاول،اطالعاتبادراکتشافرویه
عاتموردنیازازایوبررسیمتونمربوطهگردآوریشدودربخشدوم،اطالروشکتابخانه

هایاسنادیومصاحبه،ساختاریافتهوبازبهدستآمد.بررسیوتحلیلمتنطریقمصاحبهنیمه
بنیادکالسیکانجامشد.بااستفادهازتحلیلمحتوابارویکردنظریهداده

 های پژوهش یافته

یافتهودری)اتمامهایاسکانهدایتپروندهازطرح48پسازبررسیاسنادومدارکمرتبطبا
توجهبهپرسشاولپژوهش)فرایندطرحاسکانهدایتیبر با حالبررسی(دراستانفارس،

مرحلهبرایاینفرایندشناساییوازطریق12هایموجودبهچهصورتاست؟(،مبنایرویه
ها،درپرونده(انتزاعگردید.براینمونهبابررسیاسنادموجود3تحلیلمحتوابهصورتشکل)

عنوان با که اول امکان»دریافتشدگام سنجیمطالعه » ماده مبتنیبر نامهآیین3انتزاعشده،
گیردکهدرزیربیانشدهاست:ساماندهیعشایرکوچندهبودهاستوسهاقدامرادربرمی



 های اسکان از اسناد و پرونده« سنجی مطالعه امکان»انتزاع کد 
نامهساماندهیعشایر:آیین3برطبقماده

الف(درخواستعشایروتهیهیکپروندهازجانبادارهمطالعاتادارهکلامورعشایریبر
 داوطلباسکان: کوچنده برایعشایر زیر مورد چرای1»اساسسه پروانه استعالم تأییدیه )

شایری)کنترلاطالعات(تأییدیهاستعالمهویتع2دارازطریقاستعالمازمنابعطبیعی؛عرف
 الفماده )بند بودن کوچنده تأهل، شرط خانواده: و سرپرستخانوار نامهآیین1شناسایی
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 ایران؛ مرکزآمار ثبتمبنا درسامانه )... و تأییدیهاستعالمسبزبودنفرم)ج(3ساماندهی( )
لامورعشایریبهاینها،اگرادارهمطالعاتادارهکمسکنازبنیادمسکن.پسازاینبررسی

خانوار)براساسقانونتقسیماتکشوری(واجدشرایطبند)الف(20نتیجهبرسدکهبیشاز
«.شودهستند،واردمرحله)ب(می

ب(بازدیدمیدانیادارهمطالعاتادارهکلامورعشایریبامشارکتعشایرداوطلباسکان
گزینه سایتاز و عشایرها خود پیشنهادی امورهای کل اداره توسط سایت جستجوی یا

ها(پایشسایت1»عشایری.معیارمناسببودنسایتپیشنهادییاجستجوبرایسایتشامل:
گانهکهدرمرحلهسوماینفرایندهایدوازدهفرضقراردادناستعالمهاازطریقپیشوگزینه

هایاجراییمواجهنشویم؛کیازدستگاهقرارداردتاهنگامگرفتناستعالمبامشکلعدمتأییدی
باید2 برایهرخانوار جستجوشده، سایتپیشنهادییا در نظر1000( مترمربعناخالصدر

خانواربایدیکسایتدوهکتاریدرنظرگرفتهشودکهاینمتراژ،20گرفتهشود؛یعنیبرای
 کمترینمیزاناحداثیکسایتاست. سومازمتراژسایتودیک(حد2-1یعنیدوهکتار،

شود(درنظرپیشنهادیبرایمعابرومشاعاتعمومیسایت)کهازاینبهبعدروستانامیدهمی
می گرفته 2-2شود. یکساختمان خانوار برایهر متریطراحیمی150( برای2-3شود. )

فضای 1000باقیمانده تقریباً که خانوار مربعیبرایهر 500متر بهمترمربع توجه با است،
ونیزتغییرمعیشتناشیازاسکانداوطلبانهاز محدودبودنفضایعرفبرایاینخانوارها
فضایسرانه توجهبهمیانگینسرانهدامبرایهرخانوار، دامداریبهدامپروریوهمچنینبا

بعفضا)فضایمترمر5واحدو...(،8واحد،گاو1واحد،گوسفند8/0برایهرواحددام)بز
تواندترکیبیازشود.یعنیهرخانوارمیسربسته،فضایسربازوانبارعلوفه(درنظرگرفتهمی

«.واحددامیرانگهداریکند100
جمع پساز تهیهج( مسکناستان کلبنیاد گزارشیبرایاداره ب، بندیمراحلالفو

ویژگیمی این با کوچنده، عشایر تعداد این که وشود فرهنگی اجتماعی، جغرافیایی، های
اقتصادیودراینموقعیتپیشنهادیادارهکلامورعشایری،درخواستاسکاندارند.همچنین

فرهنگی،اقتصادی،محیطیآنهادرآیندهدر-ازمنابعوامکاناتدراختیارووضعیتاجتماعی
شود.شرایططرحاسکان،گزارشیارائهمی
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 ساختار فرایند مطالعه تا اجرای اسکان هدایتی )مبتنی بر کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی((: 3تصویر )

1401منبع:نگارندگان،

مرحلهبرایفرایند12بههمینترتیب،سایرکدهاانتزاعواستخراجگردیدودرمجموع،
وشرایطیکهدراینمطالعهتااجرایاسکانهدایتیدرنظرگرفتهشد.باتوجهبهماهیتکدها

 ترکیبکدهایاولیه، با درمرحلهدومکدگذاری، داشت، اکتشافیوجود کدمحوری4رویه
تصمیم مانند مفاهیمی شامل که شد تصمیمایجاد زمینهسازی، عملیاتیگیری، و سازیسازی

د.دونکتهسازیواجراانتزاعگردیمقولهگفتمان2شد.درنهایتدرمرحلهسومکدگذاری،می
مهمراجعبهاینبخشوارائهساختارفرایندمطالعهتااجرایاسکانهدایتیایناستکهاوالً

پیوست) جدول در مراحل اینساختار1جزئیاتبررسی تمام اینکه دوم است. شده ارائه )
گفتمانارائه که است اساساین بر طرحشده اجرای تا بسازی مبتنی هدایتی، اسکان رهای

کارسازیکارگروهامورزیربناییوشهرسازیاستانداریباشدکهدربخشبعدی،بهعنوانیک
آسیبوانحرافشناساییوبررسیشدهاست.
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هایفرایندطرحاسکانهدایتیدربخشبعدبهمنظورپاسخبهپرسشدومپژوهش)آسیب
هاییانجامشد.مواردودند،مصاحبههادرگیربکدامند؟(باکارشناسانادارهکلکهدراینطرح

(گزارششدهاست.3یافتشدهدرجدول)

 شده برای مراحل فرایند طرح اسکان هدایتی های شناسایی (: آسیب3جدول )

 تشریح آسیب مرحله

(مطالعه1
سنجیامکان  

شد،ولیدرحالحاضرتوسطیکمشاورانجاممی«سنجیمطالعهامکان»هایقبلدرسال-1
می انجام را کار این کل مطالعاتاداره امکانگروه گزارشمطالعه تهیه سنجیتوسطدهد.

همتحتتأثیرسلیقهونگرشمسئولاینواحد بهشرایطاداری، توجه با مطالعات، گروه
برشودوتحتیکاستوهمممکناستباانتقالمسئولبهواحدهایدیگر،اینکارزمان

نامهساالنهسازمان،اعتبارربررسیگردد.اگربرایاینقسمت،درموافقتنگرشوسلیقهدیگ
میمطالعاتامکان توانقالبگزارشتوجیهیوسنجیاسکانتعیینوتخصیصدادهشود،

گزارش در تبدیلکرد. قالبگزارشعلمیمشاور به کلرا مطالعاتاداره مدیریتیواحد
برتعمقدروضعیتمو عالوه نیزآیندهعلمی، برایوضعیتمطلوبتوسعه نگاریوجود،

 شود)مثالًبرایتأمینمعیشت(.سناریوسازیمی

(تشکیل2
 شورایاسکان

ابتکارعملوارادهفرمانداردراینبخشاهمیتداردوممکناستتصمیمنهاییرابه-1
البتهتصمیمفرماندارمبتنیبر ادله)اجتماعی،قومی،سمتمخالفتباسایتاسکانبکشاند.

هایامنیتیوشورایتأمینشهرستاننیزنظردستگاه-2مذهبی،اختالفاتمرتعیو...(باشد؛
 تواندملغیکند(.چنیناست)مصوباتشورایتأمینراهیچنهادیجزشورایتأمیننمی

های(استعالم3
گانهازدوازده
هایدستگاه

 اجرایی

دستگاهاجرایی.برایحلاینمشکل12هاازودریافتپاسخاستعالمبربودنارسالزمان-1
بهطورمثالدراستانفارس،استانداردرجلسهشورایعشایریاستانمصوبکردهاستکه

استعالم یکپاسخ نهایتباید در طرحاسکان به اینهایاداریمربوط غیر در باشد، ماهه
تعارضپاسخاستعالممشابهدراینمرحلهومصوبه-2شود؛صورت،جوابمثبتتلقیمی

 جلساتدرمراحلدیگربهویژهمراحلپسازتصویبکاغذیطرح.

(کارگروه4
کارشناسیبنیاد
 مسکناستان

شورای-1 که آنجایی از شد پیشنهاد کارگروه. در عشایری جامعه بومی نمایندگان نبود
 یارهمایجادشود.عنوانتیرهایباعشایریوجوددارد،بنابراینرده

(کارگروهامور5
زیربناییو
 شهرسازی

زیستمسئولیتنامهساماندهیامورعشایر،کارگروهآمایشومحیطآیین3برطبقماده-1
و زیربنایی امور کارگروه عهده بر مرحله این عمل در امّا دارد، عهده بر را مرحله این

ریزیوتوسعهاستانهستند،اماوکارگروهتابعهشورایبرنامهشهرسازیاست.بااینکههرد
بایدتوجهشودکهاینفرایند-2زیستمالکاست؛نامه،کارگروهآمایشومحیططبقآیین
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 تشریح آسیب مرحله
امّااگرطبقمادهطراحی 3شدهبراساسکارکردکارگروهامورزیربناییوشهرسازیاست،
زیستینفرایندبراساسرویکردکارگروهآمایشومحیطنامهساماندهیامورعشایر،اآیین

 کند.طیشود،بهکلی،اقداماتتغییرمی

(تملّکزمین6  
بهاستعالمدادهبود،3ممکناستادارهکلمنابعطبیعی،برخالفپاسخمثبتیکهدرمرحله

 بنابههردلیلی،پاسخاستعالممجددرامنفیاعالمکند.

(واگذاری7
 زمینبهافراد

قرعه-1 تقلبدر می-2کشیقطعاتتفکیکی صادر زمین سند عشایر نام به شود،چون
 ممکناستعشایرزمینرابهغیربفروشند.

(عملیاتاجرا8
وتأمینخدمات

 زیربنایی

ایبهعلتهایاجراییدرحوزهتأمینخدماتزیربناییمانندآبمنطقهبرخیازدستگاه-1
ک آبنبود سایتاسکان برای آبادی نمید تحتاینرسانی راهکاری حالت، این در کند.

فرمتاتخاذشد:سازمانبرنامهومرکزآمارتعاملکردندبرایطرحسایتاسکانیکهمصوب
شدهوبهاینمرحلهرسیده،یککدمکانبهصورتموقتتخصیصدهندواگربعداًاسکان

کدآبادی،دائمیدرنظربگیرند،درغیراینصورتدرسرشماریانجامشد،آنرابهعنوان
بنیادمسکناستاناینکدآبادیرابهدستگاهآنکدراحذفمی هایاجراییدرکنند.مجدداً

دهدتاآنانخدماتخودراارائهکنند.راهکاردیگراینحوزهتأمینخدماتزیربناییارائهمی
هایاسکانمانندرعشایرازطریقاعتباراتیکهدارد،حداقلنهادهاستکهخودادارهکلامو

برداریواسکانعشایر،براینگهداریکند)حفروتجهیزچاه(وپسازبهرهآبراتأمینمی
هایخودرادارندوپسازاسکان،برخیافراددفترچه-2شود؛وتوسعهتحویلآبفادادهمی

باطلکند؛درنتیجهامانهدهندیاهیچستحویلنمی ایوجودنداردکهبهطورخودکارآنرا
آندفترچه بازهمازامورعشایریوتعاونیافرادبا وادعایعشایربودن، درخواستها ها

هایاسکاندهههفتادبیشترسایت-3خدماتونهادهدارند)قانونبقایدفترچهعشایری(؛
رسانیپیگیریخدمات-4ندگارینداشتندومهاجرتکردند؛داراینرخرشدمنفیبودند،ما

در ... تأمینمعیشتو اسکان)تأمینخدماتزیربناییمربوطبه پسازشروع بهروستاها
مسجد، ساخت برای اوقاف اداره حضور مثال طور به ندارد(. قرار عشایری امور اختیار

. و وزارتارشاد برایپروژهآموزشوپروشبرایاحداثمدرسه، هنری،.. هایفرهنگی،
 ورزشیو...الزامیاست.

 گیری نتیجه
توانهمچونسیبیتصورکردکهبههواپرتابشدهوهزارانمقولهاسکانعشایرکوچندهرامی

قاپوکردنآنهاتوسطحکومتپهلویاولگرفتهتاچرخخوردهاست.ازاجباریبودنوتخته
هوا دو و ایرانسیاستیکبام عشایر آنیعنیسازمانامور نماینده یجمهوریاسالمیکه
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می اذعان چنین می»کند: درخواستآیا با تنها اختیاریو کامالً کوچنده، عشایر اسکان دانید
،ولیهیچقانونوسیاستاجراییمشخصیراطراحینکردهاست.«گیردخودشانصورتمی

اهیوعلمینیزدررابطهبامقولهاسکانعشایرکوچنده،عالوهبراینموارد،درجامعهدانشگ
یکپارچگیدیدگاهوجودنداردواینیعنی،مقولهاسکاندارایپیچیدگیپویااست.درواقع،در

کهبه-بخشعلمی مقولهاسکانبراساسآبشخورهایفلسفیمتنوعیتبیینشده دانشگاهی،
ک ازبهبار)دوش( همهآنها باشیدناینامانتدرماندهشدهطورتقریبی، گذشته، ازاینها اند.

توجهبهاینکهالگویزیستعشایر،فراسرزمینیوفراسازمانیاست،بنابرایندرمقولهاسکان،
آفرینیخواهندکرد.بازیگرانوذینفعانمتعددیحضوردارندونقش

جُستاری پژوهشحاضر، انجام با که موجبشد اینموارد وضعیتاجرایمجموعه در
هم مشخصو آن فرایند و مراحل هم تا شود انجام هدایتی( )اسکان عشایر اسکان طرح

ازاینآسیب شناساییگردد. طرحهایموجود عشایرکوچندهرو، هایاسکانهدایتیمرتبطبا
نهانشاندادکهبرایاجرایطرحاسکااستانفارسبهمنظورارزیابیانتخابشدهاست.یافته

 فارس، استان در امکان12هدایتی )مطالعه دریافتمرحله اسکان، شورای تشکیل سنجی،
کارشناسیبنیادمسکناستان،گانهازدستگاههایدوازدهاستعالم تشکیلکارگروه هایاجرایی،

طرح تصویب کمیته وجلسه زیربنایی امور کارگروه کارسازی و شدن فعال هادی، های
ش تشکیل برنامهشهرسازی، وورای طراحی مطالعه زمین، تملک استان، توسعه و ریزی

ونقشه واگذاریزمینبهافرادوعملیاتاجرا معرفیواجدینشرایطدریافتزمین، برداری،
)تصمیم مقوله چهار قالب در زیربنایی( خدمات تصمیمتأمین زمینهسازی، وگیری، سازی

توانبهآنساختاربخشید.واجراوجودداردکهمیسازیسازی(ودومحورگفتمانعملیاتی
 هاینگرش و اجرایی روند هایچندگانهراجعبهاسکانونیزبررسیذینفعانودیدگاه با

هایوپیروآنشناساییآسیب کوچندهدراستانفارس، عشایر نحوهاسکانهدایتی به ایسلیقه
طرح این اجرای میمتعدد ها گرفت نتیجه رویهتوان برای هدایتیکه اسکان موجود های

رویه نظران)بهعنوانپیشایندهایاسکان(،شده،نظریهموردتوافقاسکاندرنزدصاحببررسی
هایپسازاسکان)عدمرهاکردن(وتوجهسیاست منسجمسازمانی)بهعنوانمقولهاسکان(،

)بهعنوانپسایندهایاسکان(وهایتوسعهانسانیهایبرخورداریوشاخصبهبهبودشاخص
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نشینیبهاسکانبهلحاظمدتومتولی)بهعنوانتحلیلنیزبررسیمسئلهدورانگذارازکوچ
ای(وجودندارد.مقایسه

باتوجهبهایننتایج،مفهوماسکاننیازمندبازنگریاستوازطریقاینبازنگری،راهنمای
 ریزیمراحلوفرایندطرح در صحنهقرارخواهدگرفت.عملمناسبیدراختیاربازیگراناین

ارتقایمعیشتو اساسیازجمله چندهدف که است عشایر،ضروری اسکان برایطرح مناسب
ملیموردتوجهویژهقرارگیرد.ازاین درتولید عشایر اقتصادی نقش حفظ و عشایر رفاه افزایش

قالببرنامه در فضایریزیسازمانرو، اجتماعییافته امکانتوسعه-ی، اقتصادیکه فرهنگیو
توانبهبازنگریمفهوماسکانپرداخت.کند،میهایانسانیومحیططبیعیرافراهممیشاخص

نقش نحوه و نوع بازیهمچنین و بازیگران شود.آفرینی تعیین باید هدایتی اسکان گردانان
مواجهعالوه بهدلیلماهیتپیچیدهاسکان، ایرشتههایمیانهتخصصیمبتنیبردیدگاهبراین،

برنامه اتخاذ علمیو زمینه جامعهدر سیاستریزیمشارکتیو زمینه در اجرایبنیاد گذاریو
سیاست،کامالًضرورتدارد.

 منابع
های اسکان عشایر با تأکید  ارزیابی طرح(.1395آزادی.زیور)،گرکانی.سیدامیرحسین،آزادی.یونس

محیطروستا.استان ایالم(-یافتگان )نمونه موردی: سایت تلخاب نگرش اسکانبر  و مسکن .
35(156.)67-80.

علیاسماعیلیان محمودفال،مقدم. امیر،سلیمان. )،شریفی. قاسم. 1390خوجانی. بررسی تأثیرات (.
ی دشت اجتماعی طرح تجمیع و اسکان عشایر )مطالعه موردی: کانون توسعه عشایر-اقتصادی

 .30-21(.4)2شناسیشهری.هایبوم.پژوهشحسین آباد غیناب(

نشینی به  قالی طرح ناظم در فرایند تغییر شیوه زندگی عشایر قشقایی از کوچ(.1399افروغ.محمد)
.افشان رحمان و گل های اسکان چشمه های نقش ناظم بافت کانون اسکان مطالعه موردی: قالی

 .214-189(.13)7هایبومیایران.دانش

ارزیابی پیامدهای اسکان جامعه عشایری شهرستان بویراحمد در (.1397روزفراخ.ثریا)،امینی.عباس
 .197-185(.1)14.علومترویجوآموزشکشاورزی.های دشت روم کانون

محمدرضا )،ایروانی. جواد 1384ترکان. سنجش نگرش خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و (.
 .108-81(.1)8.روستاوتوسعه.ت موجود: بررسی موردی عشایر عرب جرقویهمشکال
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در شهرستان سِیَل  هایی از تمایل به اسکان در بین طایفه نشانه(.1398طالب.مهدی)،بابایی.محبوبه
 .58-25(.28)16شناسی..نامهانساناستان لرستان-دلفان

مقایسه اقتصادی کوچ و (.1385وحید.محمد)شاه،اکبر.علیمهرابی،داهالن.اسماعیل،باژیان.غالمرضا
 .264-248(.3)13.تحقیقاتمرتعوبیابانایران.اسکان عشایر در دشت بکان استان فارس

تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در (.1396صیادی.زهرا)،نیا.غریبفاضل،بریمانی.فرامز
پژوهش)مطالعه موردی: زنان عشایر سیستانی(تأمین درآمد خانوار  انسانی.. جغرافیای های

49(4.)791-805. 

علیپیله )ور. 1396اصغر .های روستایی با منشأ عشایری در خراسان شمالی یابی استقرارگاه مکان(.
 .204-189(.1)6ریزیروستایی.پژوهشوبرنامه

( جعفر 1383توکلی. همایشملیب موجود در زمینه اسکان عشایرمروری بر نظریات و تجار(. .
 .تهران:سازمانامورعشایرایران.1383اردیبهشت23ساماندهیجامعهعشایرایران.

پیامدهای فضایی اسکان عشایر در استان چهارمحال و (.1388ضیاءتوانا.محمدحسن)،.....................
 .86-53(.1)12.روستاوتوسعه.بختیاری

طیبهچرا غی. اشراقی علیرضا، پورسعید. رؤیا،، محمدباقرسامانی. )،آرایش. مرجان (.1399واحدی.
توسعهگزینی عشایر در شهرستان ایالم تحلیل پایداری معیشت و شیوه سکنی و فضا اقتصاد .

 .104-89(.32)9روستایی.

علی،حبیبیان.سیدحمید یافته خودجوش و  عشایر اسکانمقایسه (.1386ارزانی.حسین)،اکبرمهرابی.
مجلهمنابعشده در ترسالی و خشکسالی از نظر درصد وابستگی دام به علوفه مرتعی هدایت .

 .682-665(.5)60طبیعیایران.

مقایسه  بررسی و(.1383فدایی.محسن)شوکت،.....................................................................................
یافته خودجوش و  برداری از مراتع ییالقی بین عشایر کوچنده اسکان وضعیت تولید و بهره

 .366-353(.1)57.منابعطبیعیایران.شده در دشت بکان )فارس( هدایت

( داریوش 1385حیاتی. شده اسکان عشایر در ایران با  تحلیلی بر پیامدها و راهکارهای گزیده(.
 .100-67(.1)1.مطالعاتاجتماعیایران.دشت بکان فارسنگرشی بر تجربه 

محمدامی حمیدن،خراسانی. )،افشاری. علی 1400محمدی. های کیفیت  بررسی تطبیقی شاخص(.
های پیش و پس از اسکان ناشی از وقوع سیالب مورد مطالعه: روستای  زندگی عشایر در دوره

 .60-47(.9)9زیست..پژوهشوفناوریمحیطآزادگان. شهرستان جیرفت
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( امین. مندی اسکان روستاییان عشایری از کیفیت  های مؤثر بر رضایت تحلیل مؤلفه(.1398دهقانی.
مطالعاتبرنامهمحیط سکونتی: مطالعه موردی: مناطق اسکان دشت بکان هایریزیسکونتگاه.

 .176-163(.1)14انسانی.

سیداسکندر،.................. سیروس)،صیدایی. 1391شفقی. های کیفیت  سنجش و توسعه شاخص(.
های  های اسکان عشایری استان های اسکان عشایری. مطالعه موردی؛ کانون زندگی در کانون
 .96-77(.27)12.نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی.فارس و اصفهان

)عادلی،.................... محسن 1394ساردویی. های  زیابی معیارهای پایداری در کانونسنجش و ار(.
.های فارس و اصفهان( های اسکان عشایری در استان اسکان عشایری )مطالعه موردی: کانون

 .69-55(.32)10هایانسانی.ریزیسکونتگاهمطالعاتبرنامه

عماد مهدی،ذاکری. علی،قربانی. حجتربانی،بزرگمهر. )نسب. 1396اهلل الت بندی مشک اولویت(.
مرتعومراتبی های اسکان عشایر خراسان شمالی بر اساس فرایند تحلیل سلسله اجرای طرح .
 .123-111(.1)70آبخیزداری.

های طرح و نقش. رنگ و  مطالعه ویژگی(.1400تفکری.حسین)،پور.مجیدرضامقنی،رحمانی.اشکان
ستان سرچهان )مطالعه یافته در روستاهای شهر های عشایر عرب خمسه اسکان بافت قالی

 .33-15(.25)10.پیکره.موردی: طایفه غنی(

 نظام جغرافیایی ایران )تبیین عشایری اسکان و ساماندهی استراتژی بر تحلیلی(.1384اهلل)رشنو.نبی

 .75-61(.6)2.سرزمین.کشور( عشایر استقرار و ساماندهی

اسکان عشایر با استفاده از مدل تاپسیس: مطالعه  های یابی کانون ارزیابی مکان(.1398رضایی.پژمان)
 .28-1(.3)22.روستاوتوسعه.موردی استان چهارمحال و بختیاری

جاللرفیع )قربانی،الدینفر. رضا 1386ریگ. نمونه موردی »تغییرات فرهنگی از کوچ به اسکان (.
 .80-57(.1)31.نامهعلوماجتماعی.«عشایر تالش در طول سه نسل

های اسکان در توسعه اقتصادی  بررسی نقش طرح(.1392عزمی.آئیژ)،احمدی.راشد،یاحی.وحیدر
تحقیقاتهای اسکان استان کهگیلویه و بویراحمد و اجتماعی عشایر. مطالعه موردی: کانون .

 .112-95(.28)13کاربردیعلومجغرافیایی.

واکاوی تأثیر ساماندهی و (.2013اصغروجسارتی.عسگر).......................نامداری.فریوش.پاشازاده.
پژوهشنامهجغرافیایاسکان عشایر با تأکید بر بعد امنیتی )مطالعه موردی: کله کوه در ساوه( .

 .128-99(.3)1392انتظامی.
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)عابدینی،....................... آرزو 1391راد. اهای فرهنگی اسکان عشایر و بازتاب(. نامه شناسی.نسان.
9(15.)29-47. 

( عشایری امور 1396سازمان نامه هیئت وزیران به انضمام  نامه ساماندهی عشایر. تصویب آیین(.
 .تهران:سازمانامورعشایرایران.1388-95های  مصوبات شورای عالی عشایر در سال

کان خودجوش عشایر اجتماعی اس-واکاوی اثرات اقتصادی(.1391اهلل)صادقی.حجت،شاطری.مفید
(.2)2ریزیفضایی..برنامه)مطالعه موردی: عشایر بخش دهدز شهرستان ایذه استان خوزستان(

105-128. 

)حجی،..................... محمد 1390پور. های اسکان بر جوامع  اجتماعی طرح-اثرات اقتصادی(.
هاینودر.نگرشجنوبی(عشایری )مطالعه موردی شهرک نازدشت سربیشه در استان خراسان 

 .30-17(.10)2جغرافیایانسانی.

علی حمیدرضا،شکور. محمدصادق،طبیبی. غالمعباس)،باقرزاده. 1392واحدپور. سنجش عوامل (.
 .11-1(.9)3ای.ریزیمنطقهبرنامهاجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اسکان عشایر در استان فارس. 

رضا )،شکوری. الهام 1393خدادادی. ساز زندگی عشایری بر  بررسی تأثیر تغییر عناصر مکان(.
 .62-45(.67)24.صفه.نارضایتی از اسکان

پیامدهای طرح اسکان عشایر بر حیات اجتماعی، اقتصادی (.1395نعمتی.محمدعلی)،صالح.مهدی
 .170-145(.10)19اسالم.هایتاریخیایرانو.پژوهشش.( 1312تا  1302و فرهنگی لرستان )

( سیداسکندر 1389صیدایی. های اسکان عشایر و ارائه راهکارهای  بررسی مسائل اساسی کانون(.
تحقیقاتجغرافیایی.های مورد مطالعه: بکان. گل افشان و قراب( علمی و کاربردی )نمونه .

25(97.)139-166. 

یافته و شناسایی عوامل  آمدی عشایر اسکانمقایسه وضع در(.1395رضایی.جعفر)،صیدزاده.حیدر
وهای درآمدی در دو وضعیت کوچندگی و اسکان در استان ایالم ایجادکننده تفاوت روستا .

 .100-77(.3)19توسعه.

اسکان عشایر و تخریب مراتع در استان چهارمحال و (.1386توکلی.جعفر)،ضیاءتوانا.محمدحسن
ای عشایری شَرمک. چِلگرد و لُشتره بختیاری: مطالعه موردی شهرک وتوسعه. روستا .10(2.)

31-62. 

های توسعه عشایری با رویکرد  گزینی کانون مکان(.1388آباد.هادی)معماریانخلیل،طالشی.مصطفی
.تحقیقاتکاربردیمطالعه موردی: سامانه قشالقی آب تلخ سرخس GISتجهیز و توسعه منابع 

 .124-105(.9)9علومجغرافیایی.
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محمد) 1386عبداللهی. نامهعلوماسکان عشایر و توسعه و بهبود حیات اجتماعی آنان در ایران(. .
 .53-19(.2)15اجتماعی.

تحلیلِ روند و نتایج سیاست اسکان عشایر در ایالت ممسنی (.1398مرادی.افروز)،علم.محمدرضا
 .89-71(.41)29.تاریخاسالموایران.در دوره رضاشاه

)فتاح داراب مریکی. 1384پور های  روستاهای خودجوش عشایری اولویتی مناسب برای طرح(.
 .38-36(.56)14.اطالعاتجغرافیاییسپهر.اسکان

مهدی) 1383قرخلو. .های ایران به شهرها مهاجرت و اسکان عشایر: تحلیلی از مهاجرت قشقایی(.
 تهران:سازمانامورعشایریایران.

حمیدرضاکرمی .،( فیروز 1395دریکوندی. اجتماعی اسکان عشایر بر -بررسی اثرات اقتصادی(.
 .24-1(.3)19.روستاوتوسعه.یافته در استان لرستان خانوارهای اسکان

سیاوش شایان)،کرمی. 1399یاری. -1320نقش عوامل اقتصادی در اسکان عشایر غرب ایران )(.
 .238-217(.2)9اجتماعیواقتصادی.نامهتاریخ.پژوهشش.( 1300

( محمد 1383کریمی. های موجود و راهکارهای پیشنهادی در  شده. چالش بررسی اقدامات انجام(.
.تهران.سازمان1383اردیبهشتماه23.کانون توسعه عشایری )ایل شهر( بوشکان استان بوشهر

 امورعشایریایران.

حمید محبوبه،کشاورز. علیمه،بهرامیان. )حسین،اصغراجرانی. کبری 1391پور. عوامل مؤثر بر (.
رو سمیرم یافته و کوچ تفاوت رفتار باروری عشایر اسکان تحقیقاتنظامسالمت. .8(3.)456-

465. 

دادگر عبدالرسول،محمدی. غالم،شیروانیان. )چابکرو. 1395رضا بررسی فقر اقتصادی عشایر (.
 .119-101(.3)19.روستاوتوسعه.ین عوامل مؤثر بر آنیافته استان فارس و تعی اسکان

.)در سطح شهرستان( 1400پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور  نتایج ثبت (.1399مرکزآمارایران.)
 .https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1400تهران:مرکزآمارایران.قابلدسترسدر

( مهدی. 1386معینی. آباد  آبادهای عشایری. موردی: تازه گیری مسکن در تازه شکل مطالعه روند(.
.56-47(.33)33.هنرهایزیبا.اصفهان _افشان سمیرم  گل

مسعود پژمان،مهدوی. )،رضایی. فضیله 1388خانی. یافته نسبت به  سنجش نگرش عشایر اسکان(.
 .162-137(.3)12.روستاوتوسعه.اسکان در استان چهارمحال و بختیاری

پژمان،.... رضایی. )قدیری.................. مجتبی 1396معصوم. روستاهای برآمده از اسکان عشایر و (.
 .62-41(.1)10.روستاوتوسعه.های آن چالش
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مهدی سیدمحمد)میرتقیان،میزبان. 1401رودسری. بنیاد: تبیین یک مدل  گردشگری عشایری جامعه(.
نهمینکنگرهملیعلمفهومی منابعطبیعیومحیط. زیستپایدار.ومترویجوآموزشکشاورزی.

 .تبریز.دانشگاهتبریز.1401شهریورماه17تا15

بهناز حجینجاتی. ، محمد، جوادپور. مسینایی،میکانیکی. محمدظاهر محمدابراهیم،نژاد. ابراهیمی.
کانون آواز در شهرستاناسکان و تحوالت اقتصادی اجتماعی جامعه عشایری نمونه (.1391)

.144-125(.7)25.مطالعاتفرهنگیاجتماعیخراسان.درمیان

اصغر )،نوروزی. فرزاد 1394محمودیان. های اقتصادی و اجتماعی عشایر  بررسی تطبیقی شاخص(.
-17(.4)5ریزیفضایی..برنامهنیافته )مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ( یافته و اسکان اسکان

38. 

) ویلیام ن.نیوم 1395الورنس. دوم.کمی و کیفی رویکردهای -اجتماعی پژوهش های روش(. جلد .
 ایران. مدیریت علوم ترجمهابوالحسنفقیهیوعسلآغاز.تهران:انجمن
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(: شناسایی مراحل و فرایند مطالعه تا اجرای اسکان هدایتی )مبتنی بر کارگروه امور زیربنایی و 1پیوست )
 شهرسازی(

 اقدامات بازیگر )ان( مرحله

(مطالعه1
 سنجیامکان

ادارهمطالعاتادارهکل
 امورعشایری

نامهساماندهیعشایر:آیین3برطبقماده
اداره جانب از پرونده یک تهیه و عشایر درخواست الف(
برای زیر مورد اساسسه عشایریبر کلامور مطالعاتاداره

عشایرکوچندهداوطلباسکان:
چرایعرف(1 پروانه استعالم ازتأییدیه استعالم طریق از دار

منابعطبیعی؛
اطالعاتشناسایی2 )کنترل هویتعشایری استعالم تأییدیه )

سرپرستخانواروخانواده:شرطتأهل،کوچندهبودن)بندالف
نامهساماندهی(و...(درسامانهثبتمبنامرکزآمارآیین1ماده
ایران؛

دیهاستعالمسبزبودنفرم)ج(مسکنازبنیادمسکن؛(تأیی3
ها،اگرادارهمطالعاتادارهکلامورعشایریپسازاینبررسی

 از بیش که برسد نتیجه این قانون20به اساس )بر خانوار
مرحله وارد الفهستند، شرایطبند واجد تقسیماتکشوری(

شود.)ب(می
 مطالعات اداره میدانی بازدید باب( عشایری امور کل اداره

گزینه از اسکان داوطلب عشایر سایتمشارکت و هایها
پیشنهادیخودعشایریاجستجویسایتتوسطادارهکلامور
برای جستجو مناسببودنسایتپیشنهادییا معیار عشایری.

سایتشامل:
سایت1 پایش گزینه( و پیشها طریق از دادنها قرار فرض

گانهکهدرمرحلهسوماینفرایندقراردارددوازدههایاستعالم
هایتاهنگامگرفتناستعالمبامشکلعدمتأییدیکیازدستگاه

اجراییمواجهنشویم.
باید2 خانوار هر برای جستجوشده، یا پیشنهادی سایت در )

1000 برای یعنی شود؛ گرفته نظر در ناخالص 20مترمربع
بایدیکسایتدوه اینخانوار که نظرگرفتهشود کتاریدر

متراژ،یعنیدوهکتار،کمترینمیزاناحداثیکسایتاست.
یک1-2 حدود و( معابر برای پیشنهادی سایت متراژ از سوم
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 اقدامات بازیگر )ان( مرحله

شود(مشاعاتعمومیسایت)کهازاینبهبعدروستانامیدهمی
شود.درنظرگرفتهمی

شود.راحیمیمتریط150(برایهرخانواریکساختمان2-2
مترمربعیبرایهرخانوارکه1000(برایباقیماندهفضای3-2

مترمربعاست،باتوجهبهمحدودبودنفضایعرف500تقریباً
برایاینخانوارهاونیزتغییرمعیشتناشیازاسکانداوطلبانه
ازدامداریبهدامپروریوهمچنینباتوجهبهمیانگینسرانهدام

واحد،8/0خانوار،فضایسرانهبرایهرواحددام)بزبرایهر
 1گوسفند گاو 8واحد، ،)... و )فضای5واحد فضا مترمربع

می گرفته نظر در علوفه( انبار و سرباز فضای شود.سربسته،
واحددامیرانگهداری100تواندترکیبیازیعنیهرخانوارمی

کند.
گزارشیبرایادارهکلبندیمراحلالفوب،ج(پسازجمع

شودکهاینتعدادعشایرکوچنده،بابنیادمسکناستانتهیهمی
هایجغرافیایی،اجتماعی،فرهنگیواقتصادیودراینویژگی

درخواست عشایری، امور کل اداره پیشنهادی موقعیت این
اسکاندارند.همچنینازمنابعوامکاناتدراختیارووضعیت

شرایطفرهنگ-اجتماعی در آینده در آنها محیطی اقتصادی، ی،
 شود.طرحاسکان،گزارشیارائهمی

(تشکیلشورای2
 اسکان

فرماندار)ریاستشورا(،
ادارهبنیادمسکن

شهرستان)دبیرشورا(و
کنندگانخدماتتأمین

 زیربنایی

الف(ادارهبنیادمسکنشهرستان،بادریافتگزارشکارشناسی،
 فرمانداری درخواستاز را اسکان شورای جلسه برگزاری

تأمینمی همه از فرمانداری و زیربناییکند خدمات کنندگان
محیط طبیعی، نیرویمرتبط)منابع راه، گاز، برق، آب، زیست،

انتظامی،اطالعاتوسپاهو...(برایحضوردرجلسهدعوتبه
سایتعملمی فرمانداری، گاهیممکناستخود )البته آورد

جلسه و کند رد را جلسهاسکان این در نکند(. برگزار ای
امکان مطالعه اسکانگزارش سایت رد یا تأیید برای سنجی

شود.بررسیمی
به توجه با درصورتتأییدسایتتوسطشورایاسکان، ب(

هایجغرافیایی،فرهنگی،عشایریو...یکنامهاوزمینهویژگی
گذاریروستا،ابتکارعملند.درنامکنبرایآنروستاانتخابمی
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 اقدامات بازیگر )ان( مرحله

بافرمانداراست،امابهپیشنهاداتمنطقیوباادلهامورعشایری
کند.همتوجهمی

مسکن بنیاد اختیار در ب و الف بندهای تأیید مصوبات ج(
بنیادمسکناستانارجاعشهرستانقرارمی به نتیجهرا تا گیرد

 دهد.

های(استعالم3
گانهاز12

هایدستگاه
 اجرایی

ادارهکلبنیادمسکن
 استان

دوازدهدستگاه اجرایی منطقههای آب شامل استانی ای،گانه
محیط گاز، برق، توزیع سازمانشرکت طبیعی، منابع زیست،

ثبتاسنادوزمین ادارهکلراهداری،راهوشهرسازی، شناسی،
شوند.میراثفرهنگیمخابراتمی

کار دیگر، مهم نکته این67بستماده در دائمی احکام قانون
برایپاسخاستعالم گذشته در است. ازهایدوازدهمرحله گانه

دستگاهدستگاه این از یک هر اجرایی، ریالیهای هزینه ها،
می ازدریافت عشایر، از مالی بار کاهش منظور به کردند.

 ماده می67پشتیبانی استفاده دائمی احکام قانون بر طبقشود.
هایاجراییدولتیبرایپاسخبهاستعالماینماده،تمامدستگاه

در ندارند. را ریالی هزینه دریافت حق و اجازه یکدیگر، از
هارابهنهایت،ادارهکلبنیادمسکناستان،پاسخمثبتاستعالم

 برد.کارگروهمی

(کارگروه4
کارشناسیبنیاد
 مسکناستان

ادارهکلبنیادمسکن
 تان)رئیسکارگروه(اس

جلسه استان، مسکن فنیبنیاد دفتر نمایندگان حضور با ای
امورعشایریوبخشدار منابعطبیعی، اراضی، امور استانداری،

می تشکیل اسکان سایت بررسی موضوع با و درمنطقه دهد.
تشکیل برای مصوبات اسکان، سایت طرح تصویب صورت

مسکنهایهادیدجلسهکمیتهتصویبطرح کلبنیاد اداره ر
 ماند.استانباقیمی

(جلسهکمیته5
هایتصویبطرح
 هادی

ادارهکلبنیادمسکن
 استان)رئیسجلسه(

جلسه استان، مسکن شهرستان،بنیاد فرماندار حضور با ای
امور منابعطبیعی، اراضی، امور وشهرسازی، راه اداره نماینده

کانواصالحطرحهادیعشایریوباموضوعبررسیسایتاس
می تشکیل روستا محدوده تعیین تصویبو صورت در دهد.

طرحسایتاسکان،مصوباتبرایتشکیلجلسهبهادارهکلراه
 شود.وشهرسازیارسالمی

رئیساینجلسهمعاونعمرانیاستاندارودبیرآنمدیرکلراهو ادارهکلراهوشهرسازی(کارگروهامور6
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زیربناییو
 شهرسازی

شهرسازیاستاناست.دراینجلسه،کارازدستبنیادمسکن
)مانند دارد حضور عضو عنوان به فقط و شده خارج استان

آبمنطقهمدیرکل طبیعی، یاهایمنابع حضور .)... و برق ای،
بهشرایطوعدمحضورادارهکلامورعشایریدرای نجلسه،

اینجا در اسکان طرح اگر دارد. بستگی موضوعات پیگیری
 مصوبشد،واردمرحلهبعدخواهیمشد.

(شورای7
ریزیوبرنامه

 توسعهاستان

استانداریو
ادارهکلراهوشهرسازی

و
ادارهکلبنیادمسکن

 استان

برگزارمی ریاستاستاندار با اینجلسهکه در الف( اگرشود،
پیگیری و اصالحات و تعدیل به اسکاننیاز طرح نباشد، ها

عشایربررویکاغذتصویبنهاییخواهدشد.
مصوب اسکان طرح وب( راه کل اداره اختیار در شده

قانونتأمین4گیردواینادارهکل،طبقمادهشهرسازیقرارمی
سکنایرامبنیبرتصویبطرحبهبنیادموعرضهمسکن،نامه

کند.استانارسالمی
بنیاد شهرسازی، و راه کل اداره از ارسالی نامه طبق بر ج(

نقشه مصوباتو کلمسکن، اداره برای را سایتاسکان های
 کندتازمینموردنظرراتحویلدهند.منابعطبیعیارسالمی

 ادارهکلمنابعطبیعی (تملکزمین8

بنیاد کل اداره درخواست و نامه برطبق مبنی استان مسکن
ادارهکلمنابعطبیعیصورتجلسهتغییروتحول تحویلزمین،

 دهند.کندوزمینرابهبنیادمسکنتحویلمیزمینراتنظیممی

(مطالعهطراحی9
 برداریونقشه

ادارهکلبنیادمسکن
 استان

الف(دراینمرحله،ادارهکلبنیادمسکناستان،یکمشاوررا
برداریسایت)طبقاسنادوپروندهسایت(راحیونقشهبرایط

می کار نقشهبه و طراحی شدن نهایی از پس برداریگیرد.
شود.سایت،اسنادبهسازمانبنیادمسکندرتهرانارسالمی

برایآماده بنیادب( طراحی، پساز سایتاسکان، سازیاولیه
قطعه قبیلتسطیح، لبمسکناقداماتیاز راهبندی، ... گذاریو

هزینهریالیاینکارازعشایرگرفتهانجاممی درگذشته، دهد.
قانونبرنامهششمتوسعه،اینبار6شد،اماطبقبندبمادهمی

اعتبار و بازدارنده( )عامل شد برداشته عشایر دوش از مالی
ارزش بر مالیات بخش از کار، این عملیاتی اقدامات ریالی

 شود.یبهحسابفرمانداریتأمینمیافزودهواریز
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(معرفی10
واجدینشرایط
 دریافتزمین

کمیسیونواگذاریزمین
 ادارهکلامورعشایر

پسازتماماینمراحلازادارهکلامورعشایریاستانخواسته
بامی نیز کل اداره شوند. معرفی شرایط واجد افراد تا شود

وتشکیلکمیسیونواگذاریزمین معاونتتوسعه )متشکلاز
مطالعات اداره رئیس و ساماندهی اداره رئیس زیربنایی، امور

گانهمرحلهشمارههایسهادارهکلامورعشایری(طبقاستعالم
 کند.،افرادواجدشرایطرابهادارهکلبنیادمسکنمعرفیمی1

(واگذاری11
 زمینبهافراد

 ادارهکلبنیادمسکن

 کل خانواراداره هر برای دریافتی، لیست طبق مسکن بنیاد
می تشکیل میپرونده محضری تعهد کدام هر از ودهد، گیرد

دهدوآنهارابرایگرفتنتسهیالتاسنادرابهافرادتحویلمی
 کند.ساختبهبانکمعرفیمی

(عملیاتاجرا12
وتأمینخدمات

 زیربنایی

 هایاجراییدستگاه

این با توجه دستگاهبا خدماتکه تأمین حوزه در اجرایی های
 مرحله در مثبت3زیربنایی، را اسکان سایت استعالم پاسخ ،

نهاده خدماتو باید مرحله این در کردند، ازاعالم الزم های
با عشایر خانوار همچنین کنند. ارائه را ... و برق آب، جمله

بهنقشه بهتوجه نظارتبنیادمسکناقدام با و وسازساختها
اسکانمی عشایر زمان، این در امورکند. مجموعه از باید یافته

عشایرمنتزعشوندوتحتبخشداریوشورایروستامدیریت
 شوند.









