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 چکیده   
کمبشود  لیشارنشد، بشه دلد تیشامن یداریشدر پا یینقشش بسشزا یمحسوب شده و در مناطق مرز یدر بخش کشاورز دیکه همواره از عوامل مهم تول ریعشا  مقدمه:

را  یدت متعشدسشالل، مششکالم نیبه رفع ا یکم توجه دیباشند که بدون ترد یمواجه م یعمدتا با مشکالت یدر بخش اقتصاد هیکمبود سرما نیو همچن رساختهایز
 یریو عشا ییوستادر مناطق ر یدتحرک اقتصا جادیا یاز راهکارها یکیبا نرخ کارمزد کم،  التیبه دنبال خواهد داشت. تسه ستیز طیمح بیتخر یآنها و برا یبرا

 د.باش هداشت یریمناطق عشا داریدر سعه پا ییبسزا ریتواند تاث یآن م عیمناسب در توز یزیگردد که در صورت برنامه ر یمحسوب م

 است. نجام شدها یراسان شمالخ یریدر مناطق عشا ییروستا داریاشتغال پا التیتسه عیتوز یچگونگ یمقاله با هدف بررس نیا  هدف پژوهش:

 .باشد یم 1399 انیاپتا  1396سال  یبه نام کارا در ط التی، سامانه ثبت نام تسهیبررس یمبنا و یلتحلی – یفیروش توص  شناسی تحقیق:روش

 می باشد. یخراسان شمال یریمناطق عشاقلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر  :قلمروجغرافیایی پژوهش

ق داده هرستانها سوشمت مراکز به س التیتسه یاست از طرف افتهیاختصاص  یدر استان به بخش کشاورز التیتسه نیشتریب نکهیرغم ا یعل ها و بحث:یافته

هم سهم  شخبو در درون  بوده ینشهرستا نینامناسب ب عیتوز یدارا یریبخش عشا التیتسه گر،یاست و از طرف د افتهیمرزها اختصاص  هیشده و کمتر به حاش
 .است دهیرس یصنعت و خدمات وابسته به کشاورز یبه بخش ها یزیناچ اریبس

و کشم  التیتسه نیا عیتوز ندیفرآ در یگردد و با بازنگر ریبه اقتصاد عشا یدر تحرک بخش یخاص ییایباعث پو التیتسه نیتوقع داشت که ا دینبا نیبنابرا :نتایج

 افزود. آن یتوان بر اثر بخش یم یرکارشناسیغ یکردن دخالت ها

 

ژه :کلیدوا  .یسامانه کارا، خراسان شمال ،ییاشتغال روستا ،التیتسه ر،یعشا ها
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  مقدمه
 یجتمششاعا یزنشدگ ریگی دوران شکل نیاسششت کششه از واپسشش یاجتمششاع ششاتیاشششکال ح نتشریبر کوچ از متقشدم یمبتن ستیز وهیش  
اقتصشادی،  طیوضشا  و ششراابشا  یتاکنون سه نظشام اجتمشاع خی(. انسان در طول تار20،1395،یهشا تشاکنون اسشتمرار داشته است)ضرغامانسشان
 دیشجد اجتماعی نظام بشر، هایتهو ارضاء خواس ازهایدر رفع ن یمحدود نظام قبل ییرا تجربه نموده که به سبب توانا یوناگونگ یاسیو س یفرهنگ

کشه در  ییجشود نقشش بسشزاوجامعه بششری، بشا  ینظام اجتماع نیبه عنوان اول ینینشکوچ وهیو ش رییعشا یپا گرفته است. در حال حاضر زندگ
الل و افشول ه سشمت اضشمحبرا  ینیکوچ نش یزندگ وهیکشور دارند، با چالشهای متعددی مواجه بوده که ش یو فرهنگ یتوسعه اقتصادی، اجتماع

 ری،یعششا ۀجامعش هایییکه با وجود توانا دهدیه در کشور نشان مدو اجرا ش هیته یاجتماع -اقتصادی  توسعۀ های برنامه ی. بررسدهدیسوق م
، 1392اران، و همکش یدیت)جمششو اجرا ششده اس نیجامعه تدو نیا ازهایین زانیتوانمندیها و م ،یتیجمع تیعبا وض هماهنگی در ایکمتر برنامه

84.) 
گرفتشه  شیر پشد یمتفشاوت یکردهایو رو یاستراتژ یریو عشا ییروستا یمنظور رفع مشکل اشتغال، کمبود درآمد و درنتیجه فقر در نواح به

راهبردهشا تشاکنون  ر ایشران ایشنو درنتیجه محرومیت زدایی بپردازند ولی متأسشفانه د ینبود برخوردار ،یکاریشده است تا به رفع مساللی چون ب
(. اشتغال از جمله مقشوتت مشوثر و 1398دار،یزاده و پا می)ابراهمحیط اراله دهند  طیعملی، مؤثر و سازگار متناسب با شرا یراهکارها اندنتوانسته 

ششکل گرفتشه  هشاجرت و ..مآن بشر فقشر،  یرگش اریو تاث یریپش  ریتوجه به واسطه تاث نیمهم در توسعه است که همواره مورد توجه بوده است ا
 یششهر یدر نشواح یجنوب و حتّ یدر کشورها یارکیب ژهوی به اشتغال مشکالت نظران¬صاحب دهی(. به عق1389،یمعصوم و عزم یریاست)قد

تحشت  یاساسش کشردیه رودر قالب سش یتوسعه مناطق مرز یها هی(. نظر1383معصوم و همکاران، یریدارد)قد ییروستا یافتگیدر توسعه ن شهیر
ل مکشان م ش ینتسش یهشاکردی. روششوند¬یمش بندیدسته یمردم کردیو رو یالملل نیب های¬یکرد همکاریمکان، رو یسنت یکردهایعنوان رو

 1990هشه دکشه از  مللیال¬نیب های¬یهمکار کردیرو ،ای¬منطقه یزری¬لوش و فرانسوا پرو در برنامه ستالر،یکر دمن،فری¬جان  های¬هینظر

بشه  یسشاز¬ارچهکپیا نگاه که ب یمردم کردیشدن و جهان شهرها اشاره دارد و رو یجهان های¬ستمیشد و به نظر به س یاقتصاد یایوارد جغراف
 یاهبردهشااز ر یکشی(. 12-9،  1396، یمشیو رح یدر ثبشات مرزهشا توجشه دارد)موسشو رگش اریتاث یبه عنوان عامل تیجمع شینسل و افزا دیتول

 هشای¬یشیدارا ت،معششی  تنشو جملشه از ها¬است که شامل چهار مجموعه از داده ییراهبرد بقاء روستا ،ییمناطق روستا شتیمع سازی¬توانمند

 (.131-130، 1397است)ب رافشان و همکاران ،  تیمعش رییو تغ یتیمعش های¬یراتژاست ،یتیمعش

سشو حرکشت  کیشارد. از منشاطق د نیبر روند توسعه در ا یمنف ریهمواره دو تاث یو مناطق مرکز یمناطق مرز انیم ای¬تعادل منطقه عدم

(.در 63،  1398،  انی)جالل.انشدازد¬یرا بشه مخشاطره مش تیامن یرفو از ط کند¬یم فیتعر ریرا در مس یگردد و موانع یمواجه م یتوسعه با کند

مناطق  داریپا تیامن نیابرا( بن1397،82و همکاران ،  انی.)خرازکنند¬یمقدم نبوده و هم عرض عمل م گریبر همد تیو امن عهتوس یمناطق مرز
 طیمحش بیتخر یو به جا دکن¬یم عین را هم عادتنه توزبلکه منافع آ کند¬یم جادیا یاست که نه تنها رشد اقتصاد ای¬مستلزم توسعه یمرز

و  یمنشزو عشتی(. طب1394،4.)سرور و همکشاران، دهد¬یقرار دادن مردم، به آن ها قدرت م هیدر حاش یو به جا کند¬یم یآن را بازساز ستیز

 د،یشدر تول فیضشع ایهش¬توانمندی. ستا آورده بوجود ها¬دولت یرا همواره برا ی)خصوصاً شرق کشور( مشکالتیمناطق مرز زیکمتر حاصل خ
معضشالت  یرا برا نهیممرزها است که ز یریو عشا ییمناطق روستا یمشخصه ها نیعمده تر هو کمبود درآمد از جمل یشغل یکمبود فرصت ها

و همکشاران ،  یوکلتشاست) ورده را فراهم آ ریو عشا انیروستال یشتیمع ستمیرا در س یعمده ا راتییم ل مهاجرت و تبع آن تغ ییها یو نابسامان
1395  ،64.) 
در دو بخش خالصه کرد: الف(کمبشود امکانشات اجتمشاعی  توان¬یرا م یریو عشا ییروستا یطهایارتباط مشکالت و معضالت مح نیدر ا 

جوامشع  طیششرا بهبشود یرا بشرا یا نشهیگسشترده و پرهز یاز دولت ها برنامه هشا یاری. بسیضعف اقتصاد ایوب( کمبود درآمد  یرساختیضعف ز
و  یینتوانسته معضشالت زنشدگی روسشتا ییامر خود به تنها نیوجود مشاهدات حاکی از آن است که ا نای با اند؛¬انجام داده یریو عشا ییروستا
و مقابلشه بشا  ییتوجه به موضو  اشتغال روسشتا رانیرا حل کرده و آنان را از فقر برهاند و مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد. در ا یریعشا

گسترده، هنوز مشکل اشتغال حل نششده، بلکشه  یبرنامه ها یاز انقالب و بعد از انقالب مطرح بوده اما با وجود اجرا بلق یدر برنامه ها ،یکاریب
از  تین حماقانو ت،یهزار نفر جمع 10 ریز یشهر ها نیو همچن یریو عشا ییروستا یاشتغال در نواح تیتقو یاست. در راستا افتهیهم  شیافزا

نامشه  نییشد. آ تیتصو 14/6/1396در مورخ  یبا استفاده از منابع صندوق توسعه مل یریو عشا ییدار در مناطق روستایاشتغال پا جادیتوسعه و ا
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 . سشهمردیمصوب و مقرر شد مداخالت توسعه مرتبط در روستاها و مناطق هدف صورت گ زرانیو اتیتوسط ه 21/8/1396آن در مورخ  ییاجرا
 اردیشلیم 473معشادل  1399سال  انیباشد. بر اساس اصالعات سامانه کارا تا پا یدرصد م 3.13قانون  نیاز منابع مد نظر ا یاستان خراسان شمال

و  یابالغش التیتسشه عتوزیش در ها¬مختلف پرداخت شده است. با توجه به وجود عدم تعادل هایدر رسته التیطرح  تسه 5440تومان به تعداد 
و  ییدر منشاطق روسشتا داریشاششتغال پا جشادیاز توسشعه و ا تیشقانون حما ین گزارش نحوه اجرایدر ا التیده عمل کردن در پرداخت تسهشتابز
قرار گرفتشه اسشت تشا  یاستان مورد بررس یو مناطق مرز ریدر بخش عشا یدر استان خراسان شمال یبر اساس منابع صندوق توسعه مل یریعشا
بشه  یاقتصشاد یدر تحشرک بخشش ییبسشزا ریتواند تشاث یبا ساز و کار موجود، م ،یریاشتغال به مناطق عشا التیرداخت تسهو پ عیتوز ایآ مینیبب

  داشته باشد؟ ریعشا تیجمع

و برنامشه  یتیریدمش اریشدهشد کشه دو مع ینشان م یخراسان شمال ریدر خصوص اسکان عشا 1396و همکاران در سال  یمطالعه ذاکر جینتا
الح ساختار موجود ند. ل ا اصاداشته  ریاسکان عشا یطرحها یاجرا تیرا بر عدم موفق یرگ اریتأث نیشتریب بیبه ترت یو اجتماع یو فرهنگ یزیر

مششارکت  شیافزا و یزینامه رو بر یتیریمد اریراهکار جهت رفع مشکالت مربوط به مع نیکشور به عنوان مهمتر یزیو برنامه ر ییدر نظام اجرا
حاصشل از  جیانتش انشد. دهیشگرد ششنهادیپ ،یو اجتمشاع یفرهنگ اریراهکار جهت رفع مشکالت مربوط به مع نیبه عنوان مهمتر تیریدر مد ریعشا
صد در  60ه در مجمو ، مطلب است ک نیا انگریب ،یخراسان شمال یریعشا یاستقرارگاه ها یابی( در خصوص مکان 1395ور ) لهیپ یها یبررس

نششان  هبه دسشت آمشد جیند و نتارا دار یبه هر دو نو  زندگ لیدرصد تما 10به کوچ و  لیدرصد تما  30ان دارند، به اسک لیاستان تما ریاز عشا
 ب،یسکان، به ترتاد نظر جهت مور یاراض یو نو  کاربر یاصل یفاصلۀ کمتر از راهها ز،یخ لیاز نقاط س یفاصله از گسل، دور یارهایمع دهد،یم

و  مانیسشل یریشم قیتحق جینتا .باشندیم یخراسان شمال یریبا منشأ عشا ییروستا یاستقرارگاهها یابیدر مکان تیو اهم تیاولو نیشتریب یدارا
له شده، شاخص ارا 62ز اکه  دهدینشان م ریاخ یسالها یدر برابر خشکسال یخراسان شمال ریعشا یتاب آور زانی( در خصوص م1399همکاران )

 زانیشم ،یسن ارساختبه  توانیاجما  م نیشرتیب یمناسب و دارا یقرار گرفته است. از شاخصها دید تاکشده و مور دییتأ یشاخص تاب آور 33در 
 زانیشم ،ینهشاد سشتمیس یو اثربخشش یبانیپششت زانیم ،یا مهیپوشش ب تیوضع ،یخسارت به دام، سطح درآمد شغل اصل زانیم ،یبه زندگ دیام

 قشاتیقتح جینتشا مشود.ناششاره  یزنشدگ طیاز مح تیرضا زانیو م یاز خدمات اضطرار  یبرخوردار  زانیم ،ینهاد ستمیس یو هماهنگ یهمکار 
ام ششده انجش یخراسان ششمال ریعشا یبر رو یاجتماع تیو اثر آن بر احساس امن یاجتماع هی( که در ارتباط با  سرما1397و همکارانشان ) یلطف

 یاجتمشاعنسجام ابوده و  اررگ یتاث ریعشا یسطح زندگ یبر رو یاجتماع تیمنو ا یاجتماع هیسرما یمؤلفه ها یاز آن است که تمام یاست، حاک
گش ار  ریه تأثمؤلف نیمتربه عنوان مه یاجتماع تیامن یدر بخش مؤلفه ها یاسیس تیو امن یاحساس ،یعاطف تیو امن یاجتماع هیدر بخش سرما

بوده و  میستقمتان بصورت اس یریجامعه عشا یاجتماع تیبا امن یعاجتما هیمشخص شد که نحوه ارتباط سرما انیدر پا نیعمل کرده اند. همچن
همکارانش در  و یفضل یحمانر شقیتحق شجینتا بوده است. رگ اریتأث یریجامعه عشا یاجتماع تیامن شیبر افزا میبصورت مستق یاجتماع هیرماس

 شششریخاذبشه عنشششوان  قششر شنیآن اسشت کشه ا انگشریدر شمال شرق کشور ب یمناطق مرز تیامن جادیدر ا ریبر موضو  نقش عشا 1394سال 
در  ریادن عششادرط مشارکت شبه  شزیپررنگتششر کشردن آن ن یمناطششق نقششش م بششت داشششته و بسششترها ششنیا یمششرز ششتیانقششاب در امن

سشکونتگاه  یسشامانده تیر وضعب 1396رور در سال جان پ قاتیتحق  جینتاآنها، فراهشم اسشت.  یدر اجرا نیو پروژه ها و همچن تهایفعال یطراح
 رانیا یدر مرزها یرزساکنان م یعامل مؤثر بر سامانده  60نشان دهنده آن است که  یشمال شرق کشور در خراسان شمال یمناطق مرز یها

 -یاجتمشاع ،یتشی، جمع ینیسرزم را درقالب شش بخش نهاآ توانیکنترل مرزها هست که م یبرا یو ترکمنستان در محاودة استان خراسان شمال
منستان درطشول کشور با ترک یزهابا هدف کنترل مر یساکنان مرز دیهدف با نیکرد و با ا میتنظ یتیامن -یو نظام یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ

کشاورز فشراهم  یبرا یل مرزکنتر یو مال یانج یها نهیکاهش هز نۀیزم ،یکارآمد شیگردند  تا عالوه بر افزا یسامانده یاستان خراسان شمال
 شود

 

 شناسی پژوهشروش
ستایی و عشایری( اشتغال رو سهیالتروش  این مطالعه توصیفی و تحلیلی است. در این مطالعه ابتدا اطالعات سامانه کار)سامانه ثبت نام ت

سهیالت پرداختی  نیز انجام شده ایی تتهیه و بررسی توزیع فض Excelمورد بررسی و اصالح قرار گرفته، در مرحله بعد نمودارها و جداول در 
 است.
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
قسشیمات ت نیراساس آخرب. استان خراسان شمالی باشد یم یخراسان شمال راستانیو عشا یمطالعه مناطق مرز نیدر ا یمحدوده مورد بررس

-و¬.شهرسشتان مانشهباشدیاز سکنه م یآبادی خال 458آبادی دارای سکنه  826شهر،  24دهستان،  45بخش،  19شهرستان،  8کشوری  دارای 
روند)سند توسشعه اسشتان کیلومترکوچکترین شهرستان استان به شمار می 1615ترین و شهرستان فاروج با وسیع کیلومتر 6053 وسعت با سملقان

 )1398 ،یخراسان شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نقشه تقسیمات سیاسی استان خراسان شمالی 1شکل 

 

 ها براساس  آخرین تقسیمات سیاسی شخصات عمومی استان و شهرستانم .1جدول 

 شهرستان
مساحت 

 )کیلومترمربع(
 شهر دهستان بخش

های دارای آبادی

 سکنه
هاکل آبادی  

 1298 836 24 45 19 28434 کل استان

 373 169 2 7 2 5019 اسفراین

 196 152 3 5 2 3619 بجنورد

 113 47 3 5 3 3486 جاجرم

نشیروا  3945 3 9 4 154 175 

 104 87 2 5 2 1615 فاروج

 64 23 3 2 1 2159 گرمه

 186 136 4 6 3 6053 مانه و سملقان

 87 68 3 6 3 2538 راز و جرگالن

 

ی استان و کشوربه شرح زیر جمعیت عشایر 1400بر اساس آخرین بررسی های انجام شده مرکز آمار ایران و داده های ثبتی مبنای سال 
 باشد.می 
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 تعداد خانوارها، جمعیت و تعداد افراد دارای محل سکونت ثابت عشایر کوچنده در مناطق قشالقی و ییالقی .2جدول 

 خانوارها استان
افراد دارای محل سکونت  جمعیت )نفر(

 زن مرد کل ثابت

 982555 523246 591795 1115041 251624 کل کشور)قشالقی(

 9392 4562 5986 10548 2440 خراسان شمالی

 96/0 87/0 01/1 95/0 97/0 درصد از کشور

 982555 523246 591795 1115041 251624 کل کشور)ییالقی(

 16921 8688 10762 19450 4307 خراسان شمالی

 1.72 1.66 1.82 1.74 1.71 درصد از کشور

 

 ها و بحثیافته
 ده است از این تعداد بهطرح در سامانه درخواست اخ  تسهیالت ثبت ش 16051اد تعد( kara.mcls.gov.irبر اساس اطالعات سامانه کارا )

 باشد.ختی به شرح زیر میتسهیالت پرداخت شده است. نرخ تسهیالت پردا 1399درصد تعداد طرح ها تا پایان سال  34طرح  معال  5440

 زار نفر ه 10ت زیر ا جمعیتی روستایی و شهرهای بنرخ ده درصدی برای سرمایه در گردش واحد های تولیدی مستقر در نواحی صنع -

ی در جدول زیر وضعیت درصد به مناطق روستاهای عشایری غیر مرز 6درصد برای به مناطق روستایی و عشایری مرزی و  4نرخ  -

 تسهیالت پرداخت شده در استان خراسان شمالی نشان داده شده است:

 
مالی به تفکیک بخش فعالیتتسهیالت پرداختی به عشایر خراسان ش .3جدول   

 دهستان مبلغ پرداختی)میلیارد ریال( تعداد طرح

 کشاورزی صنعت خدمات کل کشاورزی صنعت خدمات کل

9 0 0 9 91/4  0 0 91/4  عشایر اسفراین 

2 0 0 2 98/1  0 0 98/1  عشایر بجنورد 

53 0 9 44 54/39  0 1.32 22/38  عشایر شیروان 

ر فاروجعشای 0 0/1 0 0/1 0 1 0 1  

95 0 18 77 95/34 0 0/1 54/93  عشایر مانه و سملقان 

160 0 28 132 86/141  0 22/3  64/138  عشایر خراسان شمالی 

 

 
شهرستان کیبه تفک یپرداخت التیتسه عیتوز .2شکل   
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شهرستان  ر استان ابتدا در دبیشترین تسهیالت پرداخت شده  2در پنج شهرستان استان جمعیت عشایری وجود دارد بر اساس جدول شماره 
-شاورزی میه به بخش کربوط بممانه و سملقان و در مرتبه بعدی در شهرستان شیروان پرداخت شده است. از نظر نو  طرح هم بیشترین سهم 

 های عشایری استان آورده شده است.های ایجادی و موجود طرحعداد شغلباشد. در ادامه ت
 

 . اشتغال ایجاد شده در عشایر خراسان شمالی به تفکیک بخش فعالیت)نفر(4جدول 
 اشتغال موجود اشتغال ایجادی دهستان

 کشاورزی صنعت خدمات کل کشاورزی صنعت خدمات کل

 11 0 0 11 17 0 0 17 عشایر اسفراین

یر بجنوردعشا  3 0 0 3 2 0 0 2 

 6 7 0 13 57 10 0 67 عشایر شیروان

 0 1 0 1 0 1 0 1 عشایر فاروج

 172 16 0 188 183 18 0 201 عشایر مانه و سملقان

 191 24 0 215 260 29 0 289 عشایر خراسان شمالی

 
 درصد تسهیالت 67ز ای پرداخت نشده و بیش هم نشان می دهد در بخش خدمات، تسهیالت 4سهم پرداختی تسهیالت در جدول شماره 

 باشد.پرداختی هم مربوط به عشایر شهرستان مانه وسملقان می
 

 . سهم تسهیالت پرداخت شده به تفکیک دهستان و بخش فعالیت5جدول 
 سهم سرمایه در گردش  سرمایه در گردش درصد مبلغ پرداختی مبلغ پرداختی)میلیارد ریال( دهستان

 درصد مبلغ درصد کشاورزی درصد صنعت درصد خدمت کل کشاورزی صنعت تخدما جمع کل

 5.8 0.3 100 0 0 3.5 4.9 0 0 4.9 عشایر اسفراین

 45.6 1.7 100 0 0 1.4 2 0 0 2 عشایر بجنورد

 27.5 1.5 96.7 3.3 0 22.9 38.2 1.3 0 39.5 عشایر شیروان

 59.4 0.1 0 100 0 0.1 0 0.1 0 0.1 عشایر فاروج

 21.1 25.5 98.1 1.9 0 67.2 93.5 1.8 0 95.3 یر مانه و سملقانعشا

 23.1 42.7 97.7 2.3 0 100 138.6 3.2 0 141.9 عشایر خراسان شمالی

 

 
 تسهیالت پرداخت شده به تفکیک دهستان .3شکل 
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 تیفعال یرسته ها کیبه تفک  یپرداخت التیو تسه یجادیتعداد طرح ها، اشتغال ا .6جدول 

اد طرحتعد رسته  میزان مبلغ پرداختی)میلیارد ریال( 

 کشاورزی صنعت کشاورزی صنعت کشاورزی صنعت

 137.64 0 258 0 130 0 پرورش دام سبک و سنگین 

 0.5 0 1 0 1 0 شیالت و آبزیان

 0 3.1 0 28 0 27 صنایع دستی

 0.5 0 1 0 1 0 کشت نهال و بذر

 0 0.12 0 1 0 1 کفش و مصنوعات چرمی

 138.64 3.22 260 29 132 28 ایر خراسان شمالیجمع عش

 97.7 2.3 90 10 82.5 17.5 درصد

 

 

 
 تعداد طرح به تفکیک رسته در بخش های مختلف اقتصادی عشایر خراسان شمالی .4شکل 

 

 

 
 تعداد اشتغال ایجادی به تفکیک رسته در بخش های مختلف اقتصادی عشایر خراسان شمالی .5شکل 

 



 1400  پاییز و زمستان(، 2)پیاپی  دوم، شماره اولدوره  ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                           28  

 

 
اد اشتغال موجود و ایجادی و تعداد طرح به تفکیک رسته در عشایر خراسان شمالیتعد .6شکل   

 

درصد  12شان می دهد که حدود مقایسه نواحی مرزی با کل استان  ن 10بررسی میزان تسهیالت اشتغال نوار مرزی استان در جدول شماره 

کل استان می  درصد 7.5ا ان تنهاخت تسهیالت برای نواحی مرزی استتعداد طرح مربوط به نوار مرزی استان می باشد در حالی که میزان پرد

 باشد.

 

 دهستان های دارای بیشترین طرح  با کل استانمقایسه  .7جدول 
 مبلغ پرداختی)میلیارد ریال( تعداد طرح 

 کشاورزی صنعت خدمات کل کشاورزی صنعت خدمات کل

 258/7 36/4 59/5 354/7 424 117 86 627 مرزینواری 

 3534/0 657/5 543/5 4734/9 3950 1063 427 5440 کل استان

 7/3 5/5 11/0 7/5 10/73 11/01 20/14 11/53 درصدروستاهای مرزی از کل استان

 

 گیرینتیجه
ه شکل تسهیالت ب ن توزیعدهد که در سطح استابررسی وضعیت تعداد تسهیالت پرداختی مناطق عشایری و مناطق مرزی استان نشان می

ده و هم در پراکنش ی توزیع نشه درستمتوازن نبوده است. همچنین هم در توزیع رسته های اولویت دار قانون اشتغال پایدار روستایی تسهیالت ب
همترین انحراف در نوان کرد معتوان  فضایی آن. چراکه اک ر نواحی دور از مرکز و نواحی مرزی چندان از این تسهیالت برخوردار نشده اند. می

حی همچنین نوا .باشد می استان سطح در نامناسب قانون برنامه ششم توسعه توزیع 27توزیع تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری موضو  ماده 
جمعیت  شدر واقع کاه مایند.نمرزی که از یک طرف کاهش جمعیت  مواجه هستند نتوانسته اند به طور مناسب از تسهیالت اشتغال استفاده 

 افزایش جمعیت روستاهای اطراف شهرهای بزرگ موید این مطلب می باشد.  نوار مرزی و

ظر نی استان در ستایی و عشایرتوان موارد زیر را به عنوان نقاط ضعف در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار رومی هایافته تحلیل برحسب
 گرفت:
 عدم توزیع مناسب تسهیالت در نواحی مرزی و عشایری استان 

 غیر کارشناسی در توزیع مکانی تسهیالت.های دخالت 

 .عدم توجه به مالحضات طبیعی )مانند منابع آبی( و سند آمایش استان در توزیع تسهیالت 
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 منابع
شهرستان سردشت(، نششریه  (، تحلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی )بررسی موردی: روستاهای1395)  بیغر ایو فاضل ن رکوهیش یاحمد ،یمرتض یتوکل

 63 81-،صفحات  1395، زمستان  58،شماره ،  20ژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال پ -لمیع
(مشورد مطالعشه:  یق مشرزمنشاط یروسشتاها ششتیمع یالگشو رییتغ یعوامل و محرکها ی(، بررس1397نجمه ) ینژاد مهرشاد و حمل یب رافشان جواد، طوتب 

  150 – 127، صص 4،تابستان  94سال هجدهم، شماره  ییایعلوم جغراف یربردکا قاتیتحق هیشهرستان سرباز)، شر نان،یدهستان م
طالعشات مهشنامه فصلنامه پژو سردشت، ی: شهرستان مرزیمطالعه مورد یمناطق مرز داریپا تیعوامل مؤثر بر ارتقاء امن ی(، ررس1398) داسحاقیس انیجالل

 16-68، صص 1398،زمستان   4 ۀ ،شمار 7 ۀ دور ،یمرز
 یز(مورد مطالعه: منطقه مشر یه مرزمنطق داریپا تیبر امن یتوسعه اقتصاد یمولفهها ریتاث لی(، تحل1397راد عبدالرضا ) یمحمد و فرج یهور، اخبار نایخراز

 96 -79، صص 79،زمستان  06سال پانزدهم، شماره  ،پژوهشی – یعلم ن،یسرزم ییایبوراتن تا سردشت)، صلنامه جغراف
(مشورد مطالعشه:  یاطق مشرزدر من داریپا تیتحقق امن یتوسعه در راستا یشاخصها ییفضا لی(، تحل1394) دهیسع یعلو ،یاربرج علچه یعشق م،یسرور رح 

 24-1ص ، ص1394سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان  ،یانتظام یای)، پژوهشنامه جغرافجانیکالن منطقه آذربا یمرز یشهرستانها
ه فصشلنام ،یغربش جشانیذربا: استان آیمطالعه مورد یمناطق مرز داریدر تحقق توسعۀ پا تینقش اسکان جمع نیی، ب(1396مارال ) یمیرح رنجف،یم یموسو

 23-5، صص 1396،بهار  101،شماره  26ژوهشی مطالعات جغرافیایی )سپهر( دورهپ - یعلم
 1396. وق توسعه ملییری با استفاده از منابع صندآیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشا 
م )چشش یانسان یسکونتگاه ها یزیرعوامل موثر بر آن. مطالعات برنامه  یو بررس یی(. تحوتت اشتغال روستا1389. )ژیآل ،ی.، و عزمیمعصوم، مجتب یریقد 

 .119-101(. 10)5(. ییایانداز جغراف

 (.kara.mcls.gov.irسامانه کارا ) 
: یطالعشه مشوردم -نیو پسش نیشیپ رهیزنج و شرانهایپ هیبر پا ییروستا ییو اشتغالزا یتوسعه اقتصاد یزی(، برنامه ر1398ابوذر،) دار،یو پا یسیزاده، ع میابراه 

 .30-1، 57، شماره 17و توسعه، سال  ایجغراف رانشهر،یمسجد ابوالفضل در ا یروستا
 ی(. پژوهششهاجانیشهرستان ته :ی)مطالعه مورد ییروستا ی(. توسعه اشتغال در نواح1383. )نیحس ا،ین لیمسعود.، و اسماع ،یمعصوم، م.، و مهدو یریقد 

 .158-139(. 48)36. ییایجغراف
 یخراسان شمال یزیو برنامه ر تیری(، سازمان مد1398) یسند توسعه استان خراسان شمال

 کیشبا اسشتفاده از تکن یق مرزمناط تیدر امن ریو عشا التینقش ا نیی(، تب1394مهسا ) یو جالل روسیس ینپوت د،یراد مج یدیعبدالرضا، سع یفضل یرحمان

SWOT سشال  یلاا.خراسان شم فا. یکاربرد قاتی، دفتر تحق یخراسان شمال یشمال شرق کشور)، فصلنامه دانش انتظام ی: مناطق مرزی) مورد پژوه ،
 110-87، صص 1394،زمستان  8دوم، شماره 

بر اقتصشاد خانوارهشای  رییعشا بر اثرگ اری اشتغال زنان مناطق یلی( تحل1392داود.) ،ینی،معصومه، جم دییاسکندر، جمش دیس ،ییدای، ص ارضیدی،علیجمش
 .92-83ص ص -،  12منطقهای، سال سوم، شماره  زییشهرستان چراداول، فصلنامه برنامهر ریآنها مطالعه موردی: عشا

دة خراسشان کمنستان در محشدوبا تر رانیا یاسالم یجمهور یجهت کنترل مرزها (مورد: مرزها یساکنان مرز یسامانده (، عوامل مؤثر بر1396جان پرور ) 
 110-95، صص 5 یاپی،شمارة پ 1396و زمستان  زیی،پا 5سال پانزدهم، شمارة  ،یا هیو توسعۀ ناح ای)، مجلّۀ جغرافیشمال

 .36-19، صص155روستا، شماره  طیو مح کنیم ران،یا ریکن عشامس یقیتطب ی(. بررس1395.)یضرغام لی،اسماعیضرغام 
 ،یتان خراسشان ششمالاسش ریعششا نیدر بش یاجتمشاع تیشاحساس امن زانیو م یاجتماع هیسرما ی(، بررس1397مهسا ) یو حجاز یمهد یپزشک در،یح یلطف 

 336-323، صص   1397ر ) سال هشتم، شماره دوم، بهایمنطقه ا یزی)برنامه ر ایجغراف یپژوهش-یفصلنامه علم
 یروسشتاها یمطالعشه مشورد) انییروسشتا شتیمع یداریسطوح پا لی(، تحل1398افسانه ) یو احمد دیحم انیجالل د،یوح یاحیحسن، ر دیس یلنگرود یعیمط 

  19-7صص  ک،ی، شماره 6جلد  ،ییتوسعه روستا یشهرستان سقز)، فصلنامه راهبردها
: ی)مطالعشه مشورد یرابر خشکسالدر ب ریعشا یتابآور  یابیارز یشاخصها یو اعتبار سنج لی(، تحل1399) نیحس یباران و دیاونق مج دجواد،یس مانیسل یریم
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ABSTRACT 
Introduction: Nomads, who have always been considered as important production factors in the 

agricultural sector and play a significant role in the stability of security in the border areas, due to the lack 

of infrastructure and also the lack of capital in the economic sector, they mainly face problems that 

without a doubt pay little attention to solving this problem. The issues will lead to many problems for 

them and for the destruction of the environment. Facilities with low fee rates are one of the solutions for 

creating economic mobility in rural and nomadic areas, which can have a significant impact on the stable 

employment of nomadic areas if properly planned in its distribution. 

Purpose of the research: This article aims to investigate how to distribute sustainable rural employment 

facilities in the nomadic areas of North Khorasan. 

Methodology The descriptive-analytical method and the basis of the investigation is the facility 

registration system called Kara during 2016 to the end of 2019. 

Geographical area of research The geographical area of the current study is the nomadic areas of North 

Khorasan. 

Results and discussion Despite the fact that most of the facilities in the province are allocated to the 

agricultural sector, on the one hand, the facilities are directed towards the centers of the cities and less are 

allocated to the borders, and on the other hand, the facilities of the nomadic sector have an inappropriate 

distribution between cities and within the department. A very small share has reached the sectors of 

industry and services related to agriculture. 

Conclusion Therefore, it should not be expected that this facility will cause a special dynamic in the 

mobility of the nomadic economy, and by reviewing the distribution process of this facility and reducing 

non-expert interventions, its effectiveness can be increased. 
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