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چکیده 
بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع عشایری از جمله 
مسائل استراتژیک دولت ها می باشد که بی شک ارائه راهبردهای 
مدیریتی مناسب در این راستا گامی مهم و ضروری تلقی می گردد. 
تحقیق حاضر به منظور بررسی مشکالت گود عرب طاهری منطقه 
با  ابتدا  است.  انجام شده   SWOT تحلیلی  مدل  اساس  بر  و  طبس 
و  فرصت ها  ضعف،  قوت،  نقاط  پرسشنامه ها  تهیه  و  منطقه  از  بازید 
تهدیدهای منطقه تعیین گردید. سپس ماتریس عوامل داخلی )قوت ها 
جهت  و  تهیه  تهدیدها(  و  )فرصت ها  خارجی  عوامل  و  ضعف ها(  و 
شد.  ارائه  منطقه  بومیان  و  کارشناسان  به  لیکریت(  )طیف  امتیازدهی 
پس از تعیین ضریب تأثیر)ضریب نهایی( عوامل در ماتریس ها، راهبرد 
)استراتژی( حداقل- حداکثر WO تعیین گردید. این راهبرد نوع دوم 
راهبردها و از ترکیب فرصت ها و نقاط ضعف می باشد که به توجه به 
ترکیب عوامل این دو بخش، راهبرد مناسب طراحی می گردد. در ادامه 
QSPM شش  ماتریس  از  استفاده  با  مناسب  راهکارهای  تعیین  جهت 
راهکار از تلفیق عوامل داخلی و خارجی شناسایی شد که در نهایت 
دو راهکار 1- توجه دولت به مناطق محروم و عشایر منطقه و تأسیس 
و  فروش  و  خرید  مراکز  ارتباطی،  رفاهی،  فرهنگی،  بهداشتی،  مراکز 
2- ارائه برنامه ای جامع برای یکجا نشینی عشایر و عواقب بعد از آن، با 

باالترین امتیاز به عنوان بهترین راهکار شناخته شدند. 
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مقدمه
درآمد   اقتصادي،  نظر  از  که  هستند  کوچ نشین  جامعه اي  عشایر، 
اصلي آن ها وابسته به دام و دامداري می باشد و براي بهره گیري از 
مراتع و امکانات زندگي، از مکاني به مکان دیگر کوچ مي کنند. این 
شیوه در گذشته بسیار سازگار با محیط طبیعي بوده است. هم زمان 
با گرم شدن هوا و رویش گیاهان مرتع عشایر نیز به تدریج در حد 
فاصل قشالق تا ییالق با حرکتي آرام جابجا مي شدند. این حرکت 
با رویش گیاهان و تکمیل مراحل فنولوژي آن ها منطبق بوده است. 
در این شرایط گیاهان مرتعي فرصت کافي براي رویش و زادآوری 
داشتند و کوچ عشایر نه تنها منجر به آسیب به مرتع و پایداري آن 
با  بوده است.  بهسازي مراتع  بلکه موجب تحریک گیاهان و  نبوده 
رقابت  روستایي،  توسعه جمعیت  و  اقتصادي  و  اجتماعي  تغییرات 
به  مراتع  از  بهره برداری  در  روستایي  دامداران  و  عشایر  بین  شدید 
مراتع در  کاربري  تغییر  بروز مسائلي چون  به  منجر  و   آمد  وجود 
افزایش جمعیت عشایر و روستائیان  میان بندها،  و  ییالق و قشالق 
و  خشک سالی ها  این  بر  عالوه  شد.  مرتع  و  دام  درآمد  به  متکي 
تنگ   بر عشایر  را  دیگر عرصه  اتفاقات  بسیاري  و  اقلیمي  تغییرات 
نموده است ]1[. فقر مادي و فرهنگی، بیکاري، خشک سالی، کمبود 
منابع انرژي و امکانات سوخت رسانی، کمبود علوفه، توسعه ناپایدار 
و  دخل  و  تولید  پایه  منابع  از  بی رویه  بهره برداري  و  کشاورزي 
تصرف هاي غیر فنی در گردش آب یک حوزه آبخیز ]8[ خسارات 
جبران ناپذیری را پیکره جوامع روستایی و عشایری وارد کرده است. 
منابع  از  بهره برداري هاي غیراصولی  بیشترین تخریب و  آنجا که  از 
پایه در طول سالیان گذشته از سوي آبخیزنشینان صورت گرفته و 
منفی  نتایج  پاسخگوي  نمی تواند  دولتی  اعتبارات  و  انسانی  نیروي 
ناشی از این اقدامات باشد، طرح جامع منابع طبیعی در حوزه های 
پذیرفته  حوزه ها  موفق  و  صحیح  مدیریت  راه  تنها  به عنوان  آبخیز 
شده است ]14[. مشارکت بهره برداران در طرح هاي آبخیزداري امري 
ضروري بوده و سهم مهمی در موفقیت پروژه ها دارد. امروزه نقش 
مشارکت مردم در امر اصالح، احیاء و مدیریت منابع طبیعی مورد 
توجه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور می باشد. استفاده 
بهینه و مناسب از منابع آبخیز بدون در نظر گرفتن معیارها و مسائل 
برنامه های  اکثر  در  بود.  نخواهد  امکان پذیر  اجتماعی،  و  اقتصادي 
توجیه  داراي  اجرایی  اقدامات  که  است  این  بر  سعی  مدیریتی 
اقتصادي بوده و با پذیرش مردم همراه باشد. یکی از دالیل شکست 
برنامه های مدیریتی در سطح آبخیز عدم پذیرش فعالیت ها از جانب 
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آبخیز  یکپارچه  مدیریت  و  ارزیابی  رویکرد  در  است.  آبخیزنشینان 
آبخیزنشین ضروري  اجتماعی جامعه  و  اقتصادي  به سالمت  توجه 
روستایی  جوامع  در  توسعه  عنوان  با  نیز  امروزه  آن چه  است]18[. 
امکانات  به  دسترسي  پی  در  که  است  انساني  توسعه  است،  مطرح 
مادي الزم براي یک زندگي بهتر و برخورداري از عمر طوالني توأم 
با سالمتي برای این جوامع است ]12[. ازجمله مطالعات انجام شده 
در داخل کشور می توان به تحقیق طیب زاده مقدم و همکاران ]22[ 
با  فردو  دهستان  برای  را  محیط زیستی  برنامه ریزی  که  نمود  اشاره 
استفاده از روش فرآیند برنامه ریزی و بهره گیری از سیستم اطالعات 
و  هماهنگ  توسعه  به منظور  داد  نشان  نتایج  دادند.  ارائه  جغرافیایی 
ارائه  برای  برنامه ریزی  فرآیند  پهنه کشور، روش  در  مناطق  موزون 
روشی  فضایی  کالبدی  برنامه های  و  طرح ها  و  توسعه  راه  حل های 
مؤثر و کاراست. همچنین از اصول و مبانی نظری و عملی این تحقیق 
می توان در برنامه ریزی های محیط زیستی و منطقه ای متناسب با توان 
محیط زیست  تنگناهای  و  قابلیت ها  با  متناسب  و  منطقه  اکولوژیک 
طبیعی و انسانی در سایر مناطق استفاده نمود. دیوساالر و همکاران 
احیای  راهبردهای  بررسی  به    SWOT1 روش  از  استفاده  با   ]4[
رودخانه شاهرود پرداختند. نتایج تحلیل ماتریس SWOT نشان داد 
اول  اولویت  در  تنوع  راهبردهای  مطالعاتی،  محدوده  احیای  در  که 
قرار دارند به نحوی که باید با استفاده از قوت های محیط درونی، 
برای جلوگیری از تأثیر منفی تهدیدات محیط بیرونی، سازوکارهایی 
مدل  دو  از  استفاده  با   ]13[ همکاران2  و  رادان  گرفت.  پیش  در  را 
کیفی مخدوم و فائو توان بالقوه اراضی جهت کاربری مرتع داری را 
در منطقه میداوود در شهرستان باغملک در استان خوزستان ارزیابی 
در  زیستی  محیط  یگان های  که  داد  نشان  مدل  دو  مقایسه  نمودند. 
مدل مخدوم دارای تعداد بسیار بیش تر و مساحت کم تری نسبت به 
واحدهای روش فائو می باشند، از طرف دیگر مدل فائو با کاربری 
به  توجه  با  نهایت  در  داد.  نشان  را  باالتری  تناسب  اراضی  کنونی 
کمبود اراضی مناسب مرتع داری در ایران، تشخیص داده شد که مدل 
مخدوم از نظر اجرایی و طرح های مدیریتی کشور، در منطقه میداوود 
مناسب نبوده و مدل فائو ارجحیت دارد. فیروزی و همکاران ]6[ به 
آلودگی  به  توجه  با  زیست محیطی  ناپایداری  شاخص های  ارزیابی 
آب، آلودگی خاک و آلودگی صدا با استفاده از روش تحلیل سلسله  
نشان  تحقیق  نتایج  پرداختند.  اهواز  کالن شهر  در   (3AHP) مراتبی 
شرایط  در  بررسی،  مورد  معیارهای  اساس  بر  اهواز  شهر  که  داد 
کنونی  دارد و ساختار زیست محیطی  قرار  ناپایداری  زیست محیطی 
شهر اهواز با معیارهای پایداری، فاصله قابل توجهی دارد. در نهایت 
نویسندگان اظهار نمودند آگاهی از وضعیت پایداری زیست محیطی 
نواحی مختلف شهری و شناخت وضع موجود می تواند نقش مهمی 
در ارتقای مدیریت و برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع جهت بهبود 
تحقیقات  نیز  کشور  خارج  در  همچنین  باشد.  داشته  ساکنین  رفاه 

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
2. Radan et al
3. Analytic hierarchy process

این زمینه صورت گرفته است. رسیلند ]17[ تحقیقی  بیشماری در 
پیرامون اطالع رسانی در مورد نقش جامعه در توسعه پایدار و درک 
نمود.  ارائه  پایدار  توسعه  فعالیت های  برای  فرصت هایی  از  جوامع 
در این تحقیق به مسائلی از قبیل فقر به عنوان منبع اصلی تخریب 
محیط زیست، آینده کار و توسعه اقتصادی جامعه، چارچوبی برای 
توسعه پایدار جامعه، مسائل مربوط به حکومت برای توسعه پایدار 
جامعه، مشارکت عمومی، ابزارهای برنامه ریزی و چالش هایی  برای 
پایدار جامعه پرداخته شده است. راتا و آگراوال ]16[ یک  توسعه 
مدیریت  و  توسعه  برای  گراف  نظریه  اساس  بر  قطعی  کیفی  مدل 
تجزیه  مدل،  این  در  دادند.  توسعه  آب   منابع  و  آبریز  حوزه  بهتر 
و تحلیل بصری برای انتزاع اطالعات با استفاده از گراف یا گراف 
ارجاع انجام شد. نویسندگان اذعان نمودند تجزیه و تحلیل تئوری 
بهینه   راه حل های  تولید  برای  قدرتمند  ابزار  ارائه دهنده  گراف 
تصمیم گیری و منافع مردم محلی در حوزه آبخیز و نیز سهامداران 
می باشد. چاتورویدی و همکاران ]2[  به بررسی مسائل مربوط به 
قبیله ای  منطقه  یک  در  مشترک  منابع  مدیریت  در  زمین  از  استفاده 
این مطالعه توسط  ایالت مهاراشترا هند پرداختند که  عقب مانده در 
انجام شده  برنامه ریزی  انجام شد.  برنامه ریزی هندوستان  کمیسیون 
با هدف بهبود مدیریت منابع موجود برای معیشت پایدار قبیله ای و 
حفاظت از جنگل ها طراحی و اجرا گردید و نتایج آن شامل مدیریت 
بهینه آب باران، پرورش ماهی، و کشت متنوع معرفی شد.. شهبا و 
آهن  معدن  معدنی،  زباله های  مدیریت و ساماندهی   ]19[ همکاران 
گلفار سیرجان را با استفاده از کاربرد روش های تصمیم گیری چند 
معیاره AHP و 4TOPSIS برای تجزیه و تحلیل SWOT انجام دادند. 
و  ارائه   SWOT مبنای  بر  استراتژی  شانزده  داد  نشان  نهایی  نتایج 
برای سنگ آهن  اولویت بندی شدند که می تواند   TOPSIS براساس 
گل گهر سیرجان مفید باشد تا توسعه مدیریت زباله های آینده خود 
را در سطح استراتژیک توسعه دهد. ترنسیو و همکاران ]21[ یک 
مدل مناسب برای برداشت آب باران برای کمک به اجرای طرح های 
کشاورزی و جنگلداری )آبیاری، مبارزه با آتش سوزی( در حوزه های 
آبریز پرتغال ارائه دادند. این مدل، ترکیبی از یک مدل برنامه ریزی 
مبتنی بر متغیرهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی و یک مدل 
با یک گردش کار تخصیصی برای محدود کردن سایت های مناسب 
برداشت آب باران است. در تحقیق تاهسن و کارنی ]20[ چارچوب 
جدیدی به منظور برنامه ریزی استراتژیک توسعه کلی نیاگارا با استفاده 
از مدل تجزیه و تحلیل SWAT ارائه گردید. همچنین برای شناسایی 
اولویت در میان گزینه های تصمیم گیری بالقوه از مدل سلسله مراتب 
تحلیلی )AHP( و فرایند شبکه تحلیلی (5ANP) استفاده شد. نتایج 
به دست آمده نشان داد تالش برای پیش بینی تحوالت احتمالی، قابل 
توصیه نیست، بلکه نیاز به تحقیقات بیشتری در مورد نیاگارا برای 
باز کردن بحث های جدید بین کانادا و ایاالت متحده است. همان طور 

4. The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution
5. Analytic network process
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که در مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور مشهود است. 
پژوهش حاضر که با همکاری شرکت مهندسین مشاور رهپویان سبز 
ایساتیس و سازمان امور عشایر استان یزد انجام گرفت، بیشتر با هدف 
ساماندهی عشایر کوچ نشین گود عرب طاهری در بخش دستگردان 
شهرستان طبس در افق 1404 صورت گرفت. با توجه به معضالت و 
مشکالت فراوان این عشایر توجه و همیت دولت نیز در ساماندهی 
به منظور تحلیل  این راستا،  قرار گرفت. در  اولویت  این بخش در 
اولویت  و  مناسب  استراتژیهای  ارائه  همچنین  و  منطقی  و  مناسب 
بندی آن سعی گردید از توانمندی های یک مدل تلفیقی کارامد که 
حاصل تلفیق دو ماتریس SWOT  و QSTM است، استفاده گردد. 

لذا مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر و است 

مواد و روش ها
عشایر طایفة عرب طاهري جزو طوایف کوچ رو به شمار می روند 
و محل کوچ قشالقی آن ها در قسمت شمال شرقی بخش دستگردان 
شهرستان طبس و در فاصلة حدود 70 کیلومتري مرکز بخش است 
و همچنین محل ییالق این طوایف بخشی از استان خراسان رضوي 
می باشد که مطالعه در محدوده گود طاهري یعنی محل قشالق این 
عشایر در شهرستان طبس صورت گرفته است. این طایفه در گذشته 
بیشتر در آبادی هاي گود طاهري و چاه مسافر ساکن بودند؛ اما در 
حال حاضر، آبادي گودطاهري به علت تخریب شدید مراتع اطراف 
آن و بیابانی شدن منطقه و نیز هجوم شن هاي روان خالی از سکنه 
شده و اهالی آن در سایر محالت پراکنده شده و یا مهاجرت کرده اند. 
منطقه مورد مطالعه در موقعیت 34 درجه و 31 دقیقه تا 34 درجه 

و  درجه   57 تا  دقیقه   8 و  درجه   57 و  شمال  عرض  دقیقة   59 و 
58 دقیقة طول شرقی واقع شده است. مساحت منطقة مورد مطالعه 
حدود 125116 هکتار است. مهم ترین مراکز جمعیتی در این منطقه 
کل  آب،  پي  چاه  شور،  چاه  مانند  تابعه  هاي  محله  با  مسافر  چاه 
گز،  کال  زیره،  هاي  حوض  آب،  کرکس  هوک،  گزو،  ها،  حوض 
کال  ا...،  اسد  کربالیي  پایین، حوض  انجیره  زنگیچه، سرباال،  رباط 

عبدالغني، خاکستري، پده بید، زبرکوه و قرچه )شکل،1(. 

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش
به منظور انجام مطالعه حاضر، اقدام به جمع آوري اطالعات از  
اسناد موجود و مطالعات میداني از طریق تنظیم پرسش نامه شد که 
در شروع کار چارچوب این پرسش نامه ها مورد تایید سازمان عشایر 
قرار گرفت. جامعه نمونه برداری شامل تنظیم 60 پرسش نامه بود و 
مصاحبه شوندگان شامل بهره برداران 19 آبادی موجود در منطقه گود 
عرب طاهری، کارشناسان امور عشایر، جهاد کشاورزی و اداره منابع 

طبیعی شهرستان طبس می باشند.

SWOT مدل تحلیلی
تصمیم گیری  مدل های  سری  از  مدلی   ،SWOT تحلیلی  مدل 
است که در جهت تعیین استراتژی و راهبرد بلندمدت یا کوتاه مدت 
موضوعات  و  مسائل  باب  در  کلیدی  و  بزرگ  تصمیمات  ایجاد  و 
مختلف، طراحی شده است ]3[. این مدل می تواند برای یک سازمان، 
شرکت یا برای یک منطقه جغرافیایی خاصی و یا موضوع و مسئله ای 
که در واقع به نوعی با آن درگیر هستیم، طراحی شود و در واقع کار 

شکل1: منطقه گود عرب طاهری در ایران، استان خراسان جنوبی و شهرستان طبس
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اصلی آن تعیین راهبرد برای بهبود کارایی یا وضعیت می باشد. این 
مدل، ابتدا در جهت تعیین پتانسیل و ظرفیت یک موضوع و یا یک 
مکان، عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر آن را بررسی کرده و سپس با 
استفاده از این نتایج، راهبردهای مختلف در جهت ایجاد تصمیمات 
و پیش بینی ها و راهکارهایی برای بهبود آن مکان یا موضوع تعیین 
می نماید ]10[. برای هر موضوع یا هر مکان، عوامل مختلفی در نحوه 
کیفیت عملکرد آن تأثیر می گذارد. این عوامل عمومًا در دو دسته از 

عوامل جای می گیرند:
عوامل درونی: عواملی هستند که در درون خود سیستم یا منطقه 
مدل  در  می باشند.  مؤثر  منطقه  وضعیت  تعیین  در  و  دارند  وجود 
SWOT، عوامل درونی شامل نقاط قوت1 و نقاط ضعف2 یک سیستم 
یا سازمان یا منطقه می باشند. شناسایی نقاط قوت، راه تقویت سیستم 
را آشکار کرده و در کنار آن، شناسایی نقاط ضعف، باعث می شود که 

از این نقاط ضعف به نفع نقاط قوت استفاده شود ]9[.
عوامل بیرونی: عواملی هستند که از کنترل منطقه خارج بوده و 
فرآیندهایی  به  مرتبط  نوعی  به  می گذارند.  اثر  سیستم  بر  بیرون  از 
است که در خارج از محدوده آن منطقه به وقوع می پیوندد. عوامل 
بیرونی شامل فرصت ها3 و تهدیدها4 می باشند. یعنی عواملی از بیرون 
به عنوان یک فرصت تلقی می شوند که می توانند در جهت پیشرفت 
یک منطقه مؤثر باشند و از طرفی چه عواملی یک تهدید محسوب 
شده که برای منطقه خطرساز است که باید از آن دوری کرد و آن ها 

به فرصت تبدیل کرد ]9[.

 5QSTM و  SWOT روش کار مدل تلفیقی
براساس پرسشنامه های تهیه شده، عوامل درونی و بیرونی که در 
یا  و  ارزش  به  و سپس  گردید  تعیین  است  ارائه شده  نتایج  بخش 
و  شاخص ها  این  پرسشنامه،  کردن  کمی  برای  شد.  تبدیل  ضریب 
عوامل از عدد 1 تا 5 )طیف لیکرت( بر اساس میزان ارزش آن ها 

1. Strengths
2. Weaknesses
3. Opportunities
4. Threats
5. Quantitative Strategic Planning Matrix

نهایی  با ضرب رتبه در ضریب، ارزش  نهایت  رتبه بندی شد و در 
هر  نهایی  ارزش  نمرات،  و  ارزش ها  گردید. جمع  تعیین  عامل  هر 
یک از عوامل چهارگانه )نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها( 
را محاسبه می کند )شکل، 2( ]5[. در نهایت ضریب نهایی چهارگانه 
وارد نمودار مدل SWOT شد که این نمودار دارای چهار نوع راهبرد 
که  میباشد  مطالعه  مورد  منطقه  یا  یا سازمان  برای موضوع  مختلف 
این راهبردها ترکیبی از عوامل مختلف است. در نهایت با استفاده از 
ارزش نهایی هر یک از عوامل چهارگانه، در یک محور مناسب ترین 

راهبرد تعیین شد ]11،15[. 
 SWOT در ادامه براي کمي نمودن راهکارهای حاصل از مدل تحلیلی 
از ماتریس  طراحی استراتژیک کمی استفاده گردید. ماتریس QSPM  یک 
روش تحلیلی است که به وسیله آن جذابیت نسبی و اولویت استراتژی های 
این  واقع  در  می شود.   مشخص   SWOT تحلیل  توسط  شده  شناسایی 
بهترین  زمره  در  که  را  گوناگونی  استراتژی های  عینی  به صورت  تکنیک 

استراتژی ها هستند مشخص می نماید]7[.

نتایج و بحث 
در این تحقیق پس از بازدیدهای انجام شده و پرسشنامه های تهیه 
اداره  و  کشاورزی  جهاد  عشایر،  امور  سازمان  کارشناسان  از  شده 
منابع طبیعی شهرستان طبس برای هر یک از زیر عوامل )قوت ها، 
ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها( 10 نوع گزینه تعیین گردید. در ادامه 
بر اساس نظر کارشناسان با استفاده از طیف لیکریت ضریب نهایی 
)میزان تأثیر( این گزینه به دست آمد ) جداول 1 تا 4(. در این جداول 
ضریب اولیه برای هر عامل از طریق جمع هر یک از ضرایب لیکریت 
در تعداد انتخاب این ضریب توسط صاحبنظران محاسبه شد و سپس 
کل ضرایب جمع گردید. ضریب ثانویه میانگین وزنی ضریب اولیه 
است که به صورت صدم در جدول نوشته می شود. عامل رتبه که به 
منظور تعیین اثر بخشی هر کدام از راهبردهای کنونی است بین 1 تا 
4 و توسط محقق تعیین گردید. ضرایب نهایی حاصل ضرب، ضریب 
ثانویه در رتبه می باشد و سپس ضرایب نهایی در انتهای هر جدول 
قوت،  نقاط  بخش های  از  هریک  نهایی  تا ضریب  گردد  می  جمع 

ضعف، فرصت ها و تهدید ها محاسبه گردد.

]5[ SWOT شکل2: مراحل و چگونگی انجام پژوهش در مدل
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جدول 1: نقاط قوت منطقه مورد مطالعه بر اساس نتایج پرسش نامه ها

ضریب نهاییرتبهضریب ثانویهضریب اولیهضریب لیکرتمهم ترین عوامل داخلی

قوت ها 

S13600/0940/36-  همت و همکاری زیاد در طایفه

S24800/1330/39- وجود مراتع خوب و شرایط آب و هوایی بهتر در ییالق 

S34800/1330/39-وجود زمین های کشاورزی و پس چر برای دام ها در ییالق

S43600/0930/27-دسترسی آسان تر به بازار خرید و فروش در ییالق

S54800/1330/39- بهره برداری از محصوالت فرعی )آنغوزه و زیره ...(

S63600/0940/36-وجود مراتع با سامان عرفی در قشالق

S72400/0620/12- وجود نیروی جوان و کار آمد

S83600/0920/18-زمان بندی مناسب برای ورود و خروج دام از مراتع

S92400/0630/18-پتانسیل صنایع دستی و کارهای جانبی دیگر
S104800/1340/52-تمایل به یکجانشینی

6401/003/16جمع

جدول 2: نقاط ضعف منطقه مورد مطالعه بر اساس نتایج پرسش نامه ها

ضریب نهاییرتبهضریب ثانویهضریب اولیهضریب لیکرتمهم ترین عوامل داخلی

ضعف ها 

W13600/0940/36-  نبود امکانات فرهنگی و بهداشتی

W24800/1230/36-نبود سامان عرفی در منطقه ییالق

W33600/0930/27- نزاع و درگیری فیزیکی با روستائیان منطقه ییالق

W43600/0940/36-افزایش مهاجرت به دلیل بیکاری و اقتصاد ضعیف

W53600/0930/27-نبود بازار خرید و فروش در منطقه قشالق

W651000/1540/60-کمبود منابع آبی مناسب و کافی

W73600/0920/18-پایین بودن سطح سواد در طایفه 

W83600/0930/27-نبود متصدی امور )شورا .....( 

W94800/1230/36-عدم وجود شغل های متنوع و درآمدزا

W103600/0930/27-کاهش توان مراتع و به دنبال آن کاهش دام و تولید

6801/003/30جمع
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پس از تعیین ضریب نهایی بر اساس نظرات کارشناسی به تعیین 
راهبرد )استراتژی( مناسب در منطقه پراخته شد. بدین صورت که بعد 
از جمع ضریب نهایی گزینه ها، ضریب نهایی زیرعوامل تعیین گردید 

و در ادامه وارد نمودار تعیین راهبرد گردید، که بر اساس این نمودار 
بهترین راهبرد، حداقل- حداکثر)WO( تعیین می گردد )شکل 3(. 

جدول 3: فرصت های منطقه مورد مطالعه بر اساس نتایج پرسش نامه ها

ضریب نهاییرتبهضریب ثانویهضریب اولیهضریب لیکرتمهم ترین عوامل خارجی

     فرصت ها

O13600/0940/36-افزایش امنیت در منطقه با وجود عشایر

O24800/1230/36-توانایی جذب توریست) از جمله کویر نوردی(

O33600/0930/27-تشکیل تعاونی جهت بهره برداری بهتر

O44800/1240/48-ارائه منابع آبی با کیفیت

O53600/0940/36-تعمیر و ساخت راه های ارتباطی

O63600/0920/18-ساخت سازه های بهداشتی و فرهنگی

O751000/1540/60-تعیین مکان های مناسب یکجانشینی

O83600/0910/09-حفظ منابع و ذخایر ژنتیکی و حفظ دام های بومی مقاوم

O92400/0630/18-بازاریابی برون منطقه ای برای محصوالت

O103600/0940/36-استفاده از انرژی های نوین

6601/003/24جمع

جدول 4: تهدیدهای منطقه مورد مطالعه بر اساس نتایج پرسش نامه ها

ضریب نهاییرتبهضریب ثانویهضریب اولیهضریب لیکرتمهم ترین عوامل خارجی

     تهدیدها 

T15100/000/1440/56-خشک سالی و کمبود منابع آب

T2360/000/0830/24-مهاجرت زیاد قشر فعال

T3480/000/1130/33-سیاست های ضعیف دولت در برابر محصوالت دامی

T4360/000/0820/16- پیش خرید محصوالت به دلیل کمبود سرمایه کافی

T5360/000/0820/16-عدم مدیریت در نوع و تعداد دام منطقه

T6360/000/0840/32 –عدم وجود راه های ارتباطی

T7480/000/1130/33 -عدم توجه قرار دادن فرهنگ و شغل عشایر

T8360/000/0830/24 -کاهش توان مراتع و افزایش فرسایش

T9480/000/1130/33 -عدم ارائه علوفه و تجهیزات بهداشت دام

T105100/000/1440/56 -افزایش بیکاری، تورم و فقر در کشور و منطقه

740/001/003/23جمع
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این راهبرد نوع دوم راهبردها از ترکیب فرصت ها و نقاط ضعف 
می باشد. یعنی از ترکیب عوامل این دو بخش، راهبرد متناسب با آن 
طراحی می شود که در این حالت هدف این است که با بهره جستن 
از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش داده یا از بین برد. این راهبرد را، 
راهبرد مینی مکس1 می نامند. نتایج حاصل از این استراتژی ارائه شش 

راهکار می باشد که در جدول 5 ارائه شده است.

اولویت بندی یا کمي نمودن شش راهکار معرفي شده با استفاده 
QSPM  از ماتریس

حداکثر در مرحله قبل تعیین شد. بدین منظور  راهبرد حداقل – 
از ترکیب گزینه ها بر اساس راهبرد تعیین، شش راهکار ارائه گردید، 
بدین منظور براي کمي نمودن راهکارها از ماتریس QSPM استفاده 
و  مقایسه  راهکارها  حاصل،  کمیت  اساس  بر  که  به گونه ای  گردید 
امتیاز  راهکارها  از  کدام  هر  به  ترتیب  بدین  شدند.  اولویت بندی 
جذابیت داده شد و سپس در امتیاز لیکریت ضرب گردید. در نهایت بر 

1. Mini- Max 

اساس حاصلضرب دو مولفه نامبرده اولویت بندی راهکارها مشخص 
گردید. همان گونه که قبال نیز توضیح داده شده  این تکنیک مشخص 
)راهکارهای(  استراتژیک  مؤلفه هاي  شش  از  کدام یک  که  می کند 
انتخاب شده، امکان پذیر و ضروری تر برای اجرا می باشد )جدول 5(.
با  همان طور که در جدول 1 مشهود است تمایل به یکجانشینی 
ضریب نهایی 0/5 بیشترین امتیاز را گرفته است، که نشان از همدلی 
اساس  بر  همچنین  می باشد.  یکجانشینی  تقاضای  از  منطقه  عشایر 
درآمدزایی  عدم  را  یکجانشینی  به  تمایل  دالیل  منطقه  بازدیدهای 
چرایی  و  خشک سالی  اثر  در  مراتع  توان  کاهش  دلیل  به  کوچ  از 
بیش ازحد و همچنین نبود امکانات بهداشتی و آموزشی در صورت 
کوچ و زندگی عشایری عنوان نمودند به طوری که بررسي امکانات 
بهداشت و درمان 19 آبادي منطقه نشان داد که هیچ کدام از آبادي ها 
زمینه  در  خدمات رسانی  نحوه  و  نبوده اند  بهداشتی  امکانات  داراي 
زماني  فواصل  به  امدادي  گشت هاي  به صورت  درمان  و  بهداشت 
10و20روز و به صورت نامنظم مي باشد. نتایج جدول 2 نشان داد که 
نبود منابع آب کافی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است 

QSPM  جدول 5: اولویت بندی استراتژی های معرفي شده با استفاده از ماتریس

 QSPMامتیاز امتیاز جذابیت امتیاز لیکریت عنوان راهکارها بر اساس اولویت ردیف

20 4 5 توجه دولت مناطق محروم و عشایر منطقه و تأسیس مراکز بهداشتی، فرهنگی، رفاهی، 
ارتباطی و  مراکز خرید و فروش

1

20 4 5 ارائه برنامه ای جامع برای یکجانشینی عشایر و عواقب بعد از آن 2

15 3 5 با اعتماد، با تجربه و با سواد جهت افزایش همبستگی اهالی و  استفاده از شورا و مردم 
انجام امور اداری

3

12 3 4 ارائه الگوی مناسب جهت تقویت مراتع، تلفیق کشاورزی و دامداری جهت تنوع شغلی 
و درآمدزا

4

12 3 4 تشکیل تعاونی ها جهت استفاده بهینه از امکانات و تولیدات منطقه و طایفه  5

8 2 4 استفاده از پتانسیل های گردشگری، صنایع دستی و انرژی های موجود در منطقه 6

شکل 3: نمودار تعیین راهبرد)استراتژی(

22/11222/111/1 جمع

 

پس از تعیین ضریب نهایی بر اساس نظرات کارشناسی به 
 صورتنیبد)استراتژی( مناسب در منطقه پراخته شد.  تعیین راهبرد

ها، ضریب نهایی زیرعوامل که بعد از جمع ضریب نهایی گزینه
تعیین گردید و در ادامه وارد نمودار تعیین راهبرد گردید، که بر 

( تعیین WOحداکثر) -اساس این نمودار بهترین راهبرد، حداقل
 (. 1)شكل  گرددیم

 
 نمودار تعیین راهبرد)استراتژی( :3شکل 

ها و نقاط ضعف این راهبرد نوع دوم راهبردها از ترکیب فرصت
باشد. یعنی از ترکیب عوامل این دو بخش، راهبرد متناسب با آن می

هدف این است که با بهره جستن  شود که در این حالتطراحی می
ها، نقاط ضعف را کاهش داده یا از بین برد. این راهبرد از فرصت

نتایج حاصل از این استراتژی ارائه  نامند.می 1را، راهبرد مینی مكس
 ارائه شده است. 9باشد که در جدول شش راهكار می

 
 اب راهکار معرفی شدهشش نمودن  کمی یا یبندتیاولو

 QSPM ماتریس  از استفاده
حداکثر در مرحله قبل تعیین شد. بدین  –راهبرد حداقل 
ها بر اساس راهبرد تعیین، شش راهكار ارائه منظور از ترکیب گزینه

   ماتریس از راهكارها نمودن کمی گردید، بدین منظور برای
QSPM کمیت حاصل،  اساس بر که یاگونهبه گردید استفاده
بدین ترتیب به هر کدام از . شدند یبندتیاولو و مقایسه راهكارها

راهكارها امتیاز جذابیت داده شد و سپس در امتیاز لیكریت ضرب 
ضرب دو مولفه نامبرده لبر اساس حاص در نهایت گردید.
گونه که قبال نیز همان. گردیدراهكارها مشخص بندی اولویت

ش شاز  كیکدام که کندمی مشخص تكنیك این توضیح داده شده 
 و ریپذامكان شده، انتخاب )راهكارهای( استراتژیك هایمؤلفه

 .(9)جدول  باشدتر برای اجرا میضروری
 

 QSPM ماتریس  از استفاده با معرفی شده یهایاستراتژ یبندتیاولو :5جدول 
 امتیاز

QSPM 
 یازامت
یتجذاب  

 یازامت
یكریتل  

یتها بر اساس اولوراهكارعنوان   ردیف 

12 1 9  ی،اهرف ی،فرهنگ ی،مراکز بهداشت یستأسمنطقه و  یردولت مناطق محروم و عشا توجه
 و فروش یدو  مراکز خر یارتباط

1

12 1 9 1 و عواقب بعد از آن یرعشا یكجانشینی یجامع برا یابرنامه ارائه

19 1 9 و  یاهال یهمبستگ یشسواد جهت افزااز شورا و مردم با اعتماد، با تجربه و با استفاده
 یانجام امور ادار

1

11 1 1  یجهت تنوع شغل یو دامدار یکشاورز یقتلف تقویت مراتع، مناسب جهت یالگو ارائه
 و درآمدزا

1

11 1 1 9  یفهمنطقه و طا یداتاز امكانات و تول ینهجهت استفاده به هایتعاون تشكیل

8 1 1 6 موجود در منطقه یها یو انرژ یدست یعصنا گردشگری، یهایلاز پتانس استفاده

 

                                                                                                                                                                     
 

1- Mini- Max  
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که این نشان از کمبود شدید منابع آبی منطقه است و نشان می دهد 
عشایر این منطقه با محدودیت شدید آب مواجه هستند. از مهم ترین 
ضعف های منطقه نیز این گزینه تعیین شد. بر اساس اطالعات حاصل 
از پرسشنامه هاي آبادي از تعداد 19 آبادي مورد مطالعه تنها تعداد 3 
آبادي داراي آب لوله کشی به صورت شیر برداشت مشترک مي باشد 
و بقیه آبادي ها از این نعمت نیز محروم مي باشند و هیچ کدام از منازل 
داراي  و  مستقل  به طور  لوله کشی  آب  داراي  آبادي هاي  در  مستقر 
لوله کشی  آب  از  محروم  نه تنها  منطقه  این  عشایر  نیستند.  شیرآب 
و  ندارند  بهداشت  و  شرب  براي  آب  مواقع  خیلي  در  که  هستند 
مجبورند مسافت زیادي براي تأمین آب طي نمایند. درحالی که دارا 
جوامع  امروزه  زندگي  اولیه  امکانات  از  سالم  لوله کشی  آب  بودن 
بودن  پایین  و  محرومیت  نشانه  آن  فقدان  و  مي آید  بشمار  انساني 
شاخص هاي زندگي خانوارهاي طایفه عشایر عرب طاهري مي باشد. 
تعیین  گزینه های  است،  مشهود   3 جدول  نتایج  از  که  همان طور 
امتیاز را در زیر معیار  بیشترین  تأمین آب  مکان های یکجانشینی و 
باالی تمایل  این اهمیت  فرصت ها به خود اختصاص داده است و 
یک  می تواند  که  می دهد  نشان  منطقه  عشایر  در  را  یکجانشینی  به 
فرصت برای سازمان های مربوطه برای این امر باشد و این امر به این 
دلیل است که یکجانشینی باعث تهسیل در ارائه امکانات و خدمات 
در همه زمینه ها می گردد و گزینه کمبود آب نیز با تعیین مکان های 
کمتری  هزینه  یا  و  شود  حل  می تواند  عشایر  اسکان  برای  مناسب 
داشته باشد. دیگر امکانات نیز به همین طریق می تواند حل شود. بر 
اساس اطالعات حاصل از پرسشنامه های 19 آبادي واقع در محدوده 
عشایر طایفة طاهري تمامي 19 آبادي فوق از داشتن جاده آسفالته و 
مناسب محروم هستند و تمام راه های ارتباطي بین آبادی ها و راه های 
اخیر  سال های  در  البته  می باشد.  خاکي  دهستان  مرکز  به  دسترسي 
اقدام به احداث جاده با زیرسازی مناسب بین عشق آباد تا چاه مسافر 
شده که این کار ناتمام مانده است. براساس نتایج جدول 4 بیشترین 
ضریب نهایی به گزینه های خشک سالی و افزایش بیکاری، تورم و 
فقر شدید در منطقه است که گزینه دوم تا حدودی ناشی از گزینه 
مهم ترین  منطقه  انجام شده در  مطالعه  نتایج  براساس  اول می باشد. 
عامل فشارهاي اقلیمي ناشي از خشکسالي هاي مداوم 7- 9 ساله و 
گرماي شدید است که مزید بر علت شده و از قدرت کارایي تولید 
گونة گیاهي کاسته و کیفیت رشد و تولید را کاهش داده است که 
در این مدت فشار تأثیرات اقلیمي را مضاعف نموده است. همچنین 
بودن  زیاد  از  نشان  حداکثر   – راهبرد حداقل  نهایی عوامل  ضریب 
ضعف های موجود در منطقه است که با تصمیم گیری و برنامه ریزی 
را  مشکالت  این  می توان  موجود  فرصت های  با  و  دقیق  و  صحیح 
های  راهکار  بندی  اولویت  به  توجه  با  ادامه  در  رساند.  حداقل  به 
است.  عشایر ضروری  و  محروم  مناطق  به  دولت  توجه  شده  ارائه 
دولت  و همچنین  است  یکجانشینی  به  تمایل عشایر  راستا  این  در 
نیز به منظور تسهیل ارائه خدمات از جمله تأسیس مراکز بهداشتی، 
این  با  موافق  فروش  و  خرید  مراکز  و   ارتباطی  رفاهی،  فرهنگی، 

استراتژی می باشد. همچنین گزینه کمبود آب نیز با تعیین مکان ها 
دیگر  از  است.  قابل حل  کمتر  هزینه  با  یکجانشینی  مناسب جهت 
استراتژی های مورد توجه، استفاده از پتانسیل های منطقه و جذب 
توریسم و همچنین تنوع دامپروری و افزایش درامدزایی می باشد. در 
این بخش با توجه به پتانسیل منطقه گود عرب طاهری پرورش شتر 
می باشد. با توجه به خواص فوق العاده شیر شتر به عنوان دارویی 
بارزش در زمینه درمان و مداوای بیماری های معده، زخم اثني عشر، 
آلزایمر و  ایدز،  ضعف تخمدان، ضد تصلب شرایین، ضد سرطان، 
در حال  که  این مجموعه خواص موجب شده  است.     c هپاتیت 
حاضر مردم اروپا از شیر شتر استقبال کنند. با توجه به تولید 2 تن 
شیر در ازای هر نفر شتر در سال، این گزینه چنانچه با همکاری دولت 
و ارائه وام های کم بهره به عشایر منطقه صورت گیرد، می تواند زمینه 

را جهت اشتغال و کسب درامد میسر سازد . 
عالوه بر شتر منطقه قشالق عشایر عرب طاهري  در قدیم زیستگاه 
گورخر ایراني بوده و از نظر طبیعي منطقه ای مستعد براي تکثیر و 
شرایط سخت  با  مقاوم  حیواني  گورخر  است.  حیوان  این  پرورش 
بیابان و با ضریب تبدیل باال است. راه اندازی یک مرکز محصور شده 
تکثیر و پرورش  گورخر  در این منطقه نیز می تواند به یک فعالیت 
پردرآمد اکو توریسمی تبدیل شود. براي دستیابي به این درامد الزم 
است تا محدوده ای از مرتع قشالق عشایر محصور شود و با تأمین 
آب و غذاي کمکي  این حیوان تکثیر و محصول آن به صورت فروش 
پروانه  شکار این حیوان بازاریابي شود. در این صورت می توان با 

جلب توریسم  درامد خوبي براي این عشایر به وجود آورد.  
تولیدات  به  اتکا  عشایر  این  زندگي  توسعه  براي  دیگر  زمینه 

صنایع دستی از قبیل پشتي گلیم و غیره است. 
توسط چاتورویدی  انجام شده  پژوهش  با  پژوهش حاضر  نتایج 
چه  اگر  گردید.  مقایسه  گرفت  انجام  هند  در  که   ]2[ همکاران  و 
برای  نامبرده  نویسندگان  توسط  شده  انجام  مطالعه  پیشنهادات 
ساماندهی قبایل هندی منوط بر مدیریت منابع آب باران، تنوع کشت 
و آبزی پروی است اما آنچه از نتایج اجرای این طرح پس از دو سال 
ارائه شد، ایجاد انگیزه در بین مردمان این قبایل است که این انگیزه 
حاصل اطمینان و توجه دولت به مشارکت مردمان این قبایل است که 
فواید این مشارکت و همدلی بین دولت و قبایل فوق، به زودی درک 
گردید. انتظار می رود در منطقه گود عرب طاهری نیز با یکجانشینی 
عشایر و بدنبال آن توجه دولت و ارائه امکانات به آن ها این مشارکت 
و همیاری ایجاد گردیده و با ایجاد انگیزه و کسب درامد، تا حدودی 

از مشکالت این مردمان نیر کاسته شود.

نتیجه گیری 
طاهري  عرب  عشایر  دائم  اسکان  و  ساماندهي  طرح  اجراي  با 
بازاریابي  و  انبوه  تولید  آموزش،  بهداشتي،  کارگاه هاي  ایجاد  امکان 
میسرتر است و زمینه تولید محصول، صنایع دستی به شکل انبوه و 
پایگاه های جمعیتي عشایر  واقع حفظ  فراهم می شود. در  کارگاهي 
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امنیتي و در سطح ملي حائز  بیاباني به لحاظ مسائل  در این منطقه 
اهمیت است و اصوالً خالي ماندن این منطقه از جمعیت خود نوعي 
بیابان زایی است . عالوه بر این مکان های عرفي و سنتي عشایر حفظ 
شده و پراکنش دام در مرتع منظم و مطابق سوابق عرفي باقي خواهد 
ماند . با حفظ مکان های فعلي میزان تردد دام در مرتع  حداقل خواهد 
بود. با انتقال آب براي کشاورزي به نسبت جمعیت هر مکان  زمینه 
ایجاد مکان های دائمی تر و روستایي فراهم خواهد شد و پیامد آن 
گسترش صنایع دستی و امکان نوآوری های دیگر براي توسعه درامد 

خانوارها می باشد. 
البته تمام این پیشنهاد های ارائه شده در بخش نتایج در یک برنامه 
قابل اجرا نیست. در اقدام اول الزم است  فقر مردم مردم در اولیت 
قرار گرفته و کاهش یابد. براي این کار تأمین آب کشاورزي و انتقال 
مهم  علوفه  کشت  براي  قشالق  در  عشایر  فعلي  مکان های  به  آب 
بنیه تولید و درامد عشایر را بهبود بخشد که این  است و می تواند 
توسط شرکت های  اجرا  و حتي  دولت  با سرمایه گذاری  باید  اقدام 
منطقه  عشایر  حاضر   حال  در  چراکه  شود،  انجام  دولتي  ذیصالح 
بدیل فقر  طاقت هیچ گونه سرمایه گذاری و توسعه را ندارند. بعد از 
این اقدام سایر پیشنهادات فوق الذکر به تدریج قابل اجرا خواهد شد و 
اصوالً بعد از این اقدام اولیه با بهتر شدن درامد عشایر سایر راه های 
نو و توسعه ای توسط خود عشایر عملی تر می شود و بیشتر احتیاج به 

راهنمایي و نظارت خواهند داشت.  
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Abstract

  Provide Appropriate Management Strategy Using the QSPM-SWOT Compilation 
Model with the Aim of Organizing Nomads

(Case study: Native Tribe of Ghoud of Arab-Taheri Tabas)  
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The study of the economic and social problems of nomadic societies is one of the strategic issues of the 
states, which is considered as an essential step in the development of appropriate management strategies in 
this regard. The present study was carried out to investigate the Goud of Arab-Dahar problems of Tabas area 
and based on the SWOT analytical model. At first, by visiting the area and providing the questionnaires, 
the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the region were determined. Then, the matrix of 
internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) were prepared 
and for evaluation (spectrum of lycritis) were presented to experts and natives of the region. After defining 
the factors influence coefficient (final coefficient) in the matrices, a strategy of minimum-maximum WO 
was determined. This strategy is the second type of strategies and the combination of opportunities and 
weaknesses, which is designed according to the combination of factors of these two parts, the appropriate 
strategy. In the following, in order to determine the appropriate strategies, using QSPM matrix, six strategies 
were identified using the combination of internal and external factors, which ultimately identified two 
strategies. 1- Government attention to the deprived and tribal regions of the region and the establishment 
of health centers, cultural, welfare, communication, shopping centers and Selling and 2- Providing 
Comprehensive Plan for Nomadic Integration and After-Effects, Highest Score as Best Practice  Were 
identified..

Keywords: Socio-economic issues, Society, SWOT analysis model, Management and planning, 

Tribes
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