
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 سخن آغازین 

فکر نگهداری و پرورش حیوانات، نیاز به علوفه و شرایط طبیعی مساعد برای دام نظیر؛ اقلیم مناسب، آب و مرتع 
 . است بوجود آورده صورت فصلی پدیده کوچ را ه کافی ب

غربی  و آثار به دست آمده در جنوبرسد سال پیش میهزار  8کوچ نشینی در ایران به بیش از  سابقهبه طور کلی 
 مختلف جهان متفاوت است.  که قدمت کوچ نشینی در مناطق ولی نباید فراموش نمود ،این امر است مؤیدایران 

-که با کوچ است سرزمینیکشور، ایران حاکم بر و اکولوژیک با توجه به موقعیت جغرافیایی و خصوصیات طبیعی 

طول تاریخ کشور،  روستایی و شهری، در تعداد آنها در مقایسه با جمعیت یکجانشیننشینی آشنا بوده و علیرغم کاهش 
رود و اقتصاد منحصر ییان و شهرنشینان به شمار مینشینی به عنوان سومین جامعه مهم در کنار روستاچهنوز جامعه کو

       به خود و جدای از آنها را دارا است. در حالت کلی زندگی کوچ نشینی به اشکال مختلف در تمام نواحی ایران دیده 
امکان را جهت  کشور و شرایط جغرافیای طبیعی نظیر؛ تنوع اقلیمی و ناهمواری ها این ینشود. زیرا موقعیت مکانی امی

 زد. ساکوچ نشینی مهیا می
شرق، جنوب و جنوب  نشینی در ایران اغلب در سراسر غرب، شمال غرب، شمالقلمروهای جغرافیایی عمده کوچ

 باشند. ها میی ایران پیرامون کویرها و بیابانشرقی و برخی نواحی مرکز
و  1377، 1366های ادی عشایر کوچنده کشور در طی سالهای اجتماعی و اقتصبا عنایت به انجام سرشماری

نفر جمعیت  1.186.830خانوار و  222.660طایفه مستقل،  547ایل،  96نشینان در قالب و در شرایط کنونی کوچ 1387
اند و براساس تقسیمات کشوری و نتایج آخرین های کشور توزیع شدهاز استان کردستان در تمامی استانبه غیر  و

صد شهرستان های در 85ها و درصد استان 8/96 در تقریباً 1387ال سعی اقتصادی عشایر کوچنده در سرشماری اجتما
نان ایران در شماره جاری و های علمی و با موضوع قلمرو جغرافیایی کوچ نشیب مقالهاند که در قالکشور پراکنده شده

 های آتی به آنها پرداخته خواهد شد. شماره
ریزی ازی انجمن علمی جغرافیا و برنامهب امتیکه با صاح "ریزی قلمرو کوچ نشینانمطالعات برنامه "نشریه 

تفاهم نامه با گروه مهندسین مشاور آبادگران شهر و  و در قالبفصلنامه  دو به صورتروستایی ایران فعالیت خود را 
ای و با مشارکت متخصصین و عنوان اولین نشریه علمی بین رشتهبه  آغاز نموده است، 1399اسفندماه سال روستا از 
برای نشینان ریزی قلمرو کوچهای مطالعات برنامهدف انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشنظران این حوزه و با هصاحب 
ها توسعه قلمرو پراکنش جغرافیایی آندر قالب جامعه عشایری و  کوچ نشینانیابی به توسعه زندگی علمی و دستکمک 

 د. شوستایی و شهری منتشر میدر کنار جوامع رو
های علمی پژوهشی که در زمینه قلمرو کوچ نشینان در مقیاس ملی، استانی و محلی در ابعاد ریه از مقالهبنابراین نش

فضایی پراکنش جغرافیایی کوچ  -مدیریتی و کالبدی -فرهنگی، اقتصادی، نهادی -اکولوژیک، اجتماعی -محیطی
ای و در ای، ناحیهتوسعه ملی، منطقه هایریزیهو برنامنشینان استقبال نموده و به دنبال آن است تا در تمامی مطالعات 

جوامع روستایی و شهری مورد  رانچارچوب استانی، شهرستانی و بخشی و نیز روستایی و شهری کوچ نشینان نیز در ک
ریزی قرار گیرند. همچنین انتشار نشریه تخصصی در زمینه کوچ نشینان و قلمرو جغرافیایی آنها زمینه مطالعه و برنامه

سسات آموزش عالی را جهت هدایت دانشجویان و بویژه در مقاطع ها و مؤپژوهش هر چه بیشتر در دانشگاهآموزش و 
 هم نمایند. به این سمت فرا (دکتری کارشناسی ارشد، دکتری و پسا)تحصیالت تکمیلی 



لمرو ریزی قمطالعات برنامه"ر مقاله در نشریه های انتشاتهای موضوعی و اولویبر این اساس مهمترین زمینه

-یط زیست، شهرسازی، معماری، جامعهمرتبط اعم از جغرافیا، محهای دانشگاهی و در تمامی رشته "نشینان کوچ

 شناسی، دامپزشکی، کشاورزی، منابع طبیعی و .... عبارتند از: 

 نشینانکوچاکولوژیک قلمرو  -ریزی محیطیمطالعات برنامه 

 نشینانکوچفرهنگی قلمرو  -ریزی اجتماعیمطالعات برنامه 

 نشینانکوچقلمرو سیاسی  -ریزی تاریخیمطالعات برنامه 

 نشینانکوچریزی اقتصادی قلمرو مطالعات برنامه 

 نشینانکوچمدیریتی قلمرو  -ریزی نهادیمطالعات برنامه 

 نشینانکوچفضایی قلمرو  -ریزی کالبدیمطالعات برنامه 

 با رویکرد توسعه پایدار  نشینانکوچریزی و توسعه قلمرو عات مسائل و مشکالت محوری برنامهمطال 

 با رویکرد توسعه پایدار  نشینانکوچریزی و توسعه قلمرو مطالعات موانع کلیدی برنامه 

 نشینانکوچتوسعه قلمرو  ریزیبرنامهثر در عات عوامل داخلی و عوامل خارجی مؤمطال 

 نشینانکوچریزی توسعه قلمرو ثر در برنامهعوامل بازدارنده مؤ مطالعات عوامل پیش برنده و 

 نشینانکوچریزی توسعه قلمرو های برنامهها و مزیتها، ظرفیتا، توانهمطالعات قابلیت 

 نشینانکوچریزی و توسعه قلمرو ها و تنگناهای برنامهمطالعات محدودیت 
 نشیناناربردی و اجرایی توسعه قلمرو کوچوهشی و کمطالعات راهبردها و راهکارها و پیشنهادهای پژ  

 

ای مرتبط با حوزه هو دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتهگان آموختهدانش پژوهشگران، حبنظران،صااز همه استادان، 
 . گرددپژوهشی دعوت می بویژه مروری وبنیادی، ؛ نشینان جهت ارسال مقاالتیزی کوچرمطالعات برنامه
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