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 چکیده   
مهمترین مناطق کوچ نشینی در جهان به شمار می رود. بطوریکه مظاهر فرهنگی کوچ نشینان در تماا  شانونا   ایران بنا به موقعیت خاص جغرافیایی خود، یکی از  مقدمه:

ینی شاهر  و روساتایی در این کشور نفوذ کرده است و سرزمینی است که با کوچ نشینی آشنا بوده و علیرغم کاهش تعداد و سهم جمعیت آنان در مقایسه با جمعیت یکجانشا
   وز کوچ نشینان به عنوان سومین جامعه مهم در کنار جوامع شهر  و روستایی به شمار می روند.طول تاریخ، هن

تخصصی،  با توجه به پراکنش جغرافیایی کوچندگان در سطح ایران و ضرور  تعیین قلمرو این جامعه با شیوه خاص فعالیت و انجا  پژوهش ها و مطالعا   هدف پژوهش:

  می باشد. 1387و  1377، 1366رو کوچ نشینان ایران براساس منابع موجود و نتایج سرشمار  عشایر کوچنده کشور طی سال ها  هدف تحقیق حاضر تعیین قلم
کتابخانه ا  و تجربیا  علمی  -با توجه به ماهیت مرور  بودن تحقیق، با بهره گیر  از روش گردآور  داده ها و اطالعا  به شیوه اسناد   شناسی تحقیق:روش

  کشور  استفاده شده است. -کاربرد  برا  تعیین قلمرو کوچ نشینان در مقیاس ناحیه ا  و تقسیما  سیاسی -ارنده، از روش تحقیق توصیفینگ
ن مای باشاد قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر براساس نتایج سرشمار  عشایر کوچنده با بیش از هشت هزار سال سابقه استقرار در مقیاس ایارا :قلمروجغرافیایی پژوهش

 که به غیر از استان کردستان در تمامی استان ها  کشور در قالب کل قلمرو ایلی و یا بخشی از آن توزیع شده اند. 

ست توزیع و پراکنش جمعیت شهر  و روستایی در قلمروها  ایلی و پیوندها و روابط این سه جامعه در قلمروها  ایلی کوچندگان و محدوده ها  زی ها و بحث:یافته

ف در قلمرو کوچ نشینان ییالقی، قشالقی و بازالقی و بروز مشکال  و مسایل در قلمروها  ایلی، نیازمند انجا  پژوهش ها  مختلف، مسنله محور و در تخصص ها  مختل

 . و اثرا  و پیامدها  زندگی و پیوند و ارتباط جوامع کوچ نشین، روستانشین و شهرنشین می باشد
درصد از مساحت کشور پراکنده شده اناد و قسامت عماده ا  از  59هزار کیلومترمربع، معادل  963از مجموع کل مساحت ایران در گستره ا  به وسعت کوچ نشینان  :نتایج

شهرستان به  368ن و استا 30شهرستان از مجموع  254استان،  29قلمروها  کوچ نشینان، فضا  زیستی مشترک با جوامع روستایی و شهر  دارند و توزیع کوچ نشینان در 
  عشایر کوچنده کشور مؤید این مطلب است. 1387درصد از جمعیت کشور براساس نتایج سرشمار   7/1طایفه مستقل با  605ایل و  104درصد در قالب  69و  93ترتیب با 

 

ژه :کلیدوا  قلمرو ایلی، کوچ نشینان، ییالق، قشالق، بازالق، ایران. ها

http://www.jsnap.ir/
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  مقدمه
ب و مراتع کافی م مناسب، آ؛ اقلیورش حیوانا ، نیاز به علوفه و شرایط طبیعی مساعد برا  نگهدار  و پرورش دا  نظیرفکر نگهدار  و پر

لیت انسان فعا زاا  بخش عمده نشینی برخالف یکجانشینی و بویژه شهرنشینی،بصور  فصلی پدیده کوچ را فراهم نموده است. در زندگی کوچ
تع از طرف دیگر ل دا  و مررف و محزند. در این فرایند انسان از یک طبطه مستقیم با محیط جغرافیایی دور میحول محور تالش جسمانی در را

 (. 11: 1386دهند )مشیر  و موالئی هشجین،  نشینی را تشکیل میاساس و مبنا  زندگی کوچ
تقرار دائمی جمعیت برا  ادامه زندگی خود فراهم ا  که امکان اسبطور طبیعی و تحت شرایط جغرافیایی حاکم در جهان در هر محدوده

نشینی و سپس یکجانشینی اعم از روستانشینی و شهرنشینی شکل گرفته است نگاهی به قلمرو جغرافیایی نبوده است. ابتدا شیوه زیست کوچ
 . 1کوچندگی در جهان مؤید این مطلب است

غرافیایی از جبودن پهنه  نی قرارگیر  در کمربند خشک کره زمین و کوهستانیکولوژیک، یعا -ویژگی عمده جغرافیایی ایران از بعد محیطی
ه عوامل موثر یگر از جملطرف د یک طرف و موقعیت نسبی این سرزمین در ارتباط با همجوار  با اقوا  دیگر در شمال، جنوب، غرب و شرق از

 (. 13: 1386 ی هشجین،ایران بوده است )مشیر  و موالئ نشینی در طول تاریخها  کوچدر فعالیت ها  انسانی و شکل گیر  معیشت
د مورد هجو  ن نامیده شها ایراشود. در این دوره سرزمین وسیعی که بعدنخستین اشارا  تاریخی به هزاره اول قبل از میالد مربوط می

می  بودند به پرورش اسب )رمه دار( امدارین سرزمین داقوامی که از شمال به حرکت درآمده بودند قرار گرفت و اینکه این قبایل در آغاز ورود به ا
 (. 114: 1372پرداختند قولی است که بیشتر نویسندگان بر آن اتفاق نظر دارند )طبیبی، 

د این امر است ایران مؤی وبغربیبه طور کلی سابقه کوچ نشینی در ایران به بیش از هشت هزار سال پیش می رسد و آثار بدست آمده در جن
 (. 18: 1386باید فراموش کرد که قدمت کوچ نشینی در مناطق مختلف جهان متفاو  است )مشیر  و موالئی هشجین، ولی ن

سال در قالب  سرد و گر  ر فصولبا توجه به ماهیت زندگی با حرکت منظم، فصلی و سالیانه کوچ نشینان برا  بهره گیر  از مرتع و آب د
 وسیعی را برا  دوده نسبتاًقل، محاجتماعی و فرهنگی و اقتصاد  خاص خود در قالب ایل و طایفه مست قشالق و ییالق، کوچ نشینان با ساختار

رتیب تالق به ییالق و یاز بر قشالق، مشتمل تامین نیازها  ایل و طایفه خود با عنوان قلمرو ایلی به خود اختصاص داده اند. البته این قلمرو ایلی
 و پاییز است.  در فصول زمستان، تابستان و بهار

از نظر وسعت و طول مد  استقرار کوچندگان در هریک از محدوده ها  زیست و فاصله هریک در محدوده ها  زیست در قالب؛ ایلراه 
متفاو  است بطوریکه در برخی از ایل ها و طوایف مستقل مانند استان گیالن به جهت نزدیک بودن فاصله بین جلگه و کوهستان ایلراه حدود 

-13: 1381کیلومتر در حد یک بخش محدوده ها  زیست کوچندگان مانند بخش اسالم شهرستان تالش واقع شده است )موالئی هشجین،  70
ها  قشقایی و بختیار ، قلمرو ایلی در محدوده چند استان قرار دارد )موالئی هشجین، ها مانند ایل( و این در حالی است که در برخی ایل1

، عشایر کوچنده 1387اقتصاد  عشایر کوچنده در سال  -(. براساس آخرین سرشمار  اجتماعی55-68: 1377ئی هشجین، و موال 13-1: 1381
ها  بختیار ، قشقایی و شاهسون به ترتیب در اند. در این بین ایلطایفه مستقل در سطح کشور توزیع گردیده 560ایل و  104کشور در قالب 

هزار  963روند. همچنین کوچندگان در قلمرویی به وسعت ها  ایران به شمار میالغرب، بزرگترین ایلناحیه غرب و جنوبغرب، جنوب و شم
 (. 1-6: 1378اند )سازمان امور عشایر ایران، پراکنده شده 2درصد از مساحت کشور 59کیلومترمربع معادل 

و  4/96، 7/91رتیب تبه  1387و  1377، 1366ها  القتصاد  عشایر کوچنده کشور در سا-در نهایت براساس  نتایج سرشمار  اجتماعی
ها  کشور ستانها و شهربخش ها،درصد دهستان 70و  60، 50ها و به طور متوسط حدود درصد شهرستان69و  9/69، 70ها و درصد استان 93

مساحت این  درصد 60ود یران حداوچندگان گیرند و قلمرو کها  زیست ییالقی، قشالقی و یازالقی را دربرمیدر قالب قلمرو ایلی و محدوده
، نتایج سرشمار  1388و  1378، 1368اند )مرکز آمار ایران، درصد را به خود اختصاص داده 7/1سرزمین را علیرغم سهم جمعیتی حدود 

  (.1387و  1377، 1366قتصاد  عشایر کوچنده کشور ا-اجتماعی

                                                 
ایی، ، جغرافیا  کوچ نشینی )عمومی و ایران( با تأکید بر ایل قشق1377برا  اطالع از پراکنش جغرافیایی کوچندگان در جهان مراجعه شود به: مستوفی الممالکی رضا،  1

  مرکز انتشارا  علمی دانشگاه آزاد اسالمی.
اقتصاد   -ماعیبا احتساب مجموع مساحت دهستان هایی که تما  و یا قسمتی از گستره دهستانی قلمرو ییالق و قشالقی عشایر براساس نتایج سرشمار  ها  اجت  2

  بوده است. 1377عشایر کوچنده، سال  
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 شناسی پژوهشروش
ا آمیخته ههیت دادهنظر ما شناسی توصیفی و ازرور  بودن آن، از نظر هدف کاربرد  و از نظر روشتحقیق حاضر با توجه به ماهیت م

را  تعیین قلمرو شده است. ب تجربیا  نگارنده استفاده وکتابخانه ا  -)کمی و کیفی( است. برا  گردآور  داده ها و اطالعا  از روش اسناد 
ر اقتصاد  عشای-عیر  اجتماا  و برحسب تقسیما  کشور  از نتایج سرشمایاس ملی، ناحیهنشینان به عنوان هدف اصلی تحقیق در مقکوچ

 استفاده شده است.  1378و  1377، 1366کوچنده در سال ها  
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
قیاس مستقرار در اسابقه  ها  عشایر کوچنده کشور با بیش از هشت هزار سالقلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر براساس نتایج سرشمار 
ه اند. بطوریکه ا توزیع شداز آنه ها  کشور و در قالب کل قلمرو ایلی و یا بخشیایران است که به غیر از استان کردستان در تمامی استان

 29یفه مستقل در طا 560ایل و  104، عشایر مشتمل بر 1387قتصاد  عشایر کوچنده در سال ا-براساس آخرین نتایج سرشمار  اجتماعی
 خانوار و 660/212ان ایران با درصد( به عنوان جامعه آمار  در سطح کشور توزیع شده اند. کوچ نشین 69شهرستان ) 254درصد(، 93استان )
ز مساحت ایران را درصد ا 59دود درصد از جمعیت کشور را به عنوان جامعه سو  در کنار جوامع روستایی و شهر  ح 7/1نفر حدود  830/186/1

-ن به شمار میینی در جهاکوچ نش اختصاص داده اند. بر این اساس ایران بنا به موقعیت خاص جغرافیایی خود یکی از مهمترین مناطقبه خود 

مان پهلو  از زمتعدد  تا  ها کومتحفرهنگی آنها در تما   شنونا  این کشور از گذشته تا به حال نفوذ کرده است به طور  که  مظاهررود و  
 (. 18: 1386)مشیر  و موالئی هشجین،  اندنشینان به وجود آمدهدن کوچبه قدر  رسی

 

 ها و بحثیافته
 مشخصات محوری کوچ نشینان ایران 

اد یعنی جلگه، فاو  و متضصلی متموقعیت جغرافیایی ایران که در کمربند خشک و بیابانی نیمکره شمالی قرار دارد، موجب ایجاد اوضاع ف
ی و شیوه یدایش زندگپیز در نوقعیت نسبی این سرزمین، یعنی مجاور  با آسیا  مرکز ، عربستان، اروپا و  هند دشت و کوه شده است و م

 معیشت کوچ نشینی در ایران موثر بوده است. 
ا  مجموعه رهنگ ایرانریکه فیکی از مشخصا  بارز کوچ نشینان ایران، نفوذ مظاهر فرهنگی آنان در تمامی شنونا  این کشور است بطو
ه قدر  رسیدن باجاریه از یه و قاز عملکرد فرهنگ ها  عشایر  منطقه است. حکومت هایی چون؛ سلجوقیان، مغوالن، تیموریان، صفویه، افشار

 (.13: 1369)مشیر ،  کوچ نشینان به وجود آمده است
ده و به زبان را حفظ کر نگ خودحد زیاد  فرهبرخی از کوچ نشینان ایران مانند؛ ایل بختیار ، کهگیلویه و بویراحمد هم اکنون نیز تا 

ول تاریخ طنشینان در ویژه شهربنشینان بر یکجانشینان و کنند و در مجموع می توان بیان کرد که فرهنگ غالب کوچسلیس فارسی گفتگو می
 (. 1367)امان الهی،  ها متحمل شده استصدمه کمتر  نسبت به سایر فرهنگ
 وچ نشینان ایران را می توان به شرح زیر بیان کرد: براین اساس مشخصا  محور  ک

جایی منظم شینی و جابنی کوچ تبعیت از محیط طبیعی در مقیاس وسیع و به صور  غالب، به طور  که مهمترین عامل تاثیرگذار در زندگ ا1
یم، آب، خاک و گرافی، اقلز توپویعی اعم اا  خود در قالب ییالق، قشالق و یازالق، تنوع شرایط محیط طبآنان در قلمروها  ایلی و طایفه

اکم محیط ثیر شرایط حتاتحت ونشینان برحسب تقسیما  اجتماعی خود در قالب ایل و طایفه مستقل پوشش گیاهی و جانور  بوده است و کوچ
نظم و فصلی در مل و بصور  طول سا اند و درها  زیست زمستانی، تابستانی، بهار  و پاییز  در قالب قلمرو ایلی پراکنده شدهطبیعی محدوده

 قلمرو ایلی خود جابجا شده و به حیا  و زندگی اجتماعی، اقتصاد  و فرهنگی خود ادامه می دهند. 
گر  برا  معاش ر منابع دیبته اگشود الفعالیت اصلی و غالب دامدار  که بصور  جابجایی منظم سالیانه و مداو  از آن بهره بردار  می ا2

ا  به عنوان مایملک جایی که د دارد تا ها  زراعی، باغدار ، صنایع دستی و ... حالت فرعی و جنبیوجود داشته باشد مانند؛ فعالیت نشینانکوچ
 الینفک کوچ نشینان از ارکان اصلی زندگی آنان به شمار می رود. 
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شینان موجب می تصاد کوچ نعمده اق رتع به عنوان دو رکنها  اقتصاد  آنان به دا  و منشینان و اتکا  فعالیتوابستگی شیوه زندگی کوچ ا3
حت تاثیر شرایط لی خود و تلمرو ایقا  به محدوده دیگر  و در داخل شود که دا  را در مراتع طبیعی تعلیف کنند و با تغییر فصل از محدوده

ابستانی یا تدوده زیست در مح ، فصل گر  سال رامحیط طبیعی حرکت نمایند. بطوریکه فصل سرد سال را در محدوده زیست زمستانی یا قشالق
ییالق و  ز قشالق بهابجایی ییالق و حد فاصل قشالق و ییالق را در محدوده زیست بهار  و پاییز  یا یازالق به ترتیب در حرکت و جا

 ، تعداد خانوار واتعداد دا  ه هستان(،کو نشینان تابعی از عوامل مختلف؛ محیط طبیعی )جلگه  و دشت تابرند. قلمرو ایلی کوچبالعکس به سر می
ر باشد و طول نصد کیلومتاز پا جمعیت کوچ نشینان و ... است و براین اساس فاصله بین قشالق و ییالق ممکن است از چند کیلومتر تا بیش
لمرو ایلی قابجایی در ت و جرکمد  حرکت در هریک از محدوده ها  زیست و مد  استقرار در آن ها متفاو  خواهد بود و حتی زمان شروع ح

 نیز در بین کوچ نشینان در مقیاس ایران با توجه به تنوع محیط جغرافیایی طبیعی متفاو  می شود. 
قبیله ا  هر فرد جامعه کوچنده خود و  -ا  که براساس این ساخت اجتماعیوجود ساختار اجتماعی مبتنی بر سلسله مراتب ایلی و طایفها 4

تعلق و وابسته به یک گروه اجتماعی بزرگتر و معموالً خویشاوند می داند که این گروه ها  بزرگتر به نا  ها  تیره، طایفه و خانواده اش را م
 (. 191-205: 1384)موالئی هشجین،  نهایتاً ایل شناخته می شود

ر محدوده جابجایی د بیعی وطمکانا  محیط زراعی در دو منطقه ییالقی و قشالقی برخالف روستائیان به جهت در دسترس بودن ا فعالیتا 5
قی رایج نیست ولی قی و قشالطقه ییال، البته در  بین تمامی ایل ها و طوایف مستقل فعالیت زراعی در هر دو منزمستانیها  زیست تابستانی و 

عالیت زراعی فآب و خاک  منابع بویژهدر سطح قلمروها  ایلی و طایفه ا  در صور  فراهم بودن شرایط محیط طبیعی اعم از شرایط اقلیمی و 
 امکان پذیر است. 

رده ها و محصوال  نده و فراوزش دا  مازاد تولید عمده دامدار  کوچ نشینان که به عنوان فعالیت غالب آنان به شمار می رود. اعم از فرو ا6
 دامی عموماً موقع مراجعت از ییالق به قشالق به فروش می رسد. 

دمصرفی بودن اغلب کمتر و خو مهار  بتدایی، نبود نظا  خاص آبیار ، زراعت دیمی با بازده کم در هکتار، صنایع دستی باتکنیک کشاورز  ا ا7
 ی شود. ضوح دیده موان به تولیدا  به استثنا  بخشی از دامدار  که به عنوان فعالیت غالب آنان به شمار می رود در بین کوچ نشین

ر طول سال دلمرو ایلی قها در چ نشین در مقایسه با جوامع روستایی و شهر  که بیشتر به متحرک بودن آنتوقع کو مقشر تولیدکننده ک ا8
نان در  محدوده رسی ویژه آتی دستمربوط می شود موجب گردیده است که برخوردار  کوچ نشینان از امکانا  و خدما  زیربنایی و روبنایی و ح

 در مقایسه با جامعه روستایی با شکاف بیشتر  مواجه باشد.  ها  زیست تابستانی، بهار  و پاییز  حتی
ه قابلیت حمل گونه ا  ک قاو ، بهمزندگی بسیار ساده و ی و بویژه منطقه ییالقی و وسایل مسکن ساده و سبک و قابل حمل در منطقه قشالقا 9

)صفی نژاد،  اشندقی داشته بور  افده ها  زیست مذکور بصو نقل آنها در طول سال و بویژه از قشالق به ییالق و حتی جابجایی در داخل محدو
 (.20-22: 1386و مشیر  و موالئی هشجین،  36-32: 1368
 

 قلمرو عمده کوچ نشینان ایران 

 م بازشناخت:هنها را از آند  زیر بباشند که می توان طبق تقسیم در ایران اغلب در سراسر کشور می نشینیقلمروها  جغرافیایی عمده کوچ

ستان ها  اصلخیز در اارتفاعا ، تپه ماهورها، فال  ها و اراضی پست و ح این ناحیه  شامل مجموعه ا  ازغرب: ناحیه شمال و شمال -1

ن ترک )آذر ( و کرد کوچ نشینا اد  ازمازندران، گیالن، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و بخشی از همدان است. تعد
 رسباران، جاللی و ... در این ناحیه قرار دارند. ا -اهسون، قره دارغش -ایل سون نظیر؛

وچ کین قلمروها  شود از مهمترقسمت عمده ا  از ارتفاعا  زاگرس را  شامل می این ناحیه که غربی:ناحیه غرب، جنوب و جنوب -2

ن ها  همدان، کند و استای بوده و تا دریا  عمان امتداد پیدا مینوبشرقج -رود. جهت این ارتفاعا  شمالغربینشینی در کشور به شمار می
غرب تا جنوب در  زگان را ازو هرم کرمانشاه، ایال ، چهارمحال و بختیار ، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، اصفهان، خوزستان، بوشهر، فارس

جه به شرایط محیط ند و با تومی بر و ... در این ناحیه به سر برمی گیرد. ایل ها  بزرگی مانند؛ بختیار ، بویراحمد، ایال  خمسه، قشقایی
 طبیعی حاکم، این ناحیه بزرگترین ایل ها  کشور را به خود اختصاص داده است. 
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اشته و از دشور امتداد زر با مرز کشور افغانستان در شرق کخاین ناحیه از شرق استان گلستان در جنوبشرقی دریا  شرقی: ناحیه شمال -3

در این  بی و سمنانان جنووب به حاشیه کویر مرکز  ایران محدود می شود. استان ها  گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضو ، خراسجن
 ناحیه قرار گرفته اند کوچ نشینان ترکمن، سنگسر و کرد از ایال  عمده این ناحیه به شمار می روند. 

ن و نوبی، سیستاجایف مستقل بلوچ است که در استان ها  خراسان ایل ها و طو این ناحیه عمدتاً قلمروشرقی: ناحیه شرق و جنوب-4

 بلوچستان، کرمان و هرمزگان استقرار دارند. 

 ها  تهران، البرز، کند. استان ا حاشیه کویر مرکز  ایران ادامه پیدا میتاین ناحیه از دامنه ها  البرز جنوبی شروع شده و ناحیه مرکزی:  -5

)مشیر  و  رندند قرار داقل هستکز  ، اصفهان و یزد در قلمرو کوچ نشینان ناحیه مرکز  که اغلب در قالب طایفه ها و مستقم، سمنان، مر
 (.198-216: 1377و مستوفی الممالکی،  22-23: 1386موالئی هشجین، 

 

 
 (1400)موالئی هشجین, ناحیه )قلمرو( پنجنقشه قلمرو عمده کوچ نشینان ایران در قالب  .1کل ش

 

 توزیع جغرافیایی کوچ نشینان ایران  برحسب ایل ها و طوایف مستقل قلمرو و 

خ ن بار در تاریکه برا  اولی 1387و  1377، 1366یر کوچنده کشور طی سال ها  اقتصاد  عشا -براساس نتایج سرشمار  اجتماعی
روستایی  ونشین شهر  مع یکجاز آن ها که آنان را از جواریز  کشور صور  گرفته است کوچ نشینان ایران براساس ویژگی ها  باربرنامه

ود از چند طایفه، خلب ایل که در قا متمایز می سازد. کوچندگان از نظر ساختار اجتماعی، سیاسی و ایلی به دو قالب تقسیم بند  می شوند یکی
ستقل فراهم م  ایل ها  کل گیرشیر  کشور که شرایط تیره و تقسیما  زیرتیره تا حد خانوار تشکیل شده اند و دیگر  در نواحی مختلف عشا

و  102، 96به ترتیب  1387و  1377، 1366نبوده و در دو طایفه مستقل قابل تقسیم هستند. براین اساس تعداد ایل ها  ایران طی سال ها  
ی سال طص داده اند و در مقابل خود اختصادرصد از ساختار ایلی و طایفه مستقل را به  57/18و  23/17، 93/14ایل بوده که به ترتیب  104

قل مربوط بوده است )جداول درصد عشایر به طوایف مست 43/81و  87/82، 07/85طایفه مستقل با  560و  592و  547ها  مذکور به ترتیب 
 (. 1شماره 

از توزیع متعادلی برخوردار نیستند و  توزیع قلمروها  کوچ نشینان ایران برحسب ایل و طایفه مستقل در استان ها  کشور نشان می دهد که
فرهنگی خود در قالب محدوده زیست -در هر استان که شرایط شکل گیر  و تداو  کوچندگی در قالب ایل فراهم بوده، ایل با ساختار اجتماعی
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ستقل در کنار ایل و یا حتی بدون ییالقی و قشالقی و نیز بازالقی و یا بین بیش از یک استان فعالیت دارند و در سایر موارد بصور  طایفه م
 وجود ایل به فعالیت ها  خود ادامه می دهند. 

 

 1366-87های ا و طوایف مستقل ایران در طی سالتوزیع تعداد و درصد ایل ه .1جدول 

 سال
 ایل ها و طوایف مستقل طوایف مستقل ایل ها

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1366 96 14,93 547 85,07 643 100 

1377 102 17,23 592 82,87 694 100 

1387 104 18,57 560 81,43 664 100 

 . قتصاد  عشایر کوچنده کشورا-، نتایج سرشمار  اجتماعی1388و  1378، 1368منبع: مرکز آمار ایران، 

 
اکنده استان پر 29ستان در بقیه ان کرد، ایل ها و طوایف مستقل به غیر از است1387استان ایران، براساس آمار سال  30از مجموع تعداد 

 طایفه 6ییالق تنها  والب قشالق قلی در شده اند. در این بین در استان گیالن با توجه به شرایط جغرافیایی خاص آن و فاصله بسیار کم قلمرو ای
نها قلمرو کهکیلویه و بویراحمد نیز ت زنجان واستان اصفهان، چهارمحال و بختیار ،  4مستقل در بخش هایی از این استان پراکنده شده اند و در 

 استقرار ایل ها بوده و طوایف مستقل در این استان ها وجود ندارد. 
وین، سیستان و بلوچستان، سمنان، استان یزد، قم، قز 8مقایسه توزیع ایل ها و طوایف مستقل در استان ها  کشور نشان می دهد که تعداد 

ایل  16 و 17، 27، 30ان به ترتیب با استان کرمان، ایال ، کرمانشاه و لرست 4بوشهر تنها با یک ایل و تعداد  خراسان رضو ، خراسان جنوبی و
ان و است 3تا  1یل بین دان و اردباه، همکمترین و بیشترین تعداد ایل ها را به خود اختصاص داده اند و در مقابل استان ها  قم، مرکز ، کرمانش

مستقل را به خود اختصاص  ایفبه ترتیب کمترین و بیشترین تعداد طو 65تا  221سمنان و خراسان شمالی بین  ها  سیستان و بلوچستان،
 اند. داده

جتماعی، او ساختار  و ایلیشرایط جغرافیایی حاکم در هر یک از نواحی و استان ها  کشور، محدودیت منابع آب و مرتع و وسعت قلمر
 (.2ن ها از ایل ها و طایفه مستقل موثر بوده است )جداول شماره فرهنگی و قومی در برخوردار  استا

 
 عشایر کوچنده ایران 1387توزیع تعداد و درصد ایل ها و طوایف مستقل بر حسب استان  و اساس نتایج سرشماری  سال . 2جدول 

 استان ردیف
 طوایف مستقل ایل ها

 درصد تعداد درصد تعداد
 1,55 10 1,65 3 آذربایجان شرقی 1

 3,25 21 6,59 12 آذربایجان غربی 2

 0,46 3 1,65 3 اردبیل 3

 0 - 1,65 3 اصفهان 4

 5,56 36 11,54 21 ایال  5

 0 - 0,55 1 بوشهر 6

 3,55 23 2,20 4 تهران 7

 0 - 2,20 4 چهارمحال و بختیار  8

 10,05 65 0,55 1 خراسان جنوبی 9

 5,10 33 0,55 1 خراسان رضو  10

 3,71 24 1,10 2 اسان شمالیخر 11

 1,39 9 8,24 15 خوزستان 12

 0 - 1,10 2 زنجان 13

 11,44 74 0,55 1 سمنان 14
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 استان ردیف
 طوایف مستقل ایل ها

 درصد تعداد درصد تعداد

 34,16 221  1 سیستان و بلوچستان 15

 1,70 11 2,75 5 فارس 16

 0,62 4 0,55 1 قزوین 17

 0,15 1 0,55 1 قم 18

 0 - 0 - کردستان 19

 6,80 44 16,48 30 کرمان 20

 0,31 2 9,34 17 رمانشاهک 21

 0 - 6,04 11 کهکیلویه و بویراحمد 22

 3,25 21 1,65 3 گلستان 23

 0,93 6 0 - گیالن 24

 2,32 15 8,79 16 لرستان 25

 1,39 9 1,10 2 مازندران 26

 0,31 2 2,20 4 مرکز  27

 0,93 6 6,04 11 هرمزگان 28

 0,46 3 3,30 6 همدان 29

 0,62 4 0,55 1 یزد 30

 100 647 100 182 کل استان ها  جمع

 ( 1400)استخراج:موالئی هشجین,کل کشور  1387منبع:درگاه مرکز آمارایران، نتایج استانی سرشمار  عشایر کوچنده سال 
 

 
 (1400)موالئی هشجین, بر حسب استان های مختلف ایران کوچ نشینانتوزیع جغرافیایی درصد ایل های نقشه  .2شکل 
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 (1400)موالئی هشجین,بر حسب استان های مختلف ایران کوچ نشینان توزیع جغرافیایی درصد طوایف مستقلنقشه  . 3کل ش

 

 تقسیمات کشوری قلمرو کوچ نشینان ایران بر حسب
ینان تان ها  کشور کوچ نشتقریباً در تمامی اس 1387و  1377، 1366براساس نتایج سرشمار  سراسر  عشایر کوچنده کشور طی سال ها  

رستان ها، درصد شه 3/70تا  65 درصد استان ها را شامل بوده است. در شهرستان ها  کشور نیز بین 4/96تا  7/91پراکنده شده اند و بین 
درصد متغیر بوده است.  2/54تا  5/51درصد و در سطح دهستان ها بین  4/66تا  9/61کوچندگان زیست می کنند، در مقیاس بخشی نیز بین 

صد مساحت در 60ک به ه نزدیی شود در مقیاس دهستانی بیش از نیمی از دهستان ها  کشور کوچندگان ایران پراکنده شده اند کمالحظه م
 .(3کشور را به خود اختصاص داده اند )جدول 

 
 1366-87توزیع تعداد و درصد کوچ نشینان ایران برحسب تقسیمات کشوری طی سال های  .3جدول 

 سال

 دهستان شبخ شهرستان استان

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

1366 24 22 91,7 195 137 70,3 501 315 62,9 1572 818 52,0 

1377 28 27 96,4 282 197 69,9 743 460 61,9 2260 1163 51,5 

1387 30 29 93,0 368 254 0/69 888 590 66,4 2397 1299 54,2 

 قتصاد  عشایر کوچنده کشورا-، نتایج سرشمار  اجتماعی1388و  1378، 1368منبع: مرکز آمار ایران،  

 

 نان ایران بر حسب استانقلمرو کوچ نشی -الف
ند فاقد جمعیت کوچنده بوده ا استان کشور استان ها  کردستان و یزد 24عشایر کوچنده کشور از مجموع  1366براساس نتایج سرشمار  سال 
 درصد برحسب شرایط جغرافیایی حاکم دارا  جامعه کوچ نشین بوده اند.  7/91و بقیه استان ها  کشور با 
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چنده ان کردستان فاقد جمعیت کواستان افزایش یافته است، در مقابل تنها است 28به  24تعداد استان ها  کشور از  1377در سرشمار  سال 
 درصد جزء قلمرو کوچ نشینان بوده است.  4/96بوده و بقیه استان ها با 
تان دیگر با اس 29ت کوچنده بوده و تنها استان کردستان فاقد جمعیاستان افزایش یافته است و  30تعداد استان ها به  1387در سرشمار  سال 

 (. 6و  5، 4، 3و جداول شماره  4درصد قلمرو کوچ نشینان ایران بوده است )شکل شماره  93
 

 
 1387و  1377، 1366های سال نمودار توزیع کوچ نشینان ایران برحسب تقسیمات استانی طی. 4شکل 

 

 
 1387و  1377, 1366بر حسب استان براساس نتایج سرشماری عشایر کوچنده  سال های  ایران چ نشینانکوقلمرو نقشه  .5شکل 

 (1400)موالئی هشجین,کشور
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 نان ایران بر حسب شهرستانقلمرو کوچ نشی -ب
وچنده برخوردار جمعیت ک از 1387و  1377، 1366درصد شهرستان ها  ایران در طی سال ها   70براساس آمار کوچندگان ایران حدود 

کرمانشاه  ن استان ها ؛ ایال ،شهرستان را در استان ها  مختلف کشور دربر می گرفت. در این بی 254و  197، 137بوده اند که به ترتیب 
در سال  استان، 10مدان با هتان و )باختران(، تهران، چهارمحال و بختیار ، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرس

ن ها و شهرستان ها، استان ها  ، با افزایش تعداد استا1377کل شهرستان ها  آن ها از جمعیت عشایر  برخوردار بوده اند. در سال  1366
یرا  لرستان با تغی وبویراحمد  لویه وآذربایجان غربی، ایال ، تهران، چهارمحال و بختیار ، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمانشاه، کهکی

شور در قالب استان و شهرستان، کبا تغییرا  در تقسیما   1387استان با صد درصد جمعیت عشایر  مالحظه می شود. در سال  10اندکی تعداد 
ه رمانشاه، کهکیلویارس، قم، کفستان، استان ها ؛ اردبیل، ایال ، چهارمحال و بختیار ، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچ

داول شماره جو  6ست )شکل شماره استان دارا  تمامی شهرستان ها  برخوردار از جمعیت عشایر  بوده ا 13و بویراحمد، لرستان و همدان با 
 (.6و  5، 4، 3

 

 
 1387و  1377، 1366طی سال های  شهرستانیکوچ نشینان ایران برحسب تقسیمات  قلمرونمودار . 6شکل 

 
 1366در استان های کشور به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان در سال توزیع کوچندگان . 4جدول 

 استان ردیف

 دهستان بخش شهرستان

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

 64,4 56 87 82,4 28 34 90,9 10 11 بایجان شرقیآذر 1

 68,8 44 64 84,2 16 19 88,9 8 9 آذربایجان غربی 2

 15,0 12 80 22,2 6 27 33,3 5 15 اصفهان 3

 90,2 37 41 100,0 13 13 100 5 5 ایال  4

 83,3 50 60 88,2 15 17 100 8 8 باختران 5

 37,5 12 32 43,8 7 16 85,7 6 7 بوشهر 6

 62,3 33 53 75,0 18 24 100 7 7 تهران 7

 73,9 17 23 87,5 7 8 100 4 4 چهارمحال و بختیار  8

 47,6 100 210 69,8 37 53 88,2 15 17 خراسان 9

 58,4 66 113 80,0 24 30 92,3 12 13 خوزستان 10

 26,3 10 38 42,9 6 14 60,0 3 5 زنجان 11
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 86,2 25 29 90,0 9 10 100 4 4 سمنان 12

 97,1 67 69 95,7 22 23 100 6 6 سیستان و بلوچستان 13

 82,9 92 111 94,7 36 38 100 14 14 فارس 14

 0 0 49 0,0 0 16 0 0 6 کردستان 15

 65,0 78 120 73,9 17 23 80,0 8 10 کرمان  16

 100 16 16 100 8 8 100 3 3 کهگیلویه و بویراحمد 17

 10,7 6 56 18,2 4 22 27,3 3 11 گیالن 18

 87,9 51 58 93,8 15 16 100 3 3 لرستان 19

 8,8 11 125 25,0 9 36 40,0 6 15 مازندران 20

 17,6 6 34 30,8 4 13 12,5 1 8 مرکز  21

 19,6 10 51 22,2 4 18 40,0 2 5 هرمزگان 22

 57,6 19 33 83,3 10 12 100 4 4 همدان 23

 0 0 20 0 0 11 0 0 5 یزد 24

 52,0 818 1572 62,9 315 501 70,3 137 195 کل کشور جمع

 قتصاد  عشایر کوچنده کشورا-، نتایج سرشمار  اجتماعی1368منبع: مرکز آمار ایران، 

 

 ران بر حسب بخش قلمرو کوچ نشینان ای -ج
و  9/61، 9/62  با بخش از جمعیت عشایر 590و  460، 315به ترتیب؛  1387و  1377، 1366از مجموع بخش ها  کشور طی سال ها  

ر قالب درزمینی آن س  درون درصد برخوردار بوده اند که این امر نشان دهنده وسعت جغرافیایی کوچندگان در سطح کشور و تقسیما 4/66
 استان، شهرستان و بخش بوده است. 

 اند.  شایر  بودهعها استان ها  ایال  و کهکیلویه و بویراحمد در مقیاس کل بخش ها  آن در کنار کل شهرستان  1366در سال 
 ته اند. ستقرار داشااستان ها  ایال ، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد، در تمامی بخش ها  آن ها جمعیت عشایر   1377در سال 
نشینان  ستان در قلمرو کوچا 6تان با نیز استان ها ؛ ایال ، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، کهکیلویه و بویراحمد و لرس 1387در سال 

 (.6و  5، 4، 3و جداول شماره 7بوده اند )شکل شماره 
 

 
 1387و  1377، 1366طی سال های  بخشی کوچ نشینان ایران برحسب تقسیمات قلمرونمودار . 7شکل 
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 1377توزیع کوچندگان در استان های کشور به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان در سال  .5جدول 

 استان ردیف

 دهستان بخش شهرستان

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

 3/59 80 135 6/81 31 38 8/93 15 16 آذربایجان شرقی 1

 6/71 78 109 9/82 29 35 100 14 14 آذربایجان غربی 2

 6/74 47 63 8/81 18 22 9/88 8 9 اردبیل 3

 2/16 19 117 1/23 9 39 6/31 6 19 اصفهان 4

 100 36 36 100 17 17 100 7 7 ایال  5

 9/38 14 36 9/52 9 17 75 6 8 بوشهر 6

 1/52 37 71 2/85 23 27 100 12 12 تهران 7

 3/74 26 35 3/73 11 15 100 5 5 چهارمحال و بختیار  8

 6/58 133 227 4/74 58 78 5/87 21 24 خراسان 9

 9/67 76 112 0/75 27 36 5/87 14 16 خوزستان 10

 6/19 9 46 3/33 5 15 9/42 3 7 زنجان 11

 6/78 22 28 100 12 12 100 4 4 سمنان 12

 6/94 87 92 6/96 28 29 100 7 7 سیستان و بلوچستان 13

 3/78 144 184 8/91 56 61 4/94 17 18 فارس 14

 6/18 8 43 8/30 4 13 7/66 2 3 قزوین 15

 2/22 2 9 25 1 4 100 1 1 قم 16

 0 0 79 0 0 23 0 0 8 کردستان 17

 9/70 100 141 7/72 24 33 9/90 10 11 کرمان 18

 5/73 61 83 0/92 23 25 100 11 11 کرمانشاه 19

 7/94 36 38 100 12 12 100 3 3 کهکیلویه و بویراحمد 20

 20 9 45 3/31 5 16 6/28 2 7 گلستان 21

 6/6 7 106 0/10 4 40 5/12 2 16 گیالن 22

 9/88 72 81 96 24 25 100 9 9 لرستان 23

 7/6 7 104 5/10 4 38 20 3 15 مازندران 24

 3/21 13 61 3/35 6 17 5/37 3 8 مرکز  25

 7/21 15 69 3/33 7 21 50 4 8 هرمزگان 26

 3/34 24 70 55 11 20 5/87 7 8 همدان 27

 5/2 1 40 3/13 2 15 5/12 1 8 یزد 28

 5/51 1163 2260 0/62 460 742 9/69 197 282 کل کشور جمع

 قتصاد  عشایر کوچنده کشورا-، نتایج سرشمار  اجتماعی 1378منبع: مرکز آمار ایران، 
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 ن ایران بر حسب دهستانقلمرو کوچ نشینا -د

وچنده بوده اند که به کبیش از پنجاه درصد آنها دارا  جمعیت  1387و  1377، 1366ا  کشور در طی سال ها  در مجموع دهستان ه
درصد مساحت ایران را به  60دهستان را دربر گرفته است و این مطلب نشان می دهد که مقیاس دهستانی حدود  1299و  1163، 818ترتیب 

ست، ااص و ویژه ا  برخوردار بوده سال در ایران، از پایگاه و جایگاه خ 8000ا سابقه بیش از خود اختصاص داده است و اینکه کوچ نشینان ب
 تایید می گردد. 
درصد دهستان  100ا ت 91مد با از مجموع دهستان ها  کشور، استان ها  ایال ، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراح 1366در سال 

 بوده اند.  ها  آن ها از جمعیت کوچنده برخوردار
  ایال ، سیستان و بلوچستان، استان ها 1387استان ها  ایال  و سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد و در سال  1377در سال 

ه ها  ه عبارتی دیگر کل محدوددرصد دهستان ها از جمعیت عشایر  برخوردار بوده اند. ب 100تا  90کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بین 
طایفه مستقل و  36ایل و  21، ایال  با ایل 11طایفه مستقل، کهکیلویه و بویراحمد با  221استان سیستان و بلوچستان با یک ایل و  4رافیایی جغ

ر از   برخوردادهستان ها ن ها، بخش ها وطایفه مستقل در قلمرو کوچ نشینان ایران قرار دارد. در بقیه استان ها، شهرستا 15ایل و  6لرستان با 
یا می باشد   آن ها مهمه ریزجمعیت عشایر  نیز سکونت گزینی جمعیت شهر ، روستایی و عشایر  مالحظه می گردد که زمینه مطالعا  برنا

 (.6و 5، 4، 3و جداول شماره  8)شکل شماره 

 

 
 1387و  1377، 1366طی سال های  دهستانیکوچ نشینان ایران برحسب تقسیمات  قلمرونمودار . 8شکل 

 

 1387توزیع کوچندگان در استان های کشور به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان در سال  .6جدول 

 استان ردیف

 دهستان بخش شهرستان

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

صد با در

جمعیت 

 عشایری

 62,4 88 141 83,3 35 42 94,7 18 19 آذربایجان شرقی 1

 83,5 91 109 91,7 33 36 92,9 13 14 آذربایجان غربی 2

 78,8 52 66 92,0 23 25 100 9 9 اردبیل 3

 26,2 32 122 43,2 19 44 66,7 14 21 اصفهان 4

 100 39 39 100 19 19 100 7 7 ایال  5

 37,2 16 43 45,5 10 22 66,7 6 9 بوشهر 6

 48,1 38 79 77,1 27 35 92,3 12 13 تهران 7
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 استان ردیف

 دهستان بخش شهرستان

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

درصد با 

جمعیت 

 عشایری

تعداد 

 کل

تعداد با 

جمعیت 

 عشایری

صد با در

جمعیت 

 عشایری

8 
چهارمحال و 

 بختیار 
6 6 100 17 14 82,4 39 32 82,1 

 83,3 40 48 100 18 18 100 7 7 خراسان جنوبی 9

 50,3 78 155 72,6 45 62 89,5 17 19 خراسان رضو  10

 85,0 34 40 100 15 15 100 6 6 خراسان شمالی 11

 62,7 79 126 78,3 36 46 85,0 17 20 خوزستان 12

 23,9 11 46 43,8 7 16 57,1 4 7 زنجان 13

 78,6 22 28 100 12 12 100 4 4 سمنان 14

15 
سیستان و 

 بلوچستان
10 10 100 37 36 97,3 94 92 97,9 

 77,2 152 197 90,5 67 74 100 24 24 فارس 16

 17,4 8 46 26,3 5 19 40,0 2 5 قزوین 17

 11,1 1 9 20,0 1 5 100 1 1 قم 18

 0,0 0 83 0 0 26 0 0 9 کردستان 19

 78,9 112 142 91,1 41 45 93,8 15 16 کرمان 20

 80,0 68 85 89,7 26 29 100 14 14 کرمانشاه 21

22 
کهکیلویه و 

 بویراحمد
5 5 100 16 16 100 41 41 100 

 34,0 17 50 52,4 11 21 72,7 8 11 گلستان 23

 6,4 7 109 11,6 5 43 12,5 2 16 گیالن 24

 92,8 77 83 100 26 26 100 9 9 لرستان 25

 8,8 10 113 15,9 7 44 31,3 5 16 مازندران 26

 19,7 12 61 27,8 5 18 30,0 3 10 مرکز  27

 18,8 15 80 24,2 8 33 27,3 3 11 هرمزگان 28

 37,5 27 72 73,9 17 23 100 8 8 همدان 29

 15,7 8 51 30,0 6 20 50,0 5 10 یزد 30

 54,2 1299 2397 66,4 590 888 75,6 254 336 کل کشور جمع

 قتصاد  عشایر کوچنده کشورا-، نتایج سرشمار  اجتماعی1388منبع: مرکز آمار ایران، 
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) موالئی کشور 1387ایر کوچنده  سال بر حسب استان براساس اخرین سرشماری عش ایران کوچ نشینانقلمرو جغرافیایی نقشه  .9شکل 

 ( 1400هشجین,

 

 
) کشور 1387بر حسب شهرستان براساس اخرین سرشماری عشایر کوچنده  سال  ایران کوچ نشینانقلمرو جغرافیایی نقشه  .10شکل 

 ( 1400موالئی هشجین,
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ی ) موالئکشور 1387شماری عشایر کوچنده  سال بر حسب بخش براساس اخرین سر ایران کوچ نشینانقلمرو جغرافیایی نقشه  .11شکل 

 ( 1400هشجین,

 

 گیرینتیجه
می رود و  ان به شماردر جه ایران بنا به موقعیت ویژه و خاص جغرافیایی خود به عنوان یکی از مهمترین مناطق و نواحی کوچ نشینی

نوان سومین هنوز به ع ه اخیرو روستایی در طی چند ده علیرغم کاهش تعداد و سهم جمعیت کوچندگان در مقایسه با جوامع یکجانشین شهر 
 جامعه انسانی مهم در کنار جوامع شهر  و روستایی به شمار می روند. 

ظران، وسط صاحب نیران تاهدف پژوهش حاضر تعیین قلمرو کوچ نشینان ایران به منظور جهت دهی مطالعا  برنامه ریز  کوچ نشینان 
لمرو پراکنش ق  علمی در وهش هاچ نشینی است. هرچند بکارگیر  واژه قلمرو کوچ نشینان به مفهو  انجا  پژاستادان و پژوهشگران حوزه کو

شین و کوچ وامع یکجانجتقابل مجغرافیایی کوچندگان که اغلب در این قلمرو یکجانشینان شهر  و روستایی نیز توزیع شده اند است اثرا  
 مورد توجه پژوهشگران در این زمینه به شمار می رود.  وعا نشین در قلمرو کوچندگان جزء مهمترین موض

کولوژیک، ا -بعاد محیطیاو در  پژوهش پیرامون ارتباط و پیوند جوامع کوچ نشین و یکجانشین شهر  و روستایی با رویکرد توسعه پایدار
مشارکت متخصصان مرتبط با این حوزه و بدون ضایی مبتنی بر مسنله محور  و با ف-دیریتی و کالبد م-رهنگی، اقتصاد ، نهاد ف-اجتماعی

 پرداختن صرف به جامعه کوچ نشینان از جمله اهداف این پژوهش می باشد. 
درصد از  60زدیک به ساحت نمبا توجه به گسترش پراکندگی و توزیع جغرافیایی کوچ نشینان در سطح کشوربا یک میلیون کیلومتر مربع 

 ووامع شهر  جرک با است و قسمت عمده ا  از قلمروها  ایلی کوچ نشینان فضا  زیستی مشت مساحت کشور را به خود اختصاص داده
ان و دانشجویان انش آموختگران، دروستایی دارند و زمینه مطالعا  برنامه ریز  قلمرو کوچ نشینان برا  همه متخصصین، صاحبنظران، پژوهشگ

 . ... فراهم است ، دامپزشکی و جغرافیا، جامعه شناسی، منابع طبیعی، شهرساز  , معمار
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 منابع
 ، کوچ نشینی در ایران، انتشارا  آگاه، تهران، چاپ دو .  1367امان الهی، اسکندر، 
 ، عشایر مرکز  ایران، انتشارا  امیرکبیر، تهران. 1368صفی نژاد، جواد، 

 نه مورد  عشایر کرد( انتشارا  دانشگاه تهران , تهران. ، مبانی جامعه شناسی و مرد  شناسی ایال  و عشایر )نمو1371طیبی، حشمت اهلل، 

  ران., تهنتایج تفصیلی کل کشور 1366 - اقتصاد  عشایر کوچنده کشور -سرشمار  اجتماعی، 1368مرکز آمار ایران، 
 ان., تهرل کشورک -جمعیت عشایر  دهستان ها  1366 - اقتصاد  عشایر کوچنده کشور -سرشمار  اجتماعی، 1368مرکز آمار ایران، 
 استانی, تهران.نتایج  1366 - اقتصاد  عشایر کوچنده کشور -سرشمار  اجتماعی، 1368مرکز آمار ایران، 
 , تهران.ایلینتایج  1366 - اقتصاد  عشایر کوچنده کشور -سرشمار  اجتماعی، 1368مرکز آمار ایران، 
 , تهران.فرهنگ عشایر  1366 -کوچنده کشوراقتصاد  عشایر  -سرشمار  اجتماعی، 1368مرکز آمار ایران، 
 , تهران.نتایج تفصیلی کل کشور - 1377اقتصاد  عشایرکوچنده  -سرشمار  اجتماعی،  1378مرکز آمار ایران، 
 , تهران.کل کشور -جمعیت عشایر  دهستان ها  - 1377اقتصاد  عشایرکوچنده  -سرشمار  اجتماعی،  1378مرکز آمار ایران، 

 استانی, تهران.نتایج  - 1377اقتصاد  عشایرکوچنده  -سرشمار  اجتماعی،  1378یران، مرکز آمار ا
 , تهران.نتایج تفصیلی کل کشور 1387 -اقتصاد  عشایر کوچنده کشور  -سرشمار  اجتماعی، 1388مرکز آمار ایران، 
 , تهران.استانییج نتا 1387 -اقتصاد  عشایر کوچنده کشور -سرشمار  اجتماعی ، 1388مرکز آمار ایران، 
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ABSTRACT 
Introduction Due to its special geographical location, Iran is one of the most important nomadic regions 

in the world. As the cultural manifestations of the nomads have penetrated in all aspects of this country 

and it is a land that is familiar with nomads and despite the decrease in their number and share of 

population compared to urban and rural monogamous population throughout history, nomads are still the 

third most important community. They are considered alongside urban and rural communities. 

Purpose of the research:Considering the geographical distribution of nomads in Iran and the need to 

determine the area of this community with a special method of activity and conducting specialized 

research and studies, the purpose of this study is to determine the area of Iranian nomads based on 

available sources and census results of nomadic tribes in 1987. 1998 and 2008. 

Methodology Due to the review nature of the research, using the method of collecting data and 

information in a documentary-library method and the author's scientific experiences, the descriptive-

applied research method to determine the area of nomads on a regional scale and political-national 

divisions Used. 

Geographical area of research The geographical area of the present study is based on the results of the 

census of nomadic tribes with more than eight thousand years of history in Iran, which are distributed in 

all provinces of the country in the form of the whole tribal area or part of it. 

Results and discussion Distribution of urban and rural population in tribal areas and the links and 

relations of these three communities in nomadic tribal areas and summer, winter and basaltic areas and 

the emergence of problems and issues in tribal areas, requires various research, problem-oriented and 

specialized Are different in the realm of nomads and the effects and consequences of life and the 

connection between nomadic, rural and urban communities. 

Conclusion Nomads from the total area of Iran in an area of 963 thousand square kilometers, equivalent 

to 59% of the country's area are scattered and most of the nomadic territories have a common living space 

with rural and urban communities and the distribution of nomads in 29 provinces , 254 cities out of a total 

of 30 provinces and 368 cities with 93 and 69% in the form of 104 tribes and 524 independent tribes with 

1.7% of the population, respectively, based on the results of the 2008 census of nomadic tribes confirms 

this. 
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