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 چکیده   
ز پیکزره اقتصزاد تحول در این جزز ا وشود تا بهبود بدیل اقتصاد و تولیدات عشایری سبب میزا است. کارکرد بیی مولد و توسعهنشینی دارای اقتصادکوچ  مقدمه:

یا  بسیاری از آنان ه در حال حاضرای کگیر عشایر کشور است به گونههای جدی گریبانملی، همواره تالشی مهم باشد. با وجود اهمیت اقتصاد مولد عشایری، چالش
، تزر نیزز بزدان توجزه گردیزدهنشزینان کزه کمدار مرتبط با اقتصاد کوچی فعالیتی خارج شدند یا از اشتغال در این حوزه نارضایتی دارند. از مسائل اولویتاز این حوزه

 ر دارد.های فضایی است. استان خراسان جنوبی یکی از مناطق عشایری است که در ردیف پنجم کشوری قراها و شکافنابرابری

ام و دنیروی کار، )اد عشایر در پژوهش حاضر سعی شده تا به تحلیل وضع موجود از حیث پراکنش و برخورداری فضایی از عناصر اصلی اقتص  هدف پژوهش:

 های فضایی در نواحی عشایری استان خراسان جنوبی پرداخته شود.مرتع( به منظور درک بهتر نابرابری

اسنادی  پایه مطالعاتهای تحقیق برتحلیلی و ژرفانگر است. داده –حاضر دارای ماهیتی کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی تحقیق   شناسی تحقیق:روش

اقدام به تحلیل GeoDa و  ArcMapفزار پس از ورود اطالعات الزم به محیط نرم ا وهای اولیه در نرم افزار اکسل تشکیل گردید گردآوری شده است. بانک داده
 های خروجی گردید.ها و تهیه نقشهفضایی داده

 های استان خراسان جنوبی است.در این تحقیق قلمرو جغرافیایی مشتمل بر عشایر شهرستان :قلمروجغرافیایی پژوهش

سان و متوازنی از ه دسترسی هماد کشان دبه دنبال انطباق اطالعات سه رکن مرتع، دام و نیروی کار در فضاهای عشایری خراسان جنوبی نتایج ن ها و بحث:یافته

 انی و مرتع ندارد.ظ نیروی انسیی به لحاای که نواحی دارای بیشترین برخورداری از دام، چندان غناها وجود ندارد؛ به گونهاین سه رکن مهم در سطح شهرستان

ریززی توسزعه بزا مهالزم است برنا پیدمی حاکم بر فضا است. از این روهای اقتصاد عشایری، اتوان گفت تعمیق نابرابری و گسست فضایی از حیث بنیانمی :نتایج

 ها انجام گیرد.های مهم اقتصاد عشایری با هدف کاهش نابرابریها و ظرفیترویکرد آمایش فضا از حیث فعالیت
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  مقدمه
ری از قتصاد عشایامیان،  های مولد است. در اینق توسعه سرزمین نیازمند تحوالتی همچون بهبود و رشد بخشاز منظر اقتصادی تحق

-ارد. کوچدکونت کشور عیشت و سمای چند هزارساله در تاریخ نظام های مولد اقتصاد ایران است که هم راندمان حداکثری و هم سابقهحوزه

گیاهان مراتع(، بع طبیعی )از منا برداریهای معیشتی و اقتصادی خود را در بهرهد گیاهان، فعالیتنشینان با درک کامل رویه تغییرات و رش
 زندگی، از مکانی به و امکانات ز مراتعگیری اآنها برای بهرههمراستا و هماهنگ با مراحل فنولوژیکی رشد گیاهان و نظام طبیعت تنظیم نمودند. 

 (.75: 1379)دهقانیان و کهنسال، نتی به دامداری می پردازندکنند و به شیوه سمکان دیگر کوچ می
ه عشایری جامع دارد. ایت ویژهآیند که خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و شیوه سکونهای اقتصادی به شمار میای با فعالیتعشایر، جامعه

(؛ به 149: 1388ایی،)صید ستاعه ملی اثرگذار های انسانی، محیطی و اقتصادی است که توسعه آن در حیات سرزمین و توسدارای توانمندی
و  یغیرنفتاتی والت صادرتولید محص، جویی ارزی از طریق کاهش وارداتکمک به صرفه ای که تأمین نیاز پروتئینی جمعیت کشور،گونه

که از نظر  است چر مزارعسراتع و پم با تکیه برتغذیه دام  ،عشایرمزیت دیگر پاسداری از مرزهای کشور از اهم کارکردهای فضایی عشایر است. 
 (. 1383نجفی، ؛171 :1380؛ حیاتی،77: 1379؛ دهقانیان و کهنسال،1369:114،اولیائیاست )فرصت پایینی -اقتصادی دارای هزینه

خوش دستگذشته،  هایت دههنظام عشایری ایران به علت تحوالسازد که ها روشن میبدیل عشایر در کشور، بررسیبا وجود کارکرد بی

توار اس "نیروی کار"و  "مرتع"، "مدا"(؛ نظام تولید عشایری بر پایه سه عنصر 75: 1379)دهقانیان و کهنسال، های فراوانی شده استدگرگونی
قتصادی اام و ارتقا توان دچراکه افزایش تعداد  برخوردار است محوریاز نقش  "مرتع"(؛ دراین میان، 4: 1391است )یاسوری و کشوری،

داد دام خانوار نیز ر باشد، تعر بیشتوارهای دامدار همواره تابعی از میزان و کیفیت مراتع بوده و هرچه سطح برخورداری از دو شاخص مذکوخان
وند رطبیعی و رهای غیم، بروز خشکسالیهای اخیر بر اثر پدیده تغییر اقلیسال ؛ این در حالی است که طی(14: 1382یابد )جعفربیگی،فزونی می

ه کشور در های توسعحجرای طراهای تولیدی جامعه و افزایش تقاضا برای منابع ناشی از رشد جمعیت، عدم تناسب فرهنگ مصرف با شایستگی
-عالیتفو دامپروری در بین سایر  ی مواردی از این دست، افول دامداری(. نتیجه7: 1399ها، تخریب مراتع شدت یافته است )فیاض،سایر بخش

حال کاهش کشور در ی عشایرسهم جمعیت سان،(. بدین46: 1392دی کشور و تضعیف اقتصاد عشایری بوده است )ریاحی و همکاران،های اقتصا
ارز جهت  وابستگی به و میزانه تنزل یافتاقتصاد دامی در اقتصاد کشور  به همان نسبت سهمکاسته شود، نشینان است و هرچه از جمعیت کوچ

 (47: 1386های دامی و لبنی بیشتر خواهد شد )مشیری و موالئی،دهوارد کردن گوشت و فرآور
د. بنا به دهنشکیل میتاران مراتع را بردبردار و یک میلیون نفر جمعیت، حدود یک چهارم از بهرههزار خانوار بهره 230در کشور، عشایر با 

رأس سنگین(، عرصه  12أس سبک و ر 110رأس ) 112عداد دام آنها هکتار، میانگین ت 150آمار موجود، میانگین مساحت مرتع هر خانوار عشایر 
درصد مراتع کشور تحت  38صد دام و در 28میلیون رأس است.  7/25میلیون هکتار و تعداد واحد دامی آنها  5/34برداری آنها مراتع تحت بهره

ه ر دارای بنییادی از عشایر کشوزسازد که تعداد وشن میهای اقتصادی و اجتماعی ر(. با این وجود شاخص7: 1399مدیریت عشایر است )فیاض،
ان هستند تر از یکجانشیننان محرومنشیها، کوچ( به طوری که در بسیاری از زمینه106: 1393اقتصادی و مالی ضعیف هستند )قنبری و همکاران،

 (. 1: 1391)یاسوری و کشوری،
های اقتصادی در جامعه، برخورداری از درآمد کافی است، بایستی تالشی نمود تا بنیانباتوجه به اینکه یکی از ملزومات اصلی حصول رفاه در 

ی اول ریزی به منظور تغییر و تحول در وضعیت جامعه عشایری، در وهلههای عشایری توسعه یابد. از سوی دیگر، هر اقدام و برنامهزیستگاه
سان، تحلیل وضع موجود از حیث بدین (.151: 1388؛ صیدایی،1381منصوری، است )نیازمند شناخت و آگاهی نسبت به شرایط حاکم بر آن 

-های مختلف میپراکنش و برخورداری فضایی عناصر اصلی اقتصاد عشایر )نیروی کار، دام و مرتع( و ظرفیت هر کدام از این عوامل در مکان

پیش رو تالش شده تا به بررسی و تحلیل فضایی عوامل بنیادین  های فضایی کمک شایانی نماید. در تحقیقتواند به شناخت شکاف و نابرابری
 است، پرداخته شود.در کشور  ریعشا تیاستان از نظر جمع نیجزو پنجمهای استان خراسان جنوبی که اقتصاد عشایر در شهرستان

شناخت  ،رندکشور را دا یدام تتولیدا ازسهم قابل توجهی  عشایرکه  از آنجاییتوان گفت در خصوص ضرورت و اهمیت این تحقیق می
قشر برای تحقق  ولیدات اینیش میزان تریزی به منظور افزاتواند در برنامههای علمی میهای اقتصادی تولیدات آنان با استفاده از روشجنبه

 ی کمک نماید.امعه عشایرج عیشتماستقالل اقتصادی و تامین امنیت غذایی کشور مورد استفاده قرار گیرد و به ارتقاء سطح درآمد و بهبود 
اقتصاد  وداری زیست وب برای پایریزی فضایی مطلتواند در برنامههای مختلف تولید میهای فضایی در جنبهتر اینکه، درک نابرابریمهم

 عشایری اثرگذار باشد.
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گردیده است. بررسی سابقه موضوع روشن ای راجع به اقتصاد عشایری انجام شده که مواردی از آن در ادامه بیان تاکنون مطالعات عدیده
های جغرافیایی پرداخته است و این های اقتصاد عشایری در بطن نواحی و مکانای به بررسی و تحلیل فضایی ظرفیتسازد که کمتر مطالعهمی

 ش یابد:ریزی فضایی و اقتصاد فضا در ارتباط با جامعه عشایری گستررویکرد بایستی در راستای کمک به امر برنامه
تان خراسان ناطق عشایری اسمهای اشتغال در بررسی ظرفیت، استعداد و زمینه"ای با عنوان ( پس از مطالعه1399پور )شاطری و حجی

ی به فعلیت ب دولت برادی از جانهای عشایری وجود دارد که نیازمند حمایت معنوی و ماای در عرصههای عدیدهدریافتند که ظرفیت "جنوبی
هتمام جدی بر اول تأکید و ای هلهن آن می باشد؛ برای درمان موقتی مسأله نبود اشتغال و کم درآمدی خانوارهای عشایر بایستی در ودرآورد

هایی شان در حوزهمبود تجربهاری و کهای دامدهای دامداری و دامپروری داشت. چراکه سابقه و تجربه چند نسلی عشایر به فعالیتتوسعه فعالیت
ری پایینی است. ورای بهرهوده، دابهایی برای زراعت و باغداری در اختیار ایشان شاورزی نشان داده است و حتی در مناطقی که ظرفیتنظیر ک

ستان، دور از اای عشایری ر فضاهددرصورت تعلل و نادیده انگاری وضع موجود، به نظر می رسد در آینده ای نچندان دور، سرمایه های موجود 
 اهند شد. لحق خوی اقتصادی خواهند ماند و جمعیت عشایر استان به خیل عظیم بیکاران چشم انتظار در شهرها م دسترس چرخه

نه یست بوم میاریافتند که در زد "بررسی اقتصاد تولیدات عشایر زیست بوم میانه"ای با عنوان ( در مطالعه1395آبادی و همکاران )علی
 4/19یری از پرورش و فروش دام و درصد از درآمد خانوار عشا 77از نظر درآمد،  أس بوده و همچنینر 6/107میانگین دام هر خانوار عشایری 

ورد مطالعه، به علت خشکسالی مهای ( دریافتند که در سال1391یاسوری و کشوری )شود. مین میأدرصد درآمد آنان از تولید و فروش شیر ت
ده است. همچنین در بو "دامداری"آنان  ری و زراعت ناچیز بوده و رکن اصلی تأمین درآمد و اقتصادهای جنبی نظیر باغدادرآمد عشایر از فعالیت

( 1389شکور و رضایی ) واهند داشت.خرأس دام باشند، رضایت درآمدی  200مقایسه با عشایر اسکان یافته نیز، اگر عشایر کوچ رو دارای حداقل 
با محل زندگی  صادی متناسبهای اقتانریزی به منظور توسعه این بنیمالی هستند و بایستی برنامهاند که عشایر دارای ضعف گیری نمودهنتیجه

انوار خه پراکندگی ذعان داشته است کا "آنالیز اقتصاد تولید و درآمد عشایر"( در مطالعه خود با عنوان 1388بخشی جهرمی ) افراد صورت گیرد.
صاد تولید دام عشایری در استان ( با بررسی اقت1384کرباسی و نیکخواه ) از صنایع دستی است. مهمترین مشکل ارائه خدمات و دیگری درامد

فیل زاده و همکاران ک اهم آورد.یر را فرتواند بهبود سطح درآمد عشااند که توسعه رویکرد دامپروری بجای دامداری سنتی میلرستان اذعان داشته
 یابد وتغییر نوع می از اسکان شایر بعدعری عشایر کوچنده و اسکان یافته )ایل کرد( دریافتند که دام ( در بررسی اقتصاد تولید بخش دامدا1381)

ی که عشایر نند در حالکری میدام عشایر کوچنده تعداد کمتری نسبت به عشایر اسکان یافته دارد. عشایر کوچنده بیشتر دام کوچک نگهدا
ه دریافتند زراعت عشایر در کنار ( با تحقیق صورت گرفت1379دهقانیان و کهنسال ) کنند.ری میاسکان یافته هم دام کوچک و هم بزرگ نگهدا

 دامپروری و فروش دام، یکی دیگر از منابع مهم دستیابی به درآمد این افراد است.
ت در ابعاد ساز تحوالنهکه زمیست ریزی با رویکردی اقتصادی اریزان در ارتباط با عشایر کشور، برنامههای برنامهاز خطیرترین سیاست

زی، یکی از مهمترین و نخستین ری(. در رهیافت اقتصادی برنامه46: 1392شود )ریاحی و همکاران،اجتماعی و فرهنگی زندگی عشایر نیز می
باید : »2015ژوئن  لی پول دراست؛ به طوری که جمله آغاز گزارش منتشر شده از صندوق بین المل "نابرابری"روی کشورها های پیشچالش

ی است بر تأکید« نجیمها بسسالمتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه براساس شرایط زندگی فقیرترین گروه
کرییم از   به نقل Dabla-Norris et al.,2015اهمیت نابرابری و همچنین اینکه نابرابری فزاینده در کشورها مبین بیمار بودن جامعه است )

 (207: 1399موغاری،
که در جوامع  محیطی است وقتصادی ای است که ناخواسته برآمده از علل گوناگونی مانند علل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، انابرابری پدیده

توان ، نابرابری را مییگربه تعبیری د (.219: 1388دهد )یاسوری و همکاران،یابد و در اشکال مختلف خود را در جامعه نشان میانسانی نمود می
های شخصی مانند ابع، ویژگیوزیع منهای دولت در تتفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادی تعریف کرد که از عواملی مانند سیاست

به تخصیص متمایز لز، نابرابری (. به باور کاست69: 1395پذیرد )فطرس و شهبازی،جنس و سن افراد، سطح آموزش و بهداشت جامعه تأثیر می
 (.130: 1389مکاران،الی و هشود )جمهای اجتماعی و فردی مختلف نسبت به یکدیگر نسبت داده میثروت، درآمد و دارایی به وسیله گروه

بری، شود. گروهی از پژوهشگران بر این باورند که ریشه نابراهای رفتاری است که جامعه میان افراد قایل می، همان ناهمسانینابرابری
(. نابرابری عالمت عدم امکان 219: 1388های ذائی و انگیزه و گرایش به سخت کوشی است )یاسوری و همکاران،ناهمسانی فردی در توانایی

(. البته 208: 1399موغاری،های خاصی از جامعه است )کریمینامساعد برای الیهها و بازتابی از پایداری شرایط افزایش درآمد و کسب فرصت
گذاری برای انداز و سرمایهجویی اقتصادی، پسستی اذعان داشت که میزانی از نابرابری تاجایی که مشوق و محرک افراد در رقابت، برتریبای
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 Lazear andپیشرفت در زندگی باشد، توصیه شده چراکه محرکی برای نوآوری و کارآفرینی و در کل دارای اثرات مثبت است )

Rosen,1981;Barro,2000.) 
(. Counclelis,1999: 115) تها و موضوعات اخالقی و اجتماعی گسترش یافدانان درباره نابرابریجغرافیجدی فعالیت  ،1970ز دهه ا

رامد، ظرفیت های دن، از نظر زه ی آمیسرا این موضوع را این گونه بیان می کند که در هر حوزه یا ناحیه فرو ملی، بدون در نظر گرفتن اندا
رهنگی ارد. این تفاوت ها ممکن است ریشه های تاریخی و فدگروهی وجود  - فردی و میان -یفیت زندگی، تفاوت هایی میان عوایدی و ک

ع تبیین می کند. لید و توزیوره توداشته باشد، اما قسمتی نیز ناشی از مناسبت های طبقات اجتماعی است که مختصات هر فرد و گروه را در د
اسبت ها ناشی می از این من ازه ایسعه اعم از آن که از چشم اندازی محلی، منطقه ای یا گروهی نگاه شوند، تا اندنابرابری های چشمگیر تو

 (.54: 1368، یسرامو  و گونجیست )ماشوند؛ در این صورت نابرابری های منطقه ای را باید نشانه های چیز بسیار ریشه دارتر و بنیادی تر دان

نابرابری فرصت  وشود( ری میگیدازهی نابرابری درآمد )که توسط میزان درآمد، ثروت یا میزان مخارج انمقوله بحث نابرابری غالبا به دو
: 1399موغاری،بد )کریمییاتباط میگی( ارهای خانواد)اختالف میان افراد به دلیل شرایط خارج از کنترلی مانند جنسیت، نژاد، محل تولد یا زمینه

ال رآمد، اشتغدایی همچون ههای سنجش آن معطوف به شاخصای( نیز مصداق دارد و اهم مالکرچوب فضایی )منطقهنابرابری در چا (.208
: 1389کاران،جمالی و هم)وزش است گذاری، رشد جمعیت، شرایط مسکن و سطح میانگین آمای، کار و سرمایهافراد جامعه، تولید ناخالص منطقه

134.) 
ی، ایمنی و اعم از جسم)انسان  توان یافت. یکی از علل بنیادین نابرابری، نیازهای فطرییات متعددی میدر تبیین علل نابرابری، نظر

د هیوم، زمه حیات مادی است؛ دیوی(. از منظر فالسفه، همچون ارسطو نیز نابرابری ال456: 1387پور،خواهی( برشمرده شده است )رفیعاحترام
ی، د نابرابریم: اقتصادا در سه بعبِر، موِروانی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد نابرابری است. بنا به باور  آفرینی چهار عنصر مادی،معتقد به نقش

 (. 220: 1388؛ یاسوری و همکاران،101: 1375اجتماعی و سیاسی )نراقی،
ین اندیشه به شکست ود؛ البته اکن شهکارل مارکس و اندیشه کمونیستی بر این باور بود که نابرابری برای همیشه باید در جامعه انسانی ریش

ندکی کاهش اذشت زمان، گت که با زمانی که نابرابری پدیدار شد، دگرگونی آن دشوار است. بدیهی اس»شود که: منتهی شد و امروزه گفته می
-1به پنج عامل اشاره شده است: یز ن(. در بیان علل این پایداری 220: 1388)یاسوری و همکاران« سازدیابد اما بیشتر خود را پایدار میمی

 (119: 1379شارون،ابزار زور )-5جتماعی شدن و ا-4رهنگ ف -3هادهای اجتماعی ن -2های ثروتمندانکوشش
ت؛ سه گونه ی متعددی اسهاگونه توان دریافت، نابرابری دارای انواع وهای مختلف میبر پایه تعاریف و مصادیق ارائه شده از دیدگاه

برابری برقرار است های ناونهد این گی تئوریکی پژوهش حاضر است و از طرفی، پیوند عمیقی نیز در وجود یا عدم وجوبیین کنندهنابرابری که ت
 ابرابری فضایی اشاره داشت:ن-3ابرابری در توسعه و ن-2ابرابری اقتصادی ن-1توان به می

-ونه از نابرابری که به تعبیری میگاین  (.226: 1388)یاسوری و همکاران،های ثروت و درآمد در پیوند است نابرابری اقتصادی با نابرابری

غیررسمی گویای  قابل اسکانمسمی در شود و مصدایقی از جمله اسکان رتوان آن را اختالف طبقانی دانست، منجر به ایجاد فضاهایی نابرابر می
 (.136: 1400نوعی نابرابری فضایی است)خیرالدین و قادری،

ساختارهای "و  "ی جامعهپویای"، "عوامل طبیعی تولید"، "گستره کشور"در توسعه به اعتقاد برخی از اندیشمندان به چهار عامل نابرابری 
ه جمعیت و پیشرفت چه در زمینباشد، هر تر باشد و بر منابع بیشتری از زمین مسلطای گستردهای که هر چه جامعهوابسته است؛ به گونه "تولیدی

ابع نیروهای بالقوه، من رساند و ازباندازه  ریزی ساختارهای تولیدی به طریقی باشد که بتواند اسراف و زیاده روی را به کمترینو طرحپویاتر باشد 
یاسوری و )واهد داشت قرار خ هاوری استفاده نماید، در جایگاه برتری به لحاظ برخورداری و دسترسیخام و نیروی کار با حداکثر بهره

 (.227-226: 1388همکاران،
ودهای گوناگونی ی دارای نمار جامعههای اجتماعی در فضا اشاره دارد. در هها و جایگاهنابرابری فضایی نیز به نابرابر توزیع شدن فرصت

یری یا شهر و شازیستگاه ع وا روستا یتوان دید، نابرابری میان شهر و روستا ترین آن که در کشورهای روبه توسعه میاست اما از شناخته شده
معرفی و  "ردارمناطق برخو"و  "حروممناطق م"ها در فضا با صفت ریزی فضایی، این گونه از نابرابریزیستگاه عشایری است. در ادبیات برنامه

در جوامع  ری اقتصادیورت نابرابصکند که بیشتر به های اجتماعی را ترسیم میسان، نابرابری فضایی نوعی از نابرابری. بدینشودبحث می
؛ یاسوری و 136: 1400ری،دین و قاداقتصادی وابسته به مکان )خیرال –های اجتماعی ملموس است. به تعبیری، نابرابری فضایی یعنی نابرابری

 (.228: 1388همکاران،
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شود که یمای معدود تان عدهتوان گفت منجر به تمرکز قدرت سیاسی در دسدر خصوص عواقب و پیامدهای ایجاد و تعمیق نابرابری می  
: 1399وغاری،مدد )کریمیگرادی میهای سیاسی و کاهش ثبات اقتصی غیربهینه از منابع انسانی، تضعیف بنیانی خود، موجب استفادهبه نوبه

 توان به شرح جدول زیر برشمرد:در مجموع اهم پیامدهای نابرابری را می  (.208
 

 بری در فضای جغرافیایی. پیامدهای ایجاد و افزایش نابرا1جدول 
 مرجع پیامدها

 Lichbach,1989 یارضایتساس نگذاری؛ تنزل رشد؛ تخریب اعتماد و همبستگی اجتماعی؛ احکاهش سرمایه
  Putnam,2000; Bourguignon,2003 وری؛ آسیب به اقشار ضعیفکاهش عرضه کاالهای عمومی؛ کاهش بهره

 Ravallion,2004 جلوگیری از کاهش فقر

 Bourguignon and Verdier, 2000 وب و انقالب در جامعهآش

 1390اکبری و همکاران، های آیندهتأثیر بر رفاه جمعیت کنونی و نسل

 1387کفایی و نصیری، افزایش فساد

 1395خالصی و پیرایی،  محدودیت دسترسی طبقات فقیر به اعتبارات؛ جابجایی جمعیت

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

 شناسی پژوهشروش
طالعات مقیق برپایه های تحهتحلیلی و ژرفانگر است. داد –تحقیق گزارش شده دارای ماهیتی کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی 

و آمار  گرفته شده سی آزادهای علمی دارای دستراسنادی گردآوری شده است. اطالعات بخش نظری از تحقیقات قبلی ثبت شده در پایگاه
شاخص اصلی  ده است. سهشوبی اخذ های تحقیق نیز مرکز آمار ایران و بانک اطالعات اداره کل امور عشایری خراسان جنبه بخش یافتهمربوط 

مسی اخذ شده است. سطح ش 1399های کمی از سال به منظور تحلیل شامل جمعیت / نیروی کار عشایری، دام و مراتع بوده است. داده
طالعات از ورود ا پس ول تشکیل گردید های اولیه در نرم افزار اکسشهرستان استان خراسان جنوبی است. بانک داده 11جغرافیایی مورد مطالعه، 
ها نی دادهر تحلیل پراکنش مکادهای خروجی گردید. ها و تهیه نقشهاقدام به تحلیل فضایی دادهGeoDa و  ArcMapالزم به محیط نرم افزار 

 ( استفاده شد.HotSpotاستار )الگوی اورد جی -ی گتیساز آماره
ه نشان محاسبه شد zکند. نمره اده میها استف، برای کلیه عوارض موجود در داده(G* -جی استار)ی گتیس اورد های داغ از آمارهتحلیل لکه

ال داشته باشد جالب ی مقدار باار عارضهگبندی شده است. در چارچوب این تحلیل، اها با مقادیر زیاد یا کم خوشهدهد که در کدام مناطق دادهمی
سایه آن از های همرضهو هم عا شود که هم خود عارضهای لکه داغ تلقی میو مهم است، اما بدین معنا نیست که یک لکه داغ باشد. عارضه

ی با جمع مسایه آن به طور نسبهبرای خروجی نهایی زمانی به دست خواهد آمد که مجموع محلی عارضه و  zنظر آماری معنادار باشد. امتیاز 
 (.Rogerson,2006; Getis and Ord,1992ها مقایسه گردد )کل عارضه

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 81 ستان خراسان جنوبیاتوسط مرکز آمار ایران، جمعیت ییالقی عشایر  1387سال براساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور در 

توان به طوایف بهلولی، استان می از عمده طوایف .است( خانوار14231)نفر  74266ت قشالقی عشایر این استانخانوار( و جمعی15331) نفرهزار 
وبدار، سارانی و اهیرودی، چسروی، مخمرده، ناروئی، چشک، طاهری، ناصری، عرب، بارانی، عنانی، نخعی، بهمدی، ایلخانی، اردنی، جمالزهی، ده

 د.رونالق و قشالق میو در این پهنه سرزمینی و حتی نواحی مجاور به یی ستان پراکنش یافتهشهر 11نهتانی نامبرد که در سطح 
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 . نقشه موقعیت استان خراسان جنوبی1شکل 

 

 ها و بحثیافته
 اول، نیروی کار

مول نیروی شودن دایره ب ت، بسیطترین این تمایزاهای زیست بشر دارد، یکی از مهمهای قابل توجهی با دیگر گونهزندگی عشایری تفاوت
یین ر( از سنین بسیار پاپسر و دخت اعم از)کار خانوار آن نسبت به نیروی کار در دو جامعه روستایی و شهری است. در جامعه عشایری، افراد خانوار 

ام شیردوشی ها به هنگبزغاله ها وکنند؛ گاهی این نقش به صورت نگهداشتن برهنقش میهای تولیدی خانوار ایفای سالگی( در فعالیت 5و  4)
 ن نمود که نیروی کار در عشایرتوان با اندکی اغماض بیاسان میبدین (.119: 1382)محمدی، بوده یا چرای آنها جدای از گله اصلی است

ر سال دکشور  شایرمومی ععمترادف با جمعیت کل عشایر ساکن در هر کانون عشایری است. در استان خراسان جنوبی طبق آخرین سرشماری 
بر (. 2قشالقی داشته است )جدول  هزار نفر در موقعیت 74خانوار در موقعیت ییالقی و بیش از  15331هزار نفر جمعیت عشایری در  81، 1387

وده ب خانوار 16155کن ییالقات( تعداد خانوار عشایری کل استان )جمعیت سا 1399اساس آمار اداره کل امور عشایری خراسان جنوبی در سال 
 ، توزیع شهرستانی آن نمایش داده شده است.2که در شکل 

های ای که شهرستانهای استان به طور یکسان نبوده است؛ به گونهپراکنش عشایر در شهرستانها مؤید این واقعیت است که بررسی
صد از کل جمعیت عشایری استان، بیشترین سهم در 16.26درصد و  20.17درصد،  22.41درمیان، نهبندان و زیرکوه به ترتیب با برخورداری از 

 0.61چون بشرویه و بیرجند با همهایی های عشایری دانست. از سوی دیگر، شهرستانها را شهرستانتوان آنجمعیتی را دارند و به نوعی می
نواحی شرقی استان چنین هم های دارای کمترین جمعیت عشایری استان هستند.درصد از کل جمعیت عشایری، شهرستان 0.79درصد و 

فرهنگی نیز  –توان مشاهده نمود که به لحاظ اجتماعی المللی، عمده تجمع و حضور عشایر را میخراسان جنوبی یعنی مجاور با مرزهای بین
فته است. طبق صورت گر 1387توان پیوندهایی را میان عشایر داخلی با عشایر ساکن در افغانستان یافت. آخرین سرشماری عشایر در سال می

درصد بیان شده است که  70.2سال عشایری استان )به احتساب شهرستان طبس(  6های صورت گرفته، نسبت باسوادی جمعیت باالی بررسی
 اند. سال باسواد بوده 6درصد از زنان باالی  65درصد از مردان و  77به لحاظ جنسیتی 
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جموع استان دهد در مینشان م هاوان به بعد خانواری آنان اشاره داشت که بررسیتاز دیگر مشخصات اجتماعی طوایف و عشایر استان می
نفر  4.5 ه عشایر شهرستان سرایان بابفضایی مربوط  -که کمترین آن به لحاظ مکانی بودهنفر  5.3میزان بعد هر خانوار عشایری به طور متوسط 

ناخته شوان قطب عشایرنشین استان توان گفت شهرستان درمیان به عناین رو می . ازاستنفر  6و بیشتر میزان مربوط به شهرستان درمیان با 
 .(3)شکل  های سنتی مربوط به جامعه عشایری در آن برقرار استشود که هنوز بسیاری از ویژگیمی

خود  اکثراً در ایرن عشاند، ایهای عشایری استان که طوایف و جمعیت عشایری زیادی در آن سکنی گزیدهبه طور کلی در شهرستان
لوفه تابستانی و تأمین ع دن ییالقای نیز از سیستان و بلوچستان و خصوصاً شهر زابل جهت گذرانگذرانند و عدهشهرستان امورات خود را می

، سنجرانی، ینی، سارانامل: اردکنند شآیند. عمده طوایفی که از زابل کوچ میهای خویش به شهرستان بیرجند و اطراف شهر بیرجند میدام
-بر می وایل تیرماه به زابلماه و تا ااخر خردادماه به بیرجند کوچ کرده و در اوباشند. این عشایر در اوایل فروردینمرده میجمالزهی، براهویی و ده

 گردند.
 

 (1387. آمار جمعیتی عشایر استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان )2جدول 

 محدوده

 عشایر قشالقی عشایر ییالقی

 بعد خانوار

نسبت جمعیت 

عشایر به کل استان 

 )درصد(
 جمعیت خانوار جمعیت خانوار

 14.97 4.9 7595 1575 15644 3193 سربیشه

 20.17 5.1 15129 3006 16190 3192 نهبندان

 22.41 6.0 17212 2862 17590 2895 درمیان

 16.26 5.5 13156 2455 12083 2126 زیرکوه

 8.00 4.5 6473 1422 5950 1326 نسرایا

 7.68 5.9 5774 991 6146 1016 قاین

 3.70 4.5 2714 594 3026 673 خوسف

 3.36 4.7 2826 584 2393 515 فردوس

 2.06 4.6 2374 523 825 178 طبس

 0.61 4.7 387 89 553 112 بشرویه

 0.79 5.2 626 130 600 105 بیرجند

 100 5.3 74266 14231 81000 15331 استان

 1387منبع: مرکز آمار ایران، 
 

 
 های خراسان جنوبینمودار مقایسه تعداد خانوار عشایری ساکن در شهرستان .2شکل 
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 های خراسان جنوبینقشه توزیع درصدی جمعیت عشایری در شهرستان .3شکل 

 

 دوم، دام
کره  را بر روی بک معیشتیبه طوری که علت اصلی وجود این س؛ است "دامداری"ترین منبع اشتغال و کسب درآمد جامعه عشایری، مهم

ن خراسان شایری استادر جامعه ع سان بررسی وضعیت برخورداری از دام. بدیندانست نشینانکوچ "اقتصاد متکی بر دام"توان همین خاکی می
نگین در اختیار این بخش از سرأس دام  345ر و هزا 21رأس دام سبک و  825هزار و  44میلیون و  1( در کل 5و  4جنوبی نشان داد )شکل 

ن به ترتیب رجند و قاییان، بیهای درمباشد. از حیث وضعیت توزیع فضایی دام سبک عشایر در نواحی خراسان جنوبی، در شهرستانجامعه می
غالب دام تحت  ینهوگدام سنگین،  بود. توان شاهدبیشترین فراوانی و در فردوس و خوسف نیز کمترین میزان برخورداری از دام عشایری را می

نیمه کوچ رو یا  ی از عشایرر بین برخهای عشایری جنب کویر نگهداری شتر و دباشد با این وجود، در برخی از زیستگاهنشینان نمیمالکیت کوچ
هایی در شهرستان ام سنگین وی از دوردارتوان شاهد بیشترین برخاسکان یافته نیز نگهداری گاو و گوساله معمول است. در شهرستان درمیان می

 توان دید.همچون نهبندان و فردوس نیز کمترین تعداد دام سنگین را می
 

 
 های خراسان جنوبینمودار مقایسه تعداد دام سبک عشایر در شهرستان .4شکل 

 .1399منبع: اداره کل امور عشایری خراسان جنوبی، 
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 های خراسان جنوبیسنگین عشایر در شهرستاننمودار مقایسه تعداد دام  .5شکل 

 .1399منبع: اداره کل امور عشایری خراسان جنوبی، 

 
ان اذعان نمود بیشترین تو( می6های خراسان جنوبی )شکل بر اساس نقشه توزیع درصدی کل دام عشایر )سبک و سنگین( در شهرستان

توان مال غرب میشه سمت چنین در قطر استان با کشیدگی از جنوب شرق بتجمع دام عشایر در ناحیه شمال شرق تا شرق استان است. هم
شکسالی که به خسأله بروز لی با متوان گفت بخشی از وضع فعشاهد کمترین درصد برخورداری از دام عشایری بود که در ارتباط با علل آن می

 بد، توجیه نمود. یاسمت جنوب و غرب استان )به دلیل مجاورت با کویر مرکزی ایران( شدت می
 

 
 های خراسان جنوبینقشه توزیع درصدی دام عشایر در شهرستان .6شکل 

 
کنکاش سرانه دام به ازای هر خانوار عشایری در نواحی خراسان جنوبی ظواهر متفاوتی از سیمای توزیع دام در بین خانوارهای عشایری 

توان بیشترین سرانه را دید شایر از دام سبک )دام غالب(، در شهرستان بیرجند می(؛ به طوری که از حیث برخورداری ع4سازد )جدول آشکار می
ترین سطح قرار دارد؛ در عوض، ( در پایین3و این در حالی است که در همین شهرستان، درصد خانوارهای عشایری ساکن از کل استان )شکل 

که دارای باالترین تعداد خانوار عشایری ساکن است، کمترین سرانه دام را ( 3هایی همچون نهبندان، فردوس، زیرکوه و درمیان )شکل شهرستان
-ی اول به تفاوت سبک زندگی عشایر در نواحی مذکور مربوط است به طوری که در شهرستاندارد. دلیل این ناهمسانی و افتراق فضایی وهله
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تری اقدام به ازدواج نموده و تمایل کمتری به ترک فضاهای عشایری نهایی که شاهد بیشترین تعداد خانوار عشایر هستیم، جوانان در سنین پایی
های مرکزی به دلیل کنند. در مقابل در شهرستانها را به آنان واگذار میهای جوان، بخشی از دامها نیز برای حمایت مادی از زوجدارند. خانواده

غلی شهری به عنوان شغل مکمل و گاها پربازده )نسبت به دامداری های شمجاورت خانوارها به مرکز منطقه و امکان دسترسی به فرصت
ها جوان و فرزندان صورت های گله به زوجهای عشایری( برای جوانان، به نسبت دیگر نواحی کمتر تقسیم و واگذاری دامپرمشقت در کانون

تر نسبت به عشایر نواحی شرق و جنوب استان، امکان قویی بعدی، عشایر نواحی مرکزی به دلیل رانت مکانی و تمکن مالی گیرد. در وهلهمی
 نگهداری تعداد دام بیشتری )حتی در شرایط خشکسالی حاکم( دارند.

 
 )رأس(های خراسان جنوبی سرانه دام به ازای هر خانوار عشایری در شهرستان .3جدول 

محدوده   سرانه دام سنگین سرانه دام سبک 

 4 728 بیرجند

 1 214 بشرویه

 7 182 طبس

 1 65 قاین

 3 59 خوسف

 1 54 سربیشه

 1 53 سرایان

 2 49 درمیان

 2 39 زیرکوه

 0.06 33 فردوس

 0.04 32 نهبندان

 1 65 کل استان

 .1399منبع: اداره کل امور عشایری خراسان جنوبی، 
 

 سوم، مرتع
یری استان کل امور عشا اداره کیفیت مراتع از پایگاه دادهمرتع از حیث کیفیت و میزان در دسترس دارای اهمیت است. به منظور سنجش 

-توسط، خوب و عالی( دستهسطحی )خیلی ضعیف، ضعیف، م 5استفاده شده است که در آن متخصصین مربوطه، وضعیت مراتع را در قالب طیف 

نچه عیف و خیلی ضعیف است. چنافیت مراتع ضدرصد نواحی استان خراسان جنوبی کی 80( در بیش از 7ها نشان داد )شکل بندی نمودند. بررسی
در شرایط  ز ناهمسانیتان( نیپوشی شود، به لحاظ دسترسی به مراتع )وسعت مرتع تحت اختیار عشایر هر شهرساز مسأله کیفیت مراتع چشم

 و در بشرویه بیشترین وسعت مراتع توانهای زیرکوه، نهبندان و سربیشه می(؛ به طوری که در شهرستان8های بارز است )شکل کنونی از ویژگی
 و بیرجند نیز کمترین وسعت مراتع تحت اختیار را دید. 
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 (1399های خراسان جنوبی )سال نمودار مقایسه کیفیت مراتع در شهرستان. 7شکل 

 

 
 (1399ال س -های خراسان جنوبی )هکتارنمودار مقایسه وسعت مراتع شهرستان .8شکل 

 .1399شایری خراسان جنوبی، منبع: اداره کل امور ع

 

 
 های خراسان جنوبینقشه توزیع درصدی مراتع در شهرستان .9شکل 
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های آن، ه است. در بین شهرستانهکتار برآورد شد 168( حدود 4در استان خراسان جنوبی سرانه مراتع به ازای هر خانوار عشایری )جدول 
یگر، کمترین دت. از سوی شاره داشاتوان به نواحی زیرکوه، سرایان، خوسف و بیرجند میطبس باالترین سطح سرانه را دارد و در مراتب بعدی 

 هکتار است.  2/27میزان سرانه به ازای هر خانوار عشایری در شهرستان درمیان بوده که برابر 
 

 )هکتار(های خراسان جنوبی سرانه مرتع به ازای هر خانوار عشایری در شهرستان .4جدول 

محدوده   انه مرتعسر 

 530.4 طبس

 300.2 زیرکوه

 235.6 سرایان

 231.6 خوسف

 210.6 بیرجند

 200.8 سربیشه

 172.3 فردوس

 139.8 نهبندان

 127.9 قاینات

 113.1 بشرویه

 27.2 درمیان

 168.1 کل استان

 .1399منبع: اداره کل امور عشایری خراسان جنوبی، 
 

 های اقتصاد عشایریبنیانشکاف 
ام در دورداری از حاظ برخلدهد به های داغ/سرد بر روی عناصر بنیادین ساخت اقتصاد عشایری در خراسان جنوبی نشان میلکه تحلیل
سایی شده در فضا د شناری ستنها لکه ها را دارد.برخورداری از دامها، ناحیه شمال شرق و شرق استان به طور معناداری بیشترین سطحشهرستان

 ی داغ و سردیراتع نیز هیچ لکه(؛ در دو مقوله وسعت و کیفیت م10رین سطح برخورداری از دام( در بشرویه بوده است )شکل )به معنای کمت
رخورداری از رتباط با بامتاز در های خراسان جنوبی به طور معناداری نه شاهد هیچ وضعیت ممعنا که در شهرستانشناسایی نشده است. بدین

-مجاورت وثی بر فضا ضعیت خنوای وجود دارد که در شرایط محرومیت مطلق باشد و در کل یک یر هستیم و نه ناحیهمنابع مرتعی برای عشا

-واحی خراسان جنوبی در شهرستانن(. نیروی انسانی عشایر در 12و  11های نواحی به لحاظ برخورداری از مراتع برای عشایر حاکم است )شکل 

-هرستانشت. همچنین ر آن اسداند که مؤید تجمع نیروی کار یا جمعیت عشایری لکه داغ تشکیل داده های جنوب شرق به طور معناداری یک

ن است آای پیرامون ههرستانی سرد در شمال استان تشکیل داده اند که مبین کمترین در این نواحی و شهای سرایان و بشرویه یک لکه
نوبی، جتان خراسان های اسستانشود این است که در شهرهای ترسیم شده حاصل میقشهترین نکته قابل تأمل که از تطبیق ن(. مهم13)شکل 

ضعیت مراتع از ری دارد، ومعنادا ای که دام عشایر تجمعانطباق فضایی بین عناصر رکنی اقتصاد عشایری وجود ندارد. به عبارتی، آن نواحی
ستقرار ندارد. به ام باشد، ادری به مده عشایر استان در جایی که دسترسی حداکثظرفیت باال و معناداری برخوردار نیست. همچنین نیروی کار ع

 یست.رخوردار ننشینی )دام و مرتع( بای کوچهای اقتصادی پایهتعبیر دیگر، جمعیت عشایری از دسترسی مطلوبی به فرصت
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 های خراسان جنوبینقشه هات اسپات دام عشایر در شهرستان .10شکل 

 

 
 های خراسان جنوبینقشه هات اسپات وسعت مراتع در شهرستان .11ل شک
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 های خراسان جنوبینقشه هات اسپات کیفیت مراتع در شهرستان .12شکل 

 

 
 های خراسان جنوبیهات اسپات نیروی کار عشایر در شهرستان نقشه -13شکل 

 

 گیرینتیجه
های نخست برای این منظور، ای دارد. از گامها و الزامات عدیدهاه جامعه عشایری، بایستهریزی و هدایت امور در راستای ارتقا سطح رفبرنامه

درک شرایط حاکم بر فضا به ویژه در بعد اقتصادی است. بدین منظور، تالش گردید با پایش و کنکاش سه رکن اساسی اقتصاد عشایری شرق 
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گانه مذکور های حاکم بر فضا از حیث سه)جمعیت عشایری(، به بازنمایی شکاف کشور )استان خراسان جنوبی( یعنی دام، مرتع و نیروی کار
 پرداخته شود.   

للی مشاهده المای بینا مرزهبتوان مجاور از حیث نیروی انسانی و تجمع عشایر استان خراسان جنوبی، عمده تجمع و حضور عشایر را می
عشایر به عنوان  ست. دامداریتوان جیما میان عشایر داخلی با عشایر ساکن در افغانستان فرهنگی نیز پیوندهایی ر –نمود که به لحاظ اجتماعی 

اد که در هر حالت اولویت اول ( نشان د1399پور )و شاطری و حجی (1391یاسوری و کشوری )ها همانند نتایج مطالعات فعالیتی که بررسی
-ه ظرفیتبشایری بنا عوارهای برخی خانمنطقه مورد مطالعه به دام سبک دارد. عشایر برای اشتغال و کسب درآمد است، وابستگی شدیدی در 

اوانی دام در فر تطبیقی ن الگوینمایند. نکته قابل توجه این است که در کل استاهای مکانی موجود اقدام به نگهداری دام سنگین نیز می
-ع و چالشتع از موانیفی مراع مبین این بوده است که محدودیت کها بر حسب دام سبک و سنگین، یکسان است. بررسی وضعیت مراتشهرستان

 فزوده است.اسان جنوبی احی خرامسأله خشکسالی بر شدت محرومیت از مراتع باکیفیت در نو اقتصاد عشایر خراسان جنوبی است. های عمده در
شکور و که مانطور هز این رو، ادارد.  کمترین سرانه دام راهمچنین از حیث وسعت نیز، وسیع ترین مراتع در اختیار ناحیه ای است )زیرکوه( که 

حدود، امکان کیفیت و م ل مراتع کممطالعه خود اذعان داشتند، عشایر دچار ضعف مالی رو به تزاید هستند زیرا به دلی نیز در (1389رضایی )
ر از چرا در مراتع دام به غی ن خوراکهای تأمیگیری از روشنگهداری یا رشد دام چندان میسر نیست؛ به سبب تورم نیز عشایر چندان امکان بهره

 گردند. ترین رکن مولد اقتصاد عشایری )یعنی فروش یا ذبح دام( میندارند و سپس مجبور به تعدیل اصلی
ن و متوازنی از مساسترسی هاد که دهای سه گانه مرتع، دام و نیروی کار در جامعه عشایری استان خراسان جنوبی نیز نتیجه دانطباق الیه

عشایری در  دین اقتصادرکان بنیافضایی بین ا –ها( وجود ندارد. به عبارتی، عدم تناسب مکانی این سه الیه در سطح استان )بین شهرستان
اقتصاد سعه وتبر سرراه  انعی جدیها است که نابرابری شدید فضایی را به وجود آورده و مهای موجود در این زیستگاهاستان، یکی از شکاف

ط طبیعی و محی یپیکرهر بکمترین فشار را که  بعنوان شیوه سکونتیکه زندگی عشایری توان نتیجه گرفت سان میبدین است. عشایری
 ویکرد آمایشتوسعه با ر ریزیرنامهباست، نیاز مبرم به  "دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی کشور"ی معیشتی تنها گونه و فضا دارد مدیریت

های عشایری با نوننده بین کاابری فزایای نابردارد؛ چراکه امروز ضمن وجود گونه هاها با هدف کاهش نابرابریها و ظرفیتفضا از حیث فعالیت
د. توان بوز میاقتصادی نی یمینهبسیاری از روستاها و تمام شهرها، شاهد نابرابری درون بطنی فضاهای عشایرنشین بایکدیگر به ویژه در ز

ری از یک سو و قتصاد عشایاه بیشتر تواند بر ناپایدارسازی هرچهای دو سطحی ذکر شده میاستمرار وضع موجود و تعمیق یافتن شکاف نابرابری
 همچنین بروز عواقب اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی از دیگر سو منجر شود.  

 

 منابع
هر )مطالعه ی موردی: کالن ش ار شهری(. نابرابری های درآمدی و رفاه پاید1390حمیدرضا ) ،ثیوار و علی ،زنگی آبادی ،مسعود ،تقوایی ،محمود ،کبریا

 .106-83: صص (1)9 ،جغرافیاوتوسعه ناحیه ایشیراز(. 

ر عشایر ان اموسازم ، انتشاراتعشایر مجموعه مقاالت سمینار استراتژی توسعه زندگیبررسی اقتصادی اجتماعی اسکان عشایر،  (.1369)اولیائی، اسماعیل 
 ایران.

ان کهنوج(، هرستجازموریان، ش-دی عشایر سامانه درزه، زیست بوم هامون)مطالعه مور -(. آنالیز اقتصاد تولید و درآمد عشایر1386بخشی جهرمی، آرمان )
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ABSTRACT 
Introduction Nomadism has a productive and developmental economy. The irreplaceable 

functioning of the nomadic economy and products causes the improvement and transformation of 

this part of the national economy to always be an important effort. Despite the importance of the 

nomadic productive economy, there are serious challenges facing the country's nomads, so that many 

of them have either left this field of activity or are dissatisfied with employment in this field. Spatial 

inequalities and gaps are among the priority issues related to the nomadic economy that have 

received less attention. South Khorasan province is one of the nomadic regions which is in the fifth 

row of the country. 

Purpose of the research: In the present study, an attempt has been made to analyze the current 

situation in terms of distribution and spatial enjoyment of the main elements of nomadic economy 

(labor, livestock and rangeland) in order to better understand spatial inequalities in nomadic areas of 

South Khorasan province. 

Methodology The present research has an applied nature and in terms of method is descriptive-

analytical and in-depth. Research data have been collected based on documentary studies. The initial 

database was created in Excel software and after entering the necessary information into ArcMap 

and GeoDa software, spatial data analysis was performed and output maps were prepared. 

Geographical area of research In this research, the geographical territory includes the nomads of 

the cities of South Khorasan province. 

Results and discussion Following the adaptation of the information of the three pillars of pasture, 

livestock and labor in the nomadic spaces of South Khorasan, the results showed that there is no 

equal and balanced access to these three important pillars in the cities; So that the areas with the 

most livestock are not very rich in terms of manpower and pasture. 

Conclusion Finally, it can be said that the deepening of inequality and spatial rupture in terms of the 

foundations of the nomadic economy is an epidemic in space. Therefore, it is necessary to plan 

development with a space management approach in terms of activities and important capacities of 

the nomadic economy in order to reduce inequalities. 
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