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  تعاریف و مفاهیم

  کوچنده عشایر
  :شود که حداقل سه ویژگی زیر را داشته باشند عشایر کوچنده به مردمی گفته می

  اي  قبیلهاجتماعی ساخت -1
  اتکاي معاش به دامداري-2
  شیوه زندگی مبتنی بر کوچ-3

  :هاي زیر ضروري است ویژگی فوق، توجه به نکتهدر ارتباط با سه 
دانـد و غالبـاً بـه آن مباهـات      تر و معموالً خویـشاوند مـی   اش را متعلق و وابسته به یک گروه اجتماعی بزرگ    هر فرد این جامعه خود و خانواده       -

  . است»طایفه«طور معمول  تر به کند که نام این گروه بزرگ می
ش عشایر کوچنده وجود داشته باشد، حالت فرعی و جنبی دارد، مانند زراعت محصوالت اصلی چون گنـدم و جـو و    اگر منابع دیگري براي معا   -

  .یا تولید مصنوعاتی مانند قالی و خورجین
 و از یگـر  داي به نقطـه  چرانند، لذا با تغییر فصل از نقطه ها را در مراتع طبیعی می    هایی است که آن      چون معیشت عشایر کوچنده متکی بر دام       -

ها ممکن است تـا بـیش    برند که فاصله آن کنند و فصل سرد را در قشالق و فصل گرم را در ییالق به سر می  دیگر کوچ می اي به منطقه    منطقه
  .از پانصد کیلومتر باشد

  یلا
 در یـک   حد هـستند و معمـوالً     مت یکدیگر با …و دالیل اجتماعی، سیاسی   خویشاوندي یا  خونی و  هم علت هاي متعددي است که به     امل طایفه ش

 .دارنـد  سببی نسبی و هاي دور با هم خویشاوندي معموالً هاي یک ایل طایفه .کنند  زندگی می،آید می حساب ایل به محدوده جغرافیایی که قلمرو 
 آداب و رسـوم و  ویش،گ .تشکیل ایل بدهند و سیاسی متحد شوند هاي اجتماعی و به ضرورت داشتن خویشاوندي بنا بدون ممکن است    بعضاً هم 

 .بسیاري یکسان است موارد یک ایل در هاي مختلف شیوه زندگی طایفه
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  طایفه
 در و دارنـد  نزدیـک  و هم خویـشاوندي دور    با است که غالباً   اجتماعی عشایر، طایفه است که شامل جماعتی       ترین چارچوب  ترین و مهم   مشخص

خـود نـام    طایفه از  غالباً،تعلقش در بیان وابستگی و عشایري فرد .رسند  می مشترکی   به مبناي  یسبب یا ی نسب طور   به چند یا چندین نسل پیش    
 .برد می

  طایفه مستقل
  .شده استنامیده  ستقلم طایفه  نبوده، که جزو ایلیاي هر طایفهدر این سرشماري 

  استان محل استقرار
  .شود ، استان محل استقرار نامیده میانندگذر کوچنده، دوره ییالقی و یا قشالقی خود را در آن می استانی که عشایر

  ییالق
 .گویند می »سردسیر ییالق یا« برند می آن بسر در تابستان را قسمتی از تمام یا عشایر حدوده زیست و قلمرو جغرافیایی کهم

  قشالق
  .نامند می »گرمسیر اقشالق ی« برند می آن بسر در قسمتی از زمستان را تمام یا عشایر قلمرو جغرافیایی که حدوده زیست وم

  کوچ عشایري
 این کوچ معمـوالً . شود ، کوچ عشایري نامیده میچراي دامبراي منابع طبیعی  از هدف استفاده با اي به نقطه دیگر نقطه عشایري از حرکت خانوار 

ایـل   مراه با هییالق و قشالق و برعکس، تاریخی و معمولی، بین طور  بهو  سرپناه قابل حمل     بنه، اثاث منزل و    همه اعضاي خانوار، بار و     شرکت   اب
  .دهد مفهوم کوچ نمی در کوچ تغییري بودن مسیر بلند کوتاه یا .گیرد می آن انجام هایی از رده طایفه یا و

  کوچ سیرم
 .نامند می به قشالق و برعکس را مسیر کوچ آن واحدخط سیر حرکت واحد کوچنده از ییالق 

  خانوار
 ایـن  بنا بر. خورند خرج هستند و معموالً با هم غذا می  هم یکدیگرکنند، با شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می  خانوار از چند نفر تشکیل می     

کـه بـه     فـردي . خانوار لزوماً با خانواده یکی نیـست ، به عبارت دیگر.الزم نیست که اعضاي یک خانوار با یکدیگر رابطه خویشاوندي داشته باشند    
  .شود  نیز، خانوار تلقی میکند تنهایی زندگی می

  کوچندهي خانوار عشایر
  . کوچنده، خانواري است که عضو جامعه عشایر کوچنده باشديخانوار عشایر

  سن
  .هاي کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است منظور از سن، تعداد سال
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  باسواد
نند و بنویسند، خواه مدرك رسمی داشته یا نداشته باشند، باسـواد تلقـی   اي را بخوا    توانند به فارسی یا هر زبان دیگري، متن ساده          کسانی که می  

  .شوند سوادآموزان نهضت سوادآموزي نیز باسواد محسوب می. شوند می

  در حال تحصیل
هـاي علمیـه و    طـالب حـوزه  . هاي رسـمی آموزشـی کـشور بـه تحـصیل مـشغول باشـند        شوند که طبق برنامه افرادي در حال تحصیل تلقی می   

  .شوند موزان نهضت سوادآموزي نیز در حال تحصیل محسوب میسوادآ

  کار
 .صورت گیرد) نقدي نقدي یا غیر (درامدهر فعالیت فکري یا بدنی است که قانوناً مجاز باشد و به منظور کسب 

  وضع فعالیت
 بـا توجـه بـه     از این نظر وهر یک از افراد . است بوده روز پیش از مراجعه مأمور سرشماري مورد نظر        7در این سرشماري، وضع فعالیت افراد در        

  :گیرند هاي زیر قرار می  در یکی از گروه،تعریف کار
 روز پیش از مراجعه مأمور سرشماري حداقل یک ساعت کار کرده، هر چنـد در شـغل   7آن در   فردي که مطابق با تعریف کار و مصادیق          :شاغل

  :آیند حساب می عالوه بر این، افراد داراي شرایط زیر نیز شاغل به. شود معمولی خود کار نکرده باشد، شاغل محسوب می

ی در هفت روز گذشته بـه عللـی از قبیـل مرخـصی، بیمـاري،      کسانی که داراي شغلی هستند ول . اند  کسانی که در هفت روز گذشته کار کرده        -
  .اند و پس از رفع علت به کار خود ادامه خواهند داد را شاغل محسوب کنید  کار نکرده…تعطیلی محل کار و

 .اند ندارند، ولی در هفت روز گذشته حداقل یک ساعت کار کرده) دائمی( کسانی که شغل مستمر -
مـشروط بـر   ) بیکاران فصلی(اند  تند ولی در هفت روز گذشته به اقتضاي فصل و ماهیت فصلی کار خود، کار نکرده کسانی که داراي شغلی هس   -

  .که در جستجوي کار دیگري نباشند آن
  . مشغول به کار هستند…هاي دامداري، زراعت، باغداري و  مردان یا زنانی که در فعالیت-
شوند معموالً بسیاري از زنان عشایري در امور دامداري مشارکت دارند  عهده دارند، شاغل محسوب می   زنان شاغلی که اداره امور خانه را نیز بر           -

  .شوند و شاغل محسوب می
کارکنـان فـامیلی   (کننـد    افرادي که بدون دریافت مزد، در کسب و کار یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارند کار مـی            -

 بدون دریافت مزد به سایر اعضاي خانوار …طور معمول زنان و نوجوانانی هستند که در کارهاي دامداري، کشاورزي و              به این افراد ). بدون مزد 
 .کنند کمک می

 براي فروش یا مـصرف خـود یـا خـانوار خـود      …بافی، حصیربافی و بافی، گلیم هایی نظیر قالی  افرادي که براي تولید کاالهاي بادوام به فعالیت        -
 .تندمشغول هس

  .کنند شود و از این بابت مزد و حقوق دریافت می  افرادي که خدمت در بسیج شغل آنان محسوب می-
  . افرادي که در حال انجام خدمت وظیفه هستند-

  .اند آیند و در هفت روز گذشته در جستجوي کار بوده  نمیحساب بهافرادي که شاغل  :بیکار جویاي کار
  .شوند هاي رسمی آموزشی کشور محصل تلقی می شوند و طبق برنامه جویاي کار محسوب نمیکسانی که شاغل و بیکار  :محصل
داري مـشغول   آیند و بنا بر اظهار پاسـخگو، در هفـت روز گذشـته بـه خانـه       نمیحساب بهکسانی که شاغل، بیکار جویاي کار و محصل         :دار  خانه
  .اند بوده

هاي مـستمري ماننـد حقـوق    درامـد شـوند و   دار محـسوب نمـی   ویـاي کـار، محـصل و خانـه    کسانی که شاغل، بیکـار ج     : بدون کار  درامدداراي  
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  . دارند… امالك و مستغالت، سود سهام ودرامدبازنشستگی، حقوق وظیفه، 
  .گیرند هاي باال قرار نمی کسانی که از نظر وضع فعالیت در هفت روز گذشته در هیچ یک از گروه :سایر

  وضع زناشویی
  :شوند فراد از نظر وضع زناشویی به چهار گروه زیر تقسیم میدر این سرشماري ا

که هنگام سرشماري با همسر خود زنـدگی مـشترك داشـته باشـند یـا نداشـته        اند، اعم از این زنان یا مردانی که عقد ازدواج بسته     : داراي همسر 
  .شوند  داراي همسر محسوب می،باشند

اثر فـوت شـناخته    همسر بر  بی،اند  ازدواج نکردهشان فوت شده است و تا زمان سرشماري مجدداًزنان یا مردانی که همسر : بی همسر بر اثر فوت    
 .شوند می

همـسر بـر اثـر      بـی ،انـد   ازدواج نکـرده زنان یا مردانی که از همسر خود بر اثر طالق جدا شده و تا زمان سرشماري مجدداً: بی همسر بر اثر طالق  
 .شوند طالق تلقی می

 .شوند  هرگز ازدواج نکرده شناخته می،اند   زنان یا مردانی که تا زمان سرشماري همسر اختیار نکرده:ردههرگز ازدواج نک

  سرپناه
 کـه  حمـل  سرپناه قابل. ساخت و در آنجا دوباره برپا   حمل کرد  را جمع کرده از محلی به محل دیگر        آن توان  خانه عشایري است که می     ،سرپناه

 .دارد هاي گوناگون وجود است به اشکال و نام معه عشایريشاخص عینی کوچ و عضویت در جا

  ساختمان معمولی
هـاي روسـتایی    خانـه  مـشابه الاقـل  سخت است که از نظر شیوه ساخت      صالح م در این طرح، بناهاي ساخته شده از       منظور از ساختمان معمولی   

 .منطقه باشد

  ساختمان عشایري
بـراي اسـتفاده در دوره   ، »گـل  سـنگ و «مصالح محلی ماننـد   استفاده از با ایی است که عشایربناه، »ساختمان عشایري« در این طرح منظور از    

  .و فقط در مدتی از سال قابل استفاده استسازند  قشالقی می استقرار ییالقی یا

  سوخت مصرفیترین  عمده
 از سـایر  تـر  بـیش  ایجاد گرمـا  یاي پخت و پز ترین سوخت مصرفی خانوار، سوختی است که نقش آن در مصرف توسط خانوار برا            منظور از عمده  
  .ها باشد انواع سوخت

 صنایع دستی خانوار

مـصنوعاتی را در خـانوار تولیـد کـرده باشـند تحـت عنـوان        ) ییالق و قشالق گذشـته  (طور معمول در طول سال        اگر یک یا چند عضو خانوار به      
 :سرشماري به شرح زیر بوده استصنایع دستی خانوار در این . دستی خانوار محسوب شده است صنایع

 30عـرض   قطعـاتی بـا   جـاجیم در . اسـت  هـا  تفـاوت ورنـی و جـاجیم در عـرض آن    . ابریشم پشم یا از جنس   اي است مشابه جاجیم      بافته :ورنی
 هـاي  انـدازه   نی درمعمول ور طور به. متر است 2  تا1که عرض ورنی بین     دوزند در حالی   می به هم  شود و سپس قطعات آن را      بافته می  متر سانتی

 .شود متر بافته می 2× 25/2 یا 1× 5/1
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 زنـان عـشایر   عرض توسـط  کم صورت قطعات مستطیل شکل بلند و پالس به. باشد هایی از موي بز می رشته پود آن اي است که تار و  بافته :پالس
سـرپناه قابـل حمـل     یـا  »سیاه چادر«آورند که همان  میبه دست  دوزند و قطعه بزرگی  ها به هم می    کناره از سپس این قطعات را    .شود بافته می 

  .شود بر افراشته می فلزي هاي بزرگ چوبی یا ها و سیخ ها، دیرك چوب عشایري است که با طناب،
ا از است ساده و ی رویه آن ممکن  . گیرد چهارپایان قرار می   باشد که روي گرده    حمل اسباب و اثاث می     خورجین وسیله  : توبره و مشابه   ،خورجین

هـا مـورد اسـتفاده قـرار      آن ها، و مانند ناها، سارب  ناچوپ مخصوصاً اي است که براي حمل وسایل توسط اشخاص        کیسه توبره. جنس قالیچه باشد  
 .شود تغذیه به گردن دام آویخته می براي گیرد و یا می

عـشایر بختیـاري    در دوزند، این شبه پالتو شبیه به پالتو می شاکیکنند که از آن پو  اي تهیه می   بافته پشم یا کرك بز،    اي از  با خامه  :برك چوقا یا 
  .دیگر وجود دارد هاي در جاهاي دیگر نیز مشابه آن به نام .گویند  می»برك« عشایر جنوب خراسان آن را شود و  نامیده می»چوقا«

  برداري کشاورزي بهره
ر آن یک یا چند فعالیت کشاورزي تحت یک مـدیریت قـرار داشـته و اداره     از یک واحد تولید کشاورزي که د     است برداري کشاورزي عبارت    بهره

هاي کشاورزي مورد نظر در این سرشماري، منحـصراً شـامل    فعالیت.  مشترك باشدطور بهبردار  امور فنی و اقتصادي آن بر عهده یک یا چند بهره  
  :اند برداري محسوب شده اند، بهره  شرایط زیر بودهدر این سرشماري فقط واحدهایی که داراي. دامداري، زراعت و باغداري است

  .ها براي فروش بوده است واحدهایی که تولید آن -1
 :ها در حد زیر بوده است هاي آن واحدهایی که حداقل یکی از فعالیت -2

  )گوسفند و بز(دام سبک س أ ر2 و یا ) گاومیش و شتر،گاو(دام سنگین س أ ر1حداقل : دامداري -
 مربع زمین زیر کشت محصوالت ساالنه و یا آیش  متر400 حداقل: زراعت -
 )درختان مثمر و غیر مثمر(می ئمربع زیر کشت محصوالت دا  متر200حداقل : باغداري -

  بردار کشاورزي بهره
ي کـشاورزي  بـردار  برداري را به عهده دارد و سود و زیان بهـره  بردار کشاورزي فردي است که مسئولیت اقتصادي و فنی کارهاي بهره         بهره -

بردار کشاورزي در انجام مسئولیت خود با افراد دیگري نیز شریک باشد در این صورت هر یک از شرکا مشروط بـر             اگر بهره . متوجه اوست 
  .شود بردار محسوب می که عضو خانوار واحدي نباشد، یک بهره آن

  برداري کشاورزي عشایري انواع بهره
  .شود ه میربردار به تنهایی یا با کمک اعضاي خانوار او ادا وسیله یک بهره  به»اختصاصی« برداري بهره: برداري اختصاصی بهره -1
ها از خانوارهـاي عـشایري    شود که همه آن بردار اداره می  توسط دو یا چند بهره   »شریکی با عشایر  «برداري    بهره: برداري شریکی با عشایر     بهره -2

 .هستند
بـرداران از   شود ولـی همـه بهـره    برداري اداره می  توسط دو یا چند بهره»شریکی با غیر عشایر  «برداري    بهره: برداري شریکی با غیر عشایر      بهره -3

 .خانوار عشایري نیستند
اً بـرداري کـه صـرف    برداري، ساکن شهر یا روستا هستند و در این بهـره  برداران این نوع بهره ه بردار یا بهر بهره: برداري متعلق به غیر عشایر     بهره -4

 .شود بردار که عضو جامعه عشایر کوچنده هستند نگهداري می ها توسط چوپان یا بستگان بهره شامل فعالیت دامداري است دام

  تغییرات تعداد دام
  : شده، به شرح زیر است1387 تا اول ییالق 1386برداري از اول ییالق سال  هاي بهره عواملی که باعث ایجاد تغییر در تعداد دام

  . زنده به دنیا آمده است هر چند که بعد از تولد تلف شده باشد  منظور دام:شدهزاییده 
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هـایی را   انـد و نیـز دام   هاي تازه متولد شده که بعد از به دنیا آمدن تلف شده دام. در دوره زمانی مورد نظر استهاي تلف شده       منظور دام  :تلفات
 .مار آمده استبشاند جزو تلفات  که طعمه حیوانات درنده قرار گرفته

هـاي خریـداري    انـد جـزو دام   رایگان دریافـت کـرده   طور بهها   برداري  هایی که بهره    دام. هاي خریداري شده براي دامداري است        منظور دام  :خرید
مـا اگـر دام بعـد از     اانـد  اند جزو خرید منظور نشده برداري بالفاصله ذبح شده  از وارد شدن به بهرهلهاي خریداري شده که قب دام. اند  منظور شده 

 .برداري ذبح شده باشد، جزو خرید منظور شده است خرید و اضافه شدن به بهره

 رایگـان بـه دیگـران واگـذار     طـور  بـه برداري که گم شـده یـا    هایی از بهره دام. برداري است   هاي فروخته شده از موجودي بهره        منظور دام  :فروش
 .اند هحساب آمد رفته به هاي فروش اند، جزو دام شده

 دیده و   آسیب… دام هایی که بر اثر بیماري، تصادف و.اند برداران ذبح شده  بردار یا بهره    داري است که توسط بهره    رب  هایی از بهره     منظور دام  :ذبح
  .اند حساب آمده هاي ذبح شده به اند جزو دام بردار ذبح شده قبل از مرگ توسط بهره

ت که در ییالق و قشالق گذشته زایمان کرده باشد و از آن شیردوشی شده باشـد و شـیر حاصـل     دام شیردوشی شده دامی اس     :شیردوشی شده 
  . قرار گرفته باشدبرداري بهرهبراي فروش یا مصرف خانوار و یا تبدیل به مواد لبنی، مورد 

 پـشم و  1387 تا ابتـداي یـیالق   1386ق تعداد گوسفند و بره، بز و بزغاله و شتر و بچه شتر که طی دوره زمانی اول ییال             :پشم و موچینی شده   
  .اند موچینی شده باشند، جزو دام پشم و موچینی شده منظور شده
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  کار رفته در این نشریه  بههاي شاخص

  نسبت جنسی
ان بـه زنـان   در این نشریه نسبت تعداد مرد. شود صورت درصد بیان می  بهعبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان یا زنان به مردان که معموالً       

  :عبارت خواهد بود ازمنطقه  نسبت جنسی در آن ، تعداد زنان در یک منطقه جغرافیایی باشدF تعداد مردان و Mیعنی اگر . ارائه شده است

100×=
F
Mنسبت جنسی   

  نسبت باسوادي
  .تر  ساله و بیش6عبارت است از نسبت تعداد افراد باسواد به جمعیت 

  

صـورت   در آن سن یا گروه سنی به دست آمده و به) تر  ساله و بیش6(به کل جمعیت ر هر جامعه از تقسیم تعداد افراد باسواد    این نسبت د  
  .شود درصد بیان می

   فعالیتنرخ
  .تر بیشجمعیت ده ساله و کل به ) شاغل و بیکار( فعال تر بیش ده ساله و عبارت است از نسبت تعداد جمعیت

  

ـ    ) تر بیشده ساله و ( به کل جمعیت )شاغل و بیکار (سن یا گروه از تقسیم جمعیت فعال    این میزان در هر      دسـت  ه در آن سـن یـا گـروه ب
  .شود  درصد بیان میصورت بهآمده و 

  

  )شاغل و بیکار(تر فعال  جمعیت ده ساله و بیش
   فعالیتنرخ=                   ×100

  تر یشکل جمعیت ده ساله و ب

  جمعیت باسواد
  نسبت باسوادي=               ×100

  تر  ساله و بیش6جمعیت 



الف- خانوار و جمعیت عشایر کوچنده استان در تیر ماه سال هاي 1366، 1377 و 1387
دوره
667787667787استقرار

27……0……ییالقی
35……1……قشالقی

الف- خانوار و جمعیت عشایر کوچنده استان در تیر ماه سال هاي 1366، 1377 و 1387
دوره
667787667787استقرار

24417……4858……ییالقی
21937……4231……قشالقی

جمعیتتعداد خانوار

تعداد طایفه هاي مستقلتعداد ایل ها

8 



ب- جمعیت عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی استان بر حسب گروه هاي عمده سنی و جنس

درصدتعداد
عشایر دوره ییالقی

24417100,001239812019103,15جمع
023449,601163118198,48-4 ساله
522769,3211741102106,53-9 ساله

10287411,7715121362111,01-14 ساله
15341713,9917811636108,86-19 ساله
20302012,3715931427111,63-24 ساله
2523539,641172118199,24-29 ساله
3016696,8479887191,62-34 ساله
3514225,8269972396,68-39 ساله
4010574,3350854992,53-44 ساله
459593,9342653379,92-49 ساله
509693,9747449595,76-54 ساله
556802,7833734398,25-59 ساله
604291,76230199115,58-64 ساله

659483,88531417127,34 ساله و بیش تر
عشایر دوره قشالقی

21937100,001117110766103,76جمع
021219,6710611060100,09-4 ساله
520639,401071992107,96-9 ساله

10261811,9313871231112,67-14 ساله
15306913,9915911478107,65-19 ساله
20268012,2214231257113,21-24 ساله
2520419,301007103497,39-29 ساله
3015186,9273378593,38-34 ساله
3512915,8964464799,54-39 ساله
409754,4446650991,55-44 ساله
458743,9840247285,17-49 ساله
508283,7740242694,37-54 ساله
556132,7929431992,16-59 ساله
603871,76209178117,42-64 ساله

658593,92481378127,25 ساله و بیش تر

نسبت جنسی گروه هاي عمده سنی
مرد و زن

زنمرد
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پ- درصد باسوادان 6 ساله و بیش تر عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی استان بر حسب گروه هاي عمده سنی به تفکیک جنس

زنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

66,1971,8260,3567,6373,2361,79جمع
674,6474,3374,9774,9875,0374,94-9 ساله

1095,3095,9794,5796,0796,6195,45-14 ساله
1592,0793,0990,9592,9393,9791,81-19 ساله
2087,6291,2783,5388,7392,0684,96-24 ساله
2579,6487,7171,6382,0789,4774,85-29 ساله
3064,0574,5654,4265,8176,2656,05-34 ساله
3546,1357,8034,8549,1160,5637,71-39 ساله
4032,4546,4619,4937,5453,0023,38-44 ساله
4519,5030,0511,0721,9733,3312,29-49 ساله
5013,8322,785,2515,8225,127,04-54 ساله
559,5615,733,509,1414,634,08-59 ساله
608,1614,780,508,7915,311,12-64 ساله

656,019,980,966,2910,810,53 ساله و بیش تر

ت- درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی استان بر حسب گروه هاي عمده  سنی به تفکیک جنس

زنمردمرد و زنزنمردمرد و زن
42,5944,3840,6243,0645,4040,46جمعیت 6-24 ساله

671,8171,6771,9672,0172,2571,74-9 ساله
1075,8580,6270,5677,0182,3471,00-14 ساله
1530,2932,6827,6930,2133,4426,73-19 ساله
207,426,977,926,836,477,24-24 ساله

ث- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیش تر عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی استان بر حسب وضع زناشویی و جنس

زنمردمرد و زنزنمردمرد و زن
100,00100,00100,00100,00100,00100,00جمع

54,3453,0255,7154,6953,1556,30داراي همسر
2,971,034,962,961,044,96بی همسر بر اثر فوت
0,220,170,270,230,150,30بی همسر بر اثر طالق
42,0045,3938,4941,6545,2637,90هرگز ازدواج نکرده

0,480,390,580,470,400,54اظهار نشده

وضع زناشویی
دوره قشالقیدوره ییالقی

گروه هاي عمده سنی
دوره قشالقیدوره ییالقی

گروه هاي عمده سنی
دوره قشالقیدوره ییالقی
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ج- خانوارهاي عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی استان بر حسب طول مسیر آخرین کوچ از قشالق به ییالق

درصدتعداددرصدتعداد
4858100,004231100,00جمع

571,17210,50کوچ نکرده
10000 کیلومتر

230,0600-3 کیلومتر
4651,34721,70-5 کیلومتر

6300,62310,73-10 کیلومتر
111402,881323,12-15 کیلومتر
162675,502786,57-20 کیلومتر
211723,541493,52-30 کیلومتر
31330,68260,61-39 کیلومتر
401312,701784,21-49 کیلومتر
5068914,1865815,55-74 کیلومتر
752805,763147,42-99 کیلومتر

1003998,213147,42-149 کیلومتر
15052510.8155813.19-199 کیلومتر

200206742.55150035.45 کیلومتر و بیش تر

طول مسیر کوچ
دوره قشالقیدوره ییالقی
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چ- نسبت خانوارهاي عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی استان بر حسب استفاده از وسایل نقلیه موتوري در اختیار آن ها

دوره استقرار
موتور
سیکلت

سواري
وانت و 
باري

هیچ کدام

60,703,219,1231,95ییالقی
60,063,7610,0931,53قشالقی

درصدح- نسبت خانوارهاي عشایري دوره ییالقی و دوره قشالقی استان استفاده کننده از وسایل خانگی در اختیار

دوره استقرار
رادیو و 
رادیو
ضبط

تلویزیون

چراغ 
توري 

(نفتی یا 
گازي)

اجاق گاز
تنور 

پخت نان 
(گازي)

چراغ 
خوراك 
پزي 
(نفتی)

تلفن ثابتکولریخچال
تلفن 
همراه

هیچ کدامرایانه

56,1870,6344,9291,3123,9292,7564,9717,9930,9636,430,620,31ییالقی
56,8274,8547,5891,9624,8993,3869,9120,1833,7337,060,800,24قشالقی

درصدخ- توزیع نسبی خانوارهاي عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی بر حسب سوخت اصلی مصرفی

جمعدوره استقرار
هیزم و 
زغال 
چوب

سوخت 
حیوانی

نفت 
سفید و 
گازوئیل

گاز
سایر 
سوخت

 ها

بدون 
مصرف 
سوخت 
و اظهار 
نشده

ییالق
100,0036,410,827,4755,230,060پخت و پز
100,0034,400,7654,062,370,088,34ایجاد گرما

قشالق
100,008,200,0910,1281,470.120پخت و پز
100,009,740,3186,792,910.210,05ایجاد گرما
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درصدد- توزیع نسبی بهره برداریهاي  کشاورزي داراي دام عشایر دوره ییالقی استان برحسب نوع و فعالیت

جمعنوع بهره برداري
فقط 

دامداري
دامداري و زراعت

دامداري و 
باغداري

دامداري، زراعت 
و باغداري

سایر فعالیت ها1

100.0079.0713.672.634.490.14جمع
99.2378.8913.342.604.280.12اختصاصی

0.570.130.290.020.130.01شریکی باعشایر
0.150.040.020.010.080شریکی باغیرعشایر
×0.040.020.0200متعلق به غیرعشایر

1- زراعت و باغداري

درصدذ- توزیع نسبی بهره برداریهاي کشاورزي  داراي دام عشایر دوره قشالقی استان برحسب نوع و فعالیت

جمعنوع بهره برداري
فقط

 دامداري
دامداري و زراعت

دامداري و 
باغداري

دامداري، زراعت 
و باغداري

سایر فعالیت ها1

100.0076.1216.172.455.110,15جمع
99.3475.9615.922.434.900,14اختصاصی

0.440.090.200.010.120.01شریکی باعشایر
0,180.050.020.010.090شریکی باغیرعشایر
×0.050.020.0200متعلق به غیرعشایر

1- زراعت و باغداري

13 



ر- تعداد انواع دام بهره برداري هاي عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی استان

دوره استقرار
گوسفند و 

بره
بز و بزغاله

گاو و 
گوساله

گاومیش و 
بچه  

گاومیش

شتر و 
بچه  شتر

اسب و 
کره اسب

قاطر و استر
االغ و 
کره االغ

58947297226668491896219152646ییالقی
55630292264675492164250262418قشالقی

ز- مساحت اراضی کشاورزي  بهره برداري هاي عشایر دوره ییالقی و قشالقی بر حسب نوع استفاده از زمین 

دیمآبیدیمآبیدیمآبی

2137465027997854315جمع
55022118449544915ییالق
15872439195483940قشالق

ژ-  صنایع دستی خانوارهاي عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی استان بر حسب مقادیر تولید و فروش صنایع دستی

انواع صنایع دستی
تعداد کل 
خانوار

مقدار فروشمقدار تولیدواحد

عشایر دوره ییالقی
88716242متر مربع1022قالی، قالیچه و گبه

1571254متر مربع231گلیم و زیلو
619221متر مربع65ورنی و جاجیم
8750448متر مربع595پالس (چادر)

571متر مربع7حصیر
1724144عدد783خورجین، توبره و مشابه

735عدد39چوقا یا برك و مشابه
61232عدد/ جفت164کاله، دستکش، جوراب، گیوه و پاپوش (نوعی کفش)

عشایر دوره قشالقی
90256237متر مربع983قالی، قالیچه و گبه

1121100متر مربع171گلیم و زیلو
332119متر مربع34ورنی و جاجیم
7907384متر مربع517پالس (چادر)

100متر مربع2حصیر
1683259عدد677خورجین، توبره و مشابه

610عدد34چوقا یا برك و مشابه
63030عدد/ جفت162کاله، دستکش، جوراب، گیوه و پاپوش (نوعی کفش)

محل استقرار
زیرکشت محصوالت 

ساالنه
باغ و قلمستانآیش
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زنمردمرد و زنخانوارزنمردمرد و زنخانوار
48582441712398120194231219371117110766خراسان رضوئ
191245965311558966 شهرستان تایباد

0000311558966 طایفه مستقل ایلخانی
1912459650000 طایفه مستقل بهلولی

6128414713745202102100 شهرستان تربت حیدریه
0000301386573 طایفه مستقل بهلولی

63018126301812 طایفه مستقل توپکانلو
552541291250000 طایفه مستقل تیمورئ
00009341915 طایفه مستقل ورانلو
1477393814773938 شهرستان تربت جام

1477393814773938 طایفه مستقل رشوانلو
2211205624581509272813871341 شهرستان درگز

1792474566359184175 طایفه مستقل بادالنلو
1145252011452520 طایفه مستقل بروانلو- درگز

7140119320891504248256 طایفه مستقل پهلوانلو
6736619217467366192174 طایفه مستقل توپکانلو
0000391969799 طایفه مستقل سیفکانلو
3518710285172894453441 طایفه مستقل قاچکانلو
1372423053311158153 طایفه مستقل قهرمانلو
000031174 طایفه مستقل کاوانلو
74223197422319 طایفه مستقل ورانلو

416201910259942511256643613 شهرستان سبزوار
281266264281266264 طایفه مستقل ابدوعی
0000351869690 طایفه مستقل اخوندي
201912466446341286761 طایفه مستقل ایلخانی

000021385 طایفه مستقل باچوانلو-باچکانلو
168142390000 طایفه مستقل بروانلو

126657338319122647329318 طایفه مستقل توپکانلو
000021073 طایفه مستقل جافکانلو
116330330000 طایفه مستقل رشوانلو

84319240000 طایفه مستقل شور چاهی
00007321616 طایفه مستقل قهرمانلو
211145856211145856 طایفه مستقل گل میثی
52310130000 طایفه مستقل ناصري

836433122022129157755392363 شهرستان قوچان
1186273043234419695101 طایفه مستقل ایزانلو

1597854043811633 طایفه مستقل باچوانلو-باچکانلو
3617692840000 طایفه مستقل بادالنلو
2010355480000 طایفه مستقل پهلوانلو
15376140036166298159139 طایفه مستقل توپکانلو
432291201094322012 طایفه مستقل روطانلو
9652026225816894643 طایفه مستقل سیفکانلو
593221591639502624 طایفه مستقل قهرمانلو

1- خانوار و جمعیت شهرستان ها بر حسب ایل و طایفه مستقل و دوره استقرار در شهرستان

شهرستان– ایل و طایفه مستقل
دوره قشالقیدوره ییالقی
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زنمردمرد و زنخانوارزنمردمرد و زنخانوار

1- خانوار و جمعیت شهرستان ها بر حسب ایل و طایفه مستقل و دوره استقرار در شهرستان

شهرستان– ایل و طایفه مستقل
دوره قشالقیدوره ییالقی

28135676817844341 طایفه مستقل کاوانلو
1246733393340000 طایفه مستقل ورانلو

29113616906713501640830810 شهرستان کاشمر
29113616906713461615819796 طایفه مستقل تیمورئ
00004251114 طایفه مستقل رشوانلو

187735424319810395 شهرستان گناباد
000018833845 طایفه مستقل ایلخانی

213850000 طایفه مستقل باچوانلو-باچکانلو
00009362115 طایفه مستقل بروانلو

0000419127 طایفه مستقل بلوچ خانزایی
166427370000 طایفه مستقل طاهري
000012603228 طایفه مستقل لطیفی

31315507817692121073541532 شهرستان مشهد
1361303149211103108 طایفه مستقل ایلخانی
904262122146431924 طایفه مستقل بروانلو

13532528103526262264 طایفه مستقل توپکانلو
171846425421271397960 طایفه مستقل رشوانلو

12623824201055748 طایفه مستقل شور چاهی
1410251517492128 طایفه مستقل ورانلو
56330441549149555285154131 شهرستان نیشابور

312570000 طایفه مستقل ایزانلو
00008432320 طایفه مستقل بروانلو

301638875261447668 طایفه مستقل بلوچ خانزایی
45624411225121621985543 طایفه مستقل توپکانلو
744282311970000 طایفه مستقل ورانلو

65133691713165675363199164 شهرستان چناران
139145460000 طایفه مستقل بادالنلو
288142272969360289159130 طایفه مستقل بروانلو

9849525424131587 طایفه مستقل توپکانلو
137335380000 طایفه مستقل رشوانلو
1377073513560000 طایفه مستقل قاچکانلو
2111760570000 طایفه مستقل قهرمانلو
178538477331815 طایفه مستقل کیوانلو
643792011785261412 طایفه مستقل ورانلو

714340717051702729411520792036 شهرستان خواف
000018227112115 طایفه مستقل اردنی  -بیرجند-زابل

657313115701561557270013731327 طایفه مستقل بهلولی
000052579292287 طایفه مستقل بهلولی
000081467967 طایفه مستقل تاجیک
5727613514157276135141 طایفه مستقل دالکه

0000371878899 طایفه مستقل کلندرزهی
4220310994812433421902144 شهرستان سرخس

000031257 طایفه مستقل ایزانلو
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زنمردمرد و زنخانوارزنمردمرد و زنخانوار

1- خانوار و جمعیت شهرستان ها بر حسب ایل و طایفه مستقل و دوره استقرار در شهرستان

شهرستان– ایل و طایفه مستقل
دوره قشالقیدوره ییالقی

94423212691298642656 طایفه مستقل بروانلو
115533222551403711692 طایفه مستقل توپکانلو

177839390000 طایفه مستقل شور چاهی
000015703040 طایفه مستقل قهرمانلو
000010522032 طایفه مستقل کیوانلو
52614122601499782717 طایفه مستقل ورانلو

2210845630000 شهرستان فریمان
2210845630000 طایفه مستقل طاهري
488232112011120565285914671392 شهرستان بردسکن

0000291095653 ایل سنگسري
932181488446231215 طایفه مستقل ایلخانی
4151050000 طایفه مستقل بروانلو

4124413211241244132112 طایفه مستقل بلوچ خانزایی
3820710110638207101106 طایفه مستقل بیگی
281216358281216358 طایفه مستقل پاکبر

000043243118125 طایفه مستقل توپکانلو
23111495945552481227633594 طایفه مستقل شور چاهی

13353627326350262133129 طایفه مستقل طاهري
4171070000 طایفه مستقل ناصري

783831891943581783900883 شهرستان کالت
000013613031 طایفه مستقل ایلخانی
78383189194143712366346 طایفه مستقل بروانلو

00003819210488 طایفه مستقل توپکانلو
0000164818400418 طایفه مستقل رشوانلو
111554285269251145658 شهرستان خلیل آباد
105025250000 طایفه مستقل بروانلو

0000251145658 طایفه مستقل توپکانلو
954692422270000 طایفه مستقل طاهري
63518170000 طایفه مستقل ناصري
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 2 – جمعیت برحسب سن و جنس 

زنمردمرد و زنزنمردمرد و زن
244171239812019219371117110766کلیه سنین
0234411631181212110611060-4 ساله

464224240404199205کمتر از یک ساله
522761174110220631071992-9 ساله

10287415121362261813871231-14 ساله
15341717811636306915911478-19 ساله
20302015931427268014231257-24 ساله
25235311721181204110071034-29 ساله
3016697988711518733785-34 ساله
3514226997231291644647-39 ساله
401057508549975466509-44 ساله
45959426533874402472-49 ساله
50969474495828402426-54 ساله
55680337343613294319-59 ساله
60429230199387209178-64 ساله
65306166140267137130-69 ساله
70311164147283152131-74 ساله
751961276918511966-79 ساله
80975641885533-84 ساله
85321715301713-89 ساله
90615615-94 ساله

95000000 ساله و بیشتر

گروه هاي سنی
دوره قشالقدوره ییالق
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3- جمعیت 6 ساله و بیش تر بر حسب جنس، گروه هاي سنی و وضع سواد

اظهار نشدهبی سوادباسوادجمعاظهار نشدهبی سوادباسوادجمع
215991429672985194001312162754مرد و زن
6180213454570164712354120-9 ساله

10287427391350261825151030-14 ساله
15341731462710306928522170-19 ساله
20302026463740268023783020-24 ساله
25235318744790204116753660-29 ساله
3016691069600015189995190-34 ساله
351422656766012916346570-39 ساله
40105734371409753666090-44 ساله
4595918777208741926820-49 ساله
5096913483508281316970-54 ساله
55680656150613565570-59 ساله
60429353940387343530-64 ساله

65948578865859548014 ساله و بیش تر
110007900309649904725326483مرد

693969824108656492160-9 ساله
101512145161013871340470-14 ساله
1517811658123015911495960-19 ساله
20159314541390142313101130-24 ساله
2511721028144010079011060-29 ساله
3079859520307335591740-34 ساله
3569940429506443902540-39 ساله
4050823627204662472190-44 ساله
4542612829804021342680-49 ساله
5047410836604021013010-54 ساله
55337532840294432510-59 ساله
60230341960209321770-64 ساله

65531534744481524263 ساله و بیش تر
105996396420219496586836271زن

686364721607825861960-9 ساله
101362128874012311175560-14 ساله
15163614881480147813571210-19 ساله
20142711922350125710681890-24 ساله
251181846335010347742600-29 ساله
3087147439707854403450-34 ساله
3572325247106472444030-39 ساله
4054910744205091193900-44 ساله
45533594740472584140-49 ساله
50495264690426303960-54 ساله
55343123310319133060-59 ساله
601991198017821760-64 ساله

654174412137823751 ساله و بیش تر

جنس و گروه هاي سنی
دوره قشالقیدوره ییالقی
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4- جمعیت در حال تحصیل بر حسب جنس، گروه هاي سنی و دوره تحصیلی - عشایر دوره ییالقی

جنس و گروه هاي 
سنی

متوسطهراهنماییابتداییجمع
پیش 

دانشگاهی
فوق دیپلم

لیسانس و 
باالتر

نهضت 
سواد آموزي

غیر رسمی

سایر موارد 
(نامشخص 

و 
اظهارنشده)

4835248512916579111476120109مرد و زن
61294129400000000-9 ساله

102180116410160000000-14 ساله
151035272756255725122012-19 ساله
2022400323458492049-24 ساله
2559000020113025-29 ساله
3018000062208-34 ساله

35250000523015 ساله و بیش تر
264513237623544562392058مرد

667367300000000-9 ساله
1012196315880000000-14 ساله
155821917433729107006-19 ساله
2011100171631230024-24 ساله
253400001461013-29 ساله
3010000031105-34 ساله

35160000420010 ساله و بیش تر
2190116252930346523710051زن

662162100000000-9 ساله
109615334280000000-14 ساله
15453810128828155206-19 ساله
2011300151827262025-24 ساله
25250000652012-29 ساله
308000031103-34 ساله

359000010305 ساله و بیش تر
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5- جمعیت در حال تحصیل بر حسب جنس، گروه هاي سنی و دوره تحصیلی - عشایر دوره قشالقی

جنس و گروه هاي 
سنی

متوسطهراهنماییابتداییجمع
پیش 

دانشگاهی
فوق دیپلم

لیسانس و 
باالتر

نهضت 
سواد آموزي

غیر رسمی

سایر موارد 
(نامشخص 

و 
اظهارنشده)

44082295117759278886680104مرد و زن
61186118600000000-9 ساله

10201610829340000000-14 ساله
15927272435654920120011-19 ساله
2018300272944381044-24 ساله
2551000013121025-29 ساله
3016000051208-34 ساله

35290000634016 ساله و بیش تر
245012327163233949331057مرد

662562500000000-9 ساله
1011425885540000000-14 ساله
15532191623052696005-19 ساله
209200181322180021-24 ساله
253000001050015-29 ساله
3010000031105-34 ساله

35190000530011 ساله و بیش تر
195810634612693939337047زن

656156100000000-9 ساله
108744943800000000-14 ساله
1539588126023116006-19 ساله
20910091622201023-24 ساله
25210000371010-29 ساله
306000020103-34 ساله

3510000010405 ساله و بیش تر
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6- باسوادانی که در حال حاضر تحصیل نمی کنند بر حسب جنس، گروه هاي سنی و دوره تحصیلی - عشایر دوره ییالقی

جنس و گروه هاي 
سنی

متوسطهراهنماییابتداییجمع
پیش 

دانشگاهی
فوق دیپلم

لیسانس و 
باالتر

نهضت 
سواد آموزي

غیر رسمی
سایر و 

اظهار نشده
946158101726987926375633723مرد و زن
6515100000000-9 ساله

105594579200001000-14 ساله
152111131949522622114601-19 ساله
20242214214923773725105730-24 ساله
25181510853412182221408710-29 ساله
3010516131791091071611430-34 ساله
35651429593512511910-39 ساله
4033318944140517460-44 ساله
451821101060005510-49 ساله
50131645201142151-54 ساله
556531700111870-59 ساله
60352400000470-64 ساله

655517200007281 ساله و بیش تر
525530011195634533945220653مرد

6252500000000-9 ساله
10232188440000000-14 ساله
151076631303130901101-19 ساله
20134370136023320147620-24 ساله
259945362461431613231610-29 ساله
30585316136787573510-34 ساله
3540127047331044510-39 ساله
4023112940120514040-44 ساله
45124811040002900-49 ساله
50105593101125141-54 ساله
555324600111470-59 ساله
60342400000370-64 ساله

655217000006281 ساله و بیش تر
4206280953135339243041370زن

6262600000000-9 ساله
103272694800001000-14 ساله
1510356881929613104500-19 ساله
201079720132144171135110-24 ساله
25821549957568177100-29 ساله
3046629743313297920-34 ساله
352501591220217400-39 ساله
4010260420003420-44 ساله
455829020002610-49 ساله
50265210001710-54 ساله
5512710000400-59 ساله
601000000100-64 ساله

653020000100 ساله و بیش تر
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7- باسوادانی که در حال حاضر تحصیل نمی کنند بر حسب جنس، گروه هاي سنی و دوره تحصیلی - عشایر دوره قشالقی

جنس و گروه هاي 
سنی

متوسطهراهنماییابتداییجمع
پیش 

دانشگاهی
فوق دیپلم

لیسانس و 
باالتر

نهضت 
سواد آموزي

غیر رسمی
سایر و 

اظهار نشده
871353141617936735760591623مرد و زن
6494900000000-9 ساله

10499407830000900-14 ساله
151925116749121914103300-19 ساله
2021951281456350332254530-24 ساله
2516249793041941618328010-29 ساله
30983591160104941110130-34 ساله
35628400583413612510-39 ساله
4035519645190638141-44 ساله
45186111780115710-49 ساله
50127649302036121-54 ساله
555629330021450-59 ساله
60342301000550-64 ساله

655217110005271 ساله و بیش تر
480327121087620423937208553مرد

6242400000000-9 ساله
10198162360000000-14 ساله
15963542290125500100-19 ساله
20121861832823019143420-24 ساله
258714732131281112181510-29 ساله
30549304121796372810-34 ساله
3538725445341144710-39 ساله
4024113540120634221-44 ساله
4512984660113100-49 ساله
5097566102020111-54 ساله
554321230011150-59 ساله
60322201000450-64 ساله

655117010005271 ساله و بیش تر
3910260253031631182338370زن

6252500000000-9 ساله
10301245470000900-14 ساله
15962625201949103200-19 ساله
2097766312812014824110-24 ساله
25753506916656146500-29 ساله
3043428739253147320-34 ساله
352411461300227800-39 ساله
4011461570003920-44 ساله
455727120002610-49 ساله
50308320001610-54 ساله
5513810001300-59 ساله
602100000100-64 ساله

651010000000 ساله و بیش تر
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8- جمعیت 10 ساله و بیش تر بر حسب جنس و گروه هاي سنی و وضع فعالیت - عشایر دوره ییالقی

خانه دارمحصلبیکار جویاي کارشاغلجمعجنس و گروه هاي سنی
داراي درامد بدون 

کار
سایر و اظهار 

نشده

1979717897731349118110250مرد و زن
102874206647763718-14 ساله
153417288516428221848-19 ساله
203020276327120191774-24 ساله
2523532271172419616-29 ساله
3016691644411037-34 ساله
351422140620734-39 ساله
401057104520424-44 ساله
4595994500455-49 ساله
5096995100585-54 ساله
5568067200314-59 ساله
6042941600445-64 ساله

6594883310183660 ساله و بیش تر
10061913554696037139مرد

10151210843413039-14 ساله
1517811519142110829-19 ساله
201593145422580455-24 ساله
251172113512130111-29 ساله
3079879111014-34 ساله
3569969810000-39 ساله
4050850310013-44 ساله
4542642200022-49 ساله
5047446900032-54 ساله
5533733500002-59 ساله
6023022700012-64 ساله

655314980001320 ساله و بیش تر
973687621965311873111زن

1013629821363349-14 ساله
15163613662217221019-19 ساله
2014271309562191319-24 ساله
25118111365111955-29 ساله
30871853301023-34 ساله
3572370810734-39 ساله
4054954210411-44 ساله
4553352300433-49 ساله
5049548200553-54 ساله
5534333700312-59 ساله
6019918900433-64 ساله

6541733510182340 ساله و بیش تر
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9- جمعیت 10 ساله و بیش تر بر حسب جنس و گروه هاي سنی و وضع فعالیت - عشایر دوره قشالقی

خانه دارمحصلبیکار جویاي کارشاغلجمعجنس و گروه هاي سنی
داراي درامد 
بدون کار

سایر و اظهار 
نشده

17753157951281348146112224مرد و زن
102618177168153716-14 ساله
153069253941411211740-19 ساله
202680242147101271767-24 ساله
2520411951221928615-29 ساله
3015181487611527-34 ساله
351291127230934-39 ساله
4097595921625-44 ساله
4587485800754-49 ساله
5082880900595-54 ساله
5561360100633-59 ساله
6038737400544-64 ساله

6585975310143754 ساله و بیش تر
9039807794706035127مرد

1013879344437039-14 ساله
1515911323292090723-19 ساله
201423127840480453-24 ساله
25100797115100110-29 ساله
3073372531004-34 ساله
3564464220000-39 ساله
4046646011013-44 ساله
4540239900021-49 ساله
5040239600042-54 ساله
5529429200002-59 ساله
6020920700002-64 ساله

654814500001318 ساله و بیش تر
87147718346421467797زن

1012318372378347-14 ساله
151478121612202211017-19 ساله
2012571143753271314-24 ساله
251034980792855-29 ساله
30785762301523-34 ساله
3564763010934-39 ساله
4050949910612-44 ساله
4547245900733-49 ساله
5042641300553-54 ساله
5531930900631-59 ساله
6017816700542-64 ساله

6537830310142436 ساله و بیش تر
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10- جمعیت 10 ساله و بیش تر بر حسب گروه هاي سنی، جنس و وضع زناشویی

جمع
داراي 
همسر

بی همسر 
بر اثر 
فوت

بی همسر 
بر اثر 
طالق

هرگز 
ازدواج 
نکرده

اظهار 
نشده

جمع
داراي 
همسر

بی همسر 
بر اثر 
فوت

بی همسر 
بر اثر 
طالق

هرگز 
ازدواج 
نکرده

اظهار 
نشده

19797107585874383149517753971052640739483مرد و زن
102874541028021726185010254918-14 ساله
15341746172293314306943372261413-19 ساله
2030201258531738162680113753152114-24 ساله
2523531751811575820411538584837-29 ساله
3016691478161415831518135314131353-34 ساله
351422133116666312911216156513-39 ساله
4010571008273145975936212133-44 ساله
4595990443282874822392110-49 ساله
509698966108482876750173-54 ساله
556805928105261353373151-59 ساله
604293655803338733250023-64 ساله

6594866026424188595932462315 ساله و بیش تر
10061533410417456739903948049414409136مرد

101512280014741013872400135211-14 ساله
1517818730168651591813015034-19 ساله
2015935021110791014234581195310-24 ساله
2511729061725621007789052112-29 ساله
307987511442073368914390-34 ساله
356996823212064462921120-39 ساله
4050849531724664542172-44 ساله
4542642011224023951150-49 ساله
5047446270504023953040-54 ساله
55337325100202942838030-59 ساله
60230216110122091979012-64 ساله

655314606311648141064115 ساله و بیش تر
97365424483263747568714490643226330347زن

1013622610132871231261011977-14 ساله
151636374421247914783524211119-19 ساله
2014277564265961257679425684-24 ساله
2511818457431961034749532725-29 ساله
3087172715101163785664139963-34 ساله
35723649134543647587135393-39 ساله
405495132427350948219161-44 ساله
455334844216047242738160-49 ساله
504954345403442637247133-54 ساله
553432677103231925065121-59 ساله
601991494702117813541011-64 ساله

6541720020113123781831821210 ساله و بیش تر

جنس و گروه هاي سنی

دوره قشالقیدوره ییالقی
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11- جمعیت در خانوارها بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار - عشایر دوره ییالقی

جنس و گروههاي 
سنی

11 نفر10 نفر9 نفر8 نفر7 نفر6 نفر5 نفر4 نفر3 نفر2 نفر1 نفرجمع
12 نفر 
و بیشتر

24417609022214346843004728368222161584730132401مرد و زن
464001131018256512619916کمتر از یک ساله

11880023325283372651641117732626-4 ساله
522760079448542459343167137571232-9 ساله

5474002912510384573228925 ساله
643200159410882662424928 ساله
74230010899380663930835 ساله
84600014741181007032311236 ساله
94870011661201138440241928 ساله

10287405411965577425933412251042446-14 ساله
10514008511051239455432276 ساله
1150100534104128120463713410 ساله
12602011235110153127804322415 ساله
135950244112615411576442436 ساله
1466202123511218413784582369 ساله

1534170781211775138476974463121292473-19 ساله
20302012003922733644934943322581212171-24 ساله
252353117549051530224620916413767839-29 ساله
301669268214449369245142615135627-34 ساله
35142214264243382315177915628617-39 ساله
4010570333695188277221106632378-44 ساله
4595922732771502381871237435311-49 ساله
50969723449218122415110374421117-54 ساله
556808276890117134108534021014-59 ساله
60429436575388734933191115-64 ساله

65948341861311311281149659421629 ساله و بیش تر
123982343711051754225324941898106976734563190مرد

22400575543232396404کمتر از یک ساله
19390116326217613876493816416-4 ساله
511740045233287253155797529513-9 ساله

52350014655141261516412 ساله
62250012465245311414524 ساله
7217005494751261517412 ساله
8249009407352331419702 ساله
924800533646439219913 ساله

1015120325110303381330175102491321-14 ساله
102660043059645027161051 ساله
11250002185657642119733 ساله
123410072062838247211018 ساله
133020122063836236201014 ساله
1435302102263947244261235 ساله

1517810745110292471382208159631232-19 ساله
201593197141115227318283191126491035-24 ساله
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11- جمعیت در خانوارها بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار - عشایر دوره ییالقی

جنس و گروههاي 
سنی

11 نفر10 نفر9 نفر8 نفر7 نفر6 نفر5 نفر4 نفر3 نفر2 نفر1 نفرجمع
12 نفر 
و بیشتر

2511721115288211129113113727038418-29 ساله
307980351392571479257202012217-34 ساله
35699022311442111527235141116-39 ساله
4050801616471031381034527823-44 ساله
454260111234771068257321212-49 ساله
504743111233791237957402368-54 ساله
5533729313554746127231506-59 ساله
6023011219285243312014613-64 ساله

655311598818073695125211026 ساله و بیش تر
120193746511091714204722341784114781738569211زن

2400056463933281713512کمتر از یک ساله
19410116926616112788623916210-4 ساله
511020034215255206188886228719-9 ساله

52390015605243311712513 ساله
6207003485637351010404 ساله
7206005404629402413423 ساله
8211005344548371812534 ساله
92390063356494519151015 ساله

101362021686254361263166123551125-14 ساله
102480042146594428271225 ساله
11251003164871562518617 ساله
122610151548704533221237 ساله
132930122163715340241422 ساله
143090021349906540321134 ساله

1516360717667221376315238153661241-19 ساله
2014270103251158137175211141132721136-24 ساله
25118106020230417313396926729421-29 ساله
308712337519222215385413123410-34 ساله
357231203399171163105564217511-39 ساله
4054901720488513911861361555-44 ساله
4553321620437313210566422329-49 ساله
5049541232591021017246341959-54 ساله
5534361837556360472617608-59 ساله
601993243825363018135502-64 ساله

65417198850515545453421603 ساله و بیش تر
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12- جمعیت در خانوارها بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار- عشایر دوره قشالقی

جنس و گروههاي 
سنی

11 نفره10 نفره9 نفره8 نفره7 نفره6 نفره5 نفره4 نفره3 نفره2 نفره1 نفرهجمع
12 نفره 
و بیش تر

219374575818902984370041403059196814228001541017مرد و زن
40400888470483623158230کمتر از یک ساله

117170327845028423714110569431493-4 ساله
5206300743774634152771431206617111-9 ساله

54160026100897446262410120 ساله
6402001580907755232313224 ساله
738900107778715534258526 ساله
84200012641029154313115515 ساله
943600115610410267291720426 ساله

102618043417549264048531020811926125-14 ساله
10480006499610876474524821 ساله
11456006329510993443216524 ساله
125520093098131112743626333 ساله
135250133710412696684324320 ساله
1460503102799166108775229727 ساله

15306905910115544073258740227614326148-19 ساله
202680116632923330443140729323312719137-24 ساله
252041114840441526021517713811770888-29 ساله
3015182511973923132201225049351176-34 ساله
35129113756227332280145805530741-39 ساله
409750273186168251182965433740-44 ساله
4587422728651372071581106836531-49 ساله
508283144081146180127846943932-54 ساله
55613522588310112087503722127-59 ساله
603874315047776643301412013-64 ساله

65859261691221141139885543813225 ساله و بیش تر
1117116366941151719362180158496669737480514مرد

1990045463919171154013کمتر از یک ساله
18620213622615211766493822945-4 ساله
510710043197243223125716831862-9 ساله

520600135342372013143011 ساله
621000124146392711136213 ساله
72030054341451913154216 ساله
8226008336247281419717 ساله
92260052752553120711315 ساله

10138702219826732527516497561765-14 ساله
102500033054544123181188 ساله
112320031553465423161039 ساله
1232100618547275441812121 ساله
132630011850705034209110 ساله
1432102817568355402514417 ساله

151591053999245405311188141711473-19 ساله
201423175112100194285238173113501072-24 ساله
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12- جمعیت در خانوارها بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار- عشایر دوره قشالقی

جنس و گروههاي 
سنی

11 نفره10 نفره9 نفره8 نفره7 نفره6 نفره5 نفره4 نفره3 نفره2 نفره1 نفرهجمع
12 نفره 
و بیش تر

25100719724016410610399585937142-29 ساله
307330281282181258552152011843-34 ساله
356440202613818613657331613118-39 ساله
4046601414449112583422412215-44 ساله
45402011933759370522717213-49 ساله
504021711285910068463722518-54 ساله
55294262531466648242013112-59 ساله
6020911015274635301712709-64 ساله

654811089776862634523208214 ساله و بیش تر
10766293929491467176419601475100272542674503زن

20500433831291912104217کمتر از یک ساله
18550114222413212075563121548-4 ساله
59920031180220192152725235949-9 ساله

52100013474737261310719 ساله
61920033944382812107011 ساله
71860053437263621104310 ساله
8194004314044261712848 ساله
9210006295247369109111 ساله

10123102137722531521014611163960-14 ساله
1023000319425435242713013 ساله
112240031742633921166215 ساله
1223100312445937301814212 ساله
1326201219545646342315210 ساله
1428401210438353372715310 ساله

1514780546256195327276214135721275-19 ساله
20125709121713311014616912012077965-24 ساله
25103405116425115411278805833746-29 ساله
307852236917418813570352924333-34 ساله
35647117308914614488473917623-39 ساله
4050901317427712699543021525-44 ساله
4547221619326211488584119318-49 ساله
50426272953878059383221414-54 ساله
55319316335255543926179015-59 ساله
601783213520313113132504-64 ساله

653781680454651354031185011 ساله و بیش تر
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جمعدوره استقرار
فقط ساختمان 

معمولی
فقط ساختمان 

عشایري
فقط سرپناه

ساختمان 
معمولی و 
ساختمان 
عشایري

ساختمان 
معمولی و 
سرپناه

ساختمان 
عشایري و 
سرپناه

ساختمان 
معمولی ، 
ساختمان 
عشایري و 
سرپناه

اظهارنشده

485839299231847150230110ییالق

423121601047664592138431قشالق 

13- خانوارها ي عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی برحسب نوع اقامتگاه در استان
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14- خانوارها 1بر حسب مدت استقرار در ییالق و قشالق و مدت اقامت در سرپناه

مدت استقرار در ییالق 
و قشالق

جمع کل 
خانوار

جمع 
خانوارهاي 

داراي اقامت در 
سرپناه

کمتر از 
60 روز

 89-60
روز

 119-90
روز

-149
120 روز

-179
150 روز

-209
180 روز

-239
210 روز

-269
240 روز

-299
270 روز

 300
روز و 
بیش تر

ییالق
474833572411369759218165264122133860جمع

×××××××××293220220کمتر از 60 روز
××××××××601688129101291-89 روز

×××××××90860734198707-119 روز
××××××1204072602347217-149 روز
×××××15031617701950153-179 روز
××××180600276017310255-209 روز
×××21023517100370120122-239 روز
××2402581400000070133-269 روز
×27089860000000086-299 روز

300220000020000 روز و بیش تر
قشالق
423096419332223201801261732132جمع

×××××××××1000کمتر از 60 روز
××××××××6020000-89 روز

×××××××90262580058-119 روز
××××××1201025287007280-149 روز
×××××1508341590100158-179 روز
××××18043211761100109-209 روز
×××2101791200000012-239 روز
××24059150580000532-269 روز
×270583147212731416170013-299 روز

3002941346118326600002 روز و بیش تر
1- شامل خانوارهاي جدید که در ییالق و یا قشالق گذشته حضور نداشته نمی شود.
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15- تعداد گوسفند و بره  عشایر دوره ییالقی استان بر حسب مدت استقرار خانوارهاي بهره بردار در استان و  مدت اقامت خانوارها در سرپناه

مدت استقرار ییالقی 
خانوارها در استان

جمع کل 
گوسفند و بره1

جمع گوسفند و 
بره خانوارهاي 
داراي اقامت در 

سرپناه

کمتر از 
60 روز

 89-60
روز

-119
90 روز

-149
 120
روز

-179
 150
روز

-209
 180
روز

-239
 210
روز

-269
 240
روز

-299
 270
روز

 300
روز و 
بیش تر

58315542663133360234184715042259313788263478560959866970جمع
×××××××××467953051230512کمتر از 60 روز

××××××××602879752212180221218-89 روز
×××××××908209068974281654265616-119 روز

××××××120413383074532735395022410-149 روز
×××××1502585014983017601320011903-179 روز
××××180538012922103311965183024762-209 روز
×××21018452130980026530188508560-239 روز
××240194671086300000126509598-269 روز
×27070676697000000006697-299 روز

300320320000003200000 روز و بیش تر
1- شامل گوسفند و بره جدید که در ییالق و یا قشالق گذشته حضور نداشته نمی شود.

16- تعداد بز و بزغاله  عشایر دوره ییالقی استان بر حسب مدت استقرار خانوارهاي بهره بردار در استان و مدت اقامت خانوارها در سرپناه

مدت استقرار در ییالق 
و قشالق

جمع کل بز و 
بزغاله1

جمع بز و بزغاله 
خانوارهاي داراي 
اقامت در سرپناه

کمتر از 
60 روز

 89-60
روز

-119
90 روز

-149
 120
روز

-179
 150
روز

-209
 180
روز

-239
 210
روز

-269
 240
روز

-299
 270
روز

 300
روز و 
بیش تر

9658853613128211036145993620650774283308365621770جمع
×××××××××201712001200کمتر از 60 روز

××××××××601312710632010632-89 روز
×××××××901414212359825012227-119 روز

××××××12088123865026143600-149 روز
×××××1501472765740505306471-179 روز
××××1802523475210431002007358-209 روز
×××2107192555900221503603308-239 روز
××24091063702000004603656-269 روز
×27022072177000000002177-299 روز

300242400000240000 روز و بیش تر
1- شامل بز و بزغاله خانوارهاي جدید که در ییالق و یا قشالق گذشته حضور نداشته نمی شود.
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17- تعداد گاو و گوساله  عشایر دوره ییالقی استان بر حسب مدت استقرار خانوارهاي بهره بردار در استان  و مدت اقامت خانوارها در سرپناه

مدت استقرار در ییالق 
و قشالق

جمع کل گاو 
و گوساله 1

جمع گاو و 
گوساله خانوارهاي 
داراي اقامت در 

سرپناه

کمتر از 
60 روز

 
روز89-

60

-119
90 روز

-149
 120
روز

-179
 150
روز

-209
 180
روز

-239
 210
روز

-269
 240
روز

-299
 270
روز

 300
روز و 
بیش تر

65346332334902050000جمع
×××××××××413232کمتر از 60 روز

××××××××602511710171-89 روز
×××××××90103920389-119 روز

××××××120185162016002-149 روز
×××××1500000000-179 روز
××××180645000005-209 روز
×××210910010000-239 روز
××2400000000000-269 روز
×27000000000000-299 روز

300000000000000 روز و بیش تر
1- شامل گاو گوساله خانوارهاي جدید که در ییالق و یا قشالق گذشته حضور نداشته نمی شود.

مدت استقرار ییالقی 
خانوارها در استان

جمع کل 
گاومیش و 

بچه 
گاومیش 1

جمع گاومیش و 
بچه

 گاومیش 
خانوارهاي داراي 
اقامت در سرپناه

کمتر از 
60 روز

 89-60
روز

-119
90 روز

-149
 120
روز

-179
 150
روز

-209
 180
روز

-239
 210
روز

-269
 240
روز

-299
 270
روز

 300
روز و 
بیش تر

493707300000000جمع
×××××××××1000کمتر از 60 روز

××××××××606606-89 روز
×××××××9030300030-119 روز

××××××120310100-149 روز
×××××1500000000-179 روز
××××18000000000-209 روز
×××210000000000-239 روز
××2400000000000-269 روز
×27000000000000-299 روز

300000000000000 روز و بیش تر
1- شامل گاومیش و بچه گاومیش خانوارهاي جدید که در ییالق و یا قشالق گذشته حضور نداشته نمی شود.

18- تعداد گاومیش و بچه گاومیش بر حسب مدت استقرار خانوارهاي بهره بردار در ییالق و مدت اقامت خانوارها در سرپناه
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19- تعداد شتر و بچه شتر بر حسب مدت استقرار خانوارهاي بهره بردار در ییالق و  مدت اقامت خانوارها در سرپناه

مدت استقرار در ییالق 
و قشالق

جمع کل 
شتر و 

بچه شتر1

جمع شتر و 
بچه شتر خانوارهاي 

داراي اقامت در 
سرپناه

کمتر از 
60 روز

 89-60
روز

-119
90 روز

-149
 120
روز

-179
 150
روز

-209
 180
روز

-239
 210
روز

-269
 240
روز

-299
 270
روز

 300
روز و 
بیش تر

1896945481762126859235108660جمع
×××××××××644کمتر از 60 روز

××××××××6010808-89 روز
×××××××9013012600126-119 روز

××××××1201562100021-149 روز
×××××1503592680000268-179 روز
××××180306590000059-209 روز
×××2103872850050000235-239 روز
××2404761080000000108-269 روز
×27066660000000066-299 روز

300000000000000 روز و بیش تر
1- شامل شتر و بچه شتر خانوارهاي جدید که در ییالق و یا قشالق گذشته حضور نداشته نمی شود.
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20- تعداد کل خانوارها و تعداد خانوارهاي استفاده کننده از وسایل نقلیه موتوري در اختیار

کلشرح
موتور
سیکلت

سواري
وانت و 
باري

موتور
سیکلت 
و سواري

موتور
سیکلت 
و وانت 
و باري

سواري و
 وانت و 
باري

موتور
سیکلت، 
سواري
 و وانت 
و باري

هیچ کدام

485827229425747171691552دوره ییالقی

423123299425347156991334دوره قشالقی

21- تعداد کل خانوارها و تعداد خانوارهاي استفاده کننده از وسایل خانگی در اختیار

جمعشرح
رادیو و 
رادیو
ضبط

تلویزیون

چراغ 
توري 

(نفتی یا 
گازي)

اجاق گاز

تنور 
پخت 
نان 

(گازي)

چراغ 
خوراك پز
ي (نفتی)

کولریخچال
تلفن 
ثابت

تلفن 
همراه

هیچ کدامرایانه

48582729343121824436116245063156874150417703015دوره ییالق

42312404316720133891105339512958854142715683410دوره قشالق

22- خانوارها بر حسب عمده ترین سوخت مصرفی براي پخت و پز و ایجاد گرما در ییالق و قشالق

جمعشرح
هیزم و 
زغال 
چوب

سوخت 
حیوانی

نفت 
سفید و 
گازوئیل

گاز
سایر 

سوخت ه
ا

بدون 
مصرف 
سوخت 
و اظهار 
نشده

ییالق  
4858176940363268330پخت و پز  
485816713726261154405ایجاد گرما  

قشالق  
42313474428344750پخت وپز  

423141213367212392ایجاد گرما  
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23- انواع بهره برداري هاي کشاورزي داراي دام عشایر دوره ییالقی  برحسب فعالیت بهره برداري

دامداري و باغداريدامداري و زراعتفقط دامداريجمعنوع بهره برداري
دامداري، زراعت و 

باغداري
سایر فعالیت ها1

488138596671282197جمع
484338506511272096اختصاصی

28614161شریکی باعشایر
821140شریکی باغیرعشایر
×21100متعلق به غیرعشایر

1- زراعت و باغداري

24- انواع بهره برداري هاي کشاورزي داراي دام عشایر دوره قشالقی  برحسب فعالیت بهره برداري

دامداري و باغداريدامداري و زراعتفقط دامداريجمعنوع بهره برداري
دامداري، زراعت و 

باغداري
سایر فعالیت ها1

424732336871042177جمع
421932266761032086اختصاصی

1949151شریکی باعشایر
821140شریکی باغیرعشایر
×21100متعلق به غیرعشایر

1- زراعت و باغداري
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راس25- تعداد گوسفند و بره و بز و بزغاله در روز آمارگیري بر حسب نوع بهره برداري - عشایر دوره ییالقی

نرمادهنرمادهنرمادهنرماده
5894721056797184039744414509972261893112272604225601جمع

5876321054627157239613514463971671891112269603895598اختصاصی 
13841671989794043163213شریکی با عشایر 

2321030190220020شریکی با غیر عشایر 
224404014041440100متعلق به غیر عشایر 

راس26- تعداد گوسفند و بره و بز و بزغاله در روز آمارگیري بر حسب نوع بهره برداري - عشایر دوره قشالقی

نرمادهنرمادهنرمادهنرماده
5563021025027312936676113911922641846713766550075024جمع

5509431013307221136362913773918711839413703548134961اختصاصی 
1085132178742342773143شریکی با عشایر 

405010007002250100352626017060شریکی با غیر عشایر 
224404014041440100متعلق به غیر عشایر 

27- تعداد گاو و گوساله و گاومیش و بچه گاومیش در روز آمارگیري بر حسب نوع بهره برداري - عشایر دوره ییالقی

نرمادهنرمادهنرمادهنرماده
66812887431224935572جمع

66812887431224935572اختصاصی 
0000000000شریکی با عشایر 

0000000000شریکی با غیر عشایر 
0000000000متعلق به غیر عشایر 

28- تعداد گاو و گوساله و گاومیش و بچه گاومیش در روز آمارگیري بر حسب نوع بهره برداري - عشایر دوره قشالقی

نرمادهنرمادهنرمادهنرماده
67512989435224935572جمع

67512989435224935572اختصاصی 
0000000000شریکی با عشایر 

0000000000شریکی با غیر عشایر 
0000000000متعلق به غیر عشایر 

نوع بهره برداري
بز و بزغالهگوسفند و بره

جمع
یک ساله و باالترکمتر از یک سال

جمع
یک ساله و باالترکمتر از یک سال

نوع بهره برداري
بز و بزغالهگوسفند و بره

جمع
یک ساله و باالترکمتر از یک سال

جمع
یک ساله و باالترکمتر از یک سال

نوع بهره برداري
گاومیش و بچه گاومیشگاو و گوساله

جمع
دو ساله و باالترکمتر از دو سال

جمع
دو ساله و باالترکمتر از دو سال

نوع بهره برداري
گاومیش و بچه گاومیشگاو و گوساله

جمع
دو ساله و باالترکمتر از دو سال

جمع
دو ساله و باالترکمتر از دو سال
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29- تعداد سایر انواع دام  عشایر دوره ییالقی و دوره قشالقی بر حسب نوع بهره برداري

شتر و بچه شتر
اسب و کره 

اسب
شتر و بچه شتراالغ و کره االغقاطر(استر)

اسب و کره 
اسب

االغ و کره االغقاطر(استر)

18962191526462164250262418جمع
18952191526392164249242401اختصاصی 

10060003شریکی با عشایر 
000001213شریکی با غیر عشایر 
00010001متعلق به غیر عشایر 

نوع بهره برداري
عشایر دوره قشالقیعشایر دوره ییالقی
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30- متوسط تعداد گوسفند و بره و بز و بزغاله در محل استقرار ییالق  و قشالق گذشته و تعداد راس روز استفاده از مرتع و تعلیف

شرح
متوسط تعداد 

گوسفند و بره و بز 
و بزغاله

رأس روز استفاده 
از مرتع

 (هزار راس روز)

رأس روز استفاده 
از تعلیف

 (هزار راس روز)

رأس روز استفاده 
از مرتع و تعلیف 
به صورت توأم 

(هزار راس روز)

745208165301548618408ییالق گذشته  
618377149524688878978قشالق گذشته  

31- بهره برداري هاي کشاورزي برخسب وضعیت و نحوه تصرف مرتع در استان مناطق استقرار ییالقی و قشالقی

مشاعیانفراديعرفیپروانه چراطرح مرتعداري
514225014592144009658ییالق  

406168316821933578477قشالق  

32- بهره برداري هاي داراي جایگاه دام سبک در روز آمارگیري بر حسب استان در مناطق ییالقی و قشالقی

جایگاه بدون سقفجایگاه مسقف

81714542905ییالق  
38891637211قشالق  

تعداد
 بهره برداري 
فاقد مرتع

نحوه  تصرفمجوز بهره برداري

شرح
تعداد بهره برداري داراي جایگاه

تعداد بهره برداري 
فاقد  جایگاه دام

شرح
تعداد بهره برداري داراي مرتع داراي مرتع
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خشت و 
گلی

چوبیآجريخشتیسایرتور سیمیسنگیآجري
خرپا با 

ایرانیت و 
شیروانی

سایر

37540161124042852497434ییالق  
116430313541106816322118691751462قشالق  

34- بهره برداري هاي کشاورزي داراي جایگاه بدون سقف دام سبک  بر حسب جنس دیوار و استقرار در مناطق ییالقی و قشالقی

خشت و 
گلی

سایرتور سیمیسنگیآجري

3001052644574ییالق  
647845977303قشالق  

35- بهره برداریهاي کشاورزي عشایر کوچنده  بر اساس استفاده از خدمات چوپان (غیر عضو خانوار) در مناطق ییالقی و قشالقی

غیر ایرانیایرانی
48811498149623382دوره ییالق
42471406140332841دوره قشالق

36- خانوارها بر اساس عضویت در شرکت تعاونی عشایري در مناطق ییالقی و قشالقی

جمعشرح
خانوارهاي 

عضو
خانوارهاي 
غیر عضو

48584107751ییالق
42313570661قشالق

33- بهره برداري هاي کشاورزي داراي جایگاه مسقف دام سبک  بر حسب نوع مصالح و استقرار در مناطق ییالقی و قشالقی

شرح

جنس سقفجنس دیوار

شرح
جنس دیوار

شرح
جمع کل 

 بهره برداریها

تعدادتعداد بهره برداري  داراي چوپان
 بهره برداري فاقد 

چوپان
جمع

ملیت چوپان
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