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 مقدمه

روستایی و عشایری است. این جوامع از لحاظ اقتصادی و  و شهری هجامعترکیب اجتماعی جمعیت ایران، متشکل از سه 
 یاعهجامجامعه عشایر کوچنده،  ها مد نظر قرار گیرد.ریزیهای اساسی با یکدیگر دارند که باید در برنامهاجتماعی، تفاوت

 منابعاز  یداربرهرهباست با ساختار ایلی که زندگی مردم آن مبتنی بر کوچ است و با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی با 
ید و های تولزندگی، از بهترین شیوه هویشبر پایه دامداری بنا شده است. این  هاآناتکای معاش  خود یهادامطبیعی برای 

وشت سهم قابل توجهی از گ که جاآنآید. از برداری از منابع طبیعی و ضامن حفظ محیط زیست و منابع پایه به شمار میبهره
واردات و  و در امر تولید یگذاراستیسبرای  تیفیباکو  روزبهداشتن اطالعات  ،شودیمسط این جامعه تولید قرمز کشور تو

 سنّتیاز شیوه آمار و اطالعات  یگردآور یهارد از روشیکر روییران با هدف تغیز آمار اکصادرات گوشت قرمز مهم است. مر
عشایر  یاز از خانوارهایآوری اطالعات مورد نگردان کدر خصوص امه ی، مطالعات اولثبتی هایدادهبه روش استفاده از 

ایه پثبت  پس از طراحی سامانه و ثبت اطالعات، نهایتاً وداد شور را با همکاری سازمان امور عشایر ایران انجام ککوچنده 
 کوچنده کشور ایجاد شد. جمعیت عشایر

 اشتهای دجانبهیت عشایر کوچنده کشور مشارکت همهجاد ثبت جمعمرکز آمار ایران از سازمان امور عشایر ایران که در ای
های اجتماعی عشایر کوچنده کشور که بدون اجرای طرح از ویژگی شدهارائهامید است اطالعات  کند.، قدردانی میاست

ای اطالعاتی هپایگاه وآماری سازمان امور عشایر ایران سامانه مدیریت اطالعات های دادهآماری و از طریق اتصال 
هشگران ریزان و پژوگیران، برنامههای اجرایی کشور با استفاده از کد ملی استخراج شده است، مورد استفاده تصمیمدستگاه

 قرار گیرد.

 زادهجواد حسین 
 رئیس مرکز آمار ایران 
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 تاریخچه و ضرورت اجرای سرشماری عشایر کوچنده

با عنوان سرشماری  ۶۶۳۱و  ۶۶۱۱ و ۶۶۱۱های سه سرشماری در سال ،شناسایی خانوارهای عشایر کوچنده منظوربه
حدود در  ۶۶۳۱اقتصادی عشایر کوچنده کشور اجرا شده است. بر اساس نتایج آخرین سرشماری اجرا شده در سال -اجتماعی

. مقایسه نتایج این سرشماری با سایر است وجود داشته یلیون نفر در کشورم ۶٫۲هزار خانوار عشایر کوچنده با جمعیت  ۲۶۲
جمعیت کشور را به خود از درصد  ۶٫۴کوچنده کشور  دهد در حالی که خانوارهای عشایرآمارهای رسمی کشور نشان می

دهد که دام سبک کشور )گوسفند و بز( را در اختیار دارند. این موضوع نشان میاز درصد  ۶۳حدود در اند، اختصاص داده
 .است یرگذاریتأثجامعه عشایر کوچنده در تولید گوشت قرمز کشور دارای نقش بسیار مهم و 

 ۶۴/۶۶/۶۶۳۶مورخ  ۳۶۶/۲۳۱۳۶بنا به پیشنهاد مشترک شماره  ۶۴/۶/۶۶۳۴هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 
ون ناستناد اصل یکصد و سی و هشتم قاو به ،جهاد کشاورزی و کشور یهاوزارتخانهو ریزی کشور یریت و برنامهسازمان مد

با عنایت به مصوبه مذکور . کردعشایر کوچنده کشور را تصویب  دهیساماننامه ینیآ ،اساسی جمهوری اسالمی ایران
سال از آخرین سرشماری از  ۶۲و با توجه به گذشت بیش از  و ارائه خدمات مطلوب به این جامعه دهیسامان منظوربه

آمارهای اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچنده برای  روزرسانیبهاجرا شد(، ضرورت  سنّتیاین جامعه )که به شیوه 
 شد.ها بیش از پیش احساس میهای دقیق در سطح کل کشور و استانریزیبرنامه

 سرشماری جرایی اقانونی مرکز آمار ایران براوظیفه 

 یهانهیزمای در های نمونههای عمومی و آمارگیریسرشماری جرایقانون مرکز آمار ایران، ا «ب»بند  ۶بر اساس ماده 
 وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران است. وجز ،اجتماعی و اقتصادی

ی یرکند، تنها قادر به ارائه تصورا بر کشور تحمیل می هنگفتیهزینه  کهنیاعالوه بر  سنّتیروش ها بهاجرای سرشماری
زمان آمارگیری است و بدیهی است که با گذشت زمان، اطالعات حاصل از آن قدیمی خواهد شد. با عنایت به  از جامعه در

ای های اجروهشی یباره شده درانجام هایبررسیهمچنین های اطالعاتی در کشور و این موضوع و با توجه به توسعه پایگاه
 ،مبتنی بر مراجعه حضوری سنّتیهای ها از روشدر سایر کشورها، مرکز آمار ایران نیز تغییر روش اجرای سرشماری سرشماری

دو بخشنامه مجزا، توسط  صورتبه ۶۶۳۱های ثبتی را در دستور کار قرار داد. این تغییر رویکرد در اسفند به استفاده از داده
ها با مرکز آمار منظور همکاری دستگاهبه»محترم شورای عالی آمار  سیرئو « برای اجرا» جمهورسیئرمعاون اول محترم 

 ها ابالغ شد.ها و سازمانوزارتخانه همهبه « ایران

 تغییر شیوه اجرای سرشماری عشایر کوچنده

به  سنّتیشیوه به ۶۶۳۱یر کوچنده اقتصادی عشا-با توجه به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران، عدم اجرای سرشماری اجتماعی
ثبت اطالعات خانوارهای عشایری  منظوربهای اعالم شد و از آن سازمان درخواست طراحی سامانه ایران سازمان امور عشایر

فاقد سامانه  ایران سازمان امور عشایر ۶۶۳۱تا سال  شدهانجام یهایبررسدر زمان ارائه خدمات را مطرح کرد. بر اساس 
نیازهای  اساس رهایی را بهای کشور سامانهی از ادارات کل عشایر استانعضولی ب ،ثبت اطالعات عشایری در سطح ملی بود

 ۶۶۳۱بودند. با هدایت مرکز آمار ایران اولین سامانه ثبت اطالعات خانوارهای عشایر کوچنده در زمستان  کردهخود طراحی 
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ادامه  ۶۶۳۳و ادارات عشایری تا خرداد ها فروشگاه و هاارهای عشایری از طریق تعاونیطراحی و ثبت اطالعات خانو
 یافت.

مرکز  به مرکز آمار ایران ارسال شد. ۶۶۳۳بهمن  در های سامانه ثبت اطالعات عشایر کوچندهاز ریزداده مجموعهاولین 
پایگاه اطالعاتی  ۶۴ هاز طریق کد ملی ب هاال آنها و همچنین اتصها از طریق ساختار دادهآمار ایران طی بررسی داده

ها . اشکاالت ریزدادهکرداعالم  سازمان امور عشایر ایراناشکاالت فایل را به  ایران، های اجرایی موجود در مرکز آماردستگاه
راد اف ،های جامعه عشایرها، برطرف شد. در مرحله بعد با بررسی ویژگیطی چند مرحله رفت و برگشت داده ۶۶۳۳تا مرداد 

 ۱٬۱۰۱٬۰۴۰جمعیت و ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور با شدند استان شناسایی و از سامانه حذف  ۶۶شرایط در  فاقد
 ایجاد شد.زن  ۰۱۹٬۱۱۱مرد و  ۰۹۰٬۹۰۹نفر شامل 

 جمعیت عشایر کوچنده مزایای ثبت

 هادر هزینه جوییصرفه 

دهد که میمیلیارد تومان اجرا شد. برآوردها نشان  ۱با اعتباری معادل  ۶۶۳۱اقتصادی عشایر کوچنده -سرشماری اجتماعی
مان میلیارد تومان نیاز بود. بر اساس گزارش ساز ۶۳به اعتباری معادل  سال جاریدر  سنّتیشیوه برای اجرای سرشماری به

میلیارد تومان به انجام رسیده است که  ۶٫۳حدود در ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور با اعتباری  ،امور عشایر ایران
 باشد.)مراجعه حضوری به خانوارهای عشایر کوچنده( می سنّتی صورتبهدرصد هزینه اجرای سرشماری  ۱این رقم معادل 

 اطالعات روزرسانیبه 

های آمارهای ثبتی، امکان اما از ویژگی ؛ها وجود نداشتداده روزرسانیبهامکان  ،سنّتیبه شیوه  با اجرای سرشماری
ماتی خد ،که سازمان امور عشایر ایران در طول سالاطالعات در مقاطع زمانی تعریف شده است. با توجه به این روزرسانیبه

 اطالعات این جامعه در زمان ارائه خدمات وجود دارد. نیروزرسابهد، امکان کنجامعه عشایر کوچنده ارائه میرا به 

 توسعه ثبت جمعیت عشایر کوچنده

های پایگاه وسامانه مدیریت اطالعات آماری سازمان امور عشایر ایران های دادهبین  اتصالدر حال حاضر با برقراری 
رت اجتماعی، وزا نیتأمو ، ایران ، بیمه سالمتورکش ها، امور مالیاتیی یارانهسازهای ثبت احوال، هدفمنداطالعاتی سازمان

های و پایگاه، و عشایر روستاییان ،کشاورزانآموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق بیمه اجتماعی 
، ۶۶۳۶، سرشماری عمومی کشاورزی ۶۶۳۱اطالعاتی موجود در مرکز آمار ایران شامل سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

، امکان افزودن سایر ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده، ضمن ایجاد ۶۶۳۱اقتصادی عشایر کوچنده -اجتماعی سرشماریو 
 ده است.آمجامعه عشایر کوچنده کشور فراهم  خصوصیات اجتماعی و اقتصادی
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 تعاریف و مفاهیم

 عشایر کوچنده

 توأم داشته باشند: صورتبهر را یز یژگیسه و کمدسته کشود یگفته م یعشایر کوچنده به مردم

تر اش را متعلق و وابسته به یک گروه اجتماعی بزرگهر فرد این جامعه خود و خانواده :یالهیقب( ساخت اجتماعی آ 
طور معمول طایفه است. چند طایفه تر بهکند. نام این گروه بزرگداند و غالباً به آن مباهات میو معموالً خویشاوند می

های دیگر تقسیم شود و طایفه در و رده هاایل به شاخه ،د و ممکن است در بعضی از عشایرندهکیل مییک ایل را تش
های رابط لقهح ،شود و بین آن و خانوارطایفه به سطوح دیگری تقسیم می ،تر قرار گیرد. در عشایر مختلفسطحی پایین

 ،«طایفه»، تش به «تش»، اوالد به «اوالد»ر مال به یک ه ،«مال»در ایل بختیاری هر خانوار به یک  ،وجود دارد. مثالً
 شود.متصل می« ایل»و« شاخه ایلی»، «طایفهبزرگ»و طایفه به 

متکی بر دامداری است و اگر منابع دیگری برای  ،تأمین معاش خانوارهای عشایر ب( اتکای معاش به دامداری:
زراعت محصوالتی مانند گندم و جو یا تولید مصنوعاتی مانند  ؛معاش وجود داشته باشد، حالت فرعی و جنبی دارد

 مانند قالی و خورجین.

عی را در مراتع طبی هاآنهایی است که چون معیشت عشایر کوچنده متکی بر دام پ( شیوه زندگی مبتنی بر کوچ:
 ،شالقکنند و فصل سرد را در قای به منطقه دیگر کوچ میدیگر و از منطقه نقطهای به از نقطه ،چرانند، با تغییر فصلمی

ین وضعیتی شد و در چنبرند. فاصله قشالق و ییالق ممکن است تا پانصد کیلومتر بامی به سرو فصل گرم را در ییالق 
ر را د – زمستان مخصوصاً – دارای سرپناه قابل حمل باشد. بعضی از عشایر کوچنده قسمتی از سال دانسان بای
اقتصادی آنان را تغییر -ماهیت عشایری و نظام اجتماعی ،اما این امر ؛گذرانندروستایی یا نظیر آن می یهاساختمان

 دهد.نمی

 خانوار

ا هستند و معموالً با هم غذ خرجهمگر یدیکنند، با کیم یاقامتگاه زندگ یکه با هم در کشود یل مکیخانوار از چند نفر تش
 ،گریارت دبه عب .داشته باشند یشاوندیگر رابطه خویدیکخانوار حتماً با  یک یه اعضاکست ین، الزم نیا بر رند. بناخویم

 شود.یم یز خانوار تلقیند نکیم یزندگ ییتنهابهه ک یفرد .ستین سانیکخانوار لزوماً با خانواده 

 وچندهکر یخانوار عشا

الق و یین یباشد، ب یلیا یوابستگ یدارا یعنی ؛وچنده باشدکر یعضو جامعه عشاه کاست  یوچنده، خانوارکر یخانوار عشا
 باشد. یت دامداریفعال رب کیطور عمده متن معاش او بهیو تأم ،ندکوچ کقشالق 

 هانآعمده معاش  نند وکیوچ مکن رده یترکوچک یا بدون آن، همراه خانوارهای یلیا یه با داشتن وابستگک ییخانوارها 
جزو  زینند نکین میتأم یشگریآرا و یچون آهنگر ییهااز راهخود را  یزندگست و ین یدامدار متکی برم یطور مستقبه

 ند.یآیم شمار وچنده بهکر یعشا یخانوارها
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 سن

 ه از زمان تولد فرد گذشته است.کاست  یاملک یهامنظور از سن، تعداد سال

 یریوچ عشاک

 یچرا یراب یعیگر با هدف استفاده از منابع طبیبه نقطه د یااز نقطه یریخانوار عشات کعبارت است از حر یریکوچ عشا
ل، و معمو یخیطور تارخانوار، بار و بنه، اثاث منزل و سرپناه قابل حمل و به یت همه اعضاکوچ معموالً با شرکن یدام. ا

 یرییتغ ،وچکر یا بلند بودن مسیوتاه کرد. یگینجام ماز آن ا ییهاا ردهیفه یل و طایس، همراه با اکالق و قشالق و برعیین یب
، استفاده از اخیر یهاسال یاما ط ؛اندان بودهیچارپا ،گذشته هایدر زمان یله حمل خانه و زندگیدهد. وسیوچ نمکدر مفهوم 

 است. گسترش در حالشروع شده و  ینیل حمل و نقل ماشیوسا

 یالقییوچ ک

 ابد.ییان میجر یالقیین یو به جانب سرزم شودیمه از قشالق آغاز کاست  یوچک یالقییکوچ 

 یوچ قشالقک

ر، یعشا یو قشالق یالقییقشالق دارد. در داخل قلمرو  یسو بهشود و رو یالق آغاز مییه از کاست  یوچک یکوچ قشالق
 رد.یگیردن محل استقرار صورت مکنو  منظوربهه ک ،شودیده میهم د یوتاه محلک یهاوچک

 وچکر یمس

ن کمم وچکه کتوجه شود  دینامند. بایوچ آن واحد مکر یس را مسکالق به قشالق و برعییوچنده از کت واحد کر حریخط س
 ختم شود. یا به آبادی ،آغاز یاست از آباد

 القیی

« ریا سردسیالق یی» ،ندبریسر مه ب جادر آنآن از  یا قسمتیتابستان  در کل ریه عشاک را ییایست و قلمرو جغرافیمحدوده ز
 ند.نامیم

 قشالق

« ریمسا گریقشالق » ،برندیسر مه ب جادر آنآن  از  یقسمتیا زمستان  در کل ریه عشاک ییایست و قلمرو جغرافیمحدوده ز
 نامند.یم
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 نمودارها
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شهری

روستایی

عشایر کوچنده
درصد1.4

وچنده جمعیت کشور به تفکیک شهری، روستایی و عشایر ک

۲9٪

دهدرصد دام سبک در اختیار خانوارهای عشایر کوچن
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 .ستشده ا یثبت احوال )سن افراد( طراح یگاهکوچنده با پا یرسامانه عشا یهااتصال داده یقکوچنده از طر یرعشا یتجمع یهرم سن

 
  

 هرم سنی جمعیت عشایر کوچنده

 (۱۳۹۸)سال 

 جمعیت )به هزار نفر(

 هزار نفر(جمعیت )به 

 هرم سنی جمعیت روستاییان

 (۱۳۹۵)سال 
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 جداول آماری
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جنس و  به تفکیکر کوچنده کشور یت عشایجمع محل سکونت ثابت، و افراد دارایخانوارها، تعداد  -۱جدول 
  قشالقیدر مناطق استان 

 خانوار شرح
تعداد افراد دارای  جمعیت )نفر(

 محل سکونت ثابت
 زن مرد کل در قشالق

 ۹۹۱٬۳۳0 0۱۹٬۱۱۱ 0۹5٬۹0۹ ۱٬۱5۱٬245 642٬540  .............. شور کل ک

 6۱٬۱۹4 ۱0٬۱6۱ ۱۹٬۳۳4 ۳6٬400 ۹٬۱۹۱  ..............  یجان شرقیآذربا

 ۱۹٬۱42 40٬0۹۱ 0۱٬۹۱۱ ۹۹٬6۱۹ ۱۱٬۳65  ...............  یجان غربیآذربا

 0۹٬۹۱0 ۳5٬0۹۹ ۳0٬۳0۹ 20٬۹02 ۱۹٬۳4۱  ...........................اردبیل 

 4٬۱0۹ 6٬26۹ 6٬242 0٬6۹۳ ۹۱۱  ......................... اصفهان 

 ۱٬۹۹۹ ۱٬562 ۱٬6۱۳ 6٬6۳۹ 0۹5  ............................. البرز 

 4۱٬۱62 6۱٬20۹ 60٬4۹۳ 4۹٬۱05 ۱5٬4۱۳  ............................. الم یا

 ۱0٬0۱0 ۱٬62۱ ۹٬44۱ ۱۹٬۹5۹ 4٬6۳2  ........................... بوشهر 

 ۳٬0۳2 ۱٬۱52 6٬6۱۱ 4٬5۱۹ ۱٬565  ............................ تهران 

 ۱4٬۹24 2٬۹۹۹ ۹٬۳۳6 ۱2٬۱۱۱ ۳٬۹۳۹  .......  یاریبختو  چهارمحال

 0۱٬0۱۱ ۳۱٬500 ۳6٬۱۹۹ 2۳٬۹04 ۱0٬۱۱0  ................  یخراسان جنوب

 ۱۱٬256 ۱5٬54۱ ۱۱٬665 6۱٬62۱ 0٬5۱0  ................  یخراسان رضو

 ۹٬۳۹6 4٬026 0٬۹۱2 ۱5٬04۱ 6٬۳40  ................  یخراسان شمال

 ۱۳۱٬00۹ ۱5٬6۹۱ ۹5٬66۱ ۱۹5٬4۹۹ ۳۱٬2۱۹  ....................... خوزستان 

 ۱٬۹64 ۹4۳ ۱٬۱۳5 6٬5۹۳ 004  ........................... زنجان 

 ۱5٬۱۳۱ 4٬2۹۹ 2٬۱25 ۱5٬۱0۹ 6٬2۳4  .......................... سمنان 

 ۱5۱٬۹22 2۱٬06۹ 20٬۹۱4 ۱6۹٬0۱۳ 60٬۹6۳  ........ بلوچستان و ستان یس

 ۱55٬5۹۹ 06٬4۱4 25٬45۹ ۱۱6٬۱۹۳ 62٬25۹  ........................... فارس 

 ۱٬۹05 0۹۱ ۱٬۳۳۱ ۱٬۹5۹ ۳۹4  ........................... ن یقزو

 ۱٬500 0۳4 0۹۱ ۱٬۱۳6 6۱۹  ................................ قم 

 5 5 5 5 5  ........................ ردستان ک

 ۱۱۱٬۱06 00٬۱20 26٬5۹۹ ۱۱۹٬۹44 6۱٬۹6۳  ........................... رمان ک

 06٬۱26 62٬۹0۳ ۳۱٬5۹4 0۱٬56۹ ۱۳٬۱6۹  ........................ رمانشاه ک

 60٬0۹6 ۱۳٬6۳5 ۱2٬5۳۹ 6۹٬62۹ ۹٬۳۱6  ......... راحمد یبو وه یلویهگک

 65٬25۹ ۱5٬۹۹4 ۱6٬5۹6 6۳٬522 4٬۱66  ......................... گلستان 

 4٬۱0۹ ۱٬62۹ ۳٬۹4۹ 0٬5۱2 ۱۳۹  ............................ الن یگ

 6۹٬۱04 ۱0٬۹۱۹ ۱۹٬5۱2 ۳0٬5۹0 ۹٬۱4۹  .......................... لرستان 

 6٬2۳6 ۱٬۳۹6 ۱٬۳24 6٬۹02 204  ........................ مازندران 

 6٬2۹5 ۱٬۳46 ۱٬0۹5 6٬۹۳6 ۹06  ..........................  یزکمر

 ۱5٬26۱ 0٬۳0۱ 2٬۳4۳ ۱۱٬2۹4 6٬۱0۱  ........................ هرمزگان 

 6٬۳۹۹ ۱٬6۹۱ ۱٬065 6٬۹۹۱ ۹۱۱  ........................... همدان 

 ۱٬۱2۱ ۳٬۹۱0 4٬۹۹4 ۱٬00۹ 6٬6۱0  ............................... زد ی

 0۹۹ ۳5۱ ۳20 2۹۳ ۱4۱  ..................... اظهار نشده 
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 ییالقیدر مناطق و استان جنس  به تفکیکر کوچنده کشور یت عشایجمعو  هاتعداد خانوار -۲جدول 

 خانوار شرح
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 0۱۹٬۱۱۱ 0۹5٬۹0۹ ۱٬۱5۱٬245 642٬540  ................. کل کشور 

 60٬۱۳۹ 6۹٬42۳ 00٬۳56 ۱۳٬۹2۹  .................. آذربایجان شرقی 

 44٬۳4۳ 05٬۳40 ۹4٬2۱۱ ۱۹٬22۹  ................... آذربایجان غربی 

 6۱٬502 64٬00۱ 40٬25۹ ۱۱٬۹52  ............................... اردبیل 

 64٬۹۱۱ 6۱٬6۱6 0۳٬۱۹۳ ۱۱٬5۳۹  ............................. اصفهان 

 ۱٬5۳5 ۱٬6۱0 6٬640 255  ................................. البرز 

 ۱0٬۹66 ۱۱٬4۱۱ ۳4٬۱۳۳ ۹٬205  ................................. ایالم 

 5 5 5 5  ............................... بوشهر 

 6٬۹۹۳ ۳٬۱۹5 0٬۹4۳ ۱٬4۹5  ................................ تهران 

 02٬064 26٬۳۹2 ۱۱۱٬۹55 66٬۹6۳  ............ بختیاری و  چهارمحال

 ۳0٬5۳۹ ۳۹٬66۱ ۹6٬62۹ ۱2٬۱۳5  .................... خراسان جنوبی 

 ۱۱٬4۹4 ۱6٬۹45 64٬6۳4 0٬۹۹4  .................... خراسان رضوی 

 ۱٬2۱۱ ۱5٬۹26 ۱۹٬405 4٬۱20  .................... خراسان شمالی 

 ۹٬۹6۱ ۱۳٬5۱۱ 66٬۱5۹ ۳٬۱45  ........................... خوزستان 

 ۹۱۳ ۱٬5۱4 ۱٬۹۹۹ 06۹  ............................... زنجان 

 ۳٬۱۱۹ 4٬0۹0 ۹٬۹24 ۱٬۱۹۹  ............................... سمنان 

 02٬۹۹2 25٬۱65 ۱۱۹٬0۹2 66٬4۱6  ............ بلوچستان و سیستان 

 4۹٬۱2۹ 04٬۱24 ۱5۱٬۳۳۱ 64٬64۹  ............................... فارس 

 0۹۱ ۱٬۳4۱ ۱٬۹۳۹ ۳۱۳  ............................... قزوین 

 5 5 5 5  .................................... قم 

 5 5 5 5  ............................ کردستان 

 0۹٬۹6۱ 24٬۱05 ۱6۱٬۱۹۱ 6۹٬۹62  ............................... کرمان 

 ۳5٬۳۹5 ۳0٬555 20٬۳۹5 ۱4٬0۱۱  ............................ کرمانشاه 

 ۱2٬۱۹0 65٬60۱ ۳۹٬۱62 ۹٬6۹6  ............. بویراحمد  وکهگیلویه 

 2٬56۱ 2٬4۹4 ۱6٬056 ۱٬۱۱۱  .............................. گلستان 

 ۱٬۳۳4 ۳٬۱۳۳ 0٬۱2۹ ۱۹6  ................................ گیالن 

 64٬۱6۹ 6۱٬۹۳۹ 0۳٬522 ۱۳٬۱۹۹  .............................. لرستان 

 6٬5۹۱ 6٬۱۱۳ 4٬۱۹۱ ۱٬5۱6  ............................ مازندران 

 ۱٬۱64 6٬۱۳۹ ۳٬۹2۳ ۱٬55۹  ............................... مرکزی 

 ۳٬4۹5 4٬644 ۹٬۹۱4 ۱٬۱45  ............................ هرمزگان 

 0٬562 2٬۱6۱ ۱۱٬۱04 6٬265  ............................... همدان 

 6٬۱۹5 ۳٬4۱۱ 2٬۳۹۱ ۱٬2۱0  ................................... یزد 

 ۳۳0 ۳۹6 ۹6۹ ۱26  ......................... اظهار نشده 
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 طبقات سنی تفکیک جنس وبه ر کوچنده کشور یت عشایجمع -۳جدول 

 زن مرد جمعیت شرح

 0۱۹٬۱۱۱ 0۹5٬۹0۹ ۱٬۱5۱٬245  ................. شور کل ک

 45٬2۹2 44٬64۹ ۱4٬۹60 ...........................ساله  ۳–۴

 46٬۳۹۱ 40٬۹24 ۱۱٬۱00 ...........................ساله  ۱–۳

 4۱٬005 06٬606 ۱55٬۱56 ...................... ساله  ۶۳–۶۴

 44٬۹۱۱ 0۱٬642 ۹2٬۱24 ...................... ساله  ۶۱–۶۳

 42٬02۳ 0۹٬66۹ ۱50٬۹۹5 ...................... ساله  ۲۳–۲۴

 4۹٬646 0۹٬۳۱5 ۱52٬266 ...................... ساله  ۲۱–۲۳

 44٬5۳۳ 4۹٬۳0۱ ۹۱٬۳۹۱ ...................... ساله  ۶۳–۶۴

 45٬۹۱۱ 4۱٬0۹6 ۱6٬۳۱5 ...................... ساله  ۶۱–۶۳

 ۳۳٬24۹ ۳0٬64۱ 2۱٬۱۹5 ...................... ساله  ۴۳–۴۴

 6۹٬۱06 ۳۱٬05۹ 25٬22۱ ...................... ساله  ۴۱–۴۳

 66٬6۹2 66٬۹4۱ 40٬644 ...................... ساله  ۱۳–۱۴

 65٬642 66٬2۱۳ 46٬۹6۹ ...................... ساله  ۱۱–۱۳

 ۱2٬0۹5 ۱۹٬04۱ ۳2٬۱۳۱ ...................... ساله  ۱۳–۱۴

 ۱۱٬۱0۹ ۱۳٬۱4۱ 64٬۳5۹ ...................... ساله  ۱۱–۱۳

 2٬۳2۱ ۱٬۹6۹ ۱0٬6۱۱ ...................... ساله  ۱۳–۱۴

 6۳٬۳۳۹ ۳0٬2۹4 0۹٬5۳۱ .................تر ساله و بیش ۱۱
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 استان تحصیل ووضع  به تفکیک قشالقیدر مناطق  جمعیت عشایر کوچنده  -۴جدول 

 محصل غیر در حال تحصیل جمعیت شرح

 ۱۱٬545۳ 66۱٬6۳۹ ۱٬۱5۱٬245  ................... کل کشور 

 62٬۳06 2٬۱5۳ ۳6٬400  .................... آذربایجان شرقی 

 ۹۹٬644 ۱۱٬540 ۹۹٬6۱۹  .................... آذربایجان غربی 

 0۳٬۱56 ۱6٬۱04 20٬۹02  ................................ اردبیل 

 ۳٬۹00 ۱٬۳۱۱ 0٬6۹۳  ............................... اصفهان 

 ۱٬۱5۹ 4۳6 6٬6۳۹  ................................... البرز 

 ۳۱٬456 ۱٬۹4۱ 4۹٬۱05  ................................... ایالم 

 ۱۳٬۹۳2 ۳٬۹۹۳ ۱۹٬۹5۹  ................................. بوشهر 

 ۳٬6۱۱ ۹6۹ 4٬5۱۹  ..................................تهران 

 ۱6٬۱62 ۳٬6۱0 ۱2٬۱۱۱  ............. بختیاری و  چهارمحال

 4۹٬۳5۹ ۱4٬240 2۳٬۹04  ..................... خراسان جنوبی 

 ۱۹٬5۹۹ 4٬۱۱6 6۱٬62۱  ..................... خراسان رضوی 

 ۱٬4۹0 6٬5۹۳ ۱5٬04۱  ..................... خراسان شمالی 

 ۱۳۱٬0۳۱ ۳۱٬۹2۱ ۱۹5٬4۹۹  ............................. خوزستان 

 ۱٬۹04 ۳۱۹ 6٬5۹۳  ................................ زنجان 

 ۱٬۱5۳ 6٬502 ۱5٬۱0۹  ................................ سمنان 

 ۱55٬۱4۹ 62٬222 ۱6۹٬0۱۳  .............. بلوچستان و سیستان 

 ۱۱٬2۹4 64٬6۱۹ ۱۱6٬۱۹۳  ................................. فارس 

 ۱٬2۱۹ 666 ۱٬۹5۹  ................................. قزوین 

 ۹2۹ ۱20 ۱٬۱۳6  ..................................... قم 

 5 5 5  .............................. کردستان 

 ۹۱٬۹5۱ 62٬6۳2 ۱۱۹٬۹44  ................................. کرمان 

 4۹٬۹55 ۱5٬۳6۹ 0۱٬56۹  ............................. کرمانشاه 

 6۳٬۳۱۳ 0٬۹04 6۹٬62۹  ............... بویراحمد  وکهگیلویه 

 ۱۱٬۹65 4٬۳42 6۳٬522  ............................... گلستان 

 4٬26۳ ۳۹۳ 0٬5۱2  ..................................گیالن 

 6۱٬۳۹2 2٬2۹۹ ۳0٬5۹0  ................................لرستان 

 6٬6۳5 062 6٬۹02  ............................. مازندران 

 6٬۳4۹ 0۱۳ 6٬۹۳6  ................................ مرکزی 

 ۹٬۱4۱ 6٬00۳ ۱۱٬2۹4  .............................. هرمزگان 

 6٬625 0۳۱ 6٬۹۹۱  ................................ همدان 

 2٬۱۱۳ ۱٬2۹2 ۱٬00۹  .................................... یزد 

 0۳0 ۱۳۱ 2۹۳  .......................... اظهار نشده 
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ای عشایر کوچنده آموختگان فنی و حرفهآموزی و مهارتآموختگان سازمان نهضت سوادتعداد دانش - ۰جدول 
 به تفکیک استان  قشالقیدر مناطق کشور 

 ایفنی و حرفه نهضت سوادآموزی جمعیت شرح

 2٬4۹۱ ۱54٬640 ۱٬۱5۱٬245 ................... شور کل ک

 ۱05 6٬۱62 ۳6٬400  ....................  یجان شرقیآذربا

 62۹ ۹٬۳55 ۹۹٬6۱۹  ....................  یجان غربیآذربا

 ۳۱0 0٬۳۹0 20٬۹02  ................................ اردبیل 

 0۹ 4۱4 0٬6۹۳  ............................... اصفهان 

 6۳ 645 6٬6۳۹  ................................... البرز 

 45۱ 4٬۱۱2 4۹٬۱05  ................................... الم یا

 ۱44 ۱٬۹۱2 ۱۹٬۹5۹  ................................. بوشهر 

 ۱ ۳۳6 4٬5۱۹  ..................................تهران 

 ۹۱ 6٬220 ۱2٬۱۱۱  .............  یاریبختو  چهارمحال

 0۹۳ 4٬06۱ 2۳٬۹04  .....................  یخراسان جنوب

 ۱20 6٬۳5۳ 6۱٬62۱  .....................  یخراسان رضو

 24 ۹2۱ ۱5٬04۱  .....................  یخراسان شمال

 ۱٬526 ۱۱٬56۳ ۱۹5٬4۹۹  ............................. خوزستان 

 ۳ 6۳0 6٬5۹۳  ................................ زنجان 

 6۱۳ ۱4۹ ۱5٬۱0۹  ................................ سمنان 

 6۳۳ ۹٬0۳۱ ۱6۹٬0۱۳  .............. بلوچستان و ستان یس

 ۱۱0 ۱۳٬۳40 ۱۱6٬۱۹۳  ................................. فارس 

 ۳ 66۹ ۱٬۹5۹  ................................. ن یقزو

 ۳ 605 ۱٬۱۳6  ..................................... قم 

 5 5 5  .............................. ردستان ک

 ۹02 ۱۱٬00۳ ۱۱۹٬۹44  ................................. رمان ک

 ۳۱0 2٬6۹۹ 0۱٬56۹  ............................. رمانشاه ک

 625 6٬66۹ 6۹٬62۹  ............... راحمد یبو وه یلویهگک

 ۱0۹ 6٬۱62 6۳٬522  ............................... گلستان 

 64 0۹۱ 0٬5۱2  ..................................الن یگ

 ۱۹0 ۳٬۹۱۱ ۳0٬5۹0  ................................لرستان 

 ۱5 624 6٬۹02  ............................. مازندران 

 ۱2 ۳۱۳ 6٬۹۳6  ................................  یزکمر

 2۱ ۱٬۱5۱ ۱۱٬2۹4  .............................. هرمزگان 

 6۱ ۳06 6٬۹۹۱  ................................ همدان 

 22 ۱۱0 ۱٬00۹  .................................... زد ی

 6 ۹5 2۹۳  .......................... اظهار نشده 
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 ستانا نوع بیمه و به تفکیک قشالقیشدگان عشایر کوچنده کشور در مناطق و بیمه یارانهکنندگان دریافتتعداد  – ۰جدول 

 جمعیت شرح
 تعداد افرادی که

 گیرندیارانه می

شدگانمهیبتعداد   

 بیمه سالمت
 صندوق کشاورزان،
 روستاییان و عشایر

 ۱۹2٬۹66 ۹4۳٬۹44 ۱٬5۹۱٬۱0۹ ۱٬۱5۱٬245  .................. شور کل ک

 2٬465 6۱٬۹۹۱ ۳6٬۱۱5 ۳6٬400  ....................  یجان شرقیآذربا

 2٬۹25 ۹۱٬562 ۹2٬6۳6 ۹۹٬6۱۹  .....................  یجان غربیآذربا

 ۱۱٬45۱ 4۹٬۳۱5 20٬552 20٬۹02  ................................. اردبیل 

 ۱٬۹50 4٬4۱۹ 0٬64۱ 0٬6۹۳  ............................... اصفهان 

 0۹5 ۱٬۳۳6 6٬5۱۳ 6٬6۳۹  ................................... البرز 

 ۱4٬۱۱4 ۳۹٬۹5۱ 42٬۱۹6 4۹٬۱05  ................................... الم یا

 ۱٬۹2۱ ۱4٬۹۱۱ ۱۹٬4۱2 ۱۹٬۹5۹  ................................. بوشهر 

 ۹55 ۱٬۹20 ۳٬۹6۳ 4٬5۱۹  .................................. تهران 

 ۳٬5۹۹ ۱4٬205 ۱2٬5۱2 ۱2٬۱۱۱  ..............  یاریبختو  چهارمحال

 ۱۳٬۳۹4 00٬۳۹6 2۳٬645 2۳٬۹04  ......................  یخراسان جنوب

 0٬45۱ ۱۱٬2۳5 65٬۹۳0 6۱٬62۱  ......................  یخراسان رضو

 0٬۱6۱ ۹٬42۱ ۱5٬454 ۱5٬04۱  ......................  یخراسان شمال

 ۳4٬5۹۱ ۱44٬4۹0 ۱2۱٬225 ۱۹5٬4۹۹  ............................. خوزستان 

 ۱۹5 ۱٬۱۱2 6٬524 6٬5۹۳  ................................. زنجان 

 4٬۹6۹ 2٬406 ۱5٬0۳0 ۱5٬۱0۹  ................................. سمنان 

 6۱٬520 ۱۱0٬۹۹6 ۱60٬۳۹5 ۱6۹٬0۱۳  .............. بلوچستان و ستان یس

 ۱۹٬025 ۹۳٬۱۹۹ ۱۱5٬۳۹۱ ۱۱6٬۱۹۳  ................................. فارس 

 ۹60 ۱٬۳0۹ ۱٬۱۱۹ ۱٬۹5۹  ................................. ن یقزو

 ۱۱2 ۱۹4 ۱٬۱66 ۱٬۱۳6  ...................................... قم 

 5 5 5 5  .............................. ردستان ک

 ۱2٬0۱2 ۹2٬۹۹0 ۱۱2٬52۹ ۱۱۹٬۹44  ................................. رمان ک

 ۹٬۱۱۹ 4۱٬۱2۱ 02٬۱46 0۱٬56۹  .............................. رمانشاه ک

 ۳٬02۹ 62٬55۹ 6۹٬52۹ 6۹٬62۹  ............... راحمد یبو وه یلویهگک

 4٬۳۱4 65٬۱5۹ 66٬2۱6 6۳٬522  ................................ گلستان 

 ۱٬۹۹۹ 4٬64۱ 4٬۹۱۱ 0٬5۱2  .................................. الن یگ

 4٬۱۹۱ ۳۱٬56۹ ۳4٬۹۱۱ ۳0٬5۹0  ................................ لرستان 

 4۳0 ۱٬۹۹۱ 6٬۹44 6٬۹02  .............................. مازندران 

 260 ۱٬۹۹0 6٬۱55 6٬۹۳6  .................................  یزکمر

 ۱٬00۹ ۹٬4۳5 ۱۱٬056 ۱۱٬2۹4  .............................. هرمزگان 

 ۹65 6٬۳2۹ 6٬۹۳۱ 6٬۹۹۱  ................................. همدان 

 ۱٬۹04 2٬600 ۱٬445 ۱٬00۹  ..................................... زد ی

 ۱۱4 022 220 2۹۳  ........................... اظهار نشده 
 


