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Comparative Study of Sustainable Development of 
Nomadic Areas from Legal Rules and Development 
Programs Perspective before and after the Islamic 
Revolution in Iran
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regeneration in Valencia; [Cochran JC, et al; 2016] Court sentencing patterns for environmental crimes: 
Is there a “Green” gap in punishment?; [Hajivand A, et al; 2018] Government criminal responsibility for 
environmental crimes in Iran: Necessities and challenges; [Hosseini S, et al; 2019] Validation of 
networking approach in environmental policy in IRAN to decrease environmental pollution by factor 
analysis method; [Statistical Center of Iran; 2019] Statistical center of Iran, Iranian population and 
housing Census; Nomadic Areas. periodic report; [Noroozi A, Mahmoodian F; 2015] Comparative study 
of economic and social indicators of settled and uninhabited nomads case study: Koohrang city; [PBO; 
2019] Plan and budget organization, the evolution of development approaches from an international 
perspective with an emphasis on sustainable development; [Piri F, et al; 2018] Investigating the role of 
nomadic community in establishing lasting security in Iran’s border areas; [Safinejad J; 2004] The 
social structure of Iranian nomads; [The Science and Environmental Health Network; 2012] The 
International Human Rights Clinic at Harvard Law School, Modeles for Protecting the Environment for 
future Generations; [Sidayi E, Dehghani A; 2011] Programming of nomadic ecosystems; [Tavakoli J, 
Ziatavana MH; 2009] The spatial consequences of nomadic settlement in Chaharmahal and Bakhtiari 
province; [Education for a Sustainable Future; 2008] UNESCO: Sustainable development begins with 
education; [WB; 2017] Guidance note on tools for pollution management; [Yousefi J, et al; 2017] 
Development of a conceptual model resulting from the combination of indigenous and modern 
knowledge using the basic theory in the restoration, preservation, maintenance and exploitation of 
natural resources with the post-development approach of Mamasani tribe of Fars province

Aims & Backgrounds This study aims to compare the sustainable development of nomadic areas of the 
country from the perspective of legal rules before and after the Islamic Revolution of Iran.
Methodology This research is descriptive and analytical in the form of an in-depth study. In the first 
step, basic information about the nomadic status (population, distribution, and proportion) was 
collected from documents before and after the revolution. Then; relevant rules and regulations which 
were enacted in each period were extracted and compared. Furthermore; a comparative analysis was 
made between the indicators of sustainable nomadic development in both study periods. Finally, the 
World Bank’s approach and guidelines were used to measure sustainable development indicators.
Findings Sustainable development of nomadic areas before the revolution was Varying. While after the 
revolution, there are fewer changes in planning and lawmaking. However, some indicators of sustainable 
development had been in a better situation, For example, capital provision by the local community, 
income level, natural ecosystem health, and natural resource utilization. While, after the revolution, some 
indicators such as the existence of legal rules, participation in the development programs, introducing 
plans, and programs to the government, sanitation, literacy rate, and influencing the national economy 
are better.
Conclusion The results show that despite the approval of progressive laws such as article 50th of the 
constitution, current legal rules are incapable of striking a balance among the indicators of human, 
environmental and economic development in nomadic areas.
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 چکیده 
زمینه  و  پژوهش ها: اهداف  این  پایدار    هدف  توسعه  تطبیقی  مقایسه  بررسی و 

مناطق عشایری کشور از دیدگاه قواعد حقوقی در دوران پیش و پس از انقالب  
 اسالمی ایران بوده است.  

این تحقیق، از نوع توصیفی و تحلیلی است که به شکل مطالعه    شناسی:روش 
، اقدام به گردآوری اطالعات پایه درباره  عمیق صورت گرفته است. در بخش اول

انقالب   از  پس  و  پیش  دوران  در  درصد(  و  پراکنش  )جمعیت،  عشایر  وضعیت 
بودند،   شده  وضع  دوره  هر  در  که  مرتبط  مقررات  و  قوانین  سپس؛  گردید. 
میان   تطبیقی  مقایسه  همچنین؛  گرفتند.  قرار  مقایسه  مورد  و  استخراج 

پایدار عشایر دشاخص بدین  های توسعه  ر دو دوره مورد مطالعه صورت گرفت. 
های توسعه  منظور، از رویکرد و دستورالعمل بانک جهانی برای سنجش شاخص

 پایدار استفاده گردید.  
توسعه پایدار مناطق عشایری در دوران پیش از انقالب از فراز و نشیب  ها:  یافته 

انق از  پس  دوران  در  حالیکه  در  است.  بوده  برخوردار  در  بیشتری  تالطم  الب 
میبرنامه چشم  به  کمتر  قوانین  وضع  و  از  ریزی  برخی  دیگر،  سوی  از  خورد. 

  طور مثال:اند. بهتری برخوردار بودههای توسعه پایدار از وضعیت مطلوبشاخص
مین سرمایه توسط جامعه محلی، سطح درآمد، سالمت اکوسیستم طبیعی و  أ ت

دربهره حالیکه  در  طبیعی.  منابع  از  شاخص  مندی  انقالب،  از  پس  هایی  دوران 
برنامه اجرای  در  حضور  حقوقی،  قاعده  وجود  و  نظیر:  طرح  ارایه  توسعه،  های 

در   ملی  اقتصاد  در  موثر  نقش  و  سواد  سطح  بهداشت،  سطح  دولت،  به  برنامه 
 وضعیت بهتری قرار دارند.

اصل  گیری:  نتیجه همچون  مترقی  قوانین  وجود  با  که  است  آن  بیانگر  نتایج 
شاخصپ متوازن  ارتقای  برای  فعلی،  حقوقی  قواعد  اساسی،  قانون  های  نجاهم 

 توسعه انسانی، محیط زیستی و اقتصادی در مناطق عشایری ناتوان هستند. 
 های توسعه، قواعد حقوقیتوسعه پایدار، مناطق عشایری، برنامه ها:  کلیدواژه 
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 مقدمه 
توان از نظر مکان سکونت و یا عدم  در ایران جوامع انسانی را می

سکونت به سه جامعه شهری، جامعه روستایی و جامعه عشایری 
نمود. حدود   را عشایر تشکیل می  %2تقسیم  ایران  دهند،  جمعیت 

  %38فضای جغرافیایی ایران پراکنده بوده، در    %60این جمعیت در  

مشغول زندگی  و  کار  به  کشور  مراتع  اندک  از  تعداد  وجود  با  اند. 
زندگی   اقامت دائم در یک مکان و سبک  به سبب عدم  جمعیت، 
جامعه  از  جمعیت،  نسبت  به  تولیداتشان  گرچه  کوچ،  بر  مبتنی 

برخورداری میزان  لیکن  است،  بیشتر  روستایی  و  از  ششهری  ان 
است   کمتر  بسیار  دیگر  جامعه  دو  با  مقایسه  در  توسعه  مواهب 

[SCI, 2019] .    بر بالغ  بودن  )معادل    24دارا  دامی  واحد  میلیون 
و    28% سبک  از  %4دام  بیش  تولید  و  کشور(  سنگین   %20دام 

قریب   تولید  همچنین  قرمز،  صنایع    5/1گوشت  مترمربع  میلیون 
اقتصاد  در  را  عشایری  مناطق  و  جامعه  مهم  بسیار  نقش  دستی 

نماید. این جامعه با پراکنش وسیع و متغیر  کالن کشور روشن می
پدافند   منظر  از  را  مهمی  بسیار  نقش  ایران،  جغرافیایی  فضای  در 

می ایفا  کشور  امنیت  در  ازنندکغیرعامل،   سه   دور  هایگذشته  . 
  در(  شهرنشینی  و  روستانشینی  عشایر،  کوچندگی)معیشت    شیوه

  را  کوچندگی  آغاز  تواننمی  گرچه  است.  وجود داشته  ایران  سرزمین
این    پژوه، ایران  دانشمندان  اکثر  عقیده   به   ولی  کرد،   معلوم   ایران   در

ارد  د  سرزمین  این  در  انسان  زندگی  تاریخ  درازای  به  تاریخ  شیوه،
[Noroozi & Mahmoodian, 2015]فراز  این تاریخ،   طول  . در 

  اخیر  سده   در   تنها  اما   گردید؛   ایجاد   عشایر  زندگی  در  هایینشیب  و
دستخوش کوچ  زندگی   دوران   کل  برابر   تحول  و  تغییر  نشینی، 
  از  نشینانکوچ  و  عشایر  ندگیز   های گوناگون در زمینهاند بحرانشده
با    غازآ  قاجار  زمان  و  مختلف  اشکال  به  امروزه  به  تا  و  گردیده 

کیفیتکمیت و  استها  داشته  وجود  متغیر    های 
[Bakhshandeh Nosrat & Miraj, 2011]چند هر    با  که   . 

  توسعه،  سمت  به  رویکردها  تغییر   و   اسالمی  انقالب   شروع
اسکانبرنامه  و  رسانیخدمات  زدایی،محرومیت   و   هدایتی  های 

 همراه   به  را  مثبتی  نتایج  عشایر،  زندگی  در  تغییر  ایجاد  و  ضمانتی
روند  اما  است؛  داشته   یا  و   متوقف  کامالا   را  قبلی  نتوانسته 

  معیشت  و   زندگی  از  نوع  این  در  را  ایدارپ  توسعه  و  نماید  ساماندهی
  قالب   در  عشایری  جامعه  ایتوسعه  وضعیت  تحلیل.  بخشد  تحقق

اساسی   و    افول  شکوفایی،   و  سترشگانتظام،  و   تکوین)مراحل 
  شدهریزی برنامه  و  آگاهانه  هدایت  تحقق  برای  گامی  فروپاشی(
اجتماعی،زمینه  در  وریبهره  طحس  ارتقای  خانوارها،   گسترش  های 

 & Tavakoli]است    یستیز  و  معیشتی   نوین  هایشیوه

Ziatavana, 2009] . 
مفهومی است که به واسطه پیامدهای منفی محیط   توسعه پایدار؛

جانبه اقتصادی اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک  زیستی و 
و   رشد  مفهوم  به  بشر  نگرش  تغییر  و  صنعتی  انقالب  از  بعد 

. این مفهوم  [Hosseini et al, 2019]است    پیشرفت پدید آمده
ای است، تالش دارد  که یکی از آخرین رویکردها در توسعه منطقه

تکرار  را  بشری  گذشته  اشتباهات  توسعه،  به  جدید  نگاهی  با  که 
توسعه و  همه نکند  بزند  ای  رقم  را  متوازن  و   ,Borriello]جانبه 

های "پایداری" در طرح  1990های دهه  در طول سال  .[670 :2013
های بسیار گوناگونی از  و محلی توسعه یافت. گروه  ایابعاد منطقه

حکومت تا  صنوف  و  سازمانمشاغل  و  بینها  )مثل  های  المللی 
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برنامه در  و  اخذ  را  مفهوم  این  جهانی(  وارد  ریزیبانک  خود  های 
پایدار   توسعه  اهداف  اجرای  در  پیشرفت  و  ترقی  روند  اما  نمودند؛ 

می است.  بوده  پآهسته  "توسعه  گفت:  شکل  توان  مفهومی  ایدار 
رابطه دگرگونی  فرایند  بیشتر  بلکه  نیست،  بین   یافته  متقابل 

را  سیستم آن  مراحل  و  بوده  طبیعی  و  اقتصادی  اجتماعی،  های 
   .[UNESCO, 2008]کند" بیان می

پراکنش ایالت و عشایر در پهنه جغرافیای کشور یکسان نیست و  
جمع زیاد  تراکم  از  گذشته  در  که  مناطقی  بسا  عشایری چه  یت 

اند و امروزه به خاطر رشد سریع شهرنشینی یا تبدیل  برخوردار بوده
از تعداد و تراکم    غیرههای صنعتی، کشاورزی و  اراضی به کاربری 

حال  این  با  است.  شده  کاسته  مناطق  این  در  عشایری  جمعیت 
ویژه   به  و  زاگرس  جبال  سلسله  حوزه  ویژه  به  کشور،  از  مناطقی 

زا از  استقرار  نواحی وسیعی  و  کوچ  عرصه  هنوز هم  مرکزی،  گرس 
این   بر  است.  کشور  عشایری  طوایف  و  ایالت  از  زیادی  تعداد 

های اصلی کوچ و  اساس، ایالت و طوایف عشایر ایران از نظر حوزه
به   طبقه  5استقرار  قابل  هستند  حوزه   Bakhshandeh]بندی 

Nosrat & Miraj, 2011]  : 
 ایالت و عشایر حوزه شمال غرب  

 یالت و عشایر حوزه شمال شرقا
 ایالت و عشایر حوزه مرکزی

 ایالت و عشایر مستقر در حوزه غرب و جنوب ایران 
 ایالت و عشایر حوزه شرق و جنوب شرق 

 الف( ایالت و عشایر مستقر در حوزه غرب و جنوب ایران 

مذکور استان  منطقه  ایالم،  شامل  كرمانشاه،  كردستان،  های 
بخت و  چهارمحال  بویراحمد،  اصفهان،  و  كهگیلویه  لرستان،  یاری، 

شود. وجود ارتفاعات سرسبز و خنك  فارس، خوزستان و بوشهر می
های معتدل و نسبتاا گرم های پرآب و جنگلی و دشتدره  در كنار

نشینی در چارچوب یك منطقه زندگی كوچ  در یك محدوده نزدیك، 
را دامداران  و  ساخته  میسر  را  كوچ  محدود  رنج  طوالز  و  های  نی 

منطقه از  برون  بخشی  در  که  هرچند  است.  بخشیده  رهایی  ای 
نواحی این حوزه مثل مناطق کوچ و استقرار دو ایل بزرگ قشقایی  

کوچ با  بختیاری،  حد و  تا  طوالنی  مسیرهای  و  استانی  بین  های 
مردم نظر  از  هستند.  مواجه  کیلومتر  از چندصد  برخی  شناسی، 

عگروه حوزه  این  معروف  عشایر  عشایر  های  کرد،  عشایر  از:  بارتند 
 Sidayi]لرستان )لک و لر(، عشایر ترک قشقایی و خمسه فارس  

& Dehghani, 2011]  . 
 ب( ایالت و عشایر حوزه شمال غرب 

در   مستقر  عشایر  شامل  ایران  غربی  شمال  عشایر  استقرار  حوزه 
)استان آذربایجان  غربی،  سرزمین  آذربایجان  آذربایجان شرقی،  های 

بودن  یالن است كه به دلیل كوهستانیگ زنجان( و بخشی از اردبیل، 
منطقه از تنوع آب و هوایی برخوردار است. در آذربایجان، ایالت و 

می زندگی  ارسباران  و  شاهسون  ایل  مانند  متعددی  كنند.  طوایف 
در كوهپایه آنها عمدتاا  پیرامون    هایییالق  در  داغ  سبالن و قوشه 

اهر واقع است و طوایف خلخال در  شهرهای مشگین شهر، سراب و  

میكوه زندگی  طالش  شاهسونهای  قشالق  طوایف  كنند.  و  ها 
رود   حاشیه  خلخال،  طوایف  گرمسیر  و  مغان  دشت  در  ارسباران 

اوزن است. ایالت کردزبان میالن و جاللی نیز در همین حوزه  قزل 
غربی در حاشیه مرز استان آذربایجان غربی با    الیه شمالدر منتهی

   .[Safinejad, 2004]كنند شور ترکیه زندگی میک

 پ( ایالت و عشایر حوزه شمال شرق 

مردم نظر  گروهاز  حوزه  این  در  مانند شناسی  کرد  عشایری  های 
بازمانده ایالت  زعفرانلو و شادلو، عشایر ترک منطقه خراسان مانند 

جعفربای، های یموت، آتابای،  افشار و قاجار و تیموتاشی و ترکمن
سنگسری مانند  محلی  عشایر  برخی  و  تکه  طوایف  گوگالن،  ها، 

یرباز در خراسان  د كنند. ایل افشار كه ازمی ی زندگ یو اعراب یاحسان
  ساكن بوده است، از ایالت ترك زبان است. ایالت كرد زعفرانلو در

پراكنده شدهش رضوی  و شمال شرقی خراسان  ترك  مال  ایالت  اند. 
های كپه داغ  الیه شمالی خراسان، درگز و كوهپایه  افشار از منتهی

تا هزار مسجد اكبر  اهلل  قویونلو و    تا  قره  افشار و   غیره ایالت ترك 
می جام،كوچ  تربت  مناطق  در  ایالت    کنند.  خواف،  و  تایباد 

می زندگی  سیستانی  و  بلوچ  طوایف  و  هزاره  كنند.  تیموری، 
[Noroozi & Mahmoodian, 2015] . 

 عشایر حوزه شرق و جنوب شرق ت( ایالت و  

ای كم تنوع و تضاد اقلیمی شدید و در مجموع، منطقه  این حوزه با
هوای گرم كویری و اختالف درجه حرارت   آب و كم باران با آب و

روز است. عشایر بلوچ، افشار، بچاقچی، سلیمانی  چشمگیر در شبانه
مهم از  بارزی  جبال  ایلو  شر ترین  جنوب  درحوزه  مستقر  ق های 

در  حوزه  این  عشایری  جمعیت  تراكم  بیشترین  هستند.  ایران 
های كهنوج،  كرمان )شهرستان  های مرتفع مركزیامتداد كوهستان

می دیده  بم(  و  جیرفت  سیرجان،  مهمبافت،  ایالتشوند.    ترین 
سلیمانی، بلوچ،  بارزی،  جبال  افشار،  كشور،  شرق  قرایی،   جنوب 

پشتكوهی،   برخوری،  خواجویی،  رائینی، آسیابر،  جاویدان،    جازی، 
سنجری،   كماچی  كمچی،  كامرانی،  غربا،  شنبو،  شكاری،  مابكی، 

ممنی، نرمی،  و    كوهشاهی،  لری  بچاقچی،  بختیاری،  لك  مهینی، 
بلوچستان    های كرمان، سیستان وهستند كه عمدتاا در استان  غیره

دارند   استقرار  هرمزگان   & Safinejad, 2004; Noroozi]و 

Mahmoodian, 2015] . 

   ث( ایالت و عشایر حوزه مركزی 

استان  حوزه شامل  ایران  سمنان،  مركزی  همدان،  زنجان،  های 
از بخشی  و  تهران  یزد،  می  مركزی،  ویژگی عمده  مازندران  كه  شود 

سبب ویژگی  این  است.  پایتخت  به  نزدیكی  كه    آنها،  شده 
و  كوچ اقتصادی  اجتماعی،  خصوصیات  دارای  مناطق  این  نشینان 
لر    ختیشناروان طوایف  باشند.  عشایر  دیگر  به  نسبت  متمایزی 

ترك  طایفه  غیاثوند،  و  و   چگینی  بغدادی  شاهسون  و  شاهسون 
از   بقایایی  دارند.  سكونت  زنجان  استان  در  كلهر  طایفه  از  بقایایی 
قشقایی،   جمشیدی،  مغانی،  شاهسون،  مانند  مختلف  طوایف 

و   مستی  میش  كوهی،  كله  قراقوینلو،  استان    غیرهاینانلو،  در  نیز 
می  مركزی زندگی  زنجان  استان  و  ساوه  میان  استان  در  در  کنند. 
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   1399، بهار  2، شماره  35  دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

و    همدان قراگوزلو  طاقلو، جمهور،  یارم  ترک  تركاشوند،  نیز طوایف 
می زندگی  دامنهشاهسون  در  شمال كنند.  در  و  البرز  جنوبی  های 

طوایف کوچنده    استان سمنان و شمال و شمال غرب استان تهران، 
كنند. در  شین با تنوع فراوان نژادی و قومی زندگی مینو نیمه كوچ

  های تهران، قم و مركزی كه جمعیت نسبی و تعدادمحدوده استان
خانوارهای آن در مقایسه با سایر نقاط عشایری كشور اندك است،  
الیکایی،  مغانی،  و  بغدادی  شاهسون  هداوند،  سنگسری،  عشایر 

عرب اینانلو،  سرهناصانلو،  و  عامری  میهای  زندگی  کنند  گی 
[Yousefi et al, 2017] . 

باالی   دارای جمعیت  ایالت  و  تعداد جمعیت  نظر  خانوار،    2000از 
كشور   مهم  ایالت  از:  17تعداد  عبارتند  كه  است  بختیاری،   ایل 

سفلی بویراحمد  ممیوند،  )شاهسون(،  ایلسون  خمسه،  قشقایی،   ،
ممسنی،  -داغقره بهمئی،  علیا،  بویراحمد  طیبی،    ارسباران،  كرد، 

 .  [Piri et al, 2018]بلوچ و افشار  جاللی، جبال بارزی، ذلكی،
های طبیعی  عشایر کشور نقشی برجسته در مدیریت مناطق و پهنه

از  یکی  همچنین؛  آنها  دارند.  کشور  جغرافیایی  مرزهای  حتی  و 
وابسته   محصوالت  سایر  و  لبنی  محصوالت  تولید  اصلی  منابع 

یان، به منظور اجتناب و کاهش فشارها و  هستند. البته در این م 
و  آسیب تداوم  همچنین  و  طبیعی  اکوسیستم  بر  وارده  های 

مدیریت   اصول  تا  است  الزم  منطقه،  هر  در  توسعه  روند  پایداری 
به زیست  محیط  و  طبیعی  مدیریت منابع  گردد.  اجرا  کامل  طور 
عرصه از  حفاظت  و  زیست  بکارگیری محیط  مستلزم  طبیعی،  های 

. از دیدگاه  [Cochran et al, 2016]فنون متعددی است    علوم و
المللی دادگستری، محیط زیست فضایی است که در آن  دیوان بین

انسانی زندگی می شان  کنند و کیفیت زندگی و سالمتیموجودات 
برای نسل وابسته است  از جمله  به آن فضا  آینده   ,SEHN]های 

2008]  . 
جنبه از  و  یکی  مدیریت  کلیدی  حقوق های  طبیعت،  از  حفاظت 

طبیعی منابع  و  زیست  محیط  حقوق  است.  زیست  به   محیط 
قرار  آنها  تاثیر  تحت  تکنولوژی  و  علوم  با  تنگاتنگ  ارتباط  واسطه 
گرفته و به همین علت درک مسائل آن مستلزم اطالعات اولیه در 
محیط   متداول  و  رایج  مفهوم  به  توجه  با  است.  زیست  محیط 

بیان که  هزیست  فعالیت کننده  انواع  مه  بین  متقابل  رابطه  و  ها 
این   است،  پیرامونشان  محیط  با  انسان  جمله  از  زنده  موجودات 

شود که حقوق محیط زیست عالوه بر زیر پوشش نتیجه حاصل می

رشته تمام  محیط    هایقراردادن  مفهوم  کالسیک،  حقوق  مختلف 
قسمت تمام  در  را  برمی  حقوقی  هایزیست  در  نیز  کند  د  گیر وارد 

[Hajivand et al, 2018] . 
معیشت  اجتماعی،  درباره خصوصیات  ایران مطالعات متعددی  در 
کیفیت  زمینه  در  ولیکن،  است.  گرفته  صورت  عشایر  فرهنگ   و 

شاخص و  ایران، زندگی  عشایری  جامعه  در  پایدار  توسعه  های 
می آنها  جمله  از  است.  اندک  بسیار  مطالعه تحقیقات  به   توان 

و     [Noroozi & Mahmoodian, 2015]  محمودیاننوروزی 
زمان  اشاره داشت که ویژگی را در گذر  ایران  اجتماعی عشایر  های 

کرده  همچنین؛ ادهبو  بررسی    [Safinejad, 2004]  نژادصفی  ند. 
را   آنها  ایران پراکنش  اقدام به بررسی و شناسایی طوایف و ایالت 

بود. نموده  سرزمین  جغرافیایی  گستره  سوی  در  بخشنده    دیگر،   از 
در    [Bakhshandeh Nosrat & Miraj, 2011]  نصرت و میراج

را گروه ایران    اند،بندی نمودهیک کار تحقیقاتی دانشگاهی، عشایر 
 ,Tavakoli & Ziatavana]،  توکلی و ضیاتوانا  در تحقیقی دیگر

آوری عشایر ایران را مورد  وضعیت اقتصادی و میزان تاب  [2009
   .بررسی قرار دادند 

توسعه  تطبیقی  مطالعه  و  بررسی  پژوهش،  این  انجام  از  هدف 
برنامه و  حقوقی  قواعد  منظر  از  کشور  عشایری  مناطق  های  پایدار 

( انقالب  از  پیش  اسالمی 1330-1357توسعه  انقالب  از  پس  و   )
 ( است. 1398-1357)
 

 شناسی روش 
به شکل مطالعه  نوع توصیفی و تحلیلی است که  از  این تحقیق، 

است.   گرفته  صورت  گردآوری  عمیق  به  اقدام  اول،  بخش  در 
اطالعات پایه درباره وضعیت عشایر )جمعیت، پراکنش و درصد( در  
مقررات   و  قوانین  سپس؛  گردید.  انقالب  از  پس  و  پیش  دوران 

استخر  بودند،  مقایسه  مرتبط که در هر دوره وضع شده  اج و مورد 
مقایسه تطبیقی میان شاخص های توسعه قرار گرفتند. همچنین؛ 

پایدار عشایر در دو دوره مورد مطالعه صورت گرفت. بدین منظور،  
برای سنجش   [WB, 2017]از رویکرد و دستورالعمل بانک جهانی 

اساس،  شاخص این  بر  گردید.  استفاده  پایدار  توسعه  های 
بر شاخص نظر  مورد  در  های  غیرشهری  مناطق  پایدار  توسعه  ای 

کشورهای در حال توسعه، مطابق با ماتریس ارزیابی بانک جهانی، 
 اند.  معرفی شده  1در جدول 

 
 [WB, 2017]های توسعه پایدار برای مناطق غیرشهری در کشورهای در حال توسعه براساس الگوی بانک جهانی ماتریس ارزیابی شاخص (1جدول 

 نحوه ارزیابی  ها سنجه  شاخص 

 مشارکت 
 ـ وجود قاعده حقوقی 

 های توسعه ـ حضور در اجرای برنامه
 عدم وجود قاعده:    ⚫وجود قاعده حقوقی:  
 عدم حضور:     ⚫ها: حضور فعال در برنامه

 کنندگی و خودیاری خود تعیین 
 ـ ارایه طرح و برنامه به دولت 

 ـ اجرای برنامه توسط جامعه محلی 
 ـ توانایی تامین سرمایه برای توسعه 

 عدم وجود قاعده:    ⚫وجود قاعده حقوقی:  
 عدم تعامل:      ⚫تعامل با دولت: 

 عدم اجرا:    اجرای ناموفق:     ⚫اجرای موفق برنامه: 
 عدم تامین:      ⚫تامین سرمایه محلی:  

 تامین مالی با مشارکت دولت مرکزی: 
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 [WB, 2017]های توسعه پایدار برای مناطق غیرشهری در کشورهای در حال توسعه براساس الگوی بانک جهانی ماتریس ارزیابی شاخص (1جدول ادامه  
 نحوه ارزیابی  ها سنجه  شاخص 

 سازی و توانمندسازی ظرفیت 
 ـ سطح سواد

 ـ سطح بهداشت 
 ـ سطح درآمد

 عدم وجود قاعده:    ⚫وجود قاعده حقوقی:  
 ⚫:  %90درصد باسواد باالی 

 : %50-90درصد باسواد  
 : %50درصد باسواد کمتر از 

 بیماری و مرگ و میر ناشی از سرایت: 
 نفر   10نفر به ازای  1ـ 
 نفر   100نفر به ازای  1ـ 

 ⚫نفر   100نفر به ازای بیش از  1ـ 
 ⚫درصد عشایر باالتر از حد متوسط جامعه   70درآمد بیش از 

 درصد عشایر در حد متوسط جامعه   70درآمد کمتر از 
 درصد عشایر کمتر از حد متوسط جامعه   70درآمد بیش از 

های  هماهنگی و یکپارچگی نظام 
های اقتصادی،  اکولوژیکی با نظام 

 اجتماعی 

 های طبیعی ـ سالمت اکوسیستم
 نقش موثر در اقتصاد ملی ـ 

 مندی از منابع طبیعی ـ بهره
 ـ مدیریت مناطق تحت پوشش 

 ⚫ عدم تخریب محیط طبیعی پیرامون:
 های طبیعی پیرامون: تخریب اکوسیستم

  عدم تولید مواد اولیه و محصوالت:
 تولید مواد اولیه و محصوالت در حد نیاز داخلی: 

 ⚫د نیاز ملی: تولید مواد اولیه و محصوالت در ح
 ⚫استفاده پایدار از منابع طبیعی: 
 استفاده ناپایدار از منابع طبیعی:  

 ⚫توانایی مدیریت مناطق تحت پوشش:  
 عدم توانایی مدیریت مناطق تحت پوشش:  

 عدم مجوز برای مدیریت مناطق تحت پوشش: 
 

شرایط موجود، از عالمت اختصاصی در این جدول، برای هر یک از  
داده و  مدارک  اسناد،  به  منظور،  بدین  است.  شده  های استفاده 

مکتوب و نیز گزارشات موجود در بایگانی مجلس شورای اسالمی و  
ها با برخی از سران  منظور تدقیق دادهکتابخانه ملی مراجعه شد. به

وطو کشور  ایالت  بزرگان  و  پرسابقه  ایف  مدیران  از  سازمان    برخی 
امور عشایری کشور که در دسترس بودند، مصاحبه گردید. در ادامه،  

ها مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.  به روش کمی و کیفی، داده
بودجه   و  برنامه  سازمان  دستورالعمل  از  کیفی،  بخش   ,PBO]در 

دهی  ها از روش وزنسازی دادهمنظور کمیبه  استفاده شد.   [2019
گردید   زمانی استفاده  بازه  براساس  امتیازات  میانگین  سپس  و 

 

 حاصل شد.  
 

 ها یافته 
داده از  استفاده  با  نتایج،  اول  بخش  آمار  در  مرکز  و های  ایران 

های های صورت گرفته از سازماناستعالم  سازمان امور عشایری و
انقالب  ذی از  پس  دوران  در  ایران  عشایر  جمعیتی  پراکنش  ربط، 

 د.  ( مشخص گردی1398-1357)
جمعیت  پراکندگی  دهنده  نشان  که  خاصی  نقشه  آنکه  به  نظر 
عشایر کوچ کننده در ایران باشد، در دسترس نبود، نقشه مربوط به  

 ارایه شده است.   1آن ترسیم شد که در شکل 
 

 
 های اولیه از مرکز آمار ایران و سازمان امور عشایری(؛ براساس داده1358-1398های جمعیتی عشایر ایران در دوران پس از انقالب )نقشه پراکنش کانون (1شکل  
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 (1357-1398( و پس از انقالب اسالمی )1330-1357ای درصد و تعداد جمعیت عشایری کشور در دوران پیش ) نمودار مقایسه( 2  شکل 

 

 قواعد حقوقی مرتبط با توسعه پایدار مناطق عشایری ایران پیش از انقالب  (  2جدول  
عنوان و دوره زمانی  

 )سال( 
 محتوای قانون 

قانون برنامه اول  
 عمرانی 

 (1333-1327 ) 

جامعه و نیز شیوه  ها بوده است. در مجموع این برنامه به سبب  دیکته الگویی خارج از  ای از طرحاین برنامه جامع نبوده و به صورت مجموعه
گیری مدرن  ریزی مبتنی بر مشارکت نیست. این برنامه با تأكید بر اقتصاد نفتی با جهتهای یک برنامهریزی از باال به پایین واجد ویژگیبرنامه

ت خود ادامه دهند. در  كردن جامعه سبب گردید كه نیازهای جامعه روستایی و عشایری بدون پاسخ مانده و این جوامع به صورت ناپایدار به حیا 
طور  این برنامه به دلیل الگوی مبتنی بر شهرنشینی، بیشترین توجه به جامعه شهری شد و به جامعه عشایری توجهی نشده یا خیلی محدود و به

ست به اهداف از  غیرمستقیم بوده است. برنامه عمرانی اول به دالیل سیاسی و تقارن با رویدادهای مرتبط با نهضت ملی شدن نفت حتی نتوان
 پیش تعیین شده خود دست یابد. 

قانون برنامه دوم  
 عمرانی 

 (1340-1334 ) 

گیری قانون  ها ارائه گردید و فاقد الزامات یک برنامه جامع بوده است. جهتای از طرحبرنامه دوم همانند قانون برنامه اول به صورت مجموعه
ای كه در این چارچوب  گرایی ویژهـ صنعتاقتصادی« انطباق دارد و به واسطه رویكرد شهرگراییبرنامه دوم عمرانی كشور با الگوی »مراحل رشد  

مندی از امتیازات نفتی، خروج از روستا و عشایر و پیوستن به شهرنشینان بود. این برنامه هم به طور مستقیم یا  مطرح بوده است، تنها راه بهره
رد. فقط طرح اسکان عشایر شاهسون ادعای اسکان عشایر را داشته است. این طرح سرانجام به طرح  گیغیرمستقیم جامعه عشایری را در بر نمی

تر کشت و صنعت مغان منجر شد که با تصرف چراگاه و فضای زندگی زمستانی )قشالقی( عشایر کوچنده شاهسون در ظاهر  تر و گستردهبزرگ
ایی برنامه، انتظار اینکه نواحی غیرشهری اعم از روستایی و عشایری بتوانند به طور  مشکالتشان افزوده است. بدیهی است که با رویکرد شهرگر 

 ای متوازن از آن را داشت. مند شوند، دور از ذهن است چه رسد که انتظار توسعهمنسجم از مواهب یک برنامه دقیق بهره

قانون برنامه سوم  
 عمرانی 

 (1346-1341 ) 

برنامه برای   این  را ضد رشد مینخستیندر  ولی آن  و نه اقتصادی به آن  بار به مقوله توزیع توجه شده،  بیند و به عنوان یك هدف اجتماعی 
از آن بخش  می نگرد. با توجه به رویكرد شهری حاكم بر برنامه، بیشترین اعتبارات به بخش ارتباطات و مخابرات اختصاص داده شد و سپس 

با   بیشترین  23.1كشاورزی  مدنظر    درصد  زمان  آن  در  شهری  جمعیت  به  نسبت  روستایی  جمعیت  فزونی  جهت  به  كه  بوده  دارا  را  اعتبارات 
و اجتماعی در دوره پادشاهی محمدرضا پهلوی، تحت عنوان  برنامه با یک سلسله تغییرات اقتصادی  برنامه عمرانی سوم  گرفته بود.  قرار  ریزان 

ارض اصالحات  که  است  بوده  همراه  سفید  ملیانقالب  رعیتی،  و  ارباب  نظام  نمودن  ملغی  جنگلی،  مهمشدن  از  مراتع  و  این  ها  اصول  ترین 
مهم که  است  برداشته  در  عشایر  مورد  در  نیز  را  اثراتی  موردی  صورت  به  اصالحات  این  است  بوده  از: اصالحات  عبارتند  آنها  طرح    ترین  الف( 

ب( عمران مناطق عشایری فارس: هدف از اجرای این    یی، کرد و بلوچ بوده است.های آبادانی عشایری در مناطق عشایری بختیاری، قشقا گروه
های الزم انجام گرفت، به دلیل ناتوانی دستگاه اجرایی، پیشرفت آن با تأخیر  طرح اسکان عشایر بود. چون اجرای این طرح بدون مطالعه و بررسی

این    انجام گرفت. از تلفیق دو مفهوم عمران منطقهپ( طرح عمران مناطق کهگیلویه و بویراحمد:  ای و توسعه اجتماعی و اقتصادی  طرح که 
اندازی شد. این طرح نیز  عشایری پدید آمد با هدف اصلی سرو سامان بخشیدن به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به ویژه عشایر کوچنده راه

 به علت عدم شناخت مجریان از واقعیات زندگی عشایری با شکست روبرو شد. 

قانون برنامه چهارم  
 عمرانی 

 (1351-1347 ) 

های سنتی و نوسازی مشهود است،  در برنامه چهارم عمرانی، تأكید بر رشد سریع و محور قرار دادن صنعت نسبت به كشاورزی، و تأكید بر نظریه
های قبلی یك گام فراتر  چهارم عمرانی نسبت به برنامهشود. در مجموع قانون برنامه  ولی الگوی ساختارگرایی شدید نیز در این برنامه دیده می

بیند كه آن را ابزاری در جهت رفع موانع ساختاری موجود بر سر راه رشد تولید نهاده و پیگیری سیاست توزیع عادالنه را نه تنها منافی رشد نمی
فقط    1350ن لایر بوده، اعتبار طرح عشایری مذکور در سال  میلیو  800میلیارد و    10حدود    1350كند. کل اعتبارات مصوب آن در سال  قلمداد می
عنایتی به  های همین فصل، میزان بیهای دیگری از اعتبارات دو طرح دیگر از طرحمیلیون لایر بوده است. مقایسه این رقم با رقم  13نزدیک به  

اقتصادی جماعت توسعه  را نشان میامر  ازهای عشایری  برنامه  قانون  این  در  تنها یک طرح کوچک تحت    104  دهد.  اول،  طرح عمرانی فصل 
 های اقتصادی کشور است. ریزی وقت به قطبدهنده نگاه نظام برنامهعنوان آبادانی مناطق عشایر بوده است که خود نشان
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 قواعد حقوقی مرتبط با توسعه پایدار مناطق عشایری ایران پیش از انقالب (  2جدول  ادامه  
عنوان و دوره زمانی  

 )سال( 
 محتوای قانون 

قانون برنامه پنجم  
 عمرانی 

 (1351-1347 ) 

نداشتن تعریف مشخص از گرایی« و »رشد محوری« دارد. صنعت -گرایی برنامه پنجم عمرانی رویكردهایی بسیار افراطی در باب افزایش »شهر
ای دارند، مورد توجه  های این برنامه است. در این قانون برنامه هم مردمان عشایری که وضعیت و مسایل و اقتصاد ویژهتوسعه از جمله نارسایی

ای جزئی و  بار اشارهای اولینجویی نشده است. با این همه در این برنامه بر اند و به طور مستقل برای رشد و توسعه و تحول آنها چارهواقع نشده
ها، با پیگیری کارشناسانی که در سازمان برنامه از موجودیت و  شود. لیکن فقط در سطح طرحای و تلویحی به مناطق عشایری دیده میحاشیه

است مانند: الف( طرح   کردند، اقدامات پراکنده و محدودی برای جوابگویی به برخی از مشکالت حاد عشایر به عمل آمدهحق عشایر دفاع می
پ( طرح آبادانی مناطق عشایری ت( طرح    توسعه اجتماعی و اقتصادی عشایر کرمان ب( طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی عشایر کرمانشاه

ها  تانهای اول برنامه پنجم به تدریج در سطح اسای در سالهای خاص ناحیههایی که با اعتبارات محدود در قالب طرحآموزش عشایری. طرح
ها به مناطق خاص، اشاره به  دو مقوله توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی در کنار هم، یک گام  اندازی شد. علیرغم محدودبودن این طرحراه

نسان و  ها مقارن با برگزاری کنفرانس جهانی اهای قبلی از نظر توجه به مفاهیم توسعه پایدار است. شایان ذکر است که این سالنسبت به برنامه
 میالدی بوده است.   1972محیط زیست در استکهلم 

 
میلیون و ششصد    1در حال حاضر، جمعیت عشایری کشور حدود  

.  از کل جمعیت کشور است  %2گردد که معادل  هزار نفر برآورد می
درصد   گرفته،  صورت  بررسی  براساس  که  است  حالی  در  این 

حدوداا  جمعیت   انقالب،  از  پیش  دوران  در  کشور  از    % 8عشایری 
با   معادل  که  بوده  کشور  نفر   2جمعیت  هزار  هشتصد  و  میلیون 

است   (. 2)شکل    بوده 

لحاظ شاخص از  کشور  عشایر  وضعیت  نتایج،  دوم  بخش  های در 
مقایسه   انقالب  از  و پس  انقالب  از  پیش  دوران  در  پایدار  توسعه 

مناط وضعیت  خصوص  در  از  گردید  پیش  دوران  در  عشایری  ق 
می برنامهانقالب،  براساس  را  نظر  مورد  دوره  عمرانی  توان  های 

برنامه خالصه  نمود.  تقسیم  دوره  پنج  به  قوانین  مصوب،  و  ها 
 آورده شده است.   2مصوب در جدول 

 
 (  1330-1357ر در دوران پیش از انقالب )ماتریس ارزیابی توسعه پایدار مناطق عشایری کشو (3جدول  

 برنامه پنجم  برنامه چهارم  برنامه سوم  برنامه دوم  برنامه اول  سنجه  شاخص 

 مشارکت 
 ⚫ ⚫ ⚫   وجود قاعده حقوقی 

های توسعه حضور در اجرای برنامه       

کنندگی و  خود تعیین 
 خودیاری 

      ارایه طرح و برنامه به دولت 
    ⚫ ⚫ اجرای برنامه توسط جامعه محلی 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ توانایی تامین سرمایه برای توسعه 

سازی و توانمندسازی ظرفیت   
      سطح بهداشت 
      سطح سواد
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ سطح درآمد

هماهنگی و یکپارچگی  
های اکولوژیکی با  نظام 

های اقتصادی، اجتماعی نظام   

های طبیعی اکوسیستمسالمت   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
      نقش موثر در اقتصاد ملی 

مندی از منابع طبیعی بهره  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
    ⚫ ⚫ مدیریت مناطق تحت پوشش 

 ( 1357-1398)اتریس ارزیابی توسعه پایدار مناطق عشایری کشور در دوران پس از انقالب م (4جدول  

 سنجه  شاخص 
قانون  

برنامه اول  
 و دوم 

قانون  
برنامه سوم  

 و چهارم 

قانون  
برنامه  
   پنجم 

قانون  
برنامه  
 ششم 

قانون  
برنامه  
 هفتم 

سند  
انداز  چشم 

ساله   20  

 مشارکت 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  وجود قاعده حقوقی 

های توسعه حضور در اجرای برنامه  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

کنندگی و خودیاری تعیین خود    
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ارایه طرح و برنامه به دولت 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ اجرای برنامه توسط جامعه محلی 
 ⚫   ⚫   توانایی تامین سرمایه برای توسعه 

سازی و توانمندسازی ظرفیت   
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   سطح بهداشت 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  سطح سواد
 ⚫  ⚫   ⚫ سطح درآمد

های  های اکولوژیکی با نظام هماهنگی و یکپارچگی نظام 
 اقتصادی، اجتماعی 

های طبیعی سالمت اکوسیستم  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
 ⚫  ⚫    نقش موثر در اقتصاد ملی 

مندی از منابع طبیعی بهره  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
       مدیریت مناطق تحت پوشش 
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   1399، بهار 2، شماره  35دوره                               نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

تر و  های منتخب توسعه پایدار، اطالعات جزییمتناسب با شاخص
براساس   ادامه،  در  نهایت  در  و  گردید  استخراج  دوره  هر  تخصصی 
مناطق عشایری کشور   به سنجش وضعیت  اقدام  ارزیابی  ماتریس 

 (.  3در دوران پیش از انقالب گردید )جدول 
در دوره    در ادامه، وضعیت مناطق عشایری از دیدگاه قواعد حقوقی 

بررسی  مورد  انقالب  از  قانون    پس  زمینه،  این  در  گرفت.  قرار 
اجرای برنامه عدم  نیز  و  دلیل شباهت  به  توسعه  و دوم  اول  های 

کامل، مجموعاا در نظر گرفته شدند. همچنین؛ قانون برنامه سوم و  

سند چشم انتها،  در  شدند.  بررسی  مجموعاا  نیز  بیست چهارم  انداز 
تنظیم و طراحی شده است، نیز مورد    1404برای افق  ساله کشور که  

)جدول   گرفت  قرار  مباحث در یک جمع  (.4ارزیابی  از  دقیق  بندی 
توان ردپای توسعه جامعه عشایر و مناطق عشایری را بروی باال می

خط سیر کلی توسعه ایران و براساس الگوهای کالسیک توسعه و  
های پنج و قوانین برنامه  های عمرانی پیش از انقالبقوانین برنامه

و   اجتماعی،فرهنگی  اقتصادی،  توسعه  انقالب   غیرهساله  از  پس 
 بندی ردیابی و جانمایی نمود. براساس دسته

 

برنامهأ ت(  5جدول   بر  الگوهای توسعه حاکم  انقالب اسالمی ) 1330-1357های عمرانی و توسعه پیش )ثیر  از  از  1357-1398( و پس  و نتایج حاصل  راهبردها  اتخاذ  بر   )
 ها  اجرای برنامه

 الگوی غالب توسعه  برنامه 
های جاری  راهبرد و سیاست 

 در دوره معرفی شده 
 نتایج حاصل از اجرای برنامه 

پهلوی تا برنامه اول دوره   رشد  -نوسازی    
راهبردهای توسعه شهر و  

 صنعت 
 افزایش توسعه شهری

 اسكان اجباری و تخته قاپو عشایر 

رشد  -نوسازی  اول عمرانی   
 راهبردهای توسعه بخشی 
 توجه به شهر و صنعت 

توجهی به جامعه روستایی و عشایری افزایش توسعه شهری و بی  

 رشد دوم عمرانی 
 راهبردهای توسعه بخشی 
 توجه به شهر و صنعت 

 روابط یکطرفه به نفع شهر و درهم ریختن ساختار روستا و عشایر 

 سوم عمرانی 
رشد و  

سازی دگرگون  

سازی انباشت سرمایه مدرن  
 اصالحات ارضی 

 راهبردهای توسعه چندبخشی 

 گسترش سریع شهرنشینی و افزایش مشکالت و مهاجرت روستایی و عشایری 
توجهی به جامعه عشایری بی  

 دگرگون سازی  چهارم عمرانی 
سازی انباشت سرمایه مدرن  

 اصالحات ارضی 
 راهبردهای توسعه چندبخشی 

 گسترش سریع شهرنشینی و افزایش مهاجرت روستایی و عشایری 
توجهی به جامعه عشایری بی  

 اسكان اجباری و یكجانشینی عشایر 

 پنجم عمرانی 
الگوی نیازهای  

 اساسی 

گیری نیازهای اساسی جهت  
گیری فقر جهت  

های هدف گیری گروهجهت  

 گسترش شهرنشینی و مهاجرت به شهرها
های عمرانی و آبادانی و خدمات رسانی توجه محدود به عشایر در قالب طرح  

بدون برنامه )حدفاصل  
پیروزی انقالب تا ارائه برنامه  

 اول توسعه( 

الگوی نیازهای  
 اساسی 

گیری نیازهای اساسی جهت  
گیری فقر جهت  

های هدف گیری گروهجهت  

های بهداشتی برای عموم تامین مراقبت  
 جلوگیری از مهاجرت 

های ساماندهی اجرای طرح  

 نوسازی  برنامه اول توسعه 
 تعدیل ساختاری 

گیری رشد اقتصادی جهت  
 تأمین حداقل نیازهای اساسی 

عمرانی اهداف متمركز بر ارائه خدمات   
 بستر سازی برای اسكان عشایر 

 برنامه دوم توسعه 
نوسازی با تأكید بر  

 بهبود و اصالح 

گیری رشد جهت  
 مشاركت 

های اكولوژیكی توجه به نظام  

دار هدف برنامه  
 تأمین اعتبارات 

 افزایش و تشویق مشارکت مردم 
 آموزش و ترویج 

 برنامه سوم توسعه 
  -توسعه پایدار

اولویت  پایداری در 
 دوم 

 مشاركت 
سازی و توانمندسازی، ظرفیت  

های  یکپارچگی نظام
های  اکولوژیکی با نظام

اجتماعی  -اقتصادی  

های ساماندهی و اسكان عشایرطرح  
های شغلی، آموزش و ترویج ایجاد و تنوع فرصت  

برنامه چهارم، پنجم، ششم و  
 هفتم توسعه پس از 

 وقوع 
 انقالب 

 )حکومت جمهوری( 

پایدار توسعه   

 مشاركت 
های خودتعیین  گیریجهت

 كنندگی و خودیاری 
سازی و توانمندسازی، ظرفیت  

تاحدودی یکپارچگی   
  -های  اقتصادینظام

های  اجتماعی با نظام
اکولوژیکی )تالشی  

مند(غیرنظام  

توجه بیشتر به دو شاخص توسعه اقتصادی، اجتماعی و عدم توجه و یا کم  
یستی مرتبط شده با دو شاخص اقتصادی و  توجهی به شاخص توسعه محیط ز

 اجتماعی 
کپارچه مناطق تحول ساختاری در نظام تولید توسعه هماهنگ و ی   

 ارتقای نقش عشایر در اداره امور جامعه 
 افزایش و تشویق مشارکت مردم 

 برقراری تناسب بین ارائه خدمات و جمعیت روستایی 
 تقویت نهادهای تعاونی 



 پیش و پس از انقالب اسالمی    های توسعه مطالعه تطبیقی توسعه پایدار مناطق عشایری کشور از منظر قواعد حقوقی و برنامه ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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همان منظور،  روشبدین  در  که  از طور  شد،  بیان  شناسی 
الگوهای توسعه  برنامه و بودجه برای تعیین  دستورالعمل سازمان 

 (. 5استفاده گردیده است )جدول 
 ها  بر اتخاذ راهبردها و نتایج حاصل از اجرای برنامه 

داده براساس  نهایت؛  میدر  آمده،  دست  به  مقایسههای  ای  توان 

میان توسعه پایدار مناطق عشایری کشور از دیدگاه قواعد حقوقی  
براساس   داشت.  اسالمی  انقالب  از  پس  و  پیش  دوران  در 

دادهکمی وزنسازی  و  برنامهها  به  پنل  دهی  توسط  که  ها 
در   حاصل  نتایج  گرفت،  صورت  تحقیق  ارایه    3شکل  کارشناسی 

 شده است.  
 

 
 ای توسعه پایدار مناطق عشایری کشور از دیدگاه قواعد حقوقی در دوران پیش و پس از انقالب اسالمی نمودار مقایسه (3  شکل 

 
پایدار مناطق  طور که در نمودار مشخص گردیده است، توسعه همان

بیشتری  نشیب  و  فراز  از  انقالب  از  پیش  دوران  در  عشایری 
انقالب تالطم در   از  برخوردار بوده است. در حالیکه در دوران پس 

خورد. از سوی دیگر،  ریزی و وضع قوانین کمتر به چشم میبرنامه
تری برخوردار  های توسعه پایدار از وضعیت مطلوببرخی از شاخص

طبوده به  مثال:اند.  محلی، سطح أت  ور  جامعه  توسط  سرمایه  مین 
مندی از منابع طبیعی. در  درآمد، سالمت اکوسیستم طبیعی و بهره

انقالب، شاخص از  دوران پس  در  قاعده حالیکه  نظیر: وجود  هایی 
های توسعه، ارایه طرح و برنامه به  حقوقی، حضور در اجرای برنامه

ثر در اقتصاد ملی در  دولت، سطح بهداشت، سطح سواد و نقش مو 
 وضعیت بهتری قرار دارند.

 
 بحث 

سیاستبه از  كه  ارزیابی  كلی  و  طور  شده  طراحی  عمرانی  های 
از  عمرانی  برنامه  پنج  اجرای  در  گرفته  انجام  عمرانی  اقدامات 

سال دهه  نخستین  سال  30های  آمده،  تا  عمل  به  آن  پایانی  های 
می دولتنشان  اصلی  هدف  كه  در  دهد  فعالیت ها  های اجرای 

ناظر بر اسكان و یكجانشینی جامعه عشایری كشور   عمرانی عمدتاا 
معاصر و اوایل قرن بیستم با تشكیل حكومت    ه بوده است. در دور 

متمركز و مدرن خاندان پهلوی و سركوب خوانین در ایران، اسكان 

 
عشای  بهاجباری  شهرها  و  روستاها  در  برنامه  ر  از  جزیی  عنوان 

از  نوسازی   قبل  تا  و  نیز  ایران  انقالب  از  پس  گرفت.  قرار  دولت 
بكار گرفته شده  مشیها و خطیبرنامه سوم توسعه، سیاست های 

عشایری مناطق  ارا  در  به  عمدتاا  به    یهكشور  پشتیبانی  خدمات 
می محدود  به  عشایر كوچنده  توسعه  برنامه سوم  آغاز  از  ولی  شد، 

ویژه توجه  عشایریبعد  جامعه  به  میكشو  ای  اکثر  ر  لیکن؛  شود. 
ها بر امر اسکان عشایر متمرکز است. در طی برنامه اول، این برنامه

پیش عشایر  جامعه  برای  مصوب  طرح  در چهار  عمالا  و  شد  بینی 
های مذكور صورت  توزیع اعتبارات عشایر در قالب طرح   1372سال  

گذاری كمی در  هدف  گرفت. اگرچه در برنامه پنج ساله اول توسعه،
مینه ساماندهی عشایر انجام نشده بود، اما پیشرفت قابل توجهی ز 

در   عشایر  اسكان  بسترسازی جهت  و  عشایری  مطالعات  زمینه  در 
های توسعه حاصل شد و عمالا شرایط را برای ورود به برنامه  كانون

 دوم توسعه فراهم كرد. 
و  ریزی هدفدار  از ابتدای برنامه اول توسعه با توجه به لزوم برنامه

اندركاران مرتبط با جامعه عشایری منسجم، دولت و مجموعه دست
بر آن شدند كه برای ساماندهی عشایر، مطالعات را در سرلوحه امور  
و پیش شرط عملیات اجرایی نمایند. در برنامه دوم توسعه كشور  

های توسعه برای اسكان هدایت  های مطالعاتی كانونشتاب برنامه
ین در تعدادی از مناطق كه مطالعات به  شده افزایش یافت؛ همچن
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برنامه   در  یافت.  تداوم  اسكان  اجرایی  عملیات  بود،  رسیده  نتیجه 
قانون با وجود  به  سوم توسعه  برای ساماندهی  گذاری وسیعی كه 

كوچ و اسكان عشایر انجام شده، اما تحقق ساماندهی به اسكان در  
های انجام شده ای از ابهام قرار گرفت. همچنین حجم فعالیت هاله 

های قابل توجهی در طول برنامه چهارم  دهد كه زیرساختنشان می
 توسعه در مناطق عشایری كشور انجام شده است.  

دوره  مقایسه میان  میتطبیقی  نشان  مطالعه  مورد  که  های  دهد 
ت توانایی  لحاظ  از  انقالب  از  پیش  دوران  در  عشایر  مین  أوضعیت 

مندی  های طبیعی و بهرهسیستمسرمایه، سطح درآمد، سالمت اکو
از سوی  انقالب بوده است.  از  از دوران پس  از منابع طبیعی بهتر 

جنبه از  برخی  در  نظیر: دیگر،  در   ها  حضور  حقوقی،  قواعد  وضع 
برنامه اجرای اجرای  دولت،  به  برنامه  و  طرح  ارایه  توسعه،  های 

ها توسط جامعه محلی، سطح بهداشت، سطح سواد و نقش برنامه
به  نسبت  انقالب  از  پس  دوران  در  وضعیت  ملی  اقتصاد  در  موثر 

 .  استدوران پیش از انقالب، بهتر 
دهد که پراکنش جغرافیایی های این طرح نشان مینتایج و یافته

این   که  است  انقالب کمتر شده  از  دوران پس  در  ایران  در  عشایر 
توسط گرفته  صورت  تحقیقات  با  میراج  مورد  و  نصرت    بخشنده 

[Bakhshandeh Nosrat & Miraj, 2011]   .دارد   مطابقت 
همچنین؛ از درصد جمعیت آنان نیز کاسته شده است که این مورد  

 ,Noroozi & Mahmoodian]با تحقیقات صورت گرفته توسط  

مهم  [2015 از  یکی  شاید  دارد.  را  مطابقت  امر  این  دالیل  ترین 
سختی از  ناشی  که  دانست  شهرنشینی  به  زنتمایل  دگی های 

دولت توجه  عدم  و  بوده  عشایری  آنان  معیشیتی  مشکالت  به  ها 
های عمرانی و  است. از سوی دیگر، در زمینه وضع قوانین و برنامه 

یافته انقالب،  از  پیش  مطالعات توسعه  نتایج  تحقیق حاضر،  های 
[Tavakoli & Ziatavana, 2009].  کند. در مجموع،  یید میأرا ت

توان چنین عنوان نمود که با وجود ایجاد تغییرات نسبتاا زیاد  می
انقالب،   از  پس  دوران  در  عشایری  جامعه  برای  قوانین  وضع  در 
این   مسایل  و  مشکالت  به  شاید  و  باید  که  آنچنان  هنوز  ولیکن 
و   کمبودها  از  بسیاری  و  نشده  پرداخته  کشور  در  اجتماعی  گروه 

بی نیازها   مانده همچنان  باقی  تا  پاسخ  گردیده  سبب  امر،  این  اند. 
گسترده تغییرات  و  یافته  افزایش  آنان  در  شهرنشینی  در نرخ  ای 

 سبک زندگی آنان ایجاد شود.  

 
 گیری نتیجه 

تحقیق می نتایج  براساس  که  در مجموع،  نمود  عنوان  توان چنین 
در   پایدار  توسعه  مواهب  از  تاکنون  کشور  عشایری  جامعه 

نشیببرنامه و  فراز  و  است  نبرده  نفعی  روند  ریزی  در  موجود  های 
برنامه اجرای  و  قوانین  نتایج  وضع  به  دستیابی  و  ثبات  اجازه  ها، 

مطلوب را از آنان گرفته است. بررسی تطبیقی نقش قواعد حقوقی،  
برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  به ویژه قوانین 

انق  غیره از  پس  و  مناطق پیش  پایدار  توسعه  برای  ایران  الب 
مجموعه   این  در  بنیادی  اسناد  و  قوانین  سایر  بررسی  و  عشایری 

شاخص ارتقای  برای  موجود،  حقوقی  قواعد  ناتوانی  های بیانگر 
انسانی، محیط زیستی، اقتصادی ب مناطق هتوسعه  طور متوازن در 

 عشایری است.
 

 زارش نشده است. موردی از سوی نویسندگان گ تشکر و قدردانی: 
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  اخالقی:  تاییدیه 

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  تعارض منافع:
نویسندگان پاک سهم  محمد  )نویسنده  :  پژوهشگر   ،اول(راه 

دوم(سیدعباس    ؛%(50)  شناسروش /اصلی )نویسنده  ، پورهاشمی 
محمدرضا پروین   ؛%(30اصلی و تحلیلگر )نگارنده بحث  پژوهشگر کمکی/

 %(. 20) آماریگر تحلیلپژوهشگر کمکی/ ،)نویسنده سوم(
این مقاله مستخرج از رساله دکتری با موضوع حقوق محیط    منابع مالی:

های است که در دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده و تمامی هزینه   زیست
 سازمان و یا نها مرتبط به آن توسط دانشجو پرداخت گردیده و هیچ 
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