
 
  

  

  

  

  

  

  ۲۶‐۱، صفحات ۱۳۸۹، زمستان ۴، شمارة ۱۳ستا و توسعه، سال فصلنامة رو

 
  شناختياز ديدگاه جمعيتي يدي در توسعة روستايعوامل کل

  ∗اهللا زنجانيحبيب
  ۱۹/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ۴/۱۱/۱۳۸۹: تاريخ دريافت

  چكيده

همگاني، مفهـومي   برداشت خالف بر ،ن مطالعه در صدد است نشان دهد که توسعة روستايييا

ـ رخـي از ا ب .ده است کـه عوامـل متعـددي در آن دخالـت دارنـد     پيچيار يبس ، ماننـد  ن عوامـل ي

ه توسـعة  يـ هاي اولبرنامه در ،جمعيت عامل .گيرندمي قرارتوجهي يا كممورد غفلت » جمعيت«

هاي آن، يژگيو برخيت روستايي و ياقتصادي و اجتماعي کشور نقشي نداشته و اشاره به جمع

ـ نداشـتن تعر ل يـ ي تعداد روستاهاي کشور به دلاي که حت؛ به گونهش نبوده استيتعارفي ب ف ي

با توجـه بـه اينکـه توسـعة     . هزار اختالف داشته است۱۶ش از يب هادرسرشماري مانع، جامع و

 هـاي روسـتايي  ، و هدف نهايي آن ارتقاي سطح زندگي جمعيتمحورمکاناي روستايي، برنامه

ي که هاي مردمهاي جمعيتي و آرمانهاي روستايي، بلکه ويژگي، به ناچار، نه تنها زيستگاهاست

کنند نيز بايد مدنظر قرار گيرد تا ادامه زندگي در آنها مقدور گردد؛ آن هم در در آنها زندگي مي

جمعيتـي  هـاي کـم  هـا را سـکونتگاه  درصد آبـادي  ۸۰ها، بيش از شرايطي که در برخي ازاستان

زدن  شوند و نتيجه اين امر، دامنهاي توسعة نميدهند که در مواردي مشمول برنامهتشکيل مي

هاي جمعيتي و لزوم توجـه جـدي بـه    نقش ويژگي اين مقاله .به کوچ روستاييان به شهرهاست

هـا  دهد تا شايد به تغيير نگـرش آنها را به عنوان يک عامل کليدي در توسعة روستايي نشان مي

   .بينجامد و به اقدام کارسازتري بينجامد

                                                 
 رانيشناسی اتيس انجمن جمعيو رئ تا و توسعهروسه فصلنامه يريت تحريئشناسی، عضو هتيار جمعيدانش ∗
)ha_zanjani@yahoo.com(. 
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هـاي  سكونتگاه/ جمعيت روستايي /شناسي روستاييجمعيت /توسعة روستايي :هااژهوكليد

  .روستايي

* * * 
  مقدمه

هاي آن از چنـان تنـوعي برخـوردار    روستايي و پيچيدگي ةهاي مختلف به توسعنگرش

بـه عنـوان اصـل     شفاف تلقي کرد و توان آن را موضوعي کامالًاست که به سادگي نمي

آغاز شود  هتوسعالجرم بايد با بحث  ،ورود به بحث توسعة روستايي. موضوعه پذيرفت

توسـعة   خود ابعاد گوناگوني چون توسعة اقتصـادي، توسـعة اجتمـاعي،    ،همين بحث و

دوكاو چه در ايـن راه کنـ   هر. كندمطرح ميانواع ديگر آن را  فرهنگي، توسعة کالبدي و

 کند و در همـان حـال موضـوعات مختلفـي از    هاي جديدتري خودنمايي ميشود، جنبه

-انديشانه، هرگز به آنهـا توجـه نمـي   که در نگرش ساده گيردتوسعه پيش روي قرار مي
ها سـال بحـث و   که توسعة روستايي، پس از گذشت ده استشايد به همين دليل  .شود

هاي متفاوتي در گير اسـت و نتوانسـته   آور، هنوز هم با ديدگاهنظران نامبررسي صاحب

پردازنـد و يافتـه   ن ميداز بهمه ني ،در عين حال ؛پيدا کند مورد توافقي تعريف روشن و

  .دانندرا خيرالکالم مي وگفته خود

تـرين  تـرين و سـاده  براي درک بهتر ايـن نکـات، کـافي اسـت بحـث را از واضـح      

بـه ايـن سـؤال سـاده      شناسي آغاز کنيم وموضوعات توسعة روستايي از منظر جمعيت

اين  پاسخ به راي؟ بآن كدام استهاي جمعيتي پاسخ دهيم که روستا کجاست و ويژگي

هـايي چـون   يم و براي اين کار بـه شـاخص  كنبايد ابتدا شهر و روستا را متمايز  ،سؤال

) ترين حالت قرارگيري جغرافياييدر ساده(قرارگيري فضايي  تعداد و تراکم جمعيت و

  .بپردازيم

چه اين حد در کشورهاي  حد جمعيتي روستا چيست؟ جواب روشني وجود ندارد،

. (UNFPA, 1998) هاي مختلف متفاوت اسـت يک کشور در زمان و حتي در ،مختلف

و شـوند  مقايسـه مـي  اي، اعداد و ارقام کشورها با هـم  در مطالعات مقايسه ،اين همه با

به دليل طـوالني بـودن ايـن بحـث شـايد بهتـر باشـد بـه         . گيرندمورد استنتاج قرار مي
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شـود از  بـادي ناميـده مـي   آنچـه امـروز آ  : هايي از کشور خودمـان اشـاره کنـيم   واقعيت

ه اسـت کـه سـازماني بـه نـام      شـد اي اطالق و به نقطه مطرحبه بعد  ۱۳۶۵سرشماري 

ايـن تعريـف بـه ويژگـي آن نقطـه در زمـان       . شهرداري دائم در آن ايجاد نشـده باشـد  

-اي که مينقطه. د و کاري به قبل يا بعد از آن نداردشوسرشماري مورد نظر مربوط مي
به اولي آبادي داراي سـکنه و بـه   . جمعيت باشدا فاقد ي رشماري، دارادر زمان س تواند

ـ    . شوددومي آبادي خالي از سکنه گفته مي دين ولي عنوان آبادي خـالي از سـکنه هـم ب

در . اي داشته و به داليلي آن را از دست داده باشدروزي سکنهآن آبادي نيست که  امعن

ولي قبـل   ،سکنه شمارش شده است آبادي داراي ۶۵۳۴۹جمعأ  ۱۳۶۵سرشماري سال 

اي کـه  دانستند که حد باال و پايين جمعيـت نقطـه  از شروع سرشماري، متوليان امر نمي

اند چقدر خواهد بود؟ بعد از سرشماري معلـوم شـد کـه    به آن آبادي داراي سکنه گفته

ي در حـال . قرار داشته اسـت ) جاده در استان تهرانميان( نفر ۷۹۲۳۰اين حد بين يک تا

نقطه جمعيتي کمتر از  ۸۴ ،اي که در آن سرشماري شهر به حساب آمدنقطه ۴۹۶که از 

و حتـي   ،از آنها، کمتر از هزار نفر بـود  گيريچشمجمعيت تعداد  ،پنج هزار نفر داشتند

ايـن ابهـام و دوگـانگي بـين     . شهر محسوب شده بود ،نفر جمعيت ۶۳يک نقطه هم با 

جمعيـت  اي کـم آبـادي را نقطـه   اي پرجمعيت وقطهجمعيت شهر و روستا که شهر را ن

نيـز حـد    ۱۳۷۵ اي که در سرشماري سـال به گونه ،کنند، همچنان وجود داردتصور مي

در اسـتان تهـران   ) گلستان( آبادنفر به آبادي سلطان ۸۰۴۰۵ باالي جمعيت يک آبادي با

 بـا  همـين اسـتان  کوي سـينا و خلـيج در    نقاطي به نام نيز ۱۳۸۵تعلق داشته و در سال 

 ۳۱۲در حالي که در همين سرشماري . شده است ، آبادي محسوبنفر جمعيت ۶۰۷۹۹

 جمعيت ترين آنهـا سـومار  نقطه شهري کمتر از پنج هزار نفره وجود داشته است که کم

 ،نفـر  ۱۸۵ فريم در استان مازندران با همچنين،. بوده است نفر ۷۸با در استان کرمانشاه 

  .اندهاي ديگر شهر محسوب شدههاي اندک در استانمعيتنقاط ديگري با ج و

شمار . کندنمي ، القاآيدبر ميآن را که از عنوان فهومي اما آبادي خالي از سکنه هم، م

اند، در کنار ، خالي از سکنه اعالم شده۱۳۸۵ تا ۱۳۴۵هاي هايي که در سرشماريآبادي

  :بوده است ۱ هاي داراي سکنه به شرح جدولآبادي
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  هاي عمومي نفوس و مسکندر زمان سرشماري رهاي داراي سکنه کشوآبادي ‐۱جدول 

  خالي از سکنه  داراي سکنه کل سال سرشماري

۱۳۴۵ ۸۲۳۶۲ ۶۵۴۸۸  ۱۵۹۲۵  

۱۳۵۵ ۹۲۰۰۷ ۶۵۰۵۵  ۲۶۹۲۵  

۱۳۶۵ ۱۰۳۹۲۰ ۶۵۳۴۹  ۳۸۵۷۱  

۱۳۷۰ ۱۲۴۶۱۷ ۶۶۴۲۷  ۵۹۹۹۰  

۱۳۷۵ ۱۲۵۸۲۷ ۶۸۱۲۲  ۵۷۷۰۵  

۱۳۸۵ ۹۱۳۱۰ ۶۳۹۰۴  ۲۷۴۴۶  

  ۱۳۸۷؛ مركز آمار ايران، ۹۲: ۱۳۸۴؛ مركز آمار ايران، ۳۵‐ ۳۱: ۱۳۷۰زنجاني، : منبع

قبـول،  اندک و قابـل  يهاي داراي سکنه، با نوساندهد تعداد آبادينشان مي ۱جدول 

-سـکنه بـه صـورت سـؤال     هـاي خـالي از  در حالي که تعداد آبـادي  ،ثابت مانده اًتقريب
سؤال اصلي ايـن  . يافته است ، كاهشغيرمنتظره طوربه  سپس برانگيزي، ابتدا افزايش و

، چه اتفاق مهمـي روي داده کـه شـمار    ۱۳۸۵ تا ۱۳۷۵هاي در فاصله سال است که مثالً

هـزار   ۳۰تقليل داده است؟ آيا در اين مدت حدود  ۲۷۴۶۶به  ۵۷۷۰۵ها را از آبادياين 

هـاي داراي  اد آبـادي انـد؟ در آن صـورت چـرا تعـد    سکنه، مسکون شده آبادي خالي از

کاهش يافته  ۱۳۸۵در سال  ۶۳۹۰۴به  ۱۳۷۵در سال  ۶۸۱۲۲به جاي افزايش، از  ،سکنه

توجه بـه افـزايش تعـداد شـهرهاي کشـور در       است؟ هرچند که کاهشي در اين حد، با

م هـ  ، و اينکه بسياري از اين شهرهاي افزوده شـده، از بـه  ۱۰۱۲به  ۶۱۲همين مدت از 

ها نيـز در توسـعة   تعدادي از آبادي ،و عالوه برآن اند،حاصل شده پيوستن چندين آبادي

 ها بـه هـيچ  اند، پذيرفتني است، ولي اين استداللهاي شهري ادغام شدهمحدوده ةپيوست

افزايش مسـتمر شـمار   . کندهاي خالي از سکنه را توجيه نميوجه تغييرات تعداد آبادي

در مقياسي نيست که چنـين تبـديل و    ا،و سپس کاهش آنه ،۱۳۷۰تا  ۱۳۴۵آنها از سال 

هـاي مربـوط بـه    مسئله اين است که در برخي از نوشته. ادغامي بتواند آن را توجيه کند

ها از سکنه، امتيازي منفي در امـر توسـعة روسـتايي    توسعة روستايي، خالي شدن آبادي

  .محسوب شده است



  ۵ ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  فصلنامة     …عوامل كليدي در توسعة روستايي

 

داراي  هاييچه آبادياين مقاله به دنبال پيداکردن پاسخ به اين پرسش نيست که 

آن است که کاهش  بربلکه  ند؛اخالي از سکنه محسوب شده هاييسکنه و چه آبادي

در سال  ۱۲۵۸۲۷از ) نظر از داشتن يا نداشتن سکنهصرف(هاي کشور تعداد آبادي

ابهام  ة، حتي اگر به دليل تغيير تعريف هم باشد، نقط۱۳۸۵در سال  ۹۱۳۱۰به  ۱۳۷۵

اين ابهام در . تر از آن در بحث توسعة روستايي استوستايي و مهممهمي در مطالعات ر

ساکنان بيشتر که  بدانيممکاني را اگر روستا  مثالً .کندهاي ديگر نيز خودنمايي ميزمينه

ند، چنين تعريفي در بسياري از نقاط روستايي مصداق اآن در بخش کشاورزي شاغل

درصد جمعيت  ۷۰، در همان زمان که ۲۰۰۷ اي که در حوالي سالبه گونه ،يابدنمي

-درصد جمعيت سوريه ساکن نقاط روستايي بوده ۴۷و ، درصد جمعيت مصر ۶۰ يمن،
درصد تجاوز  ۱۹و در سوريه از  ،درصد ۳۱اند، اشتغال بخش کشاورزي در مصر از 

در همان حال، سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي آنها در  است؛کرده نمي

، ۲۰۰۶نيز در سال  درصد و در مصر ۶/۱۹درصد، در سوريه  ۱۰در يمن  ،۲۰۰۸سال 

اين وضع در . )(Aboul Hosn and Hammoud, 2009درصد بوده است  ۱۵ حداكثر

، سهم اشتغال در گروه ۱۳۸۵آمارهاي سرشماري  ةپاي بر. نيز مشهود است کشور ما

نصف کل اشتغال در آن  ، کمتر از)۱(استان ۱۳ مناطق روستايي کل کشور و کشاورزي در

نقاط روستايي استان  درصد در ۲/۴۶استان بوشهر و  درصد در ۱۷مناطق بوده و بين 

االصول، ها، عليدر حالي که تعدادي از اين استان. آذربايجان شرقي قرار داشته است

هاي مسئله قابل توجه در اين زمينه، تفاوت. مساعدندهاي کشاورزي براي فعاليت

مشابه از نظر  اًهاي دو استان همجوار و تقريبورنکردني در بين شهرستانبا محسوس و

 ۱۹شهرستان از  ۱۱ هايروستا در. هاي کشاورزي استبرداريبالقوه در بهره توان

کشاورزي کمتر از نصف  ةگروه عمد سهم اشتغال در )۲(شهرستان آذربايجان شرقي

ايجان غربي تنها در يک شهرستان از در استان آذربكه در حالي  ،اشتغال روستايي بوده

  ).۲جدول (وجود داشته است  يوضع چنينشهرستان  ۱۴
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-هاي استاننقاط روستايي شهرستان درصد اشتغال در گروه عمده کشاورزي در ‐۲جدول 

  ۱۳۸۵هاي آذربايجان شرقي و غربي درسال 

  آذربايجان غربي آذربايجان شرقي

  ۹/۵۸  روستايي استان ۲/۴۶ روستايي استان

  ۸/۵۸  اروميه ۲/۵۸ اهر

  ۵۴  پيرانشهر ۲/۲۴ تبريز

  ۶/۵۴  خوي ۴/۶۸ سراب

  ۸/۵۰  سردشت ۵۴ مراغه

  ۷/۵۸  سلماس ۳/۴۱ مرند

  ۲/۴۹  ماكو ۶/۷۱ ميانه

  ۷/۶۷  مهاباد ۲/۶۹ هشترود

  ۲/۶۴  مياندوآب ۹/۵۴ بناب

  ۳/۶۹  نقده ۱/۴۱ بستان آباد

  ۳/۷۵  بوكان ۷/۵۱ شبستر

  ۷/۵۵  شاهين دژ ۱/۴۷ كليبر

  ۸/۵۶  تكاب ۱/۳۲ هريس

  ۴/۷۴  اشنويه ۱/۴۱ جلفا

  ۶/۶۶  چالدران ۴/۴۸ ملكان

    ۴/۳۷ آذرشهر

    ۹/۳۱ اسكو

    ۶/۷۵ چاراويماق

    ۳/۴۶ ورزقان

    ۱/۱۹ عجب شير

      .۳‐۱۳، محاسبه از روي داده هاي جدول۳۱۳: ۱۳۸۷مركز آمار ايران، : منبع

توان تعريف روستا مي يادشده، آيادو استان  نمياحال بايد ديد با اين تفاوت عظيم 

  دانست؟  هاي کشاورزي مربوطو توسعة روستايي رابه باال بودن سهم اشتغال در فعاليت
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اشـتغال در   ،تعـداد جمعيـت   يعنـي  تمـايز شـهر از روسـتا،    ةاز بين سه مالک عمـد 

ي ناکارآمـد  و شـد ، دو مالک اول بررسي (USDA, 2004) مديريت ةو نحو ،کشاورزي

هاي يعني محدوده ،در مورد مالک سوم. خود را در تعريف روستا در ايران هم نشان داد

از يـک سـو،   . مديريتي نيز در کشور ما با گذشت زمان، وضع خاصي پيـدا شـده اسـت   

هـاي درگيـر در کـار روسـتا،     سازمان توسعه و مديريت روستايي متولي خاصي ندارد و

اوالً اين که  کنندي ميئال مديريت بخشي يا جزاعم خواهندهريک به نحوي که خود مي

هـا  آبادي ةهم ها،هاي آن سازمانهبرنام ثانياًدارند، ونمشترک و معيني  ويژگي هامديريت

هـاي  محـدوده  مـديريتي روسـتا،   ةترين محـدود از سوي ديگر، مهم. گيرندمين بر را در

گيرد مي بر اي سکنه را درچند روستاي دارهر دهستان دهستاني است که بنا به تعريف، 

ايـن   ؛ امـا شـود و مرکز آن دهستان، مرکز خدماتي و مديريتي آن روستاها محسوب مـي 

طـي چهـل سـال    «اي کـه  به گونه ،دهدمفهوم هم به تدريج، معناي خود را از دست مي

هـا نيـز   هـا، تعـداد دهسـتان   ها و بخششهرستان ها،گذشته به دليل افزايش تعداد استان

ثابـت   اًها درسـطح کشـورتقريب  درصد افزايش يافته است و چون تعداد آبادي ۵۰حدود 

هاي واقع در هر دهسـتان نيـز   شمار آبادياز  اندکي مواجه بوده است، كاهشبا  مانده و

سـال   متوسط جمعيت آنهـا، پـس از افـزايش مسـتمر از     درصد کاسته شده و ۵۵حدود 

رسـيده   ۱۳۴۵بـه کمتـر از سـال     ۱۳۸۵رو به کاهش نهـاده و در سـال    ،۱۳۶۵تا  ۱۳۴۵

   .)۱۴۲: ۱۳۸۸ زنجاني،(» است

هاي پرجمعيت به شـهر، در مـواردي مفهـوم    به تدريج با تبديل آبادي عالوه بر اين،

 ۱۳۸۵به طـوري کـه در سـال     ؛شودپيدا مي »دهستان خالي از سکنه«جديدي نيز به نام 

نفـر،   ۱۳۱هرسـتان نيريـز   دهسـتان مشـکان در ش   ،نفر ۳دهستان ايزدخواست آباده فقط 

 بـوده نفـر   ۳۵۵و دهسـتان بيـرم شهرسـتان الر     ،نفر ۳۰۵ دار شهرستان مهردهستان گله

-کـم  سکنه يک آبـادي کوچـک و   مجموع جمعيت آنها حتي در مواردي از؛ يعني است
   .نبوده است ترزونجمعيت نيز، ف
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هـم   هنـوز دهـد کـه   اين سه مالک تعريف روستا نشـان مـي   ةتوضيحات باال در بار

مسئله روسـتا و توسـعة روسـتايي    نگرش مشابهي نسبت به  نظران و متخصصانصاحب

هـاي  به بحث هاي موردي،به ناچار بايد درکنار بررسيدر اين مرحله  از اين رو،. ندارند

هاي کلي شـناخته شـوند و   ها و قوتکليدي نيز پرداخت تا حداقل از آن طريق، ضعف

  .ندشوتر در توسعة روستايي فراهم بينانههاي واقعذاريگبسترهاي الزم براي سياست

جمعيـت، چگـونگي تحـول و    «تـوان مـواردي چـون    از جمله اين نکات کليدي مي

و  »گيـري از آنهـا  هاي کشاورزي و چگـونگي بهـره  نهاده« (UN, 2009) »نگري آنآينده

ح مسـئله  طـر  برشمرد که اين مقالـه سـعي در  را  »تکاليف روستايي مديريت، حقوق و«

  .نخست دارد

  ابعاد و زمينه هاي اثرگذار آن بر توسعة روستايي :جمعيت روستايي

كه  شودمربوط مي ۱۳۸۵آخرين اطالع جامع از جمعيت روستايي کشور به سرشماري 

. اندتهشآبادي داراي سکنه، سکونت دا ۶۳۹۰۴ميليون نفر در  ۱/۲۲اً جمع آن براساس

 ۳۳۶ ،بخش ۸۸۹ ،دهستان ۲۴۰۰ داراي آن سالکشور در ، تقسيمات مديريتيطبق 

ابد و همين امر يکي از ياين تقسيمات مدام تغيير مي. استان بوده است ۳۰ و ،شهرستان

تر از هاي کوچکاي جمعيت روستايي در محدودهمشکالت اساسي مطالعات مقايسه

در گفتني است که تنها  .است) هاي آنو زيرمجموعه ،شهرستان استان،(کل کشور 

و تعداد  ۳۱هاي کشور به ، تعداد استان۱۳۸۹ شهريور تا ۱۳۸۵هاي فاصله سال

 ۴۸و در اين مدت چهار ساله، ) ۹: ۱۳۸۹ مرکز آمار ايران،(رسيده  ۳۸۴ها به شهرستان

- هاي افزودهتعداد شهرستان .هاي کشور افزوده شده استتعداد شهرستان شهرستان بر
کرمان و سيستان  ؛۷خراسان رضوي  :ين شرح استهر استان بددر شده طي اين مدت 

؛ ۳هر كدام خوزستان و آذربايجان غربي  فارس، گلستان، ؛۴ هر كدام بلوچستان و

 و آذربايجان غربي، ؛۲هر كدام و هرمزگان  ،مازندران بويراحمد،و اصفهان، کهگيلويه 

يزد  همدان و ،مرکزي لرستان، کردستان، ان،نسم خراسان شمالي، خراسان جنوبي، ايالم،
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 ،مقابل رد در عين حال يک شهرستان از استان تهران کم شده و .شهرستان ۱هر كدام 

 ۱۰افزايش متوسط ساالنه  .وجود آمده استه شهرستان ب ۳ز متشکل از راستان الب

شهرستان در سال  ۲۰هاي آماري حداقل شهرستان به معني ايجاد اختالل در مقايسه

عمومي  سرشماريبين دو  معمولفاصلة ساله که  ۱۰دوره  استمرار آن در يک واست 

در اين ميان  .سازداي مواجه ميهاي تفصيلي جمعيت را با مشکالت عمده، بررسياست

مشکالت را دو چندان ، ها ندارندهاي پژوهشگراني که توجهي به تغيير محدودهبرداشت

اين مورد بايد افزود که در . شودهاي موضوعي نادرستي منجر ميبه تحليل د وكنمي

مبنی بر تبديل روستاهای مرکز بخش  دولتت محترم ئهي  ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ة مصوب اجرای

- نفر به شهر، و ادغام آبادي ۳۵۰۰با هر جمعيتی و روستاهای واجد شرايط با جمعيت 
  های پيرامونی واقع در حاشية شهرهای بزرگ در شهر بنا به تشخيص فرمانداران،

تري براي اين شدهمگر آن که ضوابط انديشيده خواهد افزود،ت قبلي معضلي بر معضال

  .   ابالغ شود تبديل وضع و تغيير و

  جمعيت روستايي ايران در صد سال گذشته : ديد تاريخي

جمعيـت روسـتايي ايـران صـورت نگرفتـه و       ةبـار  مطالعات تاريخي جامعي در تاکنون

-در مواردي به تک تر وهاي کوچکودهشمار موجود نيز بيشتر به محدمطالعات انگشت
به همين دليل اطـالع جـامعي از چگـونگي تحـول      .هاي روستايي پرداخته استنگاري

ــور در دســت نيســت   ــتايي کش ــت روس ــل. جمعي ــول نق ــدديق ــاي متع ــه ( ه از جمل

همه داللت ) ۱۳۶۱ترجمه  ،و ديگران)۴( ياکوب پوالک ،۱۹۱۳ در سال )۳(سوبوتسينسکي

ـ   جمعيت ايران دارنـد بر مشکالت شمارش  ، ...مخالفـت مـردم  «ه و در مـواردي آن را ب

و هـا  حـرم الحرمه بودن بر واجب نيزو شوند، تعصب آنها که مانع هرنوع سرشماري مي

  .)۴۴ :۱۳۷۹ به نقل از سعدونديان،( اندمربوط دانسته »موانع ديگر

ت کشور در جمعي«كه آيد برميچنين ها قولنقل ها واز مجموعه آمارها، نوشته

تا آنجا که در نخستين سرشماري عمومي نفوس  ،گذشته سيماي روستايي داشته است
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 ۴/۳۱درصد جمعيت کشور را ساکنان نقاط روستايي و  ۵/۶۸بيش از  ۱۳۳۵در سال 

  .)۲۲: ۱۳۸۸ زنجاني،( »دادنددرصد آن را ساکنان نقاط شهري تشکيل مي

جمعيـت شـهري بـوده اسـت و     در گذشته دورتر، سهم جمعيت روستايي بـيش از  

 ۱۲۷۰ ،)۷(دفوو مـد  ؛۱۲۷۰ ،)۶(کـرزن  ؛۱۲۶۳ ،)۵(شـيندلر (برآوردهاي مختلف  براساس

درصـد،   ۵۰جمعيـت روسـتايي حـدود    سـهم   سـال پـيش،   ۱۲۷تا  ۱۲۰حدود  شمسي

درصـد جمعيـت    ۲۵و جمعيت شهري نيـز حـدود    ،درصد ۲۵جمعيت عشايري حدود 

کـه بـا تعريـف    ـ روسـتايي و عشـايري     مجمـوع جمعيـت   ،نتيجه در .ده استبوکشور 

درصـد   ۷۵بـالغ بـر   ـ   جمعيت روستايي را تشـکيل مـي دهنـد    ،هاامروزي از سکونتگاه

  .جمعيت کشور بوده است

هاي جمعيتي از تعدادي از شـهرهاي کشـور نيـز    در کنار اين اظهارنظرها، آمارگيري

جمعيـت  ، اسـناد ن طبـق ايـ   .مانده اسـت  جا که در مواردي اسناد آنها بر هصورت گرفت

هـاي  يـک از جمعيـت   و سهم هر )درصد ۷/۲۲(درصد  ۲۵شهري کشور حتي کمتر از 

  .شودميدرصد برآورد  ۶/۳۸معادل يكسان و روستايي و عشايري 

ران را يجمعت شهری ا ،)م ۱۹۶۹( ۱۳۴۸ت سازمان ملل درحوالی سال يدفتر جمع

هزار نفره ۲۰شهرهای  تيجمع و ،درصد ۳۰حدود ) م ۱۹۵۰( ۱۳۳۹برای حوالی سال 

 يةپا بر). ۲۳: ۱۳۸۸ ،زنجانی(ت  برآورد کرده بود يکل جمع درصد ۲۲و باالتر را حدود 

 ت شهری کشور در گذشته،يجمع ت ويهای رشد جمعزانين ارقام و با توجه به ميا

 ۷۹حدود  ،)م ۱۹۲۰( ۱۲۹۹ری کشور برای حوالی سال يی و عشايت روستايجمع

  .)۲۳‐ ۲۲ :انهم( درصد به دست آمده است ۹۰ستم حدود يب برای آغاز قرن درصد و

ها با توجه به برآورد جمعيت کشور از روی اسناد تاريخی تا زمان مجموعة اين يافته

های بعدی، به ارقـام  های سرشماري، و افزودن داده)۱۲: ۱۳۷۰زنجانی (سرشماری دوم 

  ):  ۳جدول (شود زير منتهی مي
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تا  ۱۲۸۰درصد روستانشيني و جمعيت روستايي از  شور،برآورد جمعيت ک ‐۳جدول 

  )جمعيت به ميليون نفر( ۱۳۸۵

  تعداد جمعيت روستايي ستانشينيدرصد رو جمعيت کشور  سال

۱۲۸۰  ۲۸۶/۱۰ ۹۰ ۲۵۸/۹  

۱۲۸۵  ۵۵۷/۱۰ ۷۷/۸۶ ۱۶۰/۹  

۱۲۹۰  ۸۶۳/۱۰ ۸۷/۸۴ ۲۱۹/۹  

۱۲۹۵  ۲۳۰/۱۱ ۹۷/۸۲ ۳۱۸/۹  

۱۳۰۰  ۶۰۹/۱۱ ۰۶/۸۱ ۴۱۰/۹  

۱۳۰۵  ۰۶۴/۱۲ ۱۶/۷۹ ۵۵۰/۹  

۱۳۱۰  ۶۱۳/۱۲ ۲۶/۷۷ ۷۴۵/۹  

۱۳۱۵  ۳۹۰/۱۳ ۳۵/۷۵ ۰۸۹/۱۰  

۱۳۲۰  ۳۵۱/۱۴ ۴۵/۷۳ ۵۴۱/۱۰  

۱۳۲۵  ۵۵۰/۱۵ ۵۵/۷۱ ۱۲۶/۱۱  

۱۳۳۰  ۰۶۴/۱۷ ۶۴/۶۹ ۸۸۳/۱۱  

۱۳۳۵  ۹۵۵/۱۸ ۶۰/۶۸ ۰۰۱/۱۳  

۱۳۴۵  ۷۸۹/۲۵ ۶۳ ۲۴۲/۱۶  

۱۳۵۵  ۷۰۹/۳۳ ۹۷/۵۲ ۸۵۴/۱۷  

۱۳۶۵  ۴۴۵/۴۹ ۷/۴۵ ۶۰۰/۲۲  

۱۳۷۵  ۰۵۵/۶۰ ۷/۳۸ ۲۳۸/۲۳  

۱۳۸۵  ۴۹۶/۷۰ ۵/۳۱ ۲۳۶/۲۲  

محاسبه مؤلف از منابع ذکرشده در سطرهاي ماقبـل جـدول و بـراي     ۱۳۳۵هاي قبل از براي سال: مأخذ

  هاهاي سرشماريهاي بعد از آن دادهسال

  : يادآوري

ها گرفته شده و مجموع جمعيت روسـتايي  هاي سرشمارياز داده اًبه بعد عين ۱۳۳۵هاي ارقام سال ‐۱

 .گيردرا در بر مي) رک وعشايرياز جمله جمعيت متح(جمعيت غيرساکن  و
محاسبات تعداد و درصد جمعيت روستايي در اين جدول، براي اولين بار، در ايـن مقالـه صـورت     ‐۲

 .گرفته است
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  جدول مقالهترسيم از روي ارقام : مأخذ          

  ۱۳۸۵تا  ۱۲۷۹برآورد نسبت روستانشيني در ايران از  ‐۱نمودار 

آغاز قرن ( ۱۲۷۹ ، نسبت روستانشيني از سالدهدنشان مي مودارنهمان گونه كه 

و از آن مقطع به بعد، تحت ، به کندي )ميالدي ۱۹۸۶( ۱۳۶۵تا سال  )ميالدي بيستم

و سرعت  ،ميزان رشد طبيعي ،کاهش شديد باروري تأثير تغيير تعريف از يک سو، و

؛ به کاهش نهاده است شدت رواز سوي ديگر، به  ها به شهرگرفتن ادغام و تبديل آبادي

کمتر از جمعيت روستايي  ۱۳۸۵ جمعيت روستايي سال ،نيز به طوري که از نظر تعداد

ها شکل کلي نمودار فوق، نشان از کاهش شديد جمعيت آبادي. شده است ۱۳۷۵ سال

چند  هر(مهاجرت نيروي کار افزايش باروري و  با توجه به روند نزولي در آينده دارد و

 .آوردسالخوردگي شديد جمعيت اين مناطق را به دنبال مي) تريافتهت تعديلبه صور

آن در توسعة روستايي، در بخش انتهايي مقاله  ةکنندبه دليل اهميت تعيين اين موضوع

  .مورد بحث قرار خواهد گرفت
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  ۱۳ ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  فصلنامة     …عوامل كليدي در توسعة روستايي

 

  توزيع و تراکم جمعيت روستايي در سطح سرزمين 

پراکندگي جمعيت در سـطح سـرزمين در    آيد،ميراصطالح توزيع جمعيت ب آنچه که از

جغرافيـدان   )۸(پـل کـالوال   ةبـه گفتـ   .تقسيمات جغرافيايي، اقليمـي و مـديريتي اسـت   

ولـي   ،مانـد ثابـت مـي  اً هاي بزرگ تجمع جمعيت در طول زمـان تقريبـ  قالب ،فرانسوي

 ةمطالعـ  ،از ايـن رو . يابدهاي جمعيتي هم، عموميت مياختالف و تباين در مورد تراکم

موجود در نقاط مختلف بپردازد و انبوهي جمعيت  هايوزيع جمعيت بايد به بيان تباينت

: ۱۳۸۸ زنجـاني، (ديگر را مد نظر قرار دهـد   ةجمعيت در نقطاي و فضاهاي کمدر نقطه

اي در پراکندگي جمعيت در سـطح سـرزمين نيـز واقعيـت يافتـه      اين بيان به گونه ).۸۶

هـاي جمعيتـي حـداقل در    تـراکم  ل اثرگذار طبيعـي، ثير عوامأاز يک سو، تحت ت. است

هـاي  آبـادي . ثابت مانـده اسـت   اًدر اغلب مناطق کشور تقريب مفهوم جمعيت روستايي،

-زمين و خاک مساعد بـوده  اي که داراي اقليم مناسب،شدهپرجمعيت در نواحي شناخته
ن طبيعـي  همچنان پرجمعيت باقي مانده و نواحي کـويري و نامناسـب بـراي اسـکا     اند،

کار و فعاليت هـم، نـه تنهـا     ةايجاد شهرها و مراکز عمد .اندتراکم ماندهجمعيت نيز، کم

نگـاهي  . آن نيز بوده اسـت  ةهم نزده، بلکه در مواردي تشديدکنند راين نظم طبيعي را ب

 طـي هاي کشور دهد که به رغم توسعة ناهمگون استاننشان مي ۴به ستون آخر جدول 

انـد، هنـوز هـم    هاي پرجمعيتي داشـته هايي که آبادييک طرف استان ساليان گذشته، از

هاي استان ۱۳۸۵سال هاي روستاهاي پرجمعيت هستند و ميانگين جمعيت داراي آبادي

 خراسـان شـمالي، خراسـان رضـوي،     چهارمحـال و بختيـاري،   گلستان، همدان، تهران،

 و ،اصفهان، فارس هرمزگان، ،قزوين گيالن، زنجان، مازندران، آذربايجان شرقي، بوشهر،

از طرف  ؛آذربايجان غربي به ترتيب بيش از ميانگين جمعيت روستاهاي کل کشور است

ي از برخـ شـهرها در  و پيدايش بـزرگ  ،ديگر، افزايش بيش از حد متعارف تعداد شهرها

تـر  مهـم نکتـه  . ها نشده استهاي آن استانجمعيت آباديكاهش ها نيز باعث اين استان

  افزايش تعداد شهرها سرعت  اسالمي هم که   انقالب  از پس  هايسال در   حتي  آنکه



  اهللا زنجانيحبيب    ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام ۱۴

 
  به بعد ۱۳۶۵هاي زماني از هاي آن در برشجمعيت روستايي و برخي از ويژگي ‐۴جدول 

  مياتگين 

  جمعيت

۱۳۸۵ 

  *مساحت

 )كيلومترمربع(

  جمعيت

۱۳۸۵   

  به 

۱۳۷۵ 

  جمعيت

۱۳۸۵   

  به

۱۳۶۵ 

  جمعيت

۱۳۸۵ 
  جمعيت

۱۳۷۵ 
  معيتج

۱۳۷۰ 
  جمعيت

۱۳۶۵ 

  سال

  سرشماري

  

  استان

 کل کشور ۲۲۶۰۰۴۴۹ ۲۴۰۰۰۶۵۶ ۲۳۲۳۷۶۹۹ ۲۲۲۳۵۸۱۸ ۴/۹۸ ۷/۹۵ ۱۶۲۸۸۵۴ ۳۴۸

 شرقي آذربايجان ۱۴۹۱۶۹۳ ۱۴۷۱۴۸۳ ۱۳۲۱۰۵۶ ۱۲۰۰۹۱۷ ۵/۸۰ ۹/۹۰ ۴۵۶۵۰  ۴۴۰

  آذربايجان غربي ۱۰۶۸۶۷۸ ۱۲۰۰۹۷۳ ۱۱۸۱۱۵۹ ۱۱۴۸۵۰۵ ۵/۱۰۷ ۲/۹۷ ۳۷۴۳۷ ۳۷۹

 اردبيل ۶۲۳۵۸۲ ۶۵۳۳۴۳ ۵۹۹۵۶۳ ۵۱۲۵۵۸ ۲/۸۲ ۵/۸۵ ۱۷۸۰۰ ۲۹۷

 اصفهان ۱۱۸۲۸۵۵ ۱۲۳۲۸۲۱ ۱۰۰۸۳۸۱ ۷۶۰۵۲۸ ۳/۶۴ ۴/۷۵ ۱۰۷۰۲۹ ۳۹۲

 ايالم ۲۲۵۴۳۳ ۲۲۹۵۷۵ ۲۲۸۱۹۹ ۲۱۴۵۵۶ ۲/۹۵ ۰/۹۴ ۲۰۱۳۳ ۲۸۶

 بوشهر ۳۰۶۱۰۸ ۳۳۸۱۶۷ ۳۴۹۱۸۶ ۳۰۸۸۰۲ ۹/۱۰۰ ۴/۸۸ ۲۲۷۴۳ ۴۶۴

 تهران ۱۱۰۲۱۶۱ ۱۲۳۲۷۵۶ ۱۴۳۱۶۳۴ ۱۱۶۱۹۳۵ ۴/۱۰۵ ۲/۸۱ ۱۸۸۱۴ ۹۵۹

 بختياريو چهارمحال ۴۰۱۷۰۸ ۴۷۰۲۹۱ ۴۱۸۲۶۳ ۴۱۵۶۱۲ ۵/۱۰۳ ۴/۹۹ ۱۶۳۳۲ ۴۹۵

  خراسان جنوبي ۴۱۰۰۳۶ ۳۹۶۹۹۸ ۳۱۶۳۷۸ ۳۰۹۷۲۵ ۵/۷۵ ۹/۹۷ ۸۸۴۰۴ ۱۷۱

 خراسان رضوي ۱۸۹۹۷۲۴ ۲۰۶۷۸۷۰ ۱۸۳۶۳۳۹ ۱۷۸۱۱۷۹ ۸/۹۳ ۰/۹۷ ۱۲۵۸۳۲ ۴۹۱

  خراسان شمالي ۳۸۸۴۹۶ ۴۴۴۵۵۱ ۴۳۹۰۹۷ ۴۱۹۱۱۴ ۹/۱۰۷ ۴/۹۵ ۲۸۴۳۴ ۴۸۴

 خوزستان ۱۱۹۶۶۲۲ ۱۲۴۵۴۱۲ ۱۴۰۴۲۵۸ ۱۴۰۱۴۱۵ ۱/۱۱۷ ۸/۹۹ ۶۴۰۵۵  ۳۳۰

 زنجان ۴۶۵۸۷۵ ۴۸۹۲۴۶ ۴۷۱۸۷۷ ۴۰۵۲۶۱ ۰/۸۷ ۹/۸۵ ۲۱۷۷۳ ۴۱۸

 سمنان ۱۷۲۲۰۳ ۱۷۵۸۰۹ ۱۵۸۹۹۲ ۱۴۹۱۸۳ ۶/۸۶ ۸/۹۳ ۹۷۴۹۱ ۱۹۷

 بلوچستانسيستان و  ۷۰۹۳۵۰ ۸۲۵۴۱۹ ۹۲۸۰۵۱ ۱۲۱۲۵۴۴ ۹/۱۷۰ ۷/۱۳۰ ۱۸۱۷۸۵ ۲۱۲

 فارس ۱۵۸۴۵۰۸ ۱۶۵۷۹۸۱ ۱۶۵۳۹۱۷ ۱۶۸۳۹۳۱ ۳/۱۰۶ ۸/۱۰۱ ۱۲۲۶۰۸ ۳۸۵

 قزوين ۴۳۹۹۲۱ ۴۶۵۷۳۱ ۴۱۵۳۲۹ ۳۶۵۲۲۵ ۰/۸۳ ۹/۸۷ ۱۵۵۴۹ ۴۰۶

 قم ۷۳۸۲۴ ۷۵۸۹۴ ۷۵۳۶۷ ۶۳۶۴۳ ۲/۸۶ ۴/۸۴ ۱۱۵۲۶ ۲۷۸

 کردستان ۶۵۰۲۰۲ ۶۴۸۱۴۱ ۶۴۰۶۶۸ ۵۸۴۳۳۷ ۹/۸۹ ۲/۹۱ ۲۹۱۳۷ ۳۳۷

 کرمان ۹۲۴۲۰۳ ۱۰۱۲۰۱۲ ۹۴۴۲۵۳ ۱۰۹۹۸۹۴ ۰/۱۱۹ ۵/۱۱۶ ۱۸۰۸۳۶ ۱۸۵

 کرمانشاه ۶۴۱۱۹۹ ۶۵۹۱۵۴ ۶۸۰۳۱۴ ۶۲۴۰۶۶ ۳/۹۷ ۷/۹۱ ۲۴۹۹۸ ۲۳۴

 و بويراحمد کهگيلويه ۳۰۰۵۲۰ ۳۴۵۵۹۴ ۳۳۰۷۹۳ ۳۳۲۱۰۷ ۵/۱۱۰ ۴/۱۰۰ ۱۵۵۰۴ ۱۸۵

 گلستان ۷۲۲۸۴۰ ۸۱۰۱۹۲ ۸۳۷۳۰۳ ۸۲۱۹۶۱ ۷/۱۱۳ ۲/۹۸ ۲۰۱۹۵ ۸۴۱

 گيالن ۱۲۹۶۸۶۴ ۱۳۲۰۶۹۱ ۱۱۹۱۹۱۶ ۱۱۰۹۱۱۰ ۵/۸۵ ۱/۹۳ ۱۴۰۴۲ ۴۱۲

 لرستان ۷۲۷۹۹۱ ۷۴۰۸۴۸ ۷۳۴۴۱۸ ۶۹۶۳۷۷ ۷/۹۵ ۸/۹۴ ۲۸۲۹۴ ۲۴۳

 مازندران ۱۳۸۱۲۹۰ ۱۴۴۳۶۳۰ ۱۴۰۷۷۷۵ ۱۳۶۸۲۸۹ ۱/۹۹ ۲/۹۷ ۲۳۷۰۱ ۴۳۸

 مرکزي ۶۰۵۹۸۲ ۵۹۱۴۳۴ ۵۲۷۲۶۵ ۴۱۹۱۸۴ ۲/۶۹ ۵/۷۹ ۲۹۱۳۰ ۳۲۹

 هرمزگان ۴۵۴۰۰۷ ۵۴۲۶۱۳ ۶۱۸۱۸۵ ۷۴۲۳۴۹ ۵/۱۶۳ ۱/۱۲۰ ۷۰۶۶۹ ۴۰۳

 همدان ۹۴۲۵۱۰ ۹۵۴۵۶۷ ۸۶۷۳۱۷ ۷۲۲۴۹۶ ۷/۷۶ ۳/۸۳ ۱۹۳۶۸ ۶۶۶

 يزد ۲۱۰۰۶۴ ۲۵۷۳۶۸ ۲۲۰۴۴۶ ۲۰۱۰۱۵ ۷/۹۵ ۲/۹۱ ۱۲۹۲۸۵ ۱۴۵

  )۳‐۲ و ۱‐۱هاي جدول( ۱۳۸۷مركز آمار ايران،  :خذأم

  هاي سرشماريروي داده ، محاسبه از۶۰: ۱۳۸۸ زنجاني، :)۱۳۸۵هاي ميانگين جمعيت آبادي(خذ أم



  ۱۵ ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  فصلنامة     …عوامل كليدي در توسعة روستايي

 

 ۹۶۱از  ونيز افزايش يافته  نفره و بيشتر ۲۵۰۰هاي است، تعداد آبادي بيشتري گرفته

سهم نسبي جمعيت  .استرسيده  ۱۳۸۵آبادي در سال  ۱۰۴۳ به ۱۳۶۵آبادي در سال 

درصد  ۷۴/۲۰ درصد به ۲۲/۱۹، از هم در اين مدتآنها از کل جمعيت روستايي 

  ).۴جدول (افزايش يافته است 

  :زير دست يافت ايجنتبه توان جمعيت و توسعة روستايي ميرابطه با  از اين جدول، در

اين . هاي رشد متفاوتي داشته استسال گذشته، ميزان ۲۰جمعيت روستايي کشور در  •

اول بيشتر متأثر از رخدادهاي پس از انقالب اسالمي بـود کـه    ةسالتفاوت در دوره ده

هـاي روسـتا   مهـاجرت تشديد عين حال  در هاي باروري وميزانباعث افزايش شديد 

جمعيت روستايي از يک سو بر اثر افزايش  هاي رشدبه همين دليل ميزان. دششهري 

تـر از  هاي جاري و مهـم افزايش يافت و از سوي ديگر براثر مهاجرت سطح باروري،

تغييـر تعريـف   . جنگ تحميلي و پيامدهاي آن، تعـديل شـد   ناشي ازهاي آن مهاجرت

برآينـد عوامـل طبيعـي     هاي رشد حمعيت ناشي ازي ميزانشهر و آبادي نيز روال عاد

هـاي  بسـيار متفـاوتي را در اسـتان    ةهاي رشـد سـاالن  هم زد و ميزان رواجتماعي را ب

 ةجمعيت روستايي کل کشـور، در دور  اين ميزان در .مختلف کشور بر جاي گذاشت

ساله ده ةوراين در حالي است که نه رشد مثبت د ؛دوم منفي شد ةت و در دورباول مث

توان به اقدامات توسعة روستايي مربوط دانست و نه رشد منفي را مي ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵

هاي رشد جمعيتـي در ايـن دو دوره از کـاهش سـطح     ميزان. را ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵ ةدور

، )اي خاص در روستاهاوسعهتمتأثر از سياست کنترل جمعيت و نه اقدامات (باروري 

هايي از شهر بـه آبـادي   سمتقو در مواردي از تبديل  ،شهر ها بهتغيير و تبديل آبادي

ايـن عامـل ارتبـاط چنـداني بـا توسـعة       . حاصل آمد) هاي کليگيريناشي از تصميم(

 .در مواردي با آن ناهماهنگ هم بوده است روستايي نداشته و
جمعيـت روسـتايي    ةکه ميزان ناخالص رشد ساالن ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵هاي در فاصله سال •

درصـد در اسـتان هرمزگـان و    + ۱۳/۳بـين  استاني هاي بود، ميزان درصد ۲۸/۰کشور 

در ايـن دوره، رشـد سـاالنه    . نددرصد در استان خراسـان جنـوبي قـرار داشـت     ‐۵۶/۲



  اهللا زنجانيحبيب    ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام ۱۶

 

بقيـه  در و  ؛يـازده اسـتان منفـي بـود    ، و در استان بيش از يک در صـد  ۸در جمعيتي 

متوسط ميزان  ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵اي هدر فاصله سال. بين اين دو رده قرار داشتها استان

افتـاد کـه بـين     درصـد فـرو   ‐۴۴/۰ ناخالص جمعيت روستايي کشور بـه  ةرشد ساالن

در . درصد در استان اصـفهان قـرار داشـت   ‐۷۸/۲ درصد در استان هرمزگان و+ ۸۵/۱

+) ۵۴/۱(و کرمـان   +)۸۵/۱(هاي هرمزگان هاي روستايي استاناين دوره تنها جمعيت

پـس   .ستااستان ديگر منفي بوده ۲۸هاي رشد ناخالص ميزان وند، اهداشترشد مثبت 

 ‐۰۷/۲بـا  (، تهـران  )درصـد  ‐۳۱/۲ بـا (هاي مرکزي از اصفهان، نقاط روستايي استان

ايـن  . انـد هاي رشد منفي را داشتهباالترين ميزان ،)درصد ‐۸۱/۱با (و همدان  ،)درصد

آذربايجـان شـرقي و يـزد بـه      وشهر،قزوين، ب اردبيل، سمنان، هاي قم،ميزان در استان

 .سال، قرار داشته است درصد در ‐۹۲/۰و  ‐۶۸/۱ترتيب بين 
هاي کشور در قالب تعاريف و استان ۱۳۷۵با بازسازي جمعيت روستايي سال  •

هاي داراي رشد منفي جمعيتي به دوازده استان ، تعداد استان۱۳۸۵هاي سال محدوده

هاي هم، در فاصله سال معيت روستايي کشورج ةميزان رشد ساالن. يابدکاهش مي

توان ولي در اين حالت نيز نمي ،يابددرصد افزايش مي+ ۵۶/۰، به ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵

هاي واقعي رشد جمعيت روستايي و توسعه آنها به دست رابطه مدللي بين ميزان

و هم  ،هاي جمعيتيدليل عمده که درکشور ما، هم سياستبه اين شايد ؛ آورد

هاي هيچ تفاوتي بين استان ي عام هستند ويهاهاي توسعة روستايي، سياستسياست

هاي رشد توان تفاوت ميزانبه همين دليل نمي .وجود ندارد از اين دو نظر کشور

ها يا اقدامات توسعة روستايي هاي روستايي در مقياس استاني را به سياستجمعيت

 ةهاي رشد ساالنبت شدن متوسط ميزانمث ايتنها دليلي که بر .در آنها مربوط دانست

چهارمحال و  تهران، هاي آذربايجان غربي، ايالم، بوشهر،هاي روستايي استانجمعيت

 فارس، سيستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي، بختياري، خراسان جنوبي،

و يزد، پس از بازسازي ارقام  ،لرستان گلستان، کهگيلويه و بويراحمد، قم، قزوين،

وجود دارد، خنثي کردن  ۱۳۸۵ها و تعاريف سرشماري در قالب محدوده معيتي آنهاج



  ۱۷ ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  فصلنامة     …عوامل كليدي در توسعة روستايي

 

و خنثي  ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵هاي اثر تبديل نقاط روستايي و شهري به هم در فاصله سال

هاي رشد جمعيت روستايي در اين عوامل، ميزان .هاستکردن اثر تغيير محدوده

ي نبوده است که آنها در حدشدت آن  اما ،هاي ديگر را نيز تحت تأثير قرار دادهاستان

هاي جاري رشد جمعيت روستايي ميزان ۵در جدول  .را از منفي به مثبت برگرداند

نشان ) و مهاجرت ،وميرمرگ هاي مواليد،ناشي از برآيند اثر ترکيبي ميزان(ها استان

 .داده شده است

اي تهـران و کرمـان   هـ بدين ترتيب، مهاجرپذيري درافزايش جمعيت روستايي استان

اسـتقرار  در افزايش جمعيت روستايي استان بوشهر نيز بـه دليـل    داشته و اصلي رانقش 

پيرامـون آن، مـؤثر    هاي پارس جنوبي در نقاط روستايي شهرستان کنگان ومکان فعاليت

 هاي همـدان، زنجـان،  کاهش بسيار شديد جمعيت روستايي استان ،در مقابل .بوده است

درصـد در   ‐۰۷/۲ و ‐۶۳/۲سطحي بين  و کردستان در ،خراسان شمالي ،مرکزي، اردبيل

 کرمانشـاه،  هـاي آذربايجـان شـرقي،   جمعيت روسـتايي اسـتان   گيرچشمکاهش  و ،سال

و مازنـدران   ،چهارمحـال و بختيـاري   ايالم، خراسان رضـوي،  قزوين، ،لرستان گلستان،

 ،از ايـن رو  .آنهاست يهامربوط به مهاجرفرستي روستا ‐۰۷/۱ و ‐۸۷/۱درسطحي بين 

هاي توسعة روسـتايي  اگر حفظ و نگهداشت جمعيت در نقاط روستايي يکي از اولويت

مورد توجه قرار تري تر و شفافهاي توسعة کشور به صورت جديدر برنامه بايد ،دباش

 ناكـامي بهتـرين شـاخص    هـا، ارقام مربوط به مهاجرفرستي نقاط روستايي اسـتان . گيرد

 هـيچ عـذر و   شناسي اسـت و بـا  هاي توسعة روستايي از ديد جمعيتنامهاقدامات و بر

  .دكرتوان آن را توجيه اي هم نميبهانه
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 ةها در فاصلجمعيت روستايي کشور و استان ةهاي رشد ساالنميزان ‐۵ جدول

در قالب  ۱۳۷۵هاي روستايي سال پس از بازسازي جمعيت ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵هاي سال

  *۱۳۸۵ي سرشماري سال هاتعاريف و محدوده

  استان
  هاي رشد ساالنهميزان روستايي بدون جمعيت غيرساکن

  مهاجرتي رشد  طبيعي رشد ميزان رشد ۱۳۸۵ ۱۳۷۵

  ‐۷۳/۰  ۲۹/۱ ۵۶/۰ ۲۲۱۳۱۱۰۱ ۲۰۹۲۶۸۵۸ کل کشور

  ‐۸۷/۱  ۴۲/۱ ‐۴۵/۰ ۱۲۰۰۸۲۰ ۱۲۵۶۸۱۱ آذربايجان شرقي

  ‐۹۷/۱  ۰۹/۲ ۱۳/۰ ۱۱۴۸۵۰۵ ۱۱۳۳۲۵۱ آذربايجان غربي

  ‐۳۶/۲  ۲۲/۱ ‐۱۴/۱ ۵۱۲۱۹۵ ۵۷۴۴۳۷  اردبيل

  ‐۴۱/۱  ۸۴/۰ ‐۵۷/۰ ۷۵۸۸۹۰ ۸۰۳۴۹۱ اصفهان

  ‐۳۹/۱  ۵۱/۱ ۱۲/۰ ۲۱۰۷۰۳ ۲۰۸۱۰۰  ايالم

  ۵۴/۰  ۳۴/۱ ۸۸/۱ ۳۰۳۴۰۹ ۲۵۱۸۲۶  بوشهر

  ۶۵/۳  ۹۷/۰ ۶۳/۴ ۱۱۶۱۸۸۹ ۷۳۹۲۶۵  تهران

  ‐۰۶/۱  ۸۳/۱ ۷۷/۰ ۴۱۴۶۲۴ ۳۸۴۱۸۲ ...چهارمحال و

  ‐۵۸/۰  ۳۴/۱ ۷۶/۰ ۳۰۸۳۰۵ ۲۸۵۹۵۰ خراسان جنوبي

  ‐۲۴/۱  ۵۸/۱ ۳۴/۰ ۱۷۷۹۹۸۰ ۱۷۲۰۶۰۶ خراسان رضوي

  ‐۱۴/۲  ۰۰/۲ ‐۱۴/۰ ۴۱۴۳۶۵ ۴۲۰۰۵۴ خراسان شمالي

  ‐۶۲/۰  ۱۴/۱ ۵۲/۰ ۱۳۸۳۹۴۶ ۱۳۱۳۸۹۵ خوزستان

  ‐۵۱/۲  ۵۷/۱ ‐۹۴/۰ ۴۰۵۲۶۱ ۴۴۵۵۰۸  زنجان

  ‐۰۴/۱  ۷۳/۰ ‐۳۱/۰ ۱۴۹۱۸۳ ۱۵۳۸۸۵  سمنان

  ۳۵/۰  ۸۵/۲ ۱۸/۳ ۱۲۰۶۵۴۷ ۸۸۱۸۲۵ ...سيستان و

  ‐۰۵/۰  ۱۳/۱ ۰۸/۱ ۱۶۵۰۶۱۴ ۱۴۸۳۲۲۲  فارس

  ‐۴۳/۱  ۶۲/۱ ۱۹/۰ ۳۶۵۲۰۳ ۳۵۸۳۶۳  قزوين

  ‐۸۶/۰  ۵۶/۱ ۷۰/۰ ۶۳۶۳۹ ۵۹۳۷۹  قم

  ‐۰۷/۲  ۵۰/۱ ‐۵۷/۰ ۵۸۴۳۳۷ ۶۱۸۹۱۷ كردستان

  ۴۱/۱  ۶۶/۱ ۰۷/۳ ۱۰۸۹۷۴۸ ۸۰۵۴۶۰  كرمان

  ‐۷۵/۱  ۲۳/۱ ‐۵۳/۰ ۶۱۸۷۱۸ ۶۵۲۵۱۵ كرمانشاه

  ‐۵۰/۰  ۹۲/۰ ۴۸/۰ ۳۲۹۸۴۹ ۳۱۴۵۴۲ ...كهگيلويه و

  ‐۵۷/۱  ۰۰/۲ ۴۳/۰ ۸۱۹۵۸۴ ۷۸۵۵۲۳ گلستان

  ‐۱۱/۰  ۵۹/۰ ‐۴۸/۰ ۱۱۰۹۱۰۴ ۱۱۶۴۰۹۱  گيالن
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  استان
  هاي رشد ساالنهميزان روستايي بدون جمعيت غيرساکن

  مهاجرتي رشد  طبيعي رشد ميزان رشد ۱۳۸۵ ۱۳۷۵

  ‐۴۵/۱  ۵۴/۱ ۰۹/۰ ۶۹۱۴۴۸ ۶۸۵۰۸۱ لرستان

  ‐۰۷/۱  ۸۷/۰ ‐۲۰/۰ ۱۳۶۸۲۳۳ ۱۳۴۱۹۰۲ مازندران

  ‐۴۱/۲  ۸۳/۰ ‐۵۸/۱ ۴۱۹۱۸۴ ۴۹۱۴۱۲ مركزي

  ۵۰/۰  ۸۰/۱ ۳۰/۲ ۷۴۰۶۰۵ ۵۸۹۷۳۱ **هرمزگان

  ‐۶۳/۲  ۴۰/۱ ‐۲۳/۱ ۷۲۱۲۲۵ ۸۱۵۸۸۷ همدان

  ۱۲/۰  ۵۶/۰ ۶۷/۰ ۲۰۰۹۸۸ ۱۸۷۹۲۶  يزد

   .۴جدول  ،۱۳۸۸ زنجاني و ديگران،: مأخذ

ثبت احـوال و  (موعه اطالعات ثبتي جاست و از م ۱۳۸۵ه سال بومير مربوط هاي مواليد و مرگميزان* 

ته شده و با ارقام ميزان رشد ساالنه جاري جمعيـت  گرف ۱۳۸۵هاي سرشماري و داده )هداشت و درمانب

بـه همـين    .کمي تفـاوت زمـاني دارد  است،  ۱۳۸۵تا ۱۳۷۵ يهاکه به طور متوسط مربوط به فاصله سال

هـا از جملـه يـزد و سيسـتان و بلوچسـتان بـه       دليل سيماي مهاجرتي جمعيت روستايي برخي از استان

ميـزان رشـد    ةهـاي غيـر سـاکن نيـز در محاسـب     معيتجندادن ت لدخا .ده استكرصورت جزيي تغيير 

  .تأثير نبوده استبه ويژه در استان سيستان و بلوچستان بي ،جاري

به دليل اجراي طرح خاص ثبت مرگ وميرهاي معوقه، ميزان مرگ ومير عمومي نقاط توضيح آن که، **

مده بود که به عنوان ميزان در هزار به دست آ۲۲/۳۱رقم بسيار باالي  ۱۳۸۵روستايي اين استان در سال 

در اين جدول ميزان مرگ ومير نقاط روستايي استان در . عادي مرگ ومير عمومي قابل قبول نبود

  .در هزار در نظر گرفته شده است ۵۰/۶معادل کل کشور يعني  ۱۳۸۵سال

  و ساختار  ،نگري جمعيت روستايي از نظر تعداد، توزيعآينده

ها، جمعيت روستايي با احتساب به تفکيک استانبيني جمعيت کشور پيش ةبرپاي

به ارقام زير  ۱۴۰۵تواند تا سال ، مي۱۳۸۵سال  نفر در ۲۲۲۳۵۸۱۸ جمعيت غيرساکن از

  :برسد

  نفر ۲۸۹۶۲۸۱۲      :ميزان رشد طبيعي با  

   نفر ۲۶۰۲۰۶۰۰    :)هادخالت مهاجرت(با ميزان رشد جاري   
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منفي مهاجرتي،  ةاثرموازن يت خود را برافزايش جمع نفر از ۲۴۸۴۰۰۰که به اين ترتيب 

هاي تبديل شده به شهر و ادغام شـده  اين رقم جمعيت آبادي .راهي شهرها خواهد کرد

و اغلـب از   ،متأثر از تصـميمات مـديريتي  اين گونه تغييرات . گيردبر نمي را درشهر در 

 ۵۰و  ۴۰ز چه نگهداشت نقاط جمعيتي بيش ا ند،انظر جمعيت شناختي غير قابل توجيه

مـواردي   حتـي در  نفره به عنوان آبادي، و تبديل نقـاط کمتـر از دو هـزار نفـره و     هزار

به هيچ وجه قابـل توجيـه    هزار نفره به شهر، از ديد توسعة روستايي هاي کمتر ازآبادي

سطح سـرزمين، اثـري    مناسب توزيع جمعيت بر هم زدن نظم طبيعي و رجز ب و يستن

نقـاط   ، چهارصد نقطه بـر ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵هاي نها در فاصله سالگفتني است که ت. ندارد

زيادي از آنها از تجميع چند روستاي نزديک به هـم   شهري کشور افزوده شده که تعداد

درصد شهرهاي  ۳۱، نزديک به ۱۳۸۵الزم به يادآوري است که در سال . اندهشکل گرفت

ميـانگين   انـد و نفـر داشـته  هـزار  يک جمعيتي کمتـر از پـنج   هر شهر، ۳۱۲کشور، يعني 

شدند و بـا ايجـاد   آيا بايد اين نقاط به شهر تبديل مي. ده استبونفر  ۲۸۴۶جمعيت آنها 

صـرف   يـا بـا   گرفتنـد؟ و ادارات و مراکز خدمات شهري وظيفه جديدي به عهـده مـي  

ـ   هاي فعال وهايي به مراتب کمتر، به آباديهزينه خـدمات روسـتايي تغييـر     ةمراکـز ارائ

هـاي الزم،  فاقد حداقل ويژگـي و هويت بي و به جاي تبديل به يک شهر دادنديوضع م

ند تـا گرهـي از کـالف سـردرگم توسـعة      شـد مـي  هاروسـتا به رساني خدماتدار عهده

در روسـتاها فـراهم    بقـاي جمعيـت را   تر زيسـت و شرايط مطلوب روستايي باز کنند و

  سازند؟

اي مؤثري در جهت توسعة روستايي هريزي کشور براي آن که گامنظام برنامه

هاي استاني آن را در تحول جمعيت روستايي و تفاوت برداشته شود، بايد دورنمايي از

 مد نظر قرار ،کشور است ةانداز بيست سالسال آينده که همزمان با پايان افق چشم ۱۵

 .م آوردهاي آن فراههاي اجرايي الزم را براي محقق ساختن هدفبتواند برنامه دهد تا

در  ،روشنگر آن آينده نه چندان دور باشد تواندشناسي ميآنچه که از ديد جمعيت

  :ده استمآ ۶جدول 
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   ۱۴۰۵حسب استان در سال  هاي جمعيت روستايي کشور برترين ويژگيمهم ‐۶جدول 

  هاجمعيت با اثر مهاجرت هاي رشد طبيعي وارقام حاصل از ميزان ةپاي رب

   نام

  استان

   درصد

  ناناوج

  درصد

  پيران

  درصد فزوني

  زنان سالخورده

  انه سنييم

۱۳۸۵  

  ميانه سني

۱۴۰۵  

  ۱۴۰۵ تيمعج

  به هزار نفر

  ۶/۲۶۰۲۰  ۵/۳۱  ۵/۲۳ ۳/۱۵ ۱/۹ ۲/۲۶  جمع

  ۵/۱۱۵۱  ۱/۳۳  ۸/۲۴ ۹/۲۶ ۸/۹ ۵/۲۴ شرقي ذربايجانآ

  ۶/۱۲۸۴  ۲/۳۰  ۸/۲۲ ۶/۱۳ ۳/۸ ۷/۲۷ غربي ذربايجانآ

  ۴/۴۶۸  ۴/۳۲  ۳/۲۳ ۹/۲۷ ۳/۹ ۵/۲۵  لياردب

  ۹/۸۶۰  ۴/۳۵  ۲/۲۵ ۰/۱۰ ۱/۱۱ ۸/۲۲  اصفهان

  ۱/۲۲۱  ۸/۳۳  ۲/۲۳ ۷/۲۱ ۷/۸ ۳/۲۴  ايالم

  ۲/۵۰۰  ۶/۳۳  ۵/۲۴ ‐۶/۰ ۹/۸ ۱/۲۴  بوشهر

  ۹/۲۱۴۱  ۵/۳۳  ۴/۲۴ ‐۰/۹ ۰/۱۰ ۸/۲۳  تهران

  ۲/۴۷۹  ۷/۳۰  ۳/۲۲ ۴/۱۳ ۱/۸ ۹/۲۶ ...و چهارمحال

  ۴/۳۳۱  ۴/۲۹  ۶/۲۳ ۶/۲۹ ۱/۹ ۹/۲۷ خراسان جنوبي

  ۵/۲۱۳۷  ۶/۲۹  ۰/۲۳ ۸/۲۲ ۴/۸ ۹/۲۷ ن رضويخراسا

  ۲/۴۵۹  ۵/۲۹  ۵/۲۲ ۸/۲۴ ۰/۹ ۴/۲۸ خراسان شمالي

  ۱/۱۶۸۹  ۳/۲۸  ۱/۲۱ ۳/۱۰ ۷/۶ ۷/۲۰ خوزستان

  ۴/۴۴۵  ۸/۳۱  ۴/۲۳ ۶/۲۲ ۲/۹ ۲/۲۶  زنجان

  ۳/۱۷۱  ۴/۳۴  ۱/۲۵ ۸/۱۷ ۷/۱۰ ۵/۲۳  سمنان

  ۰/۱۷۰۵  ۲/۲۲  ۸/۱۸ ۸/۱۶ ۷/۱۰ ۹/۳۵ ...سيستان و

  ۰/۲۰۲۵  ۵/۳۳  ۰/۲۴ ۸/۱۰ ۵/۹ ۶/۲۴  فارس

  ۳/۳۹۵  ۴/۳۳  ۶/۲۴ ۹/۱۵ ۰/۹ ۶/۲۴  قزوين

  ۲/۶۶  ۲/۳۳  ۹/۲۴ ‐۴/۱ ۵/۱۰ ۲/۲۴  قم

  ۷/۵۲۲  ۱/۳۲  ۴/۲۳ ۹/۱۱ ۰/۹ ۶/۲۵  کردستان

  ۹/۱۳۰۸  ۳/۲۹  ۳/۲۲ ۲/۱۷ ۵/۷ ۴/۲۸  کرمان

  ۲/۴۶۹  ۷/۳۳  ۷/۲۳ ۲/۲۱ ۴/۷ ۴/۲۴  کرمانشاه

  ۹/۳۰۱  ۶/۳۰  ۱/۲۲ ۱/۲۵ ۵/۷ ۹/۲۶ ...کهگيلويه و

  ۰/۱۱۴۱  ۴/۳۱  ۱/۲۳ ۱/۱۶ ۲/۹ ۰/۲۶  گلستان

  ۳/۱۲۹۸  ۵/۳۷  ۶/۲۸ ۲/۱۹ ۲/۱۵ ۱/۱۹  گيالن

  ۹/۴۶۰  ۰/۳۲  ۵/۲۲ ۰/۲۰ ۷/۷ ۸/۲۵  لرستان

  ۷/۱۵۵۱  ۷/۳۷  ۴/۲۷ ۳/۱۶ ۲/۱۴ ۰/۱۹  مازندران
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   نام

  استان

   درصد

  ناناوج

  درصد

  پيران

  درصد فزوني

  زنان سالخورده

  انه سنييم

۱۳۸۵  

  ميانه سني

۱۴۰۵  

  ۱۴۰۵ تيمعج

  به هزار نفر

  ۶/۲۹۹  ۴/۳۵  ۶/۲۶ ۴/۲۶ ۹/۱۱ ۱/۲۲  مرکزي

  ۵/۱۰۹۷  ۹/۲۶  ۱/۲۱ ۴/۱۱ ۰/۷ ۹/۳۰  هرمزگان

  ۸/۶۵۲  ۱/۳۳  ۰/۲۴ ۳/۱۹ ۸/۹ ۱/۲۵  همدان

  ۹/۲۸۳  ۶/۳۴  ۸/۲۴ ۷/۵ ۷/۱۰ ۷/۲۳  يزد

   ۱۳۸۸زنجاني و ديگران، : مأخذ

اصـلي   ةمشخصـ ايـن اسـت کـه    توان گرفت اي که از اين ارقام ميترين نتيجهمهم

بـا   اين نكتـه . سالخوردگي آن خواهد بود ،پانزده سال آينده جمعيت روستايي کشور در

  :هاي زير بيان مي شودشاخص

درصد جمعيت روستايي کشـور   ۲۶ساله به حدود  ۱۵ش درصد جمعيت کمتر از کاه •

درصـد در اسـتان    ۰/۱۹درصد در استان سيستان و بلوچسـتان و   ۹/۳۵با نوساني بين 

کمتر از ) گيالن و مازندران(اين هشدار که اندازه اين نسبت در دو استان  با. مازندران

 درو درصد،  ۲۳ تا ۲۰بين) و مرکزي ،خوزستان اصفهان،(سه استان  درصد، در ۱/۱۹

 )يزد و ،کرمانشاه قم، قزوين، فارس، سمنان، تهران، ايالم، آذربايجان شرقي،(استان  ۹

درصد خواهد بود که با توجـه بـه ميـزان بـاروري کـل يـک زن در آن        ۲۵ تا ۲۳بين 

 طـول دوران بـاروري آن   ها، به معني عدم بازتوليد يک دختر توسط يک زن دراستان

 سـطح دهنده باروري کمتـر از  شناسي، نشانچيزي که از نظر جمعيت ؛زن خواهد بود

 .جانشيني است
در جمعيت روسـتايي   )ساله به باال ۶۰افراد (دراين فاصله زماني درصد سالخوردگان  •

-ميفراتر ) سالخوردگي ةورود به آستان برايشاخص سازمان ملل (درصد  ۸ کشور از
در  درصـد  ۷/۶ايـن شـاخص در مقيـاس اسـتاني بـين      . درسدرصد مي ۱/۹و به  رود

هاي روستايي پس از گيالن، جمعيت. گيرددر گيالن قرار مي درصد ۲/۱۵ خوزستان و

و تهران  ،قم سمنان، سيستان و بلوچستان، يزد، اصفهان، مرکزي، هاي مازندران،استان
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درصـد،   ۱۰تـا  ۱/۸با  هاي روستايي پانزده استان ديگردرصد و جمعيت ۱۰تا  ۱/۱۴با 

 .به درجات مختلف با پيامدهاي سالخوردگي جمعيت دست به گريبان خواهند بود
تعـداد   زنـان سـالخورده بـر    اين سالخوردگي جمعيت، فزوني نسبي تعداد وجه ديگر •

جمعيت روستايي  اين فزوني در. (World Bank, 2007) خواهد بوده مردان سالخورد

 ‐۰/۹ودرصد در اسـتان خراسـان جنـوبي     ۶/۲۹ بيننوسان آن و  ،درصد ۳/۱۵ کشور

سـال ديگـر    ۱۵اين دو رقم آن است که تـا   يمعنا .بوددرصد در استان تهران خواهد 

بـيش از  سـهم    درصد ۳۰درصد زنان سالخورده در استان خراسان جنوبي نزديک به 

خواهد شد، در حالی کـه  سـهم مـردان    در جمعيت سالخورده  استان آن نسبی مردان

درصـد بـيش از سـهم نسـبی زنـان       ۹ورده تا آن سال در استان تهران هنوز هم سالخ

هـاي اردبيـل،   هـاي روسـتايي اسـتان   جمعيـت  ت درباين نسـ  .سالخورده خواهد بود 

خراسان شمالي، خراسـان رضـوي،    بويراحمد، مرکزي، کهگيلويه و آذربايجان شرقي،

 هـاي همـدان،  و در اسـتان  ،صددر ۰/۲۰و ۹/۲۷و لرستان بين  ،کرمانشاه، ايالم زنجان،

و  ۱۳/۱۹و گلسـتان نيـز بـين     ،سيستان و بلوچستان، مازندران کرمان، سمنان، گيالن،

 .خواهد داشت قراردرصد  ۱/۱۶
 ، افـزايش ميـانگين سـني آن از   ۱۴۰۵ويژگي ديگر جمعيت روستايي کشور در سـال   •

و در اسـتان   سـال  ۷/۳۷حداکثر آن در اسـتان مازنـدران   است كه سال  ۵/۳۱به  ۵/۲۳

 ،کرمانشاه، يزد، سمنان هاي اصفهان،، استانهاد و بعد از آنبوسال خواهد  ۵/۳۷گيالن 

استان ديگر کمتـر   ۱۶درافزايش نشان خواهند داد؛ اين ميانگين و همدان بيش از همه 

 . سال نخواهد بود ۳۰از 
-ناختهبندي کوتاه از نظر ساختار سني جمعيت بايد گفت کـه برپايـه شـ   در يک جمع •

 بيشـتر جمعيت روسـتايي   ،)Quetlet,1990( هاي جمعيت و توسعهترين شاخصشده

ها درگير مسائل سالخوردگي جمعيت خواهند بود و ايـن درگيـري نـه تنهـا در     استان

، تـوان جسـمي   )بـاال  فنـاوري حتي در شـرايط اسـتفاده از   (تغال کشاورزي شا ةعرص

معيشت  بر بلکه فراتر از آن، ،آن استطلبد که جمعيت سالخورده فاقد بيشتري را مي
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و از تغذيـه تـا    ،از بهداشـت تـا تـأمين اجتمـاعي     ،هاي مختلف گذران زندگيجنبه و

استمرار مطلوب زندگي خانوادگي اثرات بـس   ،دلبستگي به محيط اجتماعي و به ويژه

تـوان بـراي آن   جانبـه و موشـکافانه نمـي   هاي همـه ريزيديرپايي دارد که بدون برنامه

  . انديشي کردچاره

  بنديجمع

اثربخشي . عوامل متعددي در آن دخالت دارند اي است وتوسعة روستايي جريان پيچيده

در  و عامل، ر نقش هرتبه درک درست اول، ةدر وهل اقدامات در زمينة توسعه روستايي

هماهنگ به  حرکتي همسو و به درک بهتر تنيدگي ابعاد مختلف آن عوامل در دوم، ةوهل

برخـي از آنهـا    ؛مقياس اثرگذاري اين عوامل متفـاوت اسـت  . بستگي داردسوي توسعه 

تواننـد در بسـترهاي هموارشـده    شوند و برخي ديگر نيز ميعوامل کليدي محسوب مي

پايـداري آن را  زمينـة  توسعة روستايي را غناي بيشتري بخشند و  ،توسط عوامل کليدي

هـا و چگـونگي تحـول آن    ويژگـي  جمعيـت،  ،عوامل کليدياين يکي از . فراهم سازند

  .است

در (ي روستايي داشته است و سـهم جمعيـت روسـتايي آن    يسيما ديربازکشور ما از 

در ) عشـايري  جمعيـت متحـرک و   ةعالوهمفهوم نقاط جمعيتي کمتر از پنج هزار نفره ب

 سال ۱۱۰اين نسبت در طول . شوددرصد برآورد مي ۹۰آغاز قرن بيستم ميالدي، حدود 

  .درصد رسيده است ۳۰ه و در حال حاضر به حدود هش يافتگذشته، به تدريج کا

 ۶۸کمي بـيش از   تا هزار ۴۸بين  تاکنون ۱۳۳۵هاي داراي سکنه از سال آبادي تعداد

تعريـف   در ايـن مـدت،  . هزار است ۶۵ن حدود آ ياتکارقم قابل هزار شمارش شده و

وخيزهـاي زيـادي مواجـه بـوده و     افـت آبادي و به تبع آن جمعيت روستايي کشور، بـا  

آن يعنـي تعـداد جمعيـت، درصـد اشـتغال در       ةکننـد تعريـف  ةيک از سه مشخصوهيچ

چگونگي تقسيمات مديريتي، در تعريف آن وافي بـه مقصـود    و ،هاي کشاورزيفعاليت

به يک وفاق جمعـي در مـورد    ،کندوکاوي اين زمينهبا  اين مقاله سعي دارد. نبوده است
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 ةهـاي متعـدد و ناهماهنـگ در عرصـ    مـديريت  جمعيت روستايي دست يابد تاآبادي و 

از . توسعة روستايي را به برداشتي واحد از روسـتا و توسـعة روسـتايي رهنمـون سـازد     

هـاي آن در توسـعة   طـرح اهميـت جمعيـت و ويژگـي     بـه چون  ، اين مقالهطرف ديگر

معيـت روسـتايي کشـور و    ج ةهاي عمدمشخصه ةئا، سعي دارد با ارپردازدميروستايي 

کل کشور، راه را بـراي درک   هم و با هاي استاني باهاي بسيار مهم آن در مقياستفاوت

اي بـاز کنـد و سـرانجام از وراي    هاي منطقـه ريزيبرنامه توسعه و ها دربهتر اين تفاوت

 آن را هاي اثرگـذار ، سيماي آينده اين جمعيت و ويژگي۱۴۰۵بيني جمعيت تا سال پيش

توسـعة   ةتري در زمينـ بينانهو واقع ترهاي شفافريزيبرنامهقرار شد اگر  طرح سازد تام

تـدوين آن   تهيه وگشاي ها، راهآن تفاوت روستايي تدارک ديده شود، با شناساندن بهتر

  . اشدها ببرنامه

  اهيادداشت
هان، سيستان و اصف فارس، خوزستان، آذربايجان شرقي، مازندران، هاي گيالن،شامل استان ‐۱

  .هرمزگانو يزد،  سمنان، بوشهر، احمد،رکهگيلويه و بوي چهارمحال و بختياري، بلوچستان،
و  ،ورزقان اسکو، آذرشهر، ملکان، جلفا، هريس، کليبر، آباد،بستان، هاي تبريز، مرند،شهرستان ‐۲

  .يو شهرستان ماکو در استان آذربايجان غرب ،شير در استان آذربايجان شرقيعجب
3. L.A Sobotsinskii   4. Jakob Polak 
5. Houtum Schindler            6. Kurzon                        
7. A.L Medvedev    8. Paul Claval 

  منابع 
مرکز : تهران .جمعيت: جلد اول جمعيت و شهرنشيني در ايران،، )۱۳۷۰( اهللاحبيب ،زنجاني

  .ماري ايرانمطالعات و تحقيقات شهرسازي و مع
بنياد  :تهران .شناخت و تحليل جمعيت در مطالعات روستايي ،)۱۳۸۸(اهللا بيبح ،زنجاني

  .مسکن انقالب اسالمي ايران
ها به تفکيک شهري و بيني جمعيت کشور و استانشپي ،)۱۳۸۸(اهللا و ديگران حبيب ،زنجاني

  .پژوهشکده آمار ايران: تهران .روستايي
 :تهران. شناسي تاريخي ايران در عصر قاجارجمعيت ، درآمدي بر)۱۳۷۹( سيروس ،سعدونديان

  .فرهنگ وارشاد اسالميوزارت سازمان چاپ وانتشارات 



  اهللا زنجانيحبيب    ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام ۲۶

 
هاي تطبيق محدوده براساس( هاي کشوربرآورد جمعيت شهرستان ،)۱۳۸۹(آمار ايران  مرکز

  .نيروي کار و سرشماري دفتر آمار جمعيت،: تهران )جغرافيايي
  .مركز آمار ايران: تهران. ۱۳۸۳سالنامه آماري ، )۱۳۸۴(ران مركز آمار اي

کل  ۱۳۸۵نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن  ،)۱۳۸۷(مرکز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: تهران .۱‐۱نشريه  .کشور

Aboul Hosn, Wafa and Hammoud, Wassin (2009), Indicators on Rural 
Development and Agriculture Household Income. Beirut: Economic 
and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Statistics 
Division. 

Quetelet, Chaire (1990), Integrer Population et Developpment. Louvain la 
Neuve (Belgium): Academia l’Harmattan, Institut Demographie et 
CIDEP. 

UN (1969), Growth of the World's Urban and Rural Population, 1920-
2000. New York: United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs.  

UN (2009), World Population Prospects. New York: United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs. 

UNFPA (1998), Migration, Urbanization and Development: New Direction 
Issues. New York: United Nations Population Fund and Kluwer 
Academic Publishers. 

USDA (2004), "Measuring Rurality: 2004 County Typology Codes." 
Available on: http://www.ers.usda.gov/briefing/rurality/typology. 

 
World Bank (2007), "World development report 2007: development and the 

next generation". Available on: 
http://go.worldbank.org/HKLOVCRQ70 

 


