
 
 
 
 
 

  روستايي استان آذربايجان غربي درـبررسي نابرابري اشتغال شهري

 ۱۳۴۵-۷۵های سال فاصلة

 ∗ادريس مرسلی

 
 چكيده

ملـه اهـداف    جکاهش نابرابري از از اين رو .  مهم کشورهاي جهان سوم است     ةنابرابري شاخص 
لـف  هـاي مخت  حـوزه  ابعـاد نـابرابري در     .شـود اي کشورهاي جهان سوم محـسوب مـي       توسعه

اي شغلي به دليل نقش     هايجاد فرصت  .فرهنگي قابل بحث است    سياسي و   اجتماعي، ،اقتصادي
دهـد کـه    نشان مي  حاضرنتايج بررسي    .داردنابرابري اهميت خاصي     و کاهش فقر  مسلم آن در  

هاي شغلي بـه سـمت منـاطق شـهري بـوده      فرصت  گرايش ايجاد۱۳۷۵  تا ۱۳۴۵اي  هي سال ط
کـاهش   پيروزي انقالب اسـالمي    از هاي بعد طول سال  کاف اشتغال در  ش اين نابرابري و   .است
 اتفاق افتاده ۱۳۵۵-۶۵هاي هاي شغلي طي سال   افزايش فرصت  بيشترين اختالف در   .استيافته  
هـزار شـغل    ۳۰اغالن روستايي اضافه نشده بلكه حدودشتعداد به نه تنها   سال   اين ده   در .است

افـزايش  با  ، سهم جمعيت شهري     ۱۳۴۵-۷۵های  اصلة سال ف  در .ستا كاهش يافته  روستايي نيز 
در تمام مقاطع ايـن دوره ميـزان افـزايش       . سهم جمعيت روستايي با کاهش مواجه بوده است        و

 نـه تنهـا تمـام    ۱۳۶۵-۷۵ در دهة ه کطوري هبجمعيت شهري بيشتر از جمعيت روستايي بوده 
 قابل توجهي نيز از جمعيت روسـتايي        شهرها اتفاق افتاده بلکه تعداد     افزايش جمعيت استان در   

تـرين علـت ايـن تحـوالت        مشاهدات تجربـي، مهـم     براساس مباني نظري و    .کاسته شده است  
مناطق شهري   گذاري در يعني تمرکز سرمايه  . شهرهاست  شغلي در  هاي فرصت گرايش به ايجاد  

 تـراکم   منجر به ايجاد اشتغال در شهرها و در نتيجه باعث تحرکات اصـلي جمعيـت شـهری و                 
هـاي  بـا توجـه بـه نقـش اشـتغال در كـاهش نـابرابري              . جمعيتي در شهرهاي استان شده است     

                                                 
 کارشناس ارشد اقتصاد ∗
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 هـاي فرصـت سياسي مناطق شهري و روستايي استان، گـسترش متعـادل            اقتصادي، اجتماعي و  
 .شغلي بين اين مناطق ضروري است

 .لت اقتصادیعدا )/استان(آذربايجان غربي /اشتغال روستايي /اشتغال شهری : هاواژهکليد
∗ ∗ ∗ 

 مقدمه

هـاي نـاهمگون   نابرابري وعدم توازن بين مناطق شهري وروستايي نتيجة اجرای سياست   
بررسـي   ايـن عـدم تعـادل در      .ريزي کشور در بيش از پنجاه سـال گذشـته اسـت           برنامه

با اينکـه کـاهش   . باشداي مناطق شهري وروستايي کشور مشهود ميهاي توسعه شاخص
 هاي مناسبي نيز  گرديده وگام  انقالب قلمداد  هاي بعد از   اهداف سال  فقر و محروميت از   

... مدرسـه، تلفـن و     آب آشـاميدني، راه، بـرق،      تأمين امکانات مختلف زنـدگي نظيـر       در
اما  ،)۱۳۷۹:۲۴ مرکز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي،     ( جامعة روستايي برداشته شده   

براسـاس گزارشـات     .ي بـسيار اسـت    هنوز فاصلة امکانات روستايي بـا امکانـات شـهر         
، ميـزان دسترسـي جمعيـت سـاکن         ۱۳۷۹ سال در ريزي کشور برنامه سازمان مديريت و  

  درصـد ۸/۹۶منـاطق شـهري    در  درصـد و ۱/۸۶مناطق روستايي به آب آشاميدني سالم       
راه آسـفالتة مناسـب      از طبق همين آمار در حالي که تمـام شـهرهاي كـشور           . بوده است 

 درصـد  ۳/۸۹جمعيت روستايي از راه مناسب معـادل   مندیميزان بهره برخوردار بودند،
همچنين بر اساس  ).۱۷۷۲:۱۳۸۴,۹۳۲ ريزی کشور،برنامه و سازمان مديريت ( بوده است 
 حالي ، در۱۳۸۱غربي درسالريزي استان آذربايجانبرنامه و  سازمان مديريتهایگزارش

درصـد داراي ارتبـاط      ۲/۷۱ ومعادل    درصد روستاهاي استان داراي برق     ۳/۸۷ كه حدود 
انـد، تمـام شـهرهاي       درصد آنها داراي خانة بهداشت روستايي بوده       ۹۶از   كمتر تلفني و 

ريزی استان آذربايجـان    برنامه و سازمان مديريت (اند  مند بوده استان از اين امكانات بهره    
 ).۱۳۸۴ غربي،

مطلـِق   ي زير خط فقـرِ    براساس اطالعات سند برنامة چهارم توسعه درصد خانوارها       
ــشورطي ســال  ــة شــهري ك ــاي جامع ــه ۷/۱۲ از ۱۳۷۲-۷۸ه  درصــد و۲/۱۱ درصــد ب

 درصـد   ۶/۲۰ درصـد بـه    ۳/۲۵مطلق جامعة روستايي كـشور از        خانوارهاي زيرخط فقر  
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اسـتان   در ).۱۳۵ :الـف  ۱۳۸۳ کشور، ريزیبرنامه و سازمان مديريت ( کاهش يافته است  
وستايي بيشتر از جامعة شهري است، زيـرا براسـاس          غربي نيز درصد فقراي ر    آذربايجان

ريزي استان، نسبت متوسط درآمـد خـالص خـانوار          برنامه گزارشات سازمان مديريت و   
كه اين رقم درمناطق روستايي      درصد بوده درحالي   ۹۰شهري به متوسط هزينة وي حدود     

 ربـي، ريـزی اسـتان آذربايجـان غ      برنامـه  و سـازمان مـديريت   (  درصد است  ۸۹ از كمتر
۱۳۸۴.( 

 بـوده و   دهد که سرايت فقر روستايي به جامعة شـهري بيـشتر          يک بررسي نشان مي   
 .درصد فقراي روستايي به قيمت افزايش سهم فقراي شهري كـشورکاهش يافتـه اسـت              

روسـتايي   اين مطالعه بيانگر اين واقعيت است که فاصلة اقتصادي ميان طبقات شهري و            
 تقـوی و غـروی نخجـواني،      (ري کاهش يافتـه اسـت     به قيمت فقر بيشتر خانوارهاي شه     

۱۳۷۹:۷۵.( 
 الحـق، محبوب( ترين وسيله براي توزيع درآمد است     تأمين شغل در جامعة فقير مهم     

 اشـتغال شـهري و     رابطـة مـستقيم بـين طبقـات درآمـدي و           كارشناسان به  ).۳۵: ۱۳۷۰
الت اشـتغال   به نظر برخي ازآنها حـل مـشک       ). ۴۰: ۱۳۷۵ فطرس،( روستايي تأكيد دارند  

 از). ۴: ۱۳۸۰اطالعـات، ( بردروستايي بخش مهمي از معضل فقر روستايي را از بين مي           
هاي شـغلي   جمله عوامل نابرابري شهري و روستايي کشور نوع نگرش به ايجاد فرصت           

هـاي شـغلي بـين منـاطق        توزيع فرصـت   رسد كه عدم توازن در    چنين به نظر مي    .است
 هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و     بروز انواع نابرابري   منجر به  روستايي كشور  شهري و 

 در مقالة حاضر ميزان و تغييرات نابرابري اشتغال منـاطق شـهري و             .فرهنگي شده است  
 .روستايي استان آذربايجان غربي بررسي شده است

 
 مباني نظري تحقيق

بيکاري  ، معيارهاي کاهش فقر   ۱۹۷۰روند تعاريف توسعه بيانگرآن است كه تا اوايل دهة        

نابرابري درتعريف توسعه مورد توجه نبوده وتوسـعه بـه عنـوان رشـد درآمـد سـرانه                  و
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اين دوره شـاخص ارزيـابي توسـعه، رشـد           در). ۱۳۳: ۱۳۷۰ تودارو،( مطرح بوده است  

هيگينـز وجرالـد مييـر توسـعه را          اقتصادي درنظر گرفته شده بود، و دانـشمنداني ماننـد         

واقـع   در ).Higgins,1968:10;Meier,1989:7( انـد همعادل رشد اقتصادي تعريف کـرد     

تر به سمت   هاي باالتر رشد اقتصادي به معناي حرکت سريع       شد که نرخ  چنين تصور مي  

فاصلة کشورهاي جهان سوم با کشورهاي پيشرفته صنعتي خواهـد           کاستن از  رفع فقر و  

 .بود

دي و نـابرابري  نقش مهمي درتوجيـه رابطـة رشـد اقتـصا         ) ۱(نظرية نابرابري كوزنتس  

نـابرابري در توزيـع      وي معتقد بود كه، درمراحل اولية رشد اقتـصادي،        . درآمدها داشت 

مراحل بعـدي رشـد اقتـصادي از ميـزان           در يابد، ليكن به تدريج و    درآمدها افزايش مي  

بررسي تجربـة كـشورهاي درحـال    ). ۱۳۷۶:۲۵ باغيان،قره( ها كاسته خواهد شد   نابرابري

بـا وجـود   «كـه   طـوري  بـه  .كندة اخير، عكس اين نظريه را اثبات مي      توسعه طي سه ده   

اين كـشورها عالئـم مشخـصي از         قابل توجه در   تحقق رشد  صرف منابع بسيار عظيم و    

 ).۵: ۱۳۷۸ مؤمني، (»كاهش نابرابري و بهبود وضعيت فقرا ديده نشده است

ي هـيچ  هاي جديد مشخص شد که رشد اقتصادي به خودي خود حاو    براساس يافته 

هـاي  زمينة بهبود وضعيت فقرا نيست، بنابراين شاخص       روشن در  نوع اطالعات دقيق و   

ها، ازجملة اين شاخص   .يافتگي كشورها مورد توجه قرار گرفت     ميزان توسعه  ديگري در 

تـسريع رونـد     شـرط الزم در    )۲(که گونـار ميـردال     طوري کاهش ميزان نابرابري بود، به    

همـين زمينـه، دادلـي سـيرز         در ). ۱۳۵۰:۸۶ميـردال، ( داندتوسعه را کاهش نابرابري مي    

ميزان تغييرات فقر، بيکاري و نابرابري را به عنوان سـؤاالت اصـلي توسـعة هـر کـشور                   

، کاهش نابرابري را شـرط توسـعه قلمـداد          )۳ ( تودارو (Seers,1968:3).عنوان کرده است  

سـاخت   تلزم تغييرات اساسي در  توسعه را بايد جرياني دانست که مس      : نويسدمي كرده و 

نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نـابرابري        نهادهاي ملي و   تلقي مردم و   طرز اجتماعي،

، هيگينـز،   )۴(دانشمنداني نظيـر بوکـه    ). ۱۳۷۰ تودارو،( ريشه کن کردن فقر مطلق است      و

 عنـوان   ، و تودارو انواع نابرابري را تحـت       )۸(هريس ،)۷(لوئيس ،)۶(اشتيگليتز ،)۵(هالماينت
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-۳۷۳: ۱۳۷۶ قـره باغيـان،   ( انددوگانگي در کشورهاي جهان سوم مورد بحث قرار داده        

کنـد نظريـة   ها که به بحث مقالة حاضر ارتباط بيشتري پيدا مي        جملة اين نظريه   از). ۳۱۳

 .شودتودارو است که به اختصار بدانها اشاره مي نظرية هريس و لوئيس و

 حـال توسـعه را اقتـصاد دوبخـشي روسـتايي و           آرتور لوئيس اقتصاد کـشورهاي در     

دربخش روستايي عرضة نامحدود نيروي کـار وجـود دارد و سـطح     .کندشهري تلقي مي  

قدر مازاد نيـروي    در اين سطِح دستمزدها، آن     .دستمزدها برابر سطح حداقل معاش است     

د کار وجود دارد که انتقال آن از بخش روستايي به مناطق شـهري هـيچ تـأثيري برتوليـ                  

 )شـهري (بخـش صـنعت      گـذاري تنهـا در    سـرمايه  .بخش کشاورزي نـدارد    متوسط در 

لـوئيس   .شـود گذاري مي صنعت شهري سرمايه    در سود حاصله مجدداً   .گيردصورت مي 

بـه علـت     کند که نيروي کار روستايي به دنبال دريافـت دسـتمزد بيـشتر و             بيني مي پيش

د شد تا جايي که مازاد نيـروي کـار   شهر به روستا منتقل خواه     وجود فرصت اشتغال در   

اواخـر   مدل دوبخشي لوئيس در   ).  ۱۵۴-۱۵۵: ۱۳۷۶ قره باغيان، ( در روستا پايان پذيرد   

 پذيرفته شدة فرايند توسـعه درکـشورهاي     »نظرية عمومي « ۱۹۶۰  دهة اوايل و۱۹۵۰دهة  

هـاي بخـش کـشاورزي    فرض اين بود که با تحقق ايـن مـدل، فعاليـت          .جهان سوم بود  

بـه  ) توسـعه ( ايي به صنعت شهري تغيير مکان يافته و دگرگـونِي سـاختي اقتـصاد         روست

البته نقدهاي زيادي براين مدل وارد شـده         ). ۳۸۴-۳۸۶: ۱۳۷۰ تودارو،( پيونددوقوع مي 

از جمله اينکه مدل فوق با واقعيات مسائل توسعة کشورهاي جهان سـوم  ماننـد      .  است

کـاهش   اين کشورها دولت نقش اساسـي در       در .رداشتغال مغايرت دا   مسئلة نابرابري و  

اتخـاذ   ارادة کـافي و    صـورت وجـود عقيـده و       در ايجاد اشتغال دارد و    نابرابري و  فقر،

تواند روند تغييرات ذکر شده در مدل را معکوس         اشتغال، مي  هاي مناسب ايجاد  سياست

رض ضمني آن ايـن     ف کند و  منشأ مسئلة بيکاري را روستايي تلقي مي       مدل، اساساً  .نمايد

گـذاري  ريق سـرمايه  ـاز ط  ي نيز ـبيکاري روستاي  .ود ندارد ـشهر بيکاري وج   است که در  

که تجارب موجود عکـس ايـن وضـعيت را نـشان             يـصورت رود، در بين مي  شهر از  در

ري را شـدت    ـر، بيکـارِي شهـ    ـشهـ  ي در ـهاي شغل که ايجاد فرصت   طوري به .دهندمي
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پايتخـت   هاي شغلي در تعداد فرصت۱۹۶۴ولت کنيا درسال به عنوان نمونه د   .بخشدمي

بـه دنبـال آن ميـزان مهـاجرت ازمنـاطق        درصد افـزايش داد ۱۵را ) نايروبي(اين کشور 

منـاطق شـهري چنـد       قدر افزايش يافـت کـه تعـداد بيکـاران در          روستايي به نايروبي آن   

از بـين بـردن      ري و مناطق شه  تجربيات زيادي درمورد ايجاد اشتغال جديد در       .برابرشد

: ۱۳۷۶ قره باغيـان،  (  معکوس بوده است   عواقب آن کامالً   که نتايج و   بيکاري وجود دارد  

۳۶۶.( 

نظرية لوئيس انتقال نيروي کار از بخش كـشاورزي را نـه             از انتقاد  با )۹(تئودورشولتز

-همچنين عقـب   داند بلكه آن را موجب عدم پيشرفت و       تنها مخرب مناطق روستايي مي    
 ).۵۵-۵۶ : ۱۳۶۷ شولتز،( کندي مناطق شهري نيز ذکر ميماندگ

مقالـة تـودارو و      روسـتايي موضـوع دو     بررسي چگونگي تعادل بيکـاري شـهري و       

فـرض  . تودارو بوده که تحت عنوان مدل هريس و تودارو مطرح شـده اسـت              و هريس

آن،  اسـت کـه در     )روسـتايي ( سنتي و) شهري( اين مدل وجود دو بخش اقتصاد مدرن      

همـين مـسئله     طِح دستمزدهاي مناطق شهري بيشتر از دستمزدهاي روستايي اسـت و          س

شود کـه   براساس اين مدل تحليل مي     .شودای برای مهاجرت از روستا به شهر مي       انگيزه

بين بردن   بخش شهري براي از    در طريق ايجاد اشتغال بيشتر    هاي مستقيم از  سياست اگر

: ۱۳۷۶قره باغيـان،  ( شکل بيکاري را تشديد کند    بيکاریِ اعمال شوند ممکن است حتي م      

۳۵۴-۳۴۹.( 

 تودارو در اين خصوص معتقد است که راه حل اقتصاد سنتي برای حل بيکـاري در               

زمـان بـه    بدون کوشـش هـم     بخش نوين شهري و    مشاغل بيشتر در   يعني ايجاد (شهرها  

ل افـزايش   توانـد بـه دليـ     مـي  )روسـتاها  هاي اشتغال در  فرصت منظور بهبود درآمدها و   

 .بيکاری در شهر و روستا در اثر ايجاد اشتغال بيشتر، منجر بـه موقعيـت متنـاقض شـود                  

شود که تفاوت مورد انتظار بين مزد شـهري         وجود نرخ باالتر اشتغال شهري موجب مي      

بنـابراين سياسـتي کـه بـراي      .روستايي بيشتر شود، و بر ميزان مهاجرت افزوده گـردد     و

ري ـريزي شده است نه تنها منجر به افـزايش بيکـاري شهـ            کاهش بيکاري شهري طرح   
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  )۳۹۷ - ۸: ۱۳۷۰ تودارو،( دهداشتغال کشاورزي را تنزل مي شود بلکه سطح توليد و   مي

توسعة مناطق شهري به قيمت رکود اقتصادي يـا      شهرها و  بدين ترتيب ايجاد اشتغال در    

 .حتي بدبختي اقتصادي مناطق روستايي تمام خواهد شد

يكـي تمركـز     :عامل در نـابرابري درآمـدها نقـش دارد         قيدة كوزنتس حداقل دو   به ع 

 خالـدی، ( ديگـري سـاختار اشـتغال      هاي درآمدي و  اندازها در دست باالترين گروه    پس

۱۳۷۹ :۵.(  

 هاي شغلي همراه نبوده، و    دركشورهاي جهان سوم روندهاي توسعه با ايجاد فرصت       

تـرين  اجراي آنهـا مهـم     ها و ريزي، شيوة برنامه   اجتماعي ـساخت اقتصادي  عواملي نظير 

 روسـتاها بـوده اسـت      شـهرها و   سـطوح زنـدگي در     منابع ايجـاد اخـتالف درآمـدها و       

 ).۶: ۱۳۷۵فني،(

خدمات شهري، نابرابري  هاي صنعت وگذاري در بخش سرمايههایدر ايران گرايش

 » وتـداوم رشـد    توزيـع درآمـد   «پروين درمقالة   . روستايي را موجب شده است     شهري و 

هـاي نـابرابري بـين بخـش         نه تنهـا زمينـه     ۱۳۶۹ تا   ۱۳۴۰نويسد که در مقطع زماني      مي

شهري فراهم بوده بلکه امکان توزيع نـابرابري عوايـد حاصـل از رشـد، در                 روستايي و 

تغييرات بودجة دولت طـي دورة    ).۲۱۶ :۱۳۷۵پروين ،   (روستاها هم وجود داشته است      

اي ازبودجة دولت صـرف امـور غيرتوليـدي       دهد که بخش عمده    سالة فوق نشان مي    ۳۰

 هاي گسترش تقاضا توجـه دارد،      به جنبه  اين نوع تخصيص بودجه که عمدتاً      .شده است 

 .ويژه جمعيت شهري استبه هاي پردرآمد، متوجة گروهمعموًال

- شهري طي سـال -هاي دولت بر شکاف درآمدي روستابا بررسي اثر هزينه فطرس
) ويژه مخارج مصرفي  به(رسد که افزايش مخارج دولت       به اين نتيجه مي    ۱۳۶۱-۷۰هاي  

 ).۹۴ :۱۳۷۴فطرس،(شکاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي را تشديد کرده است

افراخته در بررسي عوامل فقر روستايي به روابط ناموزون آموزشي وبهداشتي شهر و             

 دانـد هاي گذشته مي  ذاري نابرابر برنامه  گروستا اشاره کرده وعلت آنرا گرايشات سرمايه      

 ).۱۵۱: ۱۳۷۵افراخته،(
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 تري مورد بحث قرار داده و     شکاف شهر و روستا را درابعاد وسيع       آسايش نابرابري و  

سطح رفاه شهرنـشينان را بهتـر از         هاي نابرابري درآمد شهري وروستايي،    با ذکر شاخص  

 ).۱۸-۲۶ : ۱۳۷۶آسايش،( روستانشينان ارزيابي کرده است

هـاي شـغلي منـاطق     بـه تفـاوت    کاهش فقر را مؤثر دانسته و      عالفر ايجاد اشتغال در   

تـر  مناطق روستايي را سهل    ايشان رفع مشکل بيکاري در     .روستايي اشاره دارد   شهري و 

-پيچيدگي شـغل   هاي روستايي و  دليل آنرا همگني شغل    از مناطق شهري مطرح کرده و     

  ).۲۴۸: ۱۳۷۵ عالفر،( هاي شهري ذکر کرده است

-۱۳۱: ۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجـه،    ( اندمقولة مرتبط به هم    نابرابري دو  اشتغال و 

 و سياسـي  اقتصادي، هاي اجتماعي، تواند به کاهش انواع نابرابري    ايجاد اشتغال مي  ). ۴۴

عوامل تـشديد   هاي شغلي در مناطق روستايي از   عدم وجود فرصت   .فرهنگي منجر شود  

روسـتا   شود که عواقب مهـاجرت از  ري و روستايي کشور محسوب مي     هاي شه نابرابري

 ).۴۳-۴۷: ۱۳۷۹ طاهرخاني،( به شهر را نيز به دنبال دارد

هـاي شـغلي    کشور، فقـدان فرصـت     فاضلي با بررسي ارتباط اشتغال و فقرزدايي در       

هـاي شـغلي بيـشتر در شـهرها را دليـل مهـاجرت              مکفي درروستاها و وجـود فرصـت      

زايي در شهرها را افزايش نرخ بيکاري       نسته و ازجمله آثار گرايشات اشتغال     روستاييان دا 

 ).۱۳۷۵:۵۸۴ فاضلي،( اين مناطق ذکر کرده است

گرايـشات   د کـه،  ـدهـ ور و اسـتان نـشان مـي       ـكـش  هاي اجرا شده در   ارزيابي برنامه 

ريزي، افزايش اشتغال شهري را موجب شـده        گذاري شهري در طول نظام برنامه     سرمايه

مشکل بيکاري در  كه،طوري روستايي را شدت بخشيده بهـهاي شهري  ميزان نابرابري و

منـاطق   هم در(حتي سياسي در کل کشور  فرهنگي، اقتصادي، و تر اجتماعي، ابعاد وسيع 

 ).۱۹۴ : ۱۳۷۹ مرسلي،( مشهود است) هم در مناطق روستايي شهري و
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 روش تحقيق فرضيات و

اي درسـطح اسـتان     مطالعـه  دربـارة موضـوع تحقيـق حاضـر،        اين نکتـه کـه       با يادآوری 

اند های مورد بررسي در اين تحقيق عبارت      آذربايجان غربي صورت نگرفته است فرضيه     

 :از

ـ الف  هاي شغلي مناطق شـهري و ايجاد فرصت نابرابري در ،)۱۳۴۵-۷۵(  سال۳۰ طي  

 .روستايي استان آذربايجان غربي وجود داشته است

ـ ب روسـتايي   ي بعداز پيروزي انقالب اسـالمي نـابرابري اشـتغال شـهري و    ها در سال 

 .استان آذربايجان غربي کاهش يافته است

هـاي ايـن    و تجزيه وتحليل  . اي  است  روش تحقيق مطالعة حاضر، اسنادي وکتابخانه     

هاي عمـومي   اي،آمار و اطالعات سرشماري   مقاله با استفاده از مطالعات و اسناد کتابخانه       

ريزي استان آذربايجـان غربـي      مسکن مرکز آمار ايران وسازمان مديريت وبرنامه      نفوس و 

 .صورت گرفته است

 

 هاي تحقيقيافته

 روستايي  تحوالت جمعيت مناطق شهري و ـالف

 هاي گذشته، جمعيت شهري و روستايي استان دچار تغييـرات زيـادي بـوده و              طي سال 
 ۱۳۴۵-۷۵ مقطـع زمـاني    در . داشـته اسـت    اي در بازار کار ايـن منـاطق       کنندهآثار نگران 

سـاالنة   بـا رشـد    ميليون نفـر بـالغ شـده و   ۳/۳ميليون نفر به    ۲ حدود جمعيت استان از  
همـين   در . ميليون نفر افـزايش جمعيـت داشـته اسـت          ۳۷/۱درصد، بيش از     ۸/۱معادل  

بـا رشـد      ميليون نفر رسـيده و     ۲ نفر به  هزار ۶۵۶ حدود مدت جمعيت شهري استان از    
بـدين   .افزايش جمعيت داشـته اسـت       ميليون نفر  ۳۵/۱  درصد، حدود  ۸/۳النة معادل   سا

 در .برابر شـده اسـت     ۱/۳سال،   هزار نفر افزايش در    ۴۵ترتيب جمعيت شهري استان با      
 درصد  ۶/۳۳ درصد افزايش از     ۶/۲۶های مورد بحث، سهم جمعيت شهري با        طول سال 
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 ۱۳۵۵-۶۵معيت شهري استان طي دهة      بيشترين افزايش ج  .  درصد رسيده است   ۲/۶۰به  
نفر بيش از افزايش جمعيت شـهري        هزار ۲۵۶اتفاق افتاده است که اين افزايش، حدود        

سـال بعـد از     ۱۰افزايش تعداد جمعيت شـهري اسـتان در        . بوده است  ۱۳۴۵-۵۵دهة   در
بـوده   )۱۳۴۵-۵۵(  ساِل قبل از انقـالب     ۱۰برابر آن در   ۷۶/۱بيش از ) ۱۳۶۵-۷۵(انقالب  

 ).۱جدول(است 
 ۳۲/۱ميليون نفر بـه      ۳/۱جمعيت روستايي از حدود      ،)۱۳۴۵-۷۵(  سال ۳۰در طول   

نفـر   هـزار  ۲۶ سـال بـه حـدود     در  درصـد ۰۷/۰با رشدي معـادل     ميليون نفر رسيده و   
 نفـر افـزايش   ۸۷۰اين مدت جمعيـت روسـتايي اسـتان، سـاالنه            در .افزايش يافته است  

 درصد  ۴/۶۶ درصد کاهش از     ۶/۲۶ستايي با   اين مدت سهم جمعيت رو     در .داشته است 
 رخ  ۱۳۴۵-۵۵بيشترين افزايش جمعيت روستايي در دهـة         . درصد رسيده است   ۸/۳۹به  

 نه تنها بـه  ۱۳۶۵-۷۵دهة  در . بوده است۱۳۵۵-۶۵ برابر دهة  ۵داده که ميزان آن بيش از     
عيـت  ايـن جم   نفـر از   هزار ۱۷۱تعداد جمعيت روستايي استان اضافه نشده بلكه حدود         

 .كاسته شده است
منـاطق روسـتايي سـاکن      اکثريت جمعيت استان در۱۳۴۵-۵۵هاي چه طي سال  اگر
اند، اما افزايش جمعيت شهري همواره بيشتر از افزايش تعـداد جمعيـت روسـتايي               بوده

 که جمعيت شهري معـادل نـصف جمعيـت روسـتايي بـوده،              ۱۳۴۵سال   در .بوده است 
 برابر افزايش جمعيت روسـتايي      ۲/۴ معادل   ۱۳۴۵-۵۵افزايش جمعيت شهري طي دهة      

روستايي استان، بيانگر وجود     نگاهي به تحوالت جمعيت درمناطق شهري و       .بوده است 
 ۲۵۷ايـن شـکاف از    .منطقه به نفع مناطق شـهري اسـت   شکاف در افزايش جمعيت دو  

 ل آخـر دهسا در هزارنفر در دهسال دوم افزايش يافته و    ۴۷۶هزار نفر در دهسال اول به       
ايـن دوره بـه افـزايش        رسد، تمام افزايش جمعيت استان در     به حداکثر مي   )۷۵-۱۳۶۵(

 .هزارنفر كاسته شده است    ۱۷۱جمعيت شهري اختصاص داشته و از جمعيت روستايي،         
کـه افـزايش    طـوري بـه  همين روند البته با آهنگي كندتر در كل كشور نيز وجود داشـته،            

 بوده اسـت    برابر افزايش جمعيت روستايي كشور     ۶/۱۵جمعيت شهري اين دوره معادل      
 ).۴۴: ۱۳۸۴مرسلي،(
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ايـران بـا انجـام        افـزايش جمعيـت شهرنـشين در       ۱۳۵۷ تا ۱۳۴۲هاي  درفاصلة سال «
هـاي  گـسترش سـازمان    ايجاد برخي صنايع دركنـارة شـهرها،       اصالحات ارضي شاهانه،  

شهرها به    كالن در  هايتمركز سرمايه  توسعة شبكة بانكي و   ) كشوري لشگري و (دولتي  
نيز تـداوم    گذاري در روستا و رفع نياز روستاييان و       توجهي به سرمايه  تهران، بي  ويژه در 

 روسـتا،  كاالهاي ساخته شده بين شـهر و       ستمگرانة مواد اوليه و    سياست مبادلة نابرابر و   
پس از انقالب نيز با توجه به ساختي شدن پديدة رشد نامتناسـب جمعيـت                .تشديد شد 

مـوزون   تعادل در افزايش منطقـي و      عدم رويارويي قاطع با عوامل برهم زنندة       ها و شهر
 رزاقـي، (» روية شهرها همچنان ادامـه يافـت      روستاييِ كشور، رشد بي    جمعيت شهري و  

۱۳۷۸ :۴۴.( 
 
 سالة شهري وروستايي ۱۰ تحوالت جمعيت باالي ـب

 ۶/۲يليون نفر به حدود    م ۲۷۵/۱سالة استان از    ۱۰جمعيت باالي     سال مورد بحث،   ۳۰طي
 ميليـون نفـر افـزايش       ۳/۱حـدود     درصد، ۴/۲ميليون نفر رسيده و با رشد ساالنة معادل         

 ۴۵۲شـهري از     بيـشتر  ساله و ۱۰همين مدت جمعيت     در . برابر شده است   ۰۳/۲داشته و 
 ۲/۱ سـال حـدود   درصـد در  ۳/۴با رشدي معـادل    رسيده و   ميليون نفر  ۶/۱نفر به    هزار

مـدت مـذکور تحـوالت منـاطق         در .شـده اسـت     برابـر  ۸/۳زايش يافتـه و   ميليون نفر اف  
 سالة روسـتايي کـه      ۱۰جمعيت باالي . روستايي استان برعکس مناطق شهري بوده است      

 ۱۴ سال به انـدازة  ۳۰جمعيت مشابه شهري بوده بعد از  برابر۲ نزديک به ۱۳۴۵سال   در
 سال مورد بحـث شـاهد       ۳۰در .سالة شهري افزايش يافته است    ۱۰درصد جمعيت باالي    

سـال   در .روسـتايي اسـتان هـستيم       سالة شـهري و    ۱۰سهم جمعيت باالي     جابجايي در 
 سالة روستايي بيشتر از شهري بوده ولي از اين مقطـع بـه     ۱۰ سهم جمعيت باالي     ۱۳۴۵

سهم جمعيت شـهري بـه        سالة روستايي به شدت کاهش و      ۱۰بعد سهم جمعيت باالي     
 سالة روسـتايي    ۱۰ سال سهم جمعيت باالي      ۳۰ طول اين    در .شدت افزايش يافته است   

 سالة شهري به همين اندازه افزايش داشته        ۱۰سهم جمعيت باالي      درصد کاهش و   ۵/۲۶
 ) ۲جدول( .است
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 روستايي  تحوالت جمعيت فعال شهري و ـج

نفر افزايش    هزار ۹۷۶ هزار نفر به     ۶۰۱ هاي مذکور جمعيت فعال استان ازحدود     سال در

 ۸/۲(نفر اضـافه    هزار۳۶۵در اين مدت به جمعيت فعال شهري     ).  برابر ۶/۱(است  يافته  

 .اسـت )  برابـر  ۰۱/۱(هزار نفر افزايش يافته      ۱۰جمعيت فعال روستايي نيز    شده و ) برابر

بـه    نفر بـوده و    ۳۳۰ و ۱۲۲۰۰روستايي به ترتيب     افزايش ساالنة جمعيت فعال شهري و     

سـهم جمعيـت فعـال روسـتايي بـه           از فه و  درصد اضا  ۸/۱۷سهم جمعيت فعال شهري     

مناطق ياد شده بيـانگر      بررسي تحوالت جمعيت فعال در     .همان اندازه کاسته شده است    

اين است که افزايش جمعيت فعال شهري به مراتب بيـشتر از افـزايش همـين  قـشر از                    

 اتفـاق   ۱۳۵۵-۶۵حداکثر اين نابرابري در دهـة        .جمعيت در مناطق روستايي بوده است     

 از نفـر  هـزار ۳۰مناطق شـهري رخ داده و        فتاده که كل افزايش جمعيت فعال استان در       ا

 .تعداد جمعيت فعال روستايي كاسته شده است

 برابر جمعيت فعال روستايي     ۵/۳۶افزايش جمعيت فعال شهري       سال مذکور،  ۳۰طي

 ۳۶بوده بدين معني که در ازاي افزايش هريک نفر به جمعيت فعـال روسـتايي بـيش از          

 انقالب ميزان اين نابرابري در دورة قبل از   .به جمعيت فعال شهري اضافه شده است       نفر

 برابـر   ۶/۳حـدود    )۱۳۶۵-۷۵( انقالب دورة بعد از   در  برابر و  ۳/۲۷حدود   )۵۵-۱۳۴۵(

 .بوده است

. گـردد علت عمدة چنين تحوالتي در مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرها عنـوان مـي                

 از نـرخ    ۱۳۶۵-۷۵ مهاجرت روستايي استان طـي دهـة         براساس گزارشات موجود، نرخ   

بـه  ). ۶۲: ۱۳۸۱ مرسـلي، ( درصد بيشتر بوده است      ۱/۹مهاجرت روستايي كشور حدود     

- درصد رشد جمعيت شهرها از مهاجرت روسـتاييان نـشأت مـي   ۶۰  تا   ۳۵نظر تودارو   
 ).۳۷۵: ۱۳۷۰تودارو،( گيرد

را در    درکـشور،اهميت آن    روسـتايي  -هاي شـهري  زنجاني با تأييد جريان مهاجرت    

 ايشان مسائل مربوط به تعريف شـهر       .قياس با کشورهاي ديگر کمتر ارزيابي کرده است       
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را نيـز در افـزايش       ...شـهرها و   هـا در  هـا، ادغـام آبـادي     آبادي ايجاد شهرها و   روستا، و

  ).۵۱-۷۷:  ۱۳۷۸ زنجاني،(داند کاهش جمعيت روستايي مؤثر مي جمعيت شهري و

 روستا به شهر عوامل متعددي قابـل طـرح هـستند کـه از              يل مهاجرت از  دال ذکر در

، نـابرابري   )۱۳۷۰:۳۷۸تـودارو،  (۱۹۶۰ و ۱۹۵۰هـاي   توسعة دهـه   جملة آنها راهبردهای  

، )۱۰(شـاريه (سياسـي    عوامل اقتصادي، اجتماعي و    )۷ :۱۳۷۹ طاهرخاني،( سطح توسعه   

نـابرابري اشـتغال     و) ۱۳۶۹:۸۸ يان،کاتوز( استفاده از امتيازات شهري      ) ۷۰-۵۴: ۱۳۷۳

 .است) ۱۳:  ۱۳۸۴ مرسلي،(روستايي  شهري و

 

  نابرابري اشتغال شهري وروستايي ـد

-مناطق روستايي سکونت داشته  درصد شاغالن استان در۴/۶۵نزديک به  ۱۳۴۵سال   در
 با ايـن حـال رونـد      .  برابر شاغالن شهري بوده است     ۸۹/۱تعداد شاغالن روستايي     اند و 

 ،)۱۳۴۵-۷۵(   سـال  ۳۰سياسـي فرهنگـي اسـتان طـي          اجتمـاعي و   تحوالت اقتصادي، 

براسـاس آمـار سرشـماري      .  اتفاق بيافتد  ۱۳۷۵موجب شده تا روندی معکوس در سال        

آنها در روستاها     درصد ۴۰معادل و درصد شاغالن استان در شهرها     ۶۰ حدود ۱۳۷۵سال  

 )۳جدول.(ر شاغالن روستايي بوده است براب۳۲/۱تعداد شاغالن شهري  و اندساکن بوده

 ۹۱۵نفـر بـه     هـزار ۵۴۷حدود    تعداد شاغالن استان از۱۳۴۵ -۷۵های در طي سال  

اين مدت به تعداد شـاغالن شـهري،         در . برابر شده است   ۶۷/۱نفر رسيده که يعني    هزار

) رابر ب ۱/۱( نفر هزار ۳۶و به تعداد شاغالن روستايي    )  برابر ۷۶/۲(نفر    هزار ۳۳۲بيش از   

روسـتايي بـه     افزايش ساالنة جمعيت شاغل شهري و      مدت مذکور  در .افزود شده است  

 ۲/۹ بدين ترتيب افزايش ساالنة شاغالن شهري حدود       بوده و  نفر  هزار ۳۶ و ۳۳۲ترتيب  

  شـغل در   ۹ روسـتا، بـيش از     شغل در  يعني به ازاي ايجاد هر     .برابر روستايي بوده است   

 ۱۰از اسـتان كمتـر     شغل ايجاد شـده در     ۱۰۰ يا از هر   مناطق شهري به وجود آمده است     

بنـابراين  ). ۱نمـودار (  درصد به شهرها متعلق بوده اسـت ۹۰بيش از  درصد به روستاها و   
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 سـال مـورد بررسـي بـين منـاطق شـهري             ۳۰گـردد کـه در    فرضية اول تحقيق تأييـدمي    

مالحظـة تحـوالت     .وروستايي استان نابرابري شديدي دراشـتغال وجـود داشـته اسـت           

 ميـزان  کـه  روستايي استان طي همين مـدت بيـانگر آن اسـت           جمعيت مناطق شهري و   

 ۷/۵۱ حـدود  )نفر هزار ۲۶( به روستايي  )هزارنفر۱۳۴۸(افزايش نسبت جمعيت شهري     

 بدين ترتيب ممکن است استدالل شود که افزايش بيشتر جمعيت شهري در            .برابر است 

اما سؤال   . نابرابري اشتغال در اين مناطق شده است       موجب مقايسه با جمعيت روستايي،   

شـهرها   هاي شغلي درآيا اول فرصت .اين است که کدام اتفاق ابتدا صورت گرفته است        

يـا ابتـدا     سپس جمعيت روستايي به مناطق شـهري سـرازير شـده اسـت،             ايجاد شده و  

 رها و سپس به علـت هجـوم آنهـا بـه شـه            جمعيت روستايي از اين مناطق کنده شده و       

گيري شده  شهرها پي  هاي شغلي در  گرايشات گسترش فرصت   گسترش بيکاري شهري،  

طور که در قسمت مباني نظري تحقيـق بـه تفـصيل بيـان گرديـد تحرکـات                  همان .است

-تمرکـز سياسـت    گذاري شهري و  جمعيت روستايي به شهرها معلول گرايشات سرمايه      
 هي به تغييرات تعداد جمعيت بيکار و      عالوه بر اين نگا    .زايي در شهرهاست  هاي اشتغال 

. پاسخگوی سـؤال فـوق خواهـد بـود         روستايي استان،  نيز نرخ بيکاري مناطق شهري و     

شـهري اسـتان بـه        نرخ بيکاري مناطق روسـتايي و      ۱۳۴۵براساس آمار سرشماري سال     

 .انـد  درصد تغييـر يافتـه     ۵/۷  و ۶/۴سال به   ۳۰از    درصد بوده که بعد    ۵/۴  و ۲/۱۱ترتيب  

منـاطق   در  درصد کـاهش و    ۶/۶مناطق روستايي    ي طي همين مدت نرخ بيکاري در      يعن

شـهرها   باتوجه به اينکه افـزايش ميـزان اشـتغال در       .درصد افزايش يافته است    ۳ شهري

- درصد نمـي   ۶/۶کاهش نرخ بيکاري روستايي به ميزان        برابر آن در روستاها بوده،     ۲/۹
روسـتاها باشـد بلکـه بـه علـت مهـاجرت            هاي شغلي در    تواند ناشي از افزايش فرصت    

اين مـدت تعـداد جمعيـت       که در طوريبه .جمعيت بيکار روستايي به شهرها بوده است      

 نفـر رسـيده و     هـزار  ۱۹هزار نفر بـه      ۴۵ نفر کاهش از   هزار ۲۶ بيکار روستايي استان با   

بـالغ  نفـر    هـزار  ۴۲نفر بـه   هزار ۹ افزايش از  نفر هزار ۳۳شهري با    تعداد جمعيت بيکار  

 .شده است
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هزار نفر افـزايش يافتـه      ۹۰تعداد شاغالن استان    )۱۳۴۵-۵۵(سال قبل ازانقالب    ۱۰در
 ۱۰ در. شهرها بـوده اسـت     ديگر در   درصد ۸/۸۷ درصد آن در روستاها و       ۲/۱۲که تنها   
 هـزار نفـر افـزايش يافتـه         ۲۰۵که تعداد شاغالن استان      )۱۳۶۵-۷۵(انقالب   از ساِل بعد 

 سهم شاغالن شـهري    درصد و  ۸/۲۶سهم شاغالن روستايي،     ،)انقالب قبل از  برابر ۳/۲(
هاي بعد  سال بدين ترتيب افزايش شاغالن شهري در      ).۲نمودار( درصد بوده است   ۲/۷۳
نابرابري اشتغال شهری و     هاي قبل از انقالب بوده و     درصد كمتر از سال   ۶/۱۴انقالب   از

كاهش   برابر ۷/۲دورة دوم به بيش از     رد بوده،  برابر ۲/۷ روستايي که در دورة اول حدود     
 از هـاي بعـد   سـال  يعنـي در   شـود، مي بدين ترتيب فرضية دوم تحقيق تأييد      .يافته است 

رسـد  بـه نظـر مـي      .انقالب نابرابري اشتغال شهري و روستايي استان کاهش يافته است         
روستايي اسـتان مربـوط      علت اصلي کاهش اين نابرابري به تحوالت جمعيت شهري و         

هم جمعيـت روسـتايي افـزايش        هم جمعيت شهري و    ،)۱۳۴۵-۵۵( دورة اول  در .شدبا
اما  جمعيت روستايي استان بوده است،      برابر ۲/۴ميزان افزايش جمعيت شهري      داشته و 

افزايش جمعيت استان به مناطق روسـتايي آن مربـوط نبـوده             )۱۳۶۵-۷۵( در دورة دوم  
معيت روسـتايي اسـتان اضـافه نـشده بلکـه           که در اين دوره نه تنها به ج       طوريبه است،
اگر چه به احتمال قوي وقـوع    .هزار نفر نيز از اين جمعيت کاسته شده است         ۱۷۱ تعداد

 جنگ تحميلي عراق عليه ايران در دورة دوم، برکاهش جمعيت روسـتايي اسـتان تـأثير               
روستاهاي مرزي آن به دليل عدم امکان سرشماري از شمارش آماري حـذف              گذاشته و 

اين دوره حاکي    روستايي استان در   اما مالحظة تغييرات جمعيت فعاِل شهري و       اند،شده
 طوري اند به از آن است که جمعيت فعال تحرک شديدي همانند کل جمعيت آن نداشته            

روسـتايي اسـتان     ميزان افزايش جمعيت فعال شهري و      )۱۳۶۵-۷۵( که در مدت مذکور   
شـود کـه هـم در       بدين ترتيـب مـشخص مـي       . هزار نفر بوده است    ۳۷ و ۱۳۴به ترتيب   
ميزان ايـن افـزايش در       شهرهاي استان جمعيت فعال افزايش داشته و       هم در  روستاها و 

 ).۴ جدول(  برابر مناطق روستايي بوده است۶/۳مناطق شهري 
كنـد، بـه عبـارت      هاي انجام شده درمورد كل كشور فرضية دوم را تأييد نمي          بررسي

 روسـتايي در   نابرابري اشتغال شـهري و     ،)۱۳۶۵-۵۵(از انقالب   هاي بعد   ديگر طي سال  
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). ۱۲: ۱۳۸۴ مرسـلي، (كل كشور نه تنها كاهش نيافته بلكـه افـزايش نيـز داشـته اسـت                 
هـا،  هاي اخير به دليل نـوع برداشـت       سال مطالعات انجام شده نيز مؤيد اين است که در        

 شـهري بـه زيـان اشـتغال         منـاطق  اشتغال در  ساخت نظام اقتصادي،   ها و گذاريسياست
  ).۲۲۱: ۱۳۷۵ توسلي،( روستايي رو به افزايش بوده است

دهد که  نشان مي۱۳۵۵-۶۵دهة  روستايي استان در  بررسي نابرابري اشتغال شهري و    
 ۳۰مناطق روستايي استان فراهم نـشده بلكـه تعـداد            در اين مدت نه تنها هيچ شغلي در       

 .ستهزار شغل روستايي نيز  از بين رفته ا
نقاط شـهري كـشور      شده در  هاي شغلي ايجاد   فرصت ۱۳۵۵-۶۵هاي  درفاصلة سال 

شـده بـراي     هاي شغلي ايجـاد   برابر فرصت  دو نفرجمعيت شهري بيش از    براي هر هزار  
). ۲۰۳-۲۰۴ :۱۳۷۱زنجـاني، (نفر از جمعيت باقيمانده در روستاها بـوده اسـت            هر هزار 

که اين رشـد    حالي در  درصد بوده،  ۷/۳ت  اين مد  متوسط اشتغال ساالنة شهري در     رشد
 ).۲۲۲:همان( درصد بوده است ۶/۰در بخش روستايي تنها معادل 

روستايي استان آذربايجـان غربـي       نگاهي به تحوالت تعداد بيکاران مناطق شهري و       
جمعيـت بيکـار     ، )۱۳۴۵-۷۵( سـال    ۳۰طـي    .بيانگر روند معکوس مطالب فوق اسـت      

 نفر به جمعيت بيكار اسـتان اضـافه         ۲۳۳ساالنه   يش داشته و   هزارنفر افزا  ۷استان حدود   
 هزار نفـر افـزايش يافتـه ولـي تعـداد        ۳۳اين مدت تعداد بيکاران شهري       در .شده است 

 .نفر كاهش داشته است هزار ۲۶بيكاران روستايي 
انقـالب   از )۱۳۶۵-۷۵( بعـد  و )۱۳۴۵-۵۵( سال قبل ۱۰مقايسة تحوالت بيکاري در   

نفر ازتعداد بيكاران مناطق روستايي       هزار ۸سال اول، نزديک به     ۱۰ در بيانگر آن است که   
در دهة . نفر به تعداد بيكاران مناطق شهري اضافه شده است  هزار۳و حدود كاسته شده،

مناطق روستايي از تعداد بيكاران كاسـته شـده          مناطق شهري وهم در    ، هم در  ۷۵-۱۳۶۵
ايـن   . برابـر منـاطق شـهري بـوده اسـت          ۶/۱ولي ميزان اين كاهش در روستاها بيش از         

-بـه  شهرهاي كل كشور نيز اتفاق افتـاده اسـت،      وضعيت با كمي اختالف در روستاها و      
 درصـد   ۷/۵۹ درصد به شهرها و    ۳/۴۰كه از كل بيكاران كاسته شدة كشور حدود          طوري

 ).۱۳۷۵توسلي،( به روستاها اختصاص داشته است
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هاي مورد بررسي   اري روستايي طي سال   شود که مسئلة بيک   بدين ترتيب مالحظه مي   
را  همان معضلي که اقتـصاددانان سـنتي توسـعه آن          .به معضلي شهري تبديل شده است     

اهميت دانسته و راه حـل مـسئله را،تـشويق مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر از طريـق                  بي
زايـي بـا    هاي اشـتغال  تودارو با نقد سياست    .گذاري در شهرها عنوان کرده بودند     سرمايه

 امروزه با توجه به تجربة کشورهاي درحال توسعه کامًال «رويکرد شهري معتقد است که
روشن است که سير مهاجرت از روستا به شـهر از سـير ايجـاد مـشاغل شـهري پيـشي                     
جسته وتا حدي ازظرفيت صنايع وخدمات اجتماعي شهري در جـذب مـؤثر کـارگران               

هاي اشـتغال بـه      در ايجاد فرصت   واقع شکست صنايع نوين شهري     در .فراتر رفته است  
هـاي فراينـد توسـعه درخـالل دو قـرن           ميزان قابل توجهي يکي از آشکارترين شکست      

  ).۳۴۹: ۱۳۷۰ تودارو،( » گذشته است
 اعمال چنين سياستي در کشور مـا، موجـب نـابرابري شـديد اقتـصادي، اجتمـاعي،                

 جملـه آثـار آن      بين مناطق شهري و روستايي شـده اسـت کـه از            فرهنگي در  سياسي و 
واقع انتظار صنعتي    در .مسائل حاد اجتماعي است    بحران مسکن، بحران محيط زيست و     

صنعت شهري تحقق نيافت بلکه موانع توسـعة         شدن کشورنه تنها با محوريت شهرها و      
هـاي آمايـشي، کـانون      به طوري که درحال حاضر نابرابري      .کشور نيز بيشتر شد    ملي در 

 ).۳۸: ۱۳۷۶ مؤمني،( امنيت ملي است ها برعليه توسعه وترين تهديديکي از جدي
 

 گيرينتيجه بحث و

روستايي کـشور حـاکي از رويکـرد         اشتغال مناطق شهري و    بررسي تحوالت جمعيت و   

سـاية همـين نگـاِه       در .اسـتاني در ايـن منـاطق اسـت         هاي ملـي و   گذارينابرابر سرمايه 

 از اثربخـشي و    ري متـراکم شـده و     هاي فيزيکي کشور در منـاطق شـه       ناموزون، سرمايه 

 هاي شـهرگرايي تـضادهاي جوامـع شـهري و         ِاعمال سياست . اندوري الزم بازمانده  بهره

مكانگيري  هاي مهاجرتي و  ساز تداوم شديدتر جريان   زمينه روستايي را به همراه داشته و     

سـازمان  ( اي شـهرهاي بـزرگ شـده اسـت        تدريجي روستاييان مهاجر در اراضي حاشيه     
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 ۳۰همان طورکه مالحظه شد در طـول        ). ۸۲:  الف ۱۳۸۳ ريزی کشور، ريت و برنامه  مدي

 برابـر افـزايش شـاغالن       ۲/۹، افزايش تعداد شـاغالن شـهري بـيش از         )۱۳۴۵-۷۵( سال

هـاي شـغلي منـاطق شـهري و         ايجـاد فرصـت    روستايي بوده که نـابرابري شـديدی در       

همـين مـدت عـدم     چـه در  گـر ا .غربي به وجود آورده اسـت روستايي استان آذربايجان  

افـزايش جمعيـت     منطقـه وجـود داشـته و       تعادل شديد ميان افزايش تعداد جمعيت دو      

 برابر جمعيت روستايي استان بوده است، اما هم برطبق مباني نظري            ۷/۵۱شهري معادل   

شـهري   مالحظة تحوالت نرخ بيکـاري روسـتايي و        هم براساس مشاهدات تجربي و     و

رکات جمعيتي از مناطق روستايي بـه منـاطق شـهري معلـول             استان مشخص شد که تح    

نگـرش نـامتوازن و ِاعمـال     .اين منـاطق بـوده اسـت      هاي نابرابر شغلي در   ايجاد فرصت 

هاي مورد بحـث سـبب شـده کـه نـه تنهـا              سال گذاري در هاي ناموزون سرمايه  سياست

ي در  هـاي شـغل   بيکاري روستايي حل نشود، بلکـه بـا گـسترش فرصـت            )بهانة(مشکل  

به نحوي که نـه تنهـا، کـِل بيکـاران           .شهرها، دامنة بيکاري مناطق شهري نيز حاّدتر شود       

 بلكه به علت مهاجرت جمعيت فعال و       استان به شهرها اختصاص داشته،     اضافه شده در  

تعداد بيكاران روستايي استان     نيز از  نفر هزار ۲۶نيروي کار روستايي به شهرهاي استان،       

 .كاسته شده است

 بعـد از   روستايي اسـتان طـي دو مقطـع قبـل و           مقايسة تحوالت اشتغال شهري و     با

 ميزان نابرابري اشتغال شـهري و      از انقالب، هاي بعد از  انقالب مشخص شد که، درسال    

علت اصلي چنين روندي به تحوالت جمعيتي منـاطق          .روستايي استان کاسته شده است    

-۵۵( هاي قبل از انقالب   سال که در  يطور به .شودشهري و روستايي استان مربوط مي     

مناطق روسـتايي وجـود داشـته        هم در  مناطق شهري و   در هم افزايش جمعيت  ،)۱۳۴۵

تمام افـزايش جمعيـت اسـتان در منـاطق           ،)۱۳۶۵-۷۵( هاي بعد از انقالب   ولي در سال  

به نحوي کـه در ايـن مـدت نـه تنهـا بـه تعـداد جمعيـت                    شهري آن اتفاق افتاده است،    

 هزار نفر نيز از تعـداد جمعيـت آن کاسـته            ۱۷۱استان اضافه نشده بلکه حدود      روستايي  

 .شده است
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اسـتان   كل كشور عكس روند ذکر شده در   زايي در با اين حال روند تحوالت اشتغال     

هـاي بعـد از     روستايي آن طـي سـال      که ميزان نابرابري اشتغال شهري و     به طوري  .است

 ).۱۳۷۵توسلي، (فزايش نيز داشته است انقالب نه تنها کاهش نيافته بلکه ا
 »رشـد اقتـصادي   «غالب بودن الگوي     انقالب بيانگر  بعد از  هاي قبل و  بررسي برنامه 

هـاي  يك از برنامـه    هيچ .هاي داخلي است  مزيت ها و برتوسعة پايدار مبتني بر توانمندي    
 بهـشتي، ( ها توجه كـافي ننمـوده اسـت       اجراي برنامه  كشور به ارتقای توانايي انسان در     

محوريت اشتغال فرع تلقي شـده و رشـد          ها توزيع درآمد و   اين برنامه  در). ۲۰۶: ۱۳۷۷
ريـزي  برنامـه  انديـشة توسـعه و     و ) ۷۴: ۱۳۷۷ مـؤمني، (اقتصادي اصل قلمداد گرديده     

 ).۵۷: ۱۳۷۷ عظيمي،( غريب مانده است
گر ناكـامي   بـه خـوبي بيـان      ايـران،  ريـزي در  تجربة نيم قرن توسعة مبتني بـر برنامـه        

-سـازمان مـديريت و برنامـه      (اقتدارگرايانه توسعه است     الگوهاي يكُ بعدي ناموزون و    
 كـارگيري ايـن الگوهـا باعـث تـضاد و          تبعات به  و آثار ).۱۶۴:  الف ۱۳۸۳ ريزی کشور، 
 و)  ۱۶۶-۱۶۷: همـان (فرهنگـي    سياسـي،  هاي اجتماعي، اقتـصادي،   عرصه نابرابري در 

 گرديـده و  ) ۱۱:  ب ۱۳۸۳ ريـزی کـشور،   يريت و برنامـه   سـازمان مـد   ( آمايش سـرزمين  
ملي را   پايدار و  ريزي براي توسعة جامع،   الگوهاي حاكم بربرنامه   ها و بينش بازنگري در 

 ).۱۶۴:  الف۱۳۸۳ ريزی کشور،سازمان مديريت و برنامه( ضروري ساخته است
 نگـاه بـه     انديشة توسـعة ملـي تغييـر نـوع         هاي بازنگري در  ترين عرصه مهم يكي از 

اولويت پرداختن به توسعة روستايي،     . الگوهاي توسعة روستايي است    جامعة روستايي و  
هاي عظيم خواهد   فرايندهاي توسعة ملي و صرف هزينه      هاي پيشين در  مانع بروز غفلت  

 ).۱۶۴:  الف۱۳۸۳ ريزی کشور،سازمان مديريت و برنامه(  .بود
 .وستايي برای توسعة ملي قائـل اسـت       حداقل سه اولويت راهبردی توسعة ر     «مؤمني  
هـا،  ثـروت  هاي معطوف بـه توزيـع درآمـدها و      گيريسمت :اند از ها عبارت اين اولويت 

هاي معطوف به مالحظـات     گيريسمت هاي معطوف به استقالل اقتصادي و     گيريسمت
اهميت توجه به مناطق روستايي را       نقش و  مطالعات ديگري نيز  ). همان(زيست محيطي   

كرمي در بررسـي خـويش       صامتي و . دهندبيكاري نشان مي   نابرابري و  و هش فقر كا در
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گـذاری  افزايش سـرمايه   نابرابري جامعة روستايي را بيكاری مطرح نموده و        و علت فقر 
 صـامتي و کرمـي،    ( انـد مناطق روستايي را  پيـشنهاد كـرده        بخش كشاورزي و   دولت در 

۱۳۸۳ :۲۳۰.( 
فقر روسـتايي نهفتـه       است که ريشة فقر شهري در      مطالعات انجام شده حاکي از آن     

شهرهاي بزرگ  هاي عمراني نه در بنابراين ضروري است كه بخش مهمي ازتالش      . است
شـهرهاي    درنـواحي روسـتايي و  »صـنعتي  ـ  ساختي كـشاورزي « به ايجاد بلكه مستقيمًا

گسترش شهرنـشيني بـا اهـداف نواسـتعماري کـه           ). ۹: ۱۳۷۵ فني،( كوچك تعلق گيرد  
 زا به همـراه تمركـز عظـيم جمعيـت در          الگوي مصرف برون   نشر عاملي براي مصرف و   

. مناطق محدودي از كشور است، آثار بسيار زيانباري براي ايران در پـي خواهـد داشـت                
همچنين از آثار ديگر اين تمركز خالي شدن روستاهاست كه اين مسئله نيز نه تنها باعث     

بلكه به دليل فاصلة زياد روستاها، بـه كـاهش           ،رها شدن امكانات كشاورزي خواهد شد     
 ).۴۶-۴۷: ۱۳۷۸ رزاقي،(انجامد امنيت داخلي كشور نيز مي

ترين عوامـل   با توجه به مطالب مذکور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي يكي از مهم            
كشور است كه با هزينـة بـسيار كمتـري           استان و  محروميت در  فقر و  كاهش نابرابري و  

 زمينـة كـاهش      ايـن رويكـرد عـالوه بردسـتاوردهاي ذكـر شـده،            .باشـد ميپذير  امكان
 كـاهش معـضالت مـسكن و       تخفيـف آلـودگي محـيط زيـست،        رويه،هاي بي مهاجرت

دنبـال  نيـز بـه    اي را توسـعه  ابعـاد  سـاير  ترافيك، كاهش وابستگي به كاالهاي وارداتي و      
ع اشـتغال ايجـاد     از همين روست که تودارو در طراحـي راهبـردی جـام            .خواهد داشت 

گـسترش صـنايع     روستا، توسعة يکپارچة روسـتايي،     تعادل اقتصادي مناسب بين شهر و     
 هـاي اقتـصادي و    گيـري فعاليـت   تجديـد جهـت    سراسر مناطق روسـتايي و     کوچک در 

). ۱۳۷۰تودارو،(کند  هاي اجتماعي به سوي مناطق روستايي را پيشنهاد مي        گذاريسرمايه
 ميليون شـغل    ۳۸/۲۰۴از   .ين زمينه بيشتر قابل استفاده باشد     شايد تجربة کشور چين در ا     

 درصـد يعنـي حـدود       ۶۶، بـيش از   ۱۹۷۸-۹۳هـاي   اين کشور طـي سـال      شده در  ايجاد
 ميليون شغل   ۹بدين ترتيب بيش از       ميليون شغل به روستاها اختصاص داشته و       ۹۶/۱۳۴
 ).۴-۵ : ۱۳۷۸ ميدری،( طور ساالنه در مناطق روستايي اين کشور ايجادشده استبه
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 ربی طیغ شهری استان آذربايجان  وـ تعداد جمعيت مناطق روستايی۱جدول 

 )هزار نفر(        ۱۳۴۵ـ۷۵ هایسال         
 سال

 شرح
1345 1355 1365 1375 

 تغييرات

۷۵-۱۳۳۵ 

متوسط 

 افزايش ساالنه

نرخ رشد 

 ساالنه

 087 007 26 1321 1492 1375 1295 ييروستا

 449 379 1348 2004 1586 993 656 شهري

 458 179 1374 3325 3078 2368 1951 كل استان

 استان آذربايجان غربی, ۱۳۴۵ـ۷۵های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال: مأخذ 

 

 انت اس شهری وفعال و غيرفعال مناطق روستايیـ تعداد جمعيت ۲جدول 

 ۱۳۴۵ـ۷۵ هایربی طی سالغآذربايجان 

 سال

 شرح
۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ 

تغييرات 

 ۱۳۳۵ـ۷۵

متوسط 

 افزايش ساالنه

نرخ رشد 

 ساالنه

 ۰۸/۰ ۳۳/۰ ۱۰ ۴۱۳ ۳۷۶ ۴۰۶ ۴۰۳ روستايی

 ۵۴/۳ ۲/۱۲ ۳۶۵ ۵۶۳ ۴۲۹ ۲۸۰ ۱۹۸ شهری

جمعيت 

 فعال

 ۶۳/۱ ۵/۱۲ ۳۷۵ ۹۷۶ ۸۰۵ ۶۸۶ ۶۰۱ کل استان

 ۰۲/۱ ۹۷/۴ ۱۴۹ ۵۶۹ ۵۹۲ ۳۶۹ ۴۲۰ روستايی

 ۸۱/۴ ۲/۲۶ ۷۸۶ ۱۰۴۰ ۶۸۰ ۵۳۳ ۲۵۴ شهری

جمعيت 

 فعالغير

 ۹۴/۲ ۲/۳۱ ۹۳۵ ۱۶۰۹ ۱۲۷۲ ۹۰۲ ۶۷۴ کل استان

 ۵۹/۰ ۳/۵ ۱۵۹ ۹۸۲ ۹۶۸ ۷۷۵ ۸۲۳ روستايی

 ۳۱/۴ ۴/۳۸ ۱۱۵۱ ۱۶۰۳ ۱۱۰۹ ۸۱۳ ۴۵۲ شهری

جمعيت 

 ساله و ۱۰

 بيشتر
 ۳۸/۲ ۷/۴۳ ۱۳۱۰ ۲۵۸۵ ۲۰۷۷ ۱۵۸۸ ۱۲۷۵ کل استان

 استان آذربايجان غربی, ۱۳۴۵ـ۷۵های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال: مأخذ 
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 انت اسشهریو  بيکار مناطق روستايی  وشاغلداد جمعيت ـ  تع۳جدول 

 ۱۳۴۵ـ۷۵ هایربی طی سالغآذربايجان 
 سال

 شرح
۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ 

تغييرات 

 ۱۳۳۵ـ۷۵

متوسط 

 افزايش ساالنه

نرخ رشد 

 ساالنه

 ۳۲/۰ ۲/۱ ۳۶ ۳۹۴ ۳۳۹ ۳۶۹ ۳۵۸ روستايی

 لشاغ ۴۳/۳ ۱/۱۱ ۳۳۲ ۵۲۱ ۳۷۱ ۲۶۸ ۱۸۹ شهری

 ۷۳/۱ ۳/۱۲ ۳۶۸ ۹۱۵ ۷۱۰ ۶۳۷ ۵۴۷ کل استان

 ـ۸۳/۲ ـ۸۷/۰ ـ۲۶ ۱۹ ۳۷ ۳۷ ۴۵ روستايی

 بيکار ۲۶/۵ ۱/۱ ۳۳ ۴۲ ۵۸ ۱۲ ۹ شهری

 ۴۱/۰ ۲/۰ ۷ ۶۱ ۹۵ ۴۹ ۵۴ کل استان

 استان آذربايجان غربی, ۱۳۴۵ـ۷۵های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال: مأخذ 

 

 

 انتاس جمعيت شاغل شهری و روستايی  و  مقايسة تغييرات جمعيت کلـ۴جدول 

 )هزار ريال(              ۱۳۴۵ـ۷۵ هایربی طی سالغآذربايجان 
 سال

 شرح
 ۱۳۴۵ـ۷۵ ۱۳۶۵ـ۷۵ ۱۳۵۵ـ۶۵ ۱۳۴۵ـ۵۵

 ۱۳۴۸ ۴۱۸ ۵۹۳ ۳۳۷ روستايی

 ۲۶ ـ۱۷۱ ۱۱۷ ۸۰ شهری
رات يتغي

 لجمعيت ک
 ۷/۵۱ ـــ ۱/۵ ۲/۴ نسبت شهری به روستايی

 ۳۶۵ ۱۳۴ ۱۴۹ ۸۲ روستايی

 ۱۰ ۳۷ ـ۳۰ ۳ شهری
تغييرات 

 جمعيت فعال
 ۵/۳۶ ۶/۳ ـــ ۳/۲۷ نسبت شهری به روستايی

 ۳۳۲ ۱۵۰ ۱۰۳ ۷۹ روستايی

 ۳۶ ۵۵ ـ۳۰ ۱۱ شهری

تغييرات 

جمعيت 

 ۲/۹ ۷/۲ ـــ ۲/۷ نسبت شهری به روستايی شاغل

 ۱ـ۳های جدول: مأخذ 
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شاغالن اضافه شدة مناطق شهری و روستايی استان  سهم ةـ مقايس۱نمودار 

 )۱۳۷۵ تا ۱۳۴۵( سال ۳۰آذربايجان غربی در 
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  سهم شاغالن اضافه شدة شهری و روستايی استانةـ مقايس۲نمودار 

 های قبل و بعد از انقالب غربی در سال آذربايجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳اس جدول ترسيم بر اس: مأخذ 

 

12.2

87.8

26.8

73.2

0

20
40
60
80
100

درصد

1345-55 1365-75
ال  س

روستائي شهري

9.8

90.2

0

20

40

60

80

100
درصد

تائي  روس شهري



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۰۰
 

 هايادداشت

1. Kuznets   

2. Mirdal 

3. Todaro 

4. .Boeke  

5. Myint 

6. Stiglitz 

7. Lewis  

8. Harris 

9. T.Schultz 

10. J.B.Charrier 

 منابع 

 ،۱۷س. جهـاد  ماهنامـة  .»ايران محروميت در  و فقر برپديدة مروري «،)۱۳۷۶( حسين آسايش،
 .۲۰۲-۲۰۳ش
بودجة کشور با روزنامـة       عسگري آزاد از مديران سازمان برنامه و       مصاحبة «،)۱۳۸۰( اطالعات

 ).۲۷/۱/۱۳۸۰مورخ . (اطالعات .»اطالعات
مجموعـه مقـاالت گردهمـايي      . »هـا حـل راه و عوامل روستايي، فقر «،)۱۳۷۵( حسن افراخته،

 .بودجه سازمان برنامه و:   تهران.دوم جلد فقرزدايي، و فقر بررسي مسئلة
 .»هاي آيندة ايـران   هاي گذشته در تدوين برنامه    ارزيابي برنامه  تأثير «،)۱۳۷۷( قرمحمدبا بهشتي،

 :تهـران  .ريزي توسعه درايران، جلـد اول     مقاالت همايش پنجاه سال برنامه     مجموعه
 .بودجه دانشگاه عالمة طباطبايي وسازمان برنامه و

ت گردهمـايي بررسـي   مجموعه مقـاال  . »تداوم رشـد   توزيع درآمد و   «،)۱۳۷۵( پروين، سهيال 
 .بودجه سازمان برنامه و:  تهران.فقرزدايي، جلد دوم و مسئلة فقر
 .»ايـران طـي دو دهـة گذشـته     فقـر در  رونـد «, )۱۳۷۹( نخجواني، احمدغروي تقوي، مهدي و

 .توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و:  تهران.ايران مجموعه مقاالت فقر در
ـ   ،)۱۳۷۰(تودارو، مايكـل     ترجمـة  . صادي دركـشورهاي جهـان سـوم، جلـد اول         توسعة اقت

 .بودجه سازمان برنامه و :غالمعلي فرجادي، تهران
 .سمت :تهران. شغل و جامعه شناسي كار ، )۱۳۷۵(  توسلي، غالمعباس
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س  .ماهنامة جهـاد  . »ايـران  آزمون فرضية توزيع درآمد كوزنتس در      «،)۱۳۷۹( كوهسار خالدي،
 .۲۳۲-۲۳۳ش ،۱۹

 .ني تهران، نشر. ايران آشنايي با اقتصاد، )۱۳۷۸ (رزاقي، ابراهيم
 تحقيقـات شهرسـازي و     مرکز مطالعات و   :تهران .جمعيت وتوسعه ،   )۱۳۷۱(اهللاحبيب زنجاني،

 .معماري ايران
 ۳، ش ۳س. توسـعه  فصلنامة روستا و   .»توسعه جمعيت و  روستا،«،  )۱۳۷۸( اهللاحبيب زنجاني،
 .۴و

آمارنامـة اسـتان آذربايجـان       ،)۱۳۸۴( ستان آذربايجان غربـي   ريزي ا برنامه سازمان مديريت و  
 .ريزي استان آذربايجان غربيبرنامه سازمان مديريت و :اروميه. ۱۳۸۱غربي سال
نظـارت    و۱۳۸۳گـزارش اقتـصادي سـال     ،  )۱۳۸۴( ريـزي كـشور   برنامـه  سازمان مديريت و  

ريزی ت و برنامه  سازمان مديري  :تهران .جلد دوم و سوم    برعملكردبرنامة سوم توسعه،  
 .کشور

مباني نظري ومـستندات برنامـة چهـارم       ،) الـف  ۱۳۸۳(ريزي كشور   برنامه سازمان مديريت و  
 .ريزي كشوربرنامه سازمان مديريت و: تهران .توسعه، جلد اول
هـاي  گيـري مطالعات آمايش سرزمين، جهت، )ب۱۳۸۳(ريزي كشور سازمان مديريت وبرنامه 

 .ريزي كشوربرنامه ن مديريت وسازما:  تهران.آمايش ملي
 .نشر نيكا :تهران ترجمة سيروس سهامي،. روستاها شهرها و، )۱۳۷۳(شاريه، ژان برنار 

 :ترجمة سيد محمدسعيد نوري نائيني، تهران .گذار از كشاورزي سنتي ،  )۱۳۶۷( تئودور شولتز،
 .نشر ني
خـش كـشاورزي     ب دولـت در  هاي  هزينه بررسي تأثير  «،)۱۳۸۳( عليرضا كرمي، صامتي، مجيد و  

 دانـشگاه تهـران،   : تهـران  ،۶۷ش   .مجلة تحقيقـات اقتـصادي     .»بركاهش فقر روستايي  
 .دانشکدة اقتصاد

ـ ـم برعوامل تحليلي «،)۱۳۷۹( مهدي طاهرخاني،  ري،ـشهـ ــ   اـروستـ  هـاي رتـمهاجـ  در رـؤث
 .۴و ۳ش ،۴س. توسعه فصلنامة روستا و .»مباحث جديد و هاگيريجهت

مجموعه مقـاالت همـايش      .»ايـران  ريزي در برنامه انديشة توسعه و   «،)۱۳۷۷( نحسي عظيمي،
  طباطبـايي و   هدانشگاه عالم : تهران .ايران، جلد اول   ريزي توسعه در  پنجاه سال برنامه  
 .بودجه سازمان برنامه و

مجموعـه مقـاالت گردهمـايي       .»مبارزه با فقر از طريـق ايجـاد اشـتغال          «،)۱۳۷۵( الهه عالفر،
 .بودجه سازمان برنامه و:  تهران.جلد دوم فقرزدايي، و ي مسئلة فقربررس
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 مسئلة فقر  بررسي گردهمايي مقاالت مجموعه .»فقرزدايي و اشتغال «،)۱۳۷۵( حسين فاضلي،
 .بودجه سازمان برنامه و:  تهران.اول جلد فقرزدايي، و
فصلنامة . »شهريـ  هاي دولت برشکاف درآمدي روستا    اثر هزينه  «،)۱۳۷۴( محمدحسن فطرس،

 .۱۱ش .۳س .توسعه کشاورزي و اقتصاد
مجموعـه مقـاالت    .»ايـران  بررسي برخي عوامل ايجاد فقـر در   «،  )۱۳۷۵( محمدحسن فطرس،

 .بودجه سازمان برنامه و: تهران. جلد دوم فقرزدايي، و گردهمايي بررسي مسئلة فقر
بررسـي   وعـه مقـاالت تحليـل و      مجم  .»هاآيينه تئوري  عوامل فقرزا در  «،  )۱۳۷۵( فني، زهره 

 .هاي بازرگانيپژوهش موسسة مطالعات و: تهران .اقتصادي فقر
 .نشر ني : تهران.اقتصاد توسعه، جلد اول، )۱۳۷۶( مرتضي باغيان،قره

 .ني نشر :تهران.اقتصاد سياسي ايران، جلد دوم، )۱۳۶۹( )همايون( كاتوزيان، محمدعلي
ماهنامة رجمة سهراب ساعي،    ت. »هاي توسعه استراتژي ربحران د  «،)۱۳۷۰(محمد   الحق،محبوب

 .۲ ش.نگاه نو
 سـال  ۴۰ طـي  روستايي كـشور ـ بررسي نابرابري اشتغال شهري   ،)۱۳۸۴( ادريس مرسلي،

 .توسعة روستايي وزارت جهادكشاورزي، معاونت صنايع و. )۷۵-۱۳۳۵(
 .»غربـي ربايجـان بررسـي وضـعيت اجتمـاعي و اقتـصادي اسـتان آذ            «،)۱۳۸۱( ادريس مرسلي،

 .۲۵۲ش  ،۲۲س .ماهنامة جهاد
 توسـعة كـشور    هـاي برنامـه  عمران روستايي در   جايگاه توسعه و  ،  )۱۳۷۹( ادريس مرسلي،

 . روستاييةتوسع معاونت صنايع و وزارت جهادکشاورزي،: تهران ).۸۳-۱۳۲۷(
مـار  مرکـز آ   :تهـران  .۱۳۳۵ مسكن سال  سرشماري عمومي نفوس و   ،  )۱۳۴۰( ايران مركز آمار 

 .ايران
مرکـز آمـار     :تهـران  .۱۳۴۵مسكن سال    سرشماري عمومي نفوس و   ،  )۱۳۴۷( ايران مركز آمار 

 .ايران
مرکـز آمـار     :تهـران  .۱۳۵۵ مسكن سال  سرشماري عمومي نفوس و   ،  )۱۳۵۹( ايران مركز آمار 

 .ايران
مرکـز آمـار     :تهـران .۱۳۶۵ مسكن سال  سرشماري عمومي نفوس و   ،  )۱۳۶۷( ايـران  مركز آمار 
 .يرانا

مرکـز آمـار     :تهـران  .۱۳۷۵ مسكن سال  عمومي نفوس و   سرشماري،  )۱۳۷۷( ايران مركز آمار 
 .ايران
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بخش كـشاورزي     نقش جهاد سازندگي در    ،)۱۳۷۹(بررسي مسائل روستايي   مركز تحقيقات و  
بررسـي مـسائل     وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقـات و       :تهران. توسعة روستايي  و

 .۲۳-۴۰صص روستايي،
كاربردي سمينار علمي   . »توسعة روسـتايي   هاي استراتژيك در  انتخاب«،  )۱۳۷۶( ني، فرشاد مؤم

 .توسعة روستايي معاونت صنايع و وزارت جهادسازندگي، :تهران .رشد
 .گـشا بـراي توسـعة ملـي    غنا به مثابه يك الگوي راه    انديشة فقر و   ،)۱۳۷۸( مؤمني، فرشـاد  
 .توسعة روستايي ايع ووزارت جهادسازندگي، معاونت صن: تهران
مجموعه مقاالت همايش   . »هاي گذشتة ايران  تلقي از توسعه در برنامه    «،  )۱۳۷۷( مؤمني، فرشاد 

  طباطبايي وهدانشگاه عالم: تهران. اول جلد ريزي  توسعه در  ايران،     پنجاه سال برنامه  
 .بودجه سازمان برنامه و

ايجاد اشتغال بـا تأکيـد     چين در گزارش بررسي علل موفقيت کشور     ،)۱۳۷۸( احمد ميدري،
تـأمين   مؤسسه كـار و    اجتماعي، امور وزارت كار و  : تهران .روستا هاي شهر و  بنگاه بر

 .اجتماعي
: ترجمة قهرمان قدرت نمـا، تهـران      . طرحي براي مبارزه با فقر جهاني      ،)۱۳۵۰(ميردال، گونار   

 .انتشارات اميركبير
 مــسائل و(جهــان ســوم  خــب، اشــتغال درمقــاالت منت، )۱۳۶۸( بودجــه وزارت برنامــه و
 .بودجه وزارت برنامه و: تهران ترجمة احمد خزاعي،. )استراتژي
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