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   دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه تهران –ی حمید برق
    30/3/84  :دریافت مقاله
  30/8/84: تأیید نهایی 

 
  چکیده 
های نیروی انسانی از لحاظ کمـی و          ویژگی ،ثر بر جریان توسعه اقتصادی جامعه     ؤاز جمله عوامل م            

مین نماید أ می تواند خود را ت،الیت نیروی انسانی که در اختیار دارد یک جامعه از طریق کار و فع.کیفی است
 نیروی انسانی منـاطق     ،تحقیق حاضر . ثیر خصوصیات نیروی انسانی قرار دارد     أها نیز تحت ت    که این فعالیت  

مجمـوع  .  مورد توجه قـرار مـی دهـد   1335-75روستایی استان اصفهان را از لحاظ کمی و کیفی طی دوره     
درصد  7/0 با رشدی معادل   1335-75های   ی انسانی در مناطق روستایی استان اصفهان طی سال        عرصه نیرو 

 نیـز حـدود     1375از مجموع نیـروی انـسانی در سـال          .  نفر رسیده است   319576 نفر به حدود     298373از  
 8/92 حدود 1375نرخ اشتغال جامعه مورد بررسی در سال  . نفر بیکار بوده اند22923 نفر شاغل و 296653
ایـن کـاهش نـرخ      .  درصد کاهش داشته است    1/6 حدود   %)9/98 ( 1335که در مقایسه با سال      بوده  درصد  

فـزایش  ااشتغال و از طرف دیگر افزایش رشد جمعیت باعث افزایش بار معیشتی جمعیت شاغل شـده کـه                   
ها حاکی   بخشبررسی توزیع شاغلین روستایی به تفکیک       . می گردد را سبب   آسیب پذیری خانوارها و فقر      

شـاغلین  از   درصد   41که حدود   است؛ به نحوی    از اهمیت بیشتر بخش صنعت از نظر جذب تعداد شاغلین           
، کاهش قابل اه ل توجه در توزیع شاغلین در بین بخشــابـه قـتـکـن. روستایی در این بخش مشغول هستند
 5/64ش کـشاورزی از     که سهم بخـ    طوریه  ب؛   است 1335 -75های   توجه سهم بخش کشاورزی طی سال     

 5/1در عین حال بخش صنعت حدود .  کاهش یافته است1375 درصد در سال 7/32 به 1335درصد در سال 
ها  نشان می دهد که توزیع شاغلین در بین بخشاین ارقام . برابر افزایش داشته اندسه برابر و خدمات حدود 

خشک نـسبت بـه روسـتاهای       دشتی   ناحیه   همچنین روستاهای  .از یک روند متناسب برخوردار نبوده است      
 بیابانی و کوهستانی معتدل با توجه به امکانات وقابلیت جذب بهتـر، از تغییـرات کمتـر و                   –نواحی خشک   

  .وضعیت اشتغال مساعدتری برخوردار می باشد
  . اشتغال، استان اصفهان، نواحی روستایی:واژگان کلیدی

 

  مقدمه 
تـرین و     توجه به جمعیت یکـی از مهـم        ،یابی به توسعه هر فضای جغرافیایی     در جهت دست  و  روند برنامه ریزی     در

 چرا که تغییرات کمی و کیفی جمعیت اثـرات قابـل تـوجهی در               ؛شاید بدون اغراق اصلی ترین فاکتور را تشکیل می دهد         
چرا که  است؛  غال  ته اش ترین مسائلی را که در ارتباط با جمعیت می بایستی در نظر داشت مسئل              یکی از مهم  . این روند دارد  

 مین اشتغال نیروی انسانی می تواند اثرات مثبت و منفی بر چگونگی دستیابی به توسعه هر کشور داشته باشدأمین یا عدم تأت
                                                 

∗  E-mail: mghadiri@ut.ac.ir 
∗∗ E-mail: mahdavih@ut.ac.ir 



  
  1384، زمستان 54ره پژوهش های جغرافیایی، شما                                                                                                 154 
 

  

اشتغال عاملی است که باعث مـی       . لذا بحث اشتغال در تمامی محافل اقتصادی یک بحث کلیدی و استراتژیک می باشد             و  
دنبال خود آرامش و تمکـین جامعـه        ه   فیزیکی انسان استفاده شود و این روند ب        –های فکری    انمندیشود از تمام نیرو و تو     

سکوت ماندن امر مهاجرت، استفاده و پرورش استعدادهای درخشان و باال رفـتن در آمـد                مدلیل از بین رفتن بیکاری،      ه  را ب 
ثیر مـی  أ روستایی، مسئله اشتغال نیـز از ایـن رونـد تـ          ا تقسیم بندی جامعه به دو بخش شهری و        ــب. دارددر پی   ناخالص ملی   

در ایـن   . ل را در این دو فضای جغرافیایی بـه طـور مجـزا مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار داد                      اپذیرد و می بایستی بحث اشتغ     
ثیرات آن در چـشم انـداز جغرافیـایی         أتحقیق و پژوهش سعی بر بررسی و ارزیـابی چگـونگی رونـد تغییـرات اشـتغال و تـ                   

البته شکی نیست کـه تحـوالت ایجـاد شـده در       . شده است ) 1335-75(ستاهای استان اصفهان طی پنج دوره سرشماری        رو
  . ثر از عوامل انسانی یا طبیعی دیگری است که در این بررسی بدان اشاره خواهد شدأ خود مت،اشتغال
   : الی به شرح ذیل مطرح می باشدؤ سابتداً

  ای سه گانه اقتصادی در روستاهای استان اصفهان چگونه بوده است؟ه  تحوالت ایجاد شده در بخش-1
  .پاسخ به پرسش فوق می تواند محقق را در دستیابی به نتایج تحقیق در رابطه با موضوع تحقیق یاری نماید

ل همچنین روش بررسی در این تحقیق گردآوری آمار و اطالعات از منابع اسنادی و توصیف آماری روند تحوالت اشـتغا                  
  . در نواحی روستایی استان اصفهان می باشد

 
  مروری بر مطالعات انجام شده

هزینه های تعدیل نیروی کار را در       ،  1988 در سال    به صنعت کارخانه ای انگلستان    مربوط  بورگس در مطالعه ای     
ی آمـاری سـاالنه طـی       روزن و کوانت با استفاده از داده هـا        . )1988بورگس،  ( ثر می داند  ؤاستخدام و اخراج نیروی کار م     

تقاضای نیروی کاری را تابعی از نرخ حقوق و دستمزد در بخـش             و   بازار کار آمریکا را بررسی کرده        1930-73های   سال
  ).1977روزن و کوانت، (خصوصی و تولید ناخالص ملی عنوان می نمایند 

ز در روسـتاهای انـدونزی  بـه          نفر از خانواده هـای کـشاور       4117 با حجم نمونه ای معادل       1992بنجامین در سال    
هـا،  ه  نهـاد  لفـه هـای سـطح زیـر کـشت،         ؤبه این نتیجه رسیده است کـه م        برآورد تقاضای نیروی کارکشاورزی پرداخته و     

بنجـامین،   (انوار، دستمزد، ضریب پوشش تحصیلی، سطح آموزش و آب و هوا در اشتغال زایی مـوثر اسـت                 ــدازه خ ـــــان
1992.(  

ال در مناطق روستایی پاکستان را با تمرکز خاص بر صنعتی سازی روستایی بررسـی کـرده               خان وقانی ایجاد اشتغ   
 بنـابراین اشـتغال در بخـش   و به این نتیجه رسیده اند که بخش کشاورزی قادر به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع نیست             اند و 

هـای    سـازی روسـتایی مـی تـوان فرصـت          این دو معتقدند که از طریق صنعتی      . های غیر کشاورزی باید مد نظر قرار گیرد       
شغلی جدید در روستاها ایجاد کرد و از مهاجرت روستاییان به شهرها کاست و تا حـدی مـشکل بیکـاری آن کـشورها را                         

  ).1989خان و قانی، (کاهش داد 
  ).1992الجاللی، (الجاللی در تحقیقی همانند در پاکستان به نتیجه مشابه خان و قانی رسیده است 
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 بـا بهـره گیـری از    1345-1373اشتغال نیروی کار را در بخش صنعت و معدن ایـران طـی دوره              »  و فلیحی  امینی«
آمارهای سری های زمانی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که اشتغال تابعی از سطح تولید، قیمت های نیروی کار و                    

  ).1377امینی، (سرمایه است 
ثر تقاضای نیـروی    ؤترین عامل م   های اشتغال در ایران، مهم     ملکرد سیاست  راجع به ع   یاکبر کمیجانی در پژوهش   

 درصـد   66/0 تـا    5/0در این مطالعه به ازای یک درصد تغییر در تولید ناخالص ملی،             . کار را رشد اقتصادی عنوان می کند      
  ).1379کمیجانی، (تغییر در نیروی کار ایجاد می شود 

لیل و برنامه ریزی اشتغال در استان یزد پرداخته و به این نتیجه رسـیده اسـت کـه    ی در تحقیقی به بررسی و تحرت زیا مکرا
 شـغل  1/7به ازای هر شغل ایجاد شده در بخش های مالی و تجـاری  . ترین بخش اشتغال زا، مالی و تجاری بوده است         مهم

، 1380زیـاری (ه اسـت    شغل در کل استان یزد بوجـود آمـد        سه   و   1/3های صنعت ساخت و خدمات به ترتیب         و در بخش  
  ).89-107صص

حمید شایان نیز در پژوهشی راجع به تحلیل کمی روند رشد و تحـوالت اشـتغال در اسـتان خراسـان در دو دهـه                         
گرچه در استان کاهش رشد ساالنه اشتغال تحولی منفی است، امـا کـاهش              که   به این نتیجه رسیده      1365-75 و   65-1355

 8/23 درصد بـه    3/9(عتی  ــــو رشد قابل مالحظه شاغالن صن     )  درصد 1/30رصد به    د 8/104(شدید رشد شاغالن خدماتی     
هـای الزم در بخـش    دارک زیر سـاخت ــــتحولی مثبت تلقی می گردد و در قلمرو  وسیعی از استان می توان با ت          ) درصد

  .)72-88، صص1380شایان، (گردد سایر بخش ها نیز فراهم توأمان  کشاورزی امکان رشد و توسعه –روستایی 
 عواملی چون هزینه های تعدیل نیروی کار، حقوق و دستمزد، مؤلفـه             ،بدین ترتیب می توان در اشتغال روستائیان      

های سطح زیر کشت، نهاده های اندازه خـانوار، ضـریب پوشـش تحـصیلی، سـطح آمـوزش، آب و هـوا، صـنعتی سـازی                           
  . دانستمؤثر را ... روستایی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و 

  

  مبانی نظری تحقیق
 عرضه و تقاضای نیروی کار تابعی از دسـتمزد و انجـام اشـتغال کامـل در گـرو سیاسـت          »کالسیک ها «در نظریه   

  ).152-174، صص1372 قره باغیان(های پولی و مالی است 
ها می کنند و سیاسـت       عالوه بر موارد مذکور، بحث انتظارهای عقالنی را وارد الگوی اقتصاد کالسیک              »نئوکالسیک ها «

عی تجـاری، بـه     ــــ نظریـه چرخـه واق    . های پیش بینی شده در کوتاه مدت را علت تغییر تولید و اشتغال در نظر مـی گیرنـد                  
لفه هایی  ؤک ها م  ــوکالسیئـــعوامل صرف عرضه اقتصاد اهمیت بیشتری می دهد و برخالف نظریه های کالسیک ها و ن               

هـای مالیـاتی را در       ییر در شرایط محیطی، قیمت های نسبی موادخام وارداتی و طـرح           از قبیل شوک های تکنولوژیکی، تغ     
  ).187 -197، صص1372قره باغیان (ثر می داند ؤاشتغال زایی م

شـرایط رقابـت کامـل و انعطـاف         کـه   د اسـت    قـ یت اشتغال کامل تولید را نادر در نظر گرفتـه و معت           ـعـوض» کینز«
مقدار کاری کـه عرضـه       کارگران توهم پولی دارند و    . ه خودی خود بوجود نمی آید     پذیری کامل دستمزدها و قیمت ها ب      

  ).113-115، صص1970کینز( تابعی از سطح دستمزدهای اسمی است ،عالوه برسطح متوسط دستمزدهای واقعی می شود
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رکردن های مناسب جایگزین برای کـا      روزنشتین وجود بیکاری پنهان و اشتغال ناقص را اقتصادی نبودن فرصت          
  ).245-255، صص1963روز نشتین (و کسب در آمد عنوان می نماید 

های تکنیکی در بخش کشاورزی می توان این نیروهـای   با تجمع مهارتکه نورگس در نظریه ای ابراز می دارد     
تـا  ) کـه تولیـد کـشاورزی تغییـر یابـد          بدون آن (های اقتصادی منتقل کرد      کار مازاد را در بخش کشاورزی به سایر بخش        

  ).1967نورگس، (اشتغال کامل بدست آید 
کـه ده    و معتقـد اسـت       ه دومار نظریه همبستگی مستقیم میان تولید ناخالص ملی و اشتغال را ارائـه نمـود               –هاورد  

امـا اگـر بهـره وری نیـروی         . می باشـد  درصد افزایش در اشتغال همراه      ده  درصد افزایش در تولید ناخالص ملی، همواره با         
  ).379-400، صص1372قره باغیان ( کار کمتری ایجاد می شود ،ش یابدکاری افزای

مورد ناحیه، نظریه نورگس تقریبا هماهنگی بیـشتری را         مطالعه  ها در    بنابراین بنظر می رسد که در توزیع شاغلین بین بخش         
  . داشته باشد

  

  ثر بر آن ؤتقسیم بندی استان اصفهان بر اساس عوامل جغرافیایی م
از شـمال بـه اسـتان       و   کیلومتر مربع در بخش مرکز فالت ایران قرار گرفتـه            250/107003ن با مساحتی حدود     استان اصفها 

های یزد و خراسـان و از   های فارس و کهکیلویه و بویر احمد، از شرق به استان   مرکزی و استان سمنان، از جنوب به استان       
  . گرددهای لرستان و چهارمحال و بختیاری محدود می غرب به استان

کیلـومتر  9/105804،  95459،  151799 بـه ترتیـب معـادل      1365 و   1355،  1345های   ان در سال  ـــان اصفه ـــت است ــاحسم
 به علت تغییراتی است که در ایـن  1365 و سپس افزایش آن در سال    1355کاهش مساحت استان در سال      . مربع بوده است  

 شهرستان یزد کـه جزئـی از اسـتان اصـفهان بـوده، بـه                1345-55 های در فاصله سال  . مدت در محدوده آن رخ داده است      
  .استان جدیدی تبدیل شد

 شهرستان کاشان که قبالً جزئی از استان مرکزی بود به محدوده استان اصفهان پیوسـت و بـا                1355-65های   در فاصله سال  
 شهرستان اصفهان، تعداد شهرسـتان    هایی از    ایجاد شهرستان های جدید خمینی شهر، خوانسار، فالورجان، لنجان در بخش          

  ).1370زنجانی، (های استان افزایش یافته و در مقابل از مساحت شهرستان اصفهان کاسته شده است 
  

  1380 ، 1370 ، 1365 ، 1355 ، 1345های  تقسیمات سیاسی استان اصفهان در سال -1جدول 
  1380*  1370*  1365  1355  1345  سال

  19  17  15  10  10  تعداد شهرستان
  43  32  27  21  30  تعداد بخش
  121  110  80  69  86  تعداد دهستان
  83  51  48  42  37  تعداد شهر

  -  -  2492  2388  3774  های دارای سکنه تعداد آبادی
   1345-1365های  های عمومی نفوس و مسکن استان اصفهان، سال مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری: مأخذ

  1380 سالنامه آماری ،ستان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه ریزی ا*
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 نیـز   جهت بررسی وضعیت و روند تغییرات نیروی انسانی و اشتغال جمعیت در مناطق روستایی اسـتان اصـفهان و                  
قـرار  . هـای طبیعـی اسـتان بپـردازیم        اقتصادی کشور الزم است به بررسی ویژگی       -تعیین نقش آن در امر توسعه اجتماعی        

فاوت ــامالً مت ـــهای مرکزی ایران ودامنه های شرق زاگرس، مناطق مختلفی را با شرایط ک             وهگرفتن این استان در میان ک     
از سـوئی شـامل       و ،اقلیمی و آب و هوائی بوجود آورده است که از طرفی مناطق کوهستانی و برفگیر را در بـر مـی گیـرد                      

عـی وضـعیت مناسـبی را بـرای توسـعه منـابع              شـرایط طبی   ،هائی از استان   در بخش . اراضی آبرفتی بسیار حاصلخیر می باشد     
های طوالنی مواجه هستیم که بـالطبع   ها، کویرها و خشکسالی هایی نیز با مشکالت بیابان طبیعی فراهم آورده و در قسمت     

 کولوژیک و ناهمگونی شرایط اقلیمی و امکانات محیطی منطقه در هـدایت و توزیـع جمعیـت در بخـش             ااین تفاوت های    
از .  مـی نمایـد   ءهای تولیدی و اقتصادی منطقه نقش مهمی را ایفـا           معیشتی و فعالیت   قان ونیز در زمینه طر    های مختلف است  

می توان استان را به سه ناحیـه جغرافیـایی           ...)خاک و    اقلیم، ،فیزمین شناسی، توپوگرا  (های طبیعی    اینرو براساس ویژگی  
  ):1نقشه شماره(به شرح ذیل تقسیم نمود 

  . استگلپایگان و خوانسار  سمیرم، فریدونشهر، های فریدن، این ناحیه شامل شهرستان :انی معتدل ناحیه کوهست-1
های اصفهان، نجف آبـاد، شهرضـا، لنجـان، فالورجـان، خمینـی شـهرو                این ناحیه شامل شهرستان   :  خشک دشتی ناحیه   -2

  .مبارکه می باشد
  . را شامل می شودطنز، نائین، اردستان، برخوار و میمه های کاشان، ن این ناحیه شهرستان: بیابانی - ناحیه خشک-3
  

  افیایی استان اصفهانر توزیع جغ-1شکل
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  آن درنواحی جغرافیایی  بررسی تحوالت جمعیتی استان به تفکیک مناطق شهری وروستایی وتوزیع  -1
 بـه  1375 نفر بوده که این رقـم در سـال    3270465 کل کشور    1365سال  جمعیت استان اصفهان بر اساس نتایج سرشماری        

  .درصددرسال رانشان می دهد8/1 نفر بالغ گردیده است و نرخ رشدی معادل3921961
 نفـر بـالغ     1007087 بـه    1375 نفر بوده که ایـن رقـم در سـال            1152325 ،   1365جمعیت روستایی استان در سال      

مناطق روستایی استان نسبت    جمعیت  نرخ رشد   بودن  پائین  . ه است   داشت درصد   -5/1گردیده و نرخ رشد ساالنه ای معادل        
 یکی مهاجرت بخشی از جمعیت روستایی به سمت منـاطق شـهری و دیگـری                ،به کل استان را می توان در دو مسئله عمده         

  ).2و1نمودارهای شماره (تبدیل برخی مراکز بزرگ روستایی به نقاط شهری طی این مدت تحلیل نمود 
 حـاکی از تغییـرات عمـده تـری در           1355 تـا    1345ش قابل توجه سهم جمعیت روستایی طی دهـه          همچنین کاه 

های مهاجر پذیر کشور طبقـه بنـدی          به بعد جزء استان    1345استان اصفهان از سال     . جمعیت در این دوره می باشد     با  رابطه  
 ).26، ص1363علیزاده (گردیده است 

  )1335-75(مناطق روستایی طی سال های2عیت فعالوجم 1 بررسی تحوالت جمعیت درسن فعالیت-2
 درصد از کل جمعیت روستایی      49/66 حدود   1335استان در سال    مناطق روستائی   میزان جمعیت در سن فعالیت      

ا کمـی  ـ بـ  1355 درصـد و در سـال        83/64 اندکی کاهش یافته و بـه        1345را شامل می شده است که این جمعیت در سال           
).  2جـدول شـماره   ( درصـد رسـیده اسـت    55/76 و 72/65بـه ترتیـب بـه    1375و  1365ر سـال   درصـد و د 57/65افزایش  

   یافته  درصد کاهش15 حدود 1345 نفر بوده که در سال 298373 حدود 1335براساس جدول فوق جمعیت فعال در سال 
  

 )1335-75(های  شهری استان اصفهان طی سال  میزان درصد جمعیت روستایی و -1 مودارن

 

                                                 
-64براساس الگوهای بین المللی، جمعیت واقع در سن فعالیت را افراد واقع در سنین .  جمعیت در سن فعالیت، جمعیت ده ساله و بیشتر می باشد منظور از - 1

ونیز سن  سال مخصوصاً در مناطق روستایی به کار اشتغال داشته 14 تا 7د؛ ولی در ایران چون تعداد قابل مالحظه ای از کودکان ن سال محاسبه می کن15
 سال می رسد، بنابراین در اغلب مطالعات و بررسی های جمعیتی، جمعیت فعال را در گروه های سنی ده ساله و بیشتر مورد ارزیابی 65بازنشستگی به بیش از 

  . قرار می دهند و میزان فعالیت را بر اساس همین جمعیت در نظر می گیرند
 امند که در زمان سرشماری به کار اشتغال داشته یا بیکار در جستجوی کار بوده باشند و سایرین را غیر فعال می ن منظور از جمعیت فعال کلیه کسانی هستند- 2

  ). 1371کاظمی پور(
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 )1335 -75(های  طی سال  روستائی و شهری استان اصفهان-مقایسه رشد ساالنه جمعیت کل  -2 دارمون

 
  

 بـه  1375 و 1365 ایـن رونـد در سـال    ، و)درصد7(روند صعودی به خود گرفته فعال  میزان جمعیت 1355است و در سال    
  ).3نمودار شماره ( درصد افزایش داشته است 45/41 و 13ترتیب 

شـرایط  . اجرت را بایستی در شرایط اجتماعی اقتصادی و تولیدی اسـتان طـی چهـل سـال گذشـته جـستجو نمـود                      عامل مه 
کـم تـوجهی و در بعـضی         و مـسائل جنبـی آن،     ) 1335-75(اجتماعی اقتصادی و تولیدی استان در طی چهل سال گذشـته            

نیـاز  مین  أاجتمـاعی باعـث عـدم تـ        -های غلـط اقتـصادی       ت گذاری سموارد بی توجهی به صنایع روستایی و همچنین سیا        
مین معیشتی از اراضـی موجـود کـشاورزی گردیـده           أاجتماعی از جمله عدم ت     -روستائیان در زمینه های مختلف اقتصادی       

آنچه باید اذعـان داشـت ایـن کـه           . بیکاری فصلی نیز سبب کاهش جمعیت فعال در روستاها شده است           ، عالوه برآن  .است
شده که قادر به جذب همه جویندگان کار باشد و به موازات نای استان اصفهان آنچنان متحول      شرایط اقتصادی در روستاه   

دلیـل وابـستگی افـراد بـه معیـشت          ه  آن، به سرباری و بار تکفل خالص جمعیت روستاها افزوده شده است و در مجمـوع بـ                 
 مناطق محـروم تنـزل پیـدا کـرده و           خصوص در ه  خانوارهای خود، متاسفانه سطح زندگی بسیاری از خانوارهای روستائی ب         

  .اقتصادی کشور مزید بر علت می باشد -دلیل شرایط خاص سیاسی ه نرخ باالی تورم بعد از انقالب ب
 1قابل ذکر است که بخشی از نیروی کار روستایی به دلیل عدم وجود شرایط فعالیت در روستاها به بازارهای کار        

مهـم    شـهری مـی باشـد و از شـاخص هـای        نقاطد انتقال بیکاری روستایی به      رشهری روی می آورند و این جمعیت از موا        
 که در ساختمان جمعیت نقش تعیـین کننـده ای دارنـد، مـی تـوان نـرخ                   2جمعیتی در مسائل نیروی انسانی فعالیت و اشتغال       

  . را نام برد3و نرخ بیکاری) یا میزان اشتغال (2 ، نرخ اشتغال1، نرخ واقعی فعالیت)یا میزان فعالیت عمومی (3عمومی فعالیت

                                                 
 .صورت گیرد ) نقد ، غیر نقدی ( هر فعالیت فکری یا بدنی است که قانوناً مجاز باشد و بمنظور کسب در آمد :  کار یا فعالیت - 1
کسی است که کار یا شغلی را دارا است و به این کار وشغل به عنوان یک تخصص » شاغل « مطابق تعریف . از جمعیت فعال شاغل هستند عده ای ر هر جامعه ای د:  اشتغال - 2

ق می شود که در آن به ازای شرکت به عبارت دیگر اشتغال به وضعیتی اطال. وضعیت داشتن و مشغول بودن جمعیت به شغل معینی را اشتغال گویند . و حرفه آگاهی دارد 
 .مستقیم و فعال در جریان تولید و انجام خدمت ، پاداش یا مزدی به صورت نقدی یا جنسی پرداخت می شود 

  .  میزان فعالیت عمومی یا نرخ عمومی فعالیت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت به دست می آید و بر حسب درصد یا د رهزار محاسبه می شود - 3
   میزان فعالیت عمومی = جمعیت فعال ×100
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  )1335-75(های سالروستاهای استان اصفهان طی  جمعیت فعال در سن فعالیت و جمعیت در تعداد -2شمارهجدول 
  1375  1365  1355  1345  1335  سال
              میزان

   عنوان 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

جمعیت در سن فعالیت 
ساله و  ده معیتج(

  )باالتر
516877  49/66  481736  83/64  528901  57/65  773285  72/65  770911  55/76  

  45/41  319576  89/40  316232  98/51  274934  54/52  253091  73/57  298373  جمعیت فعال
  83/92  296653  56/91  289537  56/96  266644  91/96  245276  96/98  295276  1جمعیت شاغل
  2جمعیت بیکار

  )جویای کار(
3097  04/1  7815  09/3  8290  02/3  26695  44/8  22923  7/17  

  
  )1335-75(مقطع زمانی  پنج در روستاهای استان اصفهان طی) بیکار جویای کار+ جمعیت شاغل (میزان جمعیت فعال  -3ودارنم

  

                                                                                                                                                         
           کل جمعیت 

  . به دست می آید 100 ساله به باال ضربدر 10 نرخ واقعی فعالیت یا میزان فعالیت از تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت - 4
   نرخ واقعی فعالیت = جمعیت فعال ×100

  ساله به باال 10جمعیت 
 که مهمترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال جامعه می باشد از تقسیم تعداد جمعیت شاغل بر جمعیت فعال بدست می آید و معموالً بر حسب  نرخ اشتغال یا میزان اشتغال- 5

  . درصد محاسبه می شود 
   نرخ اشتغال = جمعیت شاغل ×100

           جمعیت فعال 
  . یت فعال بدست می آید و معموالً بر حسب درصد محاسبه می شود اری یا میزان بیکاری ازتقسیم تعدادجمعیت بیکار برجمعــ نرخ بی- 6

  نرخ بیکاری  = جمعیت بیکار ×100

          جمعیت فعال 
  . کارگزاران  خانوادگی که مزد نیز نمی گیرند می باشدوکارفرمایان ، کارمندان ، کارگران :  شاغلین شامل- 1
) جویای کار (  روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری در جستجوی کار بوده اند بیکار 7اب نمی آیند و در کسانی که شاغل به حس): جویای کار (  بیکار - 2

  .تلقی می شود
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  ).1335-75(  استان اصفهان سال هاینتایج تفصیلی سرشماری های عمومی نفوس و مسکن شهرستان های آمار ایران، مرکز :مأخذ
  

در هـای مـورد مطالعـه     سـال های عمومی نفوس و مسکن، نرخ عمومی فعالیـت طـی    تایج سرشماری ـــبراساس ن 
 حـدود   1335در سال   ستان  که نرخ عمومی فعالیت مناطق روستایی ا       طوریه  ب،  روستاهای استان اصفهان روند نزولی داشته     

همچنین نرخ فعالیت نیز به تبـع نـرخ عمـومی    . )3جدول شماره(رسیده است  73/31 به 1375 درصد بوده و در سال    38/38
 بـه   75 تـا  35هـای    که میزان این نـرخ در سـال        طوری، به   تهــــروند نزولی داش  ) 1335-65(فعالیت طی چهار دهه گذشته      

ای اسـتان اصـفهان در سـال        براساس جدول فوق، نرخ اشـتغال در سـطح روسـتاه          .  درصد بوده است   45/41 و 3/57ترتیب  
که نـرخ مـذکور در       طوریه  ب،   درصد بوده که این نرخ طی چهل سال گذشته روند نزولی طی نموده             96/98 حدود   1335
  . درصد رسیده است83/92 به 75سال 

  
  ).1335-75(  گذشتهمیزان نرخ عمومی و واقعی فعالیت، نرخ اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی استان اصفهان طی چهار دهه -3جدول 

  1375  1365  1355  1345  1335  سال
                      میزان

  عنوان 
  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد

  73/31  88/26  08/34  06/34  38/38  نرخ عمومی فعالیت
  45/41  89/40  98/51  54/52  73/57  نرخ واقعی فعالیت

  83/92  56/91  98/96  91/96  96/98  نرخ اشتغال
  17/7  44/8  02/3  09/3  04/1  نرخ بیکاری

  .1375، 1365، 1355، 1345، 1335های  های استان اصفهان سال های عمومی نفوس و مسکن شهرستان مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری: مأخذ
 04/1  بـه     نرخ مذکور  1335که در سال     طوریه  ب،  نرخ بیکاری نیز طی چهل سال گذشته دائماً در حال افزایش بوده           

  . است درصد رسیده 17/7 به 1375در سال  ودر صد 
مطالعه در این روند نشان دهنده افزایش روز افزون بیکاری در مناطق روستایی استان مـی باشـد و اقـدامات الزم                      

 اجتمـاعی منـاطق روسـتایی اسـتان الزامـی و          –های ناشی بـر پیکـره اقتـصادی          اشتغال برای جلوگیری از زیان     جهت ایجاد 
هـای مربـوط بـه       های تابع آن بایستی کلیه نهادها و ارگان        توجه به کاهش روز افزون میزان اشتغال و نرخ        حیاتی است و با     

 ریزی جامع و بهره گیری از تـوان        و با استفاده از برنامه    فکر برنامه ریزی منطقی و صحیح جهت ایجاد اشتغال مناسب باشند            
کـشاورزی، صـنعت،    (هـای مختلـف اقتـصادی        کردن بخـش   اراهای محیطی و امکانات بالقوه و بالفعل استان، سعی در ک          

جهت کسب درآمد بیشتر برای جامعه روستایی و ارتقاء سطح کمـی و کیفـی زنـدگی و ایجـاد زمینـه هـای       ....) خدمات و 
  . الزم برای توسعه فراهم گردد

  
  )1335-75(های  ساله طی  مقایسه میزان جمعیت در سن فعالیت، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار در نواحی سه گان -2-1

 درصد نسبت به کل جمعیت از باالترین میزان نـسبت         37/79 بیابانی با    –جمعیت در سن فعالیت در ناحیه خشک        
 67/76 خشک و کوهـستانی معتـدل از ایـن نظـر بـه ترتیـب حـدود          دشتیناحیه دیگر برخوردار می باشد و در ناحیه          به دو 

بیابانی دائمـاً   - میزان جمعیت در سن فعالیت در ناحیه خشک          ،ی مورد مطالعه  ها سالطی  .  درصد می باشد   80/60درصد و 
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 این میزان   65 ولی در سال     ، افزایش یافته  1355 خشک تا سال     دشتیدر حال افزایش بوده و در نواحی کوهستانی معتدل و           
علل این روندها در . اشته استجز ناحیه کوهستانی معتدل این میزان افزایش ده  ب1375کاهش یافته است و در سال اندکی 

لـیکن از حرکـات     . را بایستی افـزایش جمعیـت و میـزان رشـد آن دانـست             ) ساله و باالتر  ده  (مورد جمعیت در سن فعالیت      
میزان جمعیت شاغل به جمعیت فعال در ناحیه کوهستانی معتدل در . بسیار مهم نام برد   جمیعتی نیز می توان به عنوان عاملی        

 در ایـن    1345بیابانی در سـال      - خشک و خشک     دشتیدر دو ناحیه    ولی   روند کاهشی داشته     1335 سال   بعد از دوره های   
با اندکی افزایش دوباره به کاهش خود ادامـه داده و در هـر سـه ناحیـه                  پس از    1355 و در سال     همشاهده شد کاهش  میزان  

 بـالطبع میـزان جمعیـت بیکـار نـسبت بـه              کاهش داشـته اسـت و      1365میزان جمعیت شاغل نسبت به جمعیت فعال در سال          
 پائین  1365یزان آن در سرشماری     حال آن که م    است   ،جمعیت فعال در ناحیه کوهستانی معتدل دائماً در حال افزایش بوده          

  ).4جدول شماره(تر از دو ناحیه جلگه ای خشک و خشک بیابانی می باشد 
  
  )1335-75(های  سال بیکاری نواحی سه گانه در  مقایسه نرخ عمومی و واقعی فعالیت، نرخ اشتغال و-2-2

 در هر سه ناحیه کاهش زیـادی را نـشان مـی         1375نرخ عمومی فعالیت در سرشماری      ) 5(براساس جدول شماره    
 37بیابـانی بـا    - در صد و ناحیه خـشک  32 خشک با دشتی درصد و ناحیه 23دهد که به ترتیب ناحیه کوهستانی معتدل با     

در واقع کاهش نـرخ فعالیـت در اثـر کـاهش نـسبی جمعیـت شـاغل و                   . دهند الترین کاهش را نشان می    درصد به ترتیب با   
افزایش جمعیت بیکار می باشد و همچنین عدم تعادل موجود در بـازار کـار در روسـتاهای هـر سـه ناحیـه ناشـی از رکـود                

به آن دچار گردیـده     تصاد کشور   که اق است  های اقتصادی و افزایش شدید جمعیت و مشکالت گوناگون دیگری            فعالیت
سبب گشته است یعنی با افزایش جمعیت و افـزایش افـراد            بوده و   خود عاملی در جهت کاهش نرخ فعالیت جمعیت         و این   

جمعیت شاغل نیز در این فاصـله شـغل خـود را از دسـت               تا  بخشی از   و  جویای کار فرصتهای شغلی جدید ایجاد نگردیده        
  . ندندپیوب بیکاران خیلداده و به 

  
  )1335-75(طی دوره های آماری های عمده اقتصادی   توزیع جمعیت روستایی استان در بخش-3

تولیـدی صـنعتی و سـاختمانی و     -مختلـف اقتـصادی یعنـی کـشاورزی     و های عمده  کیفیت تخصصی در بخش 
 –از شـرایط اقلیمـی، اجتمـاعی        ثر  أخدماتی بیانگر ساختار شغلی در منطقه می باشد که خود بازتابی از ساختار اقتصادی مت              

 میزان اشتغال جمعیت در روستاهای استان اصـفهان و چگـونگی توزیـع آن در بخـش                . فرهنگی و اقتصادی هر منطقه است     
اسـتان  . که مـی توانـد امکـان جـذب نیـرو را داشـته باشـد               است  منابع موجود    های عمده اقتصادی طبعاً ناشی از امکانات و       

عنـوان منطقـه ای صـنعتی در    ه که بـ  خصوص جغرافیایی و اقلیمی با اینه  اجتماعی و ب–صادی اصفهان از لحاظ شرایط اقت   
های اقتصادی با توجه به شرایط متفاوت آب و هوایی نیز می باشـد کـه       کل کشور مطرح است، لیکن مستعد دیگر فعالیت       

تغال و مـسائل اقتـصادی منطقـه    اشایجاد  های دیگر هم مانند بخش کشاورزی سهم عظیمی در           غیر از بخش صنعت، بخش    
  .دارد

کـه   طـوری ه  بـ ،  های عمده اقتصادی در حال تغییـر و تحـول بـوده            طی چهل سال گذشته میزان اشتغال در بخش       
، 1335 در سـال     .طور واضح آشکار می باشد    ه  جمعیت شاغل در بخش کشاورزی دائماً در حال کاهش بوده و این روند ب             
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 7/32  بـه 1375 که این میزان در سـال  شاغلین در روستاهای استان در بخش کشاورزی مشغول بوده اندکل از  درصد  5/64
   . یافته استدرصد کاهش 

 وجود کارخانجات و مراکز عظـیم       .های صنعتی کشور محسوب می شود      ترین استان  استان اصفهان یکی از مهم    
کـه از اثـرات جنبـی آن        اسـت   شاورزی در روستاهای اسـتان      صنعتی تا حد زیادی پذیرنده نیروهای فعال مازاد در بخش ک          

 طهـای جدیـد در ایـن نـواحی توسـ           روسـتایی و مهـاجرت آنـان بـه شـهرها و ایجـاد شـهرک               انسانی   مازاد نیروی    شپذیر
 است که صنعت اسـتان بـه        یاین در حال  . های خالی از سکنه دلیل این مدعاست       روستائیان می باشد و افزایش تعداد آبادی      

  . ، گرایش دارد که مستلزم بکارگیری نیروی کمتر با تخصص باالتر است)سرمایه بر(کنولوژی برتر سمت ت
 دائمـاً در حـال      1355 تـا    1335در بخش صنعت از سرشماری      روستائی  میزان شاغلین   ) 6(براساس جدول شماره    

اغلین در روستاهای استان بـوده       درصد کل ش   36/25 میزان شاغلین در این بخش       1335که در سال     طوریه  افزایش بوده، ب  
در .  درصد رسیده است   03/48افزایش به     با ادامه روند   1355 درصد رسیده و در سال       42/37 این میزان به     1345و در سال    

علت عمده  .  درصد رسیده است   41 و   6/33 درصد شاغلین تنزل پیدا کرده و به ترتیب          1375 و   1365های   سرشماری سال 
  کمبود مواد اولیه مورد نیـاز صـنایع، عـدم سـرمایه گـذاری              در می توان    در دو دوره اخیر را    ت  در کاهش سهم بخش صنع    

مین ارز، متروکه شدن بعـضی از صـنایع، ماشـینی شـدن     أهای صنعتی، مشکالت و مسائل مربوط به ت   های جدید در فعالیت   
  .دانستقالی و نساجی های سرسخت در خارج از کشور مانند صنعت  بعضی از تولیدات صنعتی و وجود رقیب

بررسی بخش خدمات می تواند به شناخت پیامدهای نامطلوب اجتمـاعی و فرهنگـی ناشـی از رشـد اقتـصادی و مبـادالت                        
های معنوی، همبستگی های خانوادگی و اجتماعی و از خود بیگانه شـدن              فرهنگی که از آن جمله تهاجم بر سنن و ارزش         

  .کمک کند، هاست انسان
هـای   های موجود در توزیع ثروت و درآمد و بی تعادلی در این توزیع باعث شکاف بـین گـروه                   تشدید نابرابری 

هـای جدیـد صـنعت وخـدمات از سـوی            سو و بخش   صورت سنتی از یک   ه  مختلف اجتماعی و بخش کشاورزی عمدتاً ب      
مبنـای اصـل    ها نه تنها بر رید این نابراب  یکه تشد است   ه در روستاهای استان ونواحی سه گانه شده و تجربه نشان داد           ،دیگر

    . می سازد رکود دچار نیز اقتصادی را بلند مدت رشد عدالت اجتماعی اقتصادی قابل توجیه نیست که در
 خـصوص در ه  های مختلف اقتصادی می توان پی برد که در روستاهای استان بـ             با توجه به چگونگی روند بخش     

  . های توزیعی، غیر مولد وخدماتی بوده است  فعالیتهای تولیدی به سمت  گرایش از فعالیت،دهه اخیر
میزان اشتغال در بخـش خـدمات در سـطح روسـتاهای اسـتان بـه گونـه ای چـشمگیر                     ) 6(براساس جدول شماره    

م با رشد منفی صنعت در دهه اخیر به گسستگی میان           أرشد مثبت بخش خدمات تو    ابراز داشت که    می توان    وافزایش یافته   
بار و غیر ضـروری را        بخشیده و خدمات سر     و انگلی    وخدماتی دامن زده و طبعاً به آن خصلتی سربار          های تولیدی    بخش

  ).4نمودار شماره(بوجود آورده است 
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  )1335 -75(نواحی سه گانه طی دهه های در مقایسه میزان جمعیت در سن فعالیت، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار  -4جدول 
روستاهای نواحی سه 

  گانه
  ناحیه کوهستانی معتدل   بیابانی–ناحیه خشک    خشکدشتییه ناح

 نفر/ درصد  نفر/ درصد   نفر/ درصد   میزان

 سال               

 عنوان 

  
35  45  55  65  75  35  45  55  65  75  35  45  55  65  75  

24895
1  

 جمعیت در سن فعالیت  163001  164997  134612  124831  146855  133142  129147  106379  113789  122071  474768  480141  287910  243116

  ) ساله و باالتر 10( 
54/67  84/63  78/64  91/64  67/76  80/66  44/67  36/68  06/71  37/79  54/64  48/64  16/65  64/64  80/60  

15166
3  

116358  139411  175367  181227  76177  69469  60931  53914  59214  67436  59449  66302  60252  56212  
  جمعیت شاغل

06/99  24/97  06/98  88/90  92  17/99  54/97  51/98  90/91  96  58/98  56/95  50/93  27/93  91  
  جمعیت بیکار  5841  4350  4613  2759  970  2332  4751  621  1753  634  14750  17594  2756  3303  1493

  9  73/6  5/6  44/4  42/1  4  10/8  49/1  46/2  83/0  8  12/9  94/1  76/2  97/0  )جویای کار ( 
15315

6  
119661  142167  192961  195977  76811  71222  61852  58665  61546  68406  62208  70915  64606  62053  

   فعالجمعیت

77/61  22/49  38/49  19/40  41  92/62  59/62  14/58  42/45  46  58/46  83/49  68/52  16/39  38  
  . 75، 65، 55  ،45، 35های  ن اصفهان سالهای استا مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان: مĤخذ
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 ).1335 – 75(نرخ عمومی و واقعی فعالیت، نرخ اشتغال و بیکاری در روستاهای نواحی سه گانه در طی دهه های  -5جدول 

  ناحیه کوهستانی معتدل   بیابانی–ناحیه خشک    خشکدشتیناحیه   روستاهای نواحی سه گانه

 درصد درصد  درصد  میزان

 سال                   

  عنوان 
35  45  55  65  75  35  45  55  65  75  35  45  55  65  75  

  23  31/25  33/34  13/32  06/30  37  28/32  74/39  21/42  03/42  32  9/26  99/31  42/31  72/41  نرخ عمومی فعالیت

  38  16/39  68/52  83/49  58/46  46  42/45  14/58  59/62  92/62  41  19/40  38/49  22/49  77/61  نرخ واقعی فعالیت

  34  52/36  25/49  62/47  92/45  44  75/41  28/57  05/61  40/62  38  52/36  42/48  86/47  77/61  نرخ اشتغال

  9  7/6  50/6  44/4  42/1  4  1/8  49/1  46/2  83/0  8  12/9  94/1  76/2  97/0  نرخ بیکاری
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  ).1335-75( گذشتهروستاهای استان طی چهل سال  های اقتصادی در بخش میزان جمعیت شاغل در -6جدول 
  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  عنوان 
   میزان          

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  کل
  جمعیت شاغل

295276  100  245276  100  266644  100  289537  100  296653  100  

 شجمعیت بخ
  کشاورزی

190349  5/64  130800  33/53  111678  88/41  114775  64/39  97043  7/32  

جمعیت بخش 
  صنعت

74882  36/25  91789  42/37  128061  03/48  97271  6/33  121633  41  

جمعیت بخش 
  خدمات

25372  59/8  19696  03/8  26007  75/9  72676  10/25  75080  31/25  

  98/0  2897  66/1  4815  34/0  898  22/1  2991  55/1  4583  نامشخص
   75 ،65 ،55، 45، 35های  سالدر های  استان اصفهان  مسکن شهرستان های عمومی نفوس و عمومی سرشماریمرکز آمار ایران، نتایج : مأخذ

  
  )1335-75(های  سالهای اقتصادی در نواحی سه گانه طی  توزیع جمعیت روستایی در بخش  -3-1
  ) 1335-75(های  سال طی دشتی های اقتصادی در ناحیه  بخش  توزیع جمعیت روستایی در-3-1-1

ه بـ ،   خشک طی چهل سال گذشته میزان شاغلین در بخش کـشاورزی دائمـاً در حـال کـاهش بـوده                    دشتیدر ناحیه             
 درصـد   13/25 بـه    1375در سـال    و   درصـد    37/68 میزان شاغلین این بخش نسبت به کل شاغلین          1335که در سال   طوری

در بخـش   ، )7جدول شـماره (مستعد کشاورزی می باشد های حاصلخیز و    ناحیه دارای دشت  که  آن  علیرغم  . رسیده است 
مواجه شده اسـت     با رشد منفی     1365 سال    از  دائماً در حال افزایش بوده و      1355صنعت میزان شاغلین در این ناحیه تا سال         

  ).5نمودار شماره(
  ).1335-75(طی چهل سال گذشته   خشکدشتیهای اقتصادی در ناحیه  میزان جمعیت شاغل در بخش -7جدول 

  1375  1365  1355  1345  1335  سال
  عنوان 

   میزان          
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  100  181327  100  175367  100  139411  100  116358  100  151663  کل جمعیت شاغل
جمعیت بخش 
  کشاورزی

103696  37/68  68122  54/58  53275  22/38  56241  07/32  45576  13/25  

  56/42  77168  99/36  64874  76/49  69376  72/31  36910  84/21  33142 جمعیت بخش صنعت
جمعیت بخش 

  خدمات
12445  21/8  9467  14/8  16342  74/11  51131  16/29  56679  26/31  

  05/1  1904  78/1  3121  3/0  418  6/1  1859  58/1  2398  نامشخص
  ).65،1375، 55، 45، 35 (های  سالدر های استان اصفهان  ماری عمومی نفوس و مسکن شهرستانرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشـــم: مأخذ
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ایـن نوسـانات مربـوط بـه سـال      بیـشترین  لـیکن  ، میزان شاغلین در بخش خدمات نیز نوساناتی طی چهل سال گذشته داشته     
زیـرا  بیـشتر     ؛   قابل مالحظه می باشـد     الزم به ذکر است که در این ناحیه جذب جمعیت روستایی به صنایع            .  می باشد  1375

این ناحیـه نـسبت بـه دو ناحیـه دیگـر            مناسب  در این ناحیه احداث شده اند که ناشی از شرایط           استان  صنایع مادر و بزرگ     
  . است 

  )1335-75(مقطع زمانی  پنج طی میزان درصد جمعیت شاغل در بخش های اقتصادی روستاهای استان اصفهان -4ودار نم

  
  
  

  )1335-75(های  میزان درصد جمعیت شاغل در بخش های اقتصادی روستاهای ناحیه دشتی خشک طی سال -5ار نمود

  
  

  )1335 – 75(بیابانی طی چهل سال گذشته  -های اقتصادی در ناحیه خشک   توزیع جمعیت روستایی در بخش-3-1-2
 1335کـه در سـال       طوری، به   دائماً کاهش یافته  میزان شاغلین بخش کشاورزی در این ناحیه طی چهل سال گذشته                    
 درصـد کـاهش یافتـه    99/33 به 1375کشاورزان و دامداران می شده و در سال شامل کل شاغلین  از   درصد   26/52حدود  
  قابل ذکر است که این ناحیه بنابر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی نسبت بـه دو ناحیـه دیگـر از زمـین                 .)8جدول شماره   (است  

  . می باشدحال پیشروی آن دائماً کویر در است تعد کشاورزی و آب کشاورزی کمتری برخوردار های مس
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  ).1335- 75( سال گذشته لبیابانی طی چه -های اقتصادی در ناحیه خشک  میزان جمعیت شاغل در بخش -8جدول 
 سال 1335 1345 1355 1365 1375

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
  عنوان
 میزان

 کل جمعیت شاغل 76177 100 49469 100 60931 100 53914 100 56214 100

99/33  19106 71/39 21407 22/38 23303 08/35 24371 26/52 39807 
جمعیت بخش 
 کشاورزی

18/45 25398 43/39 21260 92/52 32244 72/56 39401 14/40 30577 
جمعیت بخش 

 صنعت

60/19 11020 27/19 10389 41/8 5122 51/7 5217 74/6 5129 
جمعیت بخش 

 خدمات

  نامشخص 664 87/0 480 69/0 262 43/0 858 59/1 690 23/1
  ).1335-75(های  لهای استان اصفهان سا مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان: أخذـــ م

 میـزان شـاغلین بخـش صـنعت     1335که در سـال      طوریه  ب،  حیه نوسانات زیادی داشته   بخش صنعت نیز در این نا                
 ایـن رونـد   1355 درصد رسیده و در سـال  72/56 این میزان افزایش یافته و به     1345 درصد بوده که در سال       14/40حدود  

 18/45 و 43/39به  ترتیب  به1375 و 1365در سال .  درصد بالغ گردیده است92/52به  منفی شده و اندکی کاهش یافته و
  ).6نمودار شماره(درصد رسیده است 

ناحیـه   این کاهش در میزان شاغلین بخش صنعت بیشتر در اثـر ضـعیف شـدن موقعیـت صـنعت قـالی در                  که  بنظر می رسد    
هـای   سـال که این میـزان در       طوریه   ب ،تدریج روند افزایشی پیدا نموده    ه  ناحیه ب  میزان شاغلین در بخش خدمات در     . باشد

  .استبوده  درصد 60/19 تا 74/6  به ترتیب 75تا  35
  

  )1335-75( مقطع زمانی 5 بیابانی طی _ میزان درصد جمعیت شاغل در بخش های اقتصادی در روستاهای ناحیه خشک  -6نمودار 

  
  )1335-75(های اقتصادی در ناحیه کوهستانی معتدل طی چهل سال گذشته   توزیع جمعیت روستایی در بخش-3-1-3

لیکن نوسانات آن بسیار کمتر از ، وضعیت بخش کشاورزی در این ناحیه گرچه در سه دهه گذشته کاهش داشته 
در   درصد کل شـاغلین بـوده و  60/69 میزان جمعیت شاغل در این بخش 1335که در سال   طوریه  ب،  دو ناحیه دیگر بوده   

  ).9جدول شماره(درصد رسیده است  51/57 به 1375سال 
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 ولـی در    ،   از روند افزایش خـوبی برخـوردار بـوده         1355میزان جمعیت شاغل در بخش صنعت در این ناحیه تا سال                     
 1335کـه در سـال    طـوری ه  رسـیده بـ  1345 این میزان حتی به کمترین میزان شاغلین در بخش صنعت در سال 1365سال  

 این میزان با افزایش     1355 درصد رسیده و در سال       04/26 به   1345 درصد بوده ودرسال     58/6این بخش   در  میزان شاغلین   
 درصـد بـالغ گردیـده       60/28 و   48/18 این میـزان بـه ترتیـب         1375 و   1365در سال     درصد رسیده و   88/39نسبتاً خوبی به    

 این  1365ولی در سال    ،  میزان شاغلین خود را از دست داده      تا حدودی    1355 و   1345در بخش خدمات نیز در دهه        .است
، 85/6،  43/8،  56/11بـه    بـه ترتیـب      75 ،65 ،55 ،45،  1335هـای    کـه در سـال     طـوری ه  بـ ،   شده 1335زان بیش از سال     می

  ).7نمودار شماره( درصد رسیده است 18/13، 51/18
 

  ).1335 -75(های  سالهای اقتصادی در ناحیه کوهستانی معتدل طی  میزان جمعیت شاغل در بخش -9جدول 
 سال 1335 1345 1355 1365 1375

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
  عنوان
 میزان

100 56210 100 60256 100 66302 100 59449 100 67436 
کل جمعیت 

 شاغل

51/57  32325 62/61 37127 94/52 35100 43/64 38307 60/69 46936 
جمعیت بخش 
 کشاورزی

60/28 16074 48/18 11137 88/39 26441 04/26 15478 58/16 11181 
جمعیت بخش 

 صنعت

18/13 7408 51/18 11156 85/6 4543 43/8  5012 56/11 7798 
جمعیت بخش 

 خدمات

  نامشخص 1521 26/2 652 1/1 218 33/0 836 39/1 403 71/0
  ).1335-75(ن سال های استان اصفها مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان: أخذــــ م
  

  )1335 -75( مقطع زمانی 5میزان درصد جمعیت شاغل در بخش های اقتصادی در روستاهای ناحیه کوهستانی معتدل طی  -7نمودار 
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  نتیجه گیری 
 با توجه به بررسی های انجام یافته چنین می توان نتیجه گرفت که روند اشتغال در روسـتاهای اسـتان تـابعی از رونـد                                 

این امر تحت تأثیر عوامل مختلـف  . طی سرشماری های گذشته سیر نزولی داشته استکلی اشتغال در سطح کشور بوده و       
حی مختلـف   ااین در حالی است که روند تغییرات اشـتغال در نـو           . اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی بوده است       

های نواحی که دارای امکانات بهتـر و قابلیـت جـذب امکانـات              روستاو  جغرافیایی استان از یک روند مشابه پیروی نکرده         
ولـی بـه   نشان می دهند و تغییرات کمتری را در آنها مـی تـوان مـشاهده نمـود؛      بیشتری بوده اند، وضعیت اشتغال بهتری را      

و بـوده   سـیر نزولـی در بخـش کـشاورزی و دامپـروری             دارای  در روسـتاهای اسـتان      صورت قطع می توان عنوان نمود که        
بنابراین تحقیق حاضر تقریباً با نظریه نورگس مبنی بر ایـن کـه نیروهـای کـار      . و صنعت می باشد   گرایش به سوی خدمات     

انتقال یابد، هماهنگی بیـشتری داشـته، چـرا    ...) صنعت، خدمات و (مازاد در بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی          
تغال در بخش های اقتصادی از کشاورزی به سمت خدمات و صـنعتی  که همان طور که در تحقیق اشاره گردید، توزیع اش 

سوق داده شده است که با برنامه ریزی بهینه و کارآمـد مـی تـوان در جهـت ایجـاد اشـتغال و درآمـد بیـشتر بـرای جامعـه                  
تایی را از   روستایی و در نتیجه ارتقاء سطح کمی و کیفی جامعه روستایی گام برداشت و زمینه های الزم برای توسعه روسـ                    

  . طریق پویا کردن اقتصاد روستایی فراهم نمود
  : به منظور ایجاد زمینه اشتغال بهینه در روستاهای استان اصفهان توجه به نکات ذیل پیشنهاد می گردد

ماننـد  (سـطح روسـتاها وجـود دارد         ایی آن دسته از نیازهای تولیدی و فنی بخش صنعت که امکان تهیه آن در              ــناســـ ش -
نـواحی   ها در  به منظور تطبیق آنها با زمینه های مختلف فعالیت در نواحی و گسترش فعالیت              .... )وسازی، ریخته گری    ماک

  .کوهستانی معتدل  بیابانی و–خشک 
هـای موجـود اقتـصادی اجتمـاعی از ناحیـه            مطالعات در زمینه طبقه بندی و انتقال آگاهانه و تدریجی بخشی از فعالیـت               -

های شغلی و جلوگیری از قطبی شدن ناحیـه      دو ناحیه دیگر، به منظور ایجاد توازن بیشتر در ایجاد فرصت           خشک به    دشتی
  .جلگه ای خشک

خصوص شهر اصفهان از طریق رفع زمینه های رشد خدمات کاذب  ه   خشک ب  دشتی کنترل رشد شهرهای واقع در ناحیه        -
 بیابـانی و    – نیازهای روستائیان و شهروندان در نواحی خـشک          گونه شهرها و توسعه خدمات متناسب با       و غیر مفید در این    
  .کوهستانی معتدل

 ایجاد زمینه برای استقرار نیروی انسانی شاغل در صنایع در مراکز زیست نزدیک به آنها از طریق توسعه مطلـوب مراکـز                 -
 اجتمـاعی و اقتـصادی منـاطق         -که بر روی بافت فرهنگـی        جمعیتی موجود و یا ایجاد مراکز جمعیتی جدید با رعایت آن          

  .نزدیک به آنها اثر نامطلوب نگذارد
 مطالعات مقدماتی و توجیهی دریافتن مراکز منظومه های شهری و روستایی و تعیین اولویت ها با منظـور نمـودن اصـول                       -

  . اجتماعی–محور بودن کشاورزی و عدالت اقتصادی 
  .در نواحی روستایی) صنایع دستی و صنایع کوچک کشاورزی( فراهم آوردن زمینه الزم برای رشد صنایع کوچک -
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سترش صنایع محلی و بومی در نواحی روستایی و ایجاد مراکز خـدماتی صـنعتی در مراکـز منظومـه هـای                ــــ توسعه و گ   -
  .روستایی

 آبرفـت منظور فراهم شدن امکانات تغذیـه مـصنوعی    ه  های فصلی و دائمی ب      احداث سد ها و آبگیرها جهت ذخیره آب        -
  .ها ها و ذخیره سیالب

 نمـودن محـدوده هـای طبیعـی         ظوحـ های آبیاری برحسب شرایط هر ناحیه بـا مل         ترین روش   مطالعه برای اعمال مناسب    -
  .حوضه ای آبریز و الگوی کشت

  .های مناسب مطالعه و ارزیابی طبقه بندی اراضی از نظر امکان احیاء و اصالح آنها در جهت شناسایی کشت  -
  .ای تعیین الگوهای کشت هر ناحیهرالعه بمط  -
  . شناسایی و احیاء اراضی قابل توسعه در نقاط مستعد هر ناحیه و اصالح اراضی ماندابی شور و قلیایی-
ناسب با شرایط طبیعی هر ناحیه به منظور        ت مطالعه مراتع استان و یافتن شیوه های احیاء و اصالح آنها در نواحی سه گانه م                -

ت موقـت یـا     رصـو ه  ها ب  های غیر زراعی و تعیین مناطق ممنوعه چرای دام         های شغلی، افزایش بازده فعالیت     ایجاد فرصت 
  .دائمی

  .خشک و کوهستانی معتدل برای کشت گیاهان علوفه ای و صنعتیدشتی اراضی ناحیه   اختصاص بخشی از-
  .شک بیابانی خشک و خدشتیهای روان در ناحیه   اعمال شیوه های مصنوعی در تثبیت شن-
  . اولویت بخشیدن به کشت محصوالت استراتژیک در هر سه ناحیه-
  . اجتماعی آن ناحیه– تلفیق مناسب زراعت ودامداری در نواحی سه گانه متناسب با شرایط طبیعی و اقتصادی -

مقالـه خـارج بـوده و       هر یک از پیشنهادات فوق زمینه تحقیق و مطالعه جداگانه ای را فراهم می نماید که از حوصـله ایـن                      
که سایر محققین کشور در این زمینـه تحقیقـات           های بعدی خود به آن بپردازد و یا این         امید است نگارنده بتواند در بخش     

  . الزم را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی منطقه بعمل آورند
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