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    چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 اغراق بدون شايد و ترين مهم از يكي جمعيت به توجه ، جغرافيايي فضاي هر توسعه به يابي دست جهت در و ريزي برنامه روند در

از اين رو در .دارد روند دراين توجهي قابل اثرات جمعيت كيفي و كمي تغييرات كه چرا ؛ دهد مي تشكيل را فاكتور ترين اصلي

تراكم و مهاجرت در استان چهارمحال تحقيق حاضر سعي شد با برسي سه مورد از مؤلفه هاي مهم جمعيتي يعني نرخ رشد،ميزان 

دهد.نتايج تحقيق اثرات آن را بر توسعه استان مورد بررسي قرار  1390تا سال  1365از سال و بختياري طي سه دوره سرشماري

در سال 0,86به  1365در سال  4,82نشان مي دهد نرخ رشد در تمام سه دوره سرشماري روند نزولي داشته بطوريكه رقم آن از

را تجربه كرد  0,40كه نرخ رشد 75تا  65هاي  جز در دوره اول يعني سالكاهش يافته. در اين ميان مناطق روستايي استان  1390

ميزان اين رقم  1390نرخ رشد منفي داشته و همچنان شدت افول آن بيشتر شده تا جايي كه در سرشماري سال در دو دوره ديگر 

لص مهاجرت در سه دوره سرشماري مورد بررسي،منفي بوده كه نشان از مهاجر فرست ميزان خارسيده است. همچنين  -2,11به

د.بطور كلي مي مي باش - 32338با ميزان 1365- 1375بودن استان دارد.بيشترين ميزان مهاجرت از استان مربوط به سال هاي

در استان و نيز خود اثر گذار بر توسعه و توان گفت روند حركات جمعيتي در استان چهارمحال و بختياري متاثر از وضعيت توسعه 

                                                                                                      آمايش استان چهارمحال و بختياري بوده است.

                                              

جمعيتي،توسعه،آمايش سرزمين،چهارمحال و بختياريتحوالت  :كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي  

 

 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه 



 

 كندي مهم عوامل از يكي برخي معتقدند.دارد وجود مختلفي هاي ديدگاه آن توزيع و رشد چگونگي و جمعيت ميزان خصوص در

 كاهش يا و شكسته درهم جمعيت بار زير اقتصادي رونق گردد باعث مي كه باشد مي جمعيت فزاينده رشد اقتصادي، توسعه و رشد

اجتماعي و فرهنگي جوامع يكي از ن برساختارهاي اقتصادي،ت و شتاب افزايش جمعيت و بازتاب آسرع).108: 1376طاني،ليابد(س

 مشكالت و مسائل است كه بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشور ما با آن مواجع است.در سطح ملي،افزايش رشد جمعيت

مولد،باعث كاهش سرانه ناخالص داخلي،كاهش سرمايه گذاري،كاهش پس انداز و افزايش بيكاري خواهد شد بدون رشد بخش هاي 

كه مجموعه عوامل فوق مي تواند باعث تشديد معضالت اجتماعي،اقتصادي و به تبع آن زيست محيطي مي شوند.بنابراين شناخت 

از اين ميان مطالعات ).108: 1388ت گزاران ضرورت دارد(زماني،ويژگي هاي اقتصادي،اجتماعي جمعيت براي برنامه ريزان و سياس

جمعيتي بسيار اهميت دارد،زيرا جمعيت را پديده اي مي دانند كه همواره در حال دگرگوني است و اين دگرگوني به دو صورت 

ي مبناي اساسي هر ).بنابراين،جمعيت هر كشور45: 1374تحرك مكاني و تحرك زماني تغييري هميشگي خواهد داشت(نيك خلق،

برنامه ريزي است،لذا توجه به شاخص ها و معيارهاي جمعيتي و به كار بستن آنها در بعد اجرايي برنامه ريزي ها مي تواند نقش 

).در جهان امروزي راه توسعه از تنگراه جمعيت مي گذرد و 144: 1392مهمي در برنامه ريزي پايدار داشته باشد(لطفي و همكاران،

ن تنگرا بسالمت ممكن نيست مگر آنكه زواياي آن با دقت موشكافي شود و به عبارت ديگر شناخت تحوالت جمعيتي در گذر از اي

). در اين ميان تحوالت جمعيتي 9: 1373ي،در سطح ملي و شهري اولين گام در راستاي برنامه هاي توسعه است(ثقفي،سطح جهان

ان يك عامل مشترك نقش بسزايي دارد،بسياري از متخصصان معتقدند كه در بين تمام موضوعات انساني،فني و علمي به عنو

جمعيت و تحوالت آن در طراحي برنامه هاي توسعه متغييري كليدي و مهم است كه بسياري از سياست گذاري ها برنامه ريزي 

ني هاي آن در كه به عنوان مبناي محاسبات در نظر گرفته مي شود جمعيت و دگرگو،هاي جمعيتي مهمترين متغيير 

).بدين ترتيب از جمله راه هاي كسب توسعه همه جانبه،شناخت و آگاهي 152: 1391(مشفق و همكاران،گذشته،حال،آينده است

ي هر جامعه اي با حجم جمعيت و كافي از تغييرات و تحوالت جمعيتي مي باشد زيرا تمامي جنبه هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگ

ند خورده است،بديهي است برنامه ريزي و سياست گذاري بدون توجه به آمارهاي جمعيتي و شاخص گي هاي ساختاري آن پيوويژ

بنابراين،برنامه ريزي براي تبديل وضع موجود به وضع ).146: 1392هاي آن ممكن است اين گونه برنامه ريزي را ابتر سازد(فوالدي،

طلوب در درجه اول بايد شناخت دقيق و همه جانبه اي از مطلوب و هدف آن توسعه و عمران است كه براي رسيدن به وضع م

وضعيت موجود به عمل آيد،زنجير لنگر اين امر از طريق علم جغرافيا(توجه به گذشته،حال و پيش بيني آينده)بر اساس يك نگرش 

ن عدم توازن و تعادل امكان پذير خواهد بود. به همين خاطر يكي از مهمترين علل برنامه ريزي ناحيه اي از بين برد سيستمي

اين رو اين مقاله در نظر دارد تا با استفاده از روش هاي تحليل جمعيت به بررسي  از).46: 1392ناحيه اي است(مومني و همكاران،

) پرداخته و اثرات آن را بر توسعه و آمايش استان 1365-1390هارمحال بختياري در سال هاي(روند تحوالت جمعيتي استان چ

                                         قرار دهد. مورد بررسي

    پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق

و روند تحوالت  دمي پرداز 1375تا  1335،در پژوهشي به بررسي تحوالت جمعيتي منطقه كاشان در سال هاي)1382شاطريان(

ي و شود.شفق حاكي از آن دارد كه جمعيت شهر كاشان افزايش  و جمعيت روستاها كاهش و گاهي خالي از سكنه مي



 

)،در مقاله اي به بررسي تحوالت جمعيتي شهر تركمن پرداخته تا با شناخت وضع موجود بستري مناسب براي 1383همكاران(

نرم افزاز  در نمودارها ،جداول و 1375تا  1335برنامه ريزي هاي آتي فراهم گردد كه داده هاي آماري در كل دورهاي سرشماري

و به كمك فرمول هاي جمعيتي به تجزيه تحليل پرداخته اند كه نتيجه هماهنگي رشد جمعيت هاي كامپيوتري تهيه گرديد 

شهر با ساير نقاط شهري كشور،جواني جمعيت روند صعودي،نسبت باسوادان بيكاران و شاغالن بخش خدمات سير نزولي نسبت 

)،در پژوهشي به بررسي روند توزيع 1389جنسي و نسبت شاغالن به ويژه در بخش صنعت از نتايج آن تحقيق است.ياسوري(

جمعيت جغرافيايي ايران،آينده نگري،مشكالت و راهبردها كه با هدف توصيفي تحليلي كاربردي مي پردازد،كه نتيجه اين تحقيق 

نشان مي دهد توزيع جغرافيايي ايران عالوه بر عوامل طبيعي عوامل اقتصادي،اجتماعي و سياسي نيز نقش داشته اند همچنين 

سياست گذاري ها سرمايه گذاري هاي انجام شده در بعد و قبل از انقالب  مهمترين عوامل موثر در توضيع جغرافيايي جمعيت

در مقاله اي با عنوان تحليلي بر تحوالت )،1390وارثي و همكاران( بوده است و جمعيت ايران به سوي عدم تعادل پيش مي رود.

تحليلي با استفاده از مطالعات تطبيقي جمعيت هندوستان را مورد تحليل قرار مي دادند و -كشور هندوستان،با روش توصيفي

ول آغاز تا اواخر اين قرن ادامه داشته ولي از ديه ا 20نتيجه پژوهش نشان مي دهد رشد سريع جمعيت اين كشور از اواسط قرن

سال در  40درصد و ميزان اميد به زندگي كمتر از  32تا حدودي از سرعت آن كاسته شده و ساكنان شهرنشين حدود  21قرن

)،در پژوهشي با عنوان تحليلي بر توان 13939زالي و همكاران(سال افزايش يافته است.  69به  2011اما در سال  1955سال 

الگوه هاي نوين با هدف بررسي توان و امكان جمعيت پذيري هر يك از مناطق  جمعيت پذيري كالن شهر تبريز با تاكيد بر

تراكم ناخالص جمعيتي كالن شهر  1385تا  1335اخته اند و نتايج حاكي از آن است كه طي سال هاي شهرداري تبريز پرد

 جمعيت بوده است.تبريز به طور پيوسته كاهش يافته همچنين رشد ساالنه مساحت كالن شهر بيش از رشد ساالنه 

)پرداختند كه نتايج و 1335- 1390)،در مقاله اي با عنوان جمعيت ايران و تحوالت آن در نيم قرن گذشته(1393مهريار(

اطالعات بدست آمده آن از لحاظ فهم بهتر وضع موجود كشور ضروري به نظر مي رسد همچنين به عنوان منبعي براي دسترسي 

                                      جاه سال گذشته براي سياست گذاران و محققان مفيد مي باشد.به اطالعات جمعيتي كشور در پن

                                                                                                        

 

تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري  

 مالتوس توماس به منفي،كه نگرش يك:دارد وجود اقتصاد و جمعيت توسعه و رشد رابطه به نسبت نگرش نوع دو كلي طور به

 منابع به دسترسي ،كاهش غذايي مواد عرضه محدوديت موجب ناگريز فرزند داشتن به مردم گرايش بود معتقد برميگردد،وي

 مي كه است هارود نظريه از برگرفته مثبت دوم،نگرش نگرش. است مردم براي دسترسي قابل رفاه سطح نهايت،كاهش در و طبيعي

ها به دو طريق  دولتاز اين رو ).7: 1389آبادي، نجف و دستجردي بخشي(است اقتصاد براي طبيعي جمعيت،رشد مثبت رشد گويد

واسطه به منظور  هاي مستقيم و بي توانند بر سير تحوالت جمعيتي يك كشور موثر واقع شوند: نخست از طريق اجراي سياست مي

هاي ملي و بين  ي مهاجرت ختار جمعيت، مثال تشويق يا كنترل مواليد، مبارزه با مرگ و مير و اتخاذ تدابيري در زمينهتغيير در سا

هاي عمومي اقتصادي و اجتماعي كشور و سوق  ي غير مستقيم و با واسطه كه معموال در چارچوب سياست المللي، دوم به شيوه



 

هاي جمعيتي در دو سطح خرد و كالن  شود.سياست وضع و حركت جمعيت اجرا مي ها براي ايجاد تحوالتي در دادن اين سياست

هاي  ها تحت عنوان نظريه هاي جمعيتي سطح كالن در بسياري از آثار و نوشته شود. سياست اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته مي

سطح وسيعي طرح شده و كل جامعه را هايي است كه اوال در  گيرد و منظور از آن سياست جمعيتي مورد بحث و بررسي قرار مي

                                                                                .)56: 1383دارد(حسيني، شود، ثانيا حالت انتزاعي و نظري شامل مي

                                             

در                مطلق قضاوتي و واضح تعميمي بتوان كه است آن از تر پيچيده رابطه اين گفت بايد توسعه و جمعيت رابطه مورد در

                                                                                                                             

دست داد؛ اين كه رشد جمعيت محرك توسعه  مورد آن به                                                                                         

سو و اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي جامعه از سوي ديگر  است يا مانع توسعه، بستگي به ميزان و شتاب رشد جمعيت از يك

تواند مطلوب تلقي  جايي كه رشد جمعيت مانعي بر توسعه اقتصادي و اجتماعي نباشد اين رشد ميدارد. در هر حال تا آن 

شودمطالعاتي كه در زمينه رابطه جمعيت و توسعه صورت گرفته مبين آن است كه رشد جمعيت تا حدي محرك توسعه است. بعد 

نظر توسعه  است كه اين دستاوردهاي عظيم از نقطه از انقالب صنعتي، رشد سريع جمعيت وجود داشته و بعد از انقالب صنعتي

ايم و هم رشد جمعيت را، البته اين يك  دست آمده. يعني ما هم رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي را داشته اقتصادي و اجتماعي به

هايي اساسي وجود  فاوتبيان كلي است. در اينجا اگر كشورهاي صنعتي و كشورهاي به اصطالح جهان سوم را مجزا در نظر بگيريم ت

رشد جمعيت محرك توسعه بوده، يعني همزمان با رشد نسبتاً سريع جمعيت، توسعه  19دارد، در كشورهاي صنعتي، در طول قرن 

تر  وجود آمده است. منتهي شتاب رشد جمعيت در اروپاي قرن نوزدهم به مراتب خفيف اقتصادي و اجتماعي هم در اين كشورها به

شورهاي جهان سوم در چند دهة اخير بوده است، عالوه بر آن در اروپا از اواخر قرن نوزدهم زاد و ولد تنزل پيدا از رشد جمعيت ك

توان گفت كه در اثر توسعه اقتصادي و  كرد و در نتيجه آن در اوايل قرن بيستم رشد جمعيت به رقمي ناچيز تقليل يافت. لذا مي

هاي توسعه، ساخت  يابد با ارتقاي شاخص دنبال آن رشد جمعيت تنزيل مي و ولد و به  وجود آمده كه سطح زاد اجتماعي شرايطي به

شود. وقتي بحث از به تعادل كشاندن رشد جمعيت از طريق كاهش  تري از زاد و ولد مي پذيراي سطح نازل  و بافت و تركيب جامعه

تواند زاد و ولد را تنزل دهد  ترين عاملي كه مي كه مهم كنند نظران چنين عنوان مي شود، صاحب دادن سطح زاد و ولد و باروري مي

هاي توسعه، زاد و ولد را پايين  هاي توسعه در يك جامعه ارتقا پيدا بكند خود اين ارتقاي شاخص توسعه است. يعني وقتي شاخص

ترين شاخص توسعه  مترين جنبة ارتقاء، سطح سواد و تحصيالت است. سطح سواد و تحصيالت مه آورد. در اين زمينه مهم مي

هاي اقتصادي و اجتماعي و سطح زاد و ولد و باروري صورت گرفته  اجتماعي و فرهنگي است. مطالعاتي كه در زمينه رابطه شاخص

خوبي نشان داده  خصوص سطح سواد و تحصيالت زنان با سطح باروري را به همواره رابطة معكوس ميان سطح سواد و تحصيالت به

هاي تنظيم خانواده كه در جهت تقليل سطح زاد و ولد شكل گرفته، بايد  گردد كه برنامه بار ديگر متذكر مي است. در اينجا يك

توان ماشين  عبارت ديگر برنامه تنظيم خانواده را نمي همراه با توسعه و با توجه به ابعاد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي باشد. به

هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و در كنار ساير ابعاد توجه به آن  عنوان مكمل برنامه بهتوسعه اقتصادي و اجتماعي تلقي كرد، ولي 

توان چنين عنوان كرد كه ازدياد رشد جمعيت در ابتدا محرك توسعه است، ولي  طور خالصه مي تواند مطرح باشد. پس به نيز مي

شود كه زاد و ولد و باروري به  يافت شرايطي ايجاد ميوقتي توسعه تحقق پيدا كرد يعني معيارهاي زيستي و سطح زندگي ارتقا 



 

).از اين رو برنامه ريزي آمايش 86-85: 1389كند(كاظمي، سطحي پايين انتقال يافته و در نتيجه رشد جمعيت تنزل پيدا مي

رت مي گيرد و زير سرزمين به منظور بهربرداري منظقي از منابع و استقرار مطلوب جمعيت،امكانات و فعاليت ها در فضاي ملي صو

بناي توسعه منطقه اي است كه ابزار اصلي برنامه ريزي و تصمصم گيري هاي منطقه اي مطابق با جمعيت و تهيه برنامه هاي 

اجتماعي هر منطقه را فراهم مي آورد.بنابراين،مهمترين خصوصيت امايش سرزمين،جامع نگري،دورانديشي،كل - توسعه اقتصادي

زماندهي فضايي كشور است.هدف آمايش سرزمين،توزيع بهينه جمعيت و فعاليت ها در سرزمين است به گرايي،كيفيت گرايي و سا

گونه اي كه هر منطقه متناسب با قابليت ها،نيازها و موقعيت خود از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي 

).امايش سرزمين را به تعبيري مي توان توزيع 4: 1393همكاران،متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود بپذيرد(احمدي پور و 

متعادل جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين دانست،تعبيري كه از واژه هاي تعادل،فعاليت،جمعيت و سرزمين را با خود به همراه 

توسعه با تغييرات شايان توجه روبه رو دارد.هر يك از اين واژه ها تعاريفي دارند كه در جريان تحوالت به وجود آمده در برنامه ريزي 

                                                                                                          ).14: 1393بوده اند(موسوي و ابراهيم زاده،

                                                   

  

 

مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه     موردموردموردمورد    محدودهمحدودهمحدودهمحدوده  

 و درجه 32 تا قيقه9ود درجه 31 بين ايران غربي ناحيه در مربع كيلومتر 16403 حدود مساحتي با بختياري و چهارمحال استان

 اين.است شده واقع النهارگرينويچ نصف از شرقي طول دقيقه 25 و درجه 51 تا دقيقه 28 و درجه 49 و شمالي عرض دقيقه 48

 به غربي جنوب و غرب از و احمد وبوير كهگيلويه به شرقي جنوب و جنوب از ، اصفهان استان به مشرق و شمال سمت از استان

 1390 سال مسكن و نفوس عمومي اساس سرشماري بر .شود مي محدود لرستان استان به غرب شمال از و خوزستان استان

 هاي نام به شهرستان هفت شامل اين استان سياسي تقسيمات نظر از.  است بوده نفر 895263 استان جمعيت

است(كياني و  دهستان 45 و شهر 31 بخش،22داراي  نيز و است لردگان و اردل،بروجن،شهركرد،فارسان،كوهرنگ،كيار

                                                                                                                     .)7: 1393همكاران،

 

:موقعيت استان چهارمحال و بختياري در كشور:موقعيت استان چهارمحال و بختياري در كشور:موقعيت استان چهارمحال و بختياري در كشور:موقعيت استان چهارمحال و بختياري در كشور))))1111((((نقشهنقشهنقشهنقشه  



 

         

                                                                                                                               https://fa.wikipedia.orgماخذ :  

    

    روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

 بخش مطالعات در پژوهش اين در. است تحليلي	توصيفي تحقيقات نوع از شناسي روش از نظر و كاربردي هدف نظر از تحقيق اين

از طريق مطالعات كتابخانه اي و با بهره گيري از كتب و مقاالت معتبر  و ادبيات مرتبط با موضوعنظريه اي مباني  ابتدا توصيفي

با  1365-1390مورد بررسي قرار گرفت و اطالعات مورد نياز در زمينه تحوالت جمعيتي در استان چهارمحال و بختياري از سالهاي 

استفاده از آمار در دسترس از سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن دوره هاي مورد بررسي استخراج شد.سپس با توجه به آمار و 

 كه شامل متوسط رشد ساليانه جمعيت،تراكم جمعيت و مهاجرت مي باشد، اطالعات موجود، روند تغيير و تحوالت جمعيتي استان

                                                           تان چهارمحال و بختياري تحليل شد.مورد بررسي و اثرات آن بر توسعه متوازن اس

                   

 بحث و يافته هاي تحقيقبحث و يافته هاي تحقيقبحث و يافته هاي تحقيقبحث و يافته هاي تحقيق

ه يك منطقه مي بايست اطالعات پايه اي و جمعيتي در دسترس باشدبراي تجزيه و تحليل حركات جمعيتي و اثرات آن بر توسع 

 را منطقه هر توسعه هاي ريزي برنامه اساس اقعو در و دارند انيانس علوم مباحث در زيادي اهميت كه جمعيتي مهم مؤلفه سه

آنها در  روند تحليل به كه است انساني جمعيت مهاجرت ميزان و جمعيت تراكم جمعيت،ميزان رشد نرخ يعني دهند مي تشكيل



 

            .     شودميمبادرت سه دوره سرشماري اخير در استان چهارمحال و بختياري و اثرات آن در توسعه يا عدم توسعه استان 

                                                                                                                              

وروستاييوروستاييوروستاييوروستايي    شهريشهريشهريشهري    مناطقمناطقمناطقمناطق    تفكيكتفكيكتفكيكتفكيك    بهبهبهبه    (نرخ رشد)(نرخ رشد)(نرخ رشد)(نرخ رشد)استاناستاناستاناستان    جمعيتيجمعيتيجمعيتيجمعيتي    تحوالتتحوالتتحوالتتحوالت    ررسيررسيررسيررسيبببب----1111     

نفر بوده كه اين رقم درسال  631179كل كشور 1365سال  سرشماري نتايج اساس بر چهارمحال و بختياري استان جمعيت 

كاهش يافته كه نشان از رشد بسيار كند جمعيت  0,86به عدد1365در سال 4,82 بالغ گرديده است و نرخ رشد 895263به 1390

                                                                                  به خصوص در مناطق روستايي دارد.

 

))))1365136513651365----1390139013901390((((:جمعيت و متوسط نرخ رشد جمعيت استان چهارمحال و بختياري به تفكيك نقاط شهري و روستايي:جمعيت و متوسط نرخ رشد جمعيت استان چهارمحال و بختياري به تفكيك نقاط شهري و روستايي:جمعيت و متوسط نرخ رشد جمعيت استان چهارمحال و بختياري به تفكيك نقاط شهري و روستايي:جمعيت و متوسط نرخ رشد جمعيت استان چهارمحال و بختياري به تفكيك نقاط شهري و روستايي))))1111((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره     

 

 نرخ رشد در نقاط روستايي
 

شهري نرخ رشد در نقاط  
 

 نرخ رشد كلي استان
 

 جمعيت كل

 (نفر)

 مشخصات

 

دوره سرشماري_سال  

   631179 1365 

0.40 4.10 4444.82828282  1365-1375 

   761168 1375 

-0.06 2.58 3,443,443,443,44  1375-1385 

   857910 1385 

-2.11 3.3 0.86  1385-1390 

- - - 895263 1390 

: سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان: سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان: سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان: سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگانماخذماخذماخذماخذ  

است: شده محاسبه زير رابطه از استفاده با جمعيت ساالنه رشد متوسط  

 

دوره  انتهاي جمعيت  :Pn 

دوره ابتداي جمعيت  :Po 

جمعيت ساالنه رشد متوسط  :r 

سال برحسب دوره انتهاي و ابتدا بين زماني فاصله  :n 

 



 

در  جمعيت رشد نرخ انجام گرفته است ميزان 1390تا  1365پيداست در سه دوره سرشماري كه از سال  1همانگونه كه از جدول شماره 

،ظاهرا  اخير هاي دهه در كشور در جمعيت رشد نرخ رفتن باال و مواليد افزايش به توجه بااستان چهارمحال و بختياري روند نزولي داشته است. 

 باگذشته كاهش يافته است. هاي دهه به نسبت اخير دهه در آن جمعيت رشد و نرخبوده از اين قاعده مستثني بختياري و استان چهارمحال  

 به توجه با روستايي مناطق جمعيتو باشد مي شهري مناطق   به مختص جمعيتي رشد بيشترين كه شود مي مشاهده باال جدول به توجه 

درسال  ----2,11به 1365در سال 0,40 در مناطق روستايي از شدبه طوريكه نرخ ر است بوده هشكا به رو آن جمعيت ميزان ، مواليد افزايش

كاهش بوده و سيري  بطور كلي با وجود اينكه هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي روند رشد جمعيت روبه رسيده است. 1390

نزولي داشته اما مشخصا به دليل تمركز فعاليت ها در شهرها و به خصوص مركز استان و وجود فرصت هاي شغلي در شهرها جمعيت مناطق 

 روستايي روبه مهاجرت گذاشته و روستاها ي بسياري خالي از نيروي كار جوان و فعال شد.اين پديده هم موجب كاهش توليدات كشاورزي در

با افزايش ميزان تراكم جمعيت در شهرها موجب فشار بر منابع و معضالت ديگر شهري شده است كه در روستاها و در سطح استان شده و هم 

                                                                                        پرداخته مي شود.ادامه بدان 

                         

1365136513651365----1390139013901390:ميزان تراكم جمعيت استان طي سال هاي:ميزان تراكم جمعيت استان طي سال هاي:ميزان تراكم جمعيت استان طي سال هاي:ميزان تراكم جمعيت استان طي سال هاي))))2222((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره     

 

    ميزان تراكمميزان تراكمميزان تراكمميزان تراكم

    (نفر در كيلومتر مربع)(نفر در كيلومتر مربع)(نفر در كيلومتر مربع)(نفر در كيلومتر مربع)

 

    مساحت استانمساحت استانمساحت استانمساحت استان

    (كيلومتر مربع)(كيلومتر مربع)(كيلومتر مربع)(كيلومتر مربع)

 

    جمعيت استانجمعيت استانجمعيت استانجمعيت استان
    مشخصاتمشخصاتمشخصاتمشخصات

    سالسالسالسال 

38.96 1642171 631179 1365 

46.40 1640271 761168 1375 

52222.30 1640361 857910 1385 

54.82 1632831 895263 1390 

سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگانسايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگانسايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگانسايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان    ::::ماخذماخذماخذماخذ     

از مساحت همان  مربع كيلومتر هر در منطقه يك معيتج ادافر تعداد متوسط از است عبارت جمعيت تراكم: ميزان تراكمميزان تراكمميزان تراكمميزان تراكم    ----2222

.منطقه  

 بررسي ها در زمينه تراكم جمعيت در استان چهارمحال و بختياري طي دوره هاي مختلف سرشماري 2با عنايت به جدول شماره 

در  چشمگير .با توجه به رشد طبيعي جمعيت و همچنين عدم تغييراتاستفزايش ميزان تراكم جمعيت در استان حاكي از ا

و  1365كمترين تراكم جمعيت مربوط به سال نشان مي دهد.به تناسب تغييراتي را  كم جمعيتمرزهاي سياسي استان ميزان ترا

شهري را شاهد بوديم كه اين خود -بيشترين مهاجرت روستا 90تا 85مي باشد.بين سالهاي 1390بيشترين تراكم مربوط به سال 

                                                                  دهد. دليلي بر افزايش تراكم در شهرهاي استان را نشان مي

            

1390139013901390تاتاتاتا1365136513651365ت طي سه دوره سرشماري(ت طي سه دوره سرشماري(ت طي سه دوره سرشماري(ت طي سه دوره سرشماري(ميزان مهاجرميزان مهاجرميزان مهاجرميزان مهاجر::::))))3333((((جدولجدولجدولجدول  ((((



 

 

 خالص مهاجرت
 

 مهاجرين خارج شده
 

 مهاجرين وارد شده
 

 دوره سرشماري

-32323232338 46698 14360 1365-1375 

-16933 65638 48705 1375-1385 

-16748 31,844 15,275 1385-1390 

: سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان: سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان: سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان: سايت مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگانماخذماخذماخذماخذ     

 اجتماعي، علوم همچون مختلفي علوم با زمان طول در جمعيت فضايي توزيع در مهم وكار ساز به عنوان مهاجرت مهاجرت:مهاجرت:مهاجرت:مهاجرت:    - - - - 3333

 از متعددي تعاريف است اي رشته بين هاي پديدهاينكه  و مهاجرت ماهيت به دليل. است مرتبط اقتصاد و جغرافيا شناسي، جمعيت

 دهخدا فرهنگ در. نمايد تعريف را آن كند مي تالش خويش كاري زمينه و تخصصي حوزه به نسبت هركس و آمده عمل به آن

پيداست  3همانطور كه از جدول شماره  ).1352 دهخدا،( است كردن اقامت ديگر مكان در و گفتن ديار ترك به معناي مهاجرت

پديده مهاجرت در استان درتمام سه دوره سرشماري از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و استان را به يكي از استان هاي مهاجر 

در سالهاي بعد از انقالب اسالمي و پس از اتمام جنگ تحميلي هشت ساله، استان چهارمحال و بختياري فرست تبديل كرده است.

 1365-1375در دهه به همين دليل و مورد غفلت واقع شده بود. ماندهيكي از استان هاي محرومي بود كه از امر توسعه به دور 

آمار عجيبي را نشان مي دهد.از طرفي همسايگي اين  32338في بيشترين جمعيت از استان مهاجرت كرده و با نرخ مهاجرت من

ا دو استان صنعتي و درآمد زاي اصفهان و خوزستان باعث تشديد روند مهاجرت با اهداف اقتصادي شد.هرچند در دوره هاي استان ب

م خالص مهاجرت منفي بعدي سرشماري وضعيت مهاجرت از استان كمي روبه كاهش نهاد ولي در هر سه دوره مورد بررسي ارقا

                                                                                           است و نشانگر مهاجرفرست بودن استان مي باشد.

         

و نتيجه گيريو نتيجه گيريو نتيجه گيريو نتيجه گيري    جمع بنديجمع بنديجمع بنديجمع بندي  

 و كم يا و دوام كم و ناگهاني است ممكن كه تحولي ، كند مي ايجاد را جمعيتي تحوالت و كند مي تغيير منطقه هر در جمعيت

 عنوان تحت كه باشد مي انساني گروه هاي جابجايي و آن طبيعي رشد ، جمعيت تغيير در اساسي عامل دو.  باشد بوده پايدار بيش

جمعيتي اين حركات .آورد شمار به جمعيت تحوالت هاي زمينه مهمترين از را آنها توان مي و بوده مهاجرت و جمعيت رشد نرخ

.در واقع همه برنامه ريزي اثرات خود را هم بر كالبد فضايي و فيزيكي مناطق و هم بر توسعه كيفي در زمينه هاي مختلف مي گزارد

در اين تحقيق اين دو هاي توسعه توسط انسان و براي انسان طراحي مي شوند و اين جمعيت است كه مبناي همه برنامه هاست.

نتايج نشان مي دهد كه استان چهارمحال و بختياري مورد بررسي قرار گرفت.اكم جمعيت در استان پديده به همراه ميزان تر

روند روبه كاهشي داشته  1390تا 1365چهارمحال و بختياري در زمينه ميزان رشد جمعيت توفيق چنداني نداشته و از سال 

 افزايش استان جمعيت هرچه كه است نكته اين مبين بختياري و استان چهارمحال جمعيتي تحوالت است.بطور كلي مي توان گفت

 رشد با متناسب و نداشته را جمعيت نگهداري و جذب توان استان هاي زيرساخت زيرا نهاده، افول به رو جمعيت رشد نرخ يافته،



 

 از درصدي صدم 86 رشد با 85 – 90 هاي سال بين سال درپنج استان جمعيت .است نكرده پيدا توسعه ها بخش ديگر جمعيت،

 افزايش دارد، خود كارنامه در را درصدي 4٫82 جمعيت رشد كه استاني براي كه رسيده نفر هزار 895 به نفر هزار 858 حدود

اين كاهش نرخ رشد در مناطق روستايي .است حركت درحال كهنسالي سمت به جمعيتي تحوالت طبيعي روند زيرا است ناچيزي

عدد منفي همچنان بزرگتر شده تا جايي كه در درسرشماري  ندوره رشد منفي داشته و ايقابل لمس تر است بطوريكه در هرسه 

يكي از داليل اين پيامد، مهاجرت باالي روستاييان به شهرهاي استان و به خارج از رسيده است. - 2,11اين رقم به 1390سال 

بررسي هر منطقه و در هر سطحي است،با توجه به استان بوده است.از آنجا كه جمعيت و نيروي انساني مهمترين ركن توسعه در 

هاي انجام شده ميتوان گفت همه حركات جمعيتي در استان چهارمحال و بختياري از توسعه نيافتگي استان متاثر بوده و خود بر 

به طرق  يكي از داليل اصلي كاهش نرخ رشد جمعيت در استان مي باشد جرت كهپديده مهاتوسعه استان اثرگذار بوده است.

مختلف مي تواند اثرات منفي خود را بر استان مبدا بگذارد،خالي شدن روستاها از سكنه و به دنبال آن كاهش توليدات كشاورزي و 

خارج شدن سرمايه(سرمايه انساني و سرمايه مالي) از يك، كم هزينه و پر بهره هستند،ژصنايع دستي كه جز مشاغل استرات

يره از جمله  اثرات منفي مهاجرت در نقطه مبدا مي باشند.با توجه به يافته هاي تحقيق مي توان گفت استان،كمبود نيروي كار و غ

استان چهارمحال و بختياري در زمره استان هاي محروم و همچنين مهاجر فرست قرار مي گيرد و نياز به سرمايه گزاري هاي الزم 

گيري از مهاجرت و كاهش نرخ رشد در سطح استان ضرورتي اجتناب و جلو  و برنامه ريزي هاي دقيق براي حفظ جمعيت استان

                                                         ناپذير است.

 

    منابع و مĤخذمنابع و مĤخذمنابع و مĤخذمنابع و مĤخذ

نامه ؛فصل»تحليل كاركردي تقسيمات كشوري در اجراي برنامه هاي آمايش سرزمين با تاكيد بر ايران«)؛1393احمدي پور،زهرا و همكاران(- 1

                                                                       .    14برنامه ريزي منطقه اي،سال چهارم،شماره 

بررسي تاثير جمعيت بر رشد اقتصاد در چهارچوب الگوي رشد بهينه در اقتصاد «)؛1389بخشي دستجردي،رسول و ناهيد خاكي نجف آبادي(- 2

                           .94؛تحقيقات اقتصادي،شماره»تم ژنتيككاربردي از الگوري) 1386-1350ايران(

؛نشريه اقتصاد كشاورزي و توسعه ويژه نامه جمعيت و نيروي »جمعيت شاخص اصلي در برنامه ريزي توسعه،«)؛1373ثقفي،مجتبي(- 3

                                                                                                                        .6انساني،شماره 

؛دانشگاه بوعلي،همدان،چاپ »اجتماعي و تنظيم خانواده- در آمدي بر جمعيت شناسي اقتصادي«)؛1383حسيني،حاتم(-4

                                                            .                                                                                   دوم

                                                         .تهران دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه: تهران دهخدا، لغتنامه ،) 1352(  اكبر علي دهخدا،-5 

    

؛مجله پژوهش و »پذيري كالن شهر تبريز با تاكيد بر الگوه هاي نوين توسعه شهري تحليلي بر توان جمعيت«)؛1393زالي،نادر و همكاران(- 6

                                                      .برنامه ريزي شهري،سال پنجم،شماره نوزدهم

  
                                                            .استان چهارمحال بختياري 1365سرشماري عمومي نفوس و مسكنسايت مركز آمار ايران،- 7

    



 

                                                            .استان چهارمحال بختياري 1375سايت مركز آمار ايران،سرشماري عمومي نفوس و مسكن- 8

   

                                                            .استان چهارمحال بختياري 1385سايت مركز آمار ايران،سرشماري عمومي نفوس و مسكن- 9

     

                                      .استان چهارمحال بختياري 1390سايت مركز آمار ايران،سرشماري عمومي نفوس و مسكن- 10

    
             .؛مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني،دانشگاه اصفهان،شماره نهم»تحليلي بر توزيع جغرافيايي ايران«)؛1376سلطاني،محمدعلي(- 11

                                                                                                                                                              

                            .46؛پژوهش هاي جغرافيايي،شماره»و جمعيتي در منطقه كاشانتحوالت جغرافيايي «)؛1382شاطريان،محسن(- 12

                                                                                                                     

       .و توسعه  ؛مجله جغرافيا»و افق آينده آن 1375-1335روند تحوالت جمعيت بندر تركمن طي سال هاي «)؛1383شفقي و همكاران(- 13

                                                                                                                                                                 

رهنگي ؛معرفت ف»بازكاوي و نقد نظريه ها و سياست هاي جمعيتي با تاكيد بر سياست جمعيتي اخي ايران«)؛1392فوالدي،محمد(-14 

                                                                                                                                     . اجتماعي،سال چهارم،شماره دوم

     .12- 11رداشت دوم،سال هفتم،شماره؛فصلنامه ب»توسعه و مناسبات جمعيتي در ايران:با رويكرد آينده نگري«)؛1389كاظمي پور،شهال(- 15

                                                                                                                                                                        

قتصادي،اجتماعي در آمايش و توسعه متوازن استان چهارمحال بختياري با تبين و نقش شاخص هاي ا«)؛1394كياني،مصطفي و همكاران(- 16

  ؛همايش ملي گردشگري،جغرافيا و محيط زيست پاك،دانشگاه بوعلي سينا،همدان.»استفاده از مدل تاپسيس

جغرافيا و برنامه  ؛فصلنامه»تحليلي بر تغييرات جمعيت و اشتغال شهري(مطالعه موردي شهرسازي)«)؛1392لطفي،صديقه و همكاران(- 17
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؛ فصلنامه شوراي »چشم انداز تحوالت جمعيتي ايران:لزوم تجديد نظر در سياست هاي جمعيتي«)؛1391مشفق،محمود و همكاران(- 18

.                                                                       55ان و خانواده،سال چهارم،شماره فرهنگي اجتماعي زن  

                           .؛انتشارات سمت،چاپ اول»روش ها و تكنيك هاي آمايش سرزمين«)؛1393موسوي،ميرنجف و عيسي ابراهيم زاده(- 19

                                                                                                                                              

؛فصلنامه مطالعات مديريت »آمايش و مديريت توسعه فضايي(مطالعه موردي:شهرستان ماكان)«)؛1392مومني،مهدي و همكاران(- 20

.                                                                                                   ي،سال پنجم،شماره سيزدهمشهر  

                   .39؛پژوهش هاي اقتصادي ايران،شماره»اثر ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي«)؛1388مهرگان،نادر و روح اهللا رضايي(- 21

                                                                                                                

.   ؛فصلنامه سياست كالن،سال سوم،شماره سوم)»1390- 1335جمعيت ايران و تحوالت آن در نيم قرن گذشته(«)؛1393مهريار،هوشنگ(- 22
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