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شکل ٢٢ــ٢ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعيت شهرستان  های استان (سال ١٣٨٥) 

استان اصفهان در سه دهٔه گذشته به واسطٔه تحوالت اقتصادی ناشی از سرمايه گذاری های بزرگ ملی و توسعه يافتگی، جمعيت 
غيربومی قابل توجهی را از ساير استان ها و حتی کشورهای ديگر به سوی خود جذب کرده است. به عالوه، رشد توليد محصوالت 
کشاورزی و وجود خدمات نسبتاً مناسب در تمامی زمينه ها از مهم ترين عوامل رشد جمعيت استان بوده است. ترديدی نيست که اين 
عوامل در کنار افزايش طبيعی به رشد سريع جمعيت استان کمک کرده است. ميانگين رشد جمعيت استان طّی دهٔه ٨٥ ــ ١٣٧٥ برابر 
با ١/٥ درصد بوده است. جمعيت موجود در استان اصفهان در تمامی نواحی به يک ميزان پراکنده نشده اند. برخی از نواحی استان با 

وجود مساحت نه چندان زياد، جمعيت زيادی را درخود جای داده اند؛ چرا؟ 
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جمعيت استاندرس ششم

جمعيت استان اصفهان طبق آخرين سرشماری رسمی  در سال ١٣٨٥ برابر با ٤/٥٥٩/٢٥٦ نفر بوده که ٨٣/٥ درصد آن در نقاط 
شهری و بقيه در نقاط روستايی و عشايری سکونت داشته اند. در اين سال شهرستان های اصفهان، کاشان، خمينی شهر و نجف آباد به 

ترتيب پرجمعيت ترين و شهرستان های خوانسار و چادگان به ترتيب کم جمعيت ترين شهرستان های استان بوده اند. 
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 برای مطالعه 
جدول ٢ــ٢ــ جمعيت و نرخ رشد جمعيت استان اصفهان به تفکيک مناطق شهری و روستايی طی سال های ٨٥ ــ ١٣٥٥ 

ميانگين رشد جمعيت (درصد) جمعيت (هزار نفر) سال 
شهری و 
روستايی 

شهری و سال روستايی شهری 
روستايی 

روستايی شهری 

ــــــــ١٣٥٥٢١٥٨١٤٩١٦٦٧
٦٥٤/٢٧٤/٦٣٣/٤ــ ١٣٦٥٣٢٧٨٢٣٤٦٩٣٢١٣٥٥
١/٨٨ -٧٥١/٨١٢/٢ ــ ١٣٧٥٣٩٢٣٣١٢٥٧٧١١٣٦٥
١٤/ -٨٥١/٥١١/٨٨ ــ ١٣٨٥٤٥٥٩٣٧٩٩٧٦١٣٧٥

جدول ٣ــ٢ــ پيش بينی جمعيت استان اصفهان و شاخص های عمده از ١٣٨٥ تا ١٤٠٠ 

ميانگين رشد ساليانهميانگين سنینسبت جنسیجمعيت (هزار نفر) سال
١٣٨٥٤٥٥٩١ ــ٥٢٦/٤
١٣٩٤٨٢٦١ ٤/٨٢٩١/١٤
١٣٩٥٥١١٤١ ٤/٦٣١/٧١/١٧
١٤٥٣٧١١ ٤/٤٣٤/٥١/

 ساختمان سنی و جنسی جمعيت در استان 
جمعيت استان ما همانند کشورمان جمعيت جوانی محسوب می شود ولی ضريب جوانی در سال های اخير به نسبت سال های 

گذشته تفاوت کرده است. 
ضريب جوانی جمعيت استان برخالف سال های ٦٥ــ١٣٥٥ که روند روبه رشد داشته و تا ٤٤ درصد افزايش يافته، از سال 
١٣٦٧ روبه کاهش رفته و در سال ١٣٧٥ به ٣٦/٧ درصد و در سال ١٣٨٥ به ٢٢ رسيده است. کاهش ميزان مواليد در استان تحت تأثير 
افزايش آگاهی های مردم، رشد باسوادی و همچنين عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت و ساختار سنی جمعيت استان 

را متعادل تر ساخت. 
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فعاليت گروهی ٨ـ۲  
مقايسه  يکديگر  با   ١٣٧٥ ــ   ٨٥ دهٔه  دو  در  را  اصفهان  استان  جمعيتی  ويژگی های  سنی،  هرم  به  توجه  با  ١ــ 

کنيد. 

شکل ٢٣ــ٢ــ هرم سنی جمعيت استان اصفهان (مقايسه سال های ١٣٨٥ ــ ١٣٧٥)

با کاهش ضريب جوانی جمعيت و قرار گرفتن اين گروه جمعيتی در طبقات سنی باالتر، بر جمعيت فّعال استان (٦٤ــ١٥ سال) 
نياز  جمعيتی  گروه  اين  افزايش  رسيد.  جمعيت  درصد   ٧٢ به   ١٣٨٥ سال  در  استان  فّعال  جمعيت  که  به گونه ای  است؛  شده  افزوده 
به فرصت های شغلی را در استان به شدت افزايش داده است. از سوی ديگر، جمعيت باالی ٦٥ سال (جمعيت پير) در سال های اخير 
افزايش يافته و به ٥/٧ درصد جمعيت رسيده است. از آن جا که تعداد جمعيت فّعال استان نسبت به جمعيت مصرف کننده بيشتر است، 
چنانچه برای اين گروه فرصت های شغلی مناسب ايجاد شود، می تواند عالوه بر افزايش سطح رفاه خانواده ها، توسعه يافتگی استان 
را افزايش دهد. کاهش نرخ رشد جمعيت از دهٔه ٦٠ به بعد، از مهم ترين موفقّيت های برنامه های جمعيتی استان محسوب می شود ولی 
با  وجود اين، پيش بينی می شود که جمعيت استان در ١٥ سال آينده تا ١/٢ برابر جمعيت سال ١٣٨٥ افزايش يابد و به ٥/٤ ميليون نفر 

برسد. همچنين، جمعيت ميانسال و سالخورده مرتباً افزايش می يابد که اين امر برنامه های ويژٔه خود را نياز دارد. 
به نظر شما، چه برنامه هايی برای اين دو گروه بايد پيش بينی شود؟ در استان اصفهان، تفاوت زيادی بين جمعيت زنان و مردان 

درگروه های مختلف سنی وجود ندارد و تعادل نسبی بين تعداد آن ها ديده می شود. 
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بيشتر بدانيم  

شکل ٢٤ــ٢ــ انبوهی جمعيت در ميدان امام (نقش جهان) اصفهان

مهاجرت 
مهاجرت در استان اصفهان به دو شکل، مهاجرت های داخل استانی و مهاجرت های خارج استانی، انجام می گيرد. در طول 
سال های ٨٥ ــ ١٣٧٥ در استان ما مجموعاً بيش از چهارصدهزار نفر محّل سکونت خود را ترک و در محلی غير از اقامتگاه قبلی 
خود ساکن شده اند؛ از اين تعداد، ٥٣ درصد از استان خارج شده اند و بقيه بيشتر از روستاها به مناطق شهری مهاجرت کرده اند. 
همچنين، در اين مدت بيش از ٥٤٠ هزار نفر به استان ما مهاجرت کرده که ٦/٥ درصد آن ازخارج از کشور بوده اند که درنتيجه، 
استان ما را به صورت يکی از مهاجرپذيرترين استان های کشور درآورده است. عمدٔه اين مهاجران برای يافتن کار به استان اصفهان 

می آيند. 

بررسی وضعيت مهاجرت به استان اصفهان نشان می دهد که به ترتيب بيشترين مهاجران به استان از استان تهران 
٢٢ درصد، خوزستان ٢١ درصد، چهارمحال بختياری ٢١ درصد، فارس ٧ درصد و لرستان ٤ درصد بوده است. 
خارج شدگان از استان نيز بيشتر به استان های تهران، خوزستان، چهارمحال بختياری و فارس مهاجرت کرده اند (٣٥ 

درصد به تهران، ٩درصد خوزستان، ٨درصد به چهارمحال بختياری، ٧درصد به فارس و ٤ درصد به يزد). 



جغرافيای انسانی استان

٣٥

با آن که در طول سال های ٨٥ ــ ١٣٤٥ استان اصفهان همواره مهاجرپذير بوده است اما مقايسٔه شهرستان های مختلف نشان 
ـ ١٣٧٥ شهرستان برخوار و ميمه بيشترين مهاجرپذيری را  می دهد که وزن آنها در پذيرش مهاجر يکسان نيست. در فاصلٔه سال های ٨٥ـ 
به خود اختصاص داده و البته ساير مناطق صنعتی استان نيز عمدتاً مهاجرپذير بوده اند. در مقابل، مناطق کوهستانی (به ويژه فريدون شهر 

و فريدن) و مناطق حاشئه بيابان و کوير مهاجرفرست بوده اند؛ چرا؟ 

  شکل ٢٥ــ٢ــ نقشۀ ميزان مهاجرت بين شهرستان های استان 
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 برای مطالعه 
جدول ٤ــ٢ــ جمعيت استان اصفهان برحسب جنس و وضعيت سکونت ــ سال ١٣٨٦

روستايی شهری جمع جمع کل 
جمع جمع زن مرد جمع نام شهرستان 
٤٥٥٩٢٥٦٢٣٣٥٣٩٩٢٢٢٣٨٥٧٣٧٩٨٧٢٨٧٥٨٨٩استان اصفهان
١٩٨٦٥٤٢١اصفهان ١٩٧٤٩٦٨٦ ٢١٧٨٨٥٦٧١٩٧٩٧٥

٤٤٧اردستان  ٩٢٢٥٧١٢٢١٣٨٢٧٢٢٩١٧٤١
٣٥١٨٤١٧٨١١١٧٣٧٣١٦٩٣٤١٨٢٥دهاقان

٣٤٤٧٦١٧چادگان  ٩٥١٧٣٨١١٢٥٣٦٢١٩ ٢
٦٤٤٦٩٣٢٣٨٦٣٢تيران و کرون  ٨٣٢٣٦ ٤٤ ٨ ٥
٩آران و بيدگل ٤٩٢٤٦١٢٨٤٤٣٦٤٧٦٦٣٥١٣٨٥٦

١٣٤٩٣٨٧مبارکه  ٣ ٧٦٤٦٣١١ ٦١ ٩٢٨٨٢٩
٢٢٦٧٥٨١١٦١٦٢١١لنجان  ٥٩٤١٩١٨٢٣٤٩٣٦

٨٤گلپايگان  ٨١٤٢٦٧٢٤١٤ ٩٦٥٦٥٧١٨٤٢٤
٣کاشان  ٢٦٣٧١٥٥ ٨١٤٧٦٢٩٢٧٢٩ ٣٢٩٧٣٤
١٤٣٩شهرضا ٣٧٤٨٤١٦٩ ٦٢١١٥٢٥٢٨٥١٨

٢٣٢٦٤٤١٢فالورجان  ٨ ٦١١١٨٣٨١٤٥٥٩٦٨٧ ٤٨
٣٩٣٩٧١٩٢٧٢فريدون شهر ١٢٧١٨٨٧٧٢ ٥١٥
٨٣٦٨٩٤١٥٢٩٤٢١٦٣٨٣٨٤٤٧٩٨فريدن
٧٣سميرم ٤٥٣٦٧١٤٣٦٣٣١٣٦٩٨٩٣٥١٦٨

٢٨٧٢٦٥١٤٩٦٨٣١٣٧٥٨٢٢٧٧٥٤٢٩٧٢٣خمينی شهر
٢٧٩٧٧٨٤٣٥٩٢١٣٦١٨٦٢٤١٥٨٤٣٨١٩٤برخوار و ميمه

٤٤٥٥١٢٢٧٧٤٢١٧٧٧٣نطنز ٢٣٢١٤٣١٩
٢٨٢٤٣٥١٤٤نجف آباد ١١١٣٨٤١٩٢٥٣٧٥٥٢٨٦٧٥
٥٥٧٥٥٢٧٩٣٣٢٧٨٢٢٣٧١٤٦١٨٦نائين  ٩
٣٢٥٧٥١٦١٦٦١٦٣٤٩٢١٣١٣١١٢خوانسار ٢


