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

استان اصفهان در سه دهٔه گذشته به واسطٔه تحوالت اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری های بزرگ ملی و توسعه یافتگی، جمعیت 
غیربومی قابل توجهی را از سایر استان ها و حتی کشورهای دیگر به سوی خود جذب کرده است. به عالوه، رشد تولید محصوالت 
کشاورزی و وجود خدمات نسبتاً مناسب در تمامی زمینه ها از مهم ترین عوامل رشد جمعیت استان بوده است. تردیدی نیست که این 
عوامل در کنار افزایش طبیعی به رشد سریع جمعیت استان کمک کرده است. میانگین رشد جمعیت استان طّی دهٔه ٨٥ ــ 13٧٥ برابر 
با 1/٥ درصد بوده است. جمعیت موجود در استان اصفهان در تمامی نواحی به یک میزان پراکنده نشده اند. برخی از نواحی استان با 

وجود مساحت نه چندان زیاد، جمعیت زیادی را درخود جای داده اند؛ چرا؟ 

نائین

آران و بیدگل

اردستان

اصفهان

شهرضا

سمیرم

کاشان

فریدون شهر

گلپایگان
شاهین شهر و میمه

نجف آباد

مبارکه
تراکم نسبی جمعیت

)نفر در کیلومتر مربع(
٢٥ــ١
١00ــ٢6
٢00ــ١0١
٥00ــ٢0١
١000ــ٥0١

بیشتر از ١000

نطنز

خوانسار
فریدن برخوار

خمینی شهر
فالورجان

لنجان

دهاقان

چادگان
تیران و کرون

جمعیت استاندرس ششم

جمعیت استان اصفهان طبق آخرین سرشماری رسمی  در سال 1390 برابر با 4/٨٧9/2٥6 نفر بوده که ٨3/٥ درصد آن در نقاط 
شهری و بقیه در نقاط روستایی و عشایری سکونت داشته اند. در این سال شهرستان های اصفهان، کاشان، خمینی شهر و نجف آباد به 

ترتیب پرجمعیت ترین و شهرستان های خوانسار و چادگان به ترتیب کم جمعیت ترین شهرستان های استان بوده اند. 
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 برای مطالعه 

جدول ٢ــ٢ــ جمعیت و نرخ رشد جمعیت استان اصفهان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال های ٨٥ ــ ١٣٥٥ 

میانگین رشد جمعیت )درصد( جمعیت )هزار نفر( سال 

شهری و 
روستایی 

شهری و سال روستایی شهری 
روستایی 

روستایی شهری 

ــــــــ١3٥٥2١٥٨١٤٩١٦٦٧

٦٥٤/2٧٤/٦33/٤ــ ١3٦٥32٧٨23٤٦٩32١3٥٥

١/٨٨ -٧٥١/٨١2/20 ــ ١3٧٥3٩233١2٥٧٧١١3٦٥

0/١٤ -٨٥١/٥١١/٨٨ ــ ١3٨٥٤٥٥٩3٧٩٩٧٦0١3٧٥

جدول ٣ــ٢ــ پیش بینی جمعیت استان اصفهان و شاخص های عمده از ١٣٨٥ تا ١٤٠٠ 

میانگین رشد سالیانهمیانگین سنینسبت جنسیجمعیت )هزار نفر( سال

ــ١3٨٥٤٥٥٩١0٥2٦/٤

١3٩0٤٨2٦١0٤/٨2٩١/١٤

١3٩٥٥١١٤١0٤/٦3١/٧١/١٧

١٤00٥3٧١١0٤/٤3٤/٥١/00

 ساختمان سنی و جنسی جمعیت در استان 
جمعیت استان اصفهان برخالف سال های ٦٥ــ١3٥٥ که روند روبه رشد داشته و تا ٤٤ درصد افزایش یافته، از سال ١3٦٧ 
روبه کاهش رفته و در سال ١3٧٥ به 3٦/٧ درصد و در سال ١3٨٥به 22 درصد رسیده است که این مسأله در آینده مشکالتی را به 

دنبال خود داشت از جمله می توان به برهم خوردن تعادل جمعیتی در استان اشاره کرد. 
به تدریج دچار پیری خواهد شد و در نهایت مشکالت  پیدا کند، جمعیت استان  اگر سیاست کنترل جمعیت در استان ادامه 
دیگری دربرخواهد داشت. اساساً نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای باشد که هرم سنی استان به سمت سالمندی و کهنسالی حرکت 
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فعالیت گروهی ٨ـ2  

شکل ٢٣ــ٢ــ هرم سنی جمعیت استان اصفهان )مقایسه سال های ١٣8٥ ــ ١٣٧٥(

کند. زیرا این پدیده مانعی اصلی برسر راه توسعه اقتصادی استان خواهد بود. 
شکل ٢3ــ٢ هرم سنی جمعیت استان در سال های ٨٥   ــ ١3٧٥را نشان می دهد. قاعدٔه هرم سنی استان ما مانند بسیاری از 
استان های کشور، پهن است، اما سیاست های کنترل جمعیت سبب شد که تعداد موالید و نرخ رشد جمعیت کاهش یابد اگر این روند 
ادامه یابد به تدریج با کاهش جوانان و کم شدن نیروی فعال استان، در سال های آینده با پیری جمعیت مواجه خواهیم بود که یکی از 
آثار آن کاهش نیروی فعال استان است. به نظر شما پیری جمعیت چه پیامدهای منفی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان درپی 

خواهد داشت؟ 

١ــ با توجه به هرم سنی، ویژگی های جمعیتی استان اصفهان را در دو دهٔه ٨٥ ــ ١3٧٥ با یکدیگر مقایسه 
کنید.  



٣٤

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). 
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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 جمعیت استان اصفهان برحسب جنس و وضعیت سکونت ــ سال ١٣90

روستایی شهری جمع جمع کل 

جمع جمع زن مرد جمع نام شهرستان 

4٥٥92٥6233٥3992223٨٥٧3٧9٨٧2٨٧٥٨٨90استان اصفهان
19٨6٥421019٧4096٨6021٧٨٨٥6٧19٧9٧٥اصفهان

44٧0922٥٧12213٨2٧2291٧410اردستان 
3٥1٨41٧٨111٧3٧3169341٨2٥0دهاقان

344٧61٧09٥1٧3٨112٥3621902چادگان 
64469323٨6320٨32360440٨0٥تیران و کرون 
904924612٨44364٧663٥13٨٥6آران و بیدگل

13493٨٧030٧646311061092٨٨29مبارکه 
226٧٥٨116162110٥94191٨2034936لنجان 

٨40٨1426٧2414096٥6٥٧1٨424گلپایگان 
30263٧1٥٥00٨14٧6292٧290329٧34کاشان 
143903٧4٨416906211٥2٥02٨٥1٨شهرضا

232644120٨06111٨3٨14٥٥96٨٧04٨فالورجان 
3939٧192٧02012٧1٨٨٧٧20٥1٥فریدون شهر

٨36٨941٥29421603٨3٨044٧9٨فریدن
٧304٥36٧1436331369٨93٥16٨سمیرم

2٨٧26٥1496٨313٧٥٨22٧٧٥429٧23خمینی شهر
2٧9٧٧٨43٥921361٨6241٥٨43٨194برخوار و میمه

44٥٥122٧٧421٧٧٧3023214319نطنز
2٨243٥14401113٨4192٥3٧٥٥2٨6٧٥نجف آباد
٥٥٧٥٥2٧9332٧٨223٧1461٨609نائین 

32٥٧٥16166163492131311202خوانسار




