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در  ایراندر اقتصاد ملی  روستاییحوزه اقتصاد جایگاه  تولید و تحلیلی بر

 گذاری برای توسعه روستاییجهت سیاست 
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 چکیده 

یا  تولید است. برای محاسبهGDP 1ناخالص داخلی محصولشاخص های مهم دراقتصاد کالن کشور  ازیکی

 متحد که توسط سازمان ملل SNA"2"ملی  داریسیستم حسابالگوی  ملی معموال از داخلی یا ناخالص محصول

به روش  تجمیع شده ارزش افزوده بخش های اقتصادی  GDPدر واقع  .بکار می گیرندانتشار داده شده است 

در مقیاس  منطقه ) استانی ( درتولید بخش های اقتصاد برای محاسبه است . اگر الگوی حسابداری ملی تولید 

براساس اصل اقامت   GDPRتوانیم طبق تعریفبنامیم. می GDPRبکار بگیریم و آنرا  جغرافیایی کوچک تر

کوچک با مقیاس درسطح جغرافیایی فعالیت اقتصادی، درصورت فراهم بودن داده های آماری ، حساب تولید را 

است که  هاى اقتصادیسلسله فعالیت از اقتصاد روستایى حساب تولید. یعنی درحوزه روستایی محاسبه کنیمتر 

 انجام شود، درحیطه اقتصاد حوزه روستاییدر شود، بنابراین هرفعالیت اقتصادی کهانجام مى درحوزه روستایی

برای و هدفمند  ملی روستایی برگرفته از الگوی حسابداری جامع تولید اقتصاد حساب.روستایى قرار می گیرد

 ،معینبرای یک دوره زمانی  ،ییروستا هزدرحو های اقتصادفعالیت ارزش افزودهو محاسبه  مطالعه کمی و منظم

دارد،  عهدهکشور به نهای ملی در سطح کالبعبارت دیگر نقشی را که حسابدهد.نشان می را معموالً یک سال

دار است. با این تفاوت که تبدیل سطح جغرافیایی ملی، عهده ا در حوزه روستاییهمان نقش ر ییروستاحساب

که از نتایج حساب تولید حوزه  گزارشهای این یافته شامل می شود. فعالیت اقتصادی راروستایی حوزه  سطحدر

روستایی که توسط دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور 

سهم  1391در سال  دهدنشان می.یافته های تحقیق باشد می انجام گرفته است 1393الی  1391برای سالهای 

 1392این سهم برای سالهای و بوددارا  کشور اقتصادناخالص داخلی  درصد از تولید  6/26تولید درحوزه روستایی

 . استرسیده درصد 4/26درصد و  01/27به ترتیب به میزان  1393و 

                                                           
1 -1-GorssDomistic product 
2-System of National Accounts 
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 حساب های ملیاقتصاد روستایی ، ارزش افزوده ، تولید، بخش های اقتصادی و سیستم واژه های کلیدی : 

 مقدمه :  - 1

شود، بنابراین انجام مى حوزه روستاییاست که در  یهاى اقتصادى سلسله فعالیتیاقتصاد روستااز  منظور

می انجام  از آبادی های دارای سکونت خانوار وغیر سکونت خانوار اعم آبادیکه در محیط  اقتصادی هرفعالیت

، اقتصاد کشاورزید.کامالً متمایز هستنبا اقتصاد کشاورزی واژه این .می گیردى قراریدرحیطه اقتصادروستا ود،ش

زراعت، باغداری، مرغداری و دامداری و تولید  ، یعنیهاى اقتصادى وابسته به بخش کشاورزىصرفاً شامل فعالیت

است که در اقتصادی هاى فعالیتتمامی  ، شاملىیحال اینکه اقتصاد روستا است. کشاورزیسایر محصوالت 

زغال سنگ ،  استخراج معادن هایفعالیت ،نظیراز کشاورزىویاغیرکشاورزىاعمشود، انجام می ییروستاحوزه 

وسایل نقلیه و کاالهای فروشی(، تعمیر فروشی و خردهبازرگانی )عمده ، صنعت، ساختمان،نفت خام وگازطبیعی

هایی که توسط دولت در این حوزه فعالیتارتباطات، ونقل وداری، حملشخصی و خانگی، هتلداری و رستوران

ها خدمات آموزش، بهداشت و درمان، دامپزشکی و یا سایر فعالیت ارائهشود مانند امور عمومی و یا انجام می

ی مالی،خدمات مذهبی، فرهنگی و تفریحی، ورزشی و خدمات هاگریکار، واسطهوهای کسبمانند فعالیت

ساکن خانوارهای  تولیدکاالوخدمات که توسطکه های اقتصادی .بطور کلی تمام فعالیتاست عمومی و شخصی

شامل می شود.آنچه در  باشد صرف نظر اینکه مالکیت آن ملی یا دولتی و یا مالکیت خصوصییاغیرساکن روستا 

 حوزه روستایی است.در محدوده جغرافیایی ما اینجا مورد نظر

آبادی  باشد. طبق تعریفآبادی می 97538شهرو  1246مربع و تعداد  کیلومتر 1628792دارای  ایران   

یا  ، با حدود ثبتی یاعرفی مستقل وخارج ازمحدوده شهرها(2589)تعدادای است واقع دریک دهستانمحدوده

تشخیص ومعموالً دارای نام خاصی است. قابل انسان درتمام یا بخشی ازآن، آبادی دیگرکه به دلیل وجودفعالیت

کشاورزی و یاغیرکشاورزی واماکن محل فعالیت یا  شود و شامل اراضیجغرافیایی محسوب مییک نقطه آبادی

امثال  ، پاسگاه، ایستگاه راه آهن و سکونت انسان است. آبادی ممکن است یک ده، یک مزرعه،یک مکان،یک معدن

 آن باشد.

 محیط هایها وتوانو همچنین تفاوت در قابلیت ییآب و هوااقلیم به دلیل تنوع شرایط مناطق ایران  

 روستاها یکسان نبوده و خصوصیات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هر استاندرهای اقتصادی ، فعالیتزیستی

 پیش از این اشاره شود است ورت می گیرد.الزمبه همین علت مهاجرت ها ص متفاوت است استانهانسبت به دیگر

اما در تلقی می شد.زراعت و دامداری فعالیت ،  اقتصاد روستایی ایران، همچون بسیاری از کشورهادر گذشته 

http://wikiroosta.ir/اقتصاد_کشاورزی
http://wikiroosta.ir/اقتصاد_کشاورزی
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شد و ورو به ردرحوزه روستایی  رشته فعالیت خدمات نیزو ،صنعتی کشاورزی عالوه بر فعالیت دوره کنونی 

بخش می باشد . بخش اول : تحلیلی بر تولید و مصرف خانوار  بخش دوم  دواین گزارش در جایگاه ویژه ای دارد. 

 : مهاجرت و علت های آن .

 اقتصاد روستاییاهمیت  - 2

وضعیت و  روستانشینی،تولید و جمعیت روستایی، میزان  های مهم و تأثیرگذار دراقتصادیکی ازمؤلفه

عامل ترین می دانیم مهم است.  اقتصادی درنظرگرفتن تحوالتودرکنار آناشتغال  روستاییزندگیکیفیت 

 افرادمهاجرت درحوزه روستایی بیکاری است. تاکنون اقتصاد روستایی نتوانسته مازاد نیروی کارالخصوص 

داریم که درکشورنفردانش آموز  و سیصد و نه هزار میلیون 3بر تحصیالت عالی را جذب کند. اگر امروز بالغ

برای گذار ازمرحله آموزش در آینده نزدیک هستند. آن در جامعه روستایی مشغول تحصیل درصد 23 احدود

دیگری عوامل متعددی ع باالتر قطعا این تعداد نیز سیر سفر جامعه شهری در پیش خواهند گرفت.البته طدرمق

 عبارتند از:بطور کلی عوامل برخی از این  که مهاجرت روستائیان به شهرها را تحت تاثیر قرار دهد تواندمینیز 

 روستایی وشهری  اقتصاد درآمدی ازنعدم تو -

 از امکانات و تسهیالت مشابه خانوارهای شهری درخانوارهای روستایی عدم برخورداری  -

، بطور کلی بازده پائین تولید در حوزه استهالک دارایی های سرمایه درساختمان و ماشین آالت  -

 گذاریبازگشت سرمایهروستایی و طوالنی بودن زمان 

شهری  جامعه در کشاورزی ویعنی بخش های اقتصاد سنتی در بخشتفاوت درآمدها و دستمزدها  -

 خدمات بخش صنعت و پرداختی دستمزد در بخش 

 به فرهنگ روستایی  آمیز تحقیرنگرش و نگاه   -

  و یا پیروی از خانوار مهاجرت بدلیل تحصیل ویا آموزش -

 و زمین های حاصلخیزی  یآبمنابع عدم برخورداری از محدودیت آب و  -

 اختالف درآمد خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری -

 تحقیق و پوشش طرح  جامعه آماری -3

 اند جامعه آماری این  طرح می باشد. کلیه رشته فعالیت اقتصادی که در حوزه روستایی واقع شده

 پوشش جغرافیایی طرح :  - 4
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استان کشور  31دردارای سکونت خانوار و غیرسکونت خانوار آبادی  97538های اقتصادی درکلیه فعالیت

 پوشش این طرح می باشد . 

 تحقیق : روشمبانی نظری و  - 5

توسط SNAاست که  براساس سیستم حساب های ملی  ملیحسابداری از الگوی مبانی نظری این تحقیق 

یکی از روش ها ( است.  GDP 3معیاری برای اندازه گیری تولید ناخلص داخلی )سازمان ملل ارائه شده است و 

. بدست می آیدجمع ارزش افزوده بخش های اقتصادی  صلاز حا روش تولیداست که این متغیربرای محاسبه 

 .  است آن فعالیت ای ارزش افزوده ناخالص هر فعالیت اقتصادی برابر است با ارزش ستانده منهای مصرف واسطه

 ستانده = ارزش افزوده ناخالص –مصرف واسطه   - 1رابطه 

GDP یا یک منطقه است .برابر است با حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص کلیه تولید کنندگان مقیم آن کشور 

یا محصول ناخالص  GDPبنابراین اگر جمع ستانده و جمع مصرف واسطه فعالیت های اقتصادی را داشته باشیم 

داخلی برابر با ارزش همه کاالها و خدمات تولید شده در یک دوره منهای کاالها و خدمات مصرف شده در 

از رابطه زیر به دست   GDPدر اینصورت  خالص مالیات بر واردات می باشد.فرآیند تولید طی همان دوره بعالوه 

 می آید:

 GDPستانده =   -اسطه + مصرف و خالص مالیات بر واردات -2رابطه

 ( حاصل می شود:3(، تساوی )2( در تساوی )1با جایگزین کردن تساوی )

 GDP+ ارزش افزوده ناخالص =  خالص مالیات بر واردات -3رابطه 

گیری سطح تولید را اندازه GDP.ارزش افزوده ناخالص پس از کسر کارمزد احتسابی یا فیزیم می باشد

واسطه تواند مصرفیک کشور میتولید کند تا چه اندازه کند. سطح تولید از این نظر مهم است که تعیین میمی

 دهد. و نیز سطح اشتغال را تحت تأثیر قرار ای بخش های اقتصادی و یا چه میزان آن مصرف تقاضای نهایی شود

گذارد، البته این فقط یکی از عوامل که بر رفاه یک جامعه تأثیر میمصرف یکی از مهمترین عواملی است 

تواند اثرات عوامل دیگری نیز وجود دارد نظیر اکتشافات علمی و ابداعات که می البته مخارج کل بهمتعدد است و

ی بر رفاه تواند اثرات منفو جنگ که می د و یا عواملی نظیر فجایع طبیعیباشمثبتی بر سطح رفاه جامعه داشته

 باشد. جامعه داشته

                                                           
3-GorssDomistic product 
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در این پژوهش با توجه به ویژگی موضوع مورد مطالعه و همچنین تنوع شاخصها و : روش تحقیق - 1 -5

اطالعات ثبتی ، اسنادی وگردآوری آمار و  روش مطالعهوکاربردی،متغیرهای مختلف به لحاظ مفهومی 

، نتایج طرح های آماری بخش های صنعت ، معدن ،  و حساب تولید روستایی آمارحساب های ملی و  منطقه ای

آب ، برق و توزیع گازطبیعی و  سازمانبیالن عملکرد  کشاورزی ، هتل و رستوران ، حمل و نقل ، ساختمان ،

 سایر بخش های خدمات ، قانون بودجه کشور ، نتایج هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور می باشد.

 کار گرفته در این تحقیقتعاریف و اژه های ب

 : ـ ستانده 6

 وبرای تولید شدهیا بنگاه اقتصادی نهادی واحد  دریک که است ، کاالها و خدماتی) محصول( ستانده

 .گیردقرارمییا خود مصرفی بوده  وشده  مبادلهواحد  از آن درخارج استفاده

 :  مصرف واسطه  - 7

 فرایند تولید درآن یک در ی تولیدنهاده  صورت به که است کاالهاو خدماتی از ارزش عبارت واسطه مصرف

 در است ممکن کاالها و خدماتمصرف واسطه ای می باشد.  ثابت هایدارایی مصرف استثنایشوند، بهمی صرفم

 .شوندمصرفیا کامالً  داده فرایند تولید تغییر شکل

 شروند وبعضری  فرایند تولید دیگرر مری   ، مجدداً وارد یکستانده و تشکیل ها بعد از تغییر شکلازداده بعضی

 شوند.می در فرایند تولید مصرفطور کامل به، و اکثر خدمات دیگرنظیر برق

 ، تعمیررات نقرل  و ، حملارتباطات التحریر، ،لوازم، سوخت، آب، برقنظیر مواد اولیه و خدمات کاالها مصرف

در بخش صنعت شامل : مواد اولیه تولید و در بخش کشاورزی شامل : بذر، کود ،  و آالتوماشین ساختمان جزئی

 شود.می محسوب واسطه مصارف هاآن امثالهزینه کاشت ، داشت و برداشت و 

 :   GDPRیا  GDPناخالص داخلی  (تولیدمحصول )

که پرس از کسرر کارمزداحتسرابی یرا     اخالص داخلی حاصل جمع ارزش افزوده بخش های اقتصادیمحصول 

  باضافه خالص مالیات بر واردات می باشد. فیزیم
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 بخش اول : تحلیلی بر تولید اقتصاد حوزه روستایی 

    1391-93در طی سالهای  و تحلیلی بر اقتصاد حوزه روستایی کشور نتایج کلی طرح - 8

 و تومانمیلیارد 195814 ارزش بههای جاری به قیمتروستایی داخلی حوزه تولید ناخالصکل1391سال -

  باشدمی کشورتولید درصد 6/26معادل

 میلیون تومان  9روستاییحوزه تولید سرانه   -

 میلیون تومان است. 3/3تولید سرانه کشاورزی خانوارهای روستایی   -

 میلیون تومان می باشد.  8/5با تولید سرانه کشاورزی حوزه روستایی اختالف تولید سرانه  -

این ارقام نشان می دهد که بخشی از فعالیت اقتصادی درحوزه روستایی جزء درآمد ملی مانند : نفت ، معادن 

 طال ، مس و.. که تحت انحصار و مالکیت دولت می باشد و برخی از درآمد در حوزه روستایی متعلق به مالکان

شهری صاحب سرمایه می باشد. به عبارات دیگر می توان نتیجه گرفت ، آنچه نصیب درآمد ساکنان روستایی  

 می شود درآمد حاصل از بخش کشاورزی است.

و  تومان میلیارد273781 ارزشهای جاری به داخلی حوزه روستایی به قیمت تولید ناخالصکل1392سال -

میلیون تومان و تولید سرانه کشاورزی 8/12روستایی حوزهتولید سرانه  .باشددرصد تولید کشورمی 1/27معادل

میلیون تومان می  9/7میلیون تومان است. اختالف تولید سرانه با تولید سرانه کشاورزی 8/4خانوارهای روستایی 

 باشد. 

و  تومانمیلیارد  303571 ارزش های جاری بهداخلی حوزه روستایی به قیمت کل تولید ناخالص1393سال  -

میلیون تومان و تولید سرانه کشاورزی 2/14تولید سرانه حوزه روستایی .باشددرصد تولیدکشورمی 4/26معادل

 3/8با تولید سرانه کشاورزی اقتصاد روستایی میلیون تومان است. اختالف تولید سرانه 8/5خانوارهای روستایی 

 میلیون تومان می باشد. 
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 کشور روستایی حوزه اقتصاد بانفت داخلی ناخالص تولید و اقتصادی های بخش افزوده ارزش -1جدول

 ریال میلیارد 91-1393 سال

 ارزش افزوده ارزش افزوده ارزش افزوده  

 1393سال  1392سال  1391سال  فعالیت های اقتصادی 

 میلیارد ریال میلیارد ریال میلیارد ریال  

 1247568 1037765 705810 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 49625 38013 25818 ماهیگیری

 717998 808928 530936 معدن

 423659 365923 308065 صنعت

 109645 74650 74684 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 

 33831 33129 28057 ساختمان 

 159184 73578 58784 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 18086 4359 2999 هتل و رستوران 

 67267 77372 33072 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 6265 7981 7496 های مالیواسطه گری

 91797 84978 66810 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 27242 29686 41576 اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی

 46550 65290 43565 آموزش

 9783 11976 8967 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 4638 4619 3691 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 3013136 2718246 1940330 جمع

 22577 19571 17812 خالص مالیات بر واردات

 3035714 2737818 1958142 تولید ناخالص داخلی 

 . محاسبات توسط محققهای اقتصادی مرکز آمار ایران وپژوهشکده ی آمارمنبع : حساب های اقتصاد روستایی دفتر حساب 
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  کشور روستایی جامعهدر  کشاورزی بخش سرانه افزوده ارزش وناخالص داخلی سرانه  تولیدمقایسه  - 2جدول 

 ریال میلیون/ نفر

 سرانه سرانه سرانه  

 1393سال  1392سال  1391سال  شرح

  

نفر / میلیون 

 نفر / میلیون ریال ریال

نفر / میلیون 

 ریال

 77856000 76942000 76038000 جمعیت کل کشور 

 56408000 55506000 54612000 جمعیت شهری 

 21448000 21436000 21426000 جمعیت روستایی

 148 132 97 تولید ناخالص داخلی کشور سرانه 

 150 133 99 تولید ناخالص داخلی اقتصادشهری سرانه  

 142 128 91 تولید ناخالص داخلی حوزه روستایی سرانه  

 58 48 33  خانوارهای روستایی ارزش افزوده بخش کشاورزیسرانه 

 38 35 29 روستایی خانوارهای سرانه مصرف کاالها و خدمات هزینه 

 8/3 7/9 5/8 اختالف تولید سرانه با ارزش افزوده بخش کشاورزی سرانه روستایی 

 .محاسبات توسط محققمنبع : حساب های اقتصاد روستایی دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران 

 : کلی  نتیجه گیری

مربوط به بخش استخراج  1392علت کاهش تولیدناخالص داخلی حوزه روستایی در سال نتایج طرح: براساس  

مالحظه می شود. تولید بخش معادن کشور در نفت خام و گاز طبیعی بخاطر تحریم اقتصادی است.همانگونه که 

جز منابع ملی محسوب می شود. همچنین بخش لی ارزش افزوده حاصل آن و حوزه روستایی انجام می گیرد

کشاورزی ، عمده فروشی و خرده فروشی اگر چه در های صنعت ، ماهیگیری و حتی بخشی از فعالیت های 

نصیب مالکان و صاحبان بنگاه  نیز ارزش افزوده اینگونه فعالیت هاید اما منابع و نحوزه روستایی تولید می شو

.به عبارت دیگر می توانیم چنین قضاوت کنیم تولید ناخالص داخلی حوزه دنشو ها در جامعه شهری می
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روستایی که نصیب خانوارهای روستایی می شود، همان درآمد حاصل از بخش کشاورزی است.این رقم در 

 سرانه ه می شود که اختالف تولید سرانه حوزه روستایی با تولیداتظشده است و مالحنشان داده  2جدول 

. در میلیون تومان می باشد 3/8و  9/7،  8/5 به میزان  به ترتیب 1393و  1392،  1391بخش کشاورزی در سال 

 باشد.  می درصد 26به  1395و در سال درصد 28جمعیت به میزان  کل حالیکه جمیعت روستایی نسبت به 

 

 مصرف سرانه خانوارهای روستایی 

منظور از مصرف سرانه خانوارهای روستایی عبارت از : هزینه نهایی سرانه خانوارهای بابت کاالهای  خوراکی   

و غیرخوراکی که شامل : پوشاک ، هزینه سوخت ، روشنایی و هزینه مسکن ؛ بهداشت و درمان ،آموزش و 

مصرف یک سال تمام می باشد. تحصیل و خرید کاالهای شخصی و خانگی و سایر در یک دوره  زمانی معموال 

میلیون تومان می باشد.اگرتفاوت درآمد  8/3و  5/3،  9/2سرانه خانوارهای روستایی در این سالها به ترتیب 

عایداتی که  درآمد و یا سرانه کشاورزی با سرانه مصرفی خانوارهای روستایی محاسبه کنیم ، مالحظه می شود

 به 1391سال هزار تومان  300از عد برای خانوارهای روستایی ببه عنوان پس انداز یا مصرف در دوره 

    رهای روستایی است.ایعنی نا اطمینانی پس انداز در خانو.را نشان می دهد1393در سال میلیون تومان 4/1
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 درآمد خانوار درآمد خانوار سال
نسبت درآمدی 

 شکاف درآمدی خانوارروستایی

 روستایی شهری  
به خانوارشهری ) 

 درصد درصد(

    52.63 

    65.68 

    68.79 

    62.94 

    60.09 

    58.54 

    55.57 

    52.65 

    44.78 

    48.61 

    49.27 

    48.79 

    49.54 

    37.07 

    32.19 

    31.02 

    37.77 

 منبع : نتایج هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی . محاسبات توسط محقق
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 درآمد خانوار درآمد خانوار سال
نسبت درآمدی 

 شکاف درآمدی خانوارروستایی

 به خانوارشهری ) درصد( روستایی شهری  
 درصد

1370 2840826 1563125 55 45 

1371 3541277 1973838 55.7 44.3 

1372 4425611 2279764 51.5 48.5 

1373 5729732 3293498 57.5 42.5 

1374 7368243 4561348 61.9 38.1 

1375 9879358 5865027 59.4 40.6 

1376 12115656 7444816 61.5 38.6 

1377 15151894 9367760 61.8 38.2 

1378 18564952 11561534 62.3 37.7 

1379 22387725 13047411 58.3 41.7 

1380 25831527 15200149 58.8 41.2 

1381 33104868 19002610 57.4 42.6 

1382 39202427 24040421 61.3 38.7 

1383 47267784 27883656 59 41 

1384 53678282 34474686 64.2 35.8 

1385 65509108 39128830 59.7 40.3 

1386 77994257 47106949 60.4 39.6 

1387 88219386 48423874 54.9 45.1 

1388 93602834 52437600 56 44 

1389 106155974 59336875 55.9 44.1 

1390 130301445 79726948 61.2 38.8 

1391 167241442 101281362 60.6 39.4 

1392 204410079 120955278 59.2 40.8 

1393 241318000 139051000 57.6 42.4 

1394 278872000 161038000 57.7 42.3 

1395 317210000 176866000 55.8 44.2 

 منبع : نتایج هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی . محاسبات توسط محقق
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 بخش در تولید ناخالص داخلی حوزه روستایی هر سهم ارزش افزوده 

کشاورزی . بخش دهدنشان می 1393حساب تولید اقتصاد روستایی در سال های تحقیق براساس محاسبات فتهیا

یعنی عمده فعالیت کشاورزی در  را دارا می باشدکشور کشاورزی درصد از ارزش افزوده  1/88در حوزه روستایی

در حوزه روستایی  اقتصادی هایهمچنین سهم ارزش افزوده هریک از فعالیت حوزه روستایی صورت می گیرد.

درصد، تأمین آب، برق و  1/24درصد، صنعت  9/72معدنبخش  درصد، 6/87ماهیگیری بخش  رت است: عبا

درصد،  2/9فروشی، تعمیر وسایل نقلیه فروشی و خردهدرصد، عمده9/6درصد، ساختمان3/13توزیع گاز طبیعی 

درصد،  8/2ی مالی گرهادرصد، واسطه7/6و نقل، انبارداری و ارتباطات درصد، حمل  8/14هتل و رستوران 

درصد،  5درصد، اداره امور عمومی، دفاعی و تأمین اجتماعی اجباری 7/6و کار  مستغالت، کرایه و خدمات کسب

درصد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و  6/2درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی  9/12آموزش 

 .درصد5/2خانگی 

 درصد 91-1393 سال کشور کل تولید به نسبت روستایی حوزه اقتصاد های بخش افزوده ارزش سهم - 3جدول    

 سهم ارزش افزوده  سهم ارزش افزوده  سهم ارزش افزوده   
 1393سال  1392سال  1391سال  فعالیت های اقتصادی 

 درصد درصد درصد  

 88.1 83.7 93.7 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 87.6 87.9 86.3 ماهیگیری

 72.9 72.7 72.0 معدن

 24.1 24.4 27.3 صنعت

 13.3 10.1 15.0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 

 6.9 6.6 7.2 ساختمان 

 9.2 5.0 5.6 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 14.8 4.3 4.2 هتل و رستوران 

 6.7 9.9 5.6 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 2.8 3.7 3.7 های مالیواسطه گری

 6.7 7.0 7.2 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 5.0 7.0 12.9 اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی

 12.9 23.2 17.7 آموزش

 2.6 3.9 3.9 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 2.5 2.9 3.0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 26.3 27.0 26.6 جمع

 46.8 37.1 26.1 مالیات بر وارداتخالص 

 26.4 27.0 26.6 تولید ناخالص داخلی 

 محاسبات توسط محقق –منبع : اطالعات حساب های منطقه ای و  نتایج طرح های آماری مرکز آمار ایران 
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 تولید ناخالص داخلی حوزه روستایی ساختار 

میلیارد ریال 3035713 اقتصاد در حوزه روستایی بالغ برناخالص  میزان تولیدهای تحقیق براساس محاسبات فتهیا

درصد از  1/41کشاورزی در حوزه روستایی بخشارزش افزوده سهم که از این رقم  : می باشد 1393در سال 

 بخش های اقتصادی سایررا به خود اختصاص داده و همچنین سهم ارزش افزوده تولید ناخالص حوزه روستایی 

درصد، تأمین آب، برق و  14درصد، صنعت  7/23درصد، معدن6/1در حوزه روستایی عبارت است از: ماهیگیری 

درصد،  2/5فروشی، تعمیر وسایل نقلیه فروشی و خردهدرصد، عمده1/1درصد، ساختمان6/3توزیع گاز طبیعی 

درصد،  2/0گرهای مالی سطهدرصد، وا2/2و نقل، انبارداری و ارتباطات درصد، حمل  6/0هتل و رستوران 

درصد،  9/0درصد، اداره امور عمومی، دفاعی و تأمین اجتماعی اجباری 3و کار  مستغالت، کرایه و خدمات کسب

درصد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و  3/0درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی  5/1آموزش 

 .درصد2/0خانگی 
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های یتبه تفکیک رشته فعالبه قیمت جاری  روستایی و شهری های اقتصادبخش کل کشور و  بخش های اقتصادی افزودهارزش :1-3جدول

) ارزش میلیارد ریال(3391اقتصادی در سال   

هر سهم  

بخش اقتصاد 

روستایی 

 درصد(

افزوده ارزش

های بخش

اقتصاد 

--روستایی

 میلیارد ریال

افزوده ارزش

های بخش

اقتصاد شهری 

میلیارد --

 ریال

افزوده ارزش

های بخش

اقتصاد کل 

میلیارد -کشور

 بخش های اقتصادی ریال

 کشاورزی، شکار و جنگلداری 1416652 169084 1247568 41.1

 ماهیگیری 56643 7018 49625 1.6

 معدن 985188 267190 717998 23.7

 صنعت 1759892 1336233 423659 14.0

 تأمین آب، برق و گاز طبیعی  822926 713281 109645 3.6

 ساختمان  488366 454535 33831 1.1

 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها 1729439 1570255 159184 5.2

 هتل و رستوران  121878 103792 18086 0.6

 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 1007722 940455 67267 2.2

 های مالیواسطه گری 220159 213894 6265 0.2

 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار 1360954 1269157 91797 3.0

 اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی 547891 520649 27242 0.9

 آموزش 361435 314885 46550 1.5

 بهداشت و مددکاری اجتماعی  373890 364107 9783 0.3

 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 185884 181246 4638 0.2

 جمع 11438919 8425781 3013138 99.3

 خالص مالیات بر واردات 48251 25676 22575 0.7

 تولید ناخالص داخلی  11487170 8451457 3035713 100

سبه توسط محققامح مرکز آمار ایرانو حورزه روستایی های ملی، حساب نتایج ماخذ:   
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 مقایسه تطبیقی ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک فعالیت های تولیدی و خدماتی 

اقتصاد حوزه روستایی در مقایسه با اقتصاد شهری در ها ازنتایج تحقیق نوع تولیداتدیگر یافتهیکی 

درصد ارزش افزوده  6/81به میزان  1391است.بطوریکه مشاهده می شود.در اقتصاد حوزه روستایی در سال 

 4/18و ) کاالهای و محصوالت کشاورزی ، معدنی ، صنعتی و ساختمان (مربوط به فعالیت تولید کاال بوده 

) هتل و رستوان ، تامین آب ، برق و گاز طبیعی ، حمل و نقل  به بخش خدمات درصد ارزش افزوده آن مربوط

، واسطه گریهای مالی ، امور عمومی ، بازرگانی ، مستغالت و خدمات کسب و کار ، آموزش ، بهداشت و سایر 

و  درصد 3/78و  3/83کاالها به تریبت سهم تولید 1393و  1392می باشد. همچنین این سهم در سال  خدمات

 درصد می باشد.   7/21و  7/16سهم ارزش افزوده خدمات 

 )درصد(  1391مناطق شهری و روستایی در سال در جامعه  های اقتصادی به تفکیک تولیدی وخدماتیسهم ارزش افزوده بخش - 4جدول 

سهم ارزش افزوده رشته 

 های خدماتیفعالیت

سهم ارزش افزوده رشته 

 های تولیدیفعالیت

فزوده کل سهم ارزش ا

 شرح هارشته فعالیت

 اقتصادی کل کشور  100 41.3 58.7

 اقتصاد شهری  100 26.7 73.3

 اقتصاد روستایی  100 81.6 18.4

 محاسبات توسط محقق –منبع : اطالعات حساب های منطقه ای و  نتایج طرح های آماری مرکز آمار ایران 

 

درصد()2139تفکیک تولیدی و خدماتی در مناطق شهری و روستایی در سال های اقتصادی به افزوده بخشسهم ارزش: 5جدول   

 شرح کل  تولید ) درصد ( خدمات ) درصد (

 اقتصادی کل کشور  100.0 43.4 56.6

 اقتصاد شهری  100.0 28.7 71.3

 اقتصاد روستایی  100.0 83.3 16.7

توسط محقق محاسبه مرکز آمار ایران حساب تولید روستایی  های ملی،ماخذ: حساب  
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در اقتصاد  تولید و خدماتهای بخشسهم  :4-3نمودار 

 )درصد(1391سال روستایی 

نمودار 

سال  اقتصاد شهری در تولید و خدمات  هایبخشسهم :3-5

 )درصد(1391

 

درصد()3139های اقتصادی به تفکیک تولیدی و خدماتی در مناطق شهری و روستایی در سال افزوده بخشسهم ارزش6جدول  

 شرح کل  تولید ) درصد ( خدمات ) درصد (

 اقتصادی کل کشور  100.0 41.0 59.0

 اقتصاد شهری  100.0 26.4 73.6

 اقتصاد روستایی  100.0 81.5 18.5

های ملی، مرکز آمار ایرانماخذ: طرح حساب  

نمودار 

سال  در اقتصاد روستایی تولید و خدماتهای بخشسهم  :3-4

 )درصد( 1393

نمودار 

سال  اقتصاد شهری در تولید و خدمات  هایبخشسهم :3-4

 )درصد(1393

خدمات 
(  درصد)

16/7

تولید 
(  درصد)

83/3

) خدمات 
(درصد

(درصد ) تولید 

خدمات 
درصد)
 )71/3

تولید 
درصد)
) خدمات 28/7( 

(درصد

(درصد ) تولید 

خدمات 
(  درصد)

18/5

تولید 
(  درصد)

81/5

) خدمات 
(درصد

(درصد ) تولید 

خدمات 
درصد)

 )…

تولید
درصد)

) خدمات …( 
(درصد

(درصد) تولید 
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 تولید ناخالص داخلی اقتصاد حوزه روستایی در استانهای کشور 

استان های کشور به تفکیک شهری و روستایی می  با نفت ناخالص داخلیمحصول یا تولید  7 - نتایج جدول 

باشد . یافته های تحقیق نشان می دهد که استان کهکیلویه و بویراحمد سهم تولید اقتصادی روستایی به میزان  

درصد تولید در حوزه روستایی صورت می گیرد که عمده ارزش افزوده  7/59درصد و ایالم نیز به میزان   4/77

نفت خام و گاز طبیعی در حوزه روستایی است. درحالیکه این استان ها به لحاظ  خراجاست آن مربوط بخش

قرار دارند.همچنین استان خوزستان نیز بواسطه  از حد متوسط  ائین ترپدرآمدی خانوارها از میانگین جامعه 

درصد   3/53 ادلمعتولید ناخالص داخلی در اقتصاد روستایی یعنی  استان معادن نفت خام و گاز طبیعی سومین

 را دارا می باشد.و کم ترین تولید اقتصاد روستایی مربوط به استان تهران می باشد.

 اردمیلی 7920بالغ بر  1393استان کشور در سال  31میانگین تولید ناخالص داخلی اقتصاد حوزه روستایی 

 اقتصاد روستایی استان ها به شرح زیر می باشد: نتومان می باشد. باالترین سهم تولید از میانگی

همچین دیگر  را دارد. استان خوزستان به لحاط وجود چاه های نفت باالترین سهم تولید در اقتصاد روستایی

 حوزه روستایی نسبت به میانگین تولید جامعه اقتصاد روستایی عبارتند از :در  استان ها نیز سهم تولید 

 اقتصاد روستایی تولید درصد بیشتر از میانگین  4استان آذربایجان شرقی  -

 اقتصاد روستایی تولید درصد بیشتر از میانگین 38اصفهان  -

 اقتصاد روستایی تولید درصد بیشتر از میانگین 26بوشهر  -

 اقتصاد روستاییتولید درصد بیشتر از میانگین  96تهران  -

 اقتصاد روستایی تولید نگیندرصد بیشتر از میا 68خراسان رضوی  -

 اقتصاد روستایی تولید درصد بیشتر از میانگین 77فارس  -

 اقتصاد روستاییتولید درصد بیشتر از میانگین  79کرمان  -

 اقتصاد روستاییتولید درصد بیشتر از میانگین  23یراحمد وکهکیلویه و ب -

 اقتصاد روستایی تولید درصد بیشتر از میانگین 54مازندران  -

 میزان تولید اقتصاد روستایی از میانگین تولید اقتصاد روستایی مربوط به استان های :ترین  کم همچنین

 و سایر استان ها عبارتند از :درصد میانگین تولید اقتصاد روستایی را دارا می باشد. 18 فقطاستان قم  -

 میانگین تولید اقتصاد روستایی  از درصد 29خراسان شمالی  -
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 میانگین تولید اقتصاد روستایی از د درص30استان سمنان  -

 میانگین تولید اقتصاد روستایی از درصد 25چهارمحال و بختیاری  -

 میانگین تولید اقتصاد روستایی  از درصد27خراسان جنوبی  -

 نسبت به تولید اقتصاد روستایی هااستاناقتصاد حوزه روستایی سهم تولید ناخالص داخلی 

 1393سال  کشور در 

میلیارد ریال ، سهم استان آذربایجان شرقی  3035713تولید  اقتصاد روستایی کشور به ارزش از میزان 

 5/1درصد ، البرز  4/4درصد ، اصفهان  7/1درصد ، استان اردبیل  8/2درصد ، اذربایجان غربی  3/3

 9/0ی درصد ، خراسانی جنوب 8/0درصد، استان چهارمحال بختیاری  3/6درصد ، تهران  4درصد ، بوشهر 

درصد ، استان  5/19درصد ، خوزستان  9/0درصد ، استان خراسان شمالی  4.5درصد ، خراسان رضوی 

درصد ،  7/5درصد ، فراس  2درصد ، استان سیستان و بلوچستان  1درصد ، استان سمنان  3/1زنجان 

درصد ،  2شاه درصد ،کرمان 7/5درصد ، کرمان  3/1درصد ، استان کردستان  6/0درصد ، قم  9/1قزوین 

درصد  9/4درصد ، مازندران  7/1درصد ، لرستان  5/2درصد ، گیالن  8/1درصد ، گلستان  9/3کهکیلویه 

درصد و  5/2درصد ، استان یزد  2/2درصد ، استان همدان  8/2درصد ، هرمزگان  3/2، مرکزی 

 درصد می باشد. 7/0فرامنطقه

 سرانه روستایی  کشاورزی  یی و ارزش افزودهمقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصاد روستا

میلیون  117بیشترین ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی مربوط به استان البرز  9براساس اطالعات جدول  

 ریال 

 میلیون ریال می باشد.  196میلیون ریال و استان قم  103میلیون ریال ، قزوین  115استان سمنان 

 363میلیون ریال ،؛ بوشهر  452اقتصاد روستایی مربوط به استان خوزستان همچنین بیشترین سرانه تولید 

میلیون ریال می باشد. که این استانها عمده ارزش افزوده آنها  379میلیون ریال و استان کهکیلویه و بویراحمد 

 .وجود منابع نفت و گاز طبیعی است
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 1393سال  میلیون ریال /درصد –به تفکیک روستایی و شهری  ها کل استان اقتصاد با نفت تولید ناخالص داخلی - 7جدول 

 استان ها

 کل تولید استان

 ) میلیون ریال (

 تولید حوزه شهری 

 ) میلیون ریال (

 حوزه روستایی در  تولید 

 ) میلیون ریال (

نسبت به روستایی اقتصاد سهم 

 کل  تولید

 () درصد 

 26.4 3035713486 8474033334 11487169820 جمع

 25.5 101293706 296459787 397753493 آذربايجان شرقي

 32.9 84010075 171484507 255494582 آذربايجان غربي

 38.4 50159408 80437007 130596415 اردبيل

 17.5 134509505 632077942 766587448 اصفهان

 11.4 44658614 347600273 392258887 البرز

 59.7 52273400 35272118 87545519 ايالم

 27.5 122892813 323308410 446201223 بوشهر

 7.0 190578910 2520438486 2711017396 تهران

 31.2 24671753 54288990 78960743 چهارمحال بختياري

 40.5 25952600 38138318 64090918 خراسان جنوبي

 25.2 163659450 486155691 649815141 خراسان رضوي

 38.3 28401026 45826610 74227636 خراسان شمالي

 53.3 591726345 519480747 1111207092 خوزستان

 35.2 39557023 72900740 112457763 زنجان

 28.5 29638723 74395600 104034323 سمنان

 36.1 59301824 104764160 164065984 سيستان وبلوچستان

 30.4 171800649 394206444 566007093 فارس

 32.2 58600304 123423947 182024252 قزوين

 15.1 17472168 98266992 115739161 قم

 33.5 40527581 80555789 121083370 كردستان

 44.5 173651929 216432512 390084442 كرمان

 27.9 59703103 154257705 213960808 كرمانشاه

 77.4 119101374 34759200 153860573 كهگيلويه و بويراحمد

 36.0 53295925 94597904 147893829 گلستان

 29.7 76858569 181897479 258756048 گيالن

 34.3 50335333 96305272 146640605 لرستان

 37.4 150023048 250846245 400869293 مازندران

 26.5 70076960 194511505 264588465 مركزي

 28.4 84964637 214136287 299100924 هرمزگان

 36.9 67187463 114776042 181963505 همدان

 32.3 76252265 159758501 236010765 يزد

 - 22577000 262272124 262272124 فرامنطه

 محاسبات توسط محقق –ماخذ : حساب تولید اقتصاد روستایی مرکز امار ایران 
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 1393 میلیون ریال /درصد سال –تولید ناخالص داخلی اقتصاد روستایی به تفکیک استان ها سهم  – 8جدول 

 استان ها

 سهم اقتصاد روستایی  تولید حوزه روستایی

 ) میلیون ریال ( () درصدهر استان 

 100 3035713486 جمع

 3.34 101293706 آذربايجان شرقي

 2.77 84010075 آذربايجان غربي

 1.65 50159408 اردبيل

 4.43 134509505 اصفهان

 1.47 44658614 البرز

 1.72 52273400 ايالم

 4.05 122892813 بوشهر

 6.28 190578910 تهران

 0.81 24671753 چهارمحال بختياري

 0.85 25952600 خراسان جنوبي

 5.39 163659450 خراسان رضوي

 0.94 28401026 خراسان شمالي

 19.49 591726345 خوزستان

 1.30 39557023 زنجان

 0.98 29638723 سمنان

 1.95 59301824 سيستان وبلوچستان

 5.66 171800649 فارس

 1.93 58600304 قزوين

 0.58 17472168 قم

 1.34 40527581 كردستان

 5.72 173651929 كرمان

 1.97 59703103 كرمانشاه

 3.92 119101374 كهگيلويه و بويراحمد

 1.76 53295925 گلستان

 2.53 76858569 گيالن

 1.66 50335333 لرستان

 4.94 150023048 مازندران

 2.31 70076960 مركزي

 2.80 84964637 هرمزگان

 2.21 67187463 همدان

 2.51 76252265 يزد

 0.74 22577000 فرامنطه
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تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصاد روستایی و ارزش افزوده بخش کشاورزی سرانه اقتصاد روستایی به تفکیک استان  -9جدول 

 1393میلیون ریال سال  –ها 

 / نفرجمعیت روستایی استانها

تولید ناخالص  داخلی سرانه 

 میلیون ریال /اقتصاد روستایی

ارزش افزوده سرانه کشاورزی  

 / میلیون ریالروستایی

 47 89 1138000 آذربایجان شرقی

 50 72 1167000 آذربایجان غربی

 88 118 425000 اردبیل

 60 193 698000 اصفهان

 117 191 234000 البرز

 69 260 201000 ایالم

 43 363 339000 بوشهر

 60 220 867000 تهران

 45 67 371000 چهارمحال بختیاری

 52 81 320000 خراسان جنوبی

 55 98 1673000 خراسان رضوی

 44 67 427000 خراسان شمالی

 52 452 1308000 خوزستان

 70 106 372000 زنجان

 115 202 147000 سمنان

 21 44 1343000 سیستان وبلوچستان

 80 122 1403000 فارس

 103 193 304000 قزوین

 196 312 56000 قم

 57 83 488000 کردستان

 75 137 1265000 کرمان

 65 104 576000 کرمانشاه

 38 379 314000 کهگیلویه و بویراحمد

 39 59 896000 گلستان

 41 80 959000 گیالن

 53 73 690000 لرستان

 66 106 1412000 مازندران

 92 201 348000 مرکزی

 32 103 825000 هرمزگان

 67 93 723000 همدان

 74 212 359000 یزد

 منبع : سالنامه آماری کشور و حساب تولید اقتصاد روستایی مرکز آمار ایران محاسبات توسط محقق
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 :یجه گیری تنخالصه و 

.افزایش تولید، اشتغال و کیفیت زندگی است داخلی مولفه های مهم در اقتصاد مقاومتی توجه به تولید  ازیکی  

نتوانسته مازاد ایران تاکنون اقتصاد روستایی از آنجاکه است.  های مهم و تاثیرگذار دراقتصاد روستاییاز مولفه

که در کشور  انآموزدانشکل از انتظار می رود ژه افراد دارای تحصیالت عالی را جذب کند. وی نیروی کار و به

باعث  عالیافزایش تقاضای تحصیالت با توجه به  مشغول تحصیل هستند در آینده نزدیک جامعه روستایی

تولید ناخالص داخلی کل 1391دهد در سال ها نشان میافزایش مهاجرت از روستاها خواهد شد. نتایج بررسی

درصد تولید کشور بوده است. 26/ 6میلیارد تومان و معادل195814ری به ارزش های جاحوزه روستایی به قیمت

میلیون تومان  3/ 3میلیون تومان و تولید سرانه کشاورزی خانوارهای روستایی  9تولید سرانه حوزه روستایی 

نیز  1392میلیون تومان است. در سال 5/ 7است. اختالف تولید سرانه حوزه روستایی با تولید سرانه کشاورزی 

/ 8تولید سرانه حوزه روستاییو درصد تولید کشور 27/ 1میلیارد تومان و معادل 273781تولید به ارزش کل 

میلیون تومان است. اختالف تولید سرانه با  4/ 8میلیون تومان و تولید سرانه کشاورزی خانوارهای روستایی 12

های جاری به کل تولید حوزه روستایی به قیمت 1393میلیون تومان است. در سال  7/ 9تولید سرانه کشاورزی 

میلیون 14نیز درصد تولید کشور است. تولید سرانه حوزه روستایی 26/ 4میلیارد تومان و معادل 303571ارزش 

میلیون تومان است. اختالف تولید سرانه با تولید سرانه  5/ 8تومان و تولید سرانه کشاورزی خانوارهای روستایی 

 1391توان به این صورت خالصه کرد که در سال میلیون تومان است. مطالب ذکر شده را می 8 /3کشاورزی 

 هادرصد بوده و این سهم برای سال26/ 6سهم تولید در حوزه روستایی از تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور 

 درصد رسیده است. 26/ 4درصد و  27/ 01به ترتیب به میزان  1393و  1392

 27/ 8، 28/ 1به ترتیب  93و  92، 91های دیگر نسبت جمعیت روستایی به جمعیت کل کشور در سالاز طرف 

درصد بوده است. بنابراین سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور دارای روند نزولی بوده و در تمام  27/ 5و 

های تعدادی از فعالیتها سهم تولید روستایی از سهم جمعیت روستایی کمتر بوده است. اگرچه این سال

شود اما منافع آنها به ساکنان روستاها اختصاص ندارد. تولید اقتصادی در حوزه جغرافیایی روستاها انجام می

گیرد ولی ارزش افزوده حاصل از آن، بخشی از منابع ملی بخش معادن کشور در حوزه روستایی انجام می

شود، صرفاً همان روستایی که نصیب خانوارهای روستایی میشود. به تعبیری، تولید ناخالص داخلی محسوب می

 کشاورزی است. بخش درآمد حاصل از
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 بخش دوم : مهاجرت و علت های آن 

علت جستجوکاراست براساس وروستایی به نقاط شهری  درجابجایی جمعیت های مهمیکی ازمولفه

نفر  4300988سال گذشته بیش از  5درطی  1395سرشماری نفوس ومسکن سال نتایج 

ین از تعداد ناند.همچدرصد جمعیت ازآبادی به شهر بوده 5/31اند. از این تعداد مهاجرت داشته

ساله  24الی  20مهاجرین روستایی از سایر آبادی ها به محل شهرستان سرشماری در گروه سنی 

 2/13هم  ساله 34الی  30درصد و گروه سنی  1/16ساله  29الی  25درصد ، در گروه سنی  2/16

 اند.درصد در جستجوی کار و یا دنبال کار بهتر بوده 7/26از این تعداد درصد می باشند.
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 انجام جابجایی آخرین اساس بر) قبلی اقامت ومحل سن جنس، برحسب گذشته سال 5 طی واردشده مهاجران تعداد - 1جدول 

 (شده

 1395) نفر ( سال  

    کل 

 مهاجران 
  

  

     وارده 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 1395ماری عمومی نفوس و مسکن سال شمنبع نتایج سر
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  1395سال ( درصد)  سنی گروه برحسب  گذشته سال 5 طی واردشده مهاجران سهم - 2دول ج

   

  
  

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 1395ماری عمومی نفوس و مسکن سال شمنبع نتایج سر
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 و سرشماری شهرستان  محل از مهاجران کل به نسبت  گذشته سال 5 طی واردشده مهاجران سهم - 3جدول 

 1395سال  ( درصد)  ها شهرستان سایر

   

  
  

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 1395ماری عمومی نفوس و مسکن سال شمنبع نتایج سر
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 1390 سال(  نفر)  شهرستان سایر و سرشماری شهرستان محل از گذشته سال 5 طیت مهاجر تعداد - 1 جدول

  

   

      جمع
 

      2852078 221117 32283 

      153286 13223 2512 

      204310 16279 3053 

      155768 16051 2297 

      287697 34339 3047 

      654438 47453 6295 

      486164 36092 5174 

      322881 22252 3403 

      202084 13014 2242 

      136130 7708 1451 

      85228 4443 1002 

      60566 2998 668 

      36188 2028 384 

      21333 1348 217 

      12709 911 124 

      8985 879 105 

      14781 1812 159 

      9530 287 150 

 1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال شمنبع نتایج سر
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 1390 سال(  درصد)   سنی گروه برحسب تمهاجر کل به نسب گذشته سال 5 طی تمهاجر  سهم - 2 جدول

  

   

 جمع
  

 
  

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال شمنبع نتایج سر
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 1390 سال(  درصد)   سنی گروه برحسب  مهاجران کل به نسب گذشته سال 5 طیمهاجرت   سهم - 3 جدول

 
   

       جمع

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال شمنبع نتایج سر
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از  به جامعه شهری مهاجرت علت و سن ، جنس برحسب گذشته سال10 طی تمهاجر برآورد تعداد  - 1 جدول

 1385 سالجامعه روستایی 

  
 

 گروه سنی 

 
 
 

 
   

 
 

  
 

  

            

                   

                 

              

            

            

            

            

            

            

            

            

              

 1385ماری عمومی نفوس و مسکن سال شمنبع نتایج سر
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) درصد  1385 سال روستایی جامعه در مهاجرت علت  برحسب گذشته سال10 طی تمهاجر  سهم - 2 جدول

) 

   

 گروه سنی 

 
   

 
 

  
 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 1385ماری عمومی نفوس و مسکن سال شمنبع نتایج سر

 

 بخش سوم : بررسی سایر مشخصه های در جامعه روستایی :

: یکی از عوامل مهم تولید نیروی کاراست .جامعه روستایی بدلیل نوع کار و فصلی  نیروی کار

مازاد نیروی کارداشته است و عدم جذب افراد دارای تحصیالت در طول تاریخ  بودن تولید همیشه

نرخ بیکاری جامعه روستایی را دوچندان کرده است. جدول زیر نرخ  عالی و تحصیالت تکمیلی

س پشود می شاهدهرا نشان می دهد. م 1376 -96ساله در طی سالهای  15-24بیکاری جوانان 

درصد درنوسان است . اطالعات جدول نشان  21الی  20همچنان بین  یگذشت دو دهه نرخ بیکار

می دهدپس ازخاموش شدن جنگ خانمان سوز عراق بر ایران و دوره بازسازی نرخ بیکاری در دهه 
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باال  یوضعیت ایران به لحاظ درآمد) دهه هشتاد (ود و دردوره که درصد ب 30الی  26هفتاد بین 

درصد رسیده بود. متاسفانه با  13بدلیل بازسازی خانه های روستایی  این نرخ درجامعه روستایی

 نشاندر جامعه روستایی طبق آمار جدول تورم روستایی 1390سال درصد  5/36افزایش تورم 

باشد. اگرچه درجامعه روستایی بدلیل خود مصرفی از می . نرخ بیکاری رو به افزایشدهدمی

در هزینه های زندگی مشاهده می  افزایش قیمت راکم تر ،محصوالت تولید شده بخش کشاورزی

باعث افزایش هزینه است و اثرگذار بوده  ات بخش کشاورزیاما این افزایش هزینه در تولید کنند ،

  است.کشاورزی شده کاهش تولید در بخش وتولید 

درآمد خانوارهای شهری و روستایی نیز در دهه هشتاد افزایش درامد  نشان می  5اطالعات جدول 

داشته دهد و در دهه نود روند کاهشی و اختالف درآمد خانوارشهری و روستایی روند صعودی 

 است.

این پدیده های  اطالعات گویای واقعیت را نشانی می دهد: وضعیت آبادی کشور 6اطالعات جدول 

درصد آبادی  13/76خانوار و  3درصد آبادهای کشور کم تر از  13/14شود مشاهده میاست که 

 خانوار زندگی می کنند. 100های ایران کم تر از 

درصد  98/5درصد آبادی های کشور به میزان  61/10استانهای سیستان و بلوچستان با دارا بودن 

 جمعیت کل جامعه روستایی را دارند.

استان وکرمانشاه ،کرمان ،کهکیلویه هایکشور دراستان هایین عدم تعادل جمعیت درآبادیا

 لرستان مشاهده می شود.
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 (1376-1396)ساله بر حسب مناطق شهری و روستایی 15-24نرخ بیکاری جوانان  3جدول  

 روستایی شهری کل سال

1376 30.2 31.5 28.9 

1377 28.9 32.5 25.7 

1378 31 34.2 28 

1379 32.3 36.1 28.7 

1380 33.6 37.3 29.8 

1381 28.2 33.7 22.7 

1382 26.5 30.1 21.5 

1383 24 30.5 14.4 

1384 23.3 29.4 13.6 

1385 23.5 29.2 14 

1386 22.3 27.6 13.3 

1387 23 27.4 15.3 

1388 24.7 29.4 16.4 

1389 28.7 34 18.4 

1390 26.5 30 19.8 

1391 26.8 31.4 18.4 

1392 24 28.2 16.1 

1393 25.2 28.5 18.8 

1394 26.1 29.3 20 

1395 29.2 32.3 22.5 

1396 28.4 31.9 20.7 

 مرکز آمار ایران -نتایج طرح نیروی کار: منبع 
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 تورم روستایی  -

 ( تورم روستایی) درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور -4جدول 

1375 21.5 

1377 23.7 

1378 23.4 

1379 15.5 

1380 11.2 

1381 16.2 

1382 14.8 

1383 13.6 

1384 12.0 

1385 12.4 

1386 17.1 

1387 26.7 

1388 10.3 

1389 20.0 

1390 36.5 

1391 32.7 

1392 36.1 

1393 13.7 

1394 13.4 
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 ج : شکاف درآمدی خانوارهای  روستایی نسبت به خانوارهای شهری 

 متوسطه درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور – 5جدول 

 نسبت درآمدی خانوارروستایی درآمد خانوارمتوسطه  درآمد خانوارمتوسطه  سال

 

 به خانوارشهری ) درصد( ریال روستایی ریال شهری

1353 186698 88436 47.37 

1354 326057 111916 34.32 

1355 387393 120913 31.21 

1356 448729 166308 37.06 

1357 481588 192215 39.91 

1358 514446 213285 41.46 

1359 608849 270512 44.43 

1360 659225 312143 47.35 

1361 709601 391825 55.22 

1362 918386 471927 51.39 

1363 1034170 524624 50.73 

1364 1037080 531094 51.21 

1365 1126639 568558 50.46 

1366 1149296 723205 62.93 

1367 1339970 908627 67.81 

1368 1467436 1012284 68.98 

1369 2010547 1251067 62.23 

 منبع نتایج هزینه درامد خانوارهای شهری و روستایی . محاسبات توسط محقق
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 متوسطه درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور – 5ادامه جدول 

 نسبتدرآمدی خانوارروستایی درآمد خانوارمتوسطه  درآمد خانوارمتوسط   سال

 به خانوارشهری ) درصد( ريال روستایی ريال  شهری   

1370 2840826 1563125 55.02 

1371 3541277 1973838 55.74 

1372 4425611 2279764 51.51 

1373 5729732 3293498 57.48 

1374 7368243 4561348 61.91 

1375 9879358 5865027 59.37 

1376 12115656 7444816 61.45 

1377 15151894 9367760 61.83 

1378 18564952 11561534 62.28 

1379 22387725 13047411 58.28 

1380 25831527 15200149 58.84 

1381 33104868 19002610 57.4 

1382 39202427 24040421 61.32 

1383 47267784 27883656 58.99 

1384 53678282 34474686 64.22 

1385 65509108 39128830 59.73 

1386 77994257 47106949 60.4 

1387 88219386 48423874 54.89 

1388 93602834 52437600 56.02 

1389 106155974 59336875 55.9 

1390 130301445 79726948 61.19 

1391 167241442 101281362 60.56 

1392 204410079 120955278 59.17 

1393 241318000 139051000 57/6 

 منبع نتایج هزینه درامد خانوارهای شهری و روستایی . محاسبات توسط محقق
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 د : وضعیت آبادی های کشور 

) درصد ( 1390سهم تجمعی آبادی ها برحسب خانوار در سال  – 6جدول   

  درصد  تجمعی  آبادی آبادی برحسب خانوار

 14.13  خانوار 3کمتر از 

 27.81  خانوار 10کمتر از 

 39.35  خانوار 20کمتر از 

 48.67  خانوار 30کمتر از 

 55.31  خانوار 40کمتر از 

 60.32  خانوار 50کمتر از 

 64.79  خانوار 60 کمتر از

 68.49  خانوار 70کمتر از

 71.45  خانوار 80کمتر از 

 74.01  خانوار90کمتر از 

 76.13  خانوار100کمتر از 

 88.04  خانوار 200کمتر از 

 92.98  خانوار 300کمتر از 

 95.38  خانوار 400کمتر از 

 96.82  خانوار 500کمتر از 

 97.73  خانوار 600کمتر از 

 98.33  خانوار 700کمتر از 

 98.73  خانوار 800کمتر از 

 99.04  خانوار 901کمتر از 

 99.27  خانوار 1000کمتر از 

 99.89  خانوار 2050کمتر از 

 99.96  خانوار 2998کمتر از 

 99.99  خانوار 4087کمتر از 

 0.001  4087بیشتر از 
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 محاسبات توسط محقق -1390نتایج : سرشماری عمومی نفوس مسکن 
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 1390 آبادی های کشور :سهم آبادی ها وجمعیت  مقایسه - 7جدول 

  استانها

  جمعیت آبادی  تعداد

سهم آبادی  هر استان در 

 کل  آبادی کشور 

سهم جمعیت آبادی هر 

استان به جمعیت  کل 

  ) درصد(  ) نفر(  آبادی  آبادی کشور

 5.36 4.39 1144553 2712 آذربایجان شرقی

 5.35 5.29 1143768 3266 آذربایجان غربی

 2.1 2.75 448444 1696 اردبیل

 3.31 2.97 707376 1831 اصفهان

 1.06 0.57 226670 355 البرز

 0.92 1.08 196105 668 ایالم

 1.52 1.01 325434 623 بوشهر

 4.1 1.23 876614 757 تهران

 1.74 1.24 372351 766 چهارمحال وبختیارئ

 1.35 2.76 289104 1703 خراسان جنوبی

 7.86 5.4 1679995 3335 خراسان رضوئ

 1.96 1.35 418474 835 خراسان شمالی

 6.05 6.57 1293279 4055 خوزستان

 1.78 1.51 380262 935 زنجان

 0.67 0.95 143716 589 سمنان

 5.98 10.61 1277402 6553 سیستان وبلوچستان

 6.84 6.85 1461840 4230 فارس

 1.51 1.36 322480 842 قزوین

 0.26 0.33 55339 203 قم

 2.37 2.76 507255 1702 کردستان

 5.77 8.39 1233097 5178 کرمان

 2.73 4.28 583369 2642 کرمانشاه

 1.44 2.71 308241 1676 کهگیلویه وبویراحمد

 4.07 1.63 869724 1008 گلستان

 4.6 4.2 982867 2591 گیالن

 3.15 4.64 673593 2864 لرستان

 6.51 4.82 1390878 2975 مازندران

 1.72 1.96 367690 1210 مرکزئ

 3.67 2.8 784798 1731 هرمزگان

 3.35 1.74 716379 1075 همدان

 0.85 1.85 181594 1144 یزد

 محاسبات توسط محقق -1390نتایج : سرشماری عمومی نفوس مسکن 
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 :پیشنهادات 

توجه  شود دولت با توجه به امکانات و منابع موجود به زیرساخت های تولید در اقتصاد روستاییپیشنهاد می

 . معموال دو نوع سیاست گذاری برای افزایش تولید مد نظر می باشد.  ی داشته باشدویژه

 مانند:  سیاست های باالدستی : این سیاست ها معموال ازسوی دولت امکان پذیرمی باشد –الف 

برای واردات محصوالت کشاورزی و معدنی و برای صادرکنندگان گمرکیهایگذاری وتعرفهقیمتسیاست  -

 امتیاز های تشویقی

- R &D   در بخش کشاورزی پایدار ، آب و محیط زیست تحقیق و توسعه 

ح یهای آبرسانی ، تسطبودجه عمرانی به زیرساخت های کشاورزی مانند : ایجاد سد و کانالتخصیص  -

و تخصیص اعتبار نوسازی  زمین های زراعی ، جاده ، صدور سند مالکیت زمین به بهره برداران کشاورزی

   و مقاوم سازی خانه های روستایی

، آموزش همگانی برای ارتقاء بهره وانین ارث ، اصالح ق زیستی تنظیم و تدوین قوانین مالیاتی بر محیط -

 و آموزشکارگاهیوری از طریق رسانه های عمومی صدا و سیما

 اعطای تسهیالت به ایجاد صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی -

سیاست پائین دستی : این سیاست ها معموال دو سویه می باشد ، از یک سو سازمان های امور  –ب 

وازسوی دیگرکشاورزان به  کشاورزی به منظور بازاریابی محصوالت و تعاونی های روستایی کشاورزی

منظور تولید با کیفیت ، کشت های بهینه ، ارتقاء بهره وری زمین ، تنوع کشت با توجه به قیمت بازار و 

 سلیقه مصرف کننده 

 سایر پیشنهادات :

 در بخش کشاورزی :

بسیار مهم در تولید بخش کشاورزی و در سایر بخش های اقتصادی بشمار می دانیم آب بعنوان یک نهاده می 

 بهسازی و ایجاد زیرساخت های بخش آب، ساخت سد و مهارت آب های سطحی و کانال های آبرسانی . رود.

 تسطیح کامل زمین های زراعی  -
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بخش کشاورزی زراعت ، دامداری و آموزش های الزم به بهره برداری برای ارتقاء بهره وری و کارایی تولید در  -

 و جهاد کشاورزی ای سازمان های آموزش فنی و حرفه  طریقباغداری از

ایجاد شهرک های کشاورزی و تعاونی های  ،یابی محصوالت کشاورزی از طریق سامانه های الکترونیکی ربازا -

  روستایی

 در بخش صنعت :

ایجاد صنایع غذایی و آشامیدنی تبدیلی محصوالت کشاورزی و شیالت در جوار آبادی های دارای پتانسیل  -

 تولید 

 ایجاد شهرک های معدنی ویژه ی اقتصاد معدنی -

 مکان های دارای پتانسیل تولید ایجاد نیروگاه های بادی در  -

 در بخش خدمات: امور عمومی دولت 

ای در قالب برنامه عمرانی روستایی و جاری بودجه  الزم است ، برای ارزیابی عملکرد سیاست مالی دولت -

 .شود آوردهبودجه کل کشور  درجداگانه 

خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی را  برای ، مالیات از محل دولت می تواند   -

 هزینه نماید.کمک به بخش های اقتصاد روستایی  خانوارها وبهبود رفاه زندگی  و توسعه روستایی

 بخش حمل و نقل و ساختمان :

دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی و معدنی مهم برای حمل و نقل و ارتباطات جاده ای یکی از مولفه ها 

روستایی را برای است و لذا پیشنهاد می شود دولت هر سال میزان ایجاد راه های روستایی و آسفالت راه های 

و تفریحی از آنجا بخشی ساختمان مسکونی ویالها در آبادی ها بعنوان اقامتگاه دوم توسعه روستایی اقدام نماید.

حمل و نقل و جابجایی اینگونه خانوار از معموالخانوارها می باشد و خانوارها اقامتگاه دائم و سکونت دائم  ندارد. 

، بهداشت محیط و سالم بودن آب مصرفی و امکانات و و جاده ذا بهبود راه ل .گیردمی انجام وسایل شخصی شان 

 و گاز رسانی می تواند ماندگاری این افراد را فراهم نمایند.    خانوارتسهیالت 
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نفر و باالتر و اختصاص  2000بخش بهداشت و درمان : ایجاد درمانگاه ها عمومی در آبادی های دارای جمعیت 

 در حوزه روستایی  دمت بهداشت و درمان برای جذب نیروی های بومی با تعهدات خسهمیه دانشگاه به 

  در بخش آموزش  

که دانش آموزان آنها به حد نصاب نمی باشد. با تجمیع چند آبادی و ایجاد مدارس شبانه شناسایی آبادی های  -

  روزی 

 تدوین قوانین به کارگیری افراد دارای تحصیالت عالی در شورا ها و دهیاری های روستایی کشور   -

 گسترش بخش خدمات  فرهنگی ، ورزشی ، تفریحی با ایجاد اماکن ورزشی در جامعه روستایی  -

 


