
 مناسبت روز ملي روستا و عشايربه

 است. شدهروز ملی روستا و عشایر ثبت عنوان بهمهر ماه  ۵۱ ،در تقویم رسمی کشور

 

صبور، تالشگر، معتقد و  شیوه زندگی مخصوص خود مردمانی  ست که با فرهنگ و  شری ا ستگاه تمدن ب شایری خا ستایی و ع جامعه رو

عنوان سننننگ زیربنای تو،ید، برخالس ن نننبت جمعیتی  ایین، نق  مهمی در امنیت، اوتصننناد و  بهاین جامعه  .اندغیور را تربیت کرده

 .های کوچک تو،یدی، سهم بزرگی در توسعه همه جانبه دارندکنند و به مثابه کانوناستقالل کشور ایفا می

جزو  ،ذیر در مقابل منابع طبیعی  ایان ایریعشسزایی در اوتصاد ملی دارند اما اوتصاد روستایی و ه اگرچه نفت، صنعت و خدمات سهم ب

دور ه بنجیب،  و دهد که این جمعیت مو،د، کم حاشیهگاهی به جمعیت روستاها و عشایر نشان مینشود. نا ذیر مح وب میاوتصاد  ایان

ان و عشایر . روستاییکنندمی ایفاتوسعه  ایدار  نق  ارزشمندی در ،واب تگی کمتر به منابع نفتی و از آ،ودگی و معضالت کنونی شهرها

و،ید کننده تو  ؛دارندصنعت توری م و صنایع دستی در   ر رنگینق   ند؛ یشتازدر تامین غذا، امنیت غذایی، سالمت تو،ید مواد غذایی 

رافتاده خصوص در مناطق مرزی و دونق  مهمی را در تأمین امنیت کشور بهو  ب یاری در کشور بوده و ه تندفرهنگ و آداب و سنن 

 .کنندایفا می

 جامعه روستايي

مناطق در  درصنند 1۱53معادل  میلیون نفر از جمعیت کشننور 1۵، نزدیک به ۵93۱مطابق نتایج سننرشننماری عمومی نفوم و م نن ن 

ستا ستایی  3359 دین ساکن ه تند. ییرو ساکن در نقاط رو صد افراد  ستدر سالم ا صد  ۱597 و ا شتر  6افراد جمعیت از در سا،ه و بی

سا،ه و  ۵۱جمعیت  نرخ مشارکت اوتصادی ،۵011بر اسام نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در بهار  .(۵) ساکن در روستاها باسوادند

 .(0) ، کشاورزی استساکن در مناطق روستاییشغل اصلی مردمان  ودرصد  056نرخ بی اری  ،درصد ۱500 ،در این مناطق بیشتر

 5 )درصد( روستايي و اقتصادی و نرخ بیکاری در جوامع شهریمقايسه نرخ مشارکت  -1جدول 

 نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی شرح

 356 0150 جامعه شهری

 650 005۱ جامعه روستایی



را شامل ها برداریدرصد از بهره 7950 که کشاورزی برداریبهره میلیون 95۱بی  از ، ۵939بر اسام نتایج سرشماری عمومی کشاورزی 

ض ه تار از میلیون ۵956درصد از اراضی کشاورزی کشور شامل  3151است؛  شدهواوع کشور در نقاط روستایی  شود،می زراعی و  یارا

ض ه تاراز میلیون ۵56 ستایی ورار داردارا صد 6159 ؛ی باغ و ولم تان در نقاط رو ساز دام در سفند و بز( بکهای  صد از  7359و  )گو در

 کشاورزیهای اغلب وریب به اتفاق سایر فعا،یت شود؛ ونگهداری و  رورش داده می در روستاهاهای سنگین )گاو و گاومی  و شتر( دام

 .(0) ودشای،  رورش زنبور ع ل و  رورش کرم ابریشم در نقاط روستایی کشور انجام میگلخانه تو،یدنظیر  رورش ماهی،  رورش طیور، 

     4درصد( -برداری بهرههای کشاورزی به تفکیک فعالیت )برداریسهم مناطق روستايي کشور از بهره -2جدول 

 باغداری زراعت شرح
تولید 

 ایگلخانه

 پرورش
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 سبک
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 طیور

پرورش 

زنبور 

 عسل

پرورش 

 ماهي

 پرورش
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 به
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تع
ی
دار
بر

 

 7600 ۵91۱9 ۱1۵31 ۵111967 913۵1۱ ۵۵60۵۱3 ۵997۵ ۵309119 1071009 کل کشور

 7۵13 ۵1111 0۵۱03 ۵136993 6۱9۵97 ۵161۱06 ۵1۱91 ۵663۵09 1101969 روستایی

 سهم مناطق روستایی
 )درصد(

3151 7۱53 9650 3۵5۵ 3159 7357 9356 315۵ 3051 

 عشاير کوچندهجامعه 

بر اسام نتایج حاصل از ثبت جمعیت عشایر کوچنده کشور در سال ( اما 9)درصد جمعیت کشور ریشه عشایری دارند  91هرچند حدود 

 ۵10که در وا،ب  (1)عشایر کوچنده ه تند جمعیت کشور جزو جامعه درصد  ۵59معادل نفر  میلیون ۵5۵حدود در حال حاضر ، ۵011

 .  (7) ولمرو و نفوذ دارنددرصد م احت کشور  ۱3ای حدود در عرصه (9) طایفه م تقل ۱۱1ایل و 

نرخ مشارکت اوتصادی جمعیت ، ۵979در سال  اوتصادی عشایر کوچنده کشور -بر اسام نتایج حاصل از آخرین سرشماری اجتماعی 

ست.درصد  ۱50نرخ بی اری  درصد و 9051سا،ه و بیشتر در این مناطق  ۵1  سوادندعشایر با جمعیتسا،ه و بیشتر  6د درصد افرا 69 ا

(9). 

 کل کشور و جامعه عشاير کوچنده )درصد(مقايسه نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در  -3جدول 

 نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی شرح

 757 0۵50  ۱کل کشور 

 ۱50 9051  9عشایر کوچنده 

 

)گاو، گاومی  و  درصد دام سنگین 0و وسفند و بز( درصد دام سبک )گ 17حدود  این افراد .دامداری است عشایر کوچندهشغل اصلی 

دستی صنایع از درصد  9۱حدود  ،. عالوه بر آن(3) ه تنددرصد گوشت ورمز  11بی  از  تو،یدکنندهو  را در اختیار دارندکشور  شتر(

 .(۵1) کنندتو،ید میه زنان توانمند عشایر ژویافراد این جامعه، بهکشور را 



 سهم عشاير کوچنده کشور از تولید صنايع دستي )درصد(                 سهم عشاير کوچنده کشور از تولید گوشت قرمز )درصد(  

          

 /نمايد.کشورمان تبريک عرض مي غیورو عشاير  عزيز مرکز آمار ايران، اين روز را به تمامي روستايیان

 

 مرکز آمار ايران - دفتر کشاورزی

 1411مهر ماه 

 

 منابع:

 ۵93۱ –نتایج کلی سرشماری عمومی نفوم و م  ن  -۵

 ۵011 –نتایج ثبت جمعیت عشایر کوچنده  -1

 ۵979 –نتایج تفصیلی سرشماری اجتماعی اوتصادی عشایر کوچنده  -9

 ۵939 -نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی  -0

 ۵011بهار  –نتایج آمارگیری از نیروی کار  -۱

 ۵0۵۱بینی جمعیت تا سال درگاه ملی آمار ، برآوردهای جمعیتی،  ی  -6

9- https://www.irna.ir/news/28032138 

7- https://www.isna.ir/news/97031011149 

3- https://www.ashayer.ir/index.aspx?pageid=072 

۵1- https://www.yjc.news/fa/news/1372188 

 

 

 


