
 بررسي روند مهاجرت هاي بين استاني ايران در سه دهه اخير

  )1365-1390سرشماري (

  2علي گلي  و 1فاطمه تنها

  چكيده

. است انقالبپس از دهه در سه  بررسي روند مهاجرتهاي بين استانيحاضر هدف تحقيق 

ي، ، ويژگيهاي جمعيتي مهاجران و عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر مهاجرتهاي داخللذا

و  85، 75، 65داده هاي مورد استفاده از سرشماريهاي سالهاي . مورد بررسي قرار گرفت

  .ه استاستفاده شدنيز  85و  75مي باشد و از سالنامه آماري سالهاي  90

 .كه ويژگيهاي جمعيتي مهاجران بر روند مهاجرت داخلي تأثير داشته است دادنتايج نشان 

تفاوت ميان مهاجرت . االترين ميزان تحرك را داشته اندسال، ب 15-65مردان و گروه سني 

بيشترين نوع مهاجرت از نوع مهاجرت  .زنان و مردان، با گذشت زمان كاهش يافته است

با گذشت زمان اهميت . داشته اندسال  15- 65در سنين  مهاجران نيروي كار است كه

ميزان آن مقداري با  90ري ، اما در سرشمامهاجرت نيروي كار و تعداد آن افزايش مي يابد

شاخص در  32براي بررسي تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي از  .كاهش رو به رو بوده است

ابعاد مختلف توسعه از جمله توسعه اقتصادي، فرهنگي، نيروي انساني و اشتغال، ارتباطات و 

تلف توسعه نتايج نشان داد كه ابعاد مخ. مخابرات، بهداشت و درمان و مسكن استفاده شد

هم . درصد از تغييرات مهاجرتهاي داخلي را تبيين مي كند 20، 85و  75در سال هاي 

چنين استانهايي كه در مسير توسعه قرار گرفته اند، گرايش به مهاجرت و تحرك بيشتري 

   .دارند

  

  .مهاجرت هاي بين استاني، شاخص توسعه انساني، مهاجرفرست، مهاجرپذير :واژگان كليدي
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  مقدمه 

مهاجرت پديده پيچيده اي است كه با زمان، فرهنگ و شرايط اجتماعي در پاسخ به نياز هاي    

اقتصادي و اجتماعي و تحوالت فرهنگي كه از جريان تغييرات جمعيتي ناشي مي شود، در 

مل شا ،مفهوم مهاجرت در برگيرنده چهار بعد ويژه است. سطح ملي و بين المللي پديد مي آيد

 ).52،ص 1371شيخي، ( تغيير در مكان، اقامتگاه، زمان و فعاليت

بيشتر از نوع مهاجرت از روستا به شهر و يا از شهر در حال توسعه مهاجرت در كشورهاي 

يا از آن روي به در هر حال توسعه مردم در كشور هاي . هاي كوچك به شهر هاي بزرگ است

تي توليد روستايي آنها از هم پاشيده، يا به دليل شهر ها كشانده مي شوند كه نظام هاي سّن

مهاجرين ممكن است قصد داشته . آنكه نواحي شهري فرصت هاي شغلي برتري ارائه مي كنند

باشند فقط براي مدت نسبتĤ كوتاهي در شهر اقامت كنند، با اين هدف كه پس از كسب پول 

ل كه موقعيتشان را در اجتماعات قبلي كافي به روستاهاي خود باز گردند، اما اكثرآ به اين دلي

  ).15،ص 1379، 1گيدنز(مي كنند  خود را مجبور به سكونت دائم در شهر ،خود از دست داده اند

در واقع، اهميت پديده مهاجرت در اكثر كشور هاي در حال توسعه الزامĤ در خود فرايند يا    

دي نيست، بلكه اثر آن بر رشد حتي اثر آن در تخصيص منابع انساني ميان بخش  هاي اقتصا

اقتصادي به طور كلي و آثار خاص آن بر چگونگي اين رشد و وضعيت توزيع آن است كه در 

تودارو، ( سال هاي اخير، تحقيقات در زمينه مهاجرت را اهميت بيشتري بخشيده است

 ).56،ص 1968

و  روري و مرگتحليل مهاجرت، مشكالت روش شناختي و مفهومي بيشتري نسبت به تحليل با

يك فرد از . اولين مشكل اين است كه مهاجرت بيشتر از دو جمعيت را درگير مي كند. مير دارد

دوم اينكه همه مهاجرت ها ممكن است در دو جهت . يك مبدأ به يك مقصد حركت مي كند

ر در حاليكه مردم يك با. مشكالتي نيز در زمينه اندازه گيري مهاجرت وجود دارد. اتفاق بيفتد

مي ميرند و تعداد مواليد براي يك زن كامآل محدود است، تعداد دفعات و زمان هايي كه يك 

شايد به همين دليل  .فرد در زندگيش مي تواند مهاجرت كند، كمتر قابل محدود كردن است

نسبت به داده هاي موجود در خصوص  ،است كه داده هايي كه در مورد مهاجرت وجود دارد

  )190؛2،1998هايند(  .ير، اعتبار كمتري دارد و به اندازه آن ها كامل نيستباروري و مرگ و م

در كشور ما ايران بر اثر افزايش مهاجرت، بسياري از روستاها خالي از سكنه شده و بسياري    

در طول همين سال ها مهاجرت . قسمت عمده اي از جمعيت خود را از دست داده اند ،ديگر

دايش شهر ها و شهركها را در نقاطي نه چندان مستعد باعث شده جمعيت به نقاط شهري، پي

هم ريخته و بين تعداد جمعيت  هاعتدال جمعيت بين شهر هاي بزرگ و كوچك كشور ب. است

نواحي شهري و روستايي فاصله افتاده و برخي از مناطق كشور با برخي ديگر تفاوت پيدا كرده 

                                                 
1-Giddenz 
2-Haynd 
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عي يبلكه منابع طب ،واحي مختلف شهري به هم ريختهدر اين زمينه نه تنها اعتدال بين ن. است

نيز در پاسخگويي به نياز جمعيت از ديدگاه اجتماعي، اقتصادي و طبيعي كار آمد نبوده است 

  ).10، ص 1380شيعه، (

تحقيق در مورد مسئله مهاجرت ابتدا بر دانش اجتماعي ما مي افزايد و در ثاني ارزش    

زيرا هجوم انبوه مهاجرين در محيط  ،خاصي برخوردار استكاربردي اين تحقيق از اهميت 

جديد، مشكالت عمده اي را براي مسئولين دولتي يه وجود مي آورد كه حداقل در سه حوزه 

  :مختلف، اين مشكالت ذهن مسئولين و برنامه ريزان را به خود مشغول مي نمايد

كه  ،ي مختلف تشكيل مي گردندايجاد اشتغال براي توده مهاجراني كه از گروه هاي شغل -1  

  .در صورت عدم توفيق، بيكاري و عدم اشتغال را به دنبال خواهد داشت

 .تهيه و پيش بيني محل اقامت و ديگر خدمات عمومي مهاجران -2  

صورت عدم توجه به مهاجران در مقصد كه    در      :ناهنجاري هاي مهاجراناز   جلوگيري-3  

  . يابد احتمال دست زدن به دزدي و اعمال خالف افزايش ميافرادي ناشناخته هستند، 

 )13،ص 1379فرج زاده قلعه،(

ي ها اري نفوس و مسكن كشور در طي دههشمبر مبناي نتايج عمومي سركه در اين تحقيق  

شود كه  به بررسي شاخص هايي در دو سطح خرد و كالن مهاجرت پرداخته مياست  65 -90

  . وامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر مهاجرت استشامل خصوصيات مهاجران و ع

اين تحقيق كه در صدد بيان وجود روابط معنادار بين سطح توسعه يافتگي استان هاي كشور و 

نظريه لي كه در هر دو سطح خرد و كالن به مهاجرپذيري و مهاجرفرستي آنها است، بر مبناي 

  .بيان علل مهاجرت مي پردازد، انجام شده است

قيق در اين بررسي، تحليل ثانويه داده هاي حاصل از سرشماري عمومي نفوس و روش تح

است كه توسط مركز آمار ايران به انجام  1390و 1385، 1375، 1365 مسكن در سال هاي

جامعه آماري اين تحقيق، كساني هستند كه در فاصله اين سه سرشماري شهر يا . رسيده است

  .  ده اندروستاي محل اقامت خود را تغيير دا

  ادبيات موضوع   

مهاجرت داخلي يك فرايند مهم در بسياري از كشورهاست و عكس العمل مردم نسبت به    

عواملي نظير نابرابري هاي اقتصادي منطقه اي، ناكامي اجتماعي و عدم رضايت در بسياري از 

 ،مي آورد مهاجرت داخلي مشكالت فراواني را به وجود. جنبه هاي زندگي را منعكس مي كند

ركود در مناطق غير شهري، شلوغي بيش از حد شهر ها و بسياري از بيماري : كه عبارتند از

        .هاي اقتصادي و اجتماعي كه بخش هاي مختلف جامعه را تحت تأثير قرار مي دهند

  ).157،ص 1381لوكاس و ميد، (
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شهري مطلوب، افزايش فقدان امكانات افزايش سريع و غير سازمان يافته جمعيت شهرها، 

بيماري هاي پنهان شهري و حاشيه نشيني، آلودگي هاي زيست محيطي، از بين رفتن امكانات 

روستاهاي خالي از سكنه و به هم خوردن ساختار جمعيت روستايي از جمله عواقب ناخوشايند 

اي از مطالعات انجام شده در زمينه مهاجرت ه .مهاجرت هاي روستاييان به شهر بوده است

  .داخلي مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد

علت اصلي مهاجرت هاي دهه نظريه اي كه خود ارائه داده، با توجه به )1385( زاهد زاهداني

را تمركز گرايي دولتي و افزايش مناصب اداري و بعد از آن مهاجرت هاي ناشي از  55 -65

مؤثر بر حركت هاي جمعيتي شامل به نظر محقق، در دهه اول عوامل خارجي . جنگ مي داند

جنگ، ناامني در استان هاي واقع در مرز هاي غربي، بيكاري ناشي از جنگ در داخل كشور و 

وجود فرصت هاي شغلي عمدتĤ نامشروع مانند قاچاق كاال در حاشيه سواحل جنوبي كشور بوده 

ي در داخل كشور بر در دهه دوم نيز، نا امني در مرز هاي شرقي و ايجاد فرصت هاي شغل. است

  .اين حركات جمعيتي مؤثر واقع شده است

تحليلي بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و  "تحقيقي را با عنوان )1385(وارثي و سروري

و به  بودروش تحقيق در اين پژوهش، اسنادي و كتابخانه اي . ندانجام داد "شهرنشيني در ايران

در اين بررسي مشخص شد كه . آمار ايران استناد شدكارهاي آماري انتشار يافته توسط مركز 

همبستگي بااليي بين ميزان توسعه و مهاجرت و شهرنشيني در استان هاي كشور وجود دارد، 

رتبه اي اسپيرمن، رابطه ي بين ميزان توسعه و مهاجرت،  كه عدد بدست آمده از همبستگي

ست آمد كه هر سه مورد نشانگر ميزان خدمات و شهرنشيني و ميزان مهاجرت و شهرنشيني بد

  .همبستگي قوي بين هر كدام از رابطه هاست

بيان ، گزارشات توسعه انساني؛ برنامه هاي توسعه سازمان مللدر ژورنال  )2009( 1تيرتامدورم   

در اين . رخ مي دهدحركت جمعيت در اندونزي در زمينه وسيعي از توسعه انساني  مي كند كه

عنوان يك انتخاب شخصي، در پاسخ به تغييرات ساختاري در جامعه در مقاله، حركت بشر، به 

گيرد كه مهاجرت در اندونزي نتيجه ي تركيب اين  محقق  نتيجه مي. مي شود نظر گرفته

  . رسوم ملي مهاجرت، شرايط اقتصادي و مداخله دولت: عوامل است

وزشي مختلف بر روي به بررسي تأثير مهاجرت بين استاني در سطوح آم ) 2007( 2سوزوكي 

نتايج نشان داد كه فرار مغزها . پرداختندتوزيع مجدد سرمايه انساني در استان هاي چين 

همچنين در استان هايي كه سرمايه . وابسته به سرمايه انساني موجود در استان هاي مبدأ بود

همچنين نتايج  .انساني باالتري داشتند به علت عدم تأمين شغلي افراد، ميزان مهاجرت باال بود

تنها مسئله نيروي كار در اين زمينه مؤثر نبوده بلكه بيشتر احتمال مي رود كه نشان داد كه 

ارتباط ميان مهاجرت و سرمايه انساني در نتيجه عدم تعادل رشد اقتصادي در استان هاي چين 

                                                 
1-Tertamedorm 
2-Sozoki 



  

  

  

  

  

  

  61                                                      ...بررسي روند مهاجرت هاي بين استاني ايران در سه دهه اخير 

در ميان  در استان هايي كه جمعيت باالتري داشتند و فقيرتر بودند، بيشترين مهاجرت. باشد

استان هايي كه بيشترين تأثير را از فرار مغز ها . فارغ التحصيالن دبيرستاني ديده مي شود

 .داشتند، به افزايش  سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني خود پرداختند

بر اساس رويكرد  "مدل مهاجرت بين استاني در چين "در مقاله اي با عنوان )2005(فن،    

نتايج  .به بررسي مهاجرت هاي بين استاني در چين پرداخته استراونشتاين نظريات و جاذبه 

مدل  همچنين. اهميت عوامل جاذبه كاهش يافته است ،در طول زماناين تحقيق نشان داد كه 

هايي كه بر اساس رويكرد جاذبه هستند، از نظر تئوريكي و روش شناختي براي افزايش 

الگوها و فرايند هاي تصميم گيري  و  ني مفيد مي باشنداطالعات ما از مهاجرت هاي بين استا

  . در مورد مهاجرت در چين، با كشورهاي سرمايه داري و پيشرفته تفاوتي ندارد

  

  نظريه هاي پژوهش

ادبيات نوگرايي و مابعد مدرن، تفسير متفاوتي از  .از جمله نظريه پردازان نوگرايي است 1بومن

اهميت زيادي براي نقش و به خصوص  دارد مي انجامدماهيت فرآيندهايي كه به مهاجرت 

از نظر بومن، آزاد سازي هويت در عصر حاضر و تحقق استعدادهاي واقعي . عامليت قائل است

انساني، مستلزم شكسته شدن مرزبندي هاي اجتماعات و رها شدن افراد از شرايط تولد خويش 

  ).5،ص 1385ذكايي،(است

بود كه در آن هويت سازي، پروژه اي اساسي 2 "زيارت "نوعياگر چه زندگي در جامعه مدرن 

تلقي مي گرديد و زائر و جهان او به يكديگر معنا مي بخشيدند، در جهان مابعد مدرن، پروژه 

اضطراب اصلي . مورد نظر، اجتناب از ثابت ماندن در يك هويت و رابطه با يك مكان است

بود، حال آنكه دل مشغولي افراد در زمان حاضر،  هويتي دوران مدرن، نگراني بابت تداوم داشتن

فضايي جوانان مهاجر،  - در جست و جوي هويت هاي اجتماعي. اجتناب از تعهد سپردن  است

مي توان جنبه هايي از جامعه سنتي را در رقابت با جامعه مدرن و يا مابعد مدرن يافت كه خود 

اي از جوانان مي توانند از اجتماع خود  اگر چه دسته. را در رفتار فردي آنها منعكس مي كند

جواناني نيز هستند كه به دنبال  حمايت زيادي دريافت كرده و در آن احساس آرامش كنند،

  ).50، ص 1998بومن، ("به تعبير بومن هستند "زائرين "پروژه فردي

ال تجربه بومن شرايط جامعه متأخر را به گونه اي مي بيند كه افراد به طور روز افزوني به دنب

كردن محلي براي سكونت هستند و بر اين اساس كمتر مكاني محل استقرار ثابت و دائم به 

  )18همان، ص (شمار مي  آيند

                                                 
1-Bauman 
2-Pilgrimage 
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نظريه او، . از جمله نظريه پردازاني است كه به بررسي مسئله مهاجرت پرداخته است 1لي   

مبدأ، عوامل مرتبط با مقصد معروف به نظريه دافعه و جاذبه است كه در آن به عوامل مرتبط با 

لي نظريه خود را  در قالب . )25؛ 1368لسايي زاده، ( و ويژگي هاي مهاجران پرداخته است

  : چند فرضيه در مورد عوامل تأثير گذار بر مهاجرت بيان مي كند

 را يطوالن يها مسافت كه يمهاجران. دارند كوتاه يها مسافت  به مهاجرت به ليتما مهاجران -

 .كنند يم مهاجرت يصنعت و يتجار مراكز به نندك يمي ط

 .شود يم انييروستا مهاجرت به منجر شهر و روستا تفاوت - 1

 دو نيا انيم تفاوت هرچقدر م،يبدان مقصد و مبدأ انيم اختالف جهينت را مهاجرت اگر - 2

 .ابدي يم شدت زين مهاجرت ،باشد شتريب

 .است فتهگر شدت نقل، و حمل گسترش و يتكنولوژ ظهور با مهاجرت - 3

 يتر كوتاه يها مسافت به زنان مهاجرت و دارند مهاجرت به ليتما زنان، از شتريب مردان - 4

 .رديگ يم  صورت

 ن،يسنگ اتيمال كم، درآمد سخت، نيقوان. دارد غلبه افراد مهاجرت بر ياقتصاد يها زهيانگ - 5

 افراد جرتمها به منجر ست،ين نديخوشا فرد يبرا كه ياجتماع طيمح و نامناسب يهوا و آب

 .شود يم

 انيجر شيافزا. ابدي يم شيافزا زمان طول در مهاجرت زانيم و شدت د،يشد كنترل بدون - 6

 شيافزا شدن، يصنعت گسترش علت به مناطق اختالف شيافزا علت به زمان طول در مهاجرت

 .باشد يم بازدارنده موانع بر غلبه و تيجمع تراكم

 به معموآل و دارند آنجا از يشتريب شناخت هك دارند يمناطق به ليتما شتريب مهاجران - 7

 .كنند يم مهاجرت نظرشان، مورد يها نهيگز انيم از يخاص مناطق

 با يافراد. است مقصد و مبدأ تيجمع اتيخصوص فاصل حد معموآل مهاجران، اتيخصوص - 8

 مقصد، افراد از يجزئ كه دارند ليتما و دهند يم پاسخ مبدأ يمنف عوامل به خاص اتيخصوص

 .شوند ختهشنا

 كه يافراد مثال يبرا. رديگ يم صورت فرد يزندگ از يخاص مراحل در مهاجرت به ليم اوج - 9

 يپدر خانواده اقامت محل شهر از كه دارند ليتما شوند، يم ازدواج اي و كار يروين نيسن وارد

 .ددارن مبدأ در ماندن به ليتما هستند، وهيب اي مطلقه كه يافراد كهيحال در ،كنند مهاجرت

 مهاجرت به يازين كه هستند يكسان آنها. دهند يم پاسخ مقصد مثبت عوامل به ابتدا مهاجران

         دارند مبدأ تيجمع به نسبت يشتريب درآمد و هستند تر كرده ليتحص مثال يبرا .ندارند

 )26همان، (

رت با توجه به نظريه هاي موجود در حوزه مهاجرت، مي توان از سه سطح براي تحليل روند مهاج

  .هاي داخلي استفاده كرد

                                                 
3- Lee 
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در اين سطح، فرد آزادانه تصميم مي گيرد كه مهاجرت كند و تصميم به : سطح خرد - 10

مهاجر معموآل بر اساس اميال، . مهاجرت كردن و يا ماندن در مبدأ بر عهده خود فرد مهاجر است

عواملي از در اين سطح تحليل، علت مهاجرت افراد . آرزوها و ارزش هاي خود مهاجرت مي كند

  .جمله به دست آوردن ثروت، پايگاه اجتماعي و رفاه در نظر گرفته مي شود

. در اين سطح آزادي فرد در انتخاب عمل مهاجرت او كمتر از سطح خرد است: سطح ميانه - 11

انتخاب فرد بر اساس اميال و آرزوهايش نيست و شبكه اجتماعي فرد، تعيين كننده روند 

واملي چون پيوندهاي خانوادگي قوي، قوميت، مليت و سازمان علت مهاجرت ع. مهاجرت است

  .هاي مذهبي در نظر گرفته مي شود

. در اين سطح، فرد در انتخاب خود كمترين آزادي و حق انتخاب را دارد: سطح كالن - 12

ساختارهاي كالن جامعه از جمله ساختارهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اكولوژيكي علت 

داليل مهاجرت عواملي مانند تبعيض هاي شغلي، سركوب هاي قومي و  .مهاجرت فرد مي باشد

ملي، هنجارهاي قالب جامعه كه خوشايند فرد مهاجر نيست، سطح تكنولوژي، رشد جمعيت و 

 )َ.4،ص 2007تامسون، (عدم دسترسي به زمين زراعي است

اونشتاين را كامل لي از جمله نظريه پردازان ديدگاه كاركردگرايي است كه قوانين مهاجرت ر   

در سطح خرد به . لي علل مهاجرت را در هر سه سطح خرد، ميانه و كالن بيان مي كند. كرد

او معتقد است كه مردان بيشتر از زنان مهاجرت . تĤثير جنسيت افراد در مهاجرتشان تأكيد دارد

ميانه به در سطح . مي كنند و مسافت هاي طوالني تري را نيز براي مهاجرت انتخاب مي كنند

در سطح . بررسي شرايط زندگي فرد از جمله ازدواج مهاجر و پيوند هاي خانوادگي توجه دارد

كالن، لي به تفاوت هاي موجود ميان شهر و روستا اشاره مي كند و معتقد است هر چقدر اين 

ود او معتقد است كه در نب.تفاوت ها بيشتر باشد، تمايل افراد به مهاجرت نيز افزايش مي يابد

لي به جاذبه هاي . كنترل هاي سخت، با گذشت زمان، ميزان مهاجرت ها نيز افزايش مي يابد

  .مقصد و دافعه هاي مبدأ نگاه مي كند و از اين نظر مي تواند نظريه جامع تري باشد

نظريه لي به علت توجه به سطوح مختلف در تحليل مهاجرت، كامل تر از نظريه هاي ديگر بوده 

  .في از موضوع مهاجرت را پوشش مي دهدو ابعاد مختل

  :در يك نگاه كلي، عوامل مؤثر بر مهاجرت در چهار بخش عمده قرار مي گيرد   

  عوامل محيطي) عوامل جمعيتي د) عوامل اقتصادي ج) عوامل سياسي ب) الف

از بين اين عوامل، عامل اقتصادي به علت در دسترس بودن اطالعات بيشتر مورد توجه محققان 

  .ده استبو

اري نفوس و مسكن كشور در طي شمبر مبناي نتايج عمومي سر در اين تحقيق   

به بررسي شاخص هايي در دو سطح خرد و كالن مهاجرت پرداخته  1365-1390هاي دهه

  .شود كه شامل خصوصيات مهاجران و عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر مهاجرت است مي
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  65سرشماري 

درصد بين  استاني بوده  46درصد مهاجرت ها درون استاني  و  54ود  حد 65در سرشماري    

در بين استان  .است  و اين نشان از سمت وسوي درون استاني مهاجرت در اين سال ها دارد

درصد كمترين  28درصد بيشترين و استان هرمزگان با  86هاي كشور استان كردستان با 

درصد از  11( 5470576اين سرشماري تعداد در .مهاجرت هاي بين استاني را داشته اند

 25نفر مهاجران وارد شده به استان ها بوده اند كه به ترتيب استان تهران با ) جمعيت كشور

درصد، بيشترين مهاجران  6و اصفهان با  درصد 9خوزستان با  درصد، 14درصد، خراسان با 

درصد، استان تهران  15تان با از ميان كل خارج شدگان نيز استان خوزس. وارد شده را داشتند

درصد، بيشترين تعداد مهاجران  8درصد و خراسان با  9درصد، استان آذربايجان شرقي با  13با 

  .  خارج شده را داشته اند

استان خالص  10استان خالص مهاجرتي مثبت و  14، 65استان در سال  24از كل     

ن، خراسان، هرمزگان و سيستان به ترتيب استان هاي بوشهر، تهرا. مهاجرتي منفي داشته اند

بيشترين موازنه مثبت مهاجرتي و استان هاي خوزستان، آذربايجان شرقي، همدان، كردستان و 

از كل مهاجران جابه جا شده در استان ها . موازنه منفي مهاجرتي را داشته اندبيشترين لرستان 

در بين سه گروه عمده . يل ميدهنددرصد را مهاجران زن تشك 46درصد را مهاجران مرد و  54

در سنين ) درصد 63( 3438425سال،  0-14در سنين ) درصد 34( 1820136سني، تعداد 

  .سال قرار دارند 65در سنين باالي ) درصد 3(مهاجر  212016سال و  65-15

توزيع سني مهاجرين در گروه هاي عمده سني نشان دهنده اين است كه بيشترين نوع     

در . مهاجرت نيروي كار است و كمترين ميزان مهاجرت نيز، مهاجرت كهنسال استمهاجرت، 

        0-14درصد كل مهاجران وارد شده در سنين  23ميان استان هاي كشور استان تهران با 

مهاجرت هاي نيروي ( سال15-65درصد مهاجرين در سنين  19با ) مهاجرت هاي خانوادگي(

، بيشترين )مهاجرت هاي كهنساالن(سال 65در سنين باالي صد مهاجرين در 23و با ) كار

  .سه گروه سني داشته است مهاجرت را در

 0-14بعد از استان تهران به ترتيب استان هاي خراسان، اصفهان، خوزستان در سنين    

 15-65سال،استان هاي خراسان، خوزستان، اصفهان و سيستان و بلوچستان در سنين 

ن، اصفهان، كرمانشاه و آذربايجان شرقي بيشترين وارد شدگان در سنين سال،استان هاي خراسا

از بين كل مهاجران  زن و مرد در گروه هاي سني سه گانه،  .سال را داشته اند 65باالي 

سال است كه به  استان تهران  15-65بيشترين مهاجرت مربوط به مردان در گروه سني 

استان تهران به علت دارا . ت ها را تشكيل ميدهنددرصد از كل مهاجر 16مهاجرت كرده اند و 

بودن بيشترين تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده، پر تحرك ترين استان كشور در اين 

مهاجرت داخل مرزهاي كشور در اين سرشماري، كامال متاثر از شرايط  .سرشماري بوده است
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هاي كشور و استان هاي مرزي استان هاي مركزي مهاجرپذيرترين استان . جنگ تحميلي است

  .مهاجرفرست ترين استان هاي كشور محسوب مي شوند

  75سرشماري 

اقدام به مهاجرت ) درصد از كل جمعيت 14(نفر  8718770، تعداد 75در سرشماري سال    

درصد بين  38درصد مهاجرت ها درون استان محل اقامت بوده و  62كرده اند كه از ميان 

درصد مهاجرت هاي درون  8، 65ه است كه در مقايسه با سرشماري استان ها صورت گرفت

علق به استان تبيشترين مهاجرين وارد شده به استانها به ترتيب م. استاني افزايش داشته است

درصد و  6با درصد، اصفهان  9 بادرصد، خراسان  9,5با درصد، خوزستان  23با هاي تهران 

 19ن مهاجران خارج شده نيز از استان هاي تهران  بيشتري. درصد مي باشد 5با  مازندران

  .درصد بوده است 6درصد و مازندران  6,5درصد، اصفهان 8درصد، خوزستان 9درصد، خراسان 

، دو استان قم از تهران و اردبيل از آذربايجان شرقي جدا شده و تعداد 75در سرشماري    

استان مهاجر پذير و  8ان هاي موجود از كل است. استان افزايش يافت 26استان هاي كشور به 

با توجه به افزايش تعداد استان هاي مهاجر فرست نسبت به . استان مهاجر فرست بودند 18

مي توان اين را نشانه اي از جهت گيري مهاجرت به سمت چند استان اصلي و متمركز  65سال 

نيز به تربيت شامل  بيشترين موازنه مثبت مهاجرتي در اين سال. شدن مهاجران عنوان كرد

استان هاي قم، تهران، سمنان، خوزستان و اصفهان مي شود و بيشترين موازنه منفي مهاجرتي 

  .اردبيل و زنجان است نيز متعلق به استان هاي بوشهر، چهارمحال بختياري، لرستان،

ان درصد سهم زن 45درصد سهم مردان و  55از كل مهاجران جابه جا شدن ميان استان ها،     

در بين گروه هاي سني اصلي . تغيير چنداني نداشته است 65است كه در مقايسه با سرشماري 

  15 - 65مهاجر در سنين  5793709، )درصد 31(سال 0-14مهاجر در سنين  2770811نيز ، 

  . قرار دارند) درصد 1,5(سال 65مهاجر در سنين باالي  154250و ) درصد 66(سال

درصد  4از تعداد مهاجرين خانوادگي و كهنسال كاسته شده و حدود  65در مقايسه با سال    

بار ديگر همانند سال  در بين استان هاي كشور .بر مهاجرت هاي نيروي كار افزوده شده است

 آن استان تهران بيشترين درصد وارد شدگان در سه گروه سني عمده را دارد كه ميزان هاي 65

درصد گروه  23سال و  15-65درصد گروه سني  43 سال، 0-14در صد گروه سني  34شامل 

، درصد مهاجران وارد شده نيروي 65در مقايسه با سال . بوده است سال به باال 65سني 

درصد كاهش داشته ودرصد مهاجرت هاي خانوادگي و كهنسال  5به تهران، )  سال 15- 65(كار

سه گروه عمده سني نيز بيشترين بعد از استان تهران در . تقريبا بدون تغيير باقي مانده است

سال به ترتيب به استان هاي خراسان، خوزستان و اصفهان،  0- 14مهاجران وارد شده به 

سال به باال  65سال به استان هاي خراسان، خوزستان و مازندران و مهاجرين  15-65مهاجرين 

 .به استان هاي خوزستان، خراسان، اصفهان و مازندران مهاجرت كرده اند
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  85رشماري س

مهاجرت در داخل مرزهاي ) درصد از جمعيت كشور 17(12148147تعداد  85در سرشماري    

تعداد . داشته است 75درصدي نسبت به سال  3حكومتي كشور صورت گرفته است كه رشد 

استان هاي كشور نيز با تقسيم استان خراسان به سه استان خراسان رضوي، خراسان شمالي و 

استان  30لستان كه از مازندران جدا شد، بههمچنين تشكيل استان جديد گ خراسان جنوبي و

درصد بين استاني بوده  42درصد مهاجرت، درون استاني و  58از كل مهاجرت هاي داخلي  .رسيد

درصد افزايش  4ميزان مهاجرت هاي بين استاني،  75است كه در مقايسه با سرشماري سال 

استان مهاجر فرست بوده اند كه در  19استان مهاجرپذير و  30استان از جمع  11. داشته است

  .تعداد استان هاي مهاجر پذير افزايش يافته است 75مقايسه با سرشماري 

 6درصد، اصفهان با  24با  بيشترين تعداد مهاجرين وارد شده به ترتيب به استان هاي  تهران،   

بيشترين مهاجر  .درصد بوده است 4ن با  درصد و گيال 4,8درصد، خوزستان با   5درصد، فارس با 

درصد و  5,6درصد، فارس با  5,8درصد، خوزستان با  18خارج شده نيز از استان هاي تهران با 

بيشترين موازنه مثبت مهاجرتي متعلق به استان هاي . درصد بوده است 5آذربايجان شرقي با 

زنه مهاجرتي منفي نيز به ترتيب شامل تهران، يزد، قم، اصفهان و بوشهر مي باشد و بيشترين موا

  .استان هاي كرمانشاه، همدان، اردبيل، كردستان و لرستان است

 5393152و ) درصد 55( نفر را مهاجران مرد 6754995از تعداد كل مهاجران جابه جا شده،     

 2320163در بين گروه هاي عمده سني نيز، .را مهاجران زن تشكيل مي دهند) درصد 45(

سال  15-65در سنين) درصد 79(مهاجرت 9628833سال،  0- 14در سنين ) درصد 19(رتمهاج

نكته قابل توجه افزايش . سال رخ داده است 65در سنين باالي ) درصد 1,5( مهاجرت 199151و 

درصدي مهاجران در سنين كار و كاهش سهم مهاجرت هاي خانوادگي و كهنسال از  13چشمگير 

 15- 65شايد بتوان دليل افزايش مهاجرت ها در سنين . داده استكل ميزان مهاجرت هاي رخ 

به سنين اشتغال دانست كه با مشاغل ايجاد شده  65- 59سال را رسيدن موج جمعيتي سال هاي 

متناسب نبوده و منجربه افزايش بيكاري شده و در نهايت مهاجرت افراد  در اين سنين را به منظور 

بين گروه هاي عمده سني نيز، همچنان استان تهران رتبه يك  در. يافتن شغل در پي داشته است

    579683سال،  0-14مهاجران وارد شده به استان تهران در سنين . مهاجرپذيري را داراست

 57965سال،  65 يو در سنين باال) درصد 37( 2346241سال،  15-65، در سنين )درصد   34(

  .بوده است) درصد 29(

  90سرشماري 

مهاجرت در داخل مرزهاي ) درصد از جمعيت كشور 3/7( 5534666تعداد  90ري در سرشما

هاي كشور، با جدا شدن استان  در اين سرشماري، تعداد استان. حكومتي كشور صورت گرفته است

 6/62هاي درون استاني در كل كشور  در صد مهاجرت. استان رسيد 31البرز از استان تهران، به 

درصد است كه در مقايسه با سرشماري قبل  4/37ي برون استاني ها درصد و درصد مهاجرت
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هاي برون  ده شده و به همين ميزان از مهاجرتهاي داخل استاني افزو درصد بر مهاجرت 4حدود 

دهنده اين است كه مهاجران  هاي برون استاني نشان كاهش مهاجرت. استاني كاسته شده است

از سوي ديگر چون مسافت هاي باال براي . دهند مسافت كمتري را براي مهاجرت خود ترجيح مي

هاي  رسد كه اهداف مهاجران در مسافت مي مهاجرت، نياز به انگيزه بيشتري و باالتري دارد، به نظر

  .شود كوتاه تر و به خصوص درون استاني، حاصل مي

دهنده مهاجرپذيري  استان موازنه مثبت مهاجرتي دارند كه نشان 22استان كشور،  31از جمع 

. باشد دهنده مهاجرفرستي مي استان موازنه منفي مهاجرتي كه نشان 9در مقابل . هاست اين استان

كند كه تعداد بيشتري از استان هاي كشور به  بيان مي 1385آمار در مقايسه با سرشماري اين 

هاي داخلي كشور را  اند كه كاهش تمركزگرايي در مهاجرت هاي مهاجر پذير وارد شده جمع استان

هاي كرمان، آذربايجان غربي،  هاي درون استاني از استان باالترين درصد مهاجرت. دهد نشان مي

هاي برون استاني  مقصد بييشترين مهاجرت. ان و كهكيلويه و بوير احمد گزارش شده استخوزست

  .هاي قم، البرز، سمنان و يزد است نيز استان

، خراسان )درصد17( هاي تهران مهاجران وارد شده به ترتيب به استان  تعداد  بيشترين

بيشترين . اند مهاجرت كرده )درصد 5( و استان البرز) درصد 6( اصفهان و فارس ،)درصد7(رضوي

  ، فارس و خراسان رضوي)درصد16(هاي تهران تعداد مهاجران خارج شده نيز به ترتيب از استان

  . بوده اند) درصد4( و خوزستان) درصد 5( ، اصفهان)درصد 6(

هاي بوشهر، سمنان، يزد، خراسان جنوبي و  بيشترين موازنه مثبت مهاجرتي متعلق به استان

 هاي كرمانشاه، لرستان، چهار و بيشترين موازنه منفي مهاجرتي نيز مربوط به استانگيالن است 

توان  علت موازنه مثبت مهاجرتي استان بوشهر را مي. محال بختياري و سيستان و بلوچستان است

هاي شغلي در مناطق عسلويه و پارس جنوبي دانست كه منجر به مهاجرت افراد در  ايجاد فرصت

  .ين مناطق شده استسنين كار به ا

) 2626106( درصد 48و ) 2908560( درصد را مردان 52از تعداد كل مهاجران جا به جا شده، 

هاي داخلي زنان  صد بر مهاجرترد 3در مقايسه با سرشماري قبل، . دهند را زنان تشكيل مي

 2/21، قرار دارند) 4274765( سال 15 - 65درصد از مهاجران در سنين  2/77. افزوده شده است

در مقايسه . دهند سال را تشكيل مي 65درصد افراد باالي  5/1سال و  15زير ) 1176806( درصد

درصد از مهاجران در سنين كار كاسته شده و به مهاجران زير  2، حدود 1385با سرشماري سال 

  . سال يا مهاجران خانوادگي افزوده شده است 15

     رابطه ميان سطوح توسعه يافتگي و مهاجرت 

متغير كه به صورت  32هاي كشور بالغ بر  براي سنجش و تعيين درجه توسعه يافتگي استان   

و  75معيار توسعه تعريف شده اند بر اساس آخرين داده هاي آماري در سالنامه هاي سال هاي 

، در بخش هاي مختلف مطالعاتي  طبقه بندي شده است و رتبه و ضريب هر استان در بخش 85

و همين طور داده هاي 1365به علت كامل نبودن داده هاي سال . يين گرديده استمربوط، تع

تا زمان انجام پژوهش، سطوح توسعه يافتگي استان ها در اين سال ها محاسبه  1390سال
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) توليد ناخالص داخلي(  GDPاقتصادي استان ها نيز از شاخص  وضعيت براي محاسبه. نگرديد

  .استفاده شده است

  90- 85 -75 -65هاي سال هاي جدول مهاجرتي استان هاي كشور در سرشماري  -1 جدول شماره

 1365سرشماري  1375سرشماري  1385سرشماري   1390سرشماري 

درصد مهاجرت هاي  رديف استان

  درون استاني

 

  

 خالص مهاجرت

درصد 

مهاجرت 

هاي درون 

 استاني

خالص 

 مهاجرت

  درصد مهاجرت

 درون استاني

خالص 

 مهاجرت

  مهاجرت درصد

 درون استاني

خالص 

 مهاجرت

 1    گيالن - 6/10 57 -7 64 3/11 57 5/16  61

 2    لرستان - 8/16 69 - 36 68 - 8/39 64 - 4/15 64

 3    سيستان 6/57 37 - 6/5 67 - 1/25 70 - 6/8 72

 4    مركزي - 6/11 50 -8/3 55 5 46 4/11 53

 5    زدي 4/32 31 5/21 53 8/43 45 4/35 50

 6    هرمزگان 2/58 28 - 5/2 44 2/8 51 8/12 56

 7    اصفهان 5/42 37 1/23 56 5/24 56 6/16 62

 8    ايالم 2/4 73 -9 73 - 3/17 60 17/1 62

 9    آذر غربي 6/1 77 - 4/5 71 - 9/8 72 05/0 78

 10    بوشهر 92 32 - 3/50 57 3/23 51 39 58

 11    چهارمحال - 1/12 54 -42 75 - 6/18 62 =2/13 72

 12    خوزستان - 3/89 78 4/27 62 - 7/23 69 - 2/7 74

 13    زنجان - 1/11 57 - 7/31 65 -28 50 2/9 59

 14    سمنان 3/22 32 5/38 44 2/18 41 9/38 41

 15    فارس 3/29 49 -5/1 70 - 6/1 70 08/3 79

 16    كردستان -6/27 86 - 20 73 - 5/40 72 -3/2 71

 17    كهكلويه 6/24 61 - 2/10 76 - 8/22 79 70/0 80

 18    كرمان 2/28 60 2 71 - 7/5 72 2/3 77

 19    رضوي خراسان 3/70 43 5/1 77 1/9 64 7/4 72

 20    كرمانشاه - 4/4 79 -24 72 - 4/60 67 - 6/15 65

 21    قم -  -  3/78 10 4/41 10 7/12 32

 22    تهران 9/79 33 4/38 72 8/58 45 7 60

 23    مازندران 3/11 55 - 6 55 4/12 60 5/13 66

 24    همدان - 9/30 60 - 6/25 56 - 1/51 53 - 7/4 57

 25    آذرشرقي - 7/49 76 - 6/25 62 - 9/38 64 4/2 68

 26    اردبيل -  -  - 33 68 - 6/44 60 -3/7 62

 27    خراسان شمالي -  -  -  -  - 9/30 61 9/5 63

 28    خراسان جنوبي -  -  -  -  - 7/17 59 1/28 62

 29    قزوين --  -  -  -  6/3 55 9/1 64

 30    گلستان -  -  -  -  9/18 57 3/12 66

 31 البرز -  -  -  -  -  -  1/1 36
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متغير هايي چون : لنيروي انساني و اشتغادر بخش  براي محاسبه توسعه يافتگي استان ها   

نسبت و درصد شاغلين، درصد شاغلين بخش صنعت، نسبت ازدواج به طالق، خالص مهاجرت، 

  ساله و بيشتر با تحصيالت عالي 10افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي، شاغلين 

تعداد پزشكان عمومي، دندانپزشكان و دارو سازان، برخورداري از : بهداشت و درماندر بخش 

  .تخت بيمارستاني، آزمايشگاه ها، داروخانه ها و مراكز پرتونگاري

واحدهاي مسكوني با دوام، برخوردار از برق، آب لوله كشي، گاز :  مسكن و ساختماندر بخش 

  لوله كشي، كولر و شوفاژ

برخورداري از سينما، كتابخانه هاي وابسته به وزارت ارشاد، : فرهنگي و جهانگرديدر بخش 

  مراكز فرهنگي و هنري، تأسيسات اقامتي، تخت اقامتي 

ضريب نفوذ تلفن منصوبه و مشغوله، تلفن همراه، همگاني شهري  :ارتباطات و مخابراتدر بخش 

  .)1385قرخلو، (و روستايي، برخورداري از دفتر پستي شهري
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  1385و  1375سطوح توسعه يافتگي استان هاي كشور در سرشماري  - 2جدول شماره   

  1385سرشماري   1375سرشماري   سطوح توسعه يافتگي

  استان هاي توسعه يافته

-مركزي-كرمان -خراسان - قم

-اصفهان -چهارمحال بختياري

 -فارس -يزد -سمنان -كرمان

  مازندران -تهران -بوشهر

 -قم -تهران -گيالن -مازندران

خراسان  -كرمان -فارس-اصفهان

آذربايجان -آذربايجان شرقي -رضوي

  مركزي- سمنان -يزد- -غربي

  استان هاي در حال توسعه

-آذربايجان شرقي -گيالن

 -خوزستان-ايالم-زنجان

  هرمزگان

-ايالم-گلستان-سيستان و بلوچستان

-همدان-خوزستان-اردبيل-زنجان

  ياريچهارمحال بخت-لرستان-كرمانشاه

  استان هاي توسعه نيافته

-اردبيل -سيستان و بلوچستان

 -كردستان-آذربايجان غربي

 -لرستان-كرمانشاه -همدان

  كهكلويه و بوير احمد

 -خراسان جنوبي -هرمزگان -بوشهر

-كهكلويه و بوير احمد-خراسان شمالي

  -كردستان

   

مي دهد كه سطوح توسعه  سطوح توسعه يافتگي استان هاي كشور نشان 1نتايج تاكسونوميك   

استان ها در بخش هاي مختلف يكسان نبوده و در اكثر اين استان ها توسعه يافتگي در يك 

بر اساس نتايج مدل تاكسونومي، استان . بخش نشان دهنده توسعه بخش هاي ديگر نيست

بخش نيروي انساني، مسكن، ساختمان و ارتباطات و مخابرات  3در ،1375تهران در سال 

در بخش بهداشت و درمان رتبه پنجم و در بخش . عه يافته ترين استان كشور مي باشدتوس

                                                 

١
        ل محاسبه توسعه يافتگي استان هال محاسبه توسعه يافتگي استان هال محاسبه توسعه يافتگي استان هال محاسبه توسعه يافتگي استان هامدمدمدمد    - 

تكنيك مورد نظر شامل چندين مرحله عملياتي است كه .   روش تاكسونومي براي اولين بار در سازمان يونسكو براي درجه بندي و تعيين مناطق توسعه يافته مورد استفاده قرار گرفت
  )137، ص 1388زياري،.(به هر دو شيوه محاسبه دستي و كامپيوتري قابل اجراست
  :مراحل اجراي فرمول تاكسونومي به شكل زير است

 رنديگيم قرار درستونها توسعهي وشاخصها درسطر مكانها نام درآن دادههاكه سيماتر ليتشك -١

  z- scoreفرمول  از استفاده با طالعاتي ا ساز همسان استاندارد سيماتر ليتشك -٢

 : ريز فرمول قيازطر و متقارن سيماتر كي درون در مكانها انيم مركب فواصل نييوتع محاسبه -٣

 
 

  متقارن سيماتر سطر درهر فاصله نيكوتاهتر نييتع-4
  : ريز ازفرمول استفاده با همگن يمكانها نييتع) (  جهت نييپا وحد)  ( باال حد فواصل محاسبه-5

 
 

  ناهمگني مكانها حذف -6
  استاندارد سيماتر از آل دهيا مقدار نييتع -7
  :ريز رابطه از توسعه سرمشق محاسبه-8

 

  
  مكانها توسعه درجه محاسبه -9

  
 

  
 

 

  



  

  

  

  

  

  

  71                                                      ...بررسي روند مهاجرت هاي بين استاني ايران در سه دهه اخير 

استان خراسان به علت ماهيت مذهبي . فرهنگي و جهانگردي رتبه يازدهم را كسب مي كند

شهر مشهد و امكانات و پتانسيل هاي قوي اقامتي و استان مازندران به علت ماهيت و عملكرد 

حال آنكه در بخش . نگي و جهانگردي در رتبه اول و دوم قرارمي گيرندتوريستي آن از نظر فره

اين مسأله بيانگر اين واقعيت . هاي ديگر مطالعاتي، رتبه هاي كامآل پايين تري كسب مي كنند

  .است كه ابعاد توسعه يافتگي به صورت ناموزون بين استان هاي كشور توزيع شده است

، تعدادي از استان هاي كشور، توسعه يافته 75عه در سال مهاجرت و توس وضعيتبا توجه به    

در حاليكه توسعه نيافته و يا  ،مي باشند و تعدادي نيز مهاجرپذير بوده اما مهاجر فرست ،اند

از جمله استان هاي مازندران، فارس و مركزي كه  .رتبه پايين تري در سطوح توسعه دارند

ن خوزستان نيز در رديف استان هاي در حال توسعه استا. اما مهاجرفرست هستند ،توسعه يافته

درصد از  20به دست آمده، R2با توجه به . در حاليكه استاني مهاجر پذير است ،مي باشد

     ايران را ابعاد مختلف توسعه تبيين  75تغييرات مهاجرت هاي بين استاني در سرشماري 

  .مي كند

گردشگري باالترين تعيين كنندگي را در  در ميان ابعاد مختلف توسعه، بعد فرهنگي و   

مهاجرت دارد كه نشان دهنده تاثير جاذبه هاي گردشگري و مكان هاي زيارتي و سياحتي در 

اين نوع مهاجرت بيشتر از نوع مهاجرت كوتاه مدت بوده و اغلب به منظور . مهاجرت دارد

محل اقامت قبلي خود  سياحت و زيارت مي باشد و اكثر مهاجران مهاجرت بازگشتي به استان

  .خواهند داشت

، استان تهران در تمام ابعاد توسعه رتبه يك را دارد و اين نشان دهنده افزايش 85در سال    

بقيه استان ها نيز همانند سال گذشته از رتبه هاي مختلفي در . تمركزگرايي در كشور است

همچنان استان خراسان رضوي  ،در بخش فرهنگي براي مثال،. ابعاد گوناگون، برخوردار هستند

به علت ماهيت مذهبي و استان هاي شمالي به علت ماهيت توريستي و گردشكري بعد از تهران 

، ضريب تعيين در 75در مقايسه با سال . باالترين رتبه در بخش فرهنگي و گردشگري را دارند

خالص داخلي يك استان با افزايش توليد نا. دو بخش بهداشت و درمان و اقتصاد باالتر رفته است

  . مهاجرفرستي آن استان نيز افزايش مي يابد

نشان دهنده اين است كه ابعاد  75است كه همانند سال  0,20به دست آمده  R2، 85در سال 

استان هايي . درصد از روند مهاجرت هاي بين استاني در ايران را تبيين مي كند 20توسعه، 

 ،سمنان، مركزي و قم، استان هاي مهاجر پذير مي باشند يزد، همانند استان بوشهر، هرمزگان،

استان هاي آذر بايجان غربي و شرقي نيز با . اما استان هاي توسعه يافته محسوب نمي شوند

استان  ،75در مقايسه با سرشماري . وجود توسعه يافتگي، استان هاي مهاجر فرست هستند

     استان هاي جنوبي  ن و گلستان وهاي شمالي كشور همچون استان هاي گيالن، مازندرا

هرمزگان و بوشهر به جمع استان هاي مهاجر پذير وارد شده اند و استان خوزستان نيز در 

  .، مهاجر فرست مي باشد85سرشماري 
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، بعد توسعه مسكن و ساختمان بيشترين تعيين 85در ميان ابعاد مختلف توسعه در سال    

مي توان گفت كه مكان هايي كه مسكن با دوام و با . كنندگي را در مهاجرت داشته است

اين بعد را نمي توان جز . مهاجران بيشتري را به خود جذب كرده اند ،تسهيالت باالتري دارند

علل مستقيم مهاجرت دانست و به صورت غير مستقيم و از طريق دافعه ها و جاذبه هاي ديگر 

  .ددر مهاجرپذيري يك مكان تاثير دار

  

  ضريب تعيين ابعاد مختلف توسعه در مهاجرت هاي داخلي - 3ه جدول شمار

 
  ابعاد مختلف توسعه

  1375سرشماري 
 

 1385سرشماري 
 

 R2 ضريب تعيين R2 ضريب تعيين

 2076/0 2054/0 كلي

 2193/0 1319/0 درمان -بهداشت

 1181/0 2262/0 نيروي انساني -اشتغال 

 1442/0 2638/0 گردشگري -فرهنگي

 1984/0 2387/0 مخابرات -  ارتباطات

 1935/0 1531/0 اقتصاد

 231/0 2253/0 ساختمان -مسكن

  

  نتيجه گيري

براساس يافته هاي اين تحقيق مهاجرت مردان  تقريبĤ در تمامي استان هاي كشور بيشتر از    

بيشترين  65چنانكه در سرشماري . اما اين تفاوت در حال كاهش است ،مهاجرت زنان است

و همچنين  ديده مي شود 90هاجرت مردان و زنان و كمترين تفاوت در سرشماري تفاوت م

درصد مهاجرت هاي زنان و  90در سرشماري  .تعداد مهاجرت هاي زنان در حال افزايش است

در بين استان هاي مختلف كشور نيز تفاوت جابه  .درصد رسيد 50مردان، تقريبا به حدود 

است و اختالف چنداني در اين مورد ميان استان ها وجود جايي مردان و زنان به يك ميزان 

مي توان وارد شدن زنان به عرصه اجتماع و خصوصĤ افزايش مهاجرت هاي زنان را علت . ندارد

افزايش زنان تحصيل كرده و شاغل دانست كه به اين منظور، استان و يا شهر محل اقامت خود 

كار و بهبود موقعيت اجتماعي و اقتصادي خود را ترك كرده و به مكان جديد براي تحصيالت، 

اين مسئله نشان دهنده تغيير در ارزش هاي سنتي جامعه و تغيير نگرش . مهاجرت مي كنند

نسبت به اشتغال و تحصيل زنان است كه با بررسي مهاجرت هاي آنان به استان هاي مختلف 

   .مورد تأييد قرار مي گيرد
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هاجران،  مهاجران در سه گروه سني عمده كه در قالب در قسمت بررسي گروه هاي سني م   

سال كه اغلب  10-14گروه سني : اين سه گروه شامل. سه نوع مهاجرت است، جاي گرفتند

سال كه در سنين فعاليت اقتصادي هستند و  15-65گروه سني . مهاجرت هاي خانوادگي دارند

ازنشستگي و كهنسالي است و سال كه سنين ب 65مهاجرت نيروي كار دارند و سنين باالي 

دوره سرشماري، نشان داد كه مهاجرت نيروي كار در  چهاربررسي هر . مهاجرت كهنسالي دارند

سال نيز در اكثر استان  25 -29سال و  20-24گروه هاي سني .  هر سه دوره غالب بوده است

اري هاي هستند كه در مقايسه با سرشم 85هاي كشور، گروه اصلي مهاجران در سرشماري 

دگي و كهنساالن نيز امهاجرت خانو. قبل، جوان تر شدن مهاجران نيروي كار را نشان مي دهد

اما با گذشت زمان از ميزان مهاجرت هاي . ه ترتيب بيشترين نوع مهاجران را تشكيل مي دهندب

ر به گونه اي كه د. خانوادگي كاسته شده و بر ميزان مهاجرت هاي نيروي كار، اضافه شده است

درصد رسيده است  80درصد مهاجرت نيروي كار در تمامي استان ها به باالي  85سرشماري 

اين افزايش به يك نسبت در . كه رشد قابل توجهي نسبت به سرشماري هاي قبل داشته است

تمامي استان هاي كشور ديده مي شود و تفاوت چنداني در گروه هاي سني جابه جا شده در 

علت افزايش مهاجرت نيروي كار را مي توان، رسيدن . لف وجود نداردميان استان ها ي مخت

به سنين كار دانست كه با افزايش )  1359-1367ينمتولد( موج جمعيتي دوران جنگ تحميلي

تعدادي از اين جوانان به منظور ادامه تحصيل و عده اي نيز به . نرخ بيكاري همراه بوده است

افته هاي اين تحقيق ي. اقتصادي شان مهاجرت مي كنندمنظور يافتن شغل يا بهبود شرايط 

 ،سال 20-29نشان داد كه مهاجرت در گروه هاي سني مختلف، متفاوت است و در سنين 

  .بيشترين ميزان مهاجرت داخلي در كشور ديده مي شود

از نسبت مهاجرت هاي نيروي كار كاسته شده و بر مهاجرت هاي  1390در سرشماري 

  . شده است خانوادگي افزوده

. طبق يافته هاي اين تحقيق عوامل اقتصادي بر روي مهاجرپذيري مناطق تĤثير مي گذارد   

تا حدودي   ،آمار مهاجرپذيري در استان بوشهر كه جز مهاجرپذيرترين استان هاي كشور است

استان بوشهر با وجود گرمي هوا و شرايط نامناسب جوي و . اين مسئله را تأييد مي كند

، به علت فعاليت مناطق صنعتي همچون عسلويه، پذيراي تعداد زيادي از جوانان محيطي

با  استان هرمزگان نيز با وضعيتي مشابه استان بوشهر. متخصص به منظور اشتغال مي باشد

وجود جزايري همچون، قشم و كيش به علت شرايط مناسب به منظور فعاليت هاي تجاري و 

  . مي باشد  90و  85جرپذير در سرشماري اقتصادي در ليست استان هاي مها

تعداد بيشتري  65نقشه استان هاي مهاجرپذير و مهاجرفرست نشان مي دهد كه در سرشماري 

اما با گذشت زمان از تعداد استان هاي  ،گانه كشور مهاجرپذير بودند 24از استان هاي 

هر  در. دود شده استبيشتر به استان هاي بزرگ و مركزي كشور مح مهاجرپذير كاسته شده و

 .مي باشند استان هاي مرزي كشور مهاجرفرست ترين استان هاي كشور سه دوره سرشماري،
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، كه مهاجرت بازگشتي بعد از اتمام جنگ تحميلي را 75به جز استان خوزستان در سرشماري (

 اين موضوع نشان دهنده، كاهش تمركزگرايي در مهاجرت هاي داخلي كشور. )تجربه كرده است

هاي برون استاني به استان  درصدي مهاجرت 15نكته قابل مالحظه كاهش حدود . مي باشد

توان جدايي استان البرز از استان تهران اعالم كرد كه آمار  يكي از علل آن را مي. تهران است

هاي قبل نيز اين آمار به آمار  هاي برون استاني را دارد و در سرشماري بيشتري از مهاجرت

  .شد ران افزوده مياستان ته

بر روي ميزان ) سطح كالن( اجتماعي - نتايج اين پژوهش، نشان دهنده تأثير عوامل اقتصادي   

در اين قسمت از تحقيق، به بررسي . مهاجرت افراد و مهاجرپذيري و مهاجرفرستي مناطق است

شاخص در  32. تأثير ابعاد مختلف توسعه بر مهاجرپذيري و مهاجرفرستي استان ها پرداخته شد

گردشگري، بهداشت و درمان، ارتباطات و مخابرات، مسكن و  -ابعاد مختلف توسعه فرهنگي 

رتبه  ساختمان و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفتند و با استفاده از مدل رتبه بندي تاكسونومي،

نتايج نشان داد كه به جز استان . استان هاي كشور در بخش هاي مختلف توسعه مشخص شد

ران كه در همه ابعاد رتبه يك را داشته است، بقيه استان ها از رتبه هاي مختلف در ابعاد ته

     مختلف برخوردار هستند و توسعه در يك بخش نشان دهنده توسعه در بخش هاي ديگر 

درصد از  20به دست آمده نشان دهنده اين است كه ابعاد مختلف توسعه،   R2. نمي باشد

، 75در سرشماري . تبيين مي كند 1385و  1375لي را در سال هاي تغييرات مهاجرت داخ

همچنين توسعه . توسعه فرهنگي و گردشگري تعيين كننده ترين بعد توسعه در مهاجرت است

 85در سال  .بهداشت و درمان كمترين تأثير را در مهاجرپذيري و مهاجرفرستي استان ها دارد

توسعه مسكن و ساختمان بيشترين تعيين كنندگي و اهميت ابعاد مختلف توسعه تغيير كرده و 

  .توسعه انساني، كمترين تعيين كنندگي را بر روي مهاجرت داشته اند

گروه . گيرد گروه صورت مي 2توان گفت كه جريانهاي مهاجرتي كشور در قالب  در مجموع مي

انونهاي نخست جريانهايي كه با هدف دستيابي به فرصتهاي اقتصادي به سمت استانها و ك

اين استان ها به علت اجراي . )خوزستان و بوشهراستان ( كشور است جمعيتي در حال توسعه

طرح هاي عظيم اقتصادي و احداث شهرك هاي صنعتي، قابليت اشتغال زايي فراواني داشته و 

تعدادي از مهاجران وارد شده به اين  .جزء مقصد هاي اصلي مهاجران داخلي كشور مي باشند

ز استان هاي كمتر توسعه يافته مانند سيستان و بلوچستان هستند كه به منظور انجام مناظق ا

تعداد ديگري از مهاجران وارد شده به اين مناطق، . كار يدي به اين مناطق مهاجرت مي كنند

نيروهاي متخصص از استان هاي توسعه يافته مانند تهران، فارس و اصفهان هستند كه به 

. اقتصادي و نياز به تخصص و مهارتشان به اين مناطق مهاجرت مي كنند منظور انجام فعاليت

فقدان فرصتهاي شغلي . گر اين جريانات هستند نظريات سينجر و لوئيس در اين حوزه تبيين

همدان، كرمانشاه و زنجان، هاي توليد روستايي در استانهايي مانند  مناسب، محدوديت در عرصه

خارج شده از اين استانها در راستاي دستيابي به فرصتهاي  مي شود كه مقصد مهاجرين  سبب



  

  

  

  

  

  

  75                                                      ...بررسي روند مهاجرت هاي بين استاني ايران در سه دهه اخير 

و مناطق مهاجرپذير كه در برخي از ) در حال توسعه( مناسب به سمت اين دسته از استانها

  .د با شرايط سخت محيطي نيز مواجه هستند، ختم گرددرموا

اتي يدر نظر جريانهاي منطبق با رويكرد فكري ارائه شده Ĥجريانهاي دوم جمعيتي كشور عمدت

بر اساس اين رويكرد مهاجران در تصميم به  .چون لي، بومن و تاحدودي راونشتاين است

مهاجرت و يا ماندن در مبدأ از آزادي بيشتري برخوردار هستند و در سنين آغاز جواني اقدام به 

يف اين گروه از جريانها عمدتا در راستاي تحقق استعدادهاي انساني و تضع .مهاجرت مي كنند

يا از بين رفتن مرزبندي هاي اجتماعات و رها شدن افراد از شرايط سكونتگاه مبدا است كه 

مهاجر بدنبال اجتناب از ثابت ماندن در يك هويت و رابطه با يك مكان و تجربه مكانها و 

در واقع در اين رويكرد، جوانان به دنبال سرمايه هاي فرهنگي، مهاجرت . هويتهاي نوين است

فضايي جوانان مهاجر را مي توان جنبه هايي از  - جست و جوي هويت هاي اجتماعي. مي كنند

گذار جامعه سنتي به جامعه مدرن و يا مابعد مدرن يافت كه فرد در تالش براي بروز رفتار 

بخش عمده اي از . دهد جديد خود اقدام به جابجايي و تغيير مكان سكونت و فعاليت مي

در  كشور كه در مسير توسعه قرار گرفته اند،استانهاي  برخي از نجريانهاي شكل گرفته در بي

هاي جمعيتي در  راستاي الگوي بيان شده مي باشد كه وجود حجم قابل توجه جابجائي

مبين اين نكته  آذربايجان شرقي، گيالن و مازندران،هاي سني جوانان و در بين استانهاي  گروه

   .است

خواني دارد كه معتقد است اگر منطقه اي در مسير توسعه هم) 1385(اين نكته با نظر ذكايي

گام برداشته باشد، گرايش به مهاجرت در آنجا بيشتر مي شود و در مناطق كامآل توسعه يافته و 

 .توسعه نيافته، اين جريان كمتر ديده مي شود
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