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:چكيده        
ت، جايگاه و نقش  در اين  مقاله تالش شده است، با  استفاده از رويكرد تحليل سيستمي مهاجر  

مباني . مورد بررسي قرار گيرد 1355 -1385در نظام مهاجرتي كشور طي دوره منطقه خراسان 
اي  مهاجرت بين منطقه» تحليل ساختار فضايي «نظري اين مقاله اكولوژي انساني و روش شناسي آن 

دهد كه سطح، الگو و روند مهاجرت در منطقه خراسان قبل و بعد از  بررسي ها نشان مي. است
  .اي كامالً متفاوت داشته است چهرهتقسيم به سه استان، 

در هزار، داراي موازنه  6، خراسان رضوي با ميزان خالص مهاجرت 1375 -1385در دهه  
كه استانهاي خراسان شمالي و جنوبي به ترتيب با ميزان خالص  مهاجرتي مثبت بوده است، در حالي

طي دو دهه گذشته مبدأ اصلي . اند در هزار داراي موازنه مهاجرت منفي بوده -16و   -31مهاجرت 
. اند ، مازندران و تهران بوده مهاجران وارد شده به منطقه خراسان عمدتاً سيستان و بلوچستان، سمنان

همچنين استان خراسان رضوي جزء سه مكان اصلي بوده است كه همواره مهاجران ساير نقاط 
ته خراسان رضوي بعد از سه استان طي دو دهه گذش. ت كنند كشور ترجيح داده اند به آنجا مهاجر

تهران، خوزستان و اصفهان همواره يكي از مهم ترين مناطق پرتماس مهاجرتي كشور بوده است، 
در حاليكه استانهاي خراسان شمالي و جنوبي داراي كمترين تماس مهاجرتي با ساير نقاط كشور 

ي پديده بزرگ سري شهري يا اين مطالعه نشان مي دهد كه استان خراسان رضوي دارا. اند بوده
  .  همان نخست شهري است

  :كليدي گانواژ
  .ماس مهاجرتي، بزرگ سري شهريت تحليل سيستمي، ترجيح مكاني، ميزان خالص مهاجرت، ميزان

     

                                                 
 رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه .  1

 مدير گروه مطالعات مهاجرت و شهرنشيني در مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا واقيانوسيه.  2

  پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيهمعاون پژوهشي مركز مطالعات و .  3
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  مقدمه
جمعيتـي مـؤثر بـر تغييـرات الگـوي سـكونت و بـازتوزيع فضـايي           تـرين عوامـل   يكي از اساسي

بررسـي الگوهـا و رونـدهاي تغييـرات جمعيتـي در كشـورهاي       . تداخلي اس هاي مهاجرت ،جمعيت
دهـد   اند، نشـان مـي  تر از كشورهاي درحال توسعه پيمودهجمعيتي را سريع تركه مراحل انتقال پيشرفته

وميـر  باروري و مـرگ  داخلي به موازات مراحل انتقال هاي كه عموماًً تغييرات سطح و روند مهاجرت
حـال در اكثـر كشـورهاي     دهد، و در عين مي  ر يا تقدم نسبت به آنها رخدر برخي موارد با كمي تأخ
هاي مكاني  ومير و مؤلفه هاي حياتي گذارجمعيتي يعني باروري و مرگ دنيا بين تغييرات زماني مؤلفه

ــده       ــاهده ش ــاني مش ــارن و همزم ــوعي تق ــيني ن ــاجرت و شهرنش ــي مه ــي يعن ــال جمعيت ــت  انتق . اس
مكـاني جمعيتـي بـه مـوازات       -مكاني و تحوالت فضـايي    ت تحركاتشناسان به اين تغييرا جمعيت
 .گويندمي» گذار مهاجرتي و شهرنشيني«المللي  حياتي در سطوح ملي و بين انتقال

شهرنشـيني اسـت، انعكـاس فضـايي و مكـاني       ناپذير آن انتقـال  مهاجرتي كه پيامد تفكيك  انتقال
ماعي اسـت كـه جوامـع در بسـتر نوسـازي تجربـه       راهبردهاي كالن توسعه و تحوالت اقتصادي، اجت

توان گفت تغييـرات اساسـي در الگوهـاي مهـاجرت و شهرنشـيني ايـران از اوايـل دهـة         مي. كنند مي
با استقرار حكومت رضاخان آغاز شد، يعني فصلي از تاريخ تحوالت اقتصادي، اجتمـاعي   1300اول

بـا  ). 1380حسـاميان (ورژوايي در ايـران بـود  ايران كه آغاز اسـتقرار نهادهـاي زيربنـايي و روبنـايي بـ     
ناپـذير در   ها و عناصر نوسـازي، تغييراتـي عميـق و برگشـت     گذشت زمان و با رشد و گسترش مؤلفه

اي پديدار شد، اما اين تغييرات به سـبب   الگوهاي توزيع فضايي جمعيت ايران در سطح ملي و منطقه
نظارت، كنترل و مديريت آن در بسـياري   پيشي گرفتن بر سرعت و آهنگ توسعه از يك سو و عدم

موارد مسأله ساز شد، و خود تبديل به علتي براي بسياري از مسايل اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    
  .ديگر گرديد

مكـاني را كـه در اثـر     -هـاي عميـق جمعيتـي    تواند بخشي از ايـن دگرگـوني   شواهد آماري مي
گذشته در كشور رخ داده است به صورت كمي سال  50سياسي فضا طي نوسازي و تحوالت اقتصاد 

شـان   عمر، يعني كساني كه محل تولد آنهـا بـا محـل اقامـت    تعداد كل مهاجران طول. تر نمايد روشن
، كـه بعـد از يـك دوره    )1380زنجـاني (ميليون نفر بوده  280/3برابر با  1345در سال  ،متفاوت است

برابر شده  7/6، يعني )1385مركز آمار ايران (ده ميليون نفر رسي 22به1385چهل ساله يعني در سال  
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درصـد   5/68ميـزان شهرنشـيني بـه     1385است، بعالوه بر اساس آخرين سرشماري كشـور در سـال   
مركز آمـار ايـران،   (دهد  سال گذشته نشان مي 50واحد افزايش را در طول  37رسيده كه نزديك به 

1385.(  
 -1365داخلـي در دهـه    هـاي  درصد كل مهـاجرت  5/32ز استاني ا هاي بين به همين ترتيب مهاجرت 

بسياري از . 1افزايش يافته است 1375 -1385هاي داخلي در دهه  درصد كل مهاجرت 3/39به 1355
عنـوان مراكـز دفـع     هـا بـه   عنوان مراكز جذب مهاجران و بسياري ديگـر از اسـتان   هاي كشور به  استان

سال  30شان طي  هاي كشور عملكرد مهاجرتي از استاناند و در عين حال برخي  مهاجران عمل كرده
هـا بعنـوان مراكـز ثقـل تغييـرات جمعيتـي در        گذشته تغييرات اساسي يافته است، بعالوه برخي استان

سـال گذشـته تغييراتـي     30رسد علل و عوامل مهاجرت در  همچنين به نظر مي. اند كشور عمل كرده
  .اساسي كرده باشد

البتـه بايـد در ابتـداي     .در نظام مهاجرتي ايران منطقه خراسان بوده است يكي از مناطق اثر گذار
امر اشاره داشت كه در طرح كالبدي كشور، ايران به ده منطقه كالبدي تقسيم بندي شده اسـت، كـه   

هاي رضوي، شمالي و جنوبي بعنوان منطقه ده كالبدي تعريف شـده   در اين طرح، سه استان خراسان
شته بسياري از جريانات مهاجرتي در اسـتانهاي كشـور متـأثر از منطقـه خراسـان      طي سه دهه گذ. اند

شته هاي دور يكـي از مراكـز پـر اهميـت و بـزرگ جمعيتـي ايـران زمـين         ذراسان از گخ. بوده است
گيـري و توسـعه مراكـز جمعيتـي اسـتان خراسـان،         در عين حال در   شـكل . محسوب مي شده است

در اين مقاله تالش خواهد شـد  . ان يك عامل تعيين كننده بوده استمهاجرتهاي داخلي همواره بعنو
جايگاه منطقه خراسان در نظام مهـاجرتي   ،با رويكرد جديدي تحت عنوان تحليل سيستمي مهاجرت

اين تحليل مي تواند در تبيين نقش خراسان در الگوي هاي سكونت در . كشور بررسي و تحليل شود
  .اي داشته باشد كشور نقش اساسي و تعيين كننده

                                                 
  .ها بوده است بخشي از اين افزايش ناشي از افزايش تعداد استان.   1
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  سؤاالت اصلي 
 موازنه مهاجرتي در منطقه خراسان طي سه دهه گذشته چگونه بوده است؟ ) الف

  هاي شمالي و جنوبي مهاجرفرست هستند؟چرا خراسان رضوي مهاجرپذير است، اما خراسان) ب
آيند؟  ها مي مهاجران منطقه خراسان از كدام استان) ج  
  اند به منطقه خراسان مهاجرت كنند؟  كشورترجيح داده چقدر مهاجران ساير مناطق) د
  منطقه خراسان از نظر تبادل و تعامل مهاجرتي با ساير نقاط كشور در چه وضعيتي قرار دارد؟) ه
  روند؟ مهاجران خارج شده از منطقه خراسان به كجا مي) و
  كنند؟ هاي منطقه خراسان مهاجران بيشتري را جذب مي كدام شهرستان) ز
  
  اني مفهومي و تجربي مب

هاي داخلي، مفهومي است كه در دوره معاصر بسيار مورد توجه قرار گرفته است،  ساختار مهاجرت
طور كه ساختار سني و ساير پديده هاي  برخي از صاحب نظران جمعيت شناسي معتقدند همان

ين مبدأ و مقصد، هاي مهاجرتي ب است، تغيير و ثبات  جريان هايي  شناسي داراي قانونمندي جمعيت
از سوي ديگر اين جريانات نمايانگر تصميمات مهاجرتي . داراي نظم و قانونمندي خاصي است

تواند در شناسايي الگوهاي  ها مي يافته بسياري از افراد و خانوارها است، درك اين ساختار تجمع
  ).1987 1ويلسون(جديد بازتوزيع جمعيت مؤثر باشد 

انساني به عواملي چون تسلط نظريه اكولوژي. يكرد اكولوژيك استرويكرد نظري اين مقاله رو
هاي كاركردي مناطق مهم جمعيتي در ارتباط با تحليل  مراتب مكاني و تفاوت مكاني، سلسله

در اين نظريه بر دو جنبه اساسي از . پردازد اي مي سازوكارهاي مهاجرتي در سطح ملي و منطقه
فراواني ارتباطات يك ) الف:  ازشود كه عبارتندمناطق تأكيد ميهاي ارتباطي و مهاجرتي بين  شبكه

. تر سياسي، اقتصادي از نظر توليد كاال، خدمات و تعداد جمعيتمنطقه جغرافيايي با سيستم بزرگ
هاي تر با سيستمهاي بزرگشعاع و دامنه ارتباطات و تعامالت مادي و انساني سيستم) ب

 .)1و هاكس 2ايروين(كوچكتر

                                                 
1.Wilson 
2.Irwin  
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فراواني ارتباطات انساني نتيجه ميزان ) 1985(3وكاساردا  2براساس نظريه بيدول
ساختاري منطقه، تنوع كاركردي و ميزان وجود منابع و اطالعات مختلف در يك منطقه  پيچيدگي

مناطقي كه ارتباطات بيشتري با جاهاي ديگري دارند استعداد بيشتري براي توسعه و رشد  .است
داخلي يك سيستم  هاي وابستگي) 1981(4و به نظر هاولي. ي و اجتماعي دارندساختارهاي اقتصاد

يابد كه مزايا و خصوصيات محلي و  زماني در يك شبكه اجتماعي، جمعيتي گسترش بيشتري مي
زيرا تعامالت . العاده هدفمند يا غير هدفمند يك منطقه باشند اي، خود باعث ارتباطات فوق منطقه
اي و يا  شوند و بر اساس سلسله مراتب به دو گروه منطقه بندي مي ركردشان دستهاي بسته به كا منطقه

با اين اوصاف اهميت فراواني تعامالت و ارتباطات مهاجرتي خود . شوند بندي مي ملي دسته
محوري  دهنده شاخص و درجه تمركز منابع و جمعيت است و ميزان نزديكي و درجه مركز نشان

زيرا عوامل توليد به يكديگر وابسته هستند، و . بيشتر و ارتباط بيشتر است خود معياري براي دسترسي
هر عاملي خود مكمل منابع ديگر است و خود به عنوان يك ابزار كنترل، عوامل بعدي را تقويت 

  . شود ها مي اين مسئله باعث خلق يك الگوي مسلط و ايجاد حالت استقالل درانجام فعاليت. نمايد مي
كنند  كاركردي، پيوند و تعامل بيشتر و فزاينده يك منطقه با مناطق ديگر را فراهم مي عوامل كليدي
شوند كه سيل مواد، امكانات و اطالعات از مناطق ديگر براي انجام كاركردي ويژه به  و باعث مي

هرچه ميزان نيازكاركردي ساير مناطق بيشتر شود به همان . سمت منطقه مورد نظر جاري شوند
مناطقي كه محل ارسال امكانات و منابع . كند تري پيدا مي تر و محوري منطقه حالت مسلط نسبت آن

شوند داراي مركزيت بيشتري هستند و تقويت متقابل عوامل كاركردي و  به ديگر مناطق مي
          تاثيرگذار اين مناطق كه پس از مدتي تبديل به مراكز ثقل اقتصادي، جمعيتي در سطح ملي 

اين مراكز  .تر خواهد كرد د را از نظر جمعيتي و منابع و امكانات به طور روز افزون فربهمي شون
بعنوان مراكز جاذب جمعيت در سطح ملي هستند و اين مناطق در نظام مهاجرتي نقشي محوري در 

  .)1992ايروين و هاكس(دهي و تعيين مسيرهاي مهاجرتي ايفا خواهند كرد جهت
  

  
                                                                                                          
1. Hughes 
2 .Bidwell 
3 .Kasarda 
4. Hawley 
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  روش شناسي
روشي  اين رويكرد . استفاده شده است» 1ساختار فضايي مهاجرت«له از رويكرد روشي در اين مقا

منظور آنها از ساختار فضايي مهاجرت  .اند تدوين كرده 2001رانش در سال را راجرز و همكا
استاني در سطح ملي است كه  هاي بين اي از ابعاد اساسي مهاجرت استاني توصيف و تحليل ويژه بين

  :بتواناز طريق آن 
 . را بازسازي و تحليل چندگانه كرد استاني هاي مهاجرتي بينماتريس) 1 

را برحسب مناطق  و استانهاي » 3جمعيتيجذبقابليت« و » 2جمعيتيدفعقابليت«نسبي ميزان و توان) 2
   .كرد اي مشخص مختلف در سطح ملي و منطقه

مقصد در نظام مهاجرتي را مشخص جمعيتي بين مبدأ و  -سطوح و ميزان تعامالت فضايي) 3 
  ).29:2001راجرز و ديگران(كرد

 1375 -1385و 1365 - 1375، 1355 -1365هاي مهاجرتي سه دهه  در اين مطالعه از ماتريس 
  . استفاده شده است

     
  يافته ها

  موازنه مهاجرتي در منطقه خراسان طي سه دهه گذشته چگونه بوده است؟ ) الف
. يــزان ناخــالص شــدت مهــاجرت در منطقــه خراســان گــزارش شــده اســت م) 1(در جــدول شــماره 

 3خراسان بزرگ به ازاء هر هزار نفـر    استان) 1355 -1365(شود در دهه اول  همچنانكه مالحظه مي
موازنـه مهـاجرتي اسـتان خراسـان     ) 1365 -1375(اما در دهـه دوم  . نفر مهاجرت خالص داشته است

ند متأثر از عدم توسعه يـافتگي اسـتانهاي خراسـان شـمالي و جنـوبي      توا منفي شده است، كه البته مي
در دهه سوم خراسان بزرگ به سه استان شمالي، جنوبي و رضوي تقسيم شد، تفاوتهـاي درون  . باشد
مالحظـه  . اي در سطوح توسعه و جريانات مهاجرتي به نحـو بهتـري خـود را نشـان داده اسـت      منطقه
ه دليل توسعه يافتگي بيشتر داراي موازنه مهـاجرتي مثبـت بـوده،    شود كه استان خراسان رضوي ب مي

در هزار داراي موازنه منفي مهاجرتي  -16در هزار و خراسان جنوبي با  -31استان خراسان شمالي با 
                                                 
1. Migration's Spatial structure 
2 . Emissiveness 
3 . Attractiveness  
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همچنانكه شدت و حدت مهاجرفرستي در خراسان شـمالي بيشـتر از سـاير اسـتانهاي منطقـه      . اند بوده
  .بوده است

  
  1355- 1385در منطقه خراسان طي سه دهه ان ناخالص مهاجرت ميز). 1(جدول

 نام استان رديف
 )در هر هزارنفر(استاني   ميزان ناخالص شدت مهاجرت بين

1365- 13551375- 1365 1385- 1375 
-1 3 خراسان 1  --- 
-16 --- --- جنوبيخراسان 2  
 6 --- --- رضويخراسان 3
-31 --- --- شماليخراسان 4  

  
  چرا خراسان رضوي مهاجرپذير است، اما خراسان شمالي و جنوبي مهاجرفرست؟)ب

، خراسان رضوي بين كليه استانهاي كشور بعد از استان كالن شهري تهران در رتبه 1385در سال  
هاي شمالي و جنوبي از نظر رتبه توسعه دوم درجه توسعه يافتگي قرار گرفته است، اما خراسان

. اند هاي ايالم و چهارمحال و بختياري قرار گرفته كشور و قبل از استان 28و  27ر رتبه هاي يافتگي د
و مهاجران طول عمر همبستگي قوي  1شود بين درجه توسعه يافتگي استانها همچنانكه مالحظه مي

تر هر چه سطح توسعه يافتگي بيشتر، ميزان مهاجرپذيري بيشتر و بر  به عبارت روشن .وجود دارد
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه دليل مهاجرپذيري استان خراسان رضوي ). 2جدول  (عكس

هاي جنوبي و شمالي توسعه يافتگي پايين توسعه يافتگي باال و دليل اصلي مهاجرت فرستي خراسان
  .است

  
  

                                                 
است كه از متغيرهاي ميزان شهرنشيني، سطح سواد، ميزان اشتغال، شاخصي تركيبي : شاخص توسعه. 1

هاي صنعتي، سهم اشتغال از محصول ناخالص داخلي ، كارگاه)آب، برق، گاز، تلفن(امكانات رفاهي خانوارها
  ).1385. زهتاب  سروريرضا، وارثي، حميد(ساخته شده است
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                                       عمر و                  ها بر حسب تعداد و درصد مهاجران طولبندي استانطبقه). 2(جدول
  1385توسعه درسال نمره شاخص

 نمره سطح توسعه درصد  تعداد  نام استان  رتبه ها

 23,21 29,6 6234434 تهران  1

 5,7 7,0 1475122 رضوىخراسان  2

-4,5 0,9 195000 خراسان شمالى  27  

-3,6 0,9 191183 خراسان جنوبى  28  

                Sig=0/00         r =76/0ضريب همبستگي بين نمره توسعه و مهاجرت طول عمر    

 
مهاجران منطقه خراسان از كدام استانها مي آيند؟) ج  

درصد كل  36 (استان سيستان و بلوچستان1365  -1375شود، در دهه  همچنانكه مالحظه مي 
باز هم  .شود ه خراسان محسوب ميبه عنوان مبدأ اصلي مهاجران منطق) مهاجران وارد شده به استان

يكي از مبادي اصلي مهاجرت به استان خراسان رضوي، استان سيستان و  1375 – 1385در دهه 
تواند به عنوان يك مسئله اساسي پيگيري  يكي از فرضياتي كه در اين زمينه مي .بلوچستان بوده است

در اصل مهاجرين افغاني هستند، و  شوند، شود، اين است كه مهاجران سيستاني كه وارد خراسان مي
استان سيستان و بلوچستان بعنوان يك گذرگاه و پل ارتباطي در اين حركت مهاجرت خارجي به 

البته يك جريان معكوس مهاجرتي از . داخل كشور و مهاجرت به منطقه خراسان عمل كرده است
توان گفت تنها مبادي  مي. خراسان رضوي به دو استان خراسان شمالي و جنوبي وجود داشته است

  .مهاجرتي به دو استان فوق الذكر استان خراسان رضوي بوده است
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1365-1385هاي خراسان بررسي مبدأ مهاجران  استان). 3(جدول  

  
با توجه به سطح توسعه يافتگي خيلي باالي استان خراسان رضوي نسبت به  1375 -1385در دهه 

استانهاي خراسان شمالي و جنوبي، به عنوان مركز جذب مهاجرين اين دو استان كمتر توسعه يافته 
  .عمل كرده است

  
  چقدر مهاجران ترجيح داده اند به منطقه خراسان مهاجرت كنند؟ ) د

 1355-1365در دهه . محاسبه شده است 1خصي به عنوان ترجيح مهاجرتيشا) 4(در جدول شماره 
در . خراسان بزرگ بعد از استانهاي تهران و فارس در رتبه سوم ترجيح مهاجرتي قرار گرفته است

                                                 
 iاد مهاجران خارج شده از منطقه اگر ترجيحات و تمايالت مهاجرتي همسان باشد، تعد.  1
خواهد بود كه در آن  m(pj.p)برابرj خواهد بود، و متقابالً تعداد مهاجران وارد شده به منطقه  m(pi.p)برابر
m تعداد مهاجران مورد انتظار از منطقه. برابربا كل مهاجران استi   به منطقهj  برابرخواهد بود با

m*(pi.p*pj.p) چندين شاخص ديگر ترجيح توسط . ترجيح مهاجرتي است دهنده شاخص كه نشان
مورد بحث و بررسي ) 1974(اي تحت عنوان تحركات جمعيتي دراياالت متحد در مطالعه  1و شراياك1هنري

  ).Manual VI40:1970( قرار گرفته است

K
p jp i

IP

PP
M

m ij∑= .

).(

 

 دوره زماني  مبادي مهاجرتي از

، )4(گيالن )10(تهران ، )14(، مازندران)15(، سمنان)36(سيستان و بلوچستان
  )7(، ساير استانهاي كشور )4(، اصفهان)5(، خوزستان)5(بايجان غربيآذر

1375-1365 
 به خراسان بزرگ

، )29(سيستان و بلوچستان ،)50(، خراسان جنوبي)44(خراسان شمالي
  )11(كرمان،)13(گلستان

 1375 - 1385 خراسان رضوي

 خراسان شمالي  )10(خراسان رضوي 

 خراسان جنوبي  )10(خراسان رضوي 
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بعد از تقسيم . خراسان به رتبه دوم از نظر ترجيح مهاجرتي ارتقاء يافته است 1365-1375دهه 
خراسان رضوي همچنان در رتبه دوم ترجيح مهاجرتي باقي  1375 -1385خراسان بزرگ در دهه 

  .اند اما استانهاي خراسان شمالي و جنوبي به رتبه بسيار پايين ترجيح مهاجرتي تنزل يافته. مانده است
  

  1355- 1385بررسي تحوالت ترجيح مكاني منطقه خراسان طي دوره ). 4(جدول
1385-1375  1375-1365  1365-1355  سال 

I.P استان I.P استان I.P رديف استان 

 1 تهران 21,83 تهران 2,055 تهران  0,411

 2 فارس 5,67 )رتبه دوم(خراسان 0,491 )رتبه دوم(خراسان رضوى  0,183

 3 )رتبه سوم(خراسان 4,48 اصفهان 0,344 خوزستان   0,15

 4 اصفهان 3,70 خوزستان 0,291 اصفهان 0,065

 5 مازندران 1,59 آذربايجان شرقي 0,180 آذربايجان شرقى   0,062

 6 سمنان 0,11 زنجان 0,017 )27رتبه(خراسان شمالى   0,015

 7 كهكيلويه و بوير احمد 0,04 بوشهر 0,012 )28رتبه (خراسان جنوبى   0,009

 
باتوجه به تمركز جمعيت در استان خراسان رضوي و بويژه شهر مشهد شواهد نشان مي دهد كه 

منظور از عارضه نخست شهري آن است . ن رضوي دچار عارضه نخست شهري استاستان خراسا
و  يا چند شهر خاص از لحاظ اندازه، رشد و درجه تاثيرگذاري بر بقيه شهرها تسلط داشته كه يك

مادي و  هاي مكنده و انباشت كننده سرمايه انساني و سرمايه اين شهرها در واقع به عنوان پمپ
  .آيند به شمار ميفيزيكي در نقاط خاص 

  منطقه خراسان از نظر تبادل و تعامل مهاجرتي با سايرنقاط كشور در چه رتبه اي قرار دارد؟) ه
. يكي از سواالت مهم در بحث مهاجرت ميزان تعامل و پيوند انساني يك منطقه با ساير مناطق است

مذهبي آنها بيشتر از ساير  اساساًٌ مناطق پر تماس مناطقي هستند كه كاركردهاي اقتصادي، فرهنگي و
سه استان توسعه يافته تهران، اصفهان و خوزستان پر تماس ترين مناطق مهاجرتي در . مناطق است

در زمينه تحليل كمي مهاجرت در جمعيت شناسي شاخصي وجود دارد كه به . اند سطح كشور بوده
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سان است وهر چه به اين شاخص بين صفر و يك در نو. آن ميزان پيوستگي مهاجرتي مي گويند
  .1تر باشد آن منطقه داراي پيوستگي مهاجرتي بيشتري استيك نزديك

اما با توجه به . استان خراسان بعد از سه استان فوق الذكر بالفاصله در رتبه بعدي قرار گرفته است
تفاوت در سطوح توسعه سه استان منطقه خراسان بعد از تفكيك، رتبه خراسان رضوي از نظر تماس 

هاي خراسان جنوبي و شمالي به شدت كاهش يافته اما رتبه هاي استان. مهاجرتي ارتقاء يافته است
  )5جدول (است

  مقايسه ميزان تماس مهاجرتي منطقه خراسان با ساير استانها). 5(جدول
  1355 - 1385هطي ده

1385- 1375   1375- 1365   1365- 1355  رديف نام استان 
86/0  92/0  75/0 نتهرا  1 

67/0  78/0  2 خوزستان 53/0
70/0  71/0  49/0  3 اصفهان 

---- 56/0 28/0  4 خراسان 

 5 خراسان رضوي ----- ----  62/0

08/0 جنوبيخراسان ----- -----  6 
07/0  7 خراسان شمالي ---- ------ 

 
. نشان مي دهد 1375 -1385ه ميزان تماس مهاجرتي استانهاي كشور را در ده) 1(نقشه شماره 

خراسان رضوي جزء مناطق پر تماس مهاجرتي بوده است، اما  ،همچنانكه مالحظه مي شود
  . اندهاي كم تماس از نظر مهاجرتي در كشور بوده هاي خراسان جنوبي و شمالي جزء استان استان

                                                 
ريس مهاجرتي است و از نسبت تعدادكل جريانات دهنده جريانات غير صفردر يك ماتنشان) اتصال(شاخص پيوستگي .  ١
 :شودآيد، اين شاخص با استفاده از اين فرمول محاسبه ميصفر هستند به دست مي اي كه غيرمنطقهبالقوه بين

)1(/ −= ∑∑
=≠

nnIMC
ij

ij
ji

MC  

0=MCij
MC=1. صفرباشدjبه iاگر مهاجرت از منطقه ij

شاخص پيوستگي مهاجرتي بـين صـفرتا يـك    . بر عكس

در نوسان است، كه مقدار صفر بيانگر عدم ارتباط مهاجرتي بين مناطق و مقداريك نشان دهنده جريان مهاجرتي زيـاد بـين منـاطق    
  .است
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  مهاجران خارج شده از منطقه خراسان به كجا مي روند؟) و

 
درصد به استانهاي  30درصد از مهاجران خراسان به پايتخت،  51نزديك به  1355 -1365در دهه 

درصد به  10و ) شيراز، اهواز، اصفهان، تبريز( درصد به ساير كالن شهرها 9همسايه ، و نزديك 
درصد از مهاجران خراسان  39نزديك به  1365 -1375در دهه . اند ساير نقاط كشور مهاجرت كرده

شيراز، اهواز، ( درصد به ساير كالن شهرها 14درصد به استانهاي همسايه ، و نزديك  31به پايتخت، 
نزديك به  1375 -1385در دهه . اند درصد به ساير نقاط كشور مهاجرت كرده 17و ) اصفهان، تبريز

 7درصد به استانهاي همسايه، و نزديك  30درصد از مهاجران خراسان رضوي به پايتخت،  37
درصد به ساير نقاط كشور مهاجرت 25و ) شيراز، اهواز، اصفهان، تبريز( ير كالن شهرهادرصد به سا

  .اند كرده

  طي ايران در استاني بين مهاجرتي پيوستگي ميزان ).1(نقشه
 1375-1385دوره
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درصد به استان هاي همسايه، و  25درصد از مهاجران خراسان جنوبي به پايتخت،  38همچنين 
در مورد . اند درصد به ساير نقاط كشور مهاجرت كرده 7درصد به ساير كالن شهرها و  30ك نزدي
درصد  19درصد از مهاجران خراسان شمالي به پايتخت،  28اسان شمالي نيز مي توان گفت كه خر

درصد به ساير نقاط كشور  7درصد به ساير كالن شهرها و  45به استان هاي همسايه ، و نزديك 
 .اند مهاجرت كرده

  )1355 - 1385(هاي اي مهاجرت در منطقه خراسان در دههساختار فاصله). 6(جدول

 
 

  مهاجران بيشتري را جذب مي كنند؟ منطقه خراسان،هاي كدام شهرستان)ز
  

شهرستانهاي استان خراسان رضوي بر اساس درصد مهاجران وارد شده ) 7(در جدول شماره 
درصد كل  61شود شهرستان مشهد نزديك به  همچنانكه مالحظه مي. از كل دسته بندي شده اند

بعد از شهرستان مشهد دو شهرستان نيشابور و . رد شده به استان را جذب كرده استمهاجران وا
  .سبزوار با اختالف بسيار باال در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند

  

تاناس  پايتخت 
فاصله هاي
 كوتاه

هاي  استان
يكالن شهر  

مهاجرت در 
 فاصله هاي بلند

 جمع

1365- 1355  

 خراسان بزرگ

1/51  8/29  9/8  1/10  100  
1375-1365 

    
2/39  7/30  5/13  6/16  100  

1385- 1375  
3/37خراسان رضوي  0/30  1/76/25  100 

289/18خراسان شمالي  1/45  8 100 
9/24 38بيخراسان جنو  30 7 100 
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1385 رتبه بندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر مهاجرپذيري در سال) 7(جدول شماره  

 نام شهرستان وارد شدهتعداد مهاجران  درصد مهاجران وارد شده

  مشهد 384501 60,9
 نيشابور 40595 6,4

 سبزوار 37780 6,0

 قوچان 20385 3,2

 تربت جام 19512 3,1

 تربت حيدريه 19239 3,0

 كاشمر 16711 2,6

 چناران 16014 2,5

 گناباد 12168 1,9

 تايباد 10054 1,6

 فريمان 9401 1,5

 خواف 8635 1,4

 درگز 7538 1,2

 بردسكن 7503 1,2

 سرخس 6977 1,1

 مه والت 3947 0,6

 رشتخوار 3842 0,6

 كالت 3819 0,6

 خليل آباد 3208 0,5

  جمع 631829 100,0
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هاي استانهاي خراسان جنوبي و شمالي بر اساس درصد مهاجران وارد شده شهرستان) 8( در جدول
ر استان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شود د همچنانكه مالحظه مي. اند از كل دسته بندي شده

در رتبه هاي بعدي شهرستانهاي قائنات و . بيشترين مهاجران وارد شده به استان را جذب كرده است
  .نهبندان قرار گرفته اند

در استان خراسان شمالي، شهرستان بجنورد بيشترين مهاجران وارد شده به استان را جذب كرده 
        همچنانكه مالحظه . رستانهاي اسفراين و شيروان  قرار گرفته انددر رتبه هاي بعدي شه. است

. تر است مي شود جذب مهاجران در مناطق در دو استان خراسان شمالي و جنوبي كمي يكنوا خت
شايد بدليل آن باشد اين شهرستانهاي درون اين استانها از نظر جاذبه مهاجرتي آنچنان ترجيحي 

  .نسبت به يكديگر ندارند
رتبه بندي شهرستانهاي استان خراسان شمالي و جنوبي از نظر مهاجرپذيري) 8(جدول شماره  

  

 خراسان جنوبي

 نام شهرستان    تعداد مهاجران وارد شده درصد مهاجران وارد شده

  بيرجند 39995 55,0
  قائنات 7630 10,5
 نهبندان 6938 9,5

 فردوس 6548 9,0

 درميان 4424 6,1

 سربيشه 4271 5,9

 سرايان 2893 4,0

 بجنورد  25408 36,9

  خراسان شمالي

 شيروان  11739 17,0

 اسفراين  10414 15,1

 مانه وسملقان  8913 12,9

 جاجرم  8326 12,1

 فاروج  4056 5,9
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 نتيجه گيري
هـاجرتي كشـور   در اين مقاله تالش شده است با رويكرد جديدي جايگاه منطقه خراسـان در نظـام م  

هـاي مهـاجرتي   توانسته اسـت نقـش منطقـه خراسـان را در الگـوي      اين تحليل . بررسي و تحليل شود
همچنانكه مالحظه شد مكانيزم ها و سـازوكارهاي مهـاجرت در منطقـه خراسـان     . كشور تبيين نمايد

البـدي بـوده   اين مطالعه نشان مي دهد كه خراسان بزرگ ك. قبل و بعد از تقسيم كامالً متفاوت است
اما بعد از تفكيـك  . است كه تا حدودي زيادي تفاوتهاي توسعه اي و مهاجرتي را پنهان نموده است

  . مي بينيم، نابرابري ها در سطوح توسعه به خوبي خود را نشان داده است
خراسان رضوي بعنوان يك استان توسعه يافته نقش مهمي در جـذب مهـاجران منـاطق اطـراف     

هاي شمالي و جنوبي ايفا كرده است، بر عكس خراسـان شـمالي و جنـوبي بـه     سانخود از جمله خرا
دليل توسعه نيافتگي نه تنها ارتباط مهاجرتي و انساني با ساير مناطق نداشته است، بلكه سـرمايه هـاي   

  .انساني خود را به نفع مناطق ديگر از دست داده است
ران به استان خراسان رضوي، استان سيسـتان  اين مطالعه نشان داد، كه يكي از مبادي اصلي مهاج

با توجه به موج مهاجرتي كه از كشور افغانستان به طرف ايران وجود دارد، به نظر . و بلوچستان است
ميرسد اين استان بعنوان گلوگاه انتقالي مهاجران از افغانستان به خراسـان عمـل مـي كنـد و در واقـع      

  .شوند در اصل مهاجرين افغاني هستند د خراسان ميمهاجراني كه از سيستان و بلوچستان وار
شهر مشهد با . دهد كه منطقه خراسان داراي عارضه نخست شهري استاين مطالعه نشان مي

توجه به كاركردهاي مذهبي، اقتصادي و اجتماعي بعنوان يك پمپ مكنده عمل كرده است، كه 
هاي مختلف در بين شهرستان. نيروي انساني كارآمد و متخصص  را در خود جذب نموده است

منطقه خراسان، به ترتيب شهرستانهاي مشهد، بيرجند و بجنورد بيشترين مهاجران وارد شده به استان 
  .اند را جذب كرده
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 .، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهرانريزي روستاييهاي برنامهاصول و روش). 1383(آسايش، حسين  •

، سازمان مطالعه و تدوين كتب نظريه هاي شهر و پيرامون). 1386(ردي، حسين يزدي، حسين وسناجپاپلي  •
 .، تهران)سمت(علوم انساني دانشگاه ها

، ترجمه مصطفي سرمدي، حال توسعه هاي داخلي در كشور هاي درمهاجرت). 1367(تودارو، مايكل  •
 پروين 

، فصلنامه 1375تا  1355ان از سال نگاهي كالن به مهاجرت و توزيع جمعيت در اير). 1383(زاهد، سعيد  •
 .168-198صص.،تهران1انجمن جمعيت شناسي ايران، شماره 

 .، تهران)سمت(ها، سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهمهاجرت). 1380(اهللا زنجاني، حبيب •

عمومي  ، بر اساس نتايج سرشماري1365 -1375استاني  هاي بين مهاجرت). 1377(مركز آمار ايران  •
 .مسكن، سازمان برنامه و بودجه استان تهران، تهران و  نفوس

 ، معاونت برنامه ريزي1385گزارش نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ). 1386(مركز آمار ايران  •
 .رياست جمهوري، تهران 

، سازمان مديريت و 1375 عمومي نفوس و مسكن گزارش نتايج سرشماري). 1376(مركز آمار ايران  •
 .ريزي كشور ، تهران برنامه

، سازمان مديريت و 1365 عمومي نفوس و مسكن گزارش نتايج سرشماري). 1368(مركز آمار ايران  •
 .ريزي كشور ، تهران برنامه

، سازمان مديريت و 1355 عمومي نفوس و مسكن گزارش نتايج سرشماري). 1359(مركز آمار ايران  •
 .ريزي كشور ، تهران برنامه

، 1385تا سال  1355هاي اشتغال و بيكاري خانوار از  گزارش نتايج آمارگيري از ويژگيايران،مركز آمار  •
 .ريزي كشور ، تهران سازمان مديريت و برنامه

، سازمان 1385تا سال  1355گزارش نتايج آمارگيري از هزينه درآمد خانوارها از مركز آمار ايران، •
 .ريزي كشور ، تهران مديريت و برنامه

، گزارش فني، مركز مطالعات و هاي داخلي در ايرانثانويه مهاجرتتحليل). 1385( محمودمشفق،  •
 .هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، تهرانپژوهش

تحليلي بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشيني ). 1385(رضا، سروري زهتاب وارثي، حميد •
 .180-195شم، صصاي، شماره ش ، مجله جغرافيا و توسعه ناحيهدر ايران
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