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  1دكترحميد رضا وارثي

  2مليحه ايزدي
        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

موضوع مهاجرت و چگونگي توزيع مجدد جمعيت در هر منطقه از مهمترين عواملي هستند كه 

اقتصادي سياستگذاران و برنامه ريزان جامعه براي هدايت و كنترل جمعيت به بخش هاي مختلف 

هدف از اين مقاله تعيين نقش مهاجرت در تغييرات جمعيتي استان و . بايد به آنها توجه داشته باشند

شناخت شهرستان هاي مهاجر پذير و مهاجر فرست از لحاظ ميزان خالص مهاجرت مورد بررسي 

كه است، 1385جامعة آماري پژوهش شامل شهرستان هاي استان اصفهان براساس آمار سال . است

مي باشد و در نهايت با » تحليلي- توصيفي«با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي، روش پژوهش 

نتايج . نقشة شدت و جريان هاي مهاجرتي استان ترسيم گرديده است  view Arcاستفاده از 

به شدت  1375- 85حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه مهاجران وارد شده به استان در طي دهة 

درصد  2/55نفر مهاجران وارد شده به استان،  505736به طوري كه از مجموع . افته استافزايش ي

نفر مهاجر خارج  435441همچنين در اين مدت از مجموع . از ساير استان هاي كشور بوده است

با توجه به خالص مهاجرت . دصد به ساير استان هاي كشور مهاجرت كرده اند 1/53شده از استان، 

نفر + 52779، شهرستان برخوار و ميمه با خالص مهاجرتي 1375-85ي استان در دوره شهرستان ها

بيشترين ميزان مهاجر پذيري را به خود اختصاص داده است و شهرستان اصفهان و فريدن به ترتيب 

نفر به عنوان مهاجر فرست ترين شهرستان هاي استان   - 10970و  -20256با خالص مهاجرتي 

  . شناخته شده است

        

   ::::كليديكليديكليديكليدي    گانگانگانگانواژواژواژواژ

        .روند مهاجرت، خالص مهاجرت، استان اصفهان، مهاجرت به داخل، مهاجرت به خارج

                                                 
  عضو هيئت علمي گروه جغرافيا دانشگاه اصفهانـ 1

  دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري  دانشگاه اصفهان                                                                    ـ2
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

يك مشكل و معضل اجتماعي و داراي  در حال توسعه پديدة مهاجرت بويژه در كشورهاي 

فرايند مهاجرت امري پيچيده است كه نه تنها حجم و رشد جمعيت يك     .پيامدهائي متفاوت است

عه را تحت تأثير قرار مي دهد، بلكه تغييرات قابل مالحظه اي را در ساخت و توزيع جمعيت جام

انباشته شدن ثروت و درآمد در شهرهاي بزرگ كه موجب مهاجرت روستاييان در . ايجاد مي كند

شهرها مي گردد، سبب ايجاد تغييراتي عميق در شرايط اجتماعي، اقتصادي وسياسي مهاجران، و در 

در حقيقت مهاجرت مي تواند در راستاي . هر دو جامعه شهري و روستايي مي گرددمجموع 

برخورداري از تحصيالت عالي،  ،دستيابي به هدف هاي فرهنگي نظير كار بهتر، كسب  درآمد بيشتر

). 61:1385اصالني،( .بهره مند شدن از امكانات رفاهي و تفريحي شهرهاي بزرگ صورت گيرد

ناشي از تنگناهايي باشد كه قسمتي از آن به  تواند عنوان يك فرايند مي بنابراين مهاجرت تحت

بهداشتي كه  –تسهيالت آموزشي  وضعيت محلي و قسمتي ديگر با فرصتهاي شغلي و ويژگيهاي

نظري معتقد ). 78:1390سجادي و ديگران،( باشد داشته بستگي مي دارند، مراكز شهري عرضه

جمعيت شناختي و يكي از جنبه هاي تحليل جمعيت است،  است كه مهاجرت يكي از پديده هاي

: 1373نظري، (پديده اي كه به نقل و انتقال سكونتي انسان از مكاني به مكان ديگر مربوط مي شود

با توجه به مطالب بيان شده، استان اصفهان در دهه هاي گذشته به دليل شرايط مختلف ).  165

 - جمله افزايش زير ساخت هاي صنعتي و امكانات رفاهي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از

در اين راستا با توجه به لزوم بررسي  .خدماتي، با نقل و انتقاالت شديد جمعيتي روبرو شده است

پديدة مهاجرت به منظور پيش بيني حركت هاي جمعيتي و تدوين سياست هاي توسعه، در پژوهش 

اصفهان از نظر مهاجرت هاي ميان استاني، مهاجرت  حاضر سعي شده است كه روند مهاجرتي استان

مورد بررسي قرار  1375- 1385هاي داخل استان و توزيع مهاجران در سطح استان در طي دهه 

  . گيرد

        

        مباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهش        - - - - 1111

مهاجرت شكلي از : مهاجرت در لغتنامه جمعيت شناسي سازمان ملل چنين تعريف شده است

كه . اني انسان هاست كه بين دو واحد جغرافيايي صورت مي گيردتحرك جغرافيايي يا تحرك مك

چهار  1برلسون). 212: 1378زنجاني، (اين جابجايي مي تواند به صورت دايمي يا تقريباً دايمي باشد 

اين « . دسته عوامل اقتصادي، سياسي، محيطي و اجتماعي را در تغييرات جمعيتي مؤثر مي داند

                                                 
1-Berelson 
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جمعيتي يعني حجم جمعيت، تركيب جمعيت و توزيع مكاني  هايمتغيرعوامل در كنش متقابل با  

از اين رو درك روابط علّي بين عوامل . جمعيت در شكل دهي به كيفيت زندگي جمعيت مؤثرند

» اجتماعي، فرهنگي و متغيرهاي جمعيتي در شكل دهي به سياست هاي جمعيتي ضروري است

)Berelson,1972:271.(  

مهاجرت، حركتي موقتي يا دايمي يك جمعيت از يك مكان فيزيكي به جان جكسون معتقد است 

مهاجرت عموماً حركت جمعيت از ). Jackson, 1980:2( مي باشد يك مكان فيزيكي ديگر

به ) مثالً روستائيان(جايي نيروي كار ببعضي آن را جا. منطقة كم توسعه به طرف منطقة پيشرفته است

ر، به مادر شهر و غيره و حتي از يك روستا به روستاي ديگر طرف شهر يا از يك شهر به شهر ديگ

در تعريف ديگر، مهاجرت، تغيير مكان دائمي يا موقتي تلقي مي شود ). 34: 1357تقوي، (مي دانند

و هيچ گونه محدوديتي به مسافت يا اختياري و اجباري بودن ماهيت اين عمل و هيچ گونه تفاوتي 

  ).60: 1376معصومي اشكوري،(د ندارد بين مهاجرت دائمي و خارجي وجو

دكتر لهسائي زاده معتقد است كه اصوالً مهاجرت، يك انتقال اصلي از ساخت مركزي جامعه است 

كه درآن مردم از اجتماعات كوچكتر كشاورزي به اجتماعات بزرگتر و عمدتاً غير كشاورزي 

  ). 150: 1368لهسائي زاده، (حركت مي كنند 

. جرت في نفسه پديده اي است سازنده كه از پويايي يك جامعه حكايت داردبه تعبيري ديگر مها

ليكن مهاجرت بي رويه به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي و اقتصادي نتيجه اجراي سياستهاي 

است كه موجب تخريب و انهدام ... ناهماهنگ غلط در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اكولوژيكي و

اين پديده نتيجه و حاصل فرايند ). 209: 1367جوان، (رددبخش هاي مختلف يك كشور مي گ

تعامل انسان با محيط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است كه طي آن انسان به ايفاي نقش 

علل مهاجرت متفاوت است و با انواع مهاجرت متناسب با بيكاري، . هاي اجتماعي خود مي پردازد

شهري، كسب پايگاههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، فقر  عمومي، كاربري اراضي، امكانات 

رشد سريع جمعيت و محدوديت زمين هاي كشاورزي، خرده مالكي، تفاوت درآمد بين ساكنان 

نامكفي بودن اعتبارات كشاورزي و سياست هاي موجد نابرابري . شهري و روستايي در ارتباط است

در ارتباط با مهاجرت نظريه هاي ). 112: 1373مشهدي زاده، (زمينه ساز اين مهاجرت ها مي باشند 

  :مختلفي مطرح شده است كه در اين پژوهش به برخي از آن ها اشاره مي شود

در اين ديدگاه مسأله مهاجرت از جنبه هاي كاركردهاي اجتماعي مورد  ::::نظريه كاركرد گرايينظريه كاركرد گرايينظريه كاركرد گرايينظريه كاركرد گرايي))))الفالفالفالف

جدا مي كند و پيامدهاي  به طوري كه در اين ديدگاه پيامدها را از علل. بررسي قرار مي گيرد

  . است را به عنوان عاملي در بروز مهاجرت در نظر مي گيرد لاجتماعي كه خود معلو
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براساس مدل مزبور، انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش : : : : مدل دو بخشي آرتور لوييسمدل دو بخشي آرتور لوييسمدل دو بخشي آرتور لوييسمدل دو بخشي آرتور لوييس))))بببب

نوين شهري توسط سرمايه گذاري حاصل از سود بخش نوين امكان پذير مي شود و سطح 

پناهي و (مزدها در بخش صنعتي شهري ثابت و باالتر از بخش معيشتي روستايي استدست

  ).42- 43: 1390پيشرو،

 بر ميزان غلبه با معكوس نسبت مهاجرت حجم لي، نظر به: : : : ليليليلي....اساساساس. . . . نظريه  عوامل مياني  اورتنظريه  عوامل مياني  اورتنظريه  عوامل مياني  اورتنظريه  عوامل مياني  اورت) ) ) ) جججج

 كرد، هغلب كننده مداخله بر موانع نتوان كه جاهايي در نتيجه در. دارد كننده مداخله موانع

 منجر برگشتي يا مهاجرت مجدد مهاجرت به است ممكن و شود مي مهاجرت كمتر از رضايتمندي

 را بطور مقصد در اقوام داشتن مقصد، شهر مردم رفتار توان متغيرهاي مي نيز اساس، اين بر. گردد

  .گرفت نتيجه غيرمستقيم بطور را مقصد و مبدا بين فاصلة متغير و مستقيم

 برخوردار مناسبي اقتصادي و و خدماتي رفاهي امكانات از مبدا هنگامي كه جامعه ::::ززززهومنهومنهومنهومن    نظريةنظريةنظريةنظرية) ) ) ) دددد

 رفاهي و خدماتي از امكانات و است مقصد جامعة در بيشتر اقامت خواهان شخص مهاجر نباشد،

در اين راستا مطالعه پديده مهاجرت ). 57:1390زاهد و خورشيدي،(دارد رضايت مقصد در موجود

زماني از ارزش و  اعتبار علمي برخوردار مي شود كه بتواند از روش سيستمي  از روستا به شهر

  .نهايت استفاده را به عمل آورد

  :قواعدي را براي مهاجرت به شرح ذيل مشخص نموده است 1راونشتاين 

عوامل اقتصادي مهمترين عامل برانگيزنده مهاجرت هاست، اگر چه عوامل اجتماعي و فرهنگي  - 1

  .ؤثر واقع مي شوندديگري نيز م

در اغلب موارد مهاجرت به صورت مرحله اي اتفاق مي افتد يعني مهاجرت از روستا به شهرهاي  - 2

  .نزديكتر و كوچكتر و سپس به شهرهاي بزرگتر و قطب هاي صنعتي و خدماتي انجام مي گيرد

به بزرگ، عالوه بر جريان غالب مهاجرت از روستاها به نقاط شهري و از شهرهاي كوچك   - 3

  . از مهاجرت از شهرها به نقاط روستايي وجود دارد) اگر چه ضعيف(جريان وارونه اي 

  .رابطه مستقيمي بين ارتباطات و مهاجرت وجود دارد - 4

  ). 132، 1380زنجاني، (شدت مهاجرت بين دو نقطه با فاصله آن دو، رابطة معكوس دارد  - 5

  : و انواعي را تشكيل مي دهند كه عبارتند ازمهاجرت ها از نظر مدت زمان نيز متفاوتند 

  دائمي و هميشگي؛ - الف

  مهاجرت هاي جمعيت هاي عشايري؛ : موقتي مثل - ب

  . بين المللي كه به داليل اقتصادي انجام مي گيرد -ج

                                                 
1-Ravenstein  
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داخلي در درون يك كشور كه بستگي به توسعة اقتصادي و مراكز اشتغال شهري  -ه

  )17: 1385رباني، (دارد؛

هاي بين المللي تقسيم  ت از يك ديدگاه مي تواند به دو نوع مهاجرتهاي داخلي و مهاجرتمهاجر

 هاي داخلي در درون مرزهاي يك سرزمين انجام مي شود و به دو دسته مهاجرت مهاجرت. شود

 اگر مهاجرت در درون شهرستان. استاني تقسيم مي شود ميانهاي  هاي درون استاني و مهاجرت

نجام گيرد، مهاجرت درون استاني و اگر از يك استان به استان ديگر انجام شود، هاي يك استان ا

هريك از اشكال فوق مي تواند به صورت مهاجرت ناخالص يعني . استاني است ميانمهاجرت 

مجموع برون كوچان و درون كوچان و مهاجرت خالص يعني تفاضل مهاجران وارد شده به يك 

  ).2:1385كشتكار،( اندازه گيري شود  ن محلمحل و مهاجران خارج شده از آ

        

        : : : : روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش        - - - - 2222

جامعة . با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي، روش پژوهش تاريخي، توصيفي و تحليلي مي باشد

سياسي –اداري  تبراساس تقسيما 1375-1385اصفهان طي سال استان آماري، شهرستان هاي 

آماري جمع آوري هاي نفوس و مسكن و سالنامه  داده هاي مورد نياز از سرشماري عمومي. است

گرديده، آنگاه تبديل و تحليل داده ها به آمارهاي قابل استفاده و تهيه نقشه با بهره گيري از نرم 

مورد ارزيابي گرديده است و سپس راهكارهاي مناسب جهت  excel, Arc viewافزارهاي 

  .  متعادل سازي جمعيت استان ارائه شده است

        ::::دودة مورد مطالعهدودة مورد مطالعهدودة مورد مطالعهدودة مورد مطالعهمحمحمحمح     - 3

درصد از مساحت كل كشور از  5/6كيلومتر مربع و داشتن 107029استان اصفهان با مساحت  

اين استان از شمال به استان  .بزرگترين و مهمترين استان هاي كشور در بخش مركزي ايران مي باشد

از غرب به استان هاي فارس و  يزد، از جنوب به استان هاي سمنان، قم و مركزي، از شرق به استان

بر اساس آخرين . شودلرستان و چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد محدود مي

بخش،  44شهر،  92شهرستان،  21استان اصفهان داراي 1385تقسيمات كشوري در سال 

در  از نظر طبيعي نيز استان به دشت كوير. باشدآبادي داراي سكنه مي 1934دهستان و بالغ بر 122

كه مانند سدي از شمال غربي تا جنوب شرقي كشور (شرق و شمال و رشته كوه هاي زاگرس

ازيك طرف محدوديت  ،در غرب و جنوب محدود شده است كه اين موقعيت طبيعي)كشيده شده

نوري زمان (ها و از طرف ديگر پتانسيل ها و مزيت هايي براي استان فراهم نموده است 

  ).8-1386،10،آبادي
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        روند مهاجرت در استان روند مهاجرت در استان روند مهاجرت در استان روند مهاجرت در استان         - - - - 4444

تركيب عقالنيت و خالقيت جزء توانمندي هاي انسان است  ،كنش متقابل دو عنصر انسان و محيط  

كه چنانچه در جايگاه خود و به صورت سازمان يافته فعال شود به كمال انسان و رونق زندگي 

اكبري (عنصر مرتبط است  اجتماعي او مي انجامد و فرآيند مهاجرت نيز در تمامي جوامع با اين دو

لذا مهاجرت قطعاً نتيجه برخورد عوامل جذب كننده و دفع كننده محيطي است و ). 11: 1382فنجي،

انسان در تعامل و كنش . اين واقعيت همواره مورد توجه انديشمندان بويژه جغرافيدانان بوده و هست

روبروست كه با ارزيابي اين با محيط جغرافيايي زندگي خويش با عوامل مثبت و منفي متعددي 

عوامل بسته به تراز حاصل از اين موازنه تصميم به ادامه اقامت يا ترك محل سكونت خويش به 

زيرا شرايط و موقعيت هر محيط و عوامل جاذب و دافع . مقصد سرزمين هاي جديد مي گيرد

بيك محمدي، (باشد  آشكار و پنهان آن مي تواند اصلي ترين عامل و انگيزه در انجام مهاجرت ها

1378 :76 .(  

                1375137513751375    - - - - 1385138513851385مهاجرت هاي ميان استاني در طي سال هاي مهاجرت هاي ميان استاني در طي سال هاي مهاجرت هاي ميان استاني در طي سال هاي مهاجرت هاي ميان استاني در طي سال هاي         - - - - 1111- - - - 4444

قرار گرفتن استان اصفهان در مركز كشور و مرتبط بودن آن با ديگر نقاط و قطب هاي اقتصادي، 

اجتماعي باعث گرديده است كه شرايط اين استان از نظر حركات جمعيتي و مهاجرت هاي داخلي 

در مقايسه ي ويژگي هاي جمعيتي استان در سال . بسياري از استان هاي ديگر تفاوت داشته باشدبا 

مشخص مي گردد كه جمعيت شهري استان در اين دوره ي ده ساله با نرخ  85به نسبت سال  75

همچنين جمعيت روستايي استان در اين دوره با متوسط رشد منفي . درصد افزايش يافته است  68/2

درصد افزايش  51/1ولي كل جمعيت استان با نرخ رشد . صد كاهش يافته استرد 78/2نه ساليا

نسبت زنان به . اندكي كاهش داشته است) درصد 62/1( 75يافته است كه اين رشد نسبت به سال 

 ) درصد 8/48درصد و زنان  3/51مردان . (مردان در طول اين دهه تقريباً ثابت بوده است

، مجموعاً 1375 -85،  در طي دهة 1385مومي نفوس و مسكن در سال براساس سرشماري ع 

نفر در استان اصفهان محل سكونت خود را ترك و در محلي غير از شهرستان محل اقامت  435446

در يكي از شهرستان هاي ديگر ) درصد 9/46(نفر  204386از اين تعداد . قبلي خود ساكن شده اند

به ساير استان هاي كشور مهاجرت كرده ) درصد 1/53(نفر بقيه  231060استان سكونت كرده اند و 

  . اند

از اين تعداد، محل اقامت قبلي . نفر مهاجران وارد شده مي باشند 546398همچنين در اين مدت، 

يكي از شهرستان ) درصد 4/37(نفر  204386استان هاي ديگر كشور و ) درصد 2/55(نفر  301763

نيز ) درصد 1/1(نفر  5795خارج از كشور بوده است و ) درصد 3/6(فر ن 34455هاي ديگر استان، 

  . محل اقامت قبلي خود را اظهار نكرده اند
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نشان مي دهد، استان اصفهان را كه بررسي وضعيت مهاجرتي استان اصفهان ) 1(طبق جدول شماره 

ل و بختياري ، چهار محا)درصد 9/20(، خوزستان )درصد 7/21(به ترتيب از استان هاي تهران 

. بيشترين تعداد مهاجران را داشته است ) درصد 0/4(، و لرستان )درصد 3/7(، فارس )درصد 4/21(

همچنين اين بررسي نشان مي دهد، خارج شدگان از استان عمدتاً به استان هاي تهران، خوزستان، 

درصد استان  9/8 درصد استان تهران، 5/34. چهار محال و بختياري، فارس و يزد مهاجرت كرده اند

درصد استان يزد  3/4درصد استان فارس و  5/6درصد استان چهار محال و بختياري،  8خوزستان، 

  .را براي سكونت انتخاب كرده اند
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  گانو محاسبات نگارند 1385نتايج سرشماري نفوس و مسكن در سال : مأخذ           

        مهاجرت  خالصمهاجرت  خالصمهاجرت  خالصمهاجرت  خالص        خارج شدگان ازخارج شدگان ازخارج شدگان ازخارج شدگان از        وارد شدگان بهوارد شدگان بهوارد شدگان بهوارد شدگان به        استاناستاناستاناستان        رديفرديفرديفرديف

  206  2773  2979        شرقيشرقيشرقيشرقي    آذربايجانآذربايجانآذربايجانآذربايجان        1111

  146  2685  2831        آذربايجان غربيآذربايجان غربيآذربايجان غربيآذربايجان غربي        2222

  -329  1018  689        اردبيلاردبيلاردبيلاردبيل        3333

  -  -  -        اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان        4444

  -160  1248  1088        ايالمايالمايالمايالم        5555

  642  6391  7033        بوشهربوشهربوشهربوشهر        6666

  -14217  79810  65593        تهرانتهرانتهرانتهران        7777

  18971  18443  37414        چهار محال و بختياريچهار محال و بختياريچهار محال و بختياريچهار محال و بختياري        8888

  318  9465  9783        خراسان رضويخراسان رضويخراسان رضويخراسان رضوي        9999

  -138  644  506        خراسان شماليخراسان شماليخراسان شماليخراسان شمالي        10101010

  326  530  856        خراسان جنوبيخراسان جنوبيخراسان جنوبيخراسان جنوبي        11111111

  42273  20673  62946        خوزستانخوزستانخوزستانخوزستان        12121212

  -624  1293  669        زنجانزنجانزنجانزنجان        13131313

  -228  1540  1312        سمنانسمنانسمنانسمنان        14141414

  2732  1888  4620        سيستان و بلوچستانسيستان و بلوچستانسيستان و بلوچستانسيستان و بلوچستان        15151515

  7130  14986  22116        فارسفارسفارسفارس        16161616

  -186  1728  1542        قزوينقزوينقزوينقزوين        17171717

  1208  8347  9555        قمقمقمقم        18181818

  1190  1063  2253        كردستانكردستانكردستانكردستان        19191919

  3764  4752  8516        كرمانكرمانكرمانكرمان        20202020

  3574  3701  7275        كرمانشاهكرمانشاهكرمانشاهكرمانشاه        21212121

  2958  2656  5614        كهكيلويه و بويراحمدكهكيلويه و بويراحمدكهكيلويه و بويراحمدكهكيلويه و بويراحمد        22222222

  -1027  2379  1352        گلستانگلستانگلستانگلستان        23232323

  -1788  5157  3369        گيالنگيالنگيالنگيالن        24242424

  6604  5594  12198        لرستانلرستانلرستانلرستان        25252525

  -1446  5456  4010        مازندرانمازندرانمازندرانمازندران        26262626

  -2042  9124  7082        مركزيمركزيمركزيمركزي        27272727

  2403  5074  7477        هرمزگانهرمزگانهرمزگانهرمزگان        28282828

  550  2721  3271        همدانهمدانهمدانهمدان        22229999

  -3463  9921  6458        يزديزديزديزد        30303030

  0  0  34455        خارج از كشورخارج از كشورخارج از كشورخارج از كشور        

  0  0  5795        اظهار نشده اظهار نشده اظهار نشده اظهار نشده 

  69347  231060  340657        جمع كلجمع كلجمع كلجمع كل
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                1375137513751375    - - - - 1385138513851385توزيع مهاجرت ها در داخل استان اصفهان در طي سال هاي توزيع مهاجرت ها در داخل استان اصفهان در طي سال هاي توزيع مهاجرت ها در داخل استان اصفهان در طي سال هاي توزيع مهاجرت ها در داخل استان اصفهان در طي سال هاي         - - - -     2222- - - - 4444

نفر مهاجر وارد استان اصفهان شده اند كه در  342013جمعاً حدود  1375-1385در طول دوره 

خالص . نفر بالغ گشته است 231060همين فاصله نيز مهاجران خارج شده از استان افزايش يافته و به 

  .  نفر بدست آمده است 70000نيز حدود  1385مهاجرت استان در دهه منتهي به سال 

ستان هاي مختلف استان يكسان نبوده و بديهي است كه توزيع اين جابه جايي ها در سطح شهر 

همچنين مقايسة تطبيقي ويژگي هاي مهاجرت و تحركات جمعيتي در شهرستان هاي استان در سال 

  . حاكي از وجود شرايط نسبتاً متفاوت در بين اين مناطق مي باشد 85تا  75هاي سرشماري 

درصد  42/1و بيدگل حدود مالحظه مي گردد، شهرستان آران ) 2(همانطور كه در جدول شماره 

درصد از كل مهاجران خارج شده به ساير شهرستان هاي استان و يا  59/0از مهاجران وارد شده و 

مقايسة  تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از شهرستان مبين مهاجر . ديگر استان ها مي باشند

در همين فاصله . ه استنفر بود 4613پذير بودن شهرستان آران و بيدگل با خالص مهاجرتي 

نفر از  5926درصد و تعداد  90/0نفر معادل  4459مهاجران وارد شده به شهرستان اردستان 

خالص مهاجرت اين شهرستان منفي مي باشد، در اين صورت . خارج شده اند رشهرستان مزبو

  . شهرستان اردستان مهاجر فرست بوده است

ان به دليل موقعيت خاص خود، بيشترين تحركات در بين شهرستان هاي استان، شهرستان اصفه

نفر، در  207580به طوري كه مهاجران وارد شده به اين شهرستان . جمعيتي را تجربه نموده است

نفر  227836از . درصد از مهاجران وارد شده در استان در همين دوره مي باشد 1/42مجموع حدود 

          صد مهاجران خارج شده استان را شامل در 3/52مهاجران خارج شده از شهرستان، بيش از 

  .مي گردد

مقايسه تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده بيانگر اين مطلب است كه اين شهرستان خالص  

در اين دوره مهاجران وارد . نفر داشته و از اين حيث مهاجر فرست بوده است -20256مهاجرت 

هاي فريدن، لنجان، برخوار و ميمه، نجف آباد و شهرضا  شده به شهرستان اصفهان بيشتر از شهرستان

از شهرستان به ديگر شهرستان هاي استان عمدتاً برخوار و ميمه،  شده مي باشند و مهاجران خارج

  . خميني شهر و لنجان را انتخاب نموده اند

 64900و به  مهاجران وارد شده به شهرستان برخوار و ميمه نيز در اين دوره به شدت افزايش يافته 

 75درصد از مهاجران وارد شده استان در طي سال هاي  8/12نفر رسيده است، به طوري كه مقصد 

 8/2نفر از اين شهرستان خارج شده معادل  12121در حالي كه . اين شهرستان بوده است  85تا 

نفر  52779خالص مهاجرت شهرستان مزبور . درصد از مهاجران خارج شده استان را شامل مي شود
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درصد از كل جمعيت شهرستان را  9/18بوده است كه به معناي مهاجر پذير بودن منطقه مي باشد و 

  .شامل مي شود 85در سال 

، -10970، فريدن با - 20256، شهرستان هاي اصفهان با 2براساس آمار ارائه شده در جدول شماره 

، نطنز -879، نايين با - 3005چادگان با ، -3426، خوانسار با - 5273، فريدونشهر با -7307سميرم با 

نفر خالص مهاجرت منفي بيانگر مهاجر فرست بودن شهرستان  - 260و تيران و كرون با  -608با 

لذا شهرستان اصفهان و فريدن از مهاجر فرست ترين شهرستان هاي استان بوده . هاي مزبور مي باشد

  . اند

هاجران خارج شده از شهرستان فريدن به مقصد بررسي مهاجرتهاي درون استاني نشان مي دهد، م

شهرستان هاي ديگر استان عمدتاً شهرستان هاي اصفهان، خميني شهر و نجف آباد را برگزيده اند و 

نفر وارد شده به  3390. درصد مهاجران در اين سه شهرستان مذكور اقامت اختيار كرده اند 80

درصد مهاجران را  74ر و نجف آباد بوده كه شهرستان نيز از شهرستان هاي اصفهان، فريدونشه

  . تشكيل مي دهند

مهاجران وارد شده به شهرستان خميني شهر نيز در طي سال هاي مورد مطالعه به شدت افزايش 

نفر  10229در همين دوره، مهاجران خارج شده از اين شهرستان . نفر رسيده است 29908يافته و به 

نفر برآورد گرديده است، و  19672مذكور مثبت و معادل خالص مهاجرت شهرستان . بوده اند

درصد جمعيت  6/7تعداد خالص مهاجران . حاكي از مهاجر پذير بودن اين شهرستان مي باشد

مهاجران وارد شده به شهرستان، بيشتر از استان هاي تهران، خوزستان، . شهرستان را تشكيل مي دهند

ز شهرستان هاي استان، اصفهان و فريدن سهم بيشتري از ا. چهار محال و بختياري و فارس مي باشد

همچنين مهاجران خارج شده از شهرستان بيشتر به سمت . مهاجران درون استاني را تشكيل مي دهند

  . شهرستان هاي اصفهان، برخوار و ميمه و نجف آباد مي باشند

، كاشان 4955فالورجان با ، 5296بعد از شهرستان هاي ياد شده، به ترتيب شهرستان هاي شهرضا با 

و سميرم سفلي  12081، نجف آباد با 5611، مباركه با 11551، لنجان با 1066، گلپايگان با 2860با 

از نظر . نفر خالص مهاجرت مثبت به معني مهاجر پذير بودن شهرستان هاي مزبور مي باشند 3252با 

ده از شهرستان هاي اصفهان، آران مهاجرت هاي درون استاني در شهرستان كاشان مهاجران وارد ش

درصد از كل مهاجران وارد شده به اين شهرستان را  78و بيدگل و نطنز مي باشد كه در مجموع 

مهاجران خارج شده از شهرستان به مقصد ساير شهرستان هاي استان، شهرستان . شامل مي شوند

اي سكونت انتخاب نموده را بر) درصد 26(و شهرستان اصفهان ) درصد 33(هاي آران و بيدگل 

  .اند
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مهاجران وارد شده به شهرستان لنجان از ساير شهرستان هاي استان از شهرستان هاي اصفهان، 

مهاجران خارج شده از شهرستان نيز عمدتاً شهرستان اصفهان با . فالورجان و نجف آباد مي باشند

صد از مهاجران مقصد آنها مي در 8درصد و برخوار و ميمه با  9درصد مهاجران، نجف آباد با  57

  . باشد

 22(شهرستان شهرضا) درصد 51(مهاجران وارد شده به شهرستان سميرم سفلي از شهرستان اصفهان 

. بيشترين سهم وارد شدگان به اين شهرستان را داشته اند) درصد 11(و شهرستان سميرم ) درصد

 36(و اصفهان با ) درصد 42(با مهاجران خارج شده از شهرستان، عمدتاً شهرستان هاي شهرضا 

  . را انتخاب كرده اند) درصد
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مهاجران وارد شده و خارج شده، شهرستان هاي استان اصفهان در سال هاي مهاجران وارد شده و خارج شده، شهرستان هاي استان اصفهان در سال هاي مهاجران وارد شده و خارج شده، شهرستان هاي استان اصفهان در سال هاي مهاجران وارد شده و خارج شده، شهرستان هاي استان اصفهان در سال هاي ) ) ) ) 2222((((جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
1385138513851385 - - - -1375137513751375        

تعداد تعداد تعداد تعداد         شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان

مهاجران وارد مهاجران وارد مهاجران وارد مهاجران وارد 

        شدهشدهشدهشده

تعداد تعداد تعداد تعداد 

مهاجران مهاجران مهاجران مهاجران 

        خارج شدهخارج شدهخارج شدهخارج شده

خالص خالص خالص خالص 

        مهاجرانمهاجرانمهاجرانمهاجران

درصد درصد درصد درصد 

مهاجران مهاجران مهاجران مهاجران 

        وارد شدهوارد شدهوارد شدهوارد شده

درصد درصد درصد درصد 

مهاجران مهاجران مهاجران مهاجران 

        دهدهدهدهخارج شخارج شخارج شخارج ش

  0,6  1,5  70294  2583  7196        آران و بيدگلآران و بيدگلآران و بيدگلآران و بيدگل

  1,4  0,9  4613  5923  4459        اردستاناردستاناردستاناردستان

  52,3  42,1  -1464  227836  207580        اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان

  2,8  12,5  -20256  12121  64900        برخوار و ميمهبرخوار و ميمهبرخوار و ميمهبرخوار و ميمه

  1,2  0,9  52779  5167  4907        تيران و كرونتيران و كرونتيران و كرونتيران و كرون

  0,9  0,2  -260  4007  1002        چادگانچادگانچادگانچادگان

  2,3  5,9  -3005  10229  29908        خميني شهرخميني شهرخميني شهرخميني شهر

  1,4  0,5  19679  5937  2511        خوانسارخوانسارخوانسارخوانسار

  3,0  1,1  -3426  13054  5747        سميرمسميرمسميرمسميرم

  0,5  1,0  -7307  2275  5527        سميرم سفليسميرم سفليسميرم سفليسميرم سفلي

  4,2  4,4  3252  18102  23398        شهرضاشهرضاشهرضاشهرضا

  3,8  1,1  5296  16761  5791        فريدنفريدنفريدنفريدن

  2,0  0,7  -10970  8867  3594        فريدونشهرفريدونشهرفريدونشهرفريدونشهر

  2,7  3,6  -5273  11886  16841        فالورجانفالورجانفالورجانفالورجان

  5,7  5,8  4955  24701  27561        كاشانكاشانكاشانكاشان

  2,4  2,1  2860  10607  11673        گلپايگانگلپايگانگلپايگانگلپايگان

  3,6  5,1  1066  15835  27386        لنجانلنجانلنجانلنجان

  1,8  2,6  11551  7711  13322        مباركهمباركهمباركهمباركه

  1,8  1,3  5611  7880  7001        ناييننايينناييننايين

  4,5  6,0  -879  19528  31609        نجف آبادنجف آبادنجف آبادنجف آباد

  1,0  0,8  12081  4431  3823        نطنزنطنزنطنزنطنز

  100  100  -608  435442  505736        استان اصفهاناستان اصفهاناستان اصفهاناستان اصفهان

  و محاسبات نگارندگان 1385نتايج سرشماري نفوس و مسكن در سال : مأخذ         
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        نتايج و رهيافت ها و راهكارهانتايج و رهيافت ها و راهكارهانتايج و رهيافت ها و راهكارهانتايج و رهيافت ها و راهكارها        - - - - 5555

مقايسه شهرستان هاي مختلف استان از حيث ويژگي هاي مهاجرت، بيانگر وجود شرايط نسبتاً  - 1

يمه در طي دوره مورد مهاجران وارد شده به شهرستان برخوار و م. متفاوت در اين مناطق مي باشد

در حالي كه اين افزايش در شهرستان هاي سميرم، . بررسي رشد قابل مالحظه اي داشته است

  . اردستان و گلپايگان كندتر بوده است

درصد آنها  41مقصد  1375- 85نفر مهاجر وارد شده استان در طي دوره  505736از مجموع  - 2

خوار و ميمه، نجف آباد و خميني شهر نيز به ترتيب شهرستان هاي بر. شهرستان اصفهان بوده است

در حالي كه شهرستان چادگان، خوانسار، فريدونشهر و فريدن . در رتبه هاي بعدي جاي گرفته اند

  . سهم ناچيزي از مهاجران وارد شده در استان را به خود اختصاص داده اند

، بيشترين ميزان مربوط 1375- 85 نفر مهاجر خارج شده از استان، در دوره 435441از مجموع  - 3

به شهرستان هاي اصفهان، كاشان و نجف آباد و كمترين سهم متعلق به شهرستان هاي سميرم سفلي 

  . و آران و بيدگل بوده است

 11نشان مي دهد، تعداد  1375- 85تأمل در خالص مهاجرت شهرستان هاي استان در دوره  - 4

در اين ميان شهرستان برخوار . واقع مهاجر پذير بوده اندشهرستان خالص مهاجرت مثبت داشته و در 

و ميمه از لحاظ ميزان مطلق خالص مهاجرت، بيشترين ميزان مهاجر پذيري را به خود اختصاص داده 

شهرستان هاي خميني شهر، نجف آباد و لنجان در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند، لذا مي . است

  . ن اصفهان مناطق صنعتي استان عمدتاً مهاجر پذير بوده اندتوان اذعان نمود كه به جز شهرستا

ده شهرستان استان شامل اصفهان، فريدن، سميرم، فريدونشهر، چادگان، خوانسار، اردستان،  - 5

نايين، نطنز و تيران و كرون مهاجر فرست بوده كه در اين ميان شهرستان اصفهان و فريدن در مقام 

وان مهاجر فرست ترين شهرستان هاي استان اصفهان در فاصله سال اول و دوم جاي گرفته و به عن

لذا مي توان اظهار داشت كه مناطق كوهستاني و حاشيه كوير . شناخته شده است 1375- 85هاي 

  .استان كه عمدتاً نيز به فعاليت هاي كشاورزي اشتغال دارند، مهاجر فرست مي باشند

عليرغم اين كه سهم بااليي از مهاجران وارد  1375-85شهرستان اصفهان در فاصله سال هاي  - 6

با عدم . شده و خارج شده استان را به خود اختصاص داده، ليكن موازنه مهاجرت منفي داشته است

نفر داشته  -20256احتساب مهاجران وارد شده از خارج از كشور اين شهرستان موازنه مهاجرت 

  .  است

هد كه پديده مهاجرت  عمدتاً تأثيرات قابل مالحظه اي را بر نتايج يافته هاي اين تحقيق نشان مي د

در راستاي تنظيم رشد، اصالح ساختار، تركيب و نظارت حركات . جوامع شهري داشته است
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، فرهنگي و محيطي آن  ، اجتماعي جمعيت وپيشگيري از پيامدهاي نامطلوب اقتصادي

  : گردد زير ارائه مي پيشنهادهاي

  .سي مهاجران با توجه به خصوصيات اجتماعي و فرهنگي آن هاتأمين نيازهاي اسا - 

  . توزيع عادالنه امكانات و تسهيالت و ارتقاء سطح زندگي مردم در بين شهرستان هاي استان - 

ايجاد امكانات و فرصت هاي شغلي مناسب براي مهاجران و جوانان به منظور كاهش مشاغل  - 

  .كاذب در سطح شهرستان هاي مهاجرپذير

  .تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد هر يك از شهرستان هاي مهاجر فرست استان - 

ريزي در  ، صنعتي و كشاورزي وبرنامه هاي شهري گذاري در قطب جلوگيري از تمركز سرمايهـ 

كه اين امر از تراكم  ،نواحي اطراف و افزايش شاخصهاي توسعه در شهرهاي كوچك ومتوسط

 . تر خواهد كرد متعادلها  جمعيت را در سطح استان كاست و توزيع خواهد هامهاجران به شهر 
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        منابعمنابعمنابعمنابع        - - - - 7777

، ...؛ بررسي روند مهاجرت در جمهوري اسالمي ايران طي سه دهه اخير)1385(اصالني، مجتبي ـ 

 . 56و55فصلنامه جمعيت شماره 

 .؛ مهاجرت و سازگاري، شيراز، انتشارات نويد)1382(اكبري فنجي، نظام ـ 

؛ تحليل جغرافياي تحول جمعيت استان اصفهان و تأثير آن بر نظام )1378(بيك محمدي، حسن ـ 

پايان نامه دكتري، رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري،گروه جغرافيا، دانشگاه شبكه شهري، 
  .  اصفهان

وم ؛ روند مهاجرت در استان اصفهان، مجله دانشكده ادبيات و عل)1377(بيك محمدي، حسن ـ 

 .  انساني دانشگاه اصفهان، شماره پانزدهم

 ،، بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان روستايي به شهر)1390...(پناهي، ليال و پيشرو، حمد اـ 

روستاهاي بخش مركزي شهرستان مرودشت، فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي، سال : مطالعه موردي

  .2اول، شماره 

 .در ايران، تهران، يساولي؛ شهرنشيني )1357(تقوي، م ـ 

 مسافت نقش بر تاكيد با شهري - روستايي مهاجرتهاي بر ، تحليلي)1390(سجادي، ژيال و ديگرانـ 

 دوم، منطقه اي، سال و شهري پژوهش هاي و ، مطالعات)ممسني شهرستان: مورد( و دسترسي

  .هشتم شماره

 .ه اصفهان، چاپ دوم؛ جامعه شناسي شهري، انتشارات دانشگا)1385(رباني، رسول ـ 

 بر موثر جمعيتيـ  اقتصاديـ  اجتماعي عوامل ، بررسي)1390(زاهد، سيد سعيد و خورشيدي، فريباـ 

 -  دوم و بيست كاربردي، سال شناسي ممسني، مجله جامعه شهر نورآباد به مهاجرت از رضايتمندي

 .دوم شماره -)  42(  پياپي شماره

  .ت، تهران، انتشارات سمت؛ مهاجر)1380(زنجاني، حبيب اهللاـ 

 .؛ تحليل جمعيت شناختي، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران)1378(زنجاني، حبيب اله ـ 

؛ مهاجرت بين استاني و باز توزيع جمعيت در ايران طي سال هاي )1385(ار، مرتضي ككشتـ 

 . 56و55، فصلنامه جمعيت شماره 1375-1365

 .ات مهاجرت، دانشگاه شيراز، شيراز، انتشارات نويد؛ نظري)1368(لهسائي زاده، عبدالعلي ـ 

 .؛ سرشماري عمومي نفوس و مسكن، نتايج تفصيلي كل كشور)1385(مركز آمار ايرانـ 

 ؛ نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان اصفهان)1385(مركز آمار ايران ـ 

 .نشگاه علم و صنعت؛ برنامه ريزي شهري در ايران، تهران، دا)1373(مشهدي زاده، ناصر ـ 
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؛ اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي، ناشر مؤلف )1376(معصومي اشكوري، سيد حسن ـ 

 .صومعه سرا

 .؛ اصول و مباني جغرافياي جمعيت، نشر قومس، چاپ چهارم)1381(مهدوي، مسعود ـ 

 ،رمايه گذاريايران، استان اصفهان، چشم اندازهاي س؛  )1386(نوري زمان آبادي، سيد علي اكبر ـ 

  .انتشارات علم آفرين، چاپ اول
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