
        

  1385 -90بررسي و تحليل جريان مهاجرت هاي داخلي ايران طي دوره 

  

  2و كيوان باقري 1دكترحميدرضا وارثي 

  

  چكيده

مهاجرت از عوامل اصلي تغيير و تحول جمعيت  و مهم ترين عامل خارجي تغيير تعداد و ساخت 

توجه و شناخت و تحليل دقيق سير مهاجرت در مناطق مختلف يك . جمعيت مي باشد

سرزمين، و به تبع آن، برآورد ميزان جمعيت و آشنايي با ساختار سني و جنسي آن در آينده آن 

منطقه، جهت تامين نيازهاي نسل هاي آتي باعث مي شود كه برنامه ريزي ها به قدرت اجرايي 

  1385 - 90در اين تحقيق جريان مهاجرت هاي داخلي ايران در طي دوره . بيشتري دست يابند

روش تحقيق، تحليل  ثانويه ي داده هاي سرشماري عمومي . سي قرار گرفته استمورد برر

نفر كه  5534666نتايج تحقيق نشان مي دهد كه از مجموع . است 1390نفوس و مسكن سال

. درصد داخل كشور بوده است 06/92در داخل مرزهاي كشور جابجا شده اند، محل اقامت قبلي 

درصد از روستا به شهر،  87/12درصد از شهر به شهر،  03/60از مجموع مهاجرت هاي داخلي 

درصد محل  99/0در صد روستا به روستا بوده است و  24/7درصد از شهر به روستا،  84/14

در زمينه ي مهاجران خارج شده و وارد شده، استان تهران . اقامت قبلي خود را اظهار نكرده اند

، )99/2(، سمنان)12/4(استان هاي البرزدر طي اين دوره . در رتبه ي اول قرار دارد

، )-99/1(، كرمانشاه)-06/2(بيشترين و استان هاي لرستان ) 51/2(، يزد)52/2(بوشهر

كمترين نسبت مهاجرت خالص ) -35/1(، سيستان و بلوچستان)-89/1(چهارمحال و بختياري

) -286(ان كرمانشاهكمترين نسبت مهاجرت در طي اين دوره مربوط به است. ساليانه را داشته اند

  . مي باشد) 1830(و بيشترين نسبت مربوط به استان البرز

  

  مهاجرت داخلي، خالص مهاجرت، مهاجرت كل، نسبت مهاجرت، ايران:  واژگان كليدي

  

  

  

  

  

                                                 
جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان دانشيار  -1  

دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان -٢  
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  مقدمه

مهاجرت و چگونگي توزيع مجدد جمعيت در داخل كشور يكي از اساسي ترين عواملي است كه 

جتماعي جامعه براي نظم دادن به جابجايي هاي جمعيتي و نيز ا –سياست گذاران اقتصادي 

در مطالعات جمعيت شناسي، . هدايت جمعيت به سوي قطب هاي اقتصادي  به آن توجه دارند

نه تنها حجم و چگونگي مهاجرت ها از كشوري به كشور ديگر از اهميت خاصي برخوردار است، 

نيز مي تواند حداقل در برخي از دوره هاي  بلكه حركات و جابجايي جمعيت در داخل يك كشور

امروزه برخي از مسائل و مشكالت . زماني موجب عمران و آباداني يا ركود و عقب ماندگي شود

كشورهاي در حال توسعه را به مهاجرت هاي داخلي نسبت مي دهند و مهاجرت هاي بي رويه را 

).  177، 1371زنجاني، (عامل اصلي ركود كشاورزي و تشديد مشكالت شهري مي دانند

مهاجرت از عوامل اصلي تغيير و تحول جمعيت  و مهم ترين عامل خارجي تغيير تعداد و ساخت 

توجه و شناخت و تحليل دقيق سير مهاجرت در مناطق مختلف يك . جمعيت مي باشد

ن سرزمين، و به تبع آن، برآورد ميزان جمعيت و آشنايي با ساختار سني و جنسي آن در آينده آ

منطقه، جهت تامين نيازهاي نسل هاي آتي باعث مي شود كه برنامه ريزي ها به قدرت اجرايي 

پديده ي مهاجرت به ويژه در كشورهاي در حال ). 109، 1388زماني، (بيشتري دست يابند

انباشته شدن ثروت در . توسعه يك مشكل و معضل اجتماعي و داراي پيامدهاي متفاوت است

جب مهاجرت روستاييان به شهرها مي گردد، سبب ايجاد تغييراتي عميق شهرهاي بزرگ كه مو

در شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي مهاجران، و در مجموع هر دو جامعه ي شهري و 

در حقيقت مهاجرت مي تواند در راستاي دستيابي به هدف هاي فرهنگي . روستايي مي گردد

از تحصيالت عالي، بهرمندي از امكانات رفاهي و  نظير كار بهتر، كسب درآمد بيشتر، برخورداري

مهاجرت يك پديده ي جهاني ). 96، 1390وارثي و ايزدي، (تفريحي شهرهاي بزرگ صورت گيرد

است كه در كشورهاي پيشرفته بعد از انقالب صنعتي و در كشورهاي در حال توسعه در نيم قرن 

ر گرديده است تا جايي كه به عنوان مهاجرت در كشورهاي پيشرفته مها. اخير شدت گرفته است

يك مشكل مطرح نمي باشد، اما در كشورهاي در حال توسعه نه تنها نتوانستند با تدابير الزم 

شمس و (مشكل را حل نمايند بلكه با ايجاد نابرابري بين مناطق، آن را تشديد نموده اند

رحريزي كالبدي ملي بررسي مهاجرت در مطالعات تحول جمعيت در ط). 58، 1390همكاران، 

بايد بتواند بر اساس شناخت مبدا و مقصد مهاجران، چگونگي جابجايي جمعيت در كشور را به 

مناطق مهاجرپذير و مهاجرفرست را مشخص كند، با شناختي از جريانات مهاجرتي . تصوير كشد

ثير آن را و تشديد و تضعيف آن در مناطق مختلف كشور، به نوعي آينده نگري بپردازد، حدود تا

بر تغييرات جمعيت در مقياس هاي منطقه اي و استاني برآورد كند و با توجه به جمعيت شهرها 

با توجه به ). 1، 1372زنجاني، (به شناختي از اثر مهاجرت بر تغييرات جمعيتي آنها دست يابد

لزوم بررسي پديده ي مهاجرت به منظور پيش بيني حركت هاي جمعيتي و تدوين سياست 
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توسعه، در پژوهش حاضر سعي شده است كه مهاجرت هاي داخلي ايران در طي سال هاي  هاي

  . مورد بررسي قرار گيرد 1390و بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  90-1385

  مباني نظري

به دليل ماهيت مهاجرت و اينكه پديده اي بين رشته اي است، تعاريف متعددي از آن به عمل 

سبت به حوزه ي تخصص و زمينه ي كاري خويش سعي كرده آن را تعريف آمده و هركس ن

مهاجرت در لغت نامه ي دهخدا به معني ترك ديار گفتن و اقامت گزيدن در مكان ديگر . كند

شناسي سازمان ملل چنين تعريف شده  نامه جمعيت مهاجرت در لغت). 1352،59دهخدا، (است

تحرك مكاني جمعيت است كه بين دو واحد  مهاجرت شكلي از تحرك جغرافيايي يا: است

اين تحرك جغرافيايي، تغيير اقامتگاه از مبدأ يا محل حركت به . گيرد جغرافيايي صورت مي

مهاجرت به معني اعم كلمه، عبارتست از ).  212، 1378 زنجاني،(مقصد يا محل ورود است 

وقت، ولي به معني اخص ترك سرزمين اصلي و ساكن شدن در سرزمين ديگر به طور دائم يا م

كلمه، كه مهمترين نوع تحرك جمعيت مي باشد، عبارتست از جابجا شدن دسته جمعي يا 

علل ). 6، 1385وارثي و سروري، (انفرادي انسانها به طور دائم بدون قصد بازگشت به مبدأ

مهاجرت متفاوت است و با انواع مهاجرت متناسب با بيكاري، فقر عمومي، كاربري اراضي، 

امكانات شهري، كسب پايگاه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، رشد سريع جمعيت و 

محدوديت زمين هاي كشاورزي، خرده مالكي، تفاوت درآمد بين ساكنان شهري و روستايي در 

نامكفي بودن اعتبارات كشاورزي و سياست هاي موجد نابرابري، زمينه ساز . ارتباط است

فاوست و همكارانش معتقدند از ديدگاه ). 112، 1373ده، مشهدي زا(مهاجرت ها مي باشند

 -2فشارهاي اكولوژيكي  -1: نظري چهار عامل در تصميم گيري براي مهاجرت مهم هستند

  ).Fawcet al, 1982, 109( يانگيزه هاي روانشناخت -4انگيزه هاي اقتصادي  - 3عوامل ناهنجاري 

حسب دوره هاي زماني، مناطق يا كشورهاي در مطالعات مختلف طبقه بندي هاي متفاوتي بر 

مبداء و مقصد، انگيزه هاي مهاجرت، نوع و طبقه ي افراد مهاجر و پيامدهاي مثبت و منفي آن 

مهاجرت از يك ديدگاه مي تواند به دو نوع مهاجرت هاي داخلي و بين . صورت گرفته است

زهاي بين المللي است، در مهاجرت هاي بين المللي مستلزم عبور از مر. المللي تقسيم شود

حالي كه مهاجرت داخلي در درون مرزهاي يك سرزمين انجام مي شود وبه دو دسته ي 

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

رد يك استان صورت گيرد، مهاجرت درون استاني و اگر از يك استان به استان ديگر صورت گي

مهاجرت داخلي شامل چهار گروه مهاجرت از شهر به شهر، . مهاجرت بين استاني مي گويند

مهاجرت از روستا به روستا، مهاجرت از شهر به روستا و مهاجرت از روستا به شهر تقسيم مي 

در ارتباط با مهاجرت، نظريه هاي مختلفي ارائه شده است كه در زير به تعدادي از آنها . شود

  :ي شوداشاره م
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راونشتاين از پيشگاماني است كه موضوع مهاجرت را مورد :  قوانين مهاجرت از راونشتاين

  :توجه قرار داده است و قواعدي بدين شرح براي مهاجرت مشخص كرده است

عوامل اقتصادي مهم ترين عامل برانگيزنده ي مهاجرت هاست، اگرچه عوامل  -1

 .شوند اجتماعي و فرهنگي ديگري نيز موثر واقع مي

يعني مهاجرت از .  در اغلب موارد، مهاجرت به صورت مرحله اي اتفاق مي افتد -2

روستا به شهرهاي نزديكتر و كوچكتر و سپس به شهرهاي بزرگتر و قطب هاي 

 .صنعتي و خدماتي انجام مي گيرد

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

از مهاجرت از شهرها به نقاط روستايي وجود )اگرچه ضعيف (ونه اي بزرگ، جريان وار

  .دارد

 . رابطه ي مستقيمي بين ارتباطات و مهاجرت وجود دارد -4

اذاني و (شدت مهاجرت بين دو نقطه با فاصله ي آن دو، رابطه ي معكوسي دارد -5

 ). 96، 1392بوستاني، 

مهاجرت داخلي در كشورهاي در « ب كتا مايكل تودارو در: نظريه ي مهاجرتي مايكل تودارو

  :عوامل موثر بر مهاجرت را عالوه بر عوامل اقتصادي، شامل عوامل زير مي داند» حال توسعه

عوامل اجتماعي، شامل ميل مهاجرين براي دور شدن از فشارهاي سنتي ساختارهاي  -1

 . اجتماعي روستايي بازدارنده

نظير سيل، خشكسالي و قحطي عوامل فيزيكي، شامل فاجعه هاي اجتماعي و جوي  -2

 .كه مردم را به جستجوي  محيط ديگر  براي زندگي مجبور مي كند

عوامل جمعيتي، شامل كاهش نرخ مرگ و مير و نرخ هاي باالي رشد جمعيت  -3

 . روستايي كه با آن همراه است و منجر به تراكم سريع جمعيت روستايي مي شود

ادگي گسترده ي شهري كه امكان عوامل فرهنگي، شامل روابط گسترده ي خانو -4

تامين مالي اوليه براي مهاجرين جديد  و جذب آنان به زرق و برق شهري را فراهم 

 .مي كند

عوامل ارتباطي، كه نتيجه ي بهبود حمل و نقل، سيستم هاي آموزشي شهري و آثار  -5

ر مي نوگرايانه راديو، تلويزيون و سينما است و آثار موانع مداخله كننده اي را تغيي

  ). 43، 1390پناهي و پيشرو، (دهد

و اوايل دهه  1950اين الگو در اواخر دهه : نظريه ي الگوي اقتصادي دو بخشي توسعه

 به عنوان نظريه عمومي در مورد كشورهاي جهان سوم كه نيروي كار اضافي داشتند 1960

  .:كيل مي شودبراساس اين الگو جامعه از دو بخش اقتصادي تش. مطرح شدتوسط آرتورلوئيس 
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كه با نيروي كار مازاد و داراي بهره وري پايين يا بدون بهره بخش سنتي معيشتي روستايي  - 1 

  .وري مشخص مي شود

بنابراين نيروي كار . كه داراي بازده توليد باال و اشتغال كامل استبخش صنعتي شهري . 2

اين الگو، مهاجرت را در . اضافي روستايي به تدريج از بخش سنتي به اين بخش منتقل مي شود

متعادل كننده مي داند و نظريه پردازان اين الگو معتقدند كه به علت ) مكانيسم(يك ساز و كار 

دستمزدهاي باال و ميزان اشتغال بيشتر در بخش صنعتي نوين، مهاجرت از بخش سنتي 

نعتي و اين وضعيت، سطح توليد بخش ص. معيشتي به بخش صنعتي نوين جريان پيدا مي كند

مجدداً ) بعد از پرداخت دستمزدها(سود سرمايه داري را افزايش داده، سپس سود به دست آمده 

بدين ترتيب اين امر موجب . توسط سرمايه داران به بخش صنايع نوين سرمايه گذاري مي شود

افزايش تقاضاي كار از بخش سنتي گرديده، در نتيجه مهاجرين بيشتري از روستا به سوي بخش 

عتي نوين روانه مي شوند، اين روند تا زماني ادامه مي يابد كه نيروي كار اضافي در روستا صن

طبق اين نظريه، مهاجرت امري . وجود داشته و نيز تقاضاي كار براي آن در شهر موجود باشد

حاج (مطلوب و نوعي مكانيسم متعادل كننده جوامع براي بقا و دوام نظام اجتماعي است

 ).10، 1385حسيني، 

به نظر لي، حجم مهاجرت نسبت معكوس با ميزان غلبه : لي. اس. نظريه عوامل مياني اورت

در نتيجه درجاهايي كه نتوان بر عوامل مداخله كننده غلبه كرد،، . بر عوامل مداخله كننده دارد

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

بر اين اساس، نيز مي توان متغيرهاي رفتار شهر مقصد را به طور مستقيم و متغير . منجر گردد

  ). 98، 1390وارثي و ايزدي، (فاصله ي بين مبداء و مقصد را به طور غير مستقيم نتيجه گرفت

  :برخي از مفاهيم مورد استفاده در تحقيق در زير تعريف شده است

اس تفاوت آنهايي كه در يك دوره ي زماني خاص ميزان خالص مهاجرت بر اس: خالص مهاجرتي

به عبارت ديگر . به جمعيت مي پيوندند و آنهايي كه جمعيت را ترك مي كنند محاسبه مي شود

نرخ خالص مهاجرت جمعيت يك جامعه را مي توان از خارج قسمت تفاضل نرخ هاي درون 

. فر جمعيت به دست آوردبر جمعيت ميانه ي سال در هر صد يا هزار ن 2و برون كوچي 1كوچي

اگر تعداد مهاجران وارد . اگر اين دو رقم با هم برابر باشند، خالص مهاجرت برابر با صفر است

شده بيش از مهاجران خارج شده باشند، اين مقدار مثبت و اگر تعداد مهاجران خارج شده بيش 

  ). 128، 1378تقوي، (از مهاجران وارد شده باشند، اين مقدار منفي مي باشد

  

                                                 
1
 immigration 

2
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از نسبت مجموع تعداد كل مهاجران وارد شده و خارج شده از يك منطقه : ميزان كل مهاجرت

  .در يك دوره ي زماني به تعداد كل جمعيت آن منطقه در ميانه ي دوره ي زماني مذكور

  
عبارت است از نسبت تعداد خالص مهاجران يك منطقه در طي دوره ي زماني : نسبت مهاجرت

تفريق تعداد مرگ و ميرها از تعداد تولدهاي آن منطقه در طي دوره ي زماني  معين به حاصل

در ) مواليد و مرگ ومير(اين شاخص سهم مهاجرت را نسبت به افزايش طبيعي جمعيت. مذكور

  ).  5، 1387قاسمي اردهائي و حسيني راد،(تغييرات حجم جمعيت نشان مي دهد

  
  

  روش تحقيق

ليل ثانويه داده هاي حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن روش تحقيق در اين مقاله، تح

جامعه ي آماري پژوهش تمام كساني هستند كه در فاصله ي .  مركز آمار ايران است 1390

در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور ايران و در  1390تا سرشماري  1385زماني سرشماري 

داده . اقامت خود را تغيير داده اند داخل استان و بين استان هاي مختلف جابجا شده و محل

براي . گردآوري شده است 1390هاي مورد نياز تحقيق از سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

  .  استفاده شده است EXCEL تجزيه و تحليل داده ها و رسم نمودارها از نرم افزار 

  

  

  يافته هاي تحقيق 

  1385-90جريان مهاجرت هاي داخلي كشور طي سالهاي

از اين . نفر در داخل كشور جابجا شده اند 5534666مجموعا  1385- 90صله ي سالهاي در فا

 85/1(نفر  102519داخل كشور، ) درصد06/92(نفر   5089354تعداد محل اقامت قبلي 

از . محل اقامت قبلي خود را اظهار نكرده اند) درصد 19/6(نفر  341793خارج كشور و ) درصد

) درصد 77/73(نفر 4302086ل اقامت خود را تغيير داده اند، نفري كه مح 5534666مجموع 

  . وارد نقاط روستايي شده اند) درصد 22/27(نفر  1232580در نقاط شهري ساكن شده  و 
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  توزيع مهاجران داخلي كشور بر حسب محل اقامت قبلي -1 جدول شماره

  1385  -90به تفكيك نقاط شهري و روستايي طي دوره ي  

  كل  شرح

  شهرستان ساير استانها  ساير شهرستانهاي استان  ستان محل سرشماريشهر
خارج از 

  كشور

اظهار 

  نشده

  روستا  شهر
اظهار 

  نشده
  روستا  شهر

اظهار 

  نشده
  روستا  شهر

اظهار 

  نشده

خارج از 

  كشور

اظهار 

  نشده

  342793  102519  20436  108450  1857041  11847  112667  995037  18526  802842  1162508  5534666  كل استانها

  265983  78789  18180  84608  1572314  10301  80847  814765  14542  489796  871961  4302086  نقاط شهري

  76810  23730  2256  23842  284727  1546  31820  180272  3984  313046  290547  1232580  نقاط روستايي

  

  1390مركز آمار ايران سال : ماخذ

  

محل اقامت خود را در داخل كشور تغيير داده  1385-90ساله 5از مجموع افرادي كه طي دوره 

در ) درصد 4/60(نفر  3073054در بين استانهاي كشور و ) درصد 6/39(نفر  1965491اند، 

از مجموع مهاجرت هايي كه در داخل استانها . داخل استان محل اقامت خود جابجا شده اند

شهرستان محل سرشماري و ) درصد95/63(نفر  1965350صورت گرفته است، محل اقامت 

  . در ساير شهرستانهاي استان بوده است) درصد05/36( 1107704

    

  1385-90توزيع نسبي مهاجران داخلي بر حسب تقسيمات كشوري طي دوره ي  - 1نمودار شماره

  
  محاسبات نگارندگان: ماخذ

ست كه استان نشان داده شده ا) 2(توزيع نسبي مهاجران داخلي كشور در نمودار شماره

و كمترين مهاجران بين )  92/78(كهگيلويه و بويراحمد بيشترين مهاجران درون استاني

و كمترين مهاجران درون ) 15/68(و استان البرز بيشترين مهاجران بين استاني) 08/21(استاني

  . را داشته اند) 85/31(استاني 
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  سب تقسيمات كشوري، توزيع نسبي مهاجران داخلي كشور بر ح - 2نمودار شماره

  1385 -90به تفكيك استان طي دوره ي

  

  
  محاسبات نگارندگان: ماخذ       

ن جابجا شده در داخل كشور و استان ها بر حسب جهت مهاجرت در نمودار درصد مهاجرا

نفري كه در داخل كشور  5089354بر اين اساس از مجموع . نشان داده شده است) 3(شماره

از ) درصد 87/12(نفر  655251از شهر به شهر، ) درصد 03/64(نفر 3259040جابجا شده اند، 

از ) درصد 84/14(نفر  377708از شهر به روستا و ) صددر 24/7(نفر  494546روستا به شهر، 

كساني  در داخل كشور به شهرها مهاجرت كرده اند، ) 99/0. (روستا به روستا مهاجرت كرده اند
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كساني كه در داخل كشور به مناطق روستايي ) 15/0(محل قبلي خود را اظهار نكرده اند و 

در مهاجرت هاي شهر به شهر، . ار نكرده اندمهاجرت كرده اند، محل زندگي قبلي خود را اظه

درصد،  15/75 درصد، استان اصفهان با 09/81درصد، استان تهران با  31/83استان البرز با

، )درصد 6/41( ، خراسان شمالي)درصد 4/38( بيشترين و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد با

هاجرت هاي روستا به شهر استان در م. كمترين نسبت را داشته اند) درصد4/43(خراسان جنوبي

       ، چهارمحال و بختياري)درصد 35/25(، زنجان)درصد37/26(هاي كهگيلويه و بوير احمد با 

 14/8( ، مازندران)درصد 41/6(، تهران)درصد 14/6( بشترين و استان هاي البرز) درصد 38/24(

استان هاي مازندران با  در مهاجرت هاي شهر به روستا. كمترين نسبت را داشته اند) درصد

، 60/7درصد بيشترين و استان هاي البرز با  55/22، كرمانشاه 20/25درصد، بوشهر با   96/25

درصد  كمترين نسبت را داشته اند و در مهاجرت هاي روستا به  53/10، اصفهان 99/8تهران 

د، مازندران درص 83/18درصد، كهگيلويه و بويراحمد  98/18روستا، استان هاي گلستان با 

 88/3درصد، اصفهان  22/2درصد، تهران  71/1درصد، بيشترين و استان هاي البرز با  33/14

درصد كمترين نسبت را داشته اند و در زمينه ي مهاجرت هاي اظهار نشده، استان سيستان و 

درصد كمترين نسبت  33/0درصد، بيشترين و استان  كهگيلويه و بويراحمد با  46/1بلوچستان 

الزم به ذكر است كه در محاسبات مربوط به توزيع مهاجران بر حسب جهت . را داشته اند

  ). مهاجرت، تعداد مهاجران استان قم به دليل نبود آمار اظهار نشده در نظر گرفته نشده است
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  توزيع نسبي مهاجران داخلي كشور بر حسب جهت مهاجرت به تفكيك استان  -3نمودار شماره

  1385 -90طي دوره ي 

  

  
  محاسبات نگارندگان: منبع
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. نفر در بين استان هاي كشور جابجا شده اند 1965491حدود  1385 - 90طي سال هاي 

. به مقصد استان تهران انجام شده است) 29/19(نزديك يك سوم مهاجرت هاي بين استاني 

عدي قرار گرفته استان هاي البرز، اصفهان، خراسان رضوي و گيالن پس از تهران در رتبه هاي ب

 39/20(در زمينه ي مهاجرت هاي خارج شده  از استان ها در طي اين دوره، استان تهران با. اند

، )82/5(، استان خوزستان)درصد 85/5(رتبه ي نخست و استان هاي خراسان رضوي در) درصد

د شده و با توجه به آمار مهاجران وار. در رتبه هاي بعدي قرار دارند) دصد 01/5(استان فارس

 92542بر اين اساس استان البرز با . خارج شده از استان ها خالص مهاجرت محاسبه شده است

 1385- 90كمترين خالص مهاجرت را طي دوره ي  -53972نفر بيشترين و استان خوزستان با

با توجه به اينكه سهم جمعيتي استان ها از كل جمعيت كشور اثر مستقيمي بر تعداد . داشته اند

ص مهاجرت هر استان دارد، براي درك بهتر وضعيت مهاجرت در استان ها عالوه بر ميزان خال

 خالص مهاجرت، ميزان كل مهاجرت و نسبت مهاجرت براي استان ها محاسبه شده است

  ). 6و5و4نمودار شماره  -  3و2جدول شماره(

، )79(، قم)82(، بوشهر)106(، سمنان)128(بر اساس محاسبات انجام شده  استان هاي البرز

، سيستان و )30(، آذربايجان غربي)29(بيشترين و استان هاي كرمان )75(خراسان جنوبي

  .  كمترين ميزان كل مهاجرت را داشته اند) 38(، فارس)37(، آذربايجان شرقي)35(بلوچستان

بيشترين و ) 51/2(، يزد)52/2(، بوشهر)99/2(، سمنان)12/4(در طي اين دوره استان هاي البرز

، سيستان و )-89/1(، چهارمحال و بختياري)-99/1(، كرمانشاه)-06/2(هاي لرستان استان

  . كمترين نسبت مهاجرت خالص ساليانه را داشته اند) -35/1(بلوچستان
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  جمعيت ميان دوره و مهاجران وارد شده و خارج شده استان هاي كشور -2جدول شماره

  1385 -90طي دوره

  شاخص ها

  استان

جمعيت 

  ن دورهميا

ميزان   خالص مهاجرت  مهاجران خارج شده  مهاجران وارد شده

خالص 

  مهاجرت

  )ساالنه(

ميزان كل 

  مهاجرت

طي (

  )دوره

 ساالنه  طي دوره  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  37  -20/0  -739  -7398  64/3  71728  27/3  64330  3664038  آذربايجان شرقي

  30  -47/0  -1388  -13881  63/2  51732  92/1  37851  2977018  آذربايجان غربي

  53  -01/1  - 1359  -13595  02/2  39828  33/1  26232  1238322  اردبيل

  49  99/0  4671  46712  71/4  92656  09/7  139368  4719284  اصفهان

  128 12/4  9254  92542  97/4  97799  68/9  190341  2244752  البرز

  62  -48/0  -265  -2655  80/0  18513  80/0  15858  551693  ايالم

  82  52/2  2420  24207  39/1  27405  62/2  51612  959608  بوشهر

  66  -18/0  -2166  -21663  39/20  400821  29/19  379158  11764383  تهران

  53  -89/1  -1658  -16586  60/1  31551  76/0  14965  876587  چهارمحال

  75  11/2  1370  13702  89/0  17499  58/1  31201  649477  خراسان جنوبي

  39  -11/0  -619  - 6194  85/5  115021  53/5  108827  5793741  خراسان رضوي

  72  -05/0  -40  -402  53/1  30238  51/1  29836  839650  خراسان شمالي

  40  -23/1  -5397  -53972  82/5  114493  07/3  6052139  4403350  خوزستان

  58  34/0  339  3397  36/1  26880  54/1  30277  990168  زنجان

  106  99/2  1825  18250  18/1  23256  11/2  41506  610480  سمنان

  35  -35/1  -3341  - 33414  07/3  60414  37/1  27000  2470035  سيستان و بلوچستان

  38  -57/0  -2541  - 25419  01/5  98589  72/3  73170  4466768  فارس

  59  -55/0  -640  -6400  93/1  37998  60/1  31598  1172383  قزوين

  79  43/0  471  4714  08/2  40930  32/2  45644  1099205  قم

  57  -69/0  -1016  -10161  38/2  46954  87/1  36793  1466901  كردستان

  29  -22/0  -614  -6143  23/2  43935  92/1  37792  2795701  كرمان

  61  -99/1  -3811  -38111  62/3  77131  98/1  39020  1912306  كرمانشاه

  47  -66/0  -425  -4253  87/0  17193  65/0  12940  646464  كهگيلويه

  52  82/0  1383  13838  89/1  37179  59/2  51017  1697051  انگلست

  58  22/1  2981  29818  85/2  56106  37/4  85924  2442868  گيالن

  49  -06/2  -3574  -35747  09/3  60735  27/1  24991  1735385  لرستان

  44  84/0  2528  25287  73/2  53660  01/4  78947  2998188  مازندران

  69  56/0  779  7795  21/2  43538  61/2  51333  1382608  مركزي

  64  54/0  801  8010  20/2  43427  61/2  51437  1490929  هرمزگان

  63  -05/1  - 1821  -18212  24/3  63724  31/2  45512 1730768  همدان

  73  51/2  2593  25931  24/1  24559  56/2  50490  1032623  يزد

  محاسبات نگارندگان: منبع
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  1385 -90ر استان هاي كشور طي دوره ي ميزان كل مهاجرت د -4نمودار شماره

  
  محاسبات نگارندگان: منبع
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  1385-90ميزان مهاجرت خالص ساالنه ي كشور طي دوره ي  -5نمودار شماره

  
  محاسبات نگارندگان: منبع

به منظور نشان دادن سهم مهاجرت نسبت به زاد و ولد و و مرگ و مير در تغييرات حجم 
بيشترين مقدار نسبت  1385-90در طي دوره ي. سبه شده استجمعيتي، نسبت مهاجرت محا

، )392(، خراسان جنوبي)523(، سمنان)1830(مهاجرت به ترتيب مربوط به استان هاي البرز
، چهار محال و )-234(، لرستان)-286(مي باشد و استان هاي كرمانشاه) 373(گيالن

در طي اين دوره . تصاص داده اندكمترين مقدار را به خود اخ) - 160(، همدان)-196(بختياري
نفر از  1830نفري كه به طور طبيعي جمعيت استان البرز اضافه شده است 1000به ازاي هر 

نفري كه به طور طبيعي 1000در حالي كه به ازاي هر . طريق مهاجرت به آن افزوده شده است
  . سته شده استنفر از طريق مهاجرت كا 286به جمعيت استان كرمانشاه افزوده شده است، 
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  1385-90والدت، فوت و خالص مهاجرت استان هاي كشور طي دوره ي -3جدول شماره
نسبت   خالص مهاجرت  اختالف  فوت  والدت  استان

  مهاجرت

  - 32  -7398  232901  160955  393856  آذربايجان شرقي

  - 51  -13881  271031  91979  363010  آذربايجان غربي

  -134  -13595  101359  38341  139700  اردبيل

  169  46712  276117  152395  428512  اصفهان

  1830  92542  50556  16697  67253  البرز

  - 59  -2655  45071  15124  60195  ايالم

  289  24207  83620  27060  110680  بوشهر

  - 27  -21663  793579  342727  1136306  تهران

  -196  -16586  84397  27212  111609  چهارمحال

  392  13702  34933  45457  80390  خراسان جنوبي

  - 12  -6194  515852  202082  717934  خراسان رضوي

  -6  -402  68148  42031  110179  خراسان شمالي

  -128  -53972  422749  164576  587325  خوزستان

  46  3397  74040  33226  107266  زنجان

  522  18250  34912  19505  54417  سمنان

  - 87  -33414  383459  97467  480926  سيستان

  - 80  -25419  317990  153121  471111  فارس

  - 78  -6400  81995  35462  117457  قزوين

  55  4714  85404  33281  118685  قم

  - 89  -10161  114176  46823  160999  كردستان

  - 23  -6143  262758 65758  328516  كرمان

  -286  -38111  133382  70680  204062  كرمانشاه

  - 79  -4253  53912  33810  87722  كهگيلويه

  92  13838  150898  64795  215693  گلستان

  372  29818  80114  110669  190783  گيالن

  -234  -35747  152495  55054  207549  لرستان

  166  25287  152510  108677  261187  مازندران

  105  7795  73952  48716  122668  مركزي

  72  8010  110539  88198  198737  هرمزگان

  -160  -18212  114035  63777  177812  همدان

  314  25931  82438  40134  122572  يزد

  و محاسبات نگارندگان 1390سازمان ثبت احوال كشور سال: منبع  

  

  



  

  

  

  

82
                                                                                                                                       

  83/84شماره فصلنامه جمعيت 
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  83                                                                ...  و تحليل جريان مهاجرت هاي داخلي ايران بررسي 

    1385 -90سب علت مهاجرت طي دوره ي مهاجران وارد شده به استان هاي كشور بر ج - 4جدول شماره

  و محاسبات نگارندگان 1390مركز آمار ايران سال: منبع

  

  

  1385-90مهاجران داخلي كشور بر حسب سن و جنس طي دوره ي  -7نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1390ران سالمركز آمار اي: منبع

  

  نتيجه گيري

در صد جمعيت كشور در داخل قلمرو جغرافيايي كشور جابجا  6/7حدود 1385-90در طي دوره 

با توجه تقليل دوره ي سرشماري ) (درصد 7/16( 1375-85اين درصد نسبت به دوره . شده اند

ته شده در نظر گرف 1375 - 85به بعد اين عدد نصف دوره ي  1385سال از سال  5به  10از 

اين امر بيانگر آن است كه جريان هاي مهاجرت داخلي . درصد كاهش يافته است 75/0) است

  . نسبت به دوره ي سرشماري قبلي كاهش يافته است

 انتقال  كار بهتر  كار علت مهاجرت

  شغلي

پايان   تحصيل

  تحصيل

انجام يا پايان 

  خدمت وظيفه

دستيابي به 

مسكن 

  مناسب تر

پيروي از 

  خانوار

اظهار   ساير

  نشده

سال

1390  

  27/2  24/6  51/46  58/10  79/5  79/0  16/13  51/4  85/3  58/6  جمع

  14/2  28/6  06/46  09/10  05/4  80/0  61/14  11/5  86/3  56/6  شهري

  28/3  08/5  82/46  29/12  89/1  75/0  11/8  42/2  57/3  65/6  روستايي
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و   4/60سهم مهاجرت هاي درون استاني از مهاجرت هاي داخلي  1385-90در طي دوره ي

مقادير نسبت به دوره ي سرشماري اين . درصد بوده است 6/39سهم مهاجرت هاي بين استاني 

درصد افزايش داشته است  4/2قبلي تغيير كرده است، به طوري كه مهاجرت هاي درون استاني 

بيشترين تعداد مهاجران وارد شده و . درصد كاهش يافته است 4/1و مهاجرت هاي بين استاني 

درصد  29/19كه حدودبه طوري . خارج شده همانند دوره ي قبل به استان تهران اختصاص دارد

از مهاجران بين استاني، استان تهران را به عنوان مقصد مهاجرت خويش انتخاب كرده ونيز مبدأ 

در مورد  مهاجرت هاي بين استاني،  بايد . درصد از مهاجران استان تهران بوده است 39/20

ران وارد شده به درصد مهاج 24/31گفت، كه به دليل جدايي استان البرز از تهران در اين دوره 

در مورد انواع مختلف مهاجرت داخلي و مقايسه ي آن با . استان البرز از استان تهران بوده است

درصد افزايش يافته است  6بايد گفت؛ كه مهاجرت هاي شهر به شهر حدود  1375-85دوره ي 

و  16/2، 23/7و مهاجرت هاي روستا به شهر، روستا به روستا و شهر به روستا هركدام به ترتيب 

    نشان  1385 -90بررسي استان هاي كشور در طي دوره ي . درصد كاهش داشته اند 76/2

پيروي از خانوار هم در . استان مهاجرفرست بوده اند 19استان مهاجرپذير و 12مي دهد كه 

مهاجرت هاي شهري و هم در مهاجرت هاي روستايي بيشترين درصد علت مهاجرت در دوره 

درصد  82/46درصد مهاجرت هاي شهري و  06/46به طوري كه . را شامل مي شود مورد بررسي

بررسي مهاجرت ها بر حسب سن . مهاجرت هاي روستايي به تبعيت از خانوار صورت گرفته است

ساله بيشترين در صد مهاجران را  20- 24و جنس، بيانگر آن است كه افراد در رده ي سني 

مي شود و همچنين در اغلب رده هاي سني فراواني مردان  نسبت به ساير رده هاي سني شامل

  . بيشتر از زنان است
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