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 ماتريس مسيرهاي مهاجرتي: روشي نو 

 در تحليل تمركزگرايي مهاجرتي

  
1زادهمير امين تاج

 

  چكيده

شاخص تمركزگرايي «و شاخص آن تحت عنوان  »ماتريس مسيرهاي مهاجرتي«     

هاي داخلي از بعد تمركزگرايي است. اين پژوهش، به ابزاري براي تحليل مهاجرت» مهاجرتي

-تشريح اين ماتريس ابداعي و كاربرد آن در تحليل تمركزگرايي مهاجرتي و مقايسه آن با شاخص

. روش پژوهش، تحليل ثانويه و المللي پرداخته استهاي داخلي و بينهاي مشابه در پژوهش

هاي مورد نياز براي تحليل تمركزگرايي هاي كشور هستند؛ همچنين دادهواحد تحليل، استان

هاي نفوس و مسكن هستند. با استفاده از اين درصد سرشماري 2هاي خام مهاجرتي، داده

ر هر استان را هاي تمركزگرا دتوان ميزان مهاجرتماتريس و شاخص تمركزگرايي مهاجرتي مي

براي  محاسبه نموده و همچنين به نوع الگوي تمركزگرايي نيز دست يافت. محاسبه اين شاخص

رغم كاهش تمركزگرايي در ) نشان داد كه علي7/40ها طي دو دوره اخير (كل كشور و استان

و  هاي گذشته، كماكان ميزاني از تمركز بر تهرانهاي داخلي در كشور نسبت به دههمهاجرت

شهرها و به طور كلي مناطق مركزي وجود دارد؛ با اين تفاوت كه الگوي تمركزگرايي در كالن

استاني تغيير شكل يافته و نسبت قابل  استاني تا حدودي به تمركزگرايي درون هاي بينمهاجرت

ان تواند. اين روش را ميها نيز در مسيرهاي مهاجرتي افقي صورت گرفتهاي از مهاجرتمالحظه

  .در مورد هر نوع داده مهاجرتي در سطح نقطه به كار گرفت و به ميزان تمركزگرايي دست يافت

  

مهاجرت داخلي، ماتريس مسيرهاي مهاجرتي، شاخص تمركزگرايي مهاجرتي،  واژگان كليدي:

  .ضريب جيني مهاجرت، شاخص ترجيح مهاجرتي، شاخص پيوستگي مهاجرتي
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اي آن)، مطالعاتي كه در كشور وم مهاجرت (به دليل ماهيت بين رشتهرغم گستردگي مفهبه      

در ايران  1»هاي داخليمهاجرت«ما بر روي اين پديده صورت گرفته، عمق كمي دارند. مطالعه 

شناسان در جهت شناخت مناطق دهد عمده تالش جمعيتهاي گذشته نشان ميطي دهه

نرخ «، »2نرخ مهاجرپذيري«هاي ساده مهاجرپذير و مهاجرفرست كشور و محاسبه شاخص

  بوده است.» 4خالص مهاجرت«و » 3مهاجرفرستي

ها و المللي در حوزه مهاجرت نشان از تحليل اين پديده با تكنيكهاي بينبررسي پژوهش     

اثربخشي «، 5»شدت مهاجرت«هايي مانند رويكردهاي روشي و مفهومي نوين دارد؛ تكنيك

كه در مطالعات  9»فاصله«و  8»پيوستگي مهاجرت«، 7»مهاجرتي تمركزگرايي«، 6»مهاجرت

  اند. مهاجرت در داخل كشور، جز در تحقيقات معدودي در دهه اخير مطرح نشده

هاي داخلي ايران از بعد ها، انگيزه ابداع شاخصي براي تحليل مهاجرتاين محدوديت    

بوده كه براي نخستين بار در » اهنسبت تمركزگرايي به كل مهاجرت«تمركزگرايي با عنوان 

هاي داخلي مطرح شده است. بعد تمركزگرايي، گرايش مهاجران را به نقاط تحليل مهاجرت

  دهد. مركزي تمركز جمعيت نشان مي

به عنوان ابزار اصلي تحليل » ماتريس مسيرهاي مهاجرتي«اين پژوهش، نخست به تشريح      

روند » 1385اي خام دو درصد سرشماري نفوس و مسكن هداده«پرداخته و سپس با استفاده از 

هاي بين استاني مورد هاي نقطه به نقطه در كشور و نيز  مهاجرتتمركزگرايي در مهاجرت

  تحليل قرار گرفته است.

  طرح مسئله

هاي در ايران صرفا به محاسبه شاخص ،هاي داخليپيشتر اشاره شد كه تحليل مهاجرت     

هاجرپذيري، نرخ مهاجرفرستي و خالص مهاجرت محدود شده و ساير ابعاد آن اي نظير نرخ مساده

را از نظر دور داشته است؛ يكي از اين ابعاد، تمركزگرايي مهاجرتي است. تمركزگرايي بر گرايش 

چه ميزان از «پردازد كه مهاجران به نقاط اصلي تمركز جمعيت تأكيد دارد و به اين مسئله مي

ه، تمركزگرا بوده و يا در مسيرهاي مهاجرتي رو به مركز صورت گرفته هاي هر منطقمهاجرت

تواند تصوير درستي از وضعيت مهاجرت كنند، نمياست؛ بنابراين صرف اينكه افراد مهاجرت مي

مقصد «هاي داخلي اين است كه به را ترسيم كند. در واقع مسئله مهم در تحليل مهاجرت

-مهاجران آن مكان را براي سكونت آينده خود انتخاب مي، يعني جايي كه »انتخابي مهاجران

                                                
1 -Internal Migration 

2 -Immigration Rate 

3 -Emigration Rate 

4 -Migration Balance 

5 -Migration Intensity 

6 -Migration Effectiveness 

7 -Migration Concentration 

8 -Migration Connectivity 

9 -Distance 
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كنند (بسته به مركز يا پيرامون بودن مقصد) توجه شود؛ به بيان ديگر بايد به اين امر پي ببريم 

  ).1388(انتظاري و مشفق » هاي هر منطقه تمركزگرا هستندچه ميزان از مهاجرت«كه 

شورها مانند ايران، سبب پديد آمدن وضعيت هاي داخلي در بسياري از كتجربه مهاجرت     

هاي توسعه در مناطق اي در نظام مهاجرتي شده است؛ بدين معنا كه از يك سو از نابرابريدوگانه

اي تحت عنوان تجمع و تمركز جمعيت در نقاطي خاص مختلف كاسته و از سوي ديگر، مسئله

  (تمركزگرايي) را پديد آورده است. 

هاي جذب و دفع جمعيت كشورهايي است كه نابرابري و عدم تعادل در فرصت ايران از جمله     

مهاجر، درون مرزهاي  11783772، 1375 -  85در نقاط مختلف آن نمايان است. طي دهه 

درصد از اين مهاجران، شهر تهران  8/46دهند كه مقصد اند. آمارها نشان ميكشور جابجا شده

ايي مهاجرتي را پديد آورده است لذا مسئله اصلي اين بوده كه معضلي تحت عنوان تمركزگر

گيري جريان تمركزگرايي (سويه منفي) و ايجاد پژوهش با در نظر داشتن نقش مهاجرت در شكل

چه نسبتي «توسعه پايدار و توزيع يكنواخت جمعيت در نقاط مختلف (سويه مثبت) اين است كه 

  ». و بالعكس بوده است؟ ها از نقاط پيراموني به نقاط مركزياز مهاجرت

  

  پيشينه تجربي پژوهش

هاي داخلي ايران سابقه چنداني ندارد و تنها در دهه توجه به بعد تمركزگرايي در مهاجرت     

هايي در رابطه با اين موضوع صورت گرفته است؛ محموديان و ديگران اخير، معدود پژوهش

) و زبردست 1388وديان و مشفق ()، محم1385)، زاهد (1388)، انتظاري و مشفق (1388(

هاي داخلي ايران را مورد توجه هاي خود، تمركزگرايي در مهاجرت) در پژوهش1388و  1385(

  اند.قرار داده

دهند كه پديده تمركزگرايي المللي درباره تمركزگرايي نشان ميهاي داخلي و بينپژوهش     

افته نسبت به كشورهاي در حال توسعه مهاجرتي اغلب در ساختار داخلي كشورهاي توسعه ني

هاي توسعه در اين كشورها عمدتا ريزيتر است؛ دليل عمده اين جريان اين است كه برنامهشايع

گيري ريزي سبب شكلاست و اين نوع برنامه» زاتوسعه درون«و » توسعه از باال به پايين«از نوع 

  هاي داخلي شده است.جريان تمركزگرايي در مهاجرت

  

  هاي داخليپژوهش

نگاهي كالن به مهاجرت و توزيع جمعيت در ايران از «) در پژوهشي با عنوان 1385زاهد (     

زيرساخت پديده «به تبيين حركات جمعيت بر اساس اين ايده كه » 1375تا  1355سال 

پرداخت. وي » دهندمهاجرت را روابط مسلط اجتماعي (قوانين و هنجارها) تشكيل مي

يي در روابط اجتماعي را برآيند عوامل داخلي و جنگ، ناامني مرزها و تحميالت تمركزگرا

). به نظر 1385اقتصادي خارجي را به عنوان برآيند نيروهاي خارجي در نظر گرفته است (زاهد 

زاهد تمركزگرايي در روابط اجتماعي از طريق تكنولوژي ملهم از آن روابط سب توزيع متمركز 
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-اين روابط مي شود و جمعيت براي دستيابي به اين امكانات به سوي قطب امكانات در مركزيت

  شوند.هاي مذكور روانه مي

با گسترش بخش دولتي و ثابت ماندن تعداد شاغالن در بخش  1355 - 65در دهه      

خصوصي، يك نظام تمركزيافته دولتي در ساختار مشاغل كشور به وجود آمد كه سبب تمركز در 

 - 75ها) شد. در دهه ات و مهاجرت به سوي اين مراكز (مركز كشور و مراكز استانتوزيع امكان

حال  اين گسترش بخش خصوصي تا حدودي از هجوم مهاجران به شهرها كاست؛ با 1365

  ).1385افزايش جمعيت سبب شد كماكان بر حجم مهاجرت به شهرها افزوده شود (زاهد 

گرايي در بررسي تمركزگرايي و پيرامون«خود با عنوان ) در پژوهش 1388انتظاري و مشفق (     

هاي داخلي در ايران در سه دهه به بررسي مهاجرت» 1375 -  85نظام مهاجرتي ايران در دهه 

و » ضريب جيني مهاجرت«) از بعد تمركزگرايي و با استفاده از دو شاخص 1355 - 85اخير (

  اند.ها را نيز نشان دادهلگوي مهاجرتي استانپرداخته و در هر دوره، ا» شاخص ترجيح مهاجرتي«

تمركز شديدي  1355 -  65محاسبه دو شاخص مذكور براي سه دهه اخير نشان داد در دهه      

اي وجود داشته؛ به اين معنا كه مقصد اغلب مهاجران، مراكز در نظام مهاجرتي بين منطقه

- دهد كه به ميزان قابل مالحظهنشان مي ،هاي بعداند اما تحوالت مهاجرت در دههها بودهاستان

تري به تر و متعادلها، توزيع متوازناي كاسته شده و اين مهاجرتهاي بين منطقهاي از مهاجرت

دهي به شهري كشور نقش مؤثري در جهتهاي كالناند. در دوره مذكور استانخود گرفته

اي طي در جذب مهاجران بين منطقه اند اما نقش اين مراكزاي داشتههاي بين منطقهمهاجرت

  ).7: 1388دوره مورد مطالعه به ميزان زيادي كاهش يافته است (انتظاري و مشفق 

هاي بين بررسي تغييرات ساختار مكاني مهاجرت«محموديان و مشفق در پژوهشي با عنوان    

-ه مهاجرتهاي عمدروند تغييرات برخي از شاخص» 1355 -  85اي در ايران طي دوره منطقه

هاي مدل مفهومي ساختار مكاني مهاجرت«اي (بين استاني) را با استفاده از هاي بين منطقه

ها هاي پژوهش آناند. يافتهمورد بررسي قرار داده» 1نظريه انتقال تحركي زلينسكي«و » داخلي

افته دهد كه در سه دهه اخير، تمركزگرايي در نظام مهاجرتي ايران به شدت كاهش ينشان مي

  ).89: 1388است (محموديان و مشفق 

پيشنهاد الگويي مفهومي «) در پژوهش ديگري با عنوان 1388محموديان، ميرزايي و مشفق (     

اند كه تمركزگرايي در نظام نشان داده» هاي داخلي در ايرانو روشي براي مطالعه مهاجرت

دهد كه هر چه ها نشان ميآنهاي پژوهش مهاجرتي ايران به شدت كاهش يافته است. يافته

درآمد سرانه افزايش يافته و اختالف درآمد شهري و روستايي كمتر شده، احتمال وقوع مهاجرت 

روستايي و  -اي بين كاهش نابرابري درآمد شهري نيز كاهش يافته است. از سوي ديگر رابطه

يگر با كاهش نابرابري شود؛ به عبارت دكاهش تمركزگرايي در نظام مهاجرتي ايران مشاهده مي

اي در ميزان درآمد، تمركزگرايي مهاجرتي كاهش خواهد يافت اما از آنجا كه اين تفاوت منطقه

                                                
1-Zelinsky 
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پيرامون، نهادي و ساختاري است لذا كماكان تمركزگرايي در نظام مهاجرتي  - درآمدي مركز 

  ).83: 1388ايران تداوم خواهد داشت (محموديان و ديگران 

-گيري، تكوين و دگرگوني مناطق كالنتبيين فرآيند شكل«ژوهشي با عنوان زبردست در پ     

شهري تحت تأثير نيروها و عوامل مختلف در طول زمان و بنا نشان داد كه مناطق كالن» شهري

به مقتضيات مكاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، مكانيسم و فرآيند خاصي را در 

اند. وي نشان داد اين امر پيامد كنش همزمان دو شان طي كردهونيگيري و تكوين و دگرگشكل

  ).1388فرآيند تمركزگرايي و تمركززدايي است (زبردست 

  هاي خارجيپژوهش

شهر و هاي مهاجرتي در كالنجريان«) در پژوهش خود با عنوان 1980فرانكلين و ويلسون (     

در  1935 - 80گرايي طي دوره زماني رامونبه بررسي تمركزگرايي و پي» شهريمناطق غيركالن

ها در مطالعه خود نشان دادند كه الگوها و روندهاي اند. آناياالت متحده امريكا پرداخته

شهري ايالت متحده بوده است. مهاجرتي، هم علت و هم پيامد تمركزگرايي در مناطق غيركالن

ه مورد مطالعه بدين شكل تغيير اين پژوهش نشان داده است كه الگوي مسير مهاجرت طي دور

شهري؛ در هاي مسلط مهاجرتي بيشتر بين مناطق غيركالنكرده كه در مرحله اول، جريان

شهري و در مرحله سوم نوعي گرايش شهري به مناطق كالنمرحله دوم از مناطق غيركالن

 :Franklin & Wilsonشهرها مشاهده شده است (مهاجرتي معكوس به سوي بيرون از كالن

  ). 3: 1388، به نقل از انتظاري و مشفق 1980

ها در تغييرات شهري تأثير مهاجرت«) در پژوهشي با عنوان 1998كاپروسكي و ديگران (     

مراتبي به سوي مركز را در نظام نوعي تحرك مهاجرتي سلسله» 1984 -  94لهستان طي دوره 

هاي ورد نظر كاهشي اساسي در مهاجرتاند. همچنين در دوره ممهاجرتي لهستان مشاهده كرده

شود. يكي از نتايج قابل توجه اين پژوهش، تغييرات اساسي در عملكرد روستا به شهر مشاهده مي

شهرهاي بزرگ همان نقاط مركزي در نظام مهاجرتي لهستان بوده است. شهرهاي بزرگ به 

اند كه ستي شدهعنوان مناطق اصلي جذب مهاجران در گذشته تبديل به مناطق مهاجرفر

گرايي اند و نوعي فرآيند حومهها بيشتر جذب شهرهاي همجوار و حومه شدهجمعيت مهاجر آن

، به نقل از Coprowsky & et all 1998شهرهاي لهستان مشاهده شده است (در كالن

  ).4: 1388انتظاري و مشفق 

رتباط آن را با مهاجرت شهري شدن و ا) در پژوهش خود فرآيند كالن1996اليوت و پري (     

شهري اي به مرحله پيشرفته فرآيند كالنها زماني كه جامعهاند. از ديد آنمورد بررسي قرار داده

توان ارزيابي كرد؛ نخست مسيري كه رسد تحوالت نظام اسكان را در آن به دو شكل ميشدن مي

م، وضعيتي كه پراكندگي شهري متمركز شده و دودر آن جمعيت به طور متوالي در نواحي كالن

افتد. با توجه به شهري در مراكز متعدد و كوچكتري در پهنه سرزمين اتفاق ميجمعيت كالن

توان به عنوان فرضيه تمركز و حالت دوم را شهري حالت نخست را ميموضوع ظهور مناطق كالن

  ).Elliot & Perry 1996با عنوان فرضيه پراكنش بررسي كرد (
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) در پژوهشي در مورد مسئله مهاجرت از روستا به شهر نشان داد كه افزايش 2011چانگ (     

درآمدها علت اصلي مهاجرت نيست و علت اصلي مهاجرت روستاييان به شهرها را توزيع نامتوازن 

داند. وي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد علت تمركز مهاجران منابع فرهنگي و اجتماعي مي

تصادي دارد و در اين مورد به فراهم بودن زمينه براي تحصيالت بهتر و بر شهرها منشأ غيراق

  ).Chang: 2011افزايش منزلت اجتماعي اشاره دارد (

هاي مهاجرت از شهر به روستا نشان داد ) در پژوهشي براي نشان دادن انگيزه1975كاهو (     

ر بر مهاجرت از شهر به گرايي عوامل مؤثاجتناب از محيط و فرهنگ شهري و به ويژه طبيعت

روستاست. وي نشان داد دغدغه اصالت اثري بر روي اين سبك از مهاجرت ندارد. كاهو در فرآيند 

كند هاي برگشتي به عدم تجانس فرهنگي مهاجران روستايي و جامعه شهري اشاره ميمهاجرت

)Kahoe: 1975.(  

امريكاي التين، پديده برگشت  شهرهاي بزرگ) در پژوهشي در مورد كالن1988( 1گيلبرت     

رغم اينكه تمركز در اغلب كشورهاي امريكاي التين را گزارش كرده است. از ديد وي علي

دهند و به علت مهاجرت و افزايش طبيعي شهرهاي اصلي در اين كشورها به رشد خود ادامه مي

شهرها ي رشد كالنهايي از كاهش در روند كلشود اما نشانهجمعيت به جمعيت شهري افزوده مي

» شهريتأثير پراكنش اشتغال در مناطق كالن«خورد؛ علت اين كاهش را بايد در به چشم مي

  ).McGee: 1998شهري شدن است (يافت و به طور حتم اين واقعيت بخشي از فرآيند كالن

رشد ابرشهرها و نخست شهرهاي «) در پژوهش خود در پاسخ به اين پرسش كه 1988هال (     

داند. هر دو را از پيامدهاي اين جريان مي» اي بزرگاي مثبت است يا مسئلهزرگ بيانگر توسعهب

تعادل  -خود «توان آن را مكانيسم كنند كه ميبه نظر وي رشد ابرشهرها از مناطقي پيروي مي

كند، مراكز ميليون نفر افزايش پيدا مي 20تا  15دانست. زماني كه جمعيت شهري به » 2بخشي

         شوديابند و فرآيند تمركززدايي از سكونت و اشتغال آغاز ميرعي مهمي توسعه ميف

)Hall: 1998.(  

  پيشينه نظري پژوهش

اي و ناپايداري آن به لحاظ تبيين ابعاد مختلف اين مهاجرت به عنوان يك حوزه ميان رشته     

). 1385اخته است (حاج حسيني پديده، ارائه يك نظريه جامع را براي تحليل مهاجرت دشوار س

هاي توان با تأكيد بر يك سطح تحليل، جرياندهند كه نميالگوها و روندهاي مهاجرت نشان مي

  ).Massey & et all: 1990مداوم مهاجرتي را تبيين كرد (

شهري مطرح  - هاي مهاجرت روستا رويكردهاي نظري به مهاجرت اغلب با عنوان نظريه     

اي از روستاها هاي مهاجرتي گستردهر ذكر شد در پي وقوع انقالب صنعتي، جرياناند. پيشتشده

اي تحت عنوان تمركزگرايي ظهور پيدا به شهرها پديد آمد اما به دنبال اين موج مهاجرت، پديده

                                                
1-Gilbert 

2 -Self - Balance 
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ها هاي كالسيك مهاجرت قادر به تحليل و تبيين آن نيستند چون نوع مهاجرتكرد كه نظريه

  .اندتغيير يافته

دهند؛ تري از تمركزگرايي ارائه مي، تبيين مناسب»1هاي مكان مركزينظريه«احتماال      

هاي مكان مركزي، هاي مهاجرت و نظريهبااينحال در اين پژوهش سعي شده با پيوند نظريه

هاي مكان مركزي فراهم شود. نظريه» 2نظريه تمركزگرايي مهاجرتي«ساختاري نظري با عنوان 

-گيرند كه توسعه نميهستند و از اين رويكرد الهام مي» توسعه از باال به پايين«راهبرد مبتني بر 

تواند به طور اتفاقي در يك منطقه شكل بگيرد بلكه توسعه گرايش به استقرار در مناطقي دارد 

هاي مكان مركزي، ظهور ). بحث اساسي نظريه1385كه حد مناسبي از تمركز دارند (جمعه پور 

نقاط و مراكز رشد و همچنين نوع ارتباط نواحي پيراموني با اين نقاط و واكنش افراد  و گسترش

  هاي تمركزگرا است.اي است؛ اين واكنش همان مهاجرتهاي منطقهبه نابرابري

  3هاي مهاجرتنظريه

 داخلي وهاي اعم از مهاجرتها، مهاجرت ،از نظر اقتصادينظريه اقتصادي مهاجرت:     

ت مهاجر وفق اين رويكرد، .هستندبراي باز توزيع نيروي كار  ، سازوكاريالملليبين هايمهاجرت

نه تنها باعث رشد اقتصادي دو منطقه مهاجرپذير و  ست كهتابع قانون عرضه وتقاضا

: 1380آيد (زنجاني اي براي بهبود وضع كار و اشتغال به شمار ميبلكه وسيله ،مهاجرفرست

120.(  

در نظريه وابستگي، مهاجرت امري اجباري است كه بر اساس ي و مهاجرت: نظريه وابستگ     

داري به سرمايهعدم توسعه يك محيط (روستا) نسبت به محيط ديگر (شهر) و وابستگي غير

توان از آثار و ). علل مهاجرت را نمي45: 1385آيد (حاج حسيني داري پديد ميسرمايه

يك سو، معلول توسعه نابرابر و از سوي ديگر، عامل پيامدهاي آن جدا كرد چون مهاجرت از 

) لذا براي تبيين فرآيند 235: 1389تعميق و گسترش توسعه نابرابر است (پاپلي و رجبي 

مهاجرت الزم است نخست به مسئله عدم توسعه توجه نمود؛ زيرا در اين راستاست كه روابط 

: 1385حسيني گيرند (حاجر قرار ميهاي مختلف جامعه مدنظنابرابر ساختي و مكاني بين بخش

- ). از آنجا كه عدم توسعه و نابرابري مكاني در توسعه جهان سوم، از شكل گسترش سرمايه45

اي جمعيت در اين كشورها را بايد در شود؛ بنابراين حركت تودهداري در اين كشورها ناشي مي

  ).15: 1368زاده اين رابطه بررسي كرد (لهسايي

هاي هاي مهاجرتي: در اين نظريه، هزينه و فايده مهاجرت، در قالب شبكهبكهنظريه ش     

اي از روابط بين شخصي است  هاي مهاجرتي مجموعه گيرند. شبكهمهاجرتي مورد تبيين قرار مي

هاي خويشاوندي، دوستي و جامعه مبدأ مشترك، مهاجران را به مهاجران كه از طريق نسبت

). Massey & et all: 1990دهد ( اجران در نواحي مبدأ پيوند ميقبلي در مقصد و به غير مه

ها، خطرات ناشي از رود چون هزينههاي مزبور، حركات مهاجرتي رو به افزايش ميدرون شبكه

                                                
1 -Central Place Theories 

2-Migration Concentration theory 
3 -Migration Theory 
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هاي دهند. در واقع ارتباطات و تماسمهاجرت را كاهش داده و منافع حاصل از آن را افزايش مي

شود كه توسط آن، به ايه اجتماعي براي افراد محسوب ميها، نوعي سرمحاصل از اين شبكه

  ).42: 1385حسيني يابند (حاجموقعيت شغلي بهتري دست مي

هاي داخلي در به تبيين و تحليل گذار مهاجرت ): اين نظريه 1نظريه انتقال تحركي (زلينسكي     

هاي لگوها و مدلمسير انتقال جمعيتي پرداخته است. زلينسكي در نظريه خود تالش كرد ا

ها را در مسير انتقال جمعيتي و مدرنيزاسيون تبيين كند و نشان ها و مهاجرتتغييرات جابجايي

-داد كه مراحل مختلف مدرنيزاسيون، عموماً با تغييرات خاصي در الگوهاي مهاجرت و جابجايي

). زلينسكي 95: 1389المللي همراه است (محموديان و مشفق هاي جمعيتي در سطح ملي و بين

الگوهاي منظم و مشخصي  در دوره اخير، «فرضيه انتقال تحركي را بدين شكل بيان كرده است: 

وجود دارد و اين الگوها يكي از  2فضا -در فرآيند جابجايي و مهاجرت انسانها در مسير زمان 

  ).37: 1389(مشفق » عناصر اساسي مدرنيزاسيون جوامع است

ماعي در مهاجرت: بر اساس اين نظريه زيرساخت پديده مهاجرت را نظريه روابط مسلط اجت     

دهند. اين روابط اجتماعي براي اعمال خود روابط مسلط اجتماعي (قوانين و هنجارها) تشكيل مي

ها، ابزار ابداعي يا ساخته شده توسط انسان) ها، سازمانها، دستگاهبه تكنولوژي متناسب (روش

سازد. ساخت اجتماعي تكنولوژي، امكانات اجتماعي ود را محقق ميمتوسل شده و از طريق آن خ

كنند و جمعيت براي استفاده از امكانات و رفع نيازهاي خود به (رفع كننده نيازها) را تعريف مي

گيرد. اگر روابط مسلط اجتماعي، كند؛ بدين طريق مهاجرت شكل ميسوي آن حركت مي

زگرا خواهد بود و به تبع آن، امكانات به صورت متمركز تمركزگرا باشند، ساخت تكنولوژي تمرك

شوند و اگر روابط اجتماعي غيرتمركزگرا باشد، امكانات نيز به صورتي غيرمتمركز تقسيم مي

كند هاي داراي امكانات حركت ميتقسيم خواهند شد. در جوامع نوع اول، جمعيت به سوي قطب

ق پراكنده و توزيع شده در گستره سرزمين و در جوامع نوع دوم، اين حركت به سوي مناط

  خواهد بود.

): تأكيد اوليه الگوي لوئيس، هم بر جريان انتقال نيروي كار و هم 3نظريه دوبخشي (لوئيس     

رشد اشتغال در بخش نوين است. انتقال نيروي كار و رشد اشتغال، به وسيله نرخ تراكم سرمايه 

اي توسط مازاد سود بخش گذاري. چنين سرمايهشودصنعتي در بخش نوين شهري تعيين مي

دار همه سود خود را مجدداً نوين، پس از پرداخت دستمزدها و بر اساس اين فرض كه سرمايه

شود كه سطح دستمزدها در بخش شود. باالخره فرض ميكند، امكانپذير ميگذاري ميسرمايه

تر از سطح معيشتي دستمزدها در صنعتي شهري ثابت است و به عنوان يك امتياز ثابت، باال

كند كه دستمزد شهري بايد شود. وي در الگوي خود فرض ميبخش كشاورزي سنتي تعيين مي

                                                
1 -Zelinsky 

2- Space - Time 
3-Lewis 
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درصد باالتر از متوسط درآمد كشاورزي باشد تا كارگران را به مهاجرت از مناطق  30حداقل 

  ).384: 1366مسكوني خود ترغيب كند (تودارو 

ار (تودارو): فرض اصلي الگوي تودارو اين است كه هر مهاجر بالقوه، نظريه درآمد مورد انتظ     

گيرد كه به شهر برود يا نه. در اين  تصميم مي» درآمد انتظاري«سازي  مبناي هدف پيشينه بر

گيري دو عامل اقتصادي اصلي نقش دارند. اولي به تفاوت واقعي موجود بين دستمزد در  تصميم

هاي آموزش كارگران به وجود  هاي متفاوت و دورهه دليل مهارتشهر و روستا مربوط است كه ب

آمده است. درواقع، وجود نابرابري زياد بين دستمزدهاي پرداخت شده به كارگران شهري، در 

مقايسه با دستمزدهاي كارگران ماهر روستائي، به مثابه اصلي هميشگي در تصميم به مهاجرت 

الگوي مزبور، و مهمترين قسمت آن كه در ساير  تشخيص داده شده است. دومين عنصر اصلي

آوردن  الگوهاي مهاجرت از روستا به شهر نيست، ميزان احتمال موفقيت يك مهاجر در بدست

  ).Todaro: 1971شغل شهري است (

هاي عدم تعادل، مهاجرت را ): نظريه1نظريه تعادل و عدم تعادل در مهاجرت (گراوز و هانت     

هاي شود كه تفاوتدانند. در اين مدل فرض ميبين مناطق مختلف مي ناشي از عدم تعادل

-هايي فضايي متفاوتي در سطح مناطق ميهاي اقتصادي، منجر به بروز تواناييفضايي در فرصت

كنند هاست. بر اين مبنا، مهاجران مناطقي را جستجو ميلذا مهاجرت، پاسخ به اين تفاوت ،گردد

گيرد كه لذا مناطقي مورد توجه آنها قرار مي ،و نرخ دستمزد باالست كه داراي بازار كار مناسب

تابعي است از تفاوت  ،داراي كمترين خطر و ريسك بيكاري باشد. پس در اين رويكرد مهاجرت

  ).251: 1388بين نرخ واقعي دستمزدها، اشتغال و يا بيكاري (ضرابي و رخشاني نسب 

: در اين نظريه كه بر رفتار فردي و جمعي مهاجران )2نظريه رفتاري (توماس و زنانيكي     

هاي هاي اجتماعي و نيز نقش سازمانبر نگرش مهاجران كه متأثر از ارزش متمركز است، 

تأكيد دارد. در اين نظريه متغيرهايي نظير درآمد، خانواده،  ،اجتماعي در رفتارهاي مهاجرتي است

هاي قومي و سازگاري مورد استفاده قرار وهمقياس منطقه مبدأ مهاجرت، سهولت ارتباط، گر

: 1385حسيني هاي داخلي كاربرد دارد (حاجاند. اين نظريه بيشتر براي تحليل مهاجرتگرفته

43.(  

  هاي مكان مركزينظريه

): از ديد وي الگوي كاربري زمين با قيمت كاالهاي 3نظريه دواير متحدالمركز (فون تونن     

آنها رابطه مستقيمي دارد و يكي از عوامل مهم و تعيين كننده هزينه  كشاورزي و هزينه توليد

: 1385نيا و موسوي توليد كاالهاي مختلف، فاصله محل توليد تا مركز فروش است (حكمت

نخستين كسي بود كه تأثير عوامل اقتصادي را بر سازماندهي مكاني كشاورزي مورد  ،). تونن178

اضي كشاورزي بايد طبق اصولي قرار گيرد كه حداكثر سود را به ار ،تأييد قرار داد. به نظر وي

دست دهد. آن دسته از اراضي كشاورزي كه به شهر مركزي نزديكتر هستند، هزينه حمل و نقل 

                                                
1- Gravse & Hunt 

2 -Thomas & Znaniecki 
3 -Von Thunen 
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كند؛ برعكس، اراضي لذا درآمد موقعيتي آنها افزايش پيدا مي ،شوندكمتري را متحمل مي

د. شهر محدوده روستايي خود را از نظر كاال و كشاورزي دورتر از شهر، درآمد كمتري دارن

كند. كند و براي عرضه مازاد توليدات كشاورزي نواحي روستايي، بازار فراهم ميخدمات تأمين مي

به دليل اهميت هزينه حمل و نقل، كاالهاي حجيم و سنگين در مجاورت شهر و كاالهاي سبك 

مركز پديدار هاي همين ترتيب نظامي از دايرهشوند و بدهاي دورتر توليد ميو كم حجم در مكان

  ).147: 1389شود (زياري مي

): نظريه وي در واقع در جهت بيان علت توزيع فضايي 1نظريه مكان مركزي (والتر كريستالر     

ريزي شده است. از ديد كريستالر، نقطه يا مكان مراتب بين آنها طرحشهرها و اندازه و سلسله

دهد و شود كه كاال و خدمات را در اختيار نواحي پيرامون خود قرار ميگفته ميمركزي به مكاني 

-از اين نظر براي مناطق متعددي مركزيت دارد. مركزيت يك مكان با افزايش و كاهش سرويس

-ها را مي). سكونتگاه185: 1389كند (پاپلي و رجبي دهي آن مكان، افزايش و كاهش پيدا مي

-هاي مركزي معين طبقهتر مكانهاي مركزي رده باالتر، رده پايينكانتوان در سطح ملي به م

مراتب منعكس بندي سلسلهبندي كرد. آنگاه مركزيت يك مكان، اهميت نسبي خود را در رده

). در واقع موقيت نسبي هر مكان مركزي تحت تأثير يك فضاي 108: 1390كند (زياري مي

هاي مركزي ناحيه جغرافيايي قرار دارد (پاپلي و ين مكانرقابتي اقتصادي و اجتماعي موجود در ب

  ).185: 1389رجبي 

ابتدا يك سكونتگاه روستايي  ،): وفق نظريه وي2نظريه فضاي اقتصادي شهرها (اگوست لوش     

كوچك كه مقداري توليد غيركشاورزي دارد، ممكن است توليدات خود را با يك يا دو روستاي 

آيد. زماني كه سكونتگاه، اين حالت يك نظم مثلثي شكل پديد مينزديك مبادله كند؛ در 

شود. در اين حالت نظامي دهد، تبديل به يك مكان مركزي ميهاي خود را افزايش ميفرآورده

شود. افزايش توليد و گسترش داد و ستد در اين مكان شش ضلعي شامل شش مثلث تشكيل مي

هاي مجاور از طريق دوران اين شش گاهاز سكونت مركزي باعث زير پوشش گرفتن شمار بيشتري

هايي ضلعي و يا دوران همراه با افزايش سطح آن خواهد بود. مرحله بعدي به صورت شش ضلعي

هاي نمايد. توسعه مكانكنند بروز ميهاي مختلف كه در اطراف يك مركز دوران ميدر اندازه

افتد ايجاد نوعي تعادل فضايي است (پاپلي ق ميمراتبي نيست بلكه آنچه اتفامركزي، لزوما سلسله

). لوش معتقد است بين منحني قيمت و منحني تقاضا رابطه وجود دارد و 192: 1385و رجبي 

تواند توليداتي را به همين رابطه بيان كننده ميدان عمل و پرتوافشاني بازار شهري است كه مي

ن عمل بازار شهر را در رابطه با بازارهاي واحدهاي پايين دست خود عرضه كند. بنابراين ميدا

  ).195: 1385توان به اشكال مختلف نشان داد (پاپلي و ابراهيمي مجاور ديگر مي

                                                
1-Walter Christaller 
2-Auguste Loche 
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): به عقيده جان فريدمن، هر كشوري از يك (يا چند) 1پيرامون (جان فريدمن -نظريه مركز      

قت، اين نظام شهري است شود. در حقياي (مركزي) و نواحي پيراموني تشكيل ميبخش هسته

دهد و نواحي پيراموني نيز بر اساس روابطي كه با هسته دارند اي را تشكيل ميكه مناطق هسته

). به نظر وي، رابطه بين اين دو نظام را بايد 195: 1385شوند (پاپلي و ابراهيمي تعريف مي

يرامون را در پي دارد. اي استعماري دانست كه قطبي شدن را در مركز و حاشيه شدن در پرابطه

بروز يك ساختار قطبي شده، با انتقال عوامل اصلي توليد از حاشيه به مركز همراه است. تا زماني 

كه پيرامون به صورت توليد كننده مواد اوليه و معدني باقي بماند، گرايش عمومي نرخ مبادله بين 

اي به فشارهاي سياسي براي ه منطقههاي فزايندمناطق، به نفع مركز ادامه خواهد يافت. نابرابري

سرانه در حاشيه منجر تغيير جهت جريان منابع به سوي پيرامون و كمك به باال بودن درآمد

  ).315: 1378خواهد شد (شكوئي 

): اين نظريه در اصل متمايل به كارايي اقتصادي است 2نظريه قطب رشد (هيرشمن و ميردال     

-هاي تجمع (كاهش هزينهوان توليد را از طريق دستيابي به صرفهتو بر اين استدالل است كه مي

اند) افزايش هاي ناشي از عواملي كه نسبت به بنگاه، خارجي اما نسبت به فضاي قطبي، داخلي

هاي مولد در يك نقطه نسبت به گسترش آنها در ها و فعاليتداد. بر اين اساس تجمع زيرساخت

هاي رشد، منافع توان با توسعه قطبمي  ساس نظريه قطب رشد،هاي وسيع برتري دارد. بر اعرصه

به هم پيوسته چندي را به دست آورد. نخست اينكه رشد يك نقطه (قطب) خود به خود، توسعه 

شود و دهد. دوم اينكه قطب رشد، خود يك مركز جاذب جمعيت مياي را ارتقا ميمنطقه

وي آوردن به شهرهاي بزرگ و متراكم به سمت مهاجران مناطق كمتر توسعه يافته را به جاي ر

دهد كند. سوم اينكه قطب رشد آثار مثبت توسعه را در نواحي پيراموني انتشار ميخود جلب مي

ها از طريق نظام كند و در نهايت اينكه قطب رشد بتدريج به فرآيند انتشار نوآوريو پخش مي

-). نظريه قطب رشد بر سرمايه201: 1389رساند (پاپلي و رجبي سلسله مراتبي شهري ياري مي

توانند ها ميترين شهرها تأكيد دارد. در اين نظريه دولتهاي كالن در صنايع، در بزرگگذاري

-هاي رشد اقتصادي را فراهم آورند. اين رشد اقتصادي در خارج از مراكز شهري انتشار ميانگيزه

سان در نظريه قطب رشد، به شود. بدينياي ماقتصادي ناحيه -يابد و باعث توسعه اجتماعي 

 - اقتصادي شهرها باعث توسعه اجتماعي  -شود تا توسعه اجتماعي شهرها اولويت داده مي

اقتصادي روستاها شود. اين نظريه بر عملكرد نيروهاي بازار آزاد كه تأثيرات جانبي آن، محرك 

  دارد. در نظريه قطب رشد، شود تأكيداقتصادي در سراسر يك ناحيه مي -توسعه اجتماعي 

هاي تجاري و كشاورزي است و در گذاري در صنعت به منزله موتور توسعه براي فعاليتسرمايه

  ).204: 1385شود (پاپلي و ابراهيمي آن سرمايه و نيروي كار جابجا مي

  تالش براي تدوين نظريه تمركزگرايي مهاجرتي

هايي كه هر كدام با تأكيد بر اند؛ نظريهكل گرفتههاي بسياري شدر رابطه با مهاجرت نظريه    

     هاي مهاجرت نشان اند. بررسي نظريههاي خاصي از پديده مهاجرت به بحث پرداختهجنبه

                                                
1-John Friedman 
2-Hireschman & Myrdal 



  

  

 

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                         ١٣٤

 

  

پردازان در اين جهت بوده كه عوامل اقتصادي را به عنوان عوامل تعيين دهد كه سعي نظريهمي

هاي افراد در نقاط مختلف جهان ي كه جابجاييكننده در مهاجرت نشان دهند. در شرايط كنون

هاي جديدي كند، نياز به نظريههاي كالسيك مهاجرت تبعيت نميچندان از قواعد سنتي نظريه

شود تا اشكال جديد مهاجرت، نه شكل سنتي آن (مهاجرت از روستا به شهر) را احساس مي

 تحليل كند. 

اي به نام تمركزگرايي ظهور يافت و صنعتي، پديده پيشتر ذكر شد كه به دنبال وقوع انقالب     

به دنبال آن، مهاجرت از روستاها به شهرها شتاب بيشتري نسبت به گذشته به خود گرفت؛ 

مهاجرتي كه متناسب با شرايط زماني انقالب صنعتي، در بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي 

نوني نيز تمركزگرايي در ساختار كشورهاي توسعه نيافته به شكل يك مسئله درآمد. در شرايط ك

-ها، با توسل به نظريهبسياري از جمله ايران وجود دارد؛ بااينحال براي تحليل اين نوع مهاجرت

اند (به عنوان ها تغيير يافتههاي كالسيك مهاجرت قابل تحليل و تبيين نيست چون نوع مهاجرت

 شهرها).ا و كالنهمثال، مهاجرت از شهرهاي كوچك به مراكز استان

وجود ندارد. در اين پژوهش تالش » نظريه تمركزگرايي مهاجرتي«اي با عنوان امروزه نظريه     

هاي مكان مركزي، اين خالء نظري تا هاي مهاجرت و نظريهبر اين بوده كه با پيوند نظريه

هستند » به پايينتوسعه از باال «هاي مكان مركزي، مبتني بر راهبرد حدودي مرتفع شود. نظريه

به طور اتفاقي در يك منطقه شكل بگيرد،  ،تواندگيرند كه توسعه نميو از اين نظريه الهام مي

  بلكه توسعه گرايش به استقرار در نقاطي دارد كه حد متناسبي از تمركز دارند.

ين گيري مراكز و نقاط رشد و همچنهاي مكان مركزي به شكلبا درك اين نوع نگرش نظريه     

-نظريه«گيرند، شايد بتوان اصطالحات هايي كه از نقاط پيراموني به اين نقاط شكل ميمهاجرت

هاي تري براي نظريههاي مناسبرا عنوان» تمركزگرايي مهاجرتي«يا » 1هاي تمركزگرايي فضايي

هاي مكان مركزي، ظهور و گسترش نقاط و مكان مركزي دانست، چرا كه بحث اساسي نظريه

-رشد و همچنين نوع ارتباط نواحي پيراموني با اين نقاط و واكنش افراد به نابرابري منطقهمراكز 

  هاي تمركزگرا هستند.اي است. اين واكنش، همان مهاجرت

  شناسيهاي سنجش تمركزگرايي مهاجرتي در جمعيتشاخص

كز تمر«شناسي مفهوم تمركزگرايي در نظام مهاجرتي با اصطالحاتي چون در جمعيت     

توسط افرادي چون پالن، موليگان، راجرز و رايمر و با استفاده از » نابرابري فضايي«و » فضايي

ابزارهايي چون ضريب جيني مهاجرت، شاخص ترجيح مهاجرتي، شاخص اثربخشي مهاجرت و 

  شاخص پيوستگي مهاجرت مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است.

مكاني در كل يك نظام مهاجرتي را نشان  -ضايي ضريب جيني مهاجرت، ميزان تمركز ف     

هاي داخلي، هر چه دهد. اين شاخص بين صفر و يك در نوسان است. در خصوص مهاجرتمي

اي رو به هاي بين منطقهبيانگر آن است تمركز فضايي مهاجرت ،اين شاخص به يك نزديكتر باشد

                                                
1-Spatial Concentration Theories 
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بجايي مهاجران بين مناطق را نشان مركز است و هر چه به صفر نزديكتر باشد، يكنواختي در جا

  ). 75: 1388دهد (محموديان و ديگران مي

) در پژوهش خود روش محاسبه اين شاخص را با استفاده از يك 1997پالن و موليگان (     

ها و به شيوه ها در هر يك از سطرها و ستوناند. با محاسبه قدر مطلق تفاضلماتريس شرح داده

  شود:ر ستون) و قرار دادن آن در رابطه ذيل، اين شاخص محاسبه ميرياضي ماتريس (سطر د

  

G (t) = 
∑ � ∑ � �� ∑ 	 ∑ 
 �� ���� 	
�

� �������� �
  

 

ها و ماتريس، در صورت ها در سطرها و ستوندر رابطه فوق، حاصل جمع قدر مطلق تفاضل     

اي است؛ به عبارت ديگر مجموع سطرها و كل مهاجران بين منطقه تعداد Tگيرد. كسر قرار مي

 Tها و و مخرج كسر نيز با در اختيار داشتن تعداد سطرها و ستون Tها برابر است با ستون

شود. نكته قابل توجه در محاسبه ضريب جيني اين است كه عناصر قطر ماتريس در محاسبه مي

  ).Plane & Mulligan 1997شوند (محاسبه وارد نمي

دهد كه چه ميزان ترجيحات مكاني در نظام مهاجرتي شاخص ترجيح مهاجرتي نشان مي     

دهد صورت گرفته است و الگوي ترجيح مكاني در نظام مهاجرتي يك منطقه يا كشور را نشان مي

  هاي جذب جمعيت دارد.). اين شاخص رابطه مستقيمي با مؤلفه5: 1388(انتظاري و مشفق 

اگر ترجيحات و تمايالت مهاجرتي بين مهاجران همسان باشد، تعداد مهاجران خارج شده از      

��) Mبرابر است با  iمنطقه  −  Mبرابر با  jو تعداد مهاجران وارد شده به منطقه  (� 

(�� −  :United Nations 1970برابر است با كل مهاجران ( Mخواهد بود كه در آن  (� 

  شود:خص از طريق رابطه ذيل محاسبه مي). اين شا47
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شاخص اثربخشي مهاجرت نشان دهنده مقدار قدر مطلق خالص مهاجرت هر منطقه به مجموع 

توسط  1975كل وارد شدگان و خارج شدگان كليه مناطق است. مقدار اين شاخص كه در سال 

خته شد، بين صفر تا صد در نوسان است. هر اندازه مقدار اين شاخص باالتر باشد شرياك سا

نشانگر تأثير بيشتر مهاجرت در بازتوزيع جمعيت است؛ به اين معنا كه نظام كالن مهاجرتي، 

كند. مقدار نامتقارن و لذا مهاجرت به عنوان يك سازوكار مؤثر در بازتوزيع جمعيت عمل مي

دهد؛ به اين معنا كه جريانات تر مهاجرت در بازتوزيع جمعيت را نشان ميپايين شاخص نقش كم

گيرد تقريبا داراي تعادل است و لذا بازتوزيع جمعيتي كمي صورت مي ،ايمهاجرتي بين منطقه

اي براي توصيف و تحليل ). اين شاخص را به عنوان آماره74: 1388(محموديان و ديگران 

  شود:اند و از طريق رابطه ذيل محاسبه ميمسيرهاي مهاجرتي ارائه كرده
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شاخص پيوستگي مهاجرتي نشان دهنده جريانات غير صفر در يك ماتريس مهاجرتي است و از 

تغييرات  آيد. دامنهاي كه غير صفر هستند بدست مينسبت تعداد كل جريانات بالقوه بين منطقه

اين شاخص بين صفر و يك در نوسان است. پيوستگي مهاجرتي صفر به معناي عدم ارتباط 

مهاجرتي بين مناطق و پيوستگي مهاجرتي يك نشانگر جريانات مهاجرتي باال بين مناطق است 

  شود:). اين شاخص از طريق رابطه ذيل محاسبه مي1388(محموديان و ديگران 

  

IMC = ∑ �  ≠ � ∑ � = � �$ ��
� �����

  

  

  ): برآورد شاخص تمركزگرايي مهاجرتي ايران1جدول (

  1375 -  85  1355 - 65  شاخص

  /.17  /.87  ضريب جيني مهاجرت

  ./.46  85/1  ترجيح مكاني

  16/5  29/3  اثربخشي مهاجرت

  33  15  پيوستگي مهاجرتي

  )1388منبع: محموديان و ديگران (                   

دهد. كاهش ضريب هاي سنجش تمركزگرايي مهاجرتي را نشان مي) برآورد شاخص1جدول (     

دهد طي نشان مي 1375 - 85در دهه  17/0به  1365 - 75در دهه  87/0جيني مهاجرت از 

اي رو به مركز، كاهش يافته و جابجايي هاي بين منطقهتمركز فضايي مهاجرتاين بازه زماني، 

 - 85در دهه  046/0تر شده است. كاهش نرخ ترجيح مكاني به ق، يكنواختمهاجران بين مناط

تر شده است. برآورد الگوي ترجيح مكاني در نظام مهاجرتي كشور متعادل دهدنشان مي 1375

، 1375 -  85شاخص اثربخشي مهاجرت و شاخص پيوستگي مهاجرتي و افزايش آنها در دهه 

دهد. افزايش شاخص اثربخشي مهاجرت به را نشان ميتغيير ديگري در نظام مهاجرتي ايران 

، 1375 - 85دهد كه نظام مهاجرتي كشور طي دهه نشان مي 1375 - 85در دهه  16/5

تر شده و لذا بازتوزيع جمعيتي بيشتري نسبت به دهه گذشته به واسطه مهاجرت صورت نامتقارن

به  1365 - 75در دهه  15 گيرد. همچنين افزايش چشمگير شاخص پيوستگي مهاجرتي ازمي

 بيانگر پيوستگي مهاجرتي جريانات مهاجرتي باال بين مناطق است. 1375 - 85در دهه  33

  ماتريس مسيرهاي مهاجرتي

  تعريف مفاهيم

هاي مديريتي يك شهرستان را هاي بين نقاط در محدودهمهاجرت درون شهرستان: جابجايي     

، »روستا به شهر«، »روستا به روستا«چهار شكل  گويند كه درمهاجرت درون شهرستان مي
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هاي تقسيماتي توانند در زير مجموعهها مياست. اين جابجايي» شهر به روستا«و » شهر به شهر«

هاي مختلف آن در جريان باشد؛ مانند مهاجرت از يك آبادي يك شهرستان و بين زير مجموعه

مختلف يا مهاجرت از يك شهر به شهر ديگر هاي به آبادي ديگر در يك دهستان يا در دهستان

  ). 9: 1380هاي ديگر آن شهرستان و نظاير آن (زنجاني در يك بخش معين يا ساير بخش

هاي مبدأ و مقصد مهاجرتي در يك يا دو مهاجرت بين شهرستان: بسته به اينكه شهرستان     

مهاجرت درون استاني يا «، استان متفاوت قرار گرفته باشند، اين نوع مهاجرت در حالت نخست

-محسوب مي» مهاجرت بين استاني«و در حالت دوم، » هاي يك استانمهاجرت بين شهرستان

توانند به يكي از چهار شكلي كه پيشتر به آن اشاره شد صورت ها نيز ميشود. اين جابجايي

  ).9: 1380گيرند (زنجاني 

كه بيش از يك ميليون نفر جمعيت داشته اي است شهر نقطهشهر): كالنشهر (كالننخست     

مطرح كرد. وي  1939در سال » جفرسون«شهري را براي نخستين بار باشد. ايده نخست

هاي اقتصادي كشورها در آن متمركز اي از جمعيت و فعاليتشهرهاي بزرگي را كه بخش عمده

شهر در . نخستنامدشهر ميشده و اغلب مركز سياسي (پايتخت) اين كشورها هستند، نخست

نظام شهري كشور، كانون تمركز ملي بوده و بر نظام شهري اين كشورها مسلط است. زماني كه 

-باشد، اندازه شهر را نخست 2نسبت جمعيت بزرگترين شهر به جمعيت دومين شهر بيشتر از 

اند شهرها به كار بردهرا براي نخست» ماكروسفالي«گويند. برخي از محققان اصطالح شهري مي

  ).31: 1385(زبردست 

هر نظام جغرافيايي شامل دو زير نظام فضايي است؛ نخست «، »فريدمن«مركز و پيرامون: از ديد 

توان آن را بقيه نظام به شمار مركز كه قلب پيشتاز و پوياي نظام است و ديگري پيرامون كه مي

: 1389(پاپلي و رجبي » پذيري نسبت به مركز قرار داردآورد و در حالت وابستگي يا سلطه

هاي جذب جمعيت، امكانات، شرايط توسعه و اي است كه مؤلفه)؛ به بيان ديگر، مركز نقطه203

هاي جذب جمعيت را در اختيار دارد و نقاط پيراموني نقاطي هستند كه بسياري از ديگر جاذبه

  گيرد.رت ميفاقد اين عوامل بوده و به همين دليل مهاجرت از اين نقاط به سوي مركز صو

ها در مسيرهاي : اين مفهوم بدين معناست كه چه ميزان از مهاجرتتمركزگرايي مهاجرتي     

ها در جهت نقاط و گيرند؛ به عبارت ديگر چه ميزان از مهاجرتمهاجرتي رو به مركز صورت مي

به طور كلي هاي مركزي است. اگر نقاط را بر روي طيفي از اهميت از نظر امكانات، منابع و قطب

هاي جذب جمعيت قرار دهيم و اين نقاط را به عنوان مقصدي براي مهاجران در نظر مؤلفه

هاي بگيريم، مهاجرت به نقاطي كه از درجه اهميت باالتري برخوردارند، به عنوان مهاجرت

تمركزگرا شناخته شده و به فرآيند جابجايي از نقاط پيراموني به نقاط مركزي، تمركزگرايي 

هاي داخلي در ايران از بعد تمركزگرايي شود. در اين پژوهش، تحليل مهاجرتاجرتي گفته ميمه

هاي تمركزگرا به و با استفاده از شاخص ابداعي تمركزگرايي مهاجرتي (شاخص نسبت مهاجرت

ها) صورت گرفته است. اين شاخص بين صفر و يك در نوسان است؛ هر چه به صفر كل مهاجرت

اي يكنواخت و متوازن صورت ها به گونهنشان دهنده آن است كه توزيع مهاجرت تر باشدنزديك
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دهد. نسبت ها را نشان ميتر باشد، تمركزگرايي باال در مهاجرتگيرد و هر چه به يك نزديكمي

ها عبارت است از نسبت مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا به كل تمركزگرايي به كل مهاجرت

  شود:از طريق رابطه ذيل محاسبه ميها. شاخص مذكور مهاجرت

�$.� =  
∑ �$

��
 

∑ها، نسبت تمركزگرايي به كل مهاجرت �.$�كه در آن   ��هاي تمركزگرا و مهاجرت $�

  هاست.تعداد كل مهاجرت

قاط از نظر مركز مراتب نمهاجرت عمودي: مهاجرت از نقاط پايين به باال و برعكس در سلسله     

گيرد؛ و پيرامون، مهاجرت عمودي نام دارد. اين مهاجرت در دو نوع صعودي و نزولي صورت مي

مهاجرت از پايين به باال (از پيرامون به مركز)، مهاجرت عمودي صعودي و مهاجرت از باال به 

  شود.پايين (از مركز به پيرامون)، مهاجرت عمودي نزولي ناميده مي

را نيز براي آن به كار برد، » مهاجرت خنثي«توان عنوان ت افقي: اين مهاجرت كه ميمهاجر     

هاي جمعيتي و به طور كلي موقعيت مكاني مهاجرت بين نقاطي است كه از نظر جاذبه و دافعه

  در وضعيت يكساني قرار داشته باشند.

ط مركز يا پيرامون) بين مسير مهاجرتي: جهت حركت فرد مهاجر (به لحاظ رويكرد وي به نقا     

گويند. مسيرهاي مهاجرتي، تمركزگرا، دو نقطه (مبدأ و مقصد) مشخص را مسير مهاجرتي مي

  دهند. ها را نشان ميگرا يا افقي بودن مهاجرتپيرامون

گيرد؛ بر اين اساس در اين پژوهش تمركزگرايي از بعد مكاني آن مورد توجه قرار مي     

شوند. ترين نقاط شناخته ميترين نقطه و روستاها به عنوان پيرامونيركزي(تهران)، م» پايتخت«

توان نقاط مختلف را بر روي يك پيوستار از هاي مكان مركزي، در مورد كشور ما ميطبق نظريه

ترين گرايي كامل نشان داد؛ به اين صورت كه تهران به عنوان مركزيتمركزگرايي تا پيرامون

به ساير مناطق، مركزيت مطلق داشته و چون رده باالتري نسبت به آن نقطه در كشور نسبت 

-گيرد. در رده دوم، كالنوجود ندارد، هيچگاه در موقعيت پيراموني و نيمه پيراموني قرار نمي

هاي جمعيتي و مكاني شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد قرار دارند كه به لحاظ ويژگي

تري دارند اما نسبت به تهران، پيراموني عيت متمايز و مركزيها موقنسبت به مراكز استان

شهرها) قرار دارند كه نسبت به هستند. در رده سوم، شهرهاي مركز استان (به استثناي كالن

هاي پايين خود، مركزيت داشته اما نسبت به نقاط باالي خود در موقعيت پيراموني قرار دارند. رده

شهر نيستند و نسبت به روستاها، دارند كه مركز استان و يا كالندر رده چهارم شهرهايي قرار 

هاي باالي خود در وضعيت پيراموني قرار دارند و در اما نسبت به رده ،شوندمركز محسوب مي

-مي ترين نقاط در نظر گرفتهترين رده، روستاها قرار دارند كه به عنوان پيرامونينهايت در پايين

اي نيستند. اي، مركزيت نداشته و رده باالتري براي هيچ نقطهرده چون نسبت به هيچ ،شوند

دهد. خطوط عمودي، مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا، خطوط ) اين پيوستار را نشان مي1شكل (
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گرا را نشان ها، مسيرهاي مهاجرتي پيرامونچينافقي، مسيرهاي مهاجرتي افقي (يا خنثي) و خط

  دهند.مي

  
مسير از آن، تمركزگرا  10مسير مهاجرتي قابل تشخيص است كه  24، در اين نمودار     

-مسير ديگر تحت عنوان مهاجرت 4گرا (عمودي نزولي) و مسير، پيرامون 10(عمودي صعودي)، 

  دهد.) هر يك از مسيرهاي مهاجرتي را نشان مي2هاي افقي قرار دارند. جدول (

   



  

  

 

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                         ١٤٠

 

  

  ): مسيرهاي مهاجرتي2جدول (

  مبدأ به مقصد  مسيرهاي مهاجرتي

  تمركزگرا

روستا به ساير شهرها / روستا به مركز استان / روستا به كالن شهر / 

روستا به تهران (تمركزگراترين مسير مهاجرتي) / ساير شهرها به مركز 

استان / ساير شهرها به كالن شهر / ساير شهرها به تهران / مركز استان 

  ن شهر به تهرانبه كالن شهر / مركز استان به تهران / كال

  پيرامون گرا

تهران به كالن شهر / تهران به مركز استان / تهران به ساير شهرها / 

تهران به روستا (پيرامون گراترين مسير مهاجرتي) / كالن شهر به مركز 

استان / كالن شهر به ساير شهرها / كالن شهر به روستا / مركز استان 

  / ساير شهرها به روستا به ساير شهرها / مركز استان به روستا

  افقي
كالن شهر به كالن شهر / مركز استان به مركز استان / ساير شهرها به 

  ساير شهرها / روستا به روستا

  

، تمركزگرايي »1385هاي فردي سرشماري نفوس و مسكن داده«گيري از سپس با بهره     

گيرد. جدول و تحليل قرار مي مهاجرتي با استفاده از ماتريس مسيرهاي مهاجرتي مورد بررسي

  دهد.) ماتريس مسيرهاي مهاجرتي را نشان مي3(

  ): ماتريس مسيرهاي مهاجرتي3جدول (

  تهران  كالن شهر  مركز استان  ساير شهرها  روستا  

 H   C  C C C  روستا

 Dec  H  C C C  ساير شهرها

 Dec Dec H  C C  مركز استان

  Dec Dec Dec H  C  كالن شهر

  Dec Dec Dec Dec  H  تهران

  

)، مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا، Centralizationدر اين ماتريس، باالي قطر ماتريس (     

)، مسيرهاي مهاجرتي افقي و پايين قطر ماتريس Horizontalقطر ماتريس (

)Decentralizationگرا قرار دارند. با استفاده از اين ماتريس و )، مسيرهاي مهاجرتي پيرامون

با  1385ري شاخص ابداعي تمركزگرايي مهاجرتي، داده هاي سرشماري نفوس و مسكن به كارگي

ها و توجه به هر مسير مهاجرتي در اين ماتريس، توزيع و تمركزگرايي مهاجرتي هر يك از استان

  كل كشور محاسبه خواهد شد.

  روش تحقيق
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لعه قرار گرفته است. هاي بين استاني مورد مطادر اين پژوهش، تمركزگرايي در مهاجرت     

(دوره  1375 - 85هاي كشور و دوره زماني مورد مطالعه، دهه جمعيت آماري پژوهش، استان

-) است. به دليل وجود آمار و اطالعات در مورد مهاجرت1385و  1375زماني بين دو سرشماري 

تحليل ها از روش هاي بين استاني طي دوره مذكور، براي محاسبه شاخص تمركزگرايي استان

گيري ثانوي بهره گرفته شده است لذا كل جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفته و از روش نمونه

  استفاده نشده است.

سطح تحليل در اين پژوهش، استاني و واحد تحليل، استان است. براي محاسبه تمركزگرايي      

قرار گرفت. در مرحله مورد استفاده  1385هاي فردي سرشماري نفوس و مسكن مهاجرتي، داده

مهاجرت كرده بودند  1385تا  1375نخست، ركوردهاي مربوط به افرادي كه در فاصله سالهاي 

از ساير ركوردها تفكيك شد. سپس نقاط درون هر استان، كدگذاري شدند؛ به اين صورت كه در 

د منحصر به هر استان، به شهر مركز استان، ساير نقاط شهري استان و نقاط روستايي استان، ك

فردي داده شد؛ به عنوان مثال استان خوزستان به اين صورت كدگذاري شد: شهر اهواز (كد 

). بدين 62) و نقاط روستايي استان (كد صفر 061)، ساير نقاط شهري استان خوزستان (كد 06

  كد اختصاص يافت). 3كد تعيين شد (به هر استان  90استان كشور در مجموع  30ترتيب براي 

و » مبدأ«به عنوان » 1385هاي فردي سرشماري داده 18و  17 ستون«در مرحله دوم،      

و رقم هفتم و هشتم هر  17در نظر گرفته شد. كدهاي ستون » مقصد«به عنوان » ستون آدرس«

  دهد.آدرس در داده هاي فردي، شهري و روستايي بودن ركورد را نشان مي

و ستون آدرس در  18و  17بين ستون هاي  Crosstabs در مرحله سوم با انجام عمليات     

هاي روستا به شهر، روستا به روستا، شهر به شهر و شهر به فراواني مهاجرت SPSSنرم افزار 

  روستا در هر استان و كل كشور بدست آمد.

هاي حاصل از عمليات آماري فوق در ماتريس مسيرهاي مهاجرتي قرار در مرحله نهايي، داده     

ترين نقطه اي طراحي شده كه نقاط سطر و ستون آن، از پيرامونيرفت. اين ماتريس به گونهگ

ترين نقطه (تهران) قرار دارند لذا باالي قطر ماتريس، مسيرهاي مهاجرتي رو به (روستا) تا مركزي

مركز يا تمركزگرا، قطر ماتريس، مسيرهاي مهاجرتي افقي و پايين قطر ماتريس، مسيرهاي 

مسير  24دهد. اين ماتريس در سطح نقطه، از گرا را نشان ميتي رو به پيرامون يا پيرامونمهاجر

مسير ديگر  4گرا و مسير، پيرامون 10مسير از آن، تمركزگرا  10مهاجرتي تشكيل شده است كه 

هاي دو درصد سرشماري ) كه با استفاده از داده4نيز مسيرهاي مهاجرتي افقي هستند. جدول (

هاي داخلي ايران را در هر يك از مسيرهاي تشكيل شده، توزيع مهاجرت 1385مسكن  نفوس و

  دهد.مهاجرتي در دهه مذكور نشان مي
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  : ماتريس فراواني مسيرهاي مهاجرتي كل كشور4جدول

  تهران  كالن شهر  مركز استان  ساير شهرها  روستا  

 4125 5149 7887 33005  29636  روستا

 3745 5067 6725  20243 8791  ساير شهرها

 3626 3447  6721 7731 4950  مركز استان

  3686  6571 2321 7495 6183  كالن شهر

  0  2231 2266 2393 2288  تهران

  

دهد كه مسير مهاجرتي روستا به شهرها (به استثناي شهرهاي مركز استان، اين جدول نشان مي

نفر از مهاجران كل  33005در واقع تعداد  شهرها و تهران)، بيشترين فراواني را داشته است.كالن

اند. نكته قابل تأمل در اين در اين مسير مهاجرتي جابجا شده 1375 -  85كشور طي دهه 

برآورد، رقم چشمگير مهاجرت از روستاها به تهران به عنوان تمركزگراترين مسير مهاجرتي است؛ 

شتري نسبت به شهرنشينان به به عبارت ديگر، طي دهه مورد بررسي، روستاييان گرايش بي

سازترين ترين و در عين حال، بحراناند. مهاجرت از روستا به شهر، سادهسكونت در تهران داشته

-نوع مهاجرت از گذشته تا به امروز بوده است؛ بااينحال ساير برآوردها در اين ماتريس نشان مي

اند. ضن ا در كشور پديد آوردهدهند كه ساير مسيرهاي مهاجرتي نيز جرياني از تمركزگرايي ر

  اند. نفر از روستاييان نيز ساير روستاها را به عنوان مقصد خود انتخاب كرده 29636اينكه 

  

  : ماتريس نسبت مسيرهاي مهاجرتي كل كشور5جدول

  تهران  كالن شهر  مركز استان  ساير شهرها  روستا  

 23/2 78/2 26/4 82/17  16  روستا

 02/2 74/2 63/3  93/10 20/4  ساير شهرها

 96/1 86/1  63/3 17/4 67/2  مركز استان

  99/1  55/3 25/1 05/4 34/3  كالن شهر

  0  20/1 22/1 29/1 23/1  تهران

  

دهد. مهاجرت از نشان مي 1375 - 85) نسبت مسيرهاي مهاجرتي را در دهه 5جدول (     

درصد،  82/17و تهران) با شهرها روستاها به شهرها (به استثناي شهرهاي مراكز استان، كالن

ترين مسير مهاجرتي در اين دهه بوده است و پس از آن، مسير مهاجرتي روستا به روستا شاخص

 درصد قرار دارند. 93/10درصد و مسير مهاجرتي شهر به شهر با  16با 
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1375 -  85: فراواني و نسبت مسيرهاي مهاجرتي كل كشور طي دهه 6جدول   

  درصد  تعداد  ير مهاجرتيمس  نوع مسير مهاجرتي

  تمركزگرا

  82/17  33005  روستاها به شهرها

  26/4  7887  هاروستاها به مراكز استان

  78/2  5149  شهرهاروستاها به كالن

  23/2  4125  روستاها به تهران

  63/3  6725  هاشهرها به مراكز استان

  74/2  5067  شهرهاشهرها به كالن

  02/2  3745  شهرها به تهران

  86/1  3447  شهرهاها به كالنمراكز استان

  96/1  3626  ها به تهرانمراكز استان

  99/1  3686  شهرها به تهرانكالن

  افقي

  16  29636  روستاها به روستاها

  93/10  20243  شهرها به شهرها

  63/3  6721  هاها به مراكز استانمراكز استان

  55/3  6571  شهرهاشهرها به كالنكالن

  گراپيرامون

  20/4  8791  شهرها به روستاها

  67/2  4950  ها به روستاهامراكز استان

  34/3  6183  شهرها به روستاهاكالن

  23/1  2288  تهران به روستاها

  117/4  7731  ها به شهرهامراكز استان

  05/4  7495  شهرها به شهرهاكالن

  29/1  2393  تهران به شهرها

  25/1  2321  هاز استانشهرها به مراككالن

  22/1  2266  هاتهران به مراكز استان

  20/1  2231  شهرهاتهران به كالن

  100  185265  -  جمع

  منبع: محاسبات تحقيق

بين هر يك از مسيرهاي مهاجرتي را نشان  1375 - 85) توزيع مهاجران در دهه 6جدول (     

هاي تمركزگرا در طي اين دهه پي مهاجرتتوان به غالب بودن دهد. بر اساس اين جدول ميمي

  برد. 
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  گرا و افقي: نسبت مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا، پيرامون7جدول 

  درصد  تعداد  مسير مهاجرتي

  7/40  75465  مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا

  1/34  63171  مسيرهاي مهاجرتي افقي

  2/25  46469  مسيرهاي مهاجرتي پيرامون گرا

  100  185265  جمع

  منبع: محاسبات تحقيق                       

هاي رو به ، مهاجرت1375 - 85هاي دهه درصد از مهاجرت 7/40دهد نشان مي 7جدول      

اند. پيشتر به اين اشاره شد كه طي سه دهه هاي تمركزگرا بودهمركز و يا به عبارتي مهاجرت

- ه شده است؛ بااينحال نتايج نشان ميهاي داخلي كاستاخير، از جريان تمركزگرايي در مهاجرت

 7دهند كه كماكان با تمركزگرايي و گرايش مهاجران به نقاط مركزي مواجه هستيم. جدول 

درصد از مهاجران، در مسيرهاي مهاجرتي افقي جابجا  1/34دهد طي دهه مذكور، نشان مي

نقاط پيراموني  درصد از مهاجران از نقاط مركزي به 2/25، 1375 - 85اند. طي دوره شده

دهد نشان مي 1375 - 85اند. (مهاجرت معكوس). بررسي روند مهاجرت در دهه مهاجرت كرده

- هاي داخلي در ايران كماكان در مسير تمركزگرايي در جريان است. اتخاذ سياستنظام مهاجرت

 ،فتتوان گاما مي ،هاي تمركززدا در سالهاي اخير هرچند از ميزان تمركزگرايي كاسته است

-تاريخي است. محاسبه دو شاخص نسبت مهاجرت - تمركزگرايي در مهاجرت مشكلي ساختي 

هاي تمركزگرا به ) و شاخص نسبت مهاجرت61/1هاي پيرامون گرا (هاي تمركزگرا به مهاجرت

  )، دليلي بر اثبات اين مدعاست. 7/40ها (كل مهاجرت
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  1375 -  85طي دهه  هاي كشور: شاخص تمركزگرايي مهاجرتي استان8جدول 

 استان
هاي مهاجرت

 تمركزگرا
 هاكل مهاجرت

تمركزگرايي  شاخص

 مهاجرتي

 602/0 26949 16224 تهران

 0,559 12129 6779 خراسان رضوي

 0,557 5157 2872 خوزستان

 556/0 10288 5723 اصفهان

 528/0 3777 1995 آذربايجان شرقي

 469/0 2127 997 گيالن

 448/0 4895 2191 مركزي

 436/0 6260 2731 لرستان

 435/0 1313 571 قم

 420/0 3608 1516 سيستان و بلوچستان

 416/0 9635 4004 مازندران

 405/0 3259 1320 گلستان

 401/0 3289 1320 فارس

 346/0 9982 3451 زنجان

 327/0 4525 1479 بوشهر

 326/0 7969 2601 هرمزگان

 321/0 3096 995 چهارمحال و بختياري

 314/0 5297 1663 سمنان

 308/0 4031 1242 اردبيل

 299/0 2775 829 خراسان شمالي

 299/0 7574 2261 قزوين

 296/0 7068 2089 آذربايجان غربي

 288/0 6152 1769 كرمانشاه

 263/0 3904 1028 خراسان جنوبي

 253/0 5782 1462 يزد

 247/0 3943 973 همدان

 243/0 10196 2480 ايالم

 235/0 3254 764 كهگيلويه و بويراحمد

 230/0 4413 1017 كردستان

 214/0 2618 559 كرمان

  منبع: محاسبات تحقيق             

  

جابجايي، بيشترين فراواني را در  16224دهد كه استان تهران با تعداد ) نشان مي8جدول (     

 5723و استان اصفهان با  6779اسان رضوي با هاي تمركزگرا داشته و پس از آن، استان خرمهاجرت
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و  559، استان كرمان با 764كهكيلويه و بويراحمد با  در رتبه دوم و سوم قرار دارند. همچنين استان

  اند.هاي تمركزگرا را تجربه كردهجابجايي، كمترين مهاجرت 571استان قم با 

 گيري نتيجه

ها و فقدان شاخصي به نام شاخص ر پژوهشهاي به كار گرفته شده د محدوديت شاخص    

هاي تحليل مهاجرت، انديشه طرح شاخصي متناسب با الگوي در روش تمركزگرايي مهاجرتي

هاي داخلي در ايران، در راستاي توليد دانش بومي در حوزه مهاجرت را تقويت كرد و به  مهاجرت

و شاخص حاصل از آن تحت عنوان شاخص نسبت تمركزگرايي به  ابداع ماتريس مسيرهاي مهاجرتي

ها منجر شد. اعتبار علمي اين روش با كسب نظر برخي از متخصصان حوزه مهاجرت در  كل مهاجرت

 ها و مراكز تحقيقاتي كشور مورد تأييد واقع شد. ضمن اينكه كاربرد اين ماتريس در تحليلدانشگاه

هاي مشابه سنجش تمركزگرايي در  هاي داخلي ايران و مقايسه آن با شاخص تمركزگرايي در مهاجرت

هاي داخلي ايران از بعد تمركزگرايي به  المللي، كارايي آن را در تحليل مهاجرتهاي بينپژوهش

  اثبات رساند.

توجه معدود  تمركزگرايي به عنوان يكي از ابعاد مفهومي مهاجرت تنها در دهه اخير مورد

ها نيز صرفا به تعريف اين المللي قرار گرفت؛ بااينحال اين پژوهشهاي داخلي و بينپژوهش

هاي مشابه سنجش تمركزگرايي در هاي داخلي ايران بر اساس شاخصمفهوم و تحليل مهاجرت

ارائه  ها و لزوماند. اين پژوهش با در نظر داشتن اين محدوديتالمللي پرداختههاي بينپژوهش

اي متناسب با آمار محدود مهاجرت در ايران به روش ابداعي ماتريس مسيرهاي مهاجرتي شيوه

  دست يافت.

 -  95هاي بين استاني طي چهار دهه گذشته (در اين پژوهش، بررسي روند مهاجرت     

جريان شديدي از تمركزگرايي بر نظام مهاجرتي ايران  1355 - 65در دهه  ،) نشان داد1355

از ميزان تمركزگرايي در نظام مهاجرتي كشور به طور قابل  1375 - 85حاكم بوده اما در دهه 

هاي تمركزگرا به كل اينحال محاسبه شاخص نسبت مهاجرت اي كاسته شده است؛ بامالحظه

هاي داخلي در ايران كماكان تحت سلطه مهاجرت ،ها براي دهه مذكور نشان دادمهاجرت

)، الگوي تمركزگرايي درون استاني حفظ 1395اشته و در سرشماري اخير (تمركزگرايي قرار د

  شده است.

رغم كاهش علي ،ها نيز نشان دادتمركزگرايي مهاجرتي براي استان محاسبه شاخص     

هاي گذشته، كماكان ميزاني از هاي داخلي در كشور، نسبت به دههتمركزگرايي در مهاجرت

ها و به طور كلي مناطق مركزي وجود دارد؛ با اين تفاوت كه الگوي شهرتمركز بر تهران و كالن

هاي بين استاني تا حدودي به تمركزگرايي درون استاني تغيير شكل تمركزگرايي در مهاجرت

  اند.ها نيز در مسيرهاي مهاجرتي افقي صورت گرفتهيافته و درصد بسياري از مهاجرت
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