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چکیده
مهاجرت با ایجاد تغییر در توزیع جمعیت و الگوهای سکونتی ،روی توزیع منابع،
خدمات بهداشتی و رفاهی و توسعه اقتصادی مناطق تأثیر فراوانی دارد و موجب
تغییر در برنامهریزیهای منطقهای و ملی میشود .به منظور اثربخشی این
برنامهریزیها ،دارا بودن دانشی عمیق در مورد جریانهای مهاجرتی ضروری است.
مطالعه حاضر ،با استفاده از دادههای سرشماری  1375تا  1395به بررسی تأثیر
مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت و تغییر الگوهای سکونتی کشور (براساس دورههای
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همواره شهرستانهای مرزی (به ویژه غرب و جنوبشرقی کشور) باالترین
مهاجرفرستی و شهرستانهای بزرگ (عمدتاً در مناطق مرکزی کشور) ،باالترین
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مهاجرپذیری را تجربه کردهاند .علیرغم تفاوتهای شهرستانی ،میزان اثربخشی
مهاجرت طی دورههای  1385-95کاهش یافته است .مسیر مهاجرتهای داخلی نیز
پس از سه دوره مهاجرت ( 1370-75 ،1365-70و  )1380-85که از سمت مناطق
کمتراکم به سمت مناطق پرتراکم در جریان بوده است ،در دوره  1385-90جریان
معکوسی را تجربه کرد و از سوی مناطق پرتراکم به سمت مناطق کمتراکم شکل
گرفت .اما مجدداً در دوره آخر ( ،)1390-95با شدت بیشتری به مهاجرت از سمت
مناطق کمتراکم به مناطق پرتراکم بازگشت .انتظار میرود چنانچه از تمرکزگرایی
امکانات و سرمایهگذاریها در شهرستانهای بزرگ کاسته نشود و روند توسعه
ناموزون کشوری ادامه پیدا کند ،جریانهای مهاجرتی همچنان از سوی مناطق
کمتراکم به سمت مناطق پرتراکم استمرار یابد.
واژگان کلیدی :مهاجرت داخلی ،بازتوزیع جمعیت ،اثرگذاری مهاجرت ،مهاجرت
خالص ،الگوی سکونتی.

مقدمه و بیان مسأله
همزمان با گذار اول جمعیتی با کمرنگ شدن نقش تفاوتهای مکانی در نرخهای حیاتی،
مهاجرت نسبت به دو حوزه دیگر جمعیتشناسی ،یعنی باروری و مرگومیر مورد غفلت قرار
گرفت؛ اما در سالیان اخیر با بحث جغرافیای جمعیت ،پیوستگی مکان و زمان ،کامل شدن گذار
اول جمعیتی و همگرایی روندهای تولد و مرگ بین مناطق مختلف جهان ،موضوع مهاجرت و
تاثیرگذاری آن بر تغییرات جمعیتی دوباره مطرحشده است (بل.)2015 ،1
مهاجرت بهعنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت ،مهمترین عامل خارجی تغییر در
ساختار سنی و جنسی و رشد ساالنه جمعیت و همچنین عامل تغییرات اجتماعی و اقتصادی در
مناطق مبدأ و مقصد است (کلیگات .)2000 ،2امروزه با شدت گرفتن و افزایش حجم
جابجاییهای جمعیتی چه در داخل و چه در خارج از کشور ،تأثیر این مهاجرتها بر مناطق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bell
2 Cliggett

نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 35 )1370-1395

مهاجرفرست و مهاجرپذیر تشدید شده است .از سویی مهاجرت فرآیندی گزینشی است .معموالً
افراد مهاجر ویژگیهایی دارند که موجب میشود زمینههای رفتن یا ماندن را در مقایسه با
آنهایی که میمانند ،متفاوت ارزیابی کند (اوبرای .)1370 ،این گزینشی بودن مهاجرت ،ساختار
جمعیت و همچنین عوامل مرتبط با پویایی جمعیت در مبدأ و مقصد را دچار تغییراتی میکند؛
از اینرو ،توجه و تحلیل دقیق سیر مهاجرت جمعیت در مناطق مختلف یک سرزمین ،سیمای
بهتر و روشنتری از تغییرات جمعیتی ارائه میکند .در نتیجه ،برنامهریزیهای ملی و منطقهای به
قدرت اجرایی و کارایی بیشتر دست مییابد .در شرایط کنونی ،با ظهور کالنشهرها و مناطقی
با تراکم جمعیتی باال و از طرفی تحرک و جابجایی دائمی در سطح شهرها و روستاها ،نیاز به
داشتن آگاهی درست از توزیع جمعیت و تجزیهوتحلیل آنها ضرورت دارد.
مهاجرتهای داخلی عمدهترین تأثیرات را در مناطق داخلی جوامع دارند و الگوهای
سکونتی آنها را شکل میدهند .باوجود اذعان به اهمیت این موضوع ،درحالیکه در اندازهگیری
بروز و الگوهای مکانی مهاجرت بینالمللی پیشرفتهایی صورت گرفته است ،اما مطالعات
مربوط به ارزیابی و اندازهگیری مهاجرت داخلی در این زمینه بسیار ضعیف باقیمانده و
پیشرفت اندکی در درک پویایی مکانی و زمانی آن انجامگرفته است (بل و همکاران .)2015 ،در
تالشی در این زمینه بل و همکاران ( )2002چهار بعد شدت ،1اثر ،2پیوستگی 3و فاصله
مهاجرتی ،4برای مهاجرت داخلی شناسایی کردهاند که هریک از این ابعاد و شاخصهای مربوط
به آنها ،منعکسکننده یکی از سازوکارهای نظام مهاجرتی است .از چهار بعد معرفی شده در
مهاجرت داخلی ،بعد اثربخشی مهاجرت یکی از موردتوجهترین و موثرترین آنها است .مفهوم
مورد بررسی در این بعد ،بحث تأثیر مهاجرت داخلی بر توزیع مجدد جمعیت در منطقه است.
منظور از بازتوزیع جمعیت ،تعداد افرادی است که باید بازتوزیع شوند تا توزیع جمعیت در
ابتدای دوره مورد مطالعه بهدست آید (باسکار .)1980 ،5چگونگی توزیع جمعیت در کشور از
اساسیترین عواملی است که سیاستگذاران برای کنترل جمعیت و جهت دادن به جابجاییهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Intensity of Migration
2 The Effect of Migration
3 Migration Connectivity
4 The Distance of Migration
5 Bhaskar
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جمعیتی به آن توجه دارند .این موضوع با توجه باالتر بودن میزان مهاجرتهای داخلی در
جوامع در حال توسعه و سرعت تغییرات اجتماعی در این جوامع ،از اهمیت بیشتری برخوردار
است (شجاعی.)1392 ،
شاخص اثربخشی مهاجرت در دو بخش سیستمهای زیرمجموعه ملی( 1شهرستان ،استان) و
ملی 2استفاده میشود (بل و همکاران .)2002 ،باوجوداینکه ،این شاخصها ،خالصهای قوی از
تأثیر مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت را نشان میدهند اما هیچ نشانی از تجلی فضایی مهاجرت
داخلی و یا به عبارت دیگر ،مسیر مهاجرتی را به دست نمیدهند .برای این منظور ،بر اساس
تئوری توسعه و تراکم ،تراکم جمعیتی منطقه به عنوان یک نشانگر برای طبقهبندی مناطق استفاده
میشود و تجزیه و تحلیل تفاوتهای منطقهای در اثر مهاجرتهای داخلی در مناطق محلی با
توجه به سطوح مختلف تراکم آنها صورت گیرد .این مهم از طریق رابطه بین خالص مهاجرت و
تراکم جمعیت منطقه انجام میشود (ریس و همکاران.)2017 ،
بررسی وضعیت مهاجرت داخلی ایران نشان میدهد که در قرن اخیر از یکسو با بهبود
شرایط بهداشتی و کنترل بیماریهای واگیر (خسروی و همکاران2007 ،؛ خسروی و همکاران،
 )1391که نقش تعیینکنندهای در تغییرات جمعیتی ایران داشتهاند و از سوی دیگر ،کاهش
باروری و رسیدن به سطح جانشینی ،اثرگذاری مهاجرتهای داخلی در تغییرات جمعیتی ایران
اهمیت بیشتری یافته است .درنتیجه ،در شرایط کنونی کشور ،میتوان مهاجرتهای داخلی را از
تعیینکنندههای مهم میزان رشد جمعیت ایران در سطوح استانی و شهرستانی به شمار آورد
(محمودیان و قاسمیاردهایی.)1392 ،
ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای درحالتوسعه به دنبال توسعه برونزا و عدم توازن
توسعه در مناطق مختلف کشور ،شاهد مهاجرت داخلی گستردهای بوده است .از اوایل دهه
 ،1300همزمان با تحوالت اقتصادی ،اجتماعی تغییرات اساسی در الگوهای مهاجرت ایران آغاز
شد (حسامیان ،اعتماد و حائری  .)1375با رشد فزاینده نقش نفت و افول کشاورزی در اقتصاد
کشور ،روابط شهر و روستا دگرگون شد؛ شهرها با اتکا به مازاد اقتصادی حاصل از صدور نفت،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 Migration Effectiveness Rate (MER
)2 Migration Effectiveness index (MEI
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گسترش روزافزون تجارت خارجی و رشد سرمایهگذاری با اخذ وامهای خارجی به مراکز
اصلی تجارت و مرکز اصلی اشتغال نیروی کار تبدیل شدند .هزینه عمده درآمدهای نفتی در
شهرها توزیع نامتوازن شهر و روستا را به دنبال داشت که موجب افزایش میزان مهاجرتهای
روستا -شهری شد (ایراندوست ،بوچانی و توالیی.)1392 ،
در فاصله سالهای  1355-65حدود  5/7میلیون نفر در درون مرزهای ایران جابجا شدهاند
که تقریباً  11/6درصد از جمعیت کشور در سال  1365را تشکیل میدادند .در سرشماری سال
 1375این نسبت به  14/5و در سرشماری  1385به  17/2درصد افزایش پیدا کرد .در سرشماری
سال  1390با توجه به تغییر دوره زمانی سرشماری نسبت مهاجر به جمعیت به  7/4درصد رسید
(محمودیان و قاسمیاردهایی.)1392 ،
تغییرات مهاجرتی فوق نشان میدهد که در  30سال گذشته نظام مهاجرت داخلی ایران
تغییرات اساسی تجربه کرده است که بیتردید مطالعه و تحلیل این تغییرات و تأثیراتی که بر
الگوهای سکونتی کشور بهجا گذاشته و خواهد گذاشت درک عمیقتری در پویایی جمعیت به
ما می دهد .به همین منظور در این مطالعه ،ابتدا با محاسبه شاخص اثربخشی مهاجرت برای پنج
دوره مهاجرت ایران ،نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت کشور مورد بررسی قرار گیرد
و سپس یا بهرهگیری از رابطه خالص مهاجرت و تراکم جمعیتی شهرستانهای کشور ،تغییرات
الگوهای سکونتی ایران با تاکید بر تراکم جمعیت نشان داده میشود.

پیشینه تحقیق
درحالیکه مطالعات و منابع دادهای ارزشمندی در باب مهاجرت بینالمللی وجود دارد
(زلوتنیک2006 ،1؛ اسکلدون )2012 ،2اما دادههایی مناسب برای بررسی مهاجرتهای داخلی به
شدت اندک است درنتیجه اطالعات محدودی درمورد روند و جریانهای مهاجرت داخلی در
دسترس است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Zlotnik
2 Skeldon
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نخستین مطالعات منسجم درمورد نقش مهاجرتهای داخلی بر بازتوزیع جمعیت کشور
توسط راونشتاین 1در سال  1885آغاز شد (راونشتاین .)1885 ،راونشتاین جریانی از مهاجران
طول عمر ثبتشده در سرشماری  1871و  1881بریتانیا و ایرلند را کشف کرد .وی نشانداد که
با وجود باال بودن میزان مرگ ومیر در بریتانیا ،جریان مهاجرت در این کشور و روانه شدن افراد
روستایی به سمت شهرها باعث افزایش جمعیت این مناطق شده است (لهساییزاده)1368 ،
با توجه به افزایش حجم مهاجرتهای داخلی و عدم وجود سنجهها و شاخصهایی برای
اندازهگیری این پدیده محققان و متخصصان این حوزه تالشهایی در این زمینه آغاز کردند تا
شاخصهایی را معرفی کنند .به دنبال این تالشها چهاردسته شاخص برای بررسی شدت،
فاصله ،پیوستگی و اثر مهاجرت داخلی به دست آمد که جهت به دست دادن اندازه و میزان
مهاجرتهای داخلی مورد استفاده قرار گرفت (رودریگرز2009 ،؛ بل و محی الدین2009 ،2؛
اسیپووا 3و همکاران2013 ،؛ مشفق1389 ،؛ شکریانی)1395 ،
به دنبال ارائه شاخصهای مرتبط با اندازهگیری شدت و میزان مهاجرت داخلی ،مطالعات
بسیاری به ویژه در کشورهای توسعهیافته که منابع اطالعاتی مناسبی برای مهاجرت داخلی
دارند ،صورت گرفت .النگ و توکر ( )1988بُعد مسافت مهاجرتهای داخلی را مورد مطالعه
قرار دادند ،ریس و کاپیسویسکی ( )2000بُعد بازتوزیع جمعیت و نقش مهاجرت در این
بازتوزیع ،راجرز و کاسترو ( )1981و بل و دیگران ( )2015نیز بُعد ترکیب سنی مهاجران را
موضوع مطالعات خود قرار دادند.
به دنبال گسترش نسبی استفاده از این شاخصهای مهاجرت داخلی در جوامع و با در دست
داشتن شاخصهای یکسان و استاندارد شرایطی فراهم شد که جریانهای مهاجرت داخلی در
کشورهای مختلف با هم مقایسه شود( .بل و وارد .)2000 ،مطالعه جریانهای مهاجرت داخلی
نشان داد که کشورهای آسیایی دارای ساختار سنی جوانی و شدت مهاجرت باالیی در مهاجرت
هستند در حالی که کشورهای آمریکای التین و کشورهای توسعهیافته عکس این جریان را
دارند .این کشورها دارای ساختار سنی سالمندتر در مهاجرت و شدت مهاجرت کمتری هستند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ravenstein
2 Muhidin
3 Esipova
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اما به صورت کلی حدود یک هشتم جمعیت دنیا در محلهایی متفاوت از محل تولد خود
اقامت دارند که این رقم بیشتر از  200میلیون مهاجرت بینالمللی است (بل و محیالدین،
 .)2009یکی از مهمترین اقداماتی که در زمینه مهاجرتهای داخلی کشورهای دنیا در حال
انجام است پروژه جهانی  1IMAGEاست که در آن شاخصهای مهاجرت داخلی همه
کشورهایی که منابع دادهای در مورد تعداد مهاجران داخلی خود دارند ،محاسبه شده و امکان
مقایسه آنها فراهم شده است (بل و دیگران.)2014 ،
نخستین جریانهای مهاجرتی عمدتاً در فاصلههای کوتاه صورت میگرفت .شکل عمده در
مهاجرتها به صورت نقل مکان از روستایی به روستای دیگر صورت میگرفت .در مراحل
بعدی با بهبود شرایط حمل و نقل و در پی کسب شغل و امکانات بهتر ،فاصله تحرکات،
افزایشی نسبی پیدا کرد .مطالعات دهههای گذشته نشان میدهد که قبل از صنعتی شدن
مهاجرتها در کشور عموماً از روستا به شهرهای نزدیکتر و کوچک صورت میگرفت و در
مرحله بعد مهاجرت از شهرها و مراکز کوچکتر به شهرهای بزرگتر صورت میگرفت .گییر

2

این تغییرات در مهاجرت و روندهای آنرا در تئوری شهرنشینی افتراقی مطرح کرده است .وی
این روند شهرنشینی را در هفت مرحله نشان داده است که در هر مرحله جریان مهاجرت بین
الیههای مختلفی صورت میگیرد (گییر1996 ،؛ بیکمحمدی.)1377 ،
تحقیقات دههها و به ویژه سالهای اخیر نشان داده است که شکل غالب مهاجرتهای داخلی
در اغلب جوامع الگوی متفاوتتری از گذشته به خود گرفته است .در پی انقالب صنعتی و
تحوالت اقتصادی ،تغییرات و تحوالت گستردهای در ارتباطات و وسایل حملونقل از یک سو و
جریان اطالعات از سوی دیگر به وجود آمد که موجب تغییر مسیرهای مهاجرتی شدند .شکل
غالب مهاجرت ،به مهاجرت شهر به شهر تغییر پیدا کرد که به دنبال آن شاهد شکلگیری شهرهای
بزرگ ،خالی شدن روستاها از جمعیت ،حاشیهنشینی در شهرها و درنتیجه افزایش میزان شهرنشینی
بودیم .مهاجران در پی کسب اهداف خود مستقیماً راهی مناطقی میشوند که امید به نیل به این
اهداف دارند .بر این اساس ،شهرهای بزرگ مقصد عمده مهاجرتهای داخلی هستند ،مناطقی که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Internal Migration Around the Globe
2 Geyer
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صنعتی و توسعهیافتهتر باشند مهاجران بیشتری را به خود جذب میکنند و این جریان مستقل از
فاصله و مسافت است (بونی فایز و هاینز2000 ،1؛ بیک محمدی و مغانی1382 ،؛ قاسمیاردهائی و
حسینیراد1387 ،؛ ضرّابی و رخشانینسب1388 ،؛ وارثی و زهتاب.)1385 ،
آمریت ) 2011( 2در تالش برای مطالعه و مقایسه مهاجرت داخلی کشورهای آسیایی،
پیشینهای کامل از تحوالت مهاجرت کشورهای آسیایی از اواسط قرن نوزدهم را بر اساس
دادههای تاریخی و مطالعات موردی فراهم کرد .این مطالعه توصیفی جامعه بیحرکت سنتی را
به چالش کشیده و رابطه بین مهاجرت بینالمللی و داخلی را در کشورهای آسیایی مطرح کرد.
تغییر روندها و جریانات مهاجرت داخلی به ویژه در کشورهای آسیایی که دارای باالترین
میزان مهاجرت هستند در مطالعات متعدد دیگری نیز نشان داده شده است .فیلدینگ)2015( 3
در مطالعه اخیر خود سیستم مهاجرتهای داخلی را در کشورهای شمالشرقی ،شرقی و
جنوب غربی آسیا توصیف کرده است .مطالعه وی نشان داد که همانند سایر کشورهای دنیا این
منطقه نیز در حال تجربه تغییراتی در الگوهای مهاجرت داخلی و تغییر در طی زمان است .به
دنبال افزایش مهاجرتهای داخلی در کشورهای آسیای شرقی ،این جوامع نیز روند سریع
شهرنشینی را بعد از جنگ جهانی دوم آغاز کردند .در این جریانهای مهاجرتی نیز مانند اغلب
کشورهای آسیایی دیگر ،مهاجرتها از سوی روستاها به شهرهای صنعتی صورت میگرفت اما
در دهههای بعدی چرخشی در این جریان های مهاجرتی صورت گرفت و مهاجرت از سوی
شهرها به سمت مراکز منطقهای صورت میگیرد (فیلدینگ.)2015 ،
ایران نیز به مانند کشورهای دیگر شاهد جریانات مهاجرت متفاوتی در دهههای مختلف
بوده است .اما اندازهگیری و بررسی میزان و روند آن همواره با مشکالتی مانند عدم دسترسی به
داده های مورد نیاز همراه بوده است .همین امر باعث تعداد محدود تحقیقات در این زمینه و
اطالعات اندک در مورد شاخصها و روند و الگوی مهاجرت داخلی شده است.
بیشترین مطالعات انجام شده در خصوص مهاجرت در ایران به موضوعات مختلفی از جمله
تحوالت آماری مهاجرت کشوری مربوط میشود که بخش قابل توجهی از آن از دهه  1340آغاز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bonifazi And Heins
2 Amrith
3 Fielding
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شد .در بسیاری از این پژوهشها تنها به تحلیل آماری توصیفی از مهاجرت داخلی پرداخته شده
است (محمودی و دیگران1389 ،؛ زنجانی  .)1375در این میان روند مهاجرپذیری و تحوالت
مهاجرت به استان تهران مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است (کاظمیپور و حاجیان1390 ،؛
قاسمیاردهائی و حسینیراد.)1387 ،
در سالهای اخیر با معرفی شاخصهای اندازهگیری ابعاد مهاجرت داخلی مطالعاتی در این
حوزه آغاز شده است که می تواند ضمن نشان دادن شرایط فعلی مهاجرت داخلی ،وضعیت
مهاجرت داخلی ایران را با دیگر کشورهای جهان مقایسه کرده و روند احتمالی آتی آن را به
دست دهد .مشفق ( )1389با بررسی شاخصهای ابعاد مهاجرت داخلی کشور طی سالهای
 1355تا  1385نشان داد که طی این سه دهه میزان ناخالص مهاجرت و شاخص اثربخشی
مهاجرتها در بازتوزیع جمعیت کاهش اساسی داشته است .درحالیکه نظام مهاجرت بین
منطقهای از پیوستگی مهاجرتی بیشتری برخوردار شده است و تمرکزگرایی در نظام مهاجرتی
ایران به شدت کاهشیافته است.
صادقی و شکریانی ( )1395نیز با بررسی شاخصهای ابعاد مهاجرتی داخلی به بررسی تأثیر
مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت شهرستانهای کشور با توجه به سطح توسعهیافتگی آنها طی یک
مقطع  1385پرداختهاند .نتایج بررسی آنها نشان داد شهرستانهای ایران از سطوح متفاوت توسعه
برخوردارند و سطح توسعهیافتگی آنها ساختار فضایی داشته و به شکل خوشهای توزیع شدهاند.
همچنین الگوهای متفاوتی از رابطه توسعهیافتگی و مهاجرت خالص در کشور وجود دارد.
همچنین آنها نشان دادند همه شهرستانهای کشور از الگوی رابطهای واحد بین میزان
توسعهیافتگی و مهاجرت پیروی نکرده و چهار الگوی رابطهای مختلف ،شامل :افزایش
توسعهیافتگی همراه با افزایش مهاجرت ،کاهش توسعهیافتگی همراه با کاهش مهاجرت ،افزایش
توسعهیافتگی همراه با کاهش مهاجرت ،کاهش توسعهیافتگی همراه با افزایش مهاجرت وجود
دارد .در نتیجه ،در صورت تداوم تمرکزگرایی امکانات و نابرابری توسعهای در سطح کشور،
حرکات و جریانات مهاجرتی تداوم و حتی افزایش خواهد یافت.
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با وجود اینکه این مطالعات در تحقیقات خود از شاخصهای جدید مهاجرت بهره گرفتهاند
اما محدودیتهایی در این دو مطالعه به چشم میخورد .عدم استفاده از دادههای شهرستانی و
دادههای سالهای اخیرتر در مطالعه مشفق از جمله این محدودیتها است .بررسی تنها یک
مقطع در مطالعه صادقی و شکریانی و عدم امکان بررسی شرایط مهاجرت کشور در طی زمان
نیز از جمله محدودیتهای این مطالعه است .در مطالعه حاضر تالش شده با محاسبه
شاخصهای مهاجرت به بررسی اثر مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت طی  25سال پرداخته شود.
در این مطالعه تالش شده است با استفاده از شاخصهای جدید اثربخشی مهاجرت و نیز تاکید
بر سطوح شهرستانی کشور طی یک دوره  25ساله ،شاخصهای جدید معرفی شده در حوزه
مهاجرت داخلی برای ایران به کار گرفته شود.

روش تحقیق
در ای ن مطالعه برای مقایسه اثر بازتوزیعی مهاجرت در کشور از رویکردی کالن بهره گرفته شده
است .روش اصلی این تحقیق تحلیل دادههای ثانویه مهاجرت طی سه دوره سرشماری  1375تا
 1395است .دادههای اصلی مورد نیاز این مطالعه شامل جمعیت پایان دوره و تعداد مهاجرین از
سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن و دادههای تراکم جمعیتی شهرستانهای کشور از
سالنامههای آماری استانی و نیز دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اخذ شده است.
باتوجه به تغییر دورههای سرشماری از پنج به ده سال ،مشکالتی برای مقایسه و پیگیری این
دورههای مختلف وجود دارد .از جمله این مشکالت باید به تغییر تعریف مهاجران اشاره کرد.
در دورههای ده ساله سرشماری ،مهاجران افرادی تعریف شدهاند که در ده سال گذشته تغییر
مکان داشتهاند اما در سرشماریهای پنج ساله این تعریف مهاجران به تغییر مکان در پنج سال
اخیر رسیده است .از سویی مقایسه دوره پنج ساله با دوره  10ساله از نظر منطقی و
روششناختی نیز دارای مشکالتی است .در این مطالعه برای حل این دو مشکل ،تالش شده
است که هر یک از دو سرشماری ده ساله به دو دوره پنج ساله تفکیک شوند .این مهم با استفاده
از سؤال "مدت زمان اقامت در مقصد" که در سؤاالت سرشماری موجود است ،انجام گرفته
است .براین اساس ،دو سرشماری  1365-75و  1375-85با استفاده از سؤال مدت زمان اقامت
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در مقصد ،به دورههای پنج ساله  1375-80 ،1370-75 ،1365-70و  1380-85تبدیل شده
است؛ که با توجه به شروع بازه زمانی مطالعه از سال  ،1375در اینجا پنج دوره -80 ،1370-75
 1385-90 ،1380-85 ،1375و  1390-95مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادههای جمعیت و مهاجرت برای دورههای ساخته شده به ترتیب از سؤال مدت زمان
اقامت و نسبت مهاجران ورودی به خروجی ده ساله به دست آمدند .باتوجه به نیاز به دادههای
جمعیت پایان دوره ،جمعیت در معرض برای دوره  1370-75از سرشماری سال  1375به دست
آمد اما با توجه به عدم وجود سرشماری برای سال  ،1380جمعیت شهرستانهای سال  1380بر
اساس درونیابی بین دو سال  1375و  1385و استفاده از برنامه نرمافزاری  PAS1به دست داده
شد .مسأله اصلی در اینجا تغییر مرزبندیهای شهرستانها طی سالهای  1375تا  1385بود که
برای حل این مشکل نیز از بازسازی جمعیت شهرستانهای  1375بر اساس سال  1385با
استفاده از نرمافزار  SQLبهره گرفته شده است.

سنجههای مهاجرتی
برای سنجش مهاجرت داخلی از سه شاخص کلی در دو سطح ملی و شهرستانی بهره گرفته شده
است .دو شاخصهای شهرستانی شامل میزان خالص مهاجرت 2و نسبت اثربخشی مهاجرت

3

است و شاخص ملی مورد محاسبه شاخص اثربخشی مهاجرت 4است (بل و همکاران.)2002 ،
میزان خالص مهاجرت ( )NMRنشان دهنده خالص مهاجرت یک منطقه در یک دوره زمانی
معین میباشد که با به دست دادن طیفی بین  +100تا  -100مهاجرپذیری یا فرستی مناطق را
نشان میدهد:

در اینجا

تعداد مهاجران وارد شده،

تعداد مهاجران خارج شده و  PARj5جمعیت در

معرض خطر منطقه است .هر منطقه در موازنه مهاجرت داخلی کشور یا سود جمعیتی کسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Population Analysis System
)2 Net Migration Rate (NMR
)3 Migration Effectiveness Ratio (MER
)4 Migration Effectiveness Index (MEI
5 Population At Risk
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کرده و جمعیتی جذب میکند که بیش از جمعیت از دست داده باشد و یا اینکه جمعیت دفع
شده آن بیشتر خواهد و درنتیجه زیان جمعیتی را تجربه خواهد کرد .در هر دو صورت جمعیت
ساکن در منطقه توزیع مجددی تجربه خواهند کرد که متفاوت از توزیع قبل از مهاجرت است
برای بررسی میزان تأثیر مهاجرت داخلی بر این توزیع مجدد ،به شاخصی منطقهای نیاز است که
عالوه بر نشان دادن میزان تأثیر ،جهت بازتوزیع (زیان و یا سود جمعیتی) را نیز نشان دهد .در
این راستا ،نسبت اثربخشی مهاجرت 1بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای تأثیر مهاجرت
داخلی بر بازتوزیع جمعیت ساخته و معرفی شده است .این نسبت به صورت منطقهای (یعنی در
سطوح استانی/شهرستانی) به دست آمده و تأثیر مهاجرت بر توزیع مجدد جمعیت در مناطق
مختلف را محاسبه میکند و از آنجاییکه ،این سنجه ،حد تعادل جریان و ضدجریانهای
مهاجرت در منطقه را نشان میدهد ،بینش مفیدی درمورد تاثیرگذاری مهاجرت به عنوان
مکانیسمی برای بازتوزیع نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت را فراهم میکند.

چون این شاخص مشتمل بر

(تعداد مهاجران واردشده) و

(تعداد مهاجران

خارج شده از منطقه) است و برای مناطق کشوری (شهرستان/استان) محاسبه میشود ،ازهمین
رو این میزان می تواند ارزشی منفی یا مثبت داشته باشد .باال بودن ارزش عددی این شاخص
نشان دهنده تأثیر باالی مهاجرت در توزیع جمعیت در منطقه است .اما ارزش منفی یا مثبت
آن نشان دهنده نحوه توزیع جمعیت در منطقه است .اثربخشی مثبت در منطقه به معنی تأثیر
مهاجرت در توزیع جمعیتی است که از جریان مهاجرت به دست آمده است و ارزش منفی آن
نشان دهنده تأثیر مهاجرت بر توزیع جمعیت باقی مانده در اثر از دست دادن جمعیت در
جریان های مهاجرتی است.
از سوی دیگر کشور نیز بر اثر مهاجرت داخلی بازتوزیع کلی جمعیت را دارد .بررسی میزان
تأثیر مهاجرت داخلی بر این توزیع مجدد در کشور نیز به وسیله شاخص اثربخشی به دست
می آید .اما با توجه به برابر بودن مجموع تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده در سطح کشور،
نحوه محاسبه این میزان متفاوت خواهد بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Migration Effectiveness Ratio
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با توجه به برابر بودن تعداد مهاجران ورودی و خروجی در سطح ملی ،این شاخص ارزش
منفی را در برنخواهد داشت .دامنه عددی این شاخص بین  0تا  100در نوسان است ،این
شاخص عدم تعادل فضایی بین جریانهای مهاجرتی را مشخص میکند .وقتی که جریان و
ضدجریان مهاجرت تقریباً متعادل باشند ،ارزش عددی این شاخص پایین به دست میآید.
ارزش عددی پایینتر این سنجه نشان دهنده تعادل در جریانهای مهاجرتی و درنتیجه تأثیر کم
مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت است .در حالی که ارزش عددی باالتر نشان دهنده عدم تقارن بین
دو جریان مهاجرتی و بیانگر عدم تعادل بین جریان و ضدجریان مهاجرت ،یا بهعبارتی ،تأثیر
بزرگتر مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت است (بل و همکاران.)2002 ،

یافتههای پژوهش
در ابتدا و قبل از پرداختن به سنجههای مهاجرتی ،خالصهای از وضعیت کشور از لحاظ تغییر
تعداد و سهم جمعیتی شهرستانهای کشور بر اساس بازسازی صورت گرفته در جمعیت و
مهاجرت ارائه شده است (جدول .)1
جدول  ) 1توزیع درصدی تعداد شهرستانهای کشور بر حسب جمعیت1375-95 1
شهرستانهای کوچک(2زیر  100هزار نفر)
شهرستانهای متوسط 100(3تا  500هزار نفر)
شهرستانهای درجه دوم 500( 4هزار تا  1میلیون نفر)
شهرستانهای بزرگ( 5یک تا دو میلیون نفر)
متروپلیتن ها( 6بیش از دو میلیون نفر)

1375

1380

1385

1390

1395

32/1
60/3
4/8
2/0
0/8

52/0
42/0
4/0
2/0
1/0

46/7
46/7
3/9
2/1
0/6

55/2
39/3
3/3
1/3
1/0

56/4
37/3
4/0
1/6
0/7

تعداد کل شهرستانهای کشور

252

336

336

397

429

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1طبقهبندی ارانه شده بر اساس مطالعه ضرابی ( )1374صورت گرفته است.
2 small counties
3 medium counties
4 secondary counties
5 large counties
6 metropolitans
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یافتههای جدول  1نشان میدهد که در فاصله سالهای  1375تا  ،1395تعداد شهرستانهای
کشور با رشد  70درصدی از  252شهرستان به  429شهرستان افزایش یافته است .همچنین بر
اساس دادههای مرکز آمار و تقسیمات کشوری تعداد  336شهرستان در سال  1385وجود داشته
است که با پایه قرار دادن آن برای بازسازی شهرستانهای سال  ،1380همین تعداد شهرستان
برای سال  1380نیز ساخته شد .جدول  1و نمودار  1فراوانی درصدی و سهم جمعیتی هر یک
از شهرستانها را طی دوره مورد مطالعه نشان میدهد.
در همه دورهها غلبه درصدی برای شهرستانهای کوچک و متوسط بوده است ،طی هر پنج
دوره بیش از  90درصد شهرستانهای کشور جز شهرستانهای کوچک و متوسط بودهاند که زیر
 500هزار نفر جمعیت داشتهاند و شهرستانهای بزرگ و دارای جمعیت میلیونی با نوساناتی در
این پنج دوره کاهش داشتهاند .اما بررسی سهم جمعیتی هر یک از این شهرستانها تفاوت
جمعیتی قابل تاملی را نشان داد (نمودار )1

نمودار  )1سهم جمعیتی شهرستانها از کل جمعیت کشور 1375-95

در همه دوره ها بیش از  50درصد جمعیت کشور در شهرستان های کوچک و متوسط
اقامت دارند که با توجه به سهم  90درصدی آنها از تعداد شهرستان ها ،کامالً منطقی است.
نکته قابل توجه در اینجا سهم جمعیتی شهرستان های دو میلیون نفری و بیشتر (متروپلیتنها)
است .با وجود اینکه همواره کمتر از یک درصد شهرستان های کشور را تشکیل می دهند اما در
هر دوره بیش از  15درصد جمعیت کشور در این شهرستان ها زندگی میکنند .در
شهرستان هایی مانند تهران ،مش هد ،شیراز و ،...به واسطه جمعیت زیاد ،شاهد تراکم جمعیتی
باالیی هستیم .در ادامه و در بررسی جریان های مهاجرتی اشاره خواهد شد که این سهم

نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 47 )1370-1395

جمعیتی باال برای شهرستان های بزرگ تا حد زیادی به علت مهاجرت های گستردهای است که
به این شهرستان ها صورت میگیرد.
بعد از بازسازی شهرستانها و جمعیت آنها برای سال  ،1380مهاجرت دو دوره ده ساله
سرشماری نیز به دورههای پنج ساله تفکیک شد .جدول  2تعداد خالص مهاجران برای پنج دوره
مورد بحث را نشان می دهد.
جدول  )2توزیع درصدی شهرستانهای کشور بر حسب تعداد خالص مهاجران 1375-1395
تعداد خالص مهاجران

1370-75

1375-80

1380-85

1385-90

1390-95

بیش از  -10هزار نفر

4

2

9

2

2

 -10هزار نفر تا صفر

57

54

46

47

70

صفر تا  10هزار نفر

34

40

44

46

23

بیش از  10هزار نفر

5

4

1

4

5

تعداد کل شهرستانها

252

336

336

397

429

در بررسی شهرستانهای کشور بر حسب تعداد خالص مهاجرت شاهد الگوی نسبتاً
یکنواختی از خالص مهاجران در شهرستانهای کشور طی پنج دوره بودیم .همواره  90درصد
شهرستانهای کشور تعداد خالص مهاجران بین  -10تا  10هزار نفر داشتهاند و درصد اندکی از
شهرستانهای کشور دارای مهاجرتهای منفی یا مثبت بسیار باال هستند .تنها تفاوت برای دوره
 1380-85قابل رویت است .در این دوره خالص مهاجرت برای  -10هزار نفر بیش از سایر
دورهها به دست آمده است .همچنین خالص مهاجرت  10هزار نفر نیز در این دوره در مقایسه
با سایر دورهها پایینتر به دست آمده است .این امر میتواند نشان دهنده تفاوت الگوی مهاجرت
دوره  1380-85نسبت به سایر دورهها باشد که در ادامه با بررسی شاخصهای مهاجرت داخلی
به این مهم پرداخته میشود.

شاخصهای مهاجرت
 .1میزان خالص مهاجرت
اولین شاخص مورد بررسی برای مهاجرت داخلی شهرستانهای کشور ،میزان خالص مهاجرت
است .یکی از پرکاربردترین شاخصها برای نشان دادن شرایط کلی مهاجرت در کشور است .این
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شاخص با دربرگرفتن تفاصل مهاجران ورودی و خروجی ،مهاجرفرستی یا مهاجرپذیری منطقه مورد
بررسی را نشان میدهد .نمودار  2میزان خالص مهاجرت در شهرستانهای کشور را نشان میدهد.

نمودار  )2توزیع درصدی شهرستانهای کشور بر حسب میزان خالص مهاجرت (درصد)

براساس یافتههای ارائه شده در نمودار  62 ،2درصد از شهرستانهای کشور در دوره -75
 1370خالص منفی مهاجرتی داشتهاند .بررسی وضعیت مهاجرفرستی مناطق کشور طی دورههای
بعد نشان داد که در دوره  1375-80حدود  55درصد 1380-85 ،حدود  55درصد و در سال -90
 1385حدود  50درصد شهرستانهای کشور مهاجرفرست بودند اما این درصد در دوره آخر
تفاوت چشمگیری را نشان داد .در این دوره  73درصد از شهرستانهای کشور مهاجرفرست بودند.
بهعبارتی باید گفت خالص مهاجرتی در کشور الگویی تقریباً متعادل برای شهرستانهای
کشور طی سالهای  1375-90نشان میدهد .در هر چهار دوره مورد بررسی ،حدوداً بین  55تا
 62درصد از شهرستانهای کشور مهاجرفرست و بقیه مهاجرپذیر بودهاند .به تعبیر روشنتر
میتوان گفت تعادلی نسبی بین تعداد شهرستانهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست در کشور وجود
داشته است .اما مسأله قابل اشاره در اینجا ،تفاوت الگوی مهاجرپذیری و مهاجرفرستی بین
شهرستانهای کشور است .با وجود برقرار بودن تعادل نسبی بین تعداد شهرستانهای مهاجرپذیر
و مهاجرفرست ،اما میزانهای مهاجرت در بین شهرستانها و در دورههای زمانی مختلف،
تفاوت چشمگیری دارد .در دوره  1380-75هیچ شهرستانی میزان مهاجرفرستی بیش از  -5در
صد را نداشته است اما در دورههای  1380-85و  1370-75به ترتیب  11و  5درصد از
شهرستانها الگویی مهاجرفرستی کمتر از  -5در صد را دارا بودهاند .بنابراین باید اظهار کرد که
با وجود برقراری تعادل نسبی در درصد شهرستانهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر در طی چندین
دوره گذشته ،اما میزان و الگوی مهاجرت در میان شهرستانها نامتوازن و کامالً متنوع بوده است.

نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 49 )1370-1395

در کنار الگوی مهاجرفرستی یا مهاجرپذیری شهرستاهای کشور توجه به توزیع فضایی
شهرستانها نیز دیدی روشنتر از وضعیت شهرستانهای کشور به دست خواهد داد .بررسی
توزیع فضایی شهرستان های کشور بر حسب میزان خالص مهاجرت الگویی قابل مالحظه در
پراکندگی این شهرستانها در کشور به دست داد (شکل .)1

شکل  )1توزیع فضایی شهرستانهای کشور بر اساس شاخص میزان خالص مهاجرت (1375-95 .)NMR
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بررسی نقشههای کشوری نشان داد در هر پنج دوره مورد مطالعه الگویی کامالً یکسان و
مشابه در کشور وجود داشته است ،شهرستانهای مرزی و به ویژه مرزهای غربی ،شمالغربی و
جنوبغربی و جنوبشرقی کشور همواره مناطقی مهاجرفرست بودهاند .شهرستانهایی مانند
آبدانان ،کهکیلویه ،مسجدسلیمان ،زابل ،سنقر و ....که از استانهای حاشیه مرزی هستند همواره
دارای باالترین میزانهای مهاجرفرستی در کشور هستند .نقشه توزیع فضایی کشور نشان میدهد
که استانهایی مانند کرمانشاه ،خوزستان ،آذربایجان غربی ،ایالم و ...دارای باالترین تعداد
شهرستانهای مهاجرفرست هستند .در مقابل شهرستانهایی واقع در استانهای مرکزی کشور
روند و الگویی متفاوت را نشان میدهند .این شهرستانها مانند شهریار ،مالرد ،شاهین شهر و...
در طول هر پنج دهه دارای میزان خالص مهاجرت مثبت بودهاند و به لحاظ موقعیت اقتصادی و
اجتماعی همواره مقصد مهاجران دیگر نقاط کشور بودهاند .یزد ،اصفهان ،سمنان در کنار تهران و
البرز استانهایی هستند که عمده شهرستانهای آنها مهاجرپذیری باالیی دارد و در جریان
مهاجرتهای داخلی کشور همواره مقصد مهاجران بسیاری از مناطق دیگر هستند.
 .2میزان اثربخشی مهاجرت ()MER
در بخش قبلی به بررسی میزان خالص مهاجرت و توزیع شهرستانهای کشور بر اساس این
شاخص پرداخته شد .همانطور که اشاره شد توزیع درصدی شهرستانها بر اساس میزان
مهاجرفرستی و مهاجرپذیری الگویی تقریباً متعادل داشت اما توزیع شهرستانها در میزان
اثربخشی مهاجرت و از سویی توزیع فضایی آنها الگویی متفاوتی در کشور به دست داد .برای
بررسی تأثیر مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت در هر یک از این شهرستانها و به دست دادن
الگویی دقیقتر از میزان تاثیری که این خالصهای مهاجرت روی جمعیت مناطق دارند ،در
ادامه ،از سنجه نسبت اثربخشی مهاجرت استفاده میگردد.
این شاخص که از مهمترین شاخصهای اثربخشی منطقهای است و مشخص میکند
شهرستان های کشور به چه میزان تحت تأثیر مهاجرت بودهاند .بهکارگیری این شاخص ،عالوه
بر روشن سازی بیشتر تفاوت شهرستان ها در عامل مها جرت داخلی ،در حوزه برنامهریزی و
سیاستگذاری های کشوری نیز می تواند ابزاری مفید و کاربردی باشد .نتایج محاسبه این
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شاخص برای شهرستان های کشور در پنج دوره مهاجرتی  1370-95در نمودار  3منعکس
شده است.

نمودار  )3توزیع درصدی شهرستانهای کشور بر حسب میزان اثربخشی مهاجرت

نتایج محاسبات شاخص نسبت اثربخشی مهاجرت نشان داد در چهار دوره اول مورد
بررسی ( 1370-75تا  )1385-90الگوی ثابتی از مهاجرت در شهرستانهای کشور درجریان
بوده است .در هر چهار دوره حدود و یا بیش از  50درصد از شهرستانهای کشور دارای
اثربخشی منفی بودهاند .همانطور که نمودار  3نشان میدهد این نسبت در دهه ( 1370یعنی
بازههای زمانی  1370-75و  ،)1375-80حدود  60درصد بوده است که در دهه ( 1380یعنی
بازه زمانی  1380-85و  )1385-90کاهش یافته و به  50درصد نزدیک میشود .اما این نسبت
در نیمه اول دهه  1390با افزایشی چشمگیر به بیش از  70درصد رسیده است .با توجه به این
روند میتوان گفت در طول دوره تحت بررسی ،بازتوزیع جمعیت ساکن در بیش از  50درصد
از شهرستانهای کشور به دلیل از دست دادن جمعیت در جریان موازنه مهاجرتی ،رخ داده
است .اما باید به این نکته اشاره کرد که تأثیر مهاجرت در توزیع مجدد جمعیت بین چهار دوره
اول ( 1370-75تا  )1385-90با دوره پنجم ( )1390-95متفاوت بوده است .در چهار دوره اول،
بازتوزیع جمعیت همواره در کمتر از  8درصد از شهرستانهای کشور تحت تأثیر شاخص میزان
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اثربخشی باالتر از  -50بوده است درحالیکه در دوره  1390-95این میزان تأثیر به  20درصد از
شهرستانهای کشور رسیده است .همچنین در این دوره از درصد شهرستانهایی که اثربخشی
مثبتی را بر اثر مهاجرت کسب کردهاند به شدت کاسته شده است.
این تفاوتهای دوره آخر نشان میدهد که در دوره  1390-95توزیع مجدد جمعیت بر اثر
جذب مهاجر ،در مقایسه با دیگر دورهها ،در تعداد کمتری از شهرستانها صورت گرفته است.
در حالیکه عمده شهرستانهای کشور به دلیل از دست دادن جمعیت در موازنه مهاجرتی،
بازتوزیع جمعیت را داشتهاند و حتی  20درصد از این شهرستانها قویترین تأثیر (با میزانی به
رقم بیش از  )-50را در این دوره از مهاجرت ،پذیرا بودهاند.
جهت بررسی توزیع فضایی شهرستانهای کشور بر حسب میزان اثربخشی مهاجرت و ارائه
دیدی جامعتر نسبت به وضعیت شهرستانها در این شاخص ،نقشه توزیع فضایی کشور بر
حسب شاخص اثربخشی مهاجرت تهیه شده است (شکل  .)2در این نقشه نقاط آبی ،مناطق
دارای اثربخشی قوی مثبت و نقاط زرد مناطق دارای اثربخشی قوی منفی را نشان میدهد.
بررسی نقشههای شهرستانی کشور الگویی مشابه با شاخص خالص مهاجرت در شاخص
اثربخشی به دست داد .بهگونهایکه ،تعداد شهرستانهای اندکی دارای قویترین بازتوزیع
جمعیت مثبت (کسب جمعیت) در کشور هستند و نکته قابل توجه اینکه برخی از این
شهرستانها در طول بیست و پنج سال مورد مطالعه همواره ثابت بودهاند .شهرستانهای شهریار،
مالرد ،پاکدشت ،رباط کریم ،برخوار ،البرز و ...دارای باالترین میزانهای اثربخشی مثبت در
کشور بودهاند .بررسی این شهرستانها نشان میدهد که استانهای محدود اصفهان ،تهران و البرز
هستند که در موازنههای مهاجرتی با جذب باالی مهاجران ،بازتویع قوی را به دلیل مهاجرت
تجربه میکنند و نکته قابل ذکر اینکه همه این شهرستانها در نقاط مرکزی کشور قرار دارد .در
این طبقه تنها چند شهرستان اسکو (آذربایجان شرقی) و ابوموسی قرار دارند که خارج از
استان ها و نواحی جغرافیایی مذکور قرار دارند که مطالعه آنها نشان داد این شهرستانها به دلیل
شرایط ویژه و موقعیت اقتصادی خاصی که پیدا کردهاند در زمره این شهرستانها قرار گرفتهاند.
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شکل  )2توزیع فضایی شهرستانهای کشور بر اساس شاخص میزان خالص مهاجرت (1375-95 .)MER

در مقابل همانطور که نقشههایی توزیع فضایی نشان میدهند شهرستانهای مرزهای غربی و
شمالغربی و سپس نواحی شرقی و جنوبشرقی کشور دارای باالترین میزان منفی اثربخشی
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مهاجرت هستند .اردل ،بشاگرد ،کوهدشت ،مسجدسلیمان ،فارسان و ....از جمله این شهرستانها
هستند .این مناطق با از دست دادن جمعیت به سود شهرستانهای بزرگ بیشترین دفع مهاجرت
و درنتیجه بازتوزیع جمعیت بر اثر کسر جمعیت را در همه دورهها تجربه کردهاند.
 .3شاخص اثربخشی مهاجرت ()MEI
همانگونه که اشاره شد میزان اثربخشی مهاجرت ( )MERبا محاسبه تعداد مهاجران وارد و
خارج شده برای مناطق داخلی کشور محاسبه میشود .برای به دست دادن شاخصی از وضعیت
کلی تأثیر مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت در کل کشور از شاخصی با همین محتوا و عنوان اما با
نحوه محاسبه متفاوت بهره گرفته شده است MEI .شاخص کشوری تأثیر مهاجرت است که با
درنظر گرفتن کشور به عنوان منطقهای واحد ،میزان تأثیر مهاجرت در توزیع مجدد کل کشور را
به دست میدهد.

نمودار  )4روند شاخص اثربخشی مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت کشور ،دورههای پنج ساله  95تا 1370

وضعیت اثربخشی و تعادل جریان و ضدجریان مهاجرتهای کشور را میتوان در نمودار 4
مشاهده کرد .شاخصهای اثربخشی مهاجرت داخلی در سطح کشوری در طول بیست و پنج
سال روندی کاهشی را نشان میدهد .این کاهش حاکی از کم شدن تأثیر مهاجرت بر بازتوزیع
جمیعت در کشور (هرچند به صورت جزئی و ضعیف) است .این شاخص در دوره اول برابر با
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 28/6درصد بوده است که با کاهشی  4درصدی در دوره  1390-95به  24/22رسیده است.
بخش بزرگتر این کاهش در دوره  1375-80صورت گرفته است که از  28/6در دوره 1370-75
به  21/55در دوره  1375-80رسیده است .با افزایش شاخص اثربخشی مهاجرت در کشور در
دوره  1380-85به  ،24/82می توان گفت که رقم این شاخص در سه دوره آخر تقریبا تثبیت
شده است.

مهاجرت داخلی و الگوهای سکونت
در بخش قبلی شاخصهای اثربخشی مهاجرت محاسبه شد .این سه شاخصها خالصهای از
وضعیت تأثیر جریانهای مهاجرت را نشان دادند اما مسیر این جریانهای مهاجرت را در کشور
به دست نمیدهند .از راه حلهای این مسأله در نظرگرفتن مهاجرتهای روستا -شهری است اما
به دلیل عدم وجود دادههای جزئی برای همه مناطق و تفاوت تعریف شهر و روستا ،تاکید صرف
بر این عامل میتواند گمراهکننده باشد (ریس و همکاران .)2017 ،از راه حلهای جدیدی که در
این مسأله ارائه شده است در نظر گرفتن تراکم جمعیت مناطق به عنوان خط معیار تجلیهای
فضایی است .یعنی به جای تاکید بر مهاجرتهای شهری و روستایی ،میزان تراکم جمعیتی
مناطق مقیاس تفسیر قرار گیرد .بر این اساس میتوان الگوی سکونتی جدید را بر اساس اقامت
در مناطق پرتراکم یا کمتراکم مورد بررسی قرار داد .این مهم از رابطه میزان خالص مهاجرت و
تراکم جمعیت حاصل میشود .درواقع شیب خط حاصل شده از رابطه فوق ،نشان دهنده جهت
جریانهای مهاجرتی در کشور و درنتیجه الگوی سکونتی رخ داده است.
در این مطالعه نیز سعی شد از این راه حل بهره گرفته شود .برای این منظور از شیب خط
رابطه میزان خالص مهاجرت با لگاریتم طبیعی تراکم جمعیت مناطق استفاده شده است که نشان
دهنده مسیر مهاجرتهای داخلی هر دوره میباشد.
در شکل  ،3رابطه میزان خالص مهاجرت و تراکم جمعیت برای دو دوره  1370-75و -80
 1375نشان داده شده است .پراکندگی و خط برازش نمودار دوره  1370-75نشان دهنده
همبستگی باالی دو متغیر خالص مهاجرت و تراکم جمعیتی منطقه میباشد .در این دوره جز
چند شهرستان که دارای پراکندگی هستند ،بقیه موارد حول خط منسجم هستند .برازش خط
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رگرسیون به دادههای این دوره نشان میدهد که شیب خط ( )+0/02مثبت بوده است .شیب خط
مثبت در این رابطه بر اساس تئوری ،نشان دهنده مهاجرت از مناطق کمتراکم به سمت مناطق
پرتراکم است.

شکل  )3خط برازش رابطه مهاجرت خالص و تراکم جمعیت  1375-80و 1370-75

بررسی نقاط خارج از قاعده و پرت در این دوره شهرستانهای مهران ،قصرشیرین ،خرمشهر
و ...را به دست داد .شهرستانهایی که بر اثر جنگ به میزان زیادی تخریب شده بودند و ساکنان
آنها به استان و شهرستانهای همجوار مهاجرت کردهاند .بعد از اتمام جنگ و شروع مجدد
بازسازیهای شهرهای ویران شده درصد باالیی از این مهاجران به موطن خود بازگشتند که
موجب باالرفتن خالص مهاجرت این شهرستانها شد.
پراکندگی نقاط در شکل  3و برای دوره  1375-80نشان از توزیع متراکم و منسجمتر دادهها
و همبستگی باالتر این دو متغیر در دوره  1375-80دارد .برازش خط رگرسیون بر دادهها نشان
میدهد که شیب خط این دوره ( )+0/11نیز مثبت میباشد .پس در این دوره نیز همان مسیر
مهاجرتی دوره قبل برقرار بوده است .اما با توجه به شیب خط بزرگتر در این دوره ،جریان
مهاجرت بین این دو منطقه از شدت بیشتری نسبت به دوره  1370-75برخوردار بوده است.
در این دوره نیز شاهد نقاط پراکندهای هستیم که الگوی کلی کشور را بر حسب میزان
خالص مهاجرت ندارند .شهریار ،کرج ،ساوجبالغ و اسالمشهر از جمله این شهرستانها هستند.
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شهرستان های استان تهران که به دلیل فراهم بودن امکان اشتغال و امکانات و شرایط مناسبتر
زندگی همواره مقصد اولیه مهاجران کشوری بوده است.

شکل  )4خط برازش رابطه مهاجرت خالص و تراکم جمعیت  1380-85و 1385-90

این رابطه برای دوره  1380-85نیز در شکل  4ارائه شده است .در این دوره عالوه بر
همگنی بیشتر از پیش دادهها ،همبستگی باالتر مهاجرت خالص با تراکم جعیتی شهرستانها را
نیز شاهد هستیم .برازش خط رگرسیونی بر این رابطه نشان میدهد که در این دوره شیب خط
( )0/23به مانند دو دوره قبلی همچنان مثبت است .شیب خط بزرگتر این دوره ،افزایش
مهاجرت از نقاط کمتراکم به سمت مناطق پرتراکم را نشان میدهد .بهعبارتی با وجود اینکه
مهاجرت در این دوره نیز همان مسیر دو دوره گذشته را طی کرده است اما شدت انتقال و
حرکت افراد به این مناطق بیشتر شده است .بررسی نقاط مهاجرفرست و مهاجرپذیر در این
دوره نشان داد که درصد باالیی از شهرستانهای کوچک و کمتراکم مانند هشترود و خلخال و
مسجد سلیمان در این گروه قرار دارند که جمعیت آنها جذب مناطق بزرگتر و توسعهیافتهتری
مانند شهریار ،پاکدشت ،اصفهان و  ...شده است .در این دوره عالوه بر شهرستانهای تهران چند
نقطه دیگر نیز به نقاط پرت کشوری اضافه شدهاند .شهرستان اسکو و ابوموسی .دو منطقهای که
به لحاظ اقتصادی و اشتغال موجب جذب جمعیت باالیی شدهاند به همین دلیل خارج از الگوی
کشوری قرار گرفتهاند.
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در کنار دوره  1380-85در نمودار  ،4دوره  1385-90نیز نشان داده شده است که حکایت
از تغییر شرایط مهاجرت و جریانان در کشور دارد .پراکندگی نقاط در این دوره و نیز برازش
خط رگرسیونی بر همبستگی دادههای خالص مهاجرت با تراکم جمعیت بر آنها نشان داد که این
دوره دارای شیب خط منفی ( )-0/09بوده است .در این دوره مهاجرت افراد عکس دورههای
قبل از سمت مناطق پرتراکم به سمت مناطق کمتراکم شکل گرفته است .گرچه این شیب بسیار
ضعیف است اما گویای شرایط جدیدی از الگوهای سکونت در کشور است .در این دوره تنها
شهرستان ابوموسی خارج از این الگو قرار دارد که با توجه به شرایط اقتصادی ویژه این
شهرستان منطقی است.
شرایط مهاجرتی جدید شکل گرفته در دوره  1385-90در صورت تداوم میتواند مسیرهای
مهاجرتی جدیدی را در کشور فراهم کند و الگوهای سکونتی کشور را دگرگون کند .رابطه
خالص مهاجرت و تراکم جمعیت در دوره آخر این مسأله را روشن خواهد کرد.

شکل  )5خط برازش رابطه مهاجرت خالص و تراکم جمعیت 1390-95

در بررسی شکل  ،5رابطه تراکم جمعیت و میزان مهاجرت خالص در دوره مهاجرتی -95
 1390وضعیت جدیدی در مقایسه با دوره قبل را نشان داد .شرایطی متفاوت با دوره قبل و اما
مشابه با سه دوره اول مهاجرت .در دوره  1390-95شاهد شکلگیری مجدد رابطه مثبت دو
متغیر هستیم .این رابطه شیب خط مثبتی ( )+0/43را برای ایران در این دوره به دست میدهد.
شیب خطی که حاکی از تغییر جهت مجدد مسیرهای مهاجرتی است و شکلگیری دوباره
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مهاجرت از سمت مناطق کمتراکم به سمت مناطق پرتراکم است .بررسی دادههای مهاجرت
داخلی در دوره آخر نشان داد که مسیر مهاجرتی که در دوره  1385-90رخ داد ،ادامه نیافت و
دوباره مسیر مهاجرتی قبلی کشور یعنی مهاجرت از سمت مناطق کمتراکم به سمت مناطق
پرتراکم شکل گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر تالش بر این بود که اثربخشی مهاجرت داخلی بر بازتوزیع جمعیت با استفاده
از سه شاخص مهم این بعد ،میزان خالص مهاجرت ،میزان و شاخص اثربخشی مهاجرت نشان
داده شود و با بهرهگیری از رابطه تراکم جمعیت و میزان خالص مهاجرت ،تجلیهای مکانی این
تغییرات مشخص گردد.
نتایج تحلیل شاخص میزان خالص مهاجرت نشان داد با وجود نوساناتی در میزانهای
مهاجرت داخلی در کشور طی  25سال گذشته ،همه دورههای مهاجرتی تحت مطالعه الگوی
یکسانی در میزان خالص مهاجرتی نشان دادند .در هر پنج دوره بیش از  60درصد شهرستانهای
کشور خالص مهاجرتی بین  -2/5تا  2/5را تجربه کردهاند و از  40درصد دیگر همواره سهم
شهرستانهای دارای خالص مهاجرتی منفی بیشتر بوده است .بررسی نقشه کشوری نشان داد که
توزیع فضایی شهرستانها بر اساس میزان خالص مهاجرت یکسان نبوده است .شهرستانهای
مرکزی کشور مانند اصفهان ،کرج ،سمنان ،رباط کریم همواره دارای باالترین میزان خالص
مهاجرتی مثبت بودهاند در حالیکه عمده مناطق دارای خالص مهاجرت منفی از شهرستانهای
مرزی به ویژه غرب ،جنوبشرقی و شمالغربی (اردل ،کهکیلویه ،زابل ،سنقر ،سیروان و )...هستند.
نتایج این مطالعه در خصوص توزیع فضایی میزان خالص مهاجرت شهرستانهای کشور همسو با
تحقیقات پیشین (صادقی و شکریانی1395 ،؛ محمودیان و قاسمیاردهایی )1392 ،است.
میزان اثربخشی مهاجرت ( )MERنیز نتایج مشابهی به دست داد .این سنجه نیز به مانند
خالص مهاجرت جز در دوره  ،1390-95در بقیه دورهها الگوی مشابهی داشته است .جز در این
دوره ،همواره بیش از  50درصد از شهرستانهای کشور دارای بازتوزیعی بین  -25تا  25بودهاند.
اما در دوره آخر 72 ،درصد از شهرستانهای کشور دارای خالص مهاجرت منفی بودهاند که با
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محاسبه سهم اثربخشی مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت نیز مشخص شد که در  74درصد از این
شهرستانها تأثیر مهاجرت بر بازتوزیع منفی بوده است .بهعبارتی بین جریانهای مهاجرت این
مناطق توازنی وجود نداشته است و مهاجرت بیشترین تأثیر بر بازتوزیع جمعیت در این مناطق
را داشته است .توزیع فضایی اثربخشی مهاجر نیز به مانند خالص مهاجرت نشان داد
شهرستانهای مرزی به ویژه مناطق غربی ،شمالغربی و جنوبشرقی مانند اردل ،کلییر ،خرامه،
کوهدشت ،آبدانان و ....دارای باالترین میزان اثربخشی منفی بودهاند و شهرستانهای مرکزی
کشور مانند البرز ،اردکان ،صدوق ،مالرد ،اسکو باالترین میزان اثربخشی مثبت را دارا بودهاند.
بررسی شاخص اثربخشی مهاجرت بر بازتوزیع در کل کشور ( )MEIطی پنج دوره نتایج
درخور توجهی به دست داد .طی  25سال گذشته کاهش اثربخشی مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت
در سطح کشور کاهش یافته است که نشان از توازن و تقارن بیشتر مهاجرتهای بین شهرستانی
است .مقدار این شاخص با کاهشی  24درصدی از  28/5درصد در دوره اول ( )1370-75به
 21/5درصد دردوره دوم ( ،)1375-80رسید .باوجود افزایش اندک در دوره  1380-85نسبت
به دوره دوم ،اما همچنان پایینتر از دوره اول است .در دورههای بعدی این روند کاهشی
همچنان ادامه یافته است .این یافته ،با نتایج مطالعه مشفق ( )1389مشابهت و هماهنگی دارد.
در قسمت نهایی مطالعه مسیرهای مهاجرتی داخلی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که طی پنج دوره مهاجرت مورد مطالعه ،دو تغییر مسیر مهاجرتی در کشور تجربه شده است.
اولین تغییر مسیر در دوره  1385-90رخ داد که با به دست دادن شیب خط منفی نشان داده شد
که در این دوره مسیر معمول مهاجرت از مناطق کمتراکم به مناطق پرتراکم تغییر کرده و حالت
عکس به خود گرفت .شدت این جریان گرچه بسیار ضعیف ( )-0/09است اما منفی شدن این
مقدار نقطه عطفی در مهاجرتها داخلی کشور است .تغییر مسیر دوم در  1390-95رخ داد که
مهاجرت دوباره به مسیر اول خود یعنی مهاجرت از مناطق کمتراکم به پرتراکم بازگشت .باتوجه
به شرایط توسعهای و اقتصادی اجتماعی ناموزونی که در مناطق مختلف کشور حاکم است،
تمرکز امکانات و سرمایهگذاریها در مناطق خاص مانند کالن شهرها و غفلت از شهرستانهای
کوچک موجب میشود که افراد شهرستانهای کوچک به امید دست یافتن به اشتغال و زندگی
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بهتر ،راهی شهرستانهای بزرگ شوند .نتایج مطالعات دیگر (محمودیان و قاسمیاردهایی،
 )1392نیز نشان داده است که در دوره  1385-90تفاوتهایی در الگوهای مهاجرتی کشور رخ
داده است .بهطوریکه ،از مهاجرت با مسافتهای طوالنی کاسته شده و بر مهاجرتهای کوتاه
مسیر افزوده شده است .تفاوت دیگر در این دوره در نسبت مهاجران شهر و روستایی بوده
است .در سرشماری سال  1390برای نخستین بار نسبت مهاجران شهر -روستا بیشتر از مهاجران
روستا -شهر بدست آمده است که شرایط کامالً جدیدی برای ایران بوده است.
براساس یافتههای حاصل از مطالعه حاضر ،توسعه نامتوازن و درنتیجه نابرابری منطقهای با
توزیع فضایی شهرستانها بر حسب اثربخشی و خالص مهاجرتی ارتباط باالیی را نشان میدهد.
استانهایی مانند لرستان ،کرمانشاه ،کهکیلویه ،سیستان و بلوچستان همواره دارای پایینترین
سطح توسعه و استانهایی مانند تهران ،اصفهان ،یزد ،سمنان ،مرکزی ،خراسان رضوی از باالترین
سطوح توسعه برخوردار بودهاند (وارثی و سروری1385 ،؛ زنگی آبادی و همکاران1392 ،؛
نسترن و همکاران1394 ،؛ صادقی و شکریانی .)1395 ،مناطق با تمرکز فعالیتهای اقتصادی و
تجاری باالتر و در نتیجه امکان فراهم کردن اشتغال و خدمات و امکانات بیشتر همواره پذیرای
افراد و مهاجران باالتری هستند .نتایج مطالعات پیشین (عسکریندوشن ،لشگری و فرامرزیان،
1395؛ فرامرزیان )1393 ،نیز که به تحلیل روابط میان توسعه و مهاجرپذیری در شهرستانهای
ایران پرداختهاند ،نیز نشان داده است که تفاوت سطح توسعه شهرستانها ،بیش از آنکه با
جریانهای مهاجرت درونشهرستانی یا دروناستانی مرتبط باشد ،بیشترین قدرت تبیینکنندهگی
را در مورد مهاجران وارد شده از سایر استانها دارند .براساس نتایج تحلیلهای مذکور ،از میان
مؤلفههای توسعه ،بهرهمندی مناسبتر شهرستانها از اشتغال و تحصیالت ،از جمله عوامل مهم
در مهاجرپذیری آنهاست و باید در برنامهریزی و مدیریت مهاجرتهای کشور ،به صورت
جدیتری مورد تأکید و توجه قرار گیرد.
عنصر و عامل کلیدی درکاهش حجم مهاجرتهای داخلی به مناطق خاص ،ایجاد توازن و
تعادل بین قابلیتها و پتانسلهای اقتصادی مناطق مختلف است .بر اساس آنچه در این مطالعه و
مطالعات مشابه به دست آمده است یکی از بهترین راهکارها برای حل این مسأله اجرای
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سیاستهای بنگاههای پایدار اقتصادی همراه با توسعه پایدار محلی به ویژه در شهرها و مناطق
کوچکتر است .اینگونه سیاستهای اجرایی اگر با برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت و
متناسب با پتانسیل و توانایی مناطق همراه باشد میتواند در شکلدهی جریانات مهاجرتی مؤثر
واقع شود .با توجه به اهمیت عامل اشتغال در مهاجرت ،افزایش سرمایهگذاری در این زمینه و
فراهم کردن فرصتهای اشتغال در شهرستانهای کوچکتر عالوه بر جلوگیری از مهاجرت
افراد ساکن ،موجبات بازگشت مهاجران را نیز فراهم میسازد.
به طور کلی عدم توجه به نظام و مکانیسمهای مهاجرتهای داخلی و قابلیت جذب و دفع
جمعیت مناطق ،بیتوجهی به نحوه اسکان و توزیع جمعیت در سطح ملی و منطقهای در برنامه
ریزیهای کالن ملی و منطقهای سبب خنثی شدن و به هدر رفتن سرمایهگذاریهای بخش
دولتی و خصوصی میشود .جهت پرهیز از تمرکزگرایی قدرت تصمیمگیری اقتصادی و سیاسی
در بعضی نواحی ،سرزمین ایران ،نه تنها نیازمند بررسیهای جمعیتشناختی مناطق از حیث
کمی و کیفی است بلکه انطباق این دادهها با برنامهها و طرحهای توسعهای آن نواحی نیز حائز
توجه فزاینده است ،تا سطوح رشد و توسعهیافتگی در پهنه سرزمین ،هماهنگ و پایدار صورت
گیرد .اگر روند فعلی ادامه یابد توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به شدت نامتعادلتر شده و
ممکن است پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناگواری به دنبال داشته باشد .بعالوه منابع پایه توسعه
در معرض تخریب و نابودی قرارگرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم خواهد بود .بنابراین
الزم است سیاستهای تثبیت جمعیت و توزیع متناسب جمعیت و فعالیت در سطح فضای ملی
با جدیت دنبال شود.

تقدیر و تشکر
از دکتر رسول صادقی برای راهنماییهای ارزشمندشان در شکلگیری مقاله حاضر،
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