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 مهاجرت تحوالت روند  

 تحرك از شكلي مهاجرت"ت : اس شده تعريف چنين ملل سازمان شناسي جمعيت نامه لغت در مهاجرت

 تغيير جغرافيايي، تحرك اين" .گيرد مي صورت جغرافيايي واحد دو بين كه است مكاني تحرك يا غرافياييج

 و گويند دايم مهاجرت را ها مهاجرت گونه اين .باشد مي ورود محل يا مقصد به حركت محل يا مبدا از متگاهقاا

 در. كرد تفكيك باشد، نمي اقامت محل دايمي تغيير متضمن كه جمعيت حركات ديگر اشكال از را آن بايد

 اين .است جمعيت جنسي و سني تركيب و تعداد دهنده تغيير مهم عوامل از يكي مهاجرت جمعيت، تحليل

 جمعيت ساخت و تعداد تفاوت دليل به .شود مي ظاهر مهاجرت مقصد در و مبدا در متفاوت صورت دو به تغيير

  .يابد مي تجلي گوناگون هاي شدت با و مختلف جهت دو در دو، آن در مهاجرت اثر مقصد، و مبدا در

 سرشماري اي پايه اقالم از بخشي .شود مي حاصل هاسرشماري هاي يافته از اغلب مهاجرتها به مربوط اطالعات

 كنوني، اقامت محل تولد، محل :مانند .ميدهند تشكيل مهاجرت و جغرافيايي ويژگيهاي را مسكن و نفوس هاي

 ول ) قب سرشماري آخرين زمان يا و پيش سال ١٠ يا ٥ مثال ( معين تاريخ يك در اقامت محل قبلي، اقامت محل

 دهه يك در مهاجران جابجايي آخرين قبلي اقامت محل ، ١٣٥٧ سال از بعد هاي شماريسر همهدر  .اقامت مدت

 زمان يا و پيش سال ١٠ يا ٥ مثال(  معين تاريخ يك در اقامت محل سوال ولي .گيرد مي قرار پرسش مورد گذشته

 برآورد درست دهه يك مهاجران كل تعداد گرچه حالت اين در .شود نمي پرسيده)  قبل سرشماري آخرين

 بيش است ممكن افراد ساله ده دوره يك در و گيرد مي صورت مرحله چند در مهاجرت اغلب چون ولي ، وديشم

 مبدا و گردد مي ثبت سرشماري در فرد جابجايي آخرين به مربوط اطالعات باشند، نموده مهاجرت يكبار از

 شهر -روستا مهاجرت مثل مهاجرتي دارهايبر ميزان لذا .ماند مي باقي مجهول دوره ابتداي در مهاجر فرد اصلي

  .بود خواهد توجه قابل خطاي داراي و شد نخواهد برآورد درست سرشماري دو فاصله در استاني بين يا
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 ممكن شود، مي سوال گذشته سال ٥ يا ده در اقامت محل تغيير از سرشماري در چون كه است اين ديگر مشكل

 زمان از دقيقي سنجش مردم اينكه علت به دور، گذشته از وقايعي وردنآ خاطر به مورد در مردم از پرسش است

  .كند توليد نادرست هاي داده ندارند،

 آخرين زمان در افراد سكونت محل درباره سوال مهاجرت، هاي ميزان برآورد براي روش بهترين رسد مي نظر به

 وجود متحده اياالت و بريتانيا استراليا، در كه آنهايي نظير سرشماريها از بسياري در كه باشد قبل سرشماري

 پرسيده آن از پيش سال ٥ در مهاجران اقامت محل نيز ايران ١٣٥٥ سال سرشماري در .شود مي پرسيده دارند،

 پرسشنامه در روشنگر و كليدي سوال اين بعد به ١٣٦٥ سال از ها سرشماري تمامي در متاسفانه ولي .بود شده

  .ندارد وجود

 وجود مهاجرت هاي ميزان برآورد در نيز ديگري مشكالت ها، سرشماري در مهاجرت كليدي سوال بودن بر عالوه

 تغيير و مختلف هاي سرشماري در مهاجرت تعريف تغيير مهاجرت، به مربوط سواالت شكل تغيير دليل به و دارد

 به مهاجرت آمار از ادهاستف روستا و شهر و ها شهرستان استانها، مثل كشور داخل جغرافيايي هاي محدوده

  .شود مي رو به رو مشكل با زمان طي آن مقايسه و زماني سري صورت
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 مهاجرت خصوص در ١٣٩٥ سرشماري هاي يافته  

 محل نفر هزار ٣٠٠ و ميليون ٤ ، ١٣٩٥ تا ١٣٩٠ ساله ٥ دوره در كه ميدهد نشان ١٣٩٥ سال سرشماري نتايج

 جمعيت كل از مهاجران سهم دوره اين در .اند شده وارد كشور به يا اند هداد تغيير كشور داخل در را خود اقامت

 از آنان سهم و هزارنفر ٥٣٥ و ميليون ٥ ، ١٣٨٥  -٩٠ دوره در مهاجران كل تعداد .است بوده درصد ٣٨/٥ كشور

 تعداد كل از نفر هزار ٢٠٠ و ميليون يك از بيش اخير دوره در .است بوده درصد ٣٦/٧ كشور جمعيت كل

 سهم در كاهشي روند اين .است يافته كاهش درصد ٢ نيز جمعيت كل از آنان سهم و شده كاسته مهاجران

  .شود مي مشاهده بعد به ١٣٦٥ سال از مهاجران،

 اين سهم .اند كرده مكان نقل ديگر استان به استاني از مهاجران كل درصد ٤٨ يا مهاجران از نفر ميليون ٢ حدود

-٩٠ دوره برخالف استاني بين مهاجران سهم اخير دوره در و بوده درصد ٣٦ قبلي لهسا ٥ دوره در مهاجران

 جابجايي فاصله بر كه است آن نشانگر و دهد مي نشان افزايش درصد ١٢ داشته، كاهشي روند كه ١٣٦٥

 شده جا جابه خود زندگي محل هاي استان داخل در مهاجران از نفر ميليون ٢ حدود .است شده افزوده مهاجران

 ) مهاجران كل درصد ٦/٢د ( ان شده وارد كشور به خارج از نفر هزار ١١١ .اند كرده انتخاب جديد سكونت محل و

 ٦٠٨ و روستا به شهر از نفر هزار ٥٠٧ ، ١٣٩٠-٩٥ دوره در. اند نكرده اظهار را خود قبلي اقامت محل نيز بقيه و

 روستا مهاجران تفاضل از كه شهرها به روستاييان هاجرتم خالص .اند نموده مهاجرت شهر به روستا از نفر هزار

 هاي دهه برخالف كه دهد مي نشان آمار .است بوده نفر هزار - ١٠١ آيد، مي دست به روستا به شهر و شهر به

 روستاها به بيشتر ها شهري و شده منفي شهر به روستا از مهاجرت خالص بعد به ١٣٨٥ سال از پيشين،

 افزايش نفر ميليون ٧/٢ ساله، ٥ دوره اين در كشور شهرنشين جمعيت گرچه .آن بالعكس تا اند كرده مهاجرت

 تعداد شدن تبديل .است نداشته شهرنشين جمعيت افزايش در نقشي شهرها به روستاييان مهاجرت ولي، يافته

 در شهرنشيني ضريب افزايش اصلي دليل تواند مي شهر، به روستايي محدوده الحاق و شهر به روستاها از زيادي

  .باشد كشور
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 ي مهاجرانيتساختار سني و جنس  

ميليون نفر از مهاجران مرد و  ٢/٢نشان ميدهد كه  ١٣٩٠-٩٥ي مهاجران در دوره يتبررسي ساختار سني و جنس

درصد بوده  ٣/٥درصد و براي زنان ٥/٥يليون نفر زن بوده اند و نسبت مردان مهاجر به كل جمعيت مردان م ١/٢

  .ابر اين ميزان مهاجرت مردان و زنان در كشور بسيار به هم نزديك شده استبن .است

سالگي در بين زنان و مردان در باالترين  ٢٠-٣٤مشاهده مي گردد كه حجم مهاجران در سنين  زيردر نمودار 

ه كل جمعيت مردان مهاجر بنسبت  .ميليون نفر از مهاجران در اين سنين قرار داشته اند ٩/١ميزان قرار دارد و 

نسبت  .درصد بوده است ٧/١٠ درصد و براي زنان ٣/٩سالگي در باالترين ميزان و برابر  ٢٠-٢٤آنان در سنين 

درصد بوده و در دوره اخير  ١٢حدود  ١٣٨٥-٩٠ساله در دوره  ٢٠-٢٤مهاجران به كل جمعيت براي زنان و مردان 

دهه گذشته، نسبت زنان مهاجر به جمعيت آنان در سنين  عالوه بر اين براي اولين بار در چند .كاهش يافته است

 .سالگي، از مردان پيشي گرفته است ٢٠-٢٤
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  ١٣٩٠ - ٩٥نمودار ساختار سني و جنسي مهاجران وارد شده در دوره 

  

  مقايسه استان ها از بعد خالص مهاجرت 

استاني است كه از تفاضل تعداد يك شاخص اصلي براي مقايسه استان ها از بعد مهاجرت، تعداد خالص مهاجران 

اگر خالص مهاجرت مثبت باشد،  .مهاجران وارد شده به استان و مهاجران خارج شده از استان بدست مي آيد

   .استان مهاجرپذير است و اگر خالص مهاجرت منفي باشد، استان مهاجر فرست است

 ١٣٩٠ - ٩٥نمودار خالص مهاجرت استاني در دوره 
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پس  .هزار نفر، مهاجرپذيرترين استان كشور بوده است ٢١٦استان تهران با خالص مهاجرت  ١٣٩٠ -٩٥در دوره 

پس  .هزار نفر بيشترين مهاجرپذيري را در كشور داشته است ١٠١از استان تهران، استان البرز با خالص مهاجرت 

يالن، خراسان رضوي و از اين دو استان به ترتيب استان هاي يزد، اصفهان، سمنان، قم، هرمزگان، بوشهر، گ

  .مازندران استانهاي مهاجرپذير كشور بوده اند و بقيه استانها همگي مهاجر فرست بوده اند

هزار نفر  - ٦٥و   -٧٦،  -٧٩،  -١٤٥استانهاي آذربايجان شرقي، خوزستان، چهارمحال بختياري و لرستان با 

به آنكه تاثير تعداد مهاجران با توجه به حجم با توجه د. خالص مهاجرت، بيشترين مهاجر فرستي را داشته ان

م تعداد خالص مهاجرت در يجمعيت استان بيشتر آشكار مي شود، به شاخص نسبت خالص مهاجرت كه از تقس

 .بدست مي آيد نيز توجه مي گردد) ١٣٩٥سال (ساله به جمعيت استان در سرشماري انتهاي دوره  ٥دوره 

  ١٣٩٠ – ٩٥در دوره نمودار نسبت خالص مهاجرت استاني 

  

به ترتيب استانهاي سمنان، البرز، يزد، قم، تهران، بوشهر و هرمزگان بيشترين نسبت خالص  ١٣٩٠ -٩٥در دوره 

درصد،  ٨در اين دوره استان چهارمحال و بختياري با بيش از  .را دارا بوده اند بيش از يك درصد) مهاجرپذيري (

پس از آن استانهاي آذربايجان شرقي، لرستان، ايالم،  .ا بوده استبيشترين نسبت خالص مهاجر فرستي را دار

نسبت  زيردر نمودار   .خراسان شمالي، همدان و كرمانشاه بيشترين نسبت خالص مهاجر فرستي را دارا بوده اند
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در اين  .(دوره دوم) مقايسه شده اند ١٣٩٠ -٩٥و  (دوره اول) ١٣٨٥ -٩٠خالص مهاجرت استانها در دو دوره 

نمودار مشاهده مي گردد كه نسبت خالص مهاجرت برخي از استانها در اين دو دوره متوالي تفاوت فاحشي نموده 

درصد رسيده   -٨درصد در دوره اول به  - ٣/١براي مثال، نسبت خالص مهاجرت چهارمحال و بختياري از  .است

در دوره اول اندكي مهاجرپذير بوده  استان آذربايجان شرقي كه .و مهاجر فرستي آن به شدت تشديد شده است

استان خراسان شمالي و جنوبي كه در دوره اول  .در دوره دوم، دومين استان مهاجر فرست كشور شده است

استان گلستان نيز كه در دوره اول مهاجرپذير بوده، در  .مهاجرپذير بوده اند، در دوره دوم مهاجر فرست شده اند

برابر دوره  ٢نسبت مهاجر فرستي استان لرستان نيز در دوره دوم بيش از  .دوره دوم مهاجر فرست شده است

  .اول شده است

 واين آمارها نشان مي دهد كه استانهاي توسعه يافته مركزي شامل تهران، البرز، سمنان، يزد، قم و اصفهان، د

وي در كل دوره دهساله استان جنوبي بوشهر و هرمزگان و دو استان شمالي گيالن و مازندران، و خراسان رض

(  بالعكس استانهاي غربي كشور مثل چهارمحال و بختياري، آذربايجان شرقي  .مهاجرپذير بوده اند ١٣٨٥ -٩٥

، خوزستان، لرستان، همدان، كرمانشاه، اردبيل، كردستان، ايالم، كهگيلويه و ) اندكي مهاجر پذير ٨٥-٩٠در 

مهاجر  ١٣٩٠-٩٥بلوچستان مهاجرفرست بوده و در دوره  بويراحمد و استان خراسان شمالي و سيستان و

   .افزايش يافته است ١٣٨٥ -٩٠فرستي اين استانها نسبت به دوره قبلي يا سالهاي 

 ١٣٨٥ – ٩٠و   ١٣٩٠ – ٩٥نمودار مقايسه نسبت خالص مهاجرت استان ها در دو دوره 




