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 تقدته
مهاااااجرت 1یکاااای از پدیاااادههای جمعیااااتی،
اقتصادی و اجتماعی اساک و باه همیان دلیال
نارشهای مرتلفی ناسبک باه آ ،وجاود دارد.
تحلیل مهاجرت در جمعیکشناسی معووف به
آثار و پیامدهای مستضیم و غایر ماستضیم آ ،از
نظاار جمعیااتی اساااک .دیاادگاههای مهااااجرت

ندارد .اورت .ا  .لای ا 1۹۶۶عوامال مؤثار

مهاااااجرت در لاکنامااااهی جمعیکشناساااای

بااه مهاااجرت را در  4گااروه کلاای طبضهبناادی

ساااازما ،ملااال چنیااان تعریاااف شاااده اساااک

میکند

»مهاااجرت شااکلی از تحااارک جارا یااایی یاااا
2

.1عواملاای کااه بااا ااوزهی »مباادو مهاااجرت«
ارتبات دارند

3

.2عواملاای کااه بااا محاال »مضااصد مهاااجرت«
مرتبط اسک

نسبک باه تعریاف ،علال و انایزههاا متفااوت

.3عوامل اموانو مداخلهگر ابازدارنده

اساااک .باااا تأ کیاااد بااار جنباااههای اقتاااصادی،

.4عوامل شرصی.

مهااااجرت بهراااورت عامااال بازدارناااده یاااا
برانایزناادهی رشااد و توسااعه در میآیااد ،ااال
آنکه از دید مسائل اجتمااعی چاوناای جاذ
و ساااااااازگاری مهااااااااجرا ،،تفاوتهاااااااا و
هماهنایهاای رهناای آناا ،باا ماردم منوضاه
اهمیاااک مییاباااد و جنباااههای اقتاااصادی آ،
کمرن تر میشود.
مهااااجرت میتواناااد تعاااداد ،ترکیااا

سااانی و

جنسی جمعیک مبادو و مضاصد را دساکخوش
تاییرات کند و از یاک آساتانهی سانی شاروع
میشود که این آستانهی سنی ارتبات زیادی باا
سن شروع کار و عالیک دارد .در تحلیل علال
و نتای مهاجرتها موالعاات زیاادی راورت
گر ته ،ولی قاعدهای منس م برای آ،ها وجاود

پس مهاجرت نوعی انترا

تحااارک مکاااانی اساااک کاااه بیااان دو وا اااد
جارا یاااایی راااورت میگااایرد ،ایااان تحااارک
جارا یااایی تایاایر اقامتااااه از مباادو یااا محاال
رکک به مضصد یا محل ورود اساک .اینگوناه
مهاجرتها را مهااجرت دائام میگویناد و بایاد
آ ،را از اشااکال دیااار رکااات جمعیااک کااه
متاایمن تایاایر دائماای محاال اقامااک نیااسک،

و گازینش اساک.

این گزینش ممکن اسک ،در مر لاهی اول ،باه
عوامل مثباک در مضاصد و یاا گریاز از عوامال

تفکیک کرد« اهفتهنامهی برنامه. 13۱۹ ،

 زهد تهیج ع

منفاای در مباادو پاسااخ دهااد ااوباارای13۷۱ ،

در جاادول  1توزیااو مهاااجرا ،باار ااس

. ۷1

سنی و جنس در سال  13۹۱ارائه شاده اساک

در این مضاله و عیک مهاجرتهای اساتانی از
جهات مرتلف با استفاده از دادههاای ارال
از سرشماری سال  13۹۱بررسی شده اسک.

 تعی خف تهیج ع
در رهن

دهردا مهااجرت باه معناای »تارک

دیار گفتن و در مکا ،دیار اقامک کرد «،آماده
اسک ادهردا. 13۱2 ،

ریا ای وآ د وشج ی درتا ی تر ی اسا آ د وشرا آز د

گااروه

که در م موع در ارلهی سالهای  13۹۱تاا
 ،13۹۱بااااه تعااااداد  4٬3۱۱٬۹۱۱مهاااااجرت
ان ااام شااده کااه از ایاان تعااداد2٬21۱٬3۱۷ ،
مهاااجر ماارد و  2٬۱۹۱٬۶۱1مهاااجر ز ،بااوده
اسک .این نتای نشا ،میدهد که در ارالهی
ساااالهای  13۹۱تاااا  13۹۱باااه طاااور کلااای
مهاجرتهای ان ام گر ته توسط ماردا ،بیاش
از زنا ،بوده و نسبک جنسی در بین مهااجرا،
برابر  1۱۶اسک.

یمآ ر ا یل م ر ت ی ا

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

۳۸

جدز  :1توزیو مهاجرا ،بر س
شر

گروه سنی و جنس در سال 13۹۱

تحااااصیالت و یااااا

توسااط مااردا ،و  33۷٬۶۱۱مهاااجرت توسااط

ازدوات اسااااک .در

زنا ،به وقوع پیوسته اسک .ایان ارقاام ناشا،

رتبهی بعادی گاروه

میدهد زنا ،در این ردهی سانی مهاجرتهاای

سااانی  2۱تاااا 24

بیشتری ان اام دادهاناد کاه عماده دمیال آ ،را

سااااله باااا تعاااداد

میتوا ،باه عواملای چاو ،تحاصیل ،ازدوات و

 ۶3۹٬۱2۱مهاجاار

مهاااجرت بااه تبااو همااسر ،دسااتیابی بااه ر اااه و

بیشتاااارین سااااهم

زندگی بهتر در بیان زناا ،ناسبک داد .در گاروه
ساانی  ۷۱ساااله و بیشتاار ناایز شاااهد زوناای

مرد و ز،

مرد

ز،

4٬3۱۱٬۹۱۱

2٬21۱٬3۱۷

2٬۱۹۱٬۶۱1

 ۱-4ساله

241٬221

124٬2۹۱

11۶٬۹31

 ۱-۹ساله

33۷٬۶۷۷

1۷3٬۹۶۶

1۶3٬۷11

 1۱-14ساله

2۷۱٬2۱۷

143٬4۱۷

134٬۱3۱

 1۱-1۹ساله

413٬3۱۱

222٬۹3۷

1۹۱٬41۱

 2۱-24ساله

۶3۹٬۱2۱

3۱2٬22۱

33۷٬۶۱۱

 2۱-2۹ساله

۶۱3٬۱2۱

3۱۶٬۱2۹

34۶٬۶۹1

مهاااجرا ،را دارنااد

 3۱-34ساله

۱۹۹٬۶۱۶

3۱۱٬1۷۱

2۹1٬۱۱۱

 3۱-3۹ساله

4۱4٬3۱۱

22۱٬1۷۹

1۱4٬2۱1

و در رتبااهی سااوم

تعداد مهاجرت ان ام گر ته توسط زنا ،نسبک

 4۱-44ساله

2۱2٬3۷۷

143٬۶2۷

1۱۱٬۷۱۱

نیز مهااجرا ،گاروه

بااه مااردا ،هااستیم .بااه غاایر از سااه گااروه ساانی

 4۱-4۹ساله

1۷2٬124

۹۷٬۱2۱

۷4٬۱۹۹

سااانی  3۱تاااا 34

بررسااای شاااده در تماااامی گروههاااای سااانی،

 ۱۱-۱4ساله

111٬۱۱۱

۶2٬۶۶۱

4۱٬423

سااااله باااا تعاااداد

مهاجرت در بین مردا ،بیاش از زناا ،رخ داده

 ۱۱-۱۹ساله

۷۶٬۱32

41٬۱۱۱

34٬22۷

 ۱۹۹٬۶۱۶مهاجاار

اسک.

 ۶۱-۶4ساله

4۹٬4۱۱

2۶٬۷۷۹

22٬۶2۹

قاارار دارنااد .ایاان

 ۶۱-۶۹ساله

2۱٬1۱3

14٬32۱

13٬۱۶3

 ۷۱-۷4ساله

1۷٬۱۱1

۱٬۶12

۱٬43۹

نتااااااای نااااااشا،

 ۷۱ساله و بيشتر

2۶٬۷۷4

12٬۹۹3

13٬۷۱1

کل

تأ ذ د د کی :مرکز آمار ایراwww.amar.org.ir ،

شکل  1مهاجرتهای ان اام گر تاه بهتفکیاک
گروههااای ساانی پن ا ساااله را نااشا ،میدهااد.
هماناونه که در شکل نشا ،داده شاده در ساال
 13۹۱بیشترین مهااجرت در گاروه سانی 2۱
تا  2۹ساله ان ام گر ته اسک .باا توجاه ارقاام
مناااادرت در جاااادول  1ایاااان مضاااادار براباااار
 ۶۱3٬۱2۱اسااک کااه دملااک باار جااوا ،بااود،
مهاااااااجرا ،دارد ،زیاااااارا در ایاااااان ساااااانین
مهاجرتهای راورت گر تاه بیشتار باه دلیال
ان اااام کاااار یاااا جاااست وی شاااال ،اداماااهی

میدهاااااااد کاااااااه
مهاجرتهاااااااااای
ان ااااام گر تااااه در
ساااااااااااال 13۹۱

بیشتااار در سااانین  2۱تاااا  34سااااله رخ داده
اسک.
اطالعاااات موجاااود در شاااکل  2مهااااجرا ،را
بهتفکیک گروه سانی در بیان دو جناس ناشا،
میدهاااد .طبااا ایااان شاااکل در ردهی سااانی
 2۹-2۱ساااله ،مهااااجرت رااورت گر تاااه در
میا ،زنا ،بیشتار از ماردا ،باوده اساک کاه از
بیاان ۶۱3٬۱2۱مهاااجرت ان ااام شااده در ایاان
گروه سانی 3۱۶٬۱2۹ ،مهااجرت توساط ماردا،
و  34۶٬۶۹1مهاااجرت توسااط زنااا ،رااورت
گر تاااااااه اساااااااک.
مهاااااجرت در گااااروه
ساانی  24-2۱ساااله
نااایز در میاااا ،زناااا،
بیشتر از مردا ،بوده
اسک که در این گروه
ساانی ،از ۶3۹٬۱2۱
مهاجرت ان ام شده،

شرل  :1توزیو مهاجرا ،بهتفکیک گروه سنی پن ساله در سال 13۹۱

تأ ذ د د کی :محاسبات محض
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آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

 3۱2٬22۱مهاجرت

در شاااکل  3و اااعیک مهاجرپاااذیری در بیااان
استا،های کشور نشا ،داده شاده اساک .باا در
نظر گر تن

م و تعداد مهاجرا ،وارد شده از

ساااایر اساااتا،ها و جاباااهجا شاااده در داخااال
استا،ها میتوا ،گفک که استا ،تهرا ،در بین
اساااتا،های کاااشور دارای بیشتااارین تعاااداد
مهاجر بوده و تعداد مهاجرا ،وارد شده از سایر
استا،ها و جابهجا شاده در داخال ایان اساتا،
برابار  ۱44٬۹2۱نفار اساک .از دمیال عمادهی
مهااااجرت در اساااتا ،تهااارا ،را میتاااوا ،باااه
اسااتضرار پایترااک ،وجااود ررااکهای شااالی
بیشتر و هم نین قرار داشتن باهعنوا ،قوا
تحصیلی-آموزشی کشور اشاره کرد .پاس از آ،
استا ،خراسا ،ر وی با تعاداد مهااجرا ،وارد
شده و جابهجا شده در داخل ایان اساتا ،برابار
 314٬۱۱۹نفاار در رتبااهی دوم مهاااجرت قاارار
دارد .در رتبااهی بعاادی ،اسااتا ،اراافها ،قاارار
دارد کااه تعااداد مهاااجرا ،وارد شااده و جابهجااا
شده در داخل این استا ،برابار  2۹۹٬2۱4نفار
بااوده کااه شاااید دلیاال آ ،را بتااوا ،بااه جاابااهی
رانعتی و تااریری ایان اساتا ،ناسبک داد .بااا
توجه باه شاکل  3در میاا ،اساتا،های کاشور،
اسااتا ،ایااالم بااا تعااداد مهاااجرا ،وارد شااده و
جاباااهجا شاااده در داخااال ایااان اساااتا ،برابااار

 2۹٬1۱4نفاار ،بااهعنوا ،اسااتانی بااا کمتریاان
تعداد مهاجرا ،قرار دارد.
با در نظر گر تن جمعیاک و محاسابهی درراد
مهاجرت هر استا ،،و عیک ناسبی مهااجرت
در استا،های کشور متفاوت جلاوه میکناد .در
شکل  4دررد مهاجرا ،نسبک به جمعیاک آ،
استا ،نشا ،داده شده اسک .مواب این شکل

شرل  -۲مهاجرا ،بهتفکیک گروه سنی و جنسی در سال 13۹۱

مااشاهده میشااود ،اسااتا ،ساامنا ،بااا جمعیااک
 ۷۱2٬3۶۱نفر و تعاداد مهااجرا ،وارد شاده و
جابهجا شده برابر  ۷1٬4۶۱نفار دارای 1۱٫1۷

تأ ذ د د کی :محاسبات محض

دررد

هزار نفر

دررد ،رتبهی اول بیشترین مهااجرت ناسبک
باااه جمعیاااک آ ،اساااتا ،را دارد .پاااس از آ،
اسااتا ،الاابرز بااا جمعیااک  2٬۷12٬4۱۱نفاار و
تعداد مهاجرا ،وارد شده و جاباهجا شاده برابار
 2۶۱٬4۶3نفر دارای  ۹٫۶۱دررد رتباهی دوم
مهاااجرت نااسبک بااه جمعیااک آ ،اسااتا ،قاارار
دارد و بعااد از آ ،اسااتا ،خراسااا ،جنوباای بااا
جمعیک  ۷۶۱٬۱۹۱نفر و تعداد مهااجرا ،وارد
شده و جابهجا شاده برابار  ۶2٬3۶۱نفار دارای
 ۱٫11دررد رتبهی ساوم مهااجرت ناسبک باه
جمعیک آ ،استا ،اسک .با توجاه باه شاکل 4
در میا ،استا،های کاشور ،اساتا ،سیاستا ،و
بلوچااستا ،بااا جمعیااک  2٬۷۷۱٬۱14نفاار و
تعداد مهاجرا ،وارد شده و جاباهجا شاده برابار
بااا  ۱2٬۷۱3نفاار دارای  2٫۹۱دررااد بااهعنوا،
استانی با کمترین مهاجرت نسبک به جمعیاک
استا ،قرار دارد.
با توجه به بررسایهای ان اام گر تاه ماشری
میشود که استا ،تهرا ،در ارالهی ساالهای
 13۹۱تااا  13۹۱بیشتاارین تعااداد مهاااجرا،
بین استانی را در خاود پاذیرا باوده اساک و باا

شرل :4دررد مهاجرا ،نسبک به جمعیک هر یک
از استا،های کشور در سال 13۹۱

شرل  :۳مهاجرا ،وارد شده و جابهجا شده در

داخل هریک ازاستا،های کشور در سال 13۹۱

تأ ذ د د کی :محاسبات محض

اختالف زیاادی ناسبک باه ساایر اساتا،ها ،در
رتبااهی اول قاارار دارد .در شااکل  ۱و ااعیک

نزدیکی جارا یایی و هم نین سهولک ر اک و

دارد .پاااس از آ ،اساااتا ،همااادا ،باااا تعاااداد

مهاجر رستی استا،های کشور به استا ،تهرا،

آمااد بااه تهاارا ،و بااالعکس بیشتاارین تعااداد

 33٬۶4۱مهااااجر باااهعنوا ،ساااومین اساااتا،

نشا ،داده شده اسک .مواب این شکل استا،

مهاجر رستی را در بیان اساتا،های کاشور باه

مهاجر رسک به استا ،تهرا ،و استا ،خراسا،

البرز دارای بیشتارین تعاداد مهاجر رساتی باه

این استا ،داراسک .اساتا ،لرساتا ،باه لحاا

ر ااوی بااا تعااداد  33٬414مهاااجر بااهعنوا،

استا ،تهرا ،اسک که این رقام برابار ۱۱٬۱۱۱

و عیک مهاجر رستی ،دومین رتبه را در بیان

چهارمین استا ،مهاجر رسک به اساتا ،تهارا،

مهاجر اسک .به عبارتی اساتا ،الابرز باه دلیال

اسااتا،های کااشور بااا تعااداد  41٬13۶مهاجاار

قرار دارد .هم نین شکل  ۱نشا ،میدهاد کاه

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱
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بین مردا ،بیش از زنا ،رورت گر ته اسک و
بررساایها اااکی از مهاااجرت بیشتاار در بیاان
سنین  2۱تا  34ساله اساک .هم نیان دادههاا
نااشا ،میدهااد مهاااجرت در گروههااای ساانی
 24-2۱و  2۹-2۱ساله در میاا ،زناا ،بیاش
از ماااردا ،اتفاااا ا تااااده اساااک .و اااعیک
مهاااجرت بااا در نظاار گاار تن

اام و تعااداد

آ ،وارد شدهاند و در آ ،اقامک گزیدهاند.
خانوارها طی ارالهی دو سرشاماری متوالای از آ،
گزیدهاند.

محاسااابهی درراااد مهااااجرت هااار اساااتا،،

اوبااارای ،ا  .ا 13۷۱مهااااجرت ،شهرناااشینی و
توسعه ،ترجمهی رهن ارشااد ،تهارا ،انتاشارات
سازما ،بینالمللی کار.

نشا ،میدهد کاه اساتا،های سامنا ،،الابرز و

دهراادا ،علاای اکاابر ا ، 13۱2لاکنامااهی دهراادا،
تهرا ،مؤسسه انتشارات و چاه دانشااه تهرا.،

جمعیااک اسااتانی را دارا هااستند .در پایااا ،بااه

و ماسکن،

ااس

اام و تعااداد مهاااجرا ،واردشااده از

سایر استا،ها و جابهجایی در داخال اساتا،ها
بااهعنوا ،مهاجرپااذیرترین اسااتا ،کااشور نااشا،
میدهد که این استا ،به ترتیا

از اساتا،های

الاابرز ،لرساااتا ،،هماادا ،و خراساااا ،ر اااوی
بیشترین مهاجر را پذیرا بوده اسک.

اسااک و پااس از آ ،اسااتا،های چهارمحااال و

توضاحیع

برتیاری با  2٬۷۱۱مهاجر و استا ،بوشاهر باا
 3٬4۱2مهاجر قرار دارند.

 1چنان ااه جابااهجایی جمعیااک در داخاال مرزهااای

 هکاجه ا ر

داخلی مینامند که در این مضاله منظور از مهاجرت،

سیاساای یااک کااشور ان ااام شااود آ ،را مهاااجرت
مهاجرت داخلی اسک.

اقتصادی و اجتماعی تلضای میشاود کاه آثاار و
پیامدهای آ ،بر جامعه به طور ماستضیم و غیار
مستضیم مشهود اسک .در این گزارش و اعیک
مهاجرتهااای اسااتانی از جهااات مرتلااف در
سااال  13۹۱-13۹۱بااا اسااتفاده از دادههااای
ارل از سرشماری سال  13۹۱بررسی شاد.
نتای بررسی نشا ،داد مهاجرت ان ام شده در
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خانوارها طی ارلهی بین دو سرشماری متوالی باه

اساااتانی را در بیااان اساااتا،های کاااشور دارا

بررسی و عیک مهاجرپذیری استا ،تهارا ،بار

مهاجرت بهعنوا ،یکی از پدیدههای جمعیاتی،

 4به استا ،،شاهر یاا آباادی کاه دساتهای از اعایای

تیع

خراسا ،جنوبی بیشترین نسبک مهااجرا ،باه

مهاجر رسااتی ا 2٬124نفاار بااه اسااتا ،تهاارا،

آ ،وارد شده و در هما،جا سرشماری شدهاند.

اسااتا ،تهاارا ،،خراسااا ،ر ااوی و اراافها،

و عیک نسبی مهاجرت در اساتا،های کاشور

اسااتا ،کهکیلویااه و بویرا مااد دارای کمتریاان

 3منظور استا ،،شهر یا آبادی اسک که مهاجرا ،باه

خاااارت شاااده باشاااند و در اساااتانی دیاااار اقاماااک

هستند .هم نین با در نظار گار تن جمعیاک و

تأ ذ د د کی :محاسبات محض

مهاجرت میگویند.

مهاجرا ،واردشده از سایر اساتا،ها و جابهجاا

بیشتاارین مهاجرپااذیری و جابااهجایی داخاال

به استا ،تهرا ،طی سالهای  13۹۱تا 13۹۱

دورهی سرشماری به هر استا ،،شهر یا آیاادی مبادو

 ۱به استا ،،شاهر یاا آباادی کاه دساتهای از اعایای

شااده در داخاال اسااتا،ها نااشا ،میدهااد سااه

شرل  -5و عیک مهاجر رستی استا،های کشور

 2به محل اقامک قبلی مهاجرا ،وارد شاده طای هار

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماری نفو
سال .13۹۱

هفتهناماااهی برناماااه ا ، 13۱۹ااارورت اراااال
روشهااای تولیااد آمااار مهاااجرت در کااشور ،سااال
هشتم ،شمارهی .3۶۶

