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 چكيده

تغيير در ساختار جمعيت آن منطقه مهاجرت عامل افزايش و كاهش جمعيت در يك منطقه و باعث 

و محيط زيست  فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، زندگي شرايط نامطلوب به انسان شود. مهاجرت، واكنش مي

هاي  استان مرزي كرمانشاه از استان .است خود بوده زندگي مكان و تالش براي بهبود شرايط و جابجايي

هاي كشور تبادل  بوده و با بيشتر استانهاي اخير  پرجمعيت و مهاجرفرست غرب كشور طي دهه

هاي ديگر مهاجر فرستاده است. هدف اين  هاي ديگر مهاجر پذيرفته و به استان مهاجرتي داشته، از استان

باشد. روش تحقيق  هاي مهاجرتي استان مرزي كرمانشاه طي دو دهة اخير مي مقاله، بررسي روند و جريان

هاي مهاجرت استان مرزي  ـ تحليلي و مبتني بر تحليل ثانويه دادهدر اين مقاله، كمي از نوع توصيفي 

- 85دهد، طي دوره  ها نشان مي باشد. يافته مي 1395تا  1375كرمانشاه بر اساس سرشماري سالهاي 

هاي  هاي تهران و كردستان و طي دوره درصد از مهاجران خارج شده استان وارد استان 40حدود  1375

اند.  هاي تهران، البرز و كردستان شده ترتيب وارد استان صد از اين مهاجران بهدر 50، باالي 95-1385
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 هاي تهران و كردستان دارد. باالترين حجم و تبادل مهاجرتي با استان

  

ستي، استان هاجرفرمهاي مهاجرتي، ميزان خالص مهاجرت، مهاجرپذيري،  روند و جريان: واژگان كليدي

  مرزي كرمانشاه.

                                                
   Jadhami@iausdj.ac.irدانشگاه آزاد اسالمي، سنندج، ايران استاديار گروه علوم اجتماعي، واحد سنندج، . 1

مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت    شناسي دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه دانشجوي دكتراي جمعيت .2

   ghorban.hosseni@gmail.com. (نويسنده مسئول)كشور 

 آزاد اسالمي، كرمانشاه، ايران استاديار گروه علوم تربيتي، واحد كرمانشاه، دانشگاه. 3

 كارشناس ارشد جمعيت شناسي دانشگاه تهران.4



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٥٤

 

  

  مقدمه و بيان مسأله

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

مهاجرت و جابجايي جمعيتي نشانگر پويايي و ). 71: 1354 ديگران، و اماني( گيردمي انجام

تالش را براي خود محدود   تالش انسان است. انسانهايي كه در يك مكان جغرافيايي زمينه

مهاجرت و چگونگي  ).58: 1390نمايند (شمس و همكاران،  دانند، اقدام به مهاجرت مي مي

گذاران  ترين عواملي است كه سياست يتوزيع مجدد جمعيت در داخل كشور يكي از اساس

ز هاي جمعيتي و ني اجتماعي جامعه براي كنترل جمعيت و جهت دادن به جابجايي -اقتصادي

هاي دموگرافيك  بررسي  هاي اقتصادي به آن توجه دارند. در زمينة سوي قطب هدايت جمعيت به

نيز، تحقيق درباره تغييرات حاصل از مهاجرت در جمعيت هر منطقه بسيار ضروريست (مركز 

 بوده، جمعيت تحوالت و تغيير اصلي عامل چهار از يكي مهاجرت پديده). 1: 1386آمار ايران، 

 تغييرات بر عالوه تواندمي خود ماهيت دليل به و است دوگانه كاركردي با پويا ايپديده

 و كند ايجاد جمعيت ساختار و تعداد در نيز را مدتيكوتاه و سريع آثار طوالني، و درازمدت

 و شناخت و توجه. بياورد وجود به خود تأثير تحت هايجمعيت در را هاييتعادل عدم يا تعادل

 ميزان برآورد آن تبع به و سرزمين يك مختلف مناطق در جمعيت مهاجرت رسي دقيق تحليل

 باعث آينده نسل نيازهاي تأمين جهت آينده در آن جنسي و سني ساختار با آشنايي و جمعيت

  ).1380 زنجاني،(شوند  اجرا بيشتري اجرايي قدرت با ريزيبرنامه هرگونه كه شود مي

 در و نبوده دنيا تكنولوژيكي و جمعيتي تحوالت و اهجريان از كنار بر نيز ايران كشور

 اكثر با را مشتركي هايويژگي ها،مهاجرت ازجمله اجتماعي و اقتصادي مسائل از بسياري

 و قومي تاريخي، هايتفاوت دليل به حال، اين با. دهدمي نشان دنيا توسعه حال در كشورهاي

 هايتفاوت كشور، از منطقه هر سانيان و طبيعي اختصاصات نيز و ايران سرزمين فرهنگي

 تحليل و بررسي كه شود مي مشاهده مهاجرت پديدة در محتوايي و شكلي لحاظ از داريمعني

 جالليان و محمدي يگانه،( رسدمي نظر به ضروري ها ريزيبرنامه در گيريبهره  منظور به آن

1386 :91-90.(  

 همواره مختلف هايدوره در كه دهد مي ننشا كرمانشاه استان در  جمعيتي آمارهاي مطالعه

 ترك را خود زندگي  محيط همسايه هاي استان و اطراف و شهرهاي روستايي جمعيت از  بخشي

 روند اين. اندكرده برخوردارتر مهاجرت هاي استان و تهران به يا و شهر كرمانشاه به و كرده

 مواردي در بلكه نيافته كاهش تنها نه اخير سالهاي در كوچكتر شهرهاي ترك و روستاگريزي

 نخبگان متخصصان، ازجمله بيكار جوان نيروي از زيادي تعداد طوريكه به. است يافته نيز شدت

 و تحصيل ادامه مناسب، شغل و كار يافتن ازجمله متعددي داليل به دانشگاهي التحصيالن فارغ و

 موقت مهاجرت به ها، شهرستان به نسبت ها استان مراكز در مطلوب نسبتاً شرايط از مندي بهره

  اند. روي آورده دائم يا

...  و مواصالتي و جغرافيايي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هاي ويژگي نظر از ها از آنجا كه استان

 تأثيرگذار استان مهاجرفرستي و مهاجرپذيري مسأله در كه دارند همديگر با فاحش هايي تفاوت
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 چنانچه و داد قرار تحليل و بررسي مورد جداگانه را استان هر مهاجرت موضوع بايستي مي .است

 هايي گزارش شايد باشند، داشته ريزي برنامه استاني، و اي منطقه سطح در ريزان برنامه و مجريان

 تر دقيق ريزي برنامه به دسترس، در ارقام و آمار ها، گزارش ها، تحليل ديگر كنار در نوع اين از

ها و راهبردهايي با توجه به  دولت همواره با تنظيم سياستجا كه از آنهمچنين  .نمايد كمك

ها سعي در نگهداشت  استان  ها و تنگناهاي هر استان، در سند توسعه راز مهاجرتي، قابليتت

در سند توسعه  ها دارند. مهاجرتي استان هاي جمعيت، شدت بخشيدن و يا كاستن از جريان

هاي كشاورزي، گردشگري، صنايع و استفاده از  بخش استان كرمانشاه به مواردي چون توسعه

هاي استان در بخش خدمات برتر و همچنين توجه ويژه به توسعه كارآفريني در  ظرفيت

روستاها با توجه به نقش پررنگ روستاييان در توليد محصوالت كشاورزي اشاره شده است كه 

 اين در و نگاه اين بان باشد. ساز نگهداشت جمعيت استا محقق شدن اهداف و راهبردها زمينه

 شده وارد و شده خارج مهاجران وضعيت تحليل كرمانشاه، استان در را مهاجرت موضوع ارتباط،

 مسافت بعد مهاجرت، روند مهاجرت، بر تأثيرگذار عوامل و مهاجران مقصد مبدأ مراكز ارتباط و

 هاي نظريه پوشاني هم و يهمخوان آنان، مهاجرت علل و مهاجران هاي ويژگي و پيامد مهاجرت،

   .داد خواهيم قرار توجه مورد كرمانشاه استان در مهاجرت هاي ويژگي با را مهاجرت

تحقيق حاضر تالشي است تا ضمن به تصوير كشيدن وضعيت مهاجرت در استان بنابراين 

ل تا سا 1375هاي اين استان از سال هاي تأثيرگذار در مهاجرت كرمانشاه، به مهمترين مؤلفه

هاي  بپردازد. اهميت اين موضوع بدان دليل است كه: الف) استان كرمانشاه يكي از استان 1395

پهناور و پرجمعيت مرزي غرب كشور است؛ ب) جنگ تحميلي ايران و عراق كه باعث آوارگي 

هاي ديگر مهاجرت كنند؛ ج) باال  تعداد كثيري از مردم استان گرديد كه ناچار شدند به استان

نيافتگي و محروميت زياد استان نسبت به  رخ بيكاري استان در كل كشور؛ د) توسعهبودن ن

هاي بزرگ و پرجمعيت سبب شد كه استان كرمانشاه تبديل به استاني مهاجرفرست شود؛  استان

صورت گسترده انجام نشده  ه) مطالعات معدودي با تمركز بر روي مهاجرت اين استان مرزي به

هاي مهاجرتي استان  ين را بر آن داشت تا به مطالعه روند و جرياناست. اين داليل محقق

) روند رشد جمعيت استان 1كرمانشاه بپردازند و در پي پاسخگويي به اين سؤاالت باشند كه: 

) ساختار سني استان به چه صورتي است و مهاجرت 2طي دو دهة اخير به چه صورتي است؟ 

) درصد شهرنشيني و روستانشيني و تراكم 3دارد؟  هاي سني وجود بيشتر در بين كدام گروه

هاي مهاجرتي استان كرمانشاه طي دو دهة اخير به چه  ) جريان4جمعيت استان چگونه است؟ 

) علت مهاجرت طي دو دهة اخير در مناطق شهري و روستايي و كل استان به 5صورتي است؟ 

  چه صورتي است؟.

  مباني نظري

داليل و پيامدهاي مهاجرت استوار است و در خصوص داليل بر تبيين  كاركردگرايي نظريه

كند كه تمام نيازهاي اجتماعي در چارچوبي از نظام اجتماعي  مهاجرت بر اين فرض تأكيد مي

توانند آنها را  شود. كنشگران در اين نظام به نيازهايي باور دارند كه در آن نظام نمي آموخته مي
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هاي اجتماعي و كنشگران هرگز در طول زمان ايستا  نظامبرآورده سازند؛ زيرا خصايص ساختن 

از آنجا كه نيازهاي اجتماعي  ،هاي روستاييان عقيده دارد نيستند. اين ديدگاه در توجيه مهاجرت

شود و در تعدادي از شهرها پاسخي صحيح براي آنها  هاي روستايي برآورده نمي افراد در محيط

شود و  ادل ميان جوامع روستايي و شهري ايجاد مياي عدم تع وجود دارد، از اينرو گونه

زنند؛ بنابراين از ديدگاه اين نظريه،  روستاييان براي برآورد نيازهاي خود دست به مهاجرت مي

 هاي اقتصادي و اجتماعي موجود بين مناطق شهري، ناشي از عدم تعادل –مهاجرت روستا 

  ).55: 1371 (تقوي، است مختلف

نگرانه است و عوامل را در درون  ف نظريه كاركردگرايي كه دروننظريه وابستگي، برخال

نگرانه دارند و عوامل مهاجرت را در بيرون  كند، نگاه برون مناطق مهاجرفرست جستجو مي

دانند،  نمايد و علل و پيامدهاي مهاجرت را در ارتباط با هم مي مناطق مهاجرفرست جستجو مي

ابرابر با يكديگر ارتباط متقابل دارند و يكديگر را تقويت زيرا از نظر آنها مهاجرت و توسعه ن

هاي  پردازان وابستگي در بحث مهاجرت، عدم توسعه را در نظر داشته و تحليل كنند. نظريه مي

اند و معتقدند مهاجرت از طرفي معلول توسعه نابرابر است و از  خود را در ارتباط با آن ارائه كرده

يافتگي توجه نمود و در اين  رابري. ابتدا بايد به مسأله توسعهطرفي عامل گسترش تعميق ناب

هاي جامعه را در نظر گرفت. مهاجرت عامل تقويت  رابطه نابرابري ساختي و مكاني ميان بخش

هاي منطقه  نيافتگي منطقه مهاجرفرست و از طرفي عامل ايجاد و تشديد نارضايتي توسعه

  ).1368زاده،  مهاجرپذير است (لهسائي

ريه مرحله دايره زندگي مبني بر اين فرض است كه مهاجرت در مراحل خاصي در نظ

اند  كار شده و يا ازدواج كرده افتد. براي مثال، جواناني كه تازه وارد نيروي زندگي افراد اتفاق مي

در زمينه روابط بين سن و تمايل به مهاجرت  1موتو باشند. گايل براي مهاجرت مستعدتر مي

سالگي به آرامي شروع شده و  15هاي طوالني مدت از سن  احتمال شروع مهاجرتنشان داد كه 

شود كه ممكن است اين  ها را شامل مي درصد مهاجرت 30سالگي حدود  35- 39در بين سنين 

اند كه  نشان داده 2وود و هانت  ). گرين94: 1988موتو،  نسبت حتي باالتر هم برود (گايل

هاي مهاجرت  ح دستمزد يا درآمد، در تعيين كردن جريانهاي اشتغال نسبت به سط ميزان

  ). 1984وود و هانت،   بيشتر مهم هستند (گرين

درآمد «سازي  مبناي هدف بيشينه نيز معتقد است كه هر مهاجر بالقوه، بر  3تودارو

 گيري دو عامل اقتصادي اصولي نقش گيرد كه به شهر برود يا نه. در اين تصميم تصميم مي

دارند: اولي به تفاوت و نابرابري واقعي موجود بين دستمزد در شهر و روستا مربوط است كه 

وجود آمده است. دومين عنصر اصلي،  هاي آموزش كارگران به هاي متفاوت و دوره دليل مهارت به

الگوي مزبور و مهمترين قسمت آن كه در ساير الگوهاي مهاجرت از روستا به شهر نيست، 

  ). 1971آوردن شغل شهري است (تودارو،  دست مال موفقيت يك مهاجر در بهميزان احت

                                                
1. Guilmoto  

2. Greenwood & Hunt  

3. Todaro 
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  است كه در دهه 2فايده) الري ساستاد -(تئوري هزينه 1نظريه ديگر نظريه سرمايه انساني

براي تحليل مهاجرت بكار گرفته شد، اين نگرش با تلقي مهارت و تخصص انسان  1960

پردازد. طبق نظريه ساستاد،  ضاي كار، به تحليل مهاجرت ميعنوان كااليي در بازار عرضه و تقا به

هاي  عالوه هزينه واقعي مهاجرت مانند هزينه در مبدا به گيرد كه درآمد مهاجرت زماني انجام مي

هاي اطالعات و تحقيق  نقل، مسكن و غيره)، هزينه و  پولي مستقيم ناشي از مسافرت (حمل 

هاي فرصت (كنار گذاشتن  دست آوردن آنها)، هزينه و به هاي موجود (زمان، پول، شناسايي شغل

هاي روحي (ترك محيط   كند) و هزينه خاطر كار، مسافرت و تحقيق مي كه به درآمد در حالي

صورت حتي  كمتر از درآمد قابل انتظار) باشد. در غير اين آشنا و حركت به يك محيط غريب

گيرد  در مبدأ باشد باز هم مهاجرتي صورت نمي بيش از درآمد ،اگر درآمد قابل انتظار در مقصد

  ). 1380(زنجاني،

نيز بيانگر آن است عواملي كه در تصميم به انجام  ،لي اورت» جاذبه و دافعه«نظريه 

) 2) عواملي كه با حوزه مبدأ ارتباط دارد؛ 1اند:  چهار دسته ،شوند مهاجرت و فرآيند آن وارد مي

) عوامل شخصي. در هر حوزه 4) موانع بازدارنده؛ و 3دارد؛ عواملي كه با حوزه مقصد ارتباط 

عوامل متعددي در جذب افراد در آن حوزه مؤثر بوده و عوامل ديگري موجب دفع افراد از آن 

 ). 61: 1368زاده،  گردد (لهسائي حوزه مي

 حاكم برآن خاص قانوني نيست، بلكه اتفاقي مهاجرت كه معتقد است ،همچنين راونشتاين

 مهاجران و مسافت: اكثر كرده: الف) مهاجرت بحث آن درباره كه راونشتاين قوانيني است.

در  ضمني گرايش دو مقصد و مبدأ فاصله بين تر شدن طوالني و با كنند مي طي را كوتاه فواصل

 سوي به ) مهاجرت2بزرگ؛  شهرهاي ويژه در نقاط شهري به استقرار )1 آيد: مي پديد مهاجران

 و تر نزديك شهرهاي به روستا از اي: مهاجرت مرحله تجاري؛ ب) مهاجرت صنعتي هاي قطب

 مهاجرت كه طور همان و ضد جريان: باشد؛ ج) جريان مي شهرهاي بزرگ به سپس و تر كوچك

 روستائي به نيز از نقاط شهري اي وارونه جريان باشد، يك مي شهر به روستائي نقاط از تر بيش

 بيش از همواره نقاط اين بين گرفته انجام هاي جموع مهاجرتم دليل همين به كه دارد وجود

است. موازنه مهاجرتي از روستا به شهر همواره بيش از موازنه  نقاط آن بين مهاجرتي موازنه

 قانون اين در مهاجرت: به تمايل در شهري ـ روستا مهاجرتي از شهر به روستاست؛ د) اختالف

 در اينرو كنند. از مي مهاجرت به اقدام كمتر اييروست اهالي نواحي به نسبت شهر اهالي

 و تأثير و تكنولوژي است؛ ه) ارتباطات بيشتر شهر به روستا خالص مهاجرت داخلي هاي مهاجرت

 يابد؛ و) غلبه مي افزايش يابد مهاجرت گسترش تكنولوژي و ارتباطات هر چه بر مهاجرت: آن

 ها ترين برانگيزنده مهاجرت مهم اقتصادي عامل عوامل، ساير در نظر گرفتن با اقتصادي: انگيزه

  ).1368زاده،  است (لهسائي بيشتر زنان مهاجرت ،باشد كوتاه مسافت كه است؛ ز) در جائي

  

                                                
1. Human Capital Theory  

2. Larry Sjaastad  
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  پيشينه پژوهش

، شود ها انجام مي صورت كشوري در سطح استان در اغلب مطالعاتي كه در حوزه مهاجرت به

صورت موردي در  اما به ،شود اتي انجام ميصورت كلي و محدود اشار به وضعيت مهاجرت به

رابطه با مهاجرت در استان كرمانشاه مطالعات اندك و محدودي انجام شده است كه در ادامه 

  اشاره خواهد شد. 

داليل و راهكارهاي كاهش تمايل اي با عنوان  )، مطالعه1388علي بيگي و همكاران (

همبستگي  - اين تحقيق توصيفياند.  نجام دادها جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت

با هدف كلي بررسي ميزان تمايل جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت و عوامل 

سال (بر  15-28 موثر بر آن انجام شده است. جامعه آماري پژوهش، جوانان روستايي پسر

نفر  291كه تعداد  )=17544N( مبناي تعريف سازمان ملي جوانان) شهرستان كرمانشاه بودند

ها، تحليل از آنها با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. بر اساس يافته

هاي اقتصادي، زيرساختي، عاملي چهار دليل اساسي تمايل جوانان روستايي به مهاجرت را با نام

لي چهار راهكار اصلي براي مچنين با استفاده از تحليل عام. هاجتماعي و فرهنگي شناسايي كرد

كاهش تمايل به مهاجرت جوانان روستايي استخراج شد. اين راهكارها نيز اقتصادي، زير 

درصد از جوانان  38 ساختي، اجتماعي و فرهنگي ناميده شدند. نتايج نشان داد كه حدود 

ني، روستايي تمايل بااليي به مهاجرت از روستا به شهر دارند. بر اساس تحليل رگرسيو

متغيرهاي نگرش نسبت به شغل كشاورزي، سن، سطح تحصيالت، ميزان رفت و آمد به شهر، 

روابط بين فردي، ميزان اختالفات خانوادگي و ساختار خانواده از عوامل موثر بر ميزان تمايل به 

  .مهاجرت جوانان روستايي به شهر هستند

 بر شهرستان سطح در كشور داخلي هاي مهاجرت  )، در مطالعه1393مركز آمار ايران (

 زماني ي دوره دركند كه  اشاره مي 1390مسكن سال  و نفوس عمومي سرشماري نتايج اساس

 مهاجرت كرمانشاه استان به كشور هاي استان ساير از نفر 39262 تعداد مجموع  ر، د90-1385

 به و شده خارج كرمانشاه استان ازنفر نيز  77981تعداد  1385- 90 سالهاي در. اند كرده

 استان مهاجران خالص تعداد ،فوق اطالعات اساس بر .اند كرده مهاجرت كشور ديگر هاي استان

 خارج به يا آمده كشور خارج از كه مهاجراني گرفتن نظر در بدون بحث، مورد زماني  دوره در

ر بوده نف -38719 است، نامعلوم آنان قبلي اقامت محل استان كه مهاجراني نيز و اند رفته كشور

 استان مجموع در. است بوده نفر 191593 زماني دوره اين در استان مهاجران كل تعداداست. 

 ديگر شهرستان 4 و مهاجرفرست آن شهرستان 10 كه شده تشكيل شهرستان 14 از كرمانشاه

 مهاجرپذيرترين نفر، 910مهاجرت خالص تعداد با باباجاني ثالث شهرستان. هستند مهاجرپذير

 نفر، -26323 مهاجرت خالص تعداد با كرمانشاه شهرستان. باشد مي استان شهرستان

 .شود مي تلقي استان شهرستان ترين مهاجرفرست
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 تحقيق شناسي شرو

هاي  باشد كه از داده روش تحقيق در اين مقاله، از نوع توصيفي و تحليل ثانويه مي

ت استان كرمانشاه براي بررسي وضعيت مهاجر 1395و  1390، 1385سرشماري سالهاي 

هاي خالص مهاجرت و نسبت جنسي استفاده و به  استفاده شده است. در اين مقاله از شاخص

  هاي مهاجران همچون ساختار سني و علت مهاجرت پرداخته شده است. برخي از ويژگي

  هاي مورد بررسي شاخص

افرادي  عبارت است از تقسيم خالص مهاجرت (حاصل تفريق تعداد ميزان خالص مهاجرت:

) از، تعداد افرادي كه منطقه مذكور 1Iشوند ( كه طي دوره زماني معين وارد منطقه مشخصي مي

Eكنند ( را طي همان دوره زماني معين ترك مي
. اگر 1000دوره، ضرب در  ))، بر جمعيت ميان2

ر شود. اگ ) ميزان خالص مهاجرت برابر با صفر ميI=Eاين دو رقم با هم برابر باشند يعني (

) اين ميزان مثبت و E >Iتعداد مهاجران وارد شده بيش از مهاجران خارج شده باشد يعني (

) اين ميزان منفي E <Iچنانچه تعداد مهاجران خارج شده بيش از مهاجران وارد شده باشد (

بيانگر مهاجرپذير بودن منطقه و اگر  ،خواهد بود. اگر حاصل ميزان خالص مهاجرت مثبت باشد

  ).214: 1376دهندة مهاجرفرست بودن منطقه است (زنجاني،  نشان ،منفي باشد

= ميزان خالص مهاجرت   
مهاجران وارد شده–مهاجران خارج شده  

دوره  جمعيت ميان 
×1000  

ميزان خالص مهاجرت  ،سال) تقسيم كنيم 5كه اگر حاصل آن را بر طول دوره سرشماري (

  آيد. ساالنه به دست مي

                                     100د مردان تقسيم بر تعداد زنان ضربدر تعدا نسبت جنسي:

تعداد مردان 

زنانتعداد 
×   =نسبت جنسي100

  محدوده و قلمرو پژوهش

باشد كه در ادامه مطالب مختصري در مورد  مرزي كرمانشاه مي  قلمرو مكاني، استان

  باشد. مي 1395تا  1375ق، سالهاي هاي آنها آورده شده بود. قلمرو زماني تحقي ويژگي

  هاي مورد مطالعه  هاي استان ويژگي

درجه  35دقيقه تا  41درجه و  33استان مرزي كرمانشاه، به لحاظ موقعيت جغرافيايي بين 

دقيقه طول شرقي واقع  6درجه و  48دقيقه تا  24درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  17و 

 5/1ايران،  ميانه ضلع غربي كيلومتر مربع در 24998دل گرديده است. اين استان با وسعتي معا

استان ايران محسوب  هفدهمينكه از اين جهت، است   درصد از كل مساحت كشور را دارا بوده

 شهر 32، بخش 31، شهرستان 14از ، 1395در سال شود. طبق آخرين تقسيمات كشوري  مي

نظر موقعيت نسبي اين باشد. از  و مركز آن شهر كرمانشاه مي  تشكيل شدهدهستان  86 و

                                                
1. Immigration 
2. Emigration 
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هاي لرستان و ايالم، از شرق به استان  استان، از شمال به استان كردستان، از جنوب به استان

  همدان و از غرب به كشور عراق محدود شده است.

  هاي تحقيق يافته

  هاي جمعيتي استان كرمانشاه ) ويژگي1

نفر در سال  1778596دهد كه كل جمعيت استان كرمانشاه از  نشان مي 1جدول شماره 

 916310چنين تعداد مردان از  افزايش يافته است. هم 1395نفر در سال  1952434به  1375

 964419نفر به  862286و تعداد زنان از  1395نفر در سال  988015به  1375نفر در سال 

وده هاي سرشماري بيشتر از زنان ب نفر افزايش داشته است. درصد جمعيت مردان در تمام دوره

بوده است. نسبت جنسي در سال  4/49و براي زنان  6/50، درصد مردان 1395است. در سال 

 1395و در سال  104اين نسبت به  1385نفر گزارش شده است كه در سال  106برابر  1375

دهنده افزايش جمعيت زنان و كاهش جمعيت مردان  كاهش يافته است كه نشان 102به 

  گ و مير مردان دانست.دليل مهاجرفرستي و مر به

  

  1375 -95اي هبر حسب جنس طي سال كرمانشاهتعداد و درصد جمعيت استان  :1جدول 

 سال 
كل 

 جمعيت

نسبت  زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد جنسي

1375 1778596 916310 5/51 862286 5/48 106 

1380 1929858 995491 6/51 936799 5/48 106 

1385 1879385 957325 9/50 922060 1/49 104 

1390  1945227  981780  5/50  963447  5/49  102  

1395  1952434  988015  6/50  964419  4/49  102  

  .1375 -95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  :مأخذ       

  

  هاي مهاجرتي استان مرزي كرمانشاه ) جريان2

اند  هاي سنتي مهاجرفرست بوده استانشرقي، همدان و اردبيل همواره جزء  هاي آذربايجان استان

هاي بين  اي نامطلوب در مهاجرت بيانگر واقعه 1365- 75ي  اما بررسي جريانات مهاجرتي دهه

اي  را پديده  هاي فوق الذكر است و لذا بايستي آن استاني و پيوستن استان كرمانشاه به استان

هاي  اي كه روند آن در دوره ديده). پ1380جدي و قابل تامل و تعمق به حساب آورد (زنجاني، 

هاي داخلي و  ها اعم از مهاجرت چنان ادامه دارد. از نظر اقتصادي، مهاجرت هم 95-1375

المللي مكانيزمي براي باز توزيع نيروي كار است در واقع عرضه و تقاضاي نيروي كار به  بين

خ بيكاري در يك استان يكي هاي مهاجرتي تأثيرگذار است. بنابراين باال بودن نر شدت بر جريان

  آيد.  از عمده عوامل مهاجرفرست بودن آن به حساب مي

نفر از استان  199953نفر وارد استان كرمانشاه و  80815در مجموع  1375- 85طي دوره 

رقم موازنه مهاجرتي استان  ،خارج شدند. از مقايسه مهاجران وارد شده با مهاجران خارج شده
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شدت  گيري كرد كه اين استان به توان چنين نتيجه آيد. مي ست ميد نفر به -119138يعني 

، پس از استان لرستان باالترين نرخ 1375-85  مهاجرفرست است. استان كرمانشاه طي دوره

 5/19ساله نرخ بيكاري در استان  11خود اختصاص داده است. ميانگين  بيكاري كل كشور را به

ي كل كشور در همين دوره زماني اختالف زيادي دارد. درصد است كه با ميانگين اين نرخ برا

درصد بوده است. در نتيجه نرخ  6/12، 1375-85ميانگين نرخ بيكاري كل كشور طي سالهاي 

توان ازجمله عوامل اصلي دافعه استان محسوب كرد.  باالي بيكاري استان كرمانشاه را مي

ازنه مهاجرتي اين استان طي دوره توان مشاهده كرد، مو مي 2همانطور كه در جدول شماره 

تر، مهاجران خارج شده از استان  هاي كشور منفي است. به بيان ساده با تمام استان 85-1375

ها به اين استان  هاي كشور بيش از مهاجران وارد شده از ديگر استان كرمانشاه به ديگر استان

بوده است. تفاوت حجم  است. باالترين رقم منفي خالص مهاجرت مربوط به استان تهران

هاي كشور در اين  هاي صورت گرفته بين استان كرمانشاه با تهران و ساير استان جايي جابه

  جدول كامالً مشهود است.

مقصد بيشترين مهاجران خارج شده و مبدأ بيشترين مهاجران وارد شده استان كرمانشاه، استان 

فرستي دو استان و  -هاي مهاجرپذيريتهران بوده است (نزديكي جغرافيايي و رقابت جاذبه

تأثيرگذار بر موازنه مهاجرتي استان كرمانشاه). مقصد كمترين مهاجران خارج شده و مبدأ 

كمترين مهاجران وارد شده استان كرمانشاه، استان كهگيلويه و بويراحمد بوده است (مسافت 

رتي استان داشته باشد). تراز تواند عامل مهم و تأثيرگذاري بر موازنه مهاجطوالني مناطق نمي

منفي بوده است. طي  1375- 85هاي كشور طي دوره  مهاجرتي استان كرمانشاه با همه استان

هاي غربي (كردستان، ايالم و همدان)،   ، تراز مهاجرتي استان كرمانشاه با استان1375- 85دوره 

نوبي (بوشهر و هاي جهاي شرقي (خراسان رضوي و خراسان جنوبي)، با استان با استان

هاي شمالي كشور (گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل و خراسان شمالي)  هرمزگان) و با استان

  فرستي و مهاجرپذيري استان كرمانشاه كم و بيش طي دوره منفي بوده است. جريان مهاجر

ري ريزي و افزايش مهاجرپذي هاي كشور برقرار بوده است (با برنامه با همة استان 85-1375

شهر منفي  هاي داراي كالن توان از آن استفاده كرد). تراز مهاجرتي استان كرمانشاه با استان مي

صنعتي و مذهبي و ... در مقايسه با  - هاي قويتر مراكز تجاري  بوده است (ناشي از وجود جاذبه

  باشد). كرمانشاه مي

فر از استان خارج شدند ن 77981نفر وارد اين استان و  39262در مجموع  1385-90در دوره 

كه از مقايسه مهاجران وارد شده با مهاجران خارج شده اين استان رقم موازنه مهاجرتي استان 

آيد. علت تعداد پايين مهاجران وارد شده و خارج شده از استان  دست مي نفر به -38719يعني 

ساله  10به دوره  ساله نسبت 5به سبب كوتاه بودن دوره زماني  1385-90كرمانشاه در دوره 

هاي كشور  با تمام استان 1385-90است. موازنه مهاجرتي اين استان طي دوره  1375 -85

غربى، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختيارى، فارس و سيستان و  هاي آذربايجان جز استان به

ه ديگر هاي مذكور، مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه ب بلوچستان منفي است. بجز استان
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ها به استان كرمانشاه است. باالترين  هاي كشور بيش از مهاجران وارد شده از اين استان استان

هاي قبلي مربوط به استان تهران بوده  رقم منفي خالص مهاجرت در اين دوره نيز مانند دوره

هاي  نهاي صورت گرفته بين استان كرمانشاه با تهران و ساير استا جايي است. تفاوت حجم جابه

  كشور در اين جدول كامالً مشهود است.

مقصد بيشترين مهاجران خارج شده و مبدأ بيشترين مهاجران وارد شده استان كرمانشاه، 

هاي مهاجرپذيري و  هاي تهران و البرز بوده است (نزديكي جغرافيايي و رقابت جاذبه استان

نشاه). مقصد كمترين مهاجران فرستي دو استان و تأثيرگذار بر موازنه مهاجرتي استان كرما

جنوبي و  هاي خراسان خارج شده و مبدأ كمترين مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه، استان

تواند عامل مهم و تأثيرگذاري بر  و بويراحمد بوده است (مسافت طوالني مناطق نمي  كهكيلويه

هاي كشور  ه با بيشتر استانموازنه مهاجرتي استان داشته باشد). تراز مهاجرتي استان كرمانشا

  جز چند استان منفي بوده است. به 1385-90طي دوره 

هاي غربي (كردستان، ايالم و  ، تراز مهاجرتي استان كرمانشاه با استان1385- 90طي دوره 

هاي جنوبي (بوشهر و  جنوبي)، با استان رضوي و خراسان هاي شرقي (خراسان همدان)، با استان

هاي شمالي كشور (گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل و خراسان شمالي)  نهرمزگان) و با استا

فرستي و مهاجرپذيري استان كرمانشاه كم و بيش طي دوره  منفي بوده است. جريان مهاجر

ريزي و افزايش مهاجرپذيري  هاي كشور برقرار بوده است (با برنامه با همة استان 90-1385

شهر منفي  هاي داراي كالن از مهاجرتي استان كرمانشاه با استانتوان از آن استفاده كرد). تر مي

صنعتي و مذهبي و ... در مقايسه با  –هاي قويتر مراكز تجاري بوده است (ناشي از وجود جاذبه

  باشد). كرمانشاه مي

اند. خالص  نفر از استان خارج شده 77548نفر وارد و تعداد  42568، تعداد 1390- 95در دوره 

بوده است. تعداد خارج شدگان  -34980يا رقم موازنه مهاجرتي استان طي اين دوره مهاجرت 

از استان بيشتر از واردشدگان به استان در اين دوره بوده است. موازنه مهاجرتي استان كرمانشاه 

رضوي، زنجان،  غربي، خراسان هاي آذربايجان هاي كشور بجز استان با تمامي استان

تان، ايالم، خوزستان، كرمان، لرستان، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و شرقي، گلس آذربايجان

بويراحمد، و سيستان و بلوچستان منفي بوده است، بدين معني كه مهاجران وارد شده از اين 

ها بوده است. در اين  ها به استان كرمانشاه بيشتر از مهاجران خارج شده از اين استان استان

مهاجرتي استان كرمانشاه با استان تهران و كمترين موازنه مهاجرتي با  دوره، باالترين موازنه

استان خراسان شمالي بوده است. مقصد بيشترين مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه، 

هاي  هاي تهران و البرز و مبداء بيشترين مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان استان

. مقصد و مبداء كمترين مهاجران خارج شده از استان و وارد شده تهران و كردستان بوده است

  ).2(جدول شماره خراسان شمالي و خراسان جنوبي بوده است   هاي به استان كرمانشاه، از استان
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  هاي ها، مهاجران وارد شده از استان مهاجران خارج شده استان در ديگر استان: 2جدول

  1375-95هاي  جرتي) استان مرزي كرمانشاه طي دورهديگر و خالص مهاجرت (موازنه مها

  استان
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  - 34980  42568  77548  1952434    -38719 39262 77981 1945227    - 119138 80815 199953 1879385 كرمانشاه

  -20479  8042  28521  13267637 -15312 6985 22297 12183391 -57919 19570 77489 13422366 تهران

  -1659  1300  2959  1429475 - 1771 1402 3173 1413959 - 8145 1789 9934 1351257 مركزى

  - 1323  5841  7164  1603011 -1262 6518 7780 1493645 -6594 10525 17119 1440156 كردستان

  -747  3344  4091  1738234 - 2878 3204 6082 1758268 -5568 8050 13618 1703267 همدان

  290  1130  840  3265219 124 1435 1311 3080576 - 5052 2094 7146 2873459 غربى آذربايجان

  116  867  751  6434501 - 586 688 1274 5994402 - 4392 2166 6558 5593079 رضوى خراسان

  - 1121  1701  2822  5120850 - 1924 1366 3290 4879312 -3625 3658 7283 4559256 اصفهان

  -1065  685  1750  1273761 - 1170 545 1715 1201565 -3167 1197 4364 1143200 قزوين

  -308  426  734  2530696 -705 492 1197 2480874 -2765 1037 3802 2404861 گيالن

  50  443  393  1057461 -281 404 685 1015734 - 2552 520 3072 964601 زنجان

  170  799  529  3909652 -66 1093 1159 3724620 - 2497 1490 3987 3603456 شرقى ذربايجانآ

  31  283  252  1868819 -559 243 802 1777014 - 2357 249 2606 1617087 گلستان

  811  2914  2103  580158 -431 2530 2961 557599 - 2298 6777 9075 545787 ايالم

  -453  589  1042  3283582 - 1037 480 1517 3073943 -2296 1530 3826 2922432 مازندران

  - 116  200  316  1270420 -174 221 395 1248488 - 1722 190 1912 1228155 اردبيل

  -1064  509  1573  1292283 -432 528 960 1151672 - 1587 878 2465 1046737 قم

  - 496  872  1368  1776415 - 1050 672 1722 1578183 -1576 1266 2842 1403674 هرمزگان

  -121  348  469  1163400 -485 272 757 1032949 - 1292 836 2128 886267 بوشهر

  1664  3376  1712  4710509 86 2733 2647 4531720 -740 7075 7815 4274979 خوزستان

  -277  241  518  1138533 - 360 176 536 1074428 -584 320 904 990818 يزد

  -24  46  70  863092 -132 86 218 867727 -554 188 742 811572 شمالى خراسان

  103  295  192  3164714 -109 350 459 2938988 - 426 966 1392 2652413 كرمان

  1995  3455  1460  1760649 798 2272 1474 1754243 -292 5060 5352 1716527 لرستان

  -429  123  552  702360 -225 126 351 631218 -287 313 600 589742 سمنان

  -32  50  82  768898 -55 48 103 662534 - 276 78 354 636420 جنوبى راسانخ

 و چهارمحال

 بختيارى

857910 516 322 194- 895263 166 217 51 

947763  109  343  234  

 و كهگيلويه

 بويراحمد

634299 246 63 183- 658629 126 86 40- 
713052  78  155  77  

  -109  697  806  4851274 60 1046 986 4596658 -178 1940 2118 4336878 فارس

 و سيستان

 بلوچستان

2405742 688 668 20- 2534327 243 306 63 

2775014  148  218  70  

  -10868  3276  14144  2712400 - 8879 2716 11595 2412513  --   --   --   --   البرز

  .1375 -95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مأخذ:

  

  1375- 95هاي  ان مرزي كرمانشاه طي دوره) مهاجران خارج شده از است3

فهرست  1375-95، وضعيت مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه طي دو دهه 3در جدول 

تواند در جهت تعديل موازنه مهاجرتي استان كرمانشاه مورد توجه  شده و مواردي را كه مي

موده و مجموعه آنها را قرارگيرد و نقش منفي در اين ارتباط داشته باشند، مشخص و برجسته ن
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ريزي  هاي بالقوه مهاجرفرستي استان كرمانشاه محسوب كرد و در برنامه عنوان زمينه توان به مي

  مورد توجه قرار داد:

-90استان، در دوره  29به  1375-85مهاجران خارج شده از استان مرزي كرمانشاه در دوره  -

اين مهاجران در دوره -نه مهاجرفرستي)؛ اند (نشا استان كشور رفته 30به  1390-95و  1385

درصد و در دوره  5/43حدود  1385-90درصد به استان تهران، در دوره  39حدود  85-1375

اند (ويژگي تأثيرگذار و وجود رقيب  هاي تهران و البرز رفته درصد به استان 55حدود  95-1390

زايي و  ي آسان به مراكز اشتغالهاي باال براي مهاجران، دسترسدليل نزديكي و جاذبه جدي به

درصد مهاجران خارج شده از استان به  59بيش از  1375-85در دوره  - دسترسي به امكانات)؛ 

درصد مهاجران  70حدود  1385- 90هاي تهران، كردستان، همدان و مركزي، در دوره  استان

-95، و در دوره هاي تهران، البرز، كردستان، همدان، اصفهان و مركزي خارج شده به استان

هاي تهران، البرز، كردستان، همدان،  درصد مهاجران خارج شده به استان 77حدود  1390

شهر نزديك به كرمانشاه  اند (وجود مراكز مهم صنعتي و تجاري، كالن مركزي و اصفهان وارد شده

ز استان درصد مهاجران خارج شده ا 1/0حدود  1375- 85در دوره  - و تأثيرگذار براي مهاجران)؛ 

جنوبي  درصد به خراسان 1/0حدود  1385-90كرمانشاه به استان كهگيلويه و بويراحمد، در دوره 

اند (مهاجران كرمانشاهي  درصد به كهگيلويه و بويراحمد رفته 1/0حدود  1390-95و در دوره 

  دهند). ها كه امكانات كمتري دارند ترجيح نمي هاي طوالني را به بعضي از استان مسافت

هاي  درصد مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه به استان 2/1حدود  1375-85در دوره  -

سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد و سمنان، 

هاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي،  درصد به استان 1/1حدود  1385-90در دوره 

 8/0حدود  1390-95د، چهارمحال و بختياري و خراسان جنوبي، و در دوره كهگيلويه و بويراحم

جنوبي، چهارمحال و  هاي كرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، خراسان درصد به استان

هاي طوالني را  اند (عمده مهاجران استان كرمانشاه مسافت بختياري و كهگيلويه و بويراحمد رفته

ريزي  باشد كه براي برنامه هاي نزديك و داراي امكانات مي كز آنها به استاندهند و تمر ترجيح نمي

درصد مهاجران خارج شده از استان  28، حدود 1375-85در دوره  - بايد مورد توجه قرار گيرد)؛ 

، حدود 1385-90هاي كردستان، همدان، مركزي، ايالم و خوزستان، در دوره  كرمانشاه به استان

هاي كردستان، همدان، مركزي،  درصد به استان 2/29حدود  1390-95وره درصد و در د 4/33

كيلومتر با مركز استان كرمانشاه فاصله  400تا  164اصفهان، ايالم، قزوين و خوزستان كه بين 

 اند (طبيعي و دال بر وجود مراكز مهاجرپذيري رقيب و تأثيرگذار). اند مهاجرت كرده داشته

 1000تا  500رغم فاصله  هاي قم و خراسان رضوي علي ستان، ا1375-95هاي  در دوره -

نفر از مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه  1000كيلومتر از مركز كرمانشاه هر كدام بيش از 

رغم  ، علي1375- 95هاي  در دوره -اند (وجود اماكن مذهبي تأثيرگذار بوده است)؛  را داشته

نفر از مهاجران  1000مزگان از مركز كرمانشاه بيش از هر كيلومتر استان 1000فاصله بيش از 

اند (وجود مراكز صنعتي و تجاري تأثيرگذار  خارج شده از استان كرمانشاه وارد اين استان شده



  

  

  

  

  

  

  ٦٥                                                                  های مهاجرW  استان مرزی کرمانشاه طی دو دهه   ...روند جریان

 

درصد مهاجران خارج شده از استان به  50، بيش از 1375- 95هاي  در دوره -بوده است)؛ 

هاي مهاجرتي و  اكز صنعتي و تجاري و جاذبهاند (وجود مر شهر رفته هاي داراي كالن استان

-85در دوره  - شهر به استان كرمانشاه تأثيرگذار بوده است)؛  نزديكي جغرافيايي بيشتر كالن

حدود  1390-95درصد و در دوره  5/20حدود  1385-90درصد، در دوره  22حدود  1375

كشور (كردستان، ايالم، هاي مرزي غربي  درصد از مهاجران خارج شده استان به استان 8/15

-85در دوره  -دهد؛  اند كه روند كاهشي را نشان مي خوزستان و آذربايجان غربي و شرقي) رفته

 6/2حدود  1390- 95درصد و در دوره  5/3حدود  1385-90درصد، در دوره  8/2حدود  1375

شهر، هاي مرزي جنوبي كشور (بو درصد مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه به استان

-85در دوره  - دهد؛  اند كه روند كاهشي را نشان مي هرمزگان و سيستان و بلوچستان) رفته

 9/3حدود  1390-95درصد و در دوره  2/5حدود  1385-90درصد در دوره  4/6حدود  1375

هاي مرزي شمالي كشور (گيالن،  درصد مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه به استان

از ده  - دهد؛  اند كه روند كاهشي را نشان مي اردبيل و خراسان شمالي) رفته مازندران، گلستان،

استان از استان  10استان اول مقصد مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه، نرخ اشتغال هر 

  يابد). كرمانشاه بيشتر بوده است (با كاهش بيكاري بهبود مي
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هاي ديگر  رزي كرمانشاه در استانبندي مهاجران خارج شده از استان م رتبه :3جدول

   1375 - 95هاي  طي دوره
  1390-95    1385-90   1375-85  دوره سرشماري

  استان

مهاجران 

  خارج شده

استان در 

  ها ديگر استان

  استان درصد

مهاجران 

  خارج شده

استان در 

  ها ديگر استان

  استان  درصد

مهاجران خارج 

  شده

استان در ديگر 

  ها استان

 درصد

  100  77548 كرمانشاه 100 77981 كرمانشاه 100 199953 كرمانشاه

  8/36  28521 تهران 6/28 22297 تهران 8/38 77489 تهران

  2/18  14144  البرز 9/14 11595  البرز 6/8 17119 كردستان

  2/9  7164 كردستان 0/10 7780 كردستان 8/6 13618 همدان

  3/5  4091 همدان 8/7 6082 همدان 0/5 9934 مركزى

  8/3  2959 مركزى 2/4 3290 اصفهان 5/4 9075 مايال

  6/3  2822 اصفهان 1/4 3173 مركزى 9/3 7815 خوزستان

  7/2  2103 ايالم 8/3 2961 ايالم 6/3 7283 اصفهان

  3/2  1750 قزوين 4/3 2647 خوزستان 6/3 7146 غربى آذربايجان

  2/2  1712 خوزستان 2/2 1715 قزوين 3/3 6558 رضوى خراسان

  0/2  1573 قم 2/2 1722 هرمزگان 7/2 5352 نلرستا

  9/1  1460 لرستان 9/1 1517 مازندران 2/2 4364 قزوين

  8/1  1368 هرمزگان 9/1 1474 لرستان 0/2 3987 شرقى آذربايجان

  3/1  1042 مازندران 7/1 1311 غربى آذربايجان 9/1 3802 گيالن

  1/1  840 غربى آذربايجان 6/1 1274 رضوى خراسان 9/1 3826 مازندران

  0/1  751 رضوى خراسان 5/1 1159 شرقى آذربايجان 5/1 3072 زنجان

  0/1  806 فارس 5/1 1197 گيالن 4/1 2842 هرمزگان

  9/0  734 گيالن 3/1 986 فارس 3/1 2606 گلستان

  7/0  529 شرقى آذربايجان 2/1 960 قم 2/1 2465 قم

  7/0  518 يزد 0/1 802 گلستان 1/1 2128 بوشهر

  7/0  552 سمنان 0/1 757 بوشهر 1/1 2118 رسفا

  6/0  469 بوشهر 7/0 536 يزد 0/1 1912 اردبيل

  5/0  393 زنجان 9/0 685 زنجان 7/0 1392 كرمان

  4/0  316 اردبيل 6/0 459 كرمان 5/0 904 يزد

  3/0  252 گلستان 5/0 395 اردبيل 4/0 742 شمالى خراسان

  2/0  192 كرمان 5/0 351 سمنان 3/0 600 سمنان

  2/0  148 وبلوچستان سيستان 3/0 218 شمالى خراسان 3/0 516 بختيارى و چهارمحال

  1/0  70 شمالى خراسان 3/0 243 وبلوچستان سيستان 3/0 688 بلوچستان و سيستان

  1/0  82 جنوبى خراسان 2/0 166 وبختيارى چهارمحال 2/0 354 جنوبى خراسان

  1/0  109 وبختيارى چهارمحال 2/0 126 وبويراحمد ويهكهگيل 1/0 246 بويراحمد و كهگيلويه

  1/0  78 وبويراحمد كهگيلويه 1/0 103 جنوبى خراسان  --   --   البرز

  .1375-95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مأخذ:

  

   1375 - 95هاي  ) مهاجران وارد شده به استان مرزي كرمانشاه طي دوره4

، 1375-85مهاجرفرست به استان كرمانشاه طي دوره هاي عمده  ، استان4طبق جدول شماره 

 10درصد، همدان  13درصد، كردستان  2/24نفر معادل  19570هاي تهران با  ترتيب استان به

، 1385- 90دوره اند. در  درصد بوده 3/6درصد و لرستان  4/8، ايالم 8/8درصد، خوزستان 

 2/8درصد، همدان  6/16د، كردستان درص 8/17نفر معادل  6985هاي تهران با  ترتيب استان به

اند. در دوره  درصد بوده 8/5درصد و لرستان  4/6درصد، ايالم  9/6، البرز 5/7درصد، خوزستان 
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درصد،  1/8درصد، لرستان  7/13درصد، كردستان  9/18تهران هاي  ترتيب استان به 95-1390

هستند. بقيه درصد  8/6درصد و ايالم  7/7درصد، البرز  9/7درصد، خوزستان  9/7همدان 

اند. در  درصد از مهاجران وارد شده استان را به خود اختصاص داده 5ها سهمي كمتر از  استان

هاي هاي مهاجرتي اين استان با استان تهران و به ميزان كمتري با استان نتيجه، عمده جريان

  جوار استان بوده است. هم

فهرست شده و  1375-95انشاه طي دوره در ذيل وضعيت مهاجران وارد شده به استان كرم

تواند در جهت تعديل موازنه مهاجرتي استان كرمانشاه مورد توجه قرارگيرد و  مواردي را كه مي

توان  نقش مثبتي در اين ارتباط داشته باشند، مشخص و برجسته نموده و مجموعه آنها را مي

ريزي مورد توجه سوب كرد و در برنامههاي بالقوه مهاجرپذيري استان كرمانشاه مح عنوان زمينه به

  قرار داد: 

، كم و بيش از همه استان 1375-95هاي  مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه طي دوره -

درصد، در دوره  2/24، حدود 1375-85در دوره  -اند. (نشانه جاذبه مهاجرپذيري)؛  كشور بوده

درصد مهاجران وارد شده به  9/18 حدود 1390- 95درصد و در دوره  8/17حدود  1385 -90

اند (ويژگي مهم و تأثيرگذار و نزديكي جغرافيايي و شرايط  استان كرمانشاه از استان تهران بوده

درصد از  5/70، حدود 1375- 85در دوره  - آب و هوايي مناسب و گوياي جاذبه مهاجرپذيري)؛ 

كردستان، همدان، خوزستان، ايالم و هاي تهران،  مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان

درصد از  71، حدود 1390- 95درصد و در دوره  69، حدود 1385-90لرستان، در دوره 

هاي تهران، كردستان، همدان، خوزستان، البرز،  مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان

- 85در دوره  -ي مهاجرپذيري)؛ ها اند (ويژگي مهم و تأثيرگذار و نشانه جاذبه ايالم و لرستان بوده

هاي كهگيلويه و  درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان 2/0، حدود 1375

جنوبي و در  درصد از استان خراسان 1/0حدود  1385-90جنوبي، در دوره  بويراحمد و خراسان

دليل  اند (به بوده شمالي جنوبي و خراسان هاي خراسان درصد از استان 2/0حدود  1390-95دوره 

-85در دوره  -هاي صنعتي و تجاري نزديكتر طبيعي است)؛  فاصله جغرافيايي و وجود قطب

 5/36حدود  1390-95درصد و در دوره  37حدود  1385-90درصد، در دوره  38حدود  1375

و هاي مجاور (همدان، كردستان، لرستان  درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان

 1375-85در دوره  -اند. (نزديكي جغرافيايي و تشابهات فرهنگي، ويژگي تأثيرگذار)؛  ايالم) بوده

 4/44حدود  1390-95درصد و در دوره  44حدود  1385 -90درصد، در دوره  5/46حدود 

هاي مبدأ  كيلومتر از مركز استان 400تا  164درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه بين 

اند (طبيعي و  تان، همدان، ايالم، لرستان و خوزستان) با مركز استان كرمانشاه فاصله داشته(كردس

 2/8حدود  1385-90درصد، در دوره  9/8حدود  1375-85در دوره  -از قوانين روانشتاين)؛ 

درصد از مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه بيش از  5/7حدود  1390- 95درصد و در دوره 

شمالي،  رضوي، هرمزگان، بوشهر، خراسان هاي مبدأ (خراسان متر از مركز استانكيلو 1000
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جنوبي، كهكيلويه و بويراحمد، فارس و سيستان و بلوچستان) با مركز استان كرمانشاه  خراسان

 اند. (طبيعي و از قوانين روانشتاين). فاصله داشته

-95درصد و در دوره  5/42 حدود 1385 -90درصد، در دوره  41حدود  1375-85در دوره  -

شهر  هاي داراي كالن درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان 40حدود 1390

هاي  اند. (نشانه جاذبه شرقي، خراسان رضوي، فارس، البرز و خوزستان) آمده (تهران، آذربايجان

درصد  5/36دود ح 1385 -90درصد، در دوره  6/34حدود  1375-85در دوره  - مهاجرپذيري)؛ 

هاي نوار  درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان 33حدود  1390- 95و در دوره 

اند. (به دليل  مرزي غرب كشور (كردستان، ايالم، خوزستان و آذربايجان غربي و شرقي) بوده

 1375 - 85در دوره  - هاي الزم)؛ هاي فرهنگي ـ آب و هواي مطبوع استان و جاذبه شباهت

 2/11حدود  1390-95درصد و در دوره  2/10حدود  1385-90درصد، در دوره  2/12حدود 

هاي مرزي جنوب كشور (خوزستان، بوشهر،  درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان

-90درصد، در دوره  4حدود  1375- 85در دوره  -اند؛  هرمزگان، سيستان و بلوچستان) بوده

درصد مهاجران وارد شده به استان  7/3حدود  1390-95درصد و در دوره  4حدود  1385

هاي مرزي شمال كشور (گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل و خراسان شمالي)  كرمانشاه از استان

هاي  اند (نزديكي مراكز صنعتي و تجاري و مراكز شهري بزرگتر استان وارد استان كرمانشاه شده

ستان اول مبدأ مهاجران وارد شده به استان، نرخ اشتغال هيچ يك از اين از ده ا -مرزي شمال)؛ 

هاي غيراقتصادي استان و مؤثر بر روند  استان از استان كرمانشاه كمتر نبوده است (جاذبه 10

 مهاجرت). 
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                   هاي ديگر به استان مرزي كرمانشاه  بندي مهاجران وارد شده از استان رتبه :4جدول 

   1375 - 95هاي  طي دوره
  1390-95    1385-90   1375-85  دوره سرشماري

  استان

مهاجران 

وارد شده از 

هاي  استان

  ديگر

  استان درصد

مهاجران 

وارد شده از 

هاي  استان

  ديگر

  استان  درصد

مهاجران 

وارد شده از 

هاي  استان

  ديگر

  درصد

  100  42568 كرمانشاه 100 39262 كرمانشاه 100 80815 كرمانشاه

  9/18  8042 تهران 8/17 6985 تهران 2/24 19570 تهران

  7/13  5841 كردستان 6/16 6518 كردستان 0/13 10525 كردستان

  1/8  3455 لرستان 2/8 3204 همدان 0/10 8050 همدان

  9/7  3344 همدان 0/7 2733 خوزستان 8/8 7075 خوزستان

  9/7  3376 خوزستان 9/6 2716  البرز 4/8 6777 ايالم

  7/7  3276  البرز 4/6 2530 ايالم 3/6 5060 لرستان

  8/6  2914 ايالم 8/5 2272 لرستان 5/4 3658 اصفهان

  0/4  1701 اصفهان 7/3 1435 غربى آذربايجان 7/2 2166 رضوى خراسان

  1/3  1300 مركزى 6/3 1402 مركزى 6/2 2094 غربى آذربايجان

  7/2  1130 بىغر آذربايجان 5/3 1366 اصفهان 4/2 1940 فارس

  0/2  867 رضوى خراسان 8/2 1093 شرقى آذربايجان 2/2 1789 مركزى

  0/2  872 هرمزگان 7/2 1046 فارس 9/1 1530 مازندران

  9/1  799 شرقى آذربايجان 8/1 688 رضوى خراسان 8/1 1490 شرقى آذربايجان

  6/1  685 قزوين 7/1 672 هرمزگان 6/1 1266 هرمزگان

  6/1  697 فارس 4/1 545 ينقزو 5/1 1197 قزوين

  4/1  589 مازندران 3/1 528 قم 3/1 1037 گيالن

  2/1  509 قم 3/1 492 گيالن 2/1 966 كرمان

  0/1  443 زنجان 2/1 480 مازندران 1/1 878 قم

  0/1  426 گيالن 0/1 404 زنجان 0/1 836 بوشهر

  8/0  348 بوشهر 9/0 350 كرمان 8/0 668 وبلوچستان سيستان

  8/0  343 وبختيارى چهارمحال 8/0 306 وبلوچستان سيستان 6/0 520 زنجان

  7/0  295 كرمان 7/0 272 بوشهر 4/0 320 يزد

  7/0  283 گلستان 6/0 243 گلستان 4/0 313 سمنان

  6/0  241 يزد 6/0 221 اردبيل 4/0 322 وبختيارى چهارمحال

  5/0  200 اردبيل 6/0 217 وبختيارى چهارمحال 3/0 249 گلستان

  5/0  218 وبلوچستان سيستان 4/0 176 يزد 2/0 190 اردبيل

  4/0  155 وبويراحمد كهگيلويه 3/0 126 سمنان 2/0 188 شمالى خراسان

  3/0  123 سمنان 2/0 86 شمالى خراسان 1/0 78 جنوبى خراسان

  1/0  46 شمالى خراسان 2/0 86 وبويراحمد كهگيلويه 1/0 63 وبويراحمد كهگيلويه

  1/0  50 جنوبى خراسان 1/0 48 جنوبى خراسان  --   --   البرز

  .1375 -95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  :مأخذ

  

 ) توزيع سني و جنسي مهاجران وارد شده به استان مرزي كرمانشاه5

ها) بر  جا شده داخل استان و وارد شده از ساير استان ، توزيع مهاجران (جابه5جدول شماره 

هاي  ساله و توزيع آنها در شهر و روستاها به تفكيك جنس طي دوره هاي سني پنج حسب گروه
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دهد. با توجه به اطالعات مندرج در جدول، ذكر نكاتي چند حائز اهميت  را نشان مي 1375 -95

  توان به موارد زير اشاره كرد: است كه ازجمله آنها مي

كمتر از يك پنجم مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه  1375-95هاي  طور كلي، طي دوره به -

باالترين درصد از مهاجران در  1375-95هاي  طي دوره -ساله هستند؛  14تا  0در گروه سني 

ساله در مجموع، در مناطق شهري و روستايي، و براي مردان و زنان قرار  29تا  15گروه سني 

دهنده ساختار سني مهاجران است. پس از آن بيشترين فراواني افراد  و اين خود نشاندارند 

ساله است (در كل جمعيت، جمعيت شهري و روستايي، و مردان  64تا  30مربوط به گروه سني 

دهنده اين است كه درصد باالي از مهاجران در سن فعاليت و اشتغال قرار  و زنان) اين خود نشان

فراواني مهاجران در اين سنين بيشتر  ،تر شويم ين هرچه به سنين جواني نزديكدارند. بنابرا

هاي سني  رسد. از آن پس هر چه به گروه سالگي به اوج خود مي 15-29شود و در گروه سني  مي

-85هاي  شود تا آنجا كه، طي دوره باالتر نزديك شويم از تعداد و درصد مهاجران كاسته مي

درصد) از مهاجران در گروه سني  7/1( 1390-95درصد) و  5/1( 1385 -90   درصد)، 2( 1375

  اند. ساله و بيشتر قرار داشته 65

شان در روستاها و  مهاجران وارد شده به اين استان فارغ از خواستگاه 1375 -95هاي  طي دوره -

نيز مبين هاي سني در شهر و روستا  اند. توزيع جمعيت در گروه يا شهرهاي استان پراكنده شده

ساختار سني جوان مهاجران است و همان روند مشاهده شده در كل است. درصد مهاجران در 

ساله وارد شده به نقاط روستايي باالتر از واردشدگان به نقاط شهري استان  15-29سني   گروه

نوع فعاليت در نقاط روستايي در مقايسه با نقاط  ،تواند در همين گروه سني است. علت آن مي

نسبت جنسي مهاجران وارد شده به  - شهري و نياز به نيروي كار جوان در اين مناطق باشد؛ 

و در مناطق  112، در مناطق شهري 126، براي كل جمعيت 1375-85  استان كرمانشاه در دوره

-95بوده و براي دوره  181و  107، 125ترتيب  به 1385-90است براي دوره  137روستايي 

نفر زن، و اين بدين معني است كه  100نفر مرد در مقابل  246و  100، 119ترتيب  به 1390

اند. حتي در  صورت فردي اقدام به مهاجرت كرده مهاجران وارد شده به استان اكثراً مرد و به

  خورد. مناطق روستايي اين فزوني تعداد بسيار بيش از شهر به چشم مي

روند مورد انتظار است. بدين صورت كه معموالً وضعيت سني مهاجران اين استان نيز مطابق با  -

و در شرايط عادي مهاجرين در سنين كار و فعاليت از ساير سنين بيشتر است و اين شرايط در 

هاي سني  براي كل  الگوي توزيع جمعيت مشاهده شده در گروه -دو جنس برقرار است؛ 

ر يا روستا باشد صادق است. جمعيت، براي مردان و زنان اعم از اينكه محل سكونت آنان شه

-24يعني در هر دو جنس از بدو تولد، درصد مهاجران در گروه سني رو به فزوني است تا سن 

شود).  هاي سني باالتر كاسته مي سالگي و از آن پس از درصد مهاجران وارد شده در گروه 20

ساله  اي سني پنجه توزيع زنان و مردان مهاجر ساكن در نقاط شهري و روستايي بر حسب گروه

هاي سني تعداد مهاجران مرد واردشده به نقاط شهري و  بيانگر آن است كه در تمام گروه
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تا  15باشد و اين اختالف تعداد در مهاجران سنين  مي ،روستايي باالتر از زنان مهاجر واردشده

  خورد. هاي سني به چشم مي سالگي واردشده به نقاط روستايي بيش از بقيه گروه 29
  

  

  ها)  درصد مهاجران وارد شده (جابجا شده داخل استان و وارد شده از ساير استان :5جدول 

  1375- 95هاي  به استان مرزي كرمانشاه برحسب جنس، محل اقامت و سن طي دوره
دوره 

  سرشماري
85 -1375  

 گروه سني
  نسبت جنسي زن مرد كل

 روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع

 161 111 110 1/20 4/20 3/18 7/13 7/19 6/17 0/16 1/20 8/18 ساله 14-0

 117 103 112 5/51 6/46 0/48 1/64 6/44 6/51 3/59 6/45 9/49 ساله 29-15

 153 118 120 7/26 7/30 5/30 7/20 7/33 0/29 0/23 3/32 20+/3 ساله 64-30

 109 108 115 8/1 2/2 1/2 5/1 1/2 9/1 6/1 1/2 0/2 ساله و بيشتر  65

 137 112 126 32616 84260 116876 52499 94768 147267 85115 179028 264143 جمع

 1385-90  گروه سني

 110 106 107 9/23 9/19 8/20 6/14 5/19 8/17 9/17 7/19 2/19 ساله 14-0

 103 106  105 2/46 0/38 2/47 7/62 8/44 8/50 8/56 0/46 3/49 ساله 29-15

 117 103  107 5/28 8/30 1/30 9/21 2/34 0/30 2/24 6/32 1/30 ساله 64-30

 114 77  83 3/1 0/2 9/1 8/0 4/1 3/1 1/1 8/1 5/1 ساله و بيشتر  65

 181 107 125 11787 38803 50590 21315 41707 63022 33102 80510 113612 جمع

 1390-95  گروه سني

  115  105  107  8/18  7/18  7/18  7/8  8/19  8/16  6/11  2/19  7/17 ساله 14-0

  376  83  123  4/45  8/42  1/43  5/69  6/35  7/44  5/62  2/39  0/44 ساله 29-15

  152  117  121  9/33  6/36  2/36  0/21  9/42  0/37  7/24  7/39  6/36 ساله 64-30

  99  88  89  0/2  0/2  0/2  8/0  7/1  5/1  1/1  8/1  7/1 ساله و بيشتر  65

  246  100  119  5618  37717  43335  13807  37546  51353  19425  75263  94688  جمع

  .1375-95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  :مأخذ

  

 ) مهاجران وارد شده به استان مرزي كرمانشاه بر حسب علت مهاجرت6

اند كه تفكيك  هاي مختلفي را براي مهاجرت خود ذكر كرده مهاجران وارد شده به استان، علت

ريزي  بر حسب جنس و مناطق شهري و روستايي ما را در شناخت بيشتر مهاجران و برنامهآنها 

، باالترين درصد مهاجران وارد شده به استان 1375- 85دهد. طي دوره  براي آنان ياري مي

ترين علت مهاجرت) و  اند (عمده درصد)، علت مهاجرت خود را پيروي از خانوار ذكر كرده 8/48(

توان  خورد. از علل عمده ديگر مي ر نقاط شهري و روستايي استان به چشم مياين موضوع هم د

درصد اشاره كرد. درصد  8/17به عامل اشتغال (جستجوي كار، كار بهتر و انتقال شغلي) با 

اند، بيشتر از نقاط روستايي است. انجام  مهاجراني كه به اين علت وارد نقاط شهري استان شده

درصد) را از ديگر علل عمده  4/24رصد (خصوصاً در مناطق روستايي با د 5/13خدمت وظيفه با 

  توان ذكر كرد. مهاجرت مهاجران مي

درصد)، علت  5/45، باالترين درصد از مهاجران وارد شده به استان (1385 -90طي دوره 

 ترين علت مهاجرت) و اين موضوع هم در اند (عمده مهاجرت خود را پيروي از خانوار ذكر كرده
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توان به انجام يا پايان  خورد. از علل عمده ديگر مي نقاط شهري روستايي استان به چشم مي

درصد و  4/14درصد، عامل اشتغال  5/12درصد، تحصيل و پايان تحصيل  1/12خدمت وظيفه 

درصد اشاره كرد. درصد مهاجراني كه به علت تحصيل و پايان  4/8تر  دستيابي به مسكن مناسب

اند، بيشتر از  تر وارد نقاط شهري استان شده اشتغال و دستيابي به مسكن مناسبتحصيل، عامل 

تر  درصد و دستيابي به مسكن مناسب 1/28نقاط روستايي است. انجام يا پايان خدمت وظيفه 

توان ذكر كرد. براي  درصد در مناطق روستايي را از ديگر علل عمده مهاجرت مهاجران مي 5/10

درصد و در مناطق روستايي انجام يا پايان خدمت  3/28ي پيروي از خانوار مردان در مناطق شهر

درصد مهمترين علت مهاجرت هستند. براي زنان مهمترين علت مهاجرت پيروي از  7/43وظيفه 

رسد نرخ  نظر مي درصد بوده است. بنابراين به 6/14درصد و بعد از آن تحصيل  3/68خانوار 

كرمانشاه بيشتر از مهاجرپذيري به استان تأثير داشته باشد اشتغال در مهاجرفرستي استان 

 ).6(جدول شماره 

علت مهاجرت به تفكيك برحسب وارد شده به استان مرزي كرمانشاه مهاجران درصد كل  : 6جدول 

  *1375-1395هاي  مناطق شهري، روستايي طي دوره

ي
ار

شم
سر

ه 
ور

د
  

 جمع مناطق جنس
جستجوى  

 كار

  جستجوى

 كاربهتر
 تحصيل ل  شغلىانتقا

پايان  

 تحصيل

انجام يا پايان 

خدمت  

 وظيفه

دستيابي 

  به

مسكن 

  تر ناسب

  پيروى

 از خانوار
 ساير

  اظهار

 نشده

8
5

 -
13

7
5

  

 كل

/6/73 8/48  --  5/13 0/2 8/6 9/6 2/4 7/6 264144 جمع

/2/5 3/51  --  5/6 3/2 0/9 5/8 4/4 3/7 179028 شهري

/6/80 6/43  --  4/28 3/1 1/2 6/3 8/3 5/5 85116 روستايي

 مرد

/0/4 5/26  --  3/24 1/2 9/6 9/10 3/116/6 147268 جمع

/6/77 6/30  --  3/12 4/2 2/9 0/14 0/133/7 94768 شهري

/9/8 0/19  --  0/46 7/1 9/2 3/5 3/5 2/8 52500 روستايي

 زن

/1/3 0/77  --  0/0 9/1 6/6 9/1 2/1 0/1 116876 جمع

/7/2 7/74  --  0/0 3/2 7/8 4/2 1/1 9/0 84260 شهري

/3/4 2/83  --  0/0 8/0 9/0 8/0 3/1 3/1 32616 روستايي

90 -
13

8
5

  

 كل

/1/0 5/45 4/8 1/12 5/110/1 0/6 7/2 7/5 113612 جمع

/8/0 6/47 5/7 5/5 3/142/1 4/7 0/3 8/5 80510  شهري

/4/0 5/105/40 1/28 7/0 7/4 7/2 9/1 5/5 33102  روستايي

 مرد

/9/7 1/117/24 8/21 2/111/1 9/9 4/4 3/9 63022 جمع

/0/8 3/28 8/9 6/10 0/143/1 9/12 0/103/5 41707  شهري

/7/6 7/126/17 7/43 6/0 6/5 0/4 6/2 9/7 21315  روستايي

 زن

/3/3 5/71 9/4 0/0 9/110/1 3/1 6/0 2/1 50590 جمع

/5/2 3/68 0/5 0/0 6/141/1 5/1 6/0 2/1 38803  شهري

/7/8 8/81 8/4 0/0 7/0 0/3 4/0 6/0 2/1 11787  روستايي

  .1375- 95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مأخذ:  

ه نشده است، بنابراين پرسيد 1395دليل آنكه اطالعات مربوط به علت مهاجرت در سرشماري سال  * به

  در دسترس نيست. 1390-95اطالعات مربوط به دوره 

 

  گيري بحث و نتيجه

مهاجرت يكي از چهار عامل اصلي تغيير و تحول جمعيت است كه بسته به چگونگي اثر مهاجرت 

هاي مهم مهاجرتي  ها، مناطق را با عناوين مهاجرفرست، مهاجرپذير و بركنار از جريان بر جمعيت
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 نامساعد آنها فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، شرايط كه مناطقي از غالباً مهاجران كنند. ك ميتفكي

است مهاجرت  بهتري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي جاذبه داراي كه مناطقي است به

طي دو دهه اخير، در استان مرزي كرمانشاه مردان بيشتر از زنان اقدام به مهاجرت  كنند. مي

دهنده آن است كه مهاجرت عمدتاً مردگزين است. در اين دو دهه،  ين نشاناند و ا كرده

هاي مهاجرفرست به استان كرمانشاه و استان تهران و  هاي تهران، كردستان، عمده استان استان

هاي  هاي كردستان، همدان، خوزستان و لرستان عمده استان زيادي استان  پس از آن با فاصله

 اند. انشاه بودهمهاجرپذير از استان كرم

ساله به نقاط روستايي در  29تا  15هاي سني  درصد باالتر مهاجران وارد شده در گروه

تواند به علت اقتصاد غالب كشاورزي در نقاط روستايي استان و نياز آن  مقايسه با نقاط شهري مي

ط شهري و ساله در نقا هاي سني پنج به نيروي كار جوان باشد. توزيع درصد مهاجران در گروه

ساله (به تبعيت از خانواده) آغاز  0- 4ها از اولين گروه سني  دهد كه مهاجرت روستايي نشان مي

رسد و پس از آن  سالگي (سنين كار و فعاليت) به اوج خود مي 20- 24شود و در گروه سني  مي

ر ها د هر چه به سن افزوده شود از حجم مهاجران كاسته شده است. بنابراين اغلب مهاجرت

پذيرد. ساختار سني جمعيت مهاجران وارد شده به استان در  سنين اوج كار و فعاليت صورت مي

درصد اين مهاجران در  70دهد كه بيش از  نقاط شهري و روستايي و براي مردان زنان نشان مي

ها در سنين جواني و  سنين جواني و در سن فعاليت هستند. با توجه به اينكه اغلب مهاجرت

چنان ثابت بماند. اين مسأله نيز با نظريه  رسد همين روند هم گيرد، به نظر مي صورت ميفعاليت 

داند  مرحله دايره زندگي همخواني دارد كه مهاجرت را محدود به مرحله خاصي از زندگي مي

اند بيشتر  بنابراين تمايل به مهاجرت در بين جوانان كه تازه وارد نيروي كار شده و يا ازدواج كرده

  باشند. يم

ترين علت مهاجرت در نقاط شهري و روستايي و براي هر دو جنس، پيروي از خانوار  عمده

بوده است. مهاجرت به علت عامل اشتغال، انجام يا پايان خدمت وظيفه و تحصيل و اتمام 

هاي بعدي جاي دارند. عمده علت مهاجرت بعد از پيروي از خانوار براي مردان،  تحصيل در رتبه

ي كار و كار بهتر و براي زنان به علت تحصيل بوده است. توزيع مهاجران بر حسب علل جستجو

هاي صورت گرفته به پيروي از خانوار،  دهنده آن است كه با آغاز كاهش درصد مهاجرت آن نشان

هاي به دليل مسائل شغلي افزايش يافته است. مردان بسيار بيشتر از زنان به اين  سهم مهاجرت

هاي سني جوان مهاجرت به قصد  اند. يكي از علل اصلي مهاجرت در گروه استان شدهدليل وارد 

  تحصيل بوده است.

طي دو دهه اخير استان كرمانشاه داراي تراز مهاجرتي منفي بوده و استاني شديداً مهاجرفرست 

هاي سنتي مهاجرفرست است. باالترين حجم و تبادل مهاجرتي  بوده است. اين استان جز استان

ها و  اين استان با استان تهران است. بررسي مهاجرت در استان كرمانشاه نشان از جاذبه

هاي اجتماعي متفاوت تأثيرگذار است. نزديكي  هايي است كه براي مهاجران يا زمينه دافعه

كرمانشاه به پايتخت عاملي مهم در مهاجرفرستي اين استان و جمعيت عمده مهاجريني كه از 
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اي كه از  اند گوياي اين مدعاست، از سوي ديگر جمعيت قابل مالحظه ران رفتهكرمانشاه به ته

كنند و اين امر در بحث مهاجرت استان كرمانشاه  استان تهران به استان كرمانشاه مهاجرت مي

اي مثبت و هم منفي است. استان كرمانشاه مهمترين مركز جمعيتي و اقتصادي غرب  هم نكته

ني شديداً مهاجرفرست است. از داليل عمده آن، نرخ باالي بيكاري در كشور و با اين حال استا

استان است. چنانچه فرض كنيم استان كرمانشاه با استان تهران مبادله مهاجرتي نداشته و 

مهاجران وارد شده به استان تهران و همچنين مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه را ناديده 

رسد و موازنه مهاجرتي تا  ستان كرمانشاه به رقم قابل قبولي ميبگيريم آنگاه خالص مهاجرت ا

توان استان كرمانشاه را از استان تهران دور كرد و نه كار  حدودي متعادل خواهد بود، اما نه مي

ديگري و اين جريان مهاجرتي هم تا مدتي ادامه پيدا خواهد كرد منتهي بايد آنرا تعديل كرد و 

اي از لحاظ تاريخي و  استان كرد. بنابراين اين استان شرايط ويژههاي سعي در كاهش دافعه

باشد. در پايان جهت بهبود ساختار جمعيتي و  اي مي سياسي دارد كه نيازمند رسيدگي ويژه

  گردد: كاهش مهاجرت در اين استان مرزي پيشنهادات زير مطرح مي

 بر اشتغال پايدار؛ هاي شغلي در استان با تأكيد كاهش نرخ بيكاري و افزايش فرصت )1

 هاي توسعه انساني از جمله سطح سواد، اميد زندگي و درآمد سرانه؛ ارتقاء شاخص )2

ها و تعامالت اقتصادي با كشور همسايه عراق و ايجاد صنايع و بازارهاي  بهبود همكاري )3

 هاي شغلي؛ مشترك مرزي جهت بهبود فرصت

ان بومي استان جهت توسعه ايجاد تسهيالت و فراهم كردن زمينه براي بازگشت نخبگ )4

 استان؛

هاي  حل مشكالت اقليمي و اكولوژيكي اين استان مرزي از جمله كنترل ريزگردها، طوفان )5

  هاي ناشي از بدي اقليم. شني، كمبود آب و ... جهت كاهش دافعه
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