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بررسی سهم مهاجرت در تغییر نرخ رشد جمعیت استان های کشور طی دوره زمانی 
1385-95

سعیده شهبازین1

چکیده:
ــرت  ــدت مهاج ــش ش ــن، افزای ــطوح پایی ــا در س ــات آن ه ــد، ثب ــر و موالی ــای مرگ ومی ــی رونده همگرای

داخلــی و عــدم تــوازن الگــو و شــدت آن در مناطــق مختلــف، مهاجــرت داخلــی را بــه تعیین کننــده ای مهــم 

در میــزان رشــد جمعیــت در مقیــاس اســتانی تبدیــل کــرده اســت. هــدف مطالعــه حاضــر، تعییــن تأثیــر 

مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت اســت. روش تحقیــق، تحلیــل ثانویــه داده هــای مهاجــرت اســتانی طــی 

ــرخ  ــر ن ــر کاهشــی ب ــر اســتان ها تأثی ــج نشــان  داد، مهاجــرت در اکث ــی 95-1385 اســت. نتای دوره زمان

رشــد جمعیــت داشــته اســت. در هــر دو دوره، بســیاری از مناطــق بــه دلیــل مهاجرفرســتی، کاهــش نــرخ 

رشــد جمعیــت را داشــته اند. ایــن کاهــش از 1/62- درصــد بــرای اســتان خراســان شــمالی و 1/18 درصــد 

بــرای اســتان البــرز نوســان داشــته اســت. میــزان مهاجــرت در برخــی از اســتان ها موجــب تبدیــل نــرخ 

رشــد جمعیــت مثبــت، بــه نــرخ رشــد منفــی شــده اســت )اســتان همــدان و خراســان شــمالی در دوره 

ــن  ــام و خراســان  شــمالی باالتری 95-1390(. اســتان های کرمانشــاه، لرســتان، خوزســتان، همــدان، ای

تأثیــر کاهشــی و اســتان های البــرز، ســمنان، بوشــهر باالتریــن تأثیــر افزایشــی از مهاجــرت را داشــته اند. 

ــکات  ــدأ، مش ــد و مب ــت در مقص ــی جمعی ــنی و جنس ــادل س ــم زدن تع ــن بره ــد ضم ــن رون ــتمرار ای اس

اجتماعی-فرهنگــی زیــادی در زمینــه اشــتغال، آلودگی هــای محیطــی، تراکــم جمعیتــی و ... را بــه دنبــال دارد 

ــود. ــد ب ــدت خواه ــرمایه گذاری های بلندم ــزی و س ــد برنامه ری ــان نیازمن ــل آن ــت و ح ــه مدیری ک

واژگانکلیدی: نرخ رشد جمعیت، خالص مهاجرت، تکنیک بازماندگی، توزیع فضایی.

1- استادیار گروه توزیع فضایی، مهاجرت و شهرنشینی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، ایران، تهران.    
     saeedehshahbazin@nipr.ac.ir

 *این کار برگرفته از طرح پژوهشی »برآورد رشد جمعیت ناشی از مهاجرت در استان های کشور طی دو دهه 90-1385 و 95-1390« است که با 
حمایت مالی موسسه تحقیقات جمعیت کشور انجام شده است. 
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مقدمهوبیانمسئله
ــر و  ــار مرگ ومی ــادی در کن ــی- اقتص ــز اجتماع ــی و نی ــده ای جمعیت ــوان پدی ــرت به عن مهاج

ــر و  ــاف مرگ ومی ــت. برخ ــت اس ــرات جمعی ــر تغیی ــر ب ــی مؤث ــه اصل ــه مؤلف ــاروری از س ب

بــاروری، مهاجــرت بــه دلیــل ذات و ماهیــت خــود، تغییــرات بلنــد و کوتاه مدتــی را در مبــدأ 

و مقصــد برجــای می گــذارد. بــا ایــن  وجــود، مهاجــرت ســهم کوچکــی از مطالعــات جمعیــت 

ــر  ــد و الگوهــای مرگ می ــر در رون ــا تغیی ــر، ب شــناختی داشــته اســت. امــا در دهه هــای اخی

و بــاروری، مهاجــرت بــه یکــی از تأثیرگذارتریــن عوامــل تغییــرات جمعیتــی به ویــژه حجــم و 

نــرخ رشــد جمعیــت تبدیــل شــده اســت. )لــوکاس و میــر، 1384(1.

رشــد جمعیــت هــر منطقــه، معلــول دو عامــل تغییــرات طبیعــی و مهاجــرت اســت. در یــک 

قــرن گذشــته، تغییــرات مرگ ومیــر و بــاروری نقــش تعیین کننــده ای در تغییــر حجــم و رشــد 

ــادی-  ــرات اقتص ــرفت و تغیی ــال پیش ــه دنب ــان، ب ــر جه ــا در سراس ــته اند، ام ــت داش جمعی

ــود شــرایط بهداشــتی  ــا بهب ــی آغــاز شــد. ب ــی، تغییرات ــذار جمعیت اجتماعــی و در نتیجــه گ

ــه  ــد. در ادام ــت ش ــت تقوی ــد جمعی ــر رش ــاروری ب ــش ب ــر، نق ــبی مرگ ومی ــرل نس و کنت

ــطح  ــه س ــاروری کل ب ــزان ب ــیدن می ــا رس ــز ب ــکی و نی ــوالت بهداشــتی و پزش ــر و تح تغیی

جانشــینی، از میــزان تأثیرگــذاری ایــن عامــل کاســته شــد. ایــن رونــد در همــه جوامــع بــا 

تأخیــر و تقدم هایــی صــورت گرفــت. امــروزه پــس از طــی شــدن گــذار جمعیتــی و همگرایــی 

ــی  ــن، مهاجــرت و جابجای ــر در ســطوح پایی ــد و مرگ ومی ــد کاهشــی میزان هــای موالی رون

جمعیــت برعکــس دو عامــل دیگــر، شــدت یافــت و مــورد توجــه قــرار گرفــت. هم زمــان بــا 

ــز رخ داد.  ــا نی ــایر بخش ه ــی در س ــتی، تحوالت ــکی و بهداش ــوژی پزش ــش ورود تکنول افزای

ــات و  ــال داده و اطاع ــرعت در انتق ــب س ــل موج ــایل حمل ونق ــات و وس ــش ارتباط افزای

در نتیجــه جابجایی هــای بیشــتر افــراد شــد. در نتیجــه ایــن شــرایط، رونــد ســریع و رو بــه 

رشــدی از مهاجــرت آغــاز شــد کــه بــا ثبــات نســبی در نــرخ بــاروری و مرگ ومیــر، ســهم آن 

در تغییــرات جمعیتــی برجســته تر شــد، تــا جایــی کــه نظریــه ای تحــت عنــوان »گــذار ســوم 

1- Lucas and Mir

جمعیتــی«1 بــا تأکیــد بــر مهاجــرت توســط کولمــن2  )2004( مطــرح شــد. در نتیجــه ایــن 

ــای  ــی از تعیین کننده ه ــای داخل ــه مهاجرت ه ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــی، می ت ــرایط جمعیت ش

ــر از آن  ــای کوچک ت ــتانی و واحده ــیم بندی های اس ــاس تقس ــت در مقی ــد جمعی ــم رش مه

اســت )محمودیــان و قاســمی اردهایــی، 1392( و نقــش فزاینــده ای در ایــن مســیر داشــته 

و بــه منبــع مهمــی در تغییــر الگوهــای ســکونتی در میــان و بیــن کشــورها تبدیل شــده اســت 

)بــل3 و همــکاران، 2015(.

ــت های  ــیب هایی در سیاس ــراز و نش ــا ف ــا، ب ــورهای دنی ــیاری از کش ــد بس ــز مانن ــران نی ای

ــه  ــه تجرب ــت ک ــوده اس ــرو ب ــت روب ــد جمعی ــم و رش ــر در حج ــع آن تغیی ــی و به تب جمعیت

ایــن تغییــرات بــرای همــه مناطــق و ســکونتگاه های کشــور یکســان نبــوده اســت. مطالعــه 

ــرات  ــه تغیی ــد ک ــان می ده ــر نش ــرن اخی ــران، در نیم ق ــت ای ــد جمعی ــر در رش ــل مؤث عوام

مرگ ومیــر و شــرایط بهداشــتی جامعــه نقــش تبیین کننــده ای در تغییــرات جمعیتــی داشــته 

اســت. بــا بهبــود شــرایط بهداشــتی و کنتــرل بیماری هــای واگیــردار )خســروی و همــکاران، 

2007؛ خســروی و همــکاران، 1391( و افزایــش امید زندگــی )ساســانی پــور و همــکاران، 

1396؛ ساســانی پور و اســعدی، 2017(، بــاروری به عنــوان عامــل تأثیرگــذار بــر رشــد 

ــزان  ــاروری نشــان می دهــد، می ــا ب ــط ب ــت. یافته هــای مرتب ــرار گرف ــت موردتوجــه ق جمعی

بــاروری کل در ایــران بــه زیــر ســطح جانشــینی رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 

ــر حجــم و شــدت مهاجرت هــای داخلــی افــزوده  شــده اســت. همیــن زمــان ب

طــی 50 ســال اخیــر تغییــرات زیــادی در انــدازه، حجــم و شــکل مهاجرت هــای داخلــی در 

ــر شــرایط اقتصــادی،  ــرات به صــورت مســتقیم تحــت تأثی ــن تغیی کشــور رخ داده اســت. ای

اجتماعــی - فرهنگــی، جمعیتــی و نوســازی حاکــم بــر کشــور صــورت گرفتــه اســت. از اوایــل 

ــی  ــرات اساس ــی، تغیی ــادی - اجتماع ــی اقتص ــوالت ابتدای ــا تح ــان ب ــه 1300، هم زم ده

ــا  ــج ب ــکاران، 1385(. به تدری ــامیان و هم ــد )حس ــاز ش ــران آغ ــرت ای ــای مهاج در الگوه

گســترش نوســازی در کشــور، تغییــرات عمیقــی در الگوهــای مکانــی ایــران در ســطح ملــی و 

منطقــه ای بــه وجــود آمــد )مشــفق، 1389(. بــا افزایــش تفاوت هــای اقتصــادی- اجتماعــی 
1- Third Demographic Transition
2- Coleman

3- Bell
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و بــه عبارتــی توســعه یافتگی اســتان های کشــور، الگــوی مهاجرت هــای بیــن اســتانی، 

ــد در دوره 1365-75،  ــه از 39 درص ــت؛ به طوری ک ــوده اس ــش ب ــه افزای ــاناتی رو ب ــا نوس ب

ــور  ــتان های کش ــهم اس ــود، س ــت. بااین وج ــیده اس ــد در دوره 95-1390 رس ــه 49 درص ب

ــه  ــاً ب ــتانی عمدت ــای اس ــاوت در مهاجرت ه ــت. تف ــوده اس ــان نب ــران یکس ــن مهاج از ای

ــا ســطح توســعه یافتگی مختلــف برمی گــردد  انگیــزه مهاجرتــی مهاجــران ایــن اســتان ها ب

)محمودیــان و قاســمی اردهایــی، 1392(. بــه عبارتــی اســتان هایی کــه دارای ســطح 

ــر  ــران دیگ ــی از مهاج ــبت باالی ــی، نس ــه جمعیت ــتند، در موازن ــری هس ــعه یافتگی باالت توس

اســتان ها را کــه عمدتــاً اســتان های کمتــر توســعه یافته هســتند، بــه خــود جــذب می کننــد.

در چنیــن شــرایطی و بــا در نظــر گرفتــن ســایر عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی، 

مهاجــرت اهمیــت زیــادی در رشــد جمعیــت پیــدا کــرد. بــا توجــه بــه الگــوی مهاجرت هــای 

داخلــی در کشــور، بدیهــی اســت که مناطــق مختلف کشــور تأثیرپذیــری یکســانی از مهاجرت 

نداشــته و ندارنــد. عــاوه بــر ایــن تأثیــر مســتقیم، بــا توجــه بــه الگــوی ســنی مهاجــران در 

ــر  ــی مرگ ومی ــاروری و حت ــای ازدواج و ب ــر میزان ه ــوه ب ــورت بالق ــرت به ص ــور، مهاج کش

نیــز تأثیــر می گــذارد. بــا توجــه بــه عــدم تــوازن الگــو و شــدت مهاجــرت در مناطــق مختلــف 

کشــور، بی شــک میــزان تأثیرگــذاری آن بــر مناطــق مختلــف نیــز متفــاوت خواهــد بــود.

نشــان دادن تأثیــر خالــص مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت اســتان ها، هــدف اصلــی ایــن 

مطالعــه اســت. بــا توجــه بــه شــرایط جمعیتــی حاضــر کشــور، یعنــی همگرایــی روندهــای 

مرگ ومیــر و موالیــد از یک ســو و بــا در نظــر گرفتــن عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی و 

درنتیجــه عــدم تعــادل و تــوازن اســتان های کشــور در بهره گیــری از مهاجــرت از ســوی دیگــر، 

اثرگــذاری مهاجرت هــای داخلــی در تغییــرات جمعیتــی ســطوح جغرافیایــی و مرزبندی هــای 

سیاســی )اســتانی( اهمیــت یافتــه اســت. در نتیجــه، می تــوان عنــوان کــرد کــه در شــرایط 

کنونــی کشــور، مهاجرت هــای داخلــی از تعیین کننده هــای مهــم میــزان رشــد جمعیــت 

ــه  ــر ب ــه حاض ــن، مطالع ــود. بنابرای ــوب می ش ــتانی محس ــیم بندی های اس ــاس تقس در مقی

ــف  ــتان های مختل ــرت در اس ــی از مهاج ــت ناش ــد جمعی ــرخ رش ــزان ن ــرآورد می ــال ب دنب

اســت. پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا شناســایی ســهم مهاجــرت در ایجــاد تغییــر در 

نــرخ رشــد جمعیــت، برنامه ریــزان کشــوری را بــرای سیاســت گذاری های منطقــه ای، جهــت 

         

مدیریــت و کنتــرل افسارگســیخته تراکــم جمعیــت در مناطــق خــاص، یــاری دهــد.

مبانینظری
ــوم  ــته های عل ــیاری از رش ــوع بس ــودن، موض ــته ای ب ــل بین رش ــه دلی ــرت ب ــده مهاج پدی

ــا توجــه بــه اینکــه تعاریــف قــراردادی مهاجــرت،  انســانی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت. ب

ــوان  ــد به عن ــی می توان ــی جابه جای ــت، زمان ــی اس ــی و مکان ــاد زمان ــر ابع ــی ب ــتر مبتن بیش

مهاجــرت تلقــی شــود کــه تغییــری را در موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی فــرد حرکت کننــده 

ــه  ــر1، 1384: 126(. هانســن2  هــم جــزو کســانی اســت ک ــوکاس و می ــه وجــود آورد )ل ب

ــه مهاجــرت نظــر مثبــت دارد. او معتقــد اســت کــه مهاجــرت در حقیقــت کمــی  نســبت ب

ــی می شــود و در  ــد اجتماع ــاد ارتباطــات جدی ــث ایج ــاً باع ــردارد، و ضمن ــی در ب ماجراجوی

واقــع، مهاجــرت نشــانه پیشــرفت و زندگــی اســت )خبــاز بهشــتی، 1380: 65(. در شــکل 

ــت  ــد و ماهی ــدف دار می دانن ــی و ه ــرت را عقای ــی مهاج ــیک به نوع ــات کاس ــی، نظری کل

ــرض  ــع ف ــه هزینه هــا و مناف ــق موازن ــی و از طری ــاً عقای تصمیم گیری هــای مهاجــر را کام

ــد  ــد می توان ــرت در مقص ــس از مهاج ــخص پ ــینه، ش ــن پیش ــا ای ــد ب ــد و معتقدن می کنن

ــایی زاده، 1360: 200(.  ــود )لهس ــل ش ــلط ح ــی مس ــام ارزش ــا در نظ ــذب ی ــی ج به راحت

ــک از آن هــا از  ــه هــر ی ــات مختلفــی وجــود دارد ک ــورد مهاجــرت، دیدگاه هــا و نظری در م

زوایــای مختلــف بــه ایــن پدیــده نگریســته اند. در یــک دســته بندی کلــی، می تــوان نظریــات 

ــا علــل و عوامــل  موجــود در مــورد مهاجــرت را در ســه دســته قــرارداد: نظریــات مرتبــط ب

ــت،  ــرت و در نهای ــای مهاج ــان و الگوه ــده جری ــات تبیین کنن ــرت، نظری ــر مهاج ــر ب مؤث

نظریــات مرتبــط بــا اثــرات و پیامدهــای مهاجــرت. بــا توجــه بــه موضــوع مطالعــه در بــاب 

نقــش مهاجــرت در رشــد جمعیــت، درواقــع بــه دنبــال مبانــی نظــری هســتیم کــه اثــرات 

ــد. جمعیتــی مهاجــرت را تبییــن کن

نظریاتمرتبطبااثراتوپیامدهایمهاجرت

1- Lucas and Mir
2- Hansen
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اثــرات اقتصــادی مهاجــرت: برخــی از نظریــات در مــورد تأثیــر مهاجــرت، بــر زمینــه اثــرات 

ــد  ــس از مهاجــرت، درآم ــه پ ــد ک ــن معتقدن اقتصــادی متمرکزشــده اند. بســیاری از مهاجری

واقعــی و وضعیــت شــغلی آن هــا بهتــر شــده اســت. مهاجرینــی کــه هم تــراز شــهروندان یــا 

ــدأ جــذب  شــده اند. آن هــا ممکــن  ــر از مــردم مب ــان هســتند، معمــوالً بهت ــر از آن حتــی بهت

اســت بهتــر آمــوزش داده شــده و بــا در نظــر گرفتــن ســن و جنــس، در یــک ســطح اقتصادی 

باالتــر از شــهروندان قــرار گیرنــد. در بســیاری از مطالعــات، تحــرک اقتصــادی را بــه عنــوان 

تغییــر وضعیــت از بیــکاری بــه اشــتغال تعریــف کــرده و بعضــی معیــار درآمــد واقعــی بیشــتر 

را بــه کار می گیرنــد. افــرادی کــه تحصیــات بیشــتری دارنــد و از نظــر اقتصــادی در وضعیــت 

بهتــری هســتند، ظاهــراً تحــرک اقتصــادی باالتــری دارنــد. تحــرک اقتصــادی در میــزان درآمــد 

نیــز منعکــس می گــردد. تجزیه وتحلیــل جدیــد در ایــن زمینــه نشــان می دهــد کــه مهاجریــن 

بعــد از مهاجــرت درآمــد بیشــتری داشــته و در ضمــن مهاجریــن جدیــد نســبت بــه مهاجریــن 

ــه  ــه دلیــل جوانــی، تحصیــات بیشــتر و تــاش ب قدیمــی درآمــد بیشــتری داشــته و ایــن ب

منظــور احــراز مشــاغل بهتــر بــوده اســت.

ــوار،  ــا خان ــه اســت ی ــه صــورت فــردی صــورت گرفت همچنیــن برحســب اینکــه مهاجــرت ب

ــرت  ــی مهاج ــه تنهای ــرد ب ــک ف ــه ی ــرایطی ک ــذارد. در ش ــی می گ ــی برجای ــرات مختلف اث

ــوار در  ــرای خان ــه ب ــکان دارد ک ــد، ام ــدأ می مانن ــواده در مب ــای خان ــه اعض ــد و بقی می کن

ــدأ پیامدهایــی داشــته باشــد. اگــر فــرد مهاجــر یکــی از اعضــای وابســته باشــد )خــواه  مب

ــد،  ــش می یاب ــوار افزای ــد( درنتیجــه مصــرف ســرانه خان ــد درآم ــا ســالمندی فاق نوجــوان ی

امــا اگــر فــرد مهاجــر فــرد بالــغ خانــواده باشــد کــه از نظــر اقتصــادی مولــد و ســودآور بــوده 

باشــد، موجــب کاهــش ســرانه خانــوار می شــود. از ســویی دسترســی بــه اطاعــات تــازه و 

تماس هایــی کــه خانــواده مهاجــر از طریــق او بــا منطقــه مهاجــرت شــده برقــرار می کننــد، 

ممکــن اســت منجــر بــه مهاجــرت اعضــای خانــواده شــود. ایــن تماس هــا، ممکــن اســت 

ــی اعضــای  ــه گرایش هــای مصرف ــد داشــته باشــد، بلک ــر تولی ــت ب ــا تأثیرهــای مثب ــه تنه ن

ــه  ــرمایه گذاری و در نتیج ــداز و س ــه پس ان ــل ب ــن رو تمای ــرد و از ای ــاال بب ــز ب ــوار را نی خان

ــن آورد. ــی را در درازمــدت پایی ســطح زندگ

تأثیــرات اجتماعــی و جمعیتــی مهاجــرت: تحــوالت اجتماعــی و اقتصــادی کــه یــک مهاجــر 

تجربــه می کنــد، تابــع یکدیگــر می باشــند. اگرچــه نمی تــوان بیــن عوامــل اقتصــادی و 

اجتماعــی مــرزی مشــخص قائــل شــد، امـــا منظــور از نتایــج اجتماعــی، تغییــرات در شــبکه، 

الگــو و نگــرش در مــورد روابــط اجتماعــی اســت کــه شــامل تغییــرات نقش هــا در خانــواده 

ــه شــهر،  ــرای مهاجــران روســتا ب ــر و همســایگان اســت. ب ــا اشــخاص دیگ ــط ب و در رواب

مهم تریــن تغییــرات اجتماعــی تغییــر از شــیوه زندگــی روســتایی بــه شــیوه زندگــی شــهری 

اســت. مهاجــران شــهر بــه شــهر نیــز ممکــن اســت تغییــرات ناشــی از ســکونت مجــدد را 

ــر اشــتغال و درآمــد نیــز تأثیــر می گــذارد. ــه کننــد. عوامــل اجتماعــی ب تجرب

اهمیــت بســتگان و دوســتان: هیــچ شــکی نیســت کــه بســتگان کمــک اساســی بــه مهاجران 

می کننــد. اشــخاصی کــه مهاجــران در بــدو ورود پیــش آن هــا می ماننــد، تأثیــر بســیار زیــادی 

ــا بســتگان  ــه همزیســتی مهاجــر ب ــد. جاذب ــن ســریع شــغل و محــل مناســب دارن در یافت

غالبــاً به قــدری قــوی اســت کــه حتــی اگــر ایــن امــر شــانس اشــتغال مهاجــر را پاییــن آورد، 

در نزدیکــی آن هــا در حومــه شــهرها می مانــد. دوســتان و اقــوام در شــهر ســازگاری مهاجــر 

ــا جنســی را  ــدی ی ــد. آن هــا کمک هــای نق ــف تســهیل می کنن ــه طــرق مختل ــا شــهر را ب ب

بــه خانــواده تــا یافتــن منبـــع درآمــد، تأمیــن مـــسکن موقتــی یــا دائمــی، تســهیل انتقــال 

ــه  ــد. اگرچ ــه می دهن ــی ادام ــم کاریاب ــر مه ــاید در ام ــهری و ش ــه ش ــتایی ب ــوم روس از رس

مهاجــران در بــدو ورود بــه جامعــه جدیــد بــه بســتگان یــا دوســتان اتکا کـــرده، امـــا در محل 

جدیــد دوســت های جدیــد پیــدا می کننــد کــه ایــن دوســتان جدیــد منبــع رضایــت بیشــتری 

ــی1، 1372: 72(. ــوند )فیندل می ش

از دیگر پیامدها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الــف( افزایــش یــا کاهــش تعــداد جمعیــت: مهاجرت هــا چــه بــه صــورت بین المللــی و چــه 

داخلــی، همــواره موجــب کاهــش جمعیــت نواحــی مهاجر فرســت و افزایــش جمعیــت نواحی 

مهاجرپذیــر می شــوند. ایــن افزایــش و کاهــش در مــواردی کنــد و مســتمر و در مــواردی تنــد 

و مقطعــی اســت. از جریانــات آرام و طوالنــی می تــوان از مهاجرت هــای روســتا - شـــهری 

ــازار کار،  ــی ب ــعه و چگونگ ــطح توس ــاوت س ــرد. تف ــاد ک ــعه ی ــال توس ــورهای در ح در کش

به تدریــج بخشــی از جمعیــت روســتایی را روانــه شــهرها و نقــاط پیرامونــی آن هــا می کنــد. 

1- Findlay
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ــز  ــی نی ــد، مهاجرت های ــان می یاب ــی جری ــه آرام ــه ب ــا ک ــوع مهاجرت ه ــن ن ــل ای در مقاب

وجــود دارنــد کــه بــه دالیــل مختلــف در یــک دوره کوتاه مــدت، ســیل عظیمــی از مهاجــران 

را راهــی ســرزمین های معینــی می کننــد و مشــکات خاصــی را چــه بــرای مهاجــران و چــه 

بــرای ســـرزمین های پذیــرای آنــان فراهــم می آورنــد )زنجانــی، 1380: 170(.

ًً  بــه دو صــورت تغییــر در ترکیــب جنســی و  ب( تغییــر ترکیــب جمعیــت: ایــن تغییــر عمدتــا

ــای  ــا و ویژگی ه ــب قومیت ه ــر در ترکی ــد و تغیی ــی می کن ــنی خودنمای ــب س ــر در ترکی تغیی

اقتصــادی و اجتماعــی را نیــز بــه دنبــال مــی آورد. در مــواردی مهاجرت هــا بــه شــکل خانــوار 

ــذارد،  ــی نمی گ ــت باق ــب جنســی و ســنی جمعی ــر ترکی ــی ب ــر چندان ــرد و تأثی انجــام می گی

ــت  ــاختار جمعی ــا س ــارزی ب ــای ب ــرت، تفاوت ه ــدأ مهاج ــی مب ــاختار جمعیت ــه س ــر آنک مگ

مقصــد مهاجــرت داشــته باشــد. ولــی در بســیاری از مــوارد، نســبت مــردان در بیــن 

مهاجــران، بیــش از نســبت زنــان اســت. در ایــن حالــت، مهاجــرت باعــث افزایــش نســبت 

جنســی جمعیــت در منطقــه مهاجرپذیــر و کاهــش آن در منطقــه مهاجــر فرســت می شــود 

ــی، 1380:176(. )زنجان

ج( تســریع رشــد جمعیــت شــهری و تخفیــف رشــد جمعیــت روســتایی: مهاجرت هــا یکــی 

از عوامــل برانگیزنــده رشــد جمعیـــت شــهری بــوده و مهاجــران اغلــب بــه قصــد اســتقرار در 

نقــاط شــهری به ویــژه شــهرهای بــزرگ بـــه ایـــن اقــدام دســت می زننــد. اثــر مهاجرت هــا 

ــر رشــد جمعیـــت شــهری در کشــورهای درحــال توســعه به مراتــب بیشــتر از کشــورهای  ب

توســعه یافته اســت )زنجـــانی، 1380: 178(.

ــات و نوآوری هــا: یکــی از پیامدهــای عمــده مهاجــرت،  ــوع فرهنگــی و انتقــال تجربی د( تن

ــه   ــی ب ــرش فرهنگ ــه پذی ــت. گرچ ــف اس ــای مختل ــگ و تمدن ه ــا فرهن ــردم ب ــنایی م آش

وســیله مهاجــران و ســاکنان بومــی در ابتــدا بــا مقاومـــت و عکس العمل هــای منفــی همــراه 

ــه  ــج ب ــد، به تدری ــی می کن ــا خودنمای ــورد تمدن ه ــکل برخ ــه ش ــاز بـ ــه در آغ ــت، آنچ اس

ــری  ــای متعالی ت ــا فرهنگ ه ــتان های آن ه ــده بس ــود و از ب ــل می ش ــی تبدی ــی فرهنگ تعال

بــه وجــود می آیــد. اختــاط قومــی و فرهنگــی یکــی از ویژگی هــای عمــده کشــورهای 

ــر  ــه تحــت تأثی ــوام مختلــف در کشــورهایی ک ــن اق ــادل فرهنگــی بی ــر اســت. تب مهاجرپذی

ــی  ــارج  شــده و به نوع ــادی خ ــد، از روال ع ــرار می گیرن مهاجرت هــای سیاســی ســلطه گر ق

اســتیای فرهنگــی قــوم مهاجــر بــر ســاکنان بومــی تبدیــل می شــود )زنجانــی، 1380: 183(.

ه( پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی مهاجرت هــا: از عمده تریــن پیامدهــای اقتصــادی 

مهاجرت هــا، تفــاوت دســتمزدها و شــرایط کاری مهاجــران بــا کارگــران بومــی اســت، کــه 

نوعــی دوگانگــی بــازار کار را بــه  وجــود مــی آورد. در برخــی از کشــورها امــکان کار و فعالیــت 

بــرای مهاجــران یکســان نیســت، ایـــن تفــاوت هــر چــه قدمــت مهاجــرت افزایــش یابــد، 

ــه  ــی در جامع ــی کثرت گرای ــرت به نوع ــی، مهاج ــر اجتماع ــذارد. از نظ ــش می گ ــه کاه روب

ــای  ــود، پیش داوری ه ــر می ش ــر منج ــوق بش ــظ حق ــرای حف ــای الزم ب ــتقرار نهاده و اس

ــرد،  ــن می ب ــه را از بی ــای بزهکاران ــه رفتاره ــران ب ــتر مهاج ــکاب بیش ــاره ارت ــود درب موج

ــی  ــی در زندگ ــتراک همگان ــه اش ــی ب ــد و به نوع ــل می کن ــی را تعدی ــای ملی گرای افراط گری ه

ــی، 1380: 138(. ــود )زنجان ــر می ش ــی منج اجتماع

پیشینهتحقیق
بــا  اینکــه بحــث نــرخ رشــد جمعیــت یکــی از زمینه هــای جمعیتــی مهــم تحــت تأثیــر مهاجرت 

اســت، امــا در ایــن زمینــه مطالعــات محــدودی صــورت گرفتــه اســت و از میــان مطالعــات 

صــورت گرفتــه نیــز تعــداد کمــی از ایــن آثــار بــه مهاجــرت به عنــوان یــک متغیــر توضیحــی 

ــد و عمــده آن هــا به صــورت نظــری  در تجزیه وتحلیــل تجربــی رشــد جمعیــت توجــه کرده ان

ــد. ــه ایــن رابطــه پرداخته ان ب

ــرخ  ــن 1 )1995( ن ــارو و ســاال مارتی ــه ب ــن زمین ــه در ای ــات صــورت گرفت ــن مطالع در اولی

خالــص مهاجــرت در رشــد جمعیــت کشــورهای مختلــف توســعه یافته )ایاالت متحــده، 

ــن  ــج ای ــد. نتای ــی کرده ان ــپانیا( را بررس ــه و اس ــا، فرانس ــتان، ایتالی ــان، انگلس ــن، آلم ژاپ

ــت و  ــن مثب ــده و ژاپ ــرای ایاالت متح ــص ب ــرت خال ــر مهاج ــه تأثی ــان داد ک ــه نش مطالع

افزایشــی بــوده و بــرای پنــج کشــور اروپایــی، آلمــان، انگلســتان، ایتالیــا، فرانســه و اســپانیا 

ــن، 1995(. در  ــارو و ســاال مارتی ــوده اســت )ب ــدان قابل توجــه نب ــب به دســت آمده چن ضری

مطالعــات دیگــری کــه توســط پــکاال و کانگاشــرجو2  )1998( و تویــا، هوســونو و تاتســوجی3 

)2004( انجــام شــد، نیــز نتایــج یکســانی بــه دســت آمــد. پــکاال و کانگاشــرجو بــا اســتفاده 
1- Barro & Sala-i-Martin
2- Pekkala & Kangasharju
3- Toya, Hosono & Tatsuji
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ــر  ــد تأثی ــان دادن ــد، در طــول دوره 1975-1995 نش ــی فنان ــه فرع ــای 85 منطق از داده ه

ــا، هوســونو و  ــز اســت. توی ــزان رشــد جمعیــت ایــن مناطــق بســیار ناچی ــر می مهاجــرت ب

ــه ای در طــول دوره 1980-2000 نشــان  ــری از داده هــای منطق ــا بهره گی ــز ب تاتســوجی نی

دادنــد کــه نــرخ خالــص مهاجــرت تأثیــر قابل توجهــی بــر رشــد جمعیــت منطقــه ای نداشــته 

اســت.

ــه نقــش مهاجــرت در نــرخ رشــد  ــد کــه ب در مقابــل ایــن تحقیقــات، مطالعاتــی نیــز بودن

جمعیــت تأکیــد کردنــد و تأثیــر مثبــت آن را نشــان دادنــد. کســتبای و ویســترالند1 )2007( 

ــد  ــرخ رش ــر ن ــه ای ب ــرت منطق ــر مهاج ــه تأثی ــل و مقایس ــه تجزیه وتحلی ــی ب در پژوهش

ــان داد،  ــا نش ــج آن ه ــد. نتای ــی دوره 1980-2000 پرداختن ــوئد در ط ــروژ و س ــت ن جمعی

تأثیــر مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت در هــر دو منطقــه مثبــت اســت. کــردار و ســیرین2 

)2007( نیــز بــا بهره گیــری از روش بــرآورد متغیرهــای ابــزاری و اســتفاده از کنتــرل اثــرات 

ثابــت اســتانی، تأثیــر مهاجــرت در نــرخ رشــد جمعیــت منطقــه ای را نشــان دادنــد. نتیجــه 

مطالعــه آن هــا نشــان داد کــه براســاس مــدل رشــد اســتاندارد پیش بینــی، اجــازه تحــرک 

نیــروی کار در مناطــق مختلــف، باعــث افزایــش ســرعت همگرایــی در ســطوح درآمــد ســرانه 

ــه،  ــن مطالع ــه دارد. ای ــرخ رشــد منطق ــر ن ــی ب ــر منف می شــود و در  نتیجــه مهاجــرت تأثی

ــک کشــور  ــزان رشــد اســتانی در ی ــر می ــی مهاجــرت ب ــر عل ــورد تأثی ــی در م شــواهد تجرب

درحال توســعه بــا ســطح بــاالی مهاجــرت داخلــی کــه بــا خــروج نیــروی غیرماهــر از مناطــق 

ــزو3 )2008( در  ــد. ات ــه می ده ــود، را ارائ ــخص می ش ــهری مش ــز ش ــرای مراک ــتایی ب روس

ــزان رشــد منطقــه در  ــر می ــات مهاجــرت بیــن منطقــه ای ب ــر جریان ــر تأثی مطالعــه خــود ب

طــی دوره 2002-1983 تمرکــز کــرده اســت. اولیــن نتیجــه مهــم ایــن مطالعــه، ایــن اســت 

ــر نــرخ رشــد منطقــه ای در ایتالیــا تأثیــر گذاشــته اســت. عــاوه بــر ایــن،  کــه مهاجــرت ب

نتایــج حاصــل از تجزیه وتحلیــل دو دوره 1983-1992 و 1993-2002، نشــان می دهــد کــه 

روندهــای مختلــف جریــان مهاجــرت در طــول دو دهــه و تفــاوت آن هــا بــه طــرق مختلــف 

بــر رشــد جمعیــت منطقــه تأثیــر گذاشــته اســت.

لــی و وســت لــوود  )2011( نیــز تغییــرات رشــد جمعیــت را بــه عوامــل و مؤلفه هــای اصلــی 
1- Østbye & Westerlund
2- Kirdar & Sirin
3- Etzo

آن تجزیــه کردنــد و تــاش کردنــد کــه ســهم مهاجــرت و نــرخ رشــد طبیعــی را در تغییــرات 

رشــد جمعیــت کان شــهر پکــن نشــان دهنــد. نتایــج مطالعــه آن هــا نشــان داد کــه نــرخ 

ــت ســال های  ــش جمعی ــل افزای ــه دلی ــاً ب ــه عمدت ــوده ک ــر ب رشــد در مناطــق شــهری باالت

ــی، اقتصــادی و محیطــی  ــه عوامــل جمعیت ــت را ب 2000-1990 اســت. آن هــا رشــد جمعی

ــکا 1)2015( در مطالعــه ای تحــت عنــوان  ــد. همچنیــن کــورک، ووتوویــز و گال تجزیــه کردن

»تغییــر نقــش مهاجــرت و رشــد طبیعــی جمعیــت در رشــد مناطــق شــهری هلنــد«؛ بــه ســیر 

تحــول توزیــع جمعیــت در کان شــهر کراکــوف پرداختنــد. آن هــا معتقــد بودنــد کــه تغییــرات 

و حتــی روندهــای معکوســی از نقــش ســه عامــل مهاجــرت، بــاروری و مرگ ومیــر در رشــد 

ــی 1988، 1995،  ــع زمان ــار مقط ــه در چه ــن مطالع ــت. ای ــده اس ــود آم ــه وج ــت ب جمعی

ــرت  ــی و مهاج ــش طبیع ــاوت در افزای ــل تف ــه  و تحلی ــد و تجزی ــام ش 2002 و 2012 انج

خالــص مــورد بحــث قرارگرفتــه اســت. نتایــج مطالعــات حاکــی از افزایــش نقــش مهاجــرت 

در رشــد جمعیــت در ایــن مناطــق بــوده اســت. بــرا2 )2003(، نیــز در گزارشــی بــا موضــوع 

پویایــی جمعیــت در آمریــکای التیــن اظهــار داشــته اســت کــه بــا وجــود افزایــش نــرخ رشــد 

ــوده اســت،  ــرخ رشــد طبیعــی ب ــه دلیــل ن ــاً ب جمعیــت کشــورهای ایــن منطقــه کــه عمدت

افزایــش میــزان شهرنشــینی در ایــن منطقــه فراتــر از نــرخ رشــد جمعیــت اســت کــه عمــده 

دلیــل آن مهاجــرت در ایــن کشــورها بــوده اســت. او در ایــن گــزارش نشــان داد کــه حجــم 

زیــادی از جمعیــت شهرنشــین کشــورهای آمریــکای التیــن در نتیجــه مهاجــرت داخلــی بــوده 

ــه در ســال 2000  ــد، به طوری ک ــده بودن ــف راهــی شــهرها ش ــل مختل ــه دالی ــه ب اســت ک

ــرا، 2003(. ــن مناطــق در شــهرها ســکونت داشــته اند )ب ــت ای ــش از ســه چهارم جمعی بی

مطالعــه روو3 و همــکاران )2017( در زمینــه تأثیــر مهاجــرت داخلــی بــر تغییــرات جمعیتــی 

ــه  ــن مطالع ــت. در ای ــورت گرف ــر ص ــناختی اخی ــرفت های روش ش ــر پیش ــه ب ــا تکی ــا ب اروپ

تــاش شــد بــا بهره گیــری از داده هــای مهاجــرت داخلــی 30 کشــور اروپایــی، شــاخص های 

ــر  ــی تغیی ــل اصل ــه عام ــا، مهاجــرت ب ــر اســاس یافته ه ــه دهــد. ب ــد مهاجــرت را ارائ جدی

جمعیــت در کشــورهای اروپایــی تبدیل شــده اســت و الگوهــای اســتقرار انســان ها در 

ــرت  ــر مهاج ــی تأثی ــه بررس ــه ب ــی ک ــر مطالعات ــد. از دیگ ــکل می ده ــورها را ش ــل کش داخ
1- KUREK, WÓJTOWICZ and GAŁKA
2- Brea
3- Rowe
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بــر تغییــرات جمعیتــی انجام شــده اســت، می تــوان بــه مطالعــه فیلیپــو و شاســتر1 

)2010( اشــاره کــرد. آن هــا در مطالعــه ای گســترده بــه تأثیــر مهاجــرت خالــص بــر حجــم 

جمعیــت 21 کشــور اتحادیــه اروپایــی پرداختنــد. نتایــج آن هــا ضمــن بــه دســت دادن ســهم 

مهاجــرت در نــرخ رشــد جمعیــت کشــورهای اروپایــی، نشــان داد کــه تحــت تأثیــر مهاجــرت، 

جمعیــت کشــورهای اســپانیا، فرانســه، اتریــش و آلمــان رشــد قابــل  توجهــی داشــته اســت، 

ــن  ــت. همچنی ــته اس ــش داش ــتان کاه ــال و بلغارس ــورهای پرتغ ــت کش ــه جمعی درحالی ک

کشــورهای جنــوب اروپــا نیــز در مقایســه بــا ســایر کشــورها، کاهــش رشــد جمعیتــی ناشــی 

ــته اند. ــرت را داش از مهاج

ــی  ــوزه اصل ــار ح ــور، در چه ــی در کش ــی جمعیت شناس ــینه پژوهش ــات و پیش ــرور ادبی م

ــی و  ــه در خصــوص مهاجرت هــای داخل ــن اســت ک ــر ای ــات جمعیت شناســی، بیانگ مطالع

ــش قابل ماحظــه ای در کشــور  ــی، دان ــرات جمعیت ــر رشــد و تغیی ــرات آن ب ــا و تأثی پیامده

ــه در  ــی ک ــن اهمیت ــوالت آن در عی ــی و تح ــام مهاجرت ــاختار نظ ــت. س ــده اس ــد نش تولی

ــه  ــه آن پرداخت ــر ب ــه اساســاً کمت ــی اســت ک ــات جمعیت شناســی کشــور دارد، بحث مطالع

 شــده اســت. بیشــتر مطالعــات انجام شــده در خصــوص مهاجــرت در ایــران بــه موضوعــات 

مختلفــی ازجملــه تحــوالت آمــاری مربــوط می شــود کــه بخــش قابل توجهــی از آن از دهــه 

1340 آغــاز شــد. در مجمــوع در برخــی از بررســی ها، مهاجــرت در ایــران در دو دوره کلــی 

قبــل و بعــد از اصاحــات ارضــی مــورد  بررســی قرارگرفتــه اســت )طالــب، 1368(. بســیاری از 

پژوهش هــا تنهــا بــه تحلیــل آمــاری مهاجــرت در دوره هــای مختلــف پرداخته انــد )محمــودی 

ــی، 1375(. و دیگــران، 1389؛ زنجان

در زمینــه بررســی تأثیــرات مهاجــرت، مطالعــات مختلفــی صــورت گرفتــه اســت. مطالعاتــی 

کــه در آن هــا بــه بــار مثبــت و منفــی ناشــی از مهاجــرت پرداخته انــد. در برخــی از مطالعــات 

بــه تأثیــرات مهاجــرت و تغییراتــی کــه در ســاختارهای شــغلی، رفاهــی، جنســی و آموزشــی 

ایجــاد می نمایــد )ارشــاد و مینــا، 1389( اشــاره  شــده اســت. عــاوه بــر پیامدهــای 

ــیانی،  ــمی س ــت )قاس ــده اس ــاره  ش ــز اش ــرت نی ــی مهاج ــای روان ــه پیامده ــادی، ب اقتص

ــی و  ــط اجتماع ــر، رواب ــوزش بهت ــی، آم ــش آگاه ــه افزای ــرات ب ــن تأثی ــه ای 1388( ازجمل

ــاط  ــت و قطــع ارتب ــوان پیامدهــای غیراقتصــادی مثب ــان به عن ــات فراغــت جوان ــذران اوق گ
1- Philipov, Schuster

جــوان بــا خانــواده خــود در روســتا، بزهــکاری و آســیب های اجتماعــی به عنــوان پیامدهــای 

منفــی مهاجــرت اشاره شــده اســت )قاســمی ســیانی، 1388(. بحــران مســکن )صرافــی، 

ــگ  ــر فرهن 1381(، رشــد مشــاغل غیررســمی، پیدایــش ســکونتگاه های غیررســمی و تغیی

ــکاری پنهــان، بزهکاری هــای اجتماعــی )ایمــان،  ــی، 1365(، بی روســتایی )ســعیدی رضوان

1368؛ زمانــی، 1388؛ اصانــی، 1385( ازجملــه پیامدهــای دیگــری اســت کــه در مطالعــات 

ــت. ــده اس ــه آن پرداخته ش ــف ب مختل

ــر  ــرت ب ــر مهاج ــوزه تأثی ــه در ح ــان داد ک ــور نش ــرت در کش ــی مهاج ــینه علم ــرور پیش م

تغییــرات حجــم و به صــورت کلــی رشــد جمعیــت، مطالعــه ای صــورت نگرفتــه اســت. تنهــا 

ــام  ــاوی )1398( انج ــی و حزب ــهیری ثان ــه ش ــت ک ــی اس ــه، تحقیق ــن زمین ــه در ای مطالع

داده انــد. در ایــن مطالعــه، آن هــا بــه بررســی اثــر مهاجــرت بــر کاهــش جمعیــت اســتان 

ــد کــه حــدود 0/25 درصــد از کاهــش رشــد جمعیــت  ــد و نشــان دادن خوزســتان پرداخته ان

اســتان خوزســتان در ســال 1385 و 0/62 درصــد در ســال 1390، ناشــی از مهاجــرت 

در ایــن اســتان بــوده اســت. در ایــن مطالعــه تنهــا اســتان خوزســتان و در دو دوره مــورد 

ــی در کشــور  ــه ای کان و مل ــه مطالع ــوان گفــت ک ــس می ت ــه اســت. پ ــرار گرفت بررســی ق

ــه اســت. صــورت نگرفت

ــوزه  ــی در ح ــم مطالعات ــکاف عظی ــان از ش ــده نش ــات انجام ش ــرور مطالع ــی م به طورکل

مهاجــرت داخلــی در ایــران و خــارج از کشــور دارد. بــا ظهــور و اهمیــت یافتــن مهاجــرت 

داخلــی در دنیــا، در چنــد ســال اخیــر ابعــاد روشــی و مفهومــی غنــی و روبــه رشــدی در ایــن 

حــوزه معرفی شــده و در ســطح دنیــا در حــال انجــام اســت. ایــن در حالــی اســت کــه حــوزه 

مهاجرت هــای داخلــی در کشــور نســبت بــه دو حــوزه دیگــر جمعیــت، مرگ ومیــر و موالیــد، 

ــن حیطــه  ــی در ای ــی بزرگ ــر، خــأ تحقیقات ــن ام ــوده و همی ــوردار ب ــری برخ ــه کمت از توج

ــد. ایجــاد کــرده اســت کــه توجــه محققیــن و متخصصیــن امــر را می طلب

روشتحقیق
مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی و بــر پایــه تحلیــل ثانویــه داده هــای سرشــماری 

ــرت  ــس مهاج ــت، و ماتری ــای جمعی ــاز، داده ه ــورد نی ــای م ــت. داده ه ــه اس ــورت گرفت ص
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اســتانی اســت کــه از سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن )1395، 1390 و 1385( کشــور 

ــت  شــده از  ــرگ و تولدهــای ثب ــداد م ــه تع ــوط ب ــاوه، داده هــای مرب اخذشــده اســت. به ع

ســازمان ثبــت  احــوال به دســت  آمــده اســت. قبــل از بررســی ســهم مهاجــرت در نــرخ رشــد 

جمعیــت، دو مرحلــه تســطیح و تعدیــل داده هــای پایــه ای صــورت گرفتــه اســت. در مرحلــه 

اول، داده هــای جمعیــت برحســب ســن و جنــس بــا اســتفاده از شــاخص ارقــام ترکیبــی1، 

مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و در صــورت لــزوم بــا اســتفاده از روش پیشــنهادی ســازمان ملــل، 

تســطیح شــده اند. در ایــن مطالعــه اســتان هایی کــه شــاخص ارقــام ترکیبــی آن هــا بیشــتر 

از 35 بــوده، به واســطه روش پیشــنهادی ســازمان ملــل، تســطیح شــده اســت.

ــار  ــدم اظه ــه داده هــای مهاجــرت اســت. ع ــوط ب ــا، مرب ــل داده ه ــی و تعدی ــن ارزیاب دومی

مهاجــر بــودن و نیــز عــدم اعــام محــل اقامــت قبلــی از جملــه مشــکات داده هــای مهاجــرت 

داخلــی اســت. از همیــن رو، معمــوالً تعــداد و حجــم مهاجــران دارای کم شــماری های 

ــری از  ــات دقیق ت ــت دادن اطاع ــه دس ــکل و ب ــن مش ــل ای ــرای ح ــت. ب ــی اس قابل توجه

ــرت،  ــتقیم مهاج ــاخص های غیرمس ــام ش ــه ن ــح ب ــای تصحی ــی از روش ه ــرت، انواع مهاج

ارائــه  شــده اســت کــه بــرآورد دقیق تــری از داده هــای مهاجــرت را ارائــه می کنــد. در 

اینجــا، ابتــدا داده هــای مهاجــرت به واســطه معادلــه تــوازن جمعیتــی2  مــورد ارزیابــی قــرار 

ــوازن: ــه ت ــاس معادل ــد. براس گرفته ان

   )1(  

پس:

   )2(  

در نتیجه این دو رابطه باید رابطه 5 برقرار باشد:

 

پــس از ارزیابــی داده هــای مهاجــرت بــرای بــرآورد خالــص مهاجــرت از تکنیــک نســبت های 

بازماندگــی اســتفاده  شــده اســت. در ایــن تکنیــک کــه در مقایســه بــا تکنیــک معادلــه تــوازن 

1- Joint Scores Index
2- Demographic Balancing Equation

جمعیــت، از ســطح باالتــری برخــوردار اســت و نیــاز بــه داده هــای پایــه بیشــتری دارد، خالص 

ــه  ــدأ ب ــورد انتظــار ســال مقصــد از ســال مب ــت م مهاجــرت براســاس مابه التفــاوت جمعی

ــا اســتفاده از دو رویکــرد نســبت های بازماندگــی پیش نگــر1  ــد. ایــن تکنیــک ب دســت می آی

)رابطــه 4( و پس نگــر2 )رابطــه 5( قابــل انجــام اســت:

 )4(  

 )5(  

در ایــن تکنیــک، بــرآورد خالــص مهاجــرت کــودکان 4-0 ســاله، بــر پایــه نســبت کــودک بــه 

زن3  هــر منطقــه در سرشــماری دوم صــورت می گیــرد. بــا فــرض اینکــه نیمــی از کــودکان 

متولدشــده قبــل از مهاجــرت مادرانشــان متولــد شــده اند، خالــص مهاجــرت جمعیــت 0-4 

ســاله عبــارت اســت از:

 )6(   

ــر  ــال مشــکات و نواقصــی را درب ــا و درعین ح ــن دو روش، مزای ــدام از ای اســتفاده از هرک

ــی  ــت آوردن برآوردهای ــه دس ــز ب ــکات و نی ــردن مش ــرف ک ــت برط ــوالً در جه دارد. معم

نزدیــک بــه  واقــع، از میانگینــی از دو روش بــه صــورت هم زمــان بهــره گرفتــه می شــود، کــه 

در ایــن مطالعــه از ایــن  رویکــرد اســتفاده شــده اســت.

پــس از ارزیابــی، تســطیح و بــرآورد داده هــای جمعیــت و مهاجــرت، ســهم مهاجــرت در نــرخ 

رشــد جمعیــت بــا اســتفاده از رابطــه زیــر، موردبررســی قــرار گرفته اســت.
)7

ــرخ رشــد  ــه اینکــه محاســبه شــاخص های اصلــی یعنــی خالــص مهاجــرت و ن ــا توجــه ب  ب
1- Forward Survival Ratio Method
2- Backward/Reverse Survival Ratio Method
3- Child Woman Ratio (CWR)
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ــن  ــرای ای ــه  شــده ب ــای دوره دارد، داده هــای ارائ ــدا و انته ــه داده هــای ابت ــاز ب ــت نی جمعی

مطالعــه مربــوط بــه ســه مقطــع 1385، 1390 و 1395 اســت. از ســویی بــا توجــه بــه اینکــه 

اســتان البــرز در ســال 1389 از اســتان تهــران جــدا شــد، داده هــای جمعیــت و مهاجــرت 

ــرای ســال 1385 بازسازی شــده اســت. ایــن اســتان ب

یافتههایتحقیق
ــی نشــان  ــام ترکیب ــت سرشــماری براســاس شــاخص ارق ــی داده هــای جمعی ــج ارزیاب نتای

داد کــه داده هــای جمعیــت اســتانی در وضعیــت قابــل قبولــی قــرار دارد. در هــر ســه ســال 

مــورد بررســی )1385، 1390 و 1395(، شــاخص ارقــام ترکیبــی در همــه اســتان های 

کشــور زیــر ســطح عــدد 50 یعنــی دارای دقــت متوســط بــوده اســت. اســتان های تهــران، 

ــدران در هــر  ــی، گیــان، اصفهــان، کرمــان و مازن ــی غرب آذربایجان شــرقی و آذربایجان غرب

ســه ســال، دارای رقمــی کمتــر از 20 بوده انــد. در مقابــل اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، 

ایــام، بوشــهر، هرمــزگان، لرســتان، کردســتان و اردبیــل در هــر ســه ســال دارای ســطح 

ــب اســتان های کشــور در  ــد؛ وجــه اشــتراک غال ــی بوده ان ــام ترکیب ــری از شــاخص ارق باالت

ایــن شــاخص، بهبــود تدریجــی آن طــی سرشــماری های متوالــی اســت. بــا ایــن  وجــود در 

ایــن مطالعــه جهــت دقــت بیشــتر در محاســبه نــرخ رشــد و بــه دســت دادن نتایــج قابــل 

اعتمادتــر، جمعیــت اســتان هایی کــه در هــر یــک از ســه دوره فــوق، دارای شــاخص ارقــام 

ترکیبــی باالتــر از 30 بودنــد، بــا اســتفاده از شــاخص ســازمان ملــل تســطیح شــده و ســپس 

ــده اند. ــل ش وارد تحلی

نمودار 1. شاخص ارقام ترکیبی در استان های کشور طی سه سال 1385، 1390 و 1395

نتایــج ارزیابــی خالــص مهاجــرت اســتانی براســاس معادلــه تــوازن نشــان داد کــه در هــر 

دو دوره )90-1385 و 95-1390( تفــاوت چشــمگیری بیــن داده هــای مهاجــرت سرشــماری 

ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــود دارد. در دوره 90-1385 اس ــرت وج ــص مهاج و خال

خوزســتان، آذربایجــان شــرقی و تهــران بیشــترین تفــاوت و اســتان های گلســتان و ســمنان 

کمتریــن تفــاوت را نشــان داده انــد.

 
 نمودار 2. مقایسه خالص مهاجرت بر اساس معادله توازن جمعیتی و داده های سرشماری در دوره
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1385-90

کشــور  اســتان های  در  چشــم گیری  اختاف هــای  همچنــان  نیــز   1390-95 دوره  در 

مشــاهده می شــود. گرچــه در ایــن دوره سرشــماری بــا بــاال رفتــن دقــت داده هــا، بهبــودی 

ــاف در  ــاوت و اخت ــن تف ــان ای ــا همچن ــش وجــود دارد، ام ــا دوره پی نســبی در مقایســه ب

داده هــای مهاجــرت پابرجاســت. اســتان های تهــران، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، 

ــاوت  ــن تف ــزگان پایین تری ــن، هرم ــمنان، قزوی ــتان های س ــن و اس ــان رضوی باالتری خراس

را نشــان می دهنــد.

 
 نمودار 3. مقایسه خالص مهاجرت براساس معادله توازن جمعیتی و داده های سرشماری در دوره

1390-95

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده از تفــاوت دو روش، خالــص مهاجرتــی اســتان های 

ــی  ــص مهاجرت ــه خال ــد. مقایس ــرآورد ش ــی ب ــبت بازماندگ ــک نس ــطه تکنی ــه  واس ــور ب کش

ــر اســتان های  ــه در اکث ــی سرشــماری نشــان می دهــد ک ــص مهاجرت ــا خال ــرآورد شــده ب ب

کشــور داده هــای مهاجــرت، دارای کــم شــماری چشــم گیری اســت. در دوره 1385-90 

ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــژه در اس ــماری ها به وی ــم ش ــن ک ــدت ای ــطح و ش س

ــل مشــاهده اســت. ــان، خراســان رضــوی قاب آذربایجــان شــرقی، کرم

 
نمودار 4. مقایسه خالص مهاجرتی ماتریس مهاجرتی و تکنیک نسبت بازماندگی در دوره 1385-90

مقایســه داده هــای مهاجــرت سرشــماری بــا خالــص مهاجرتــی بــرآورد شــده در دوره 95-

1390 نیــز نشــان داد کــه علی رغــم وجــود کم شــماری هایی در ایــن دوره، امــا هــم از 

تعــداد اســتان های بــا کــم شــماری زیــاد کاســته شــده اســت و هــم مابه التفــاوت دو مقــدار 

ــدا کــرده اســت. در ایــن دوره بیشــترین ســطح  ــی کاهــش چشــم گیری پی خالــص مهاجرت

ــرز،  ــتان، الب ــتان های خوزس ــد از آن اس ــت و بع ــران اس ــتان ته ــه اس ــوط ب ــاف مرب اخت

ــان،  ــد و اســتان های زنجــان، گی ــرار دارن همــدان، کرمانشــاه و سیســتان و بلوچســتان ق

ــد. ــی بودن ــص مهاجرت ــن دو مقــدار خال ــن تفــاوت بی ــن و ســمنان دارای پایین تری قزوی

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 18

https://populationmag.ir/article-1-678-fa.html


برریس هسم مهاجرت در تغییر نرخ رشد جمعیت استان های کشور     ...                                                                152153                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

نمودار 5. مقایسه خالص مهاجرتی ماتریس مهاجرتی و تکنیک نسبت بازماندگی در دوره 1390-95

بــا قــراردادن خالــص مهاجــرت بــرآورد شــده، نــرخ رشــد ســالیانه جمعیــت طــی ســال های 

ــف،  ــتان های مختل ــرت در اس ــص مهاج ــد. در دوره 90-1385 خال ــبه ش 95-1385 محاس

موجــب تغییــرات متفاوتــی در نــرخ رشــد جمعیــت شــده اســت. بیشــترین تأثیــر مهاجــرت 

در نــرخ رشــد جمعیــت، در چهــار اســتان سیســتان و بلوچســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد، 

ــوده اســت،  بوشــهر و البــرز مشــاهده می شــود. جهــت ایــن تأثیرگــذاری کامــاً متفــاوت ب

درحالی کــه در اســتان های بوشــهر و البــرز تأثیــر مهاجــرت بــر نــرخ رشــد افزایشــی اســت؛ 

ــده  ــه و بویراحمــد، مهاجــرت کاهش دهن در اســتان های سیســتان و بلوچســتان و کهگیلوی

نــرخ رشــد جمعیــت بــوده اســت.

خالــص مهاجرتــی اســتان سیســتان و بلوچســتان در دوره 90-1385 موجــب کاهــش 

1/23 درصــدی نــرخ رشــد جمعیــت آن شــده اســت کــه بیشــترین تأثیــر کاهشــی مهاجــرت 

ــان می دهــد کــه مدیریــت و کنتــرل  در کشــور اســت. در واقــع ایــن میــزان تأثیــر نش

مهاجر فرســتی در اســتان سیســتان و بلوچســتان قــادر اســت، نــرخ رشــد جمعیــت اســتان 

ــر 0/65  ــا تأثی ــد ب ــه و بویراحم ــد. کهگیلوی ــش ده ــدود 2/3 در ســال افزای ــی ح ــه رقم را ب

درصــدی، دومیــن اســتان تأثیرپذیــر کاهشــی از مهاجــرت اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 

خالــص مهاجرتــی ایــن اســتان در مقایســه بــا اســتان هایی ماننــد خوزســتان، لرســتان و 

اردبیــل کمتــر اســت. اســتان خوزســتان کــه دومیــن اســتان مهاجرفرســت کشــور در ایــن 

ــام،  ــتان های ای ــر از اس ــت آن کمت ــش جمعی ــر کاه ــرت ب ــر مهاج ــت، تأثی ــوده اس دوره ب

لرســتان، کرمانشــاه قــرار دارد. در مقابــل، اســتان البــرز بــا بهره گیــری از خالــص مهاجرتــی 

مثبــت، تأثیــر افزایشــی حــدود 1/80 درصــدی از مهاجــرت داشــته اســت، به طوری کــه نــرخ 

رشــد جمعیــت آن را از 1/8 درصــد بــه 3/03 درصــد افزایــش داده اســت کــه بیشــترین تأثیــر 

ــا تأثیــری 1/43  افزایشــی در کشــور اســت. بعــد از اســتان البــرز، بوشــهر قــرار دارد کــه ب

درصــدی، دومیــن اســتان کشــور منتفــع از مهاجــرت داخلــی اســت.

جدول 1. نرخ رشد ساالنه جمعیت و اثر مهاجرت بر نرخ رشد جمعیت استان های کشور دوره 1385-90

ــی  ــص مهاجرت ــران بیشــترین خال ــرز، اســتان ته ــد از اســتان الب ــز بع ــر نی ــمت دیگ در س

ــرخ رشــد  ــری افزایشــی مهاجــرت در ن ــا تأثیرپذی ــن دوره را داشــته اســت، ام ــت در ای مثب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم و ... ق ــزگان و ق ــهر، هرم ــتان های بوش ــد از اس ــتان بع ــن اس ای
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نمودار 6. تأثیر مهاجرت بر نرخ رشد استان های کشور دوره 1385-90

نکتــه قابــل  توجــه اینکــه، نــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت در همــه اســتان های کشــور همــواره 

باالتــر از تأثیــر مهاجــرت اســت. در واقــع در ایــن دوره در همــه اســتان های کشــور همچنــان 

ــود،  ــن  وج ــا ای ــد. ب ــت دارن ــد جمعی ــرخ رش ــر ن ــر را ب ــترین تأثی ــر بیش ــد و مرگ ومی موالی

ــیاری از  ــت بس ــد جمعی ــرخ رش ــوان ن ــی، می ت ــای داخل ــرل مهاجرت ه ــت و کنت ــا مدیری ب

اســتان ها را تــا حــد زیــادی افزایــش داد و از ســویی از بــار جمعیتــی کان شــهرهای کشــور 

ــا حــد چشــم گیری کاســت. ــز ت نی

جدول 2. نرخ رشد ساالنه جمعیت و اثر مهاجرت بر نرخ رشد جمعیت استان های کشور دوره 1390-95

ــطح  ــترین س ــدان بیش ــمالی و هم ــان ش ــمنان، خراس ــتان س ــه اس ــی، س ــورت کل به ص

ــر  ــطح تأثی ــتان ها، س ــن اس ــه ای ــر س ــد. در ه ــه کرده ان ــرت را تجرب ــری از مهاج تأثیرپذی

ــر نــرخ رشــد جمعیــت آن هــا، بیشــتر از نــرخ رشــد جمعیــت بــدون مهاجــرت  مهاجــرت ب

ــن اســتان ها متفــاوت اســت.  ــک از ای ــر هــر ی ــذاری مهاجــرت ب ــا جهــت تأثیرگ اســت. ام

ــرخ رشــد طبیعــی  ــر از ن ــت ناشــی از مهاجــرت باالت ــرخ رشــد جمعی در اســتان ســمنان ن

ــه 2/24 درصــد شــده  ــت اســتان ب ــرخ رشــد جمعی ــش ن ــه موجــب افزای ــوده ک ــت ب جمعی

ــودن نــرخ رشــد  ــر ب ــا وجــود باالت اســت. امــا در دو اســتان همــدان و خراســان شــمالی ب

ــر آن در جهــت کاهشــی  ــرخ رشــد طبیعــی، امــا تأثی ــا ن ناشــی از مهاجــرت در مقایســه ب

بــوده اســت. بطوری کــه در اســتان خراســان شــمالی تأثیــر مهاجــرت در نــرخ رشــد جمعیــت 

)1/62- درصــد( موجــب رســیدن نــرخ رشــد جمعیــت از 1/54 درصــد بــه 0/08- درصــد شــده 

اســت. در اســتان همــدان نیــز بــه همیــن منــوال، نــرخ رشــد جمعیــت ناشــی از مهاجــرت 
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)1/34- درصــد( موجــب کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت بــه 0/2- درصــد شــده اســت. یعنــی 

کنتــرل و مدیریــت مهاجرفرســتی ایــن دو اســتان، می توانــد نــرخ رشــد منفــی را بــه نــرخ 

رشــدی مثبــت تبدیــل کنــد.

 
نمودار 7. مقایسه تأثیر مهاجرت بر نرخ رشد استان های کشور دوره 1390-95 

ــر نــرخ رشــد جمعیــت در کشــور نیــز  همچنیــن بررســی توزیــع فضایــی تأثیــر مهاجــرت ب

نشــان از توزیــع خوشــه ای ایــن تأثیــر اســت. درحالی کــه اســتان های مــرزی به ویــژه 

ــرت  ــی مهاج ــر منف ــور دارای تأثی ــرقی کش ــوب ش ــی و جن ــمال غرب ــی، ش ــای غرب مرزه

ــر  ــزگان تأثی ــهر و هرم ــتان بوش ــور و دو اس ــمالی کش ــزی و ش ــتان های مرک ــتند، اس هس

ــد. ــان داده ان ــرت را نش ــی مهاج افزایش

شکل 1. توزیع فضایی تأثیر مهاجرت بر نرخ رشد جمعیت استان های کشور 1385-95

ــر مهاجــرت  ــی تأثی ــع فضای ــوی توزی ــن شــاخص، الگ ــی ای ــه شــکل پراکندگ ــا وجــود اینک ب

ــوی  ــورد وجــود الگ ــر در م ــا بررســی دقیق ت ــت را نشــان می دهــد، ام ــرخ رشــد جمعی ــر ن ب

پراکندگــی خــاص و درواقــع خوشــه ای ایــن شــاخص در کشــور، به واســطه آزمــون مــوران، 

ــه مشــاهده می شــود )شــکل 2(. ــج آن در ادام ــه نتای ــت ک صــورت گرف

شکل 2. آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی پراکندگی تأثیر مهاجرت بر نرخ رشد جمعیت 1385-95
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ــوران در  ــاخص م ــزان ش ــه می ــد ک ــان می ده ــی نش ــتگی فضای ــون خودهمبس ــج آزم نتای

ــاداری 0/032 و در  ــا ســطح معن ــا 0/209 ب ــر ب اســتان های کشــور در دوره 90-1385 براب

دوره 95-1390 برابــر 0/216 بــا ســطح معنــاداری 0/001 به دســت  آمــده اســت، کــه بیانگــر 

ســاختار فضایــی خوشــه ای ایــن متغیــر در کشــور اســت. به بیان دیگــر، بایــد اظهــار کــرد کــه 

تأثیــر مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت در ســطح اســتانی در هــر دو دوره، دارای الگویــی 

فضایــی خاصــی بــوده و توزیــع آن در ســطح کشــور بــه شــکل خوشــه ای اســت. پــس تأثیــر 

مهاجــرت تمایــل بــه متمرکــز یــا خوشــه ای شــدن در فضــا دارد. به طوری کــه تجمــع فضایــی 

لکه هــای داغ )باالتریــن تأثیــر افزایشــی( متعلــق بــه اســتان های مرکــزی و شــمالی اســت 

ــه  ــق ب ــر کاهشــی( متعل ــن تأثی ــی لکه هــای ســرد )منفی تری و از طــرف دیگــر تجمــع فضای

اســتان های مــرز غــرب، شــمال غــرب و جنــوب شــرقی اســت.

بحثونتیجهگیری
افزایــش امید زندگــی و رســیدن میــزان بــاروری بــه ســطح جانشــینی و همگرایــی میزان هــای 

موالیــد و مرگ ومیــر در نقــاط مختلــف کشــور از یک ســو و افزایــش حجــم و شــدت مهاجــرت 

و جابجایی هــای داخلــی از ســوی دیگــر، موجــب شــده اســت کــه مهاجــرت، نقــش مهمــی 

ــرخ رشــد جمعیــت مناطــق کشــور را داشــته باشــد. توســعه نامــوزون  ــر حجــم و ن در تغیی

ــز  ــا تمرک ــه ب ــده ک ــور ش ــعه یافتگی در کش ــای توس ــکل گیری قطب ه ــب ش ــور موج در کش

ــه  ــورد توج ــه مقصــد م ــای شــغلی و آموزشــی، ب ــات و درنتیجــه فرصت ه ــات و خدم امکان

ــرای خیلــی عظیمــی از مهاجــران تبدیــل  شــده اند. همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه  ب

مناطــق توســعه یافته، جمعیــت زیــادی را از ســایر نقــاط کشــور، عمدتــاً اســتان های کمتــر 

ــی  ــهبازین، عباس ــکریانی، 1395؛ ش ــی و ش ــد )صادق ــذب کنن ــود ج ــه خ ــعه یافته، ب توس

شــوازی و عســکری ندوشــن، 1396(. شــکل گیری جریان هــای وســیع مهاجرتــی در کشــور 

ــور،  ــل کش ــی از آن در داخ ــت ناش ــع جمعی ــرت و باز توزی ــه مهاج ــت ک ــده اس ــب ش موج

ــه  ــیدن ب ــم بخش ــرای نظ ــی ب ــادی و اجتماع ــت گذاری اقتص ــای سیاس ــن محوره از مهم تری

ــد  ــه دو بن ــی ک ــمار رود، تاجای ــه ش ــران ب ــیل مهاج ــت س ــی و هدای ــای جمعیت جابجایی ه

ــم  ــام معظ ــت از مق ــا جمعی ــاط ب ــی در ارتب ــت های کان اباغ ــای 9 و 10( از سیاس )بنده

رهبــری )1393( بــه مهاجــرت و بازتوزیــع جمعیــت متناســب بــا ظرفیــت مناطــق، اختصــاص 

دارد.

مهاجــرت چــه به صــورت داخلــی و چــه بین المللــی عاملــی در بازتوزیــع جمعیــت و افزایــش 

جمعیــت مناطــق مهاجرپذیــر و در مقابــل کاهــش جمعیــت مناطــق مهاجرفرســت اســت. 

اســتمرار میزان مهاجرفرســتی و مهاجرپذیری و همچنین شــدت آن، در بلندمدت پیامدهایی 

را بــرای هــر دو منطقــه مبــدأ و مقصــد بــه همــراه دارد. اولیــن و یکــی از مســتقیم ترین ایــن 

پیامدهــا، تأثیــر بــر نــرخ رشــد جمعیــت و درنتیجــه حجــم جمعیــت اســت کــه هــدف اصلــی 

ــرخ رشــد اســتان های کشــور  ــر ن ــن مهاجــرت، ب ــر ای ــز نشــان دادن تأثی ــه نی ــن مطالع ای

بــود. قبــل از پرداختــن بــه نــرخ رشــد جمعیــت، داده هــای مهاجــرت سرشــماری بــا اســتفاده 

از معادلــه تــوازن جمعیتــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد براســاس نتایــج 

معادلــه تــوازن، کم شــماری زیــادی در رابطــه بــا داده هــای مهاجــرت در داده های سرشــماری 

ــا  ــوازن همــه مهاجــران اعــم از مهاجــران ب ــه ت وجــود دارد. باوجــود اینکــه در روش معادل

ــز  ــخص نی ــدأ نامش ــا مب ــی ب ــز مهاجران ــی( و نی ــران خارج ــور )مهاج ــارج از کش ــأ خ منش

ــن دو دســته از مهاجــران در داده هــای  ــز ای ــه ســهم ناچی ــا توجــه ب ــا ب وارد می شــوند، ام

مهاجرتــی کشــور، تفــاوت بــه  دســت  آمــده در همــه اســتان های کشــور جــای تأمــل زیــادی 

دارد. از ســویی بــا توجــه بــه پوشــش بــاالی 90 درصــد مرگ ومیــر و موالیــد توســط ســازمان 

ــزد  ــان، ســمنان، ی ــران، گی ــد ته ــعه یافته ای مانن ــژه در اســتان های توس ــوال )به وی ثبت اح

و ... کــه دارای پوشــش ثبــت باالتــر از 90 درصــد هســتند( )ساســانی پــور، 1400(، بــه نظــر 

نمی رســد کــه مشــکلی از جانــب تعیین کننده هــای مرگ ومیــر و موالیــد وجــود داشــته 

ــاوت مشــاهده  شــده ناشــی از کم شــماری  ــه تف ــرد ک ــار ک ــوان اظه ــن می ت باشــد. بنابرای

مهاجــران اســت. بــا توجــه بــه ایــن مهــم، خالــص مهاجــران اســتان های کشــور بر اســاس 

ــا  ــی ت ــبت بازماندگ ــاس نس ــر اس ــای مهاجرت ب ــد. برآورده ــرآورد ش ــی ب ــک بازماندگ تکنی

ــرت  ــص مهاج ــرد. خال ــرف ک ــرت را برط ــای مهاج ــماری های داده ه ــادی کم ش ــزان زی می

ــی  ــس مهاجرت ــای ماتری ــی داده ه ــوی فضای ــن  روش دارای الگ ــده از ای ــرآورد ش ــتانی ب اس

سرشــماری اســت. اســتان های توســعه یافته و عمدتــاً مرکــزی کشــور دارای باالتریــن 

خالــص مهاجرتــی مثبــت و اســتان های نواحــی مــرزی ماننــد سیستان و بلوچســتان، 
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خوزســتان، کرمانشــاه، کردســتان و .... دارای بیشــترین خالــص مهاجرتــی منفــی بودنــد کــه 

ــا یافته هــای مطالعــات شــهبازین و همــکاران )1396(، عســکری، لشــگری و فرامرزیــان  ب

ــی )1385( و.... مطابقــت دارد. ــو و حبیب )1396(، صادقــی و شــکریانی )1395(، قرخل

براســاس یافته هــا، مهاجــرت در عمــده اســتان های کشــور تأثیــر کاهشــی بــر نــرخ رشــد 

جمعیــت را داشــته اســت. در هــر دو دوره بــه علــت توزیــع نامتــوازن جمعیــت و بازتوزیــع 

ــتی و  ــل مهاجرفرس ــه دلی ــق ب ــیاری از مناط ــور، بس ــتان های کش ــطح اس ــت در س جمعی

ــش  ــن کاه ــد. ای ــه کرده ان ــت را تجرب ــد جمعی ــرخ رش ــش ن ــت، کاه ــت دادن جمعی از دس

ــمالی  ــتان خراسان ش ــرای اس ــد ب ــرت از 1/62- درص ــل مهاج ــه دلی ــت ب ــد جمعی ــرخ رش ن

تــا 1/31 درصــد بــرای اســتان ســمنان نوســان داشــته اســت. میــزان مهاجــرت در برخــی 

ــوده اســت  ــذار ب ــت آن هــا تأثیرگ ــرخ رشــد جمعی ــدازه ای در ن ــه  ان از اســتان های کشــور ب

کــه نــرخ رشــد جمعیــت مثبــت آن هــا را )در صــورت نبــود مهاجــرت( بــه نــرخ رشــد منفــی 

و درنتیجــه کاهــش جمعیــت رســانده اســت )اســتان همــدان و خراســان شــمالی در دوره 

95-1390( و در برخــی از اســتان ها نــرخ رشــد جمعیــت را از حــدود 1/1 درصــد بــه 

چیــزی حــدود 0/1 درصــد کاهــش داده اســت. اســتان های کرمانشــاه، لرســتان، خوزســتان، 

ــته اند.  ــرت را داش ــی از مهاج ــر کاهش ــن تأثی ــمالی باالتری ــان ش ــام و خراس ــدان، ای هم

ــان  ــر )محمودی ــد ســال اخی ــژه در چن ــاال به وی ــل مهاجــر فرســتی ب ــه دلی ــن اســتان ها ب ای

و قاســمی اردهایــی، 1392، محمودیــان و محمودیانــی، 1397( حجــم زیــادی از جمعیــت 

فعــال خــود را نیــز از دســت داده انــد. ایــن رونــد ضمــن برهــم زدن تعــادل ســنی و جنســی 

ــق  ــن مناط ــرای ای ــز ب ــادی را نی ــی زی ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــد، پیامده ــت در مقص جمعی

ــرز و ســمنان  ــان، الب ــران )دوره 95-1390(، اصفه ــل اســتان ته خواهــد داشــت. در مقاب

بیشــترین تأثیــر افزایشــی از مهاجــرت را داشــته اند. ایــن اســتان ها کــه بــه دلیــل خالــص 

ــادی را  ــد، مشــکات و مســائل زی ــه می کنن ــی را تجرب ــی باالی ــی خــود رشــد جمعیت مهاجرت

ــت،  ــن جمعی ــرای ای ــردن زیرســاخت ها الزم ب ــکاری، فراهــم ک ــه اشــتغال و بی ــز در زمین نی

ــد داشــت کــه مدیریــت و حــل  ــی و ..... خواهن ــاالی جمعیت آلودگی هــای محیطــی، تراکــم ب

ــود. ــد ب ــدت خواه ــرمایه گذاری های بلندم ــزی و س ــد برنامه ری ــان نیازمن آن

ــه  ــد ک ــان می ده ــت نش ــد جمعی ــرخ رش ــر ن ــرت ب ــر مهاج ــی تأثی ــع فضای ــه توزی ــه ب توج

ــاً تحــت  ــر توســعه یافته هســتند، عمدت ــاً مناطــق کمت ــه عمدت ــرزی کشــور ک اســتان های م

تأثیــر نیــروی کاهشــی مهاجــرت هســتند. در ایــن مناطــق بــه دلیــل میــزان بــاالی خالــص 

ــد  ــش رون ــا افزای ــت و ب ــرده اس ــدا ک ــش پی ــت کاه ــد جمعی ــرخ رش ــی، ن ــرت منف مهاج

مهاجــرت از ایــن مناطــق )حســینی و صادقــی، 1399؛ حســینی، 1396، حســینی و خانــی، 

1396( تأثیــر کاهشــی مهاجــرت بــر نــرخ رشــد جمعیــت ایــن اســتان ها نیــز ادامــه یافتــه 

ــدگاری  ــرای مان ــات و شــرایط الزم ب ــر امکان ــه اگ ــی اســت ک ــن در حال و خواهــد یافــت. ای

جمعیــت در ایــن مناطــق مهیــا شــود، نــرخ رشــد ســاالنه جمعیــت ایــن مناطــق افزایــش 

ــم از  ــده و ه ــرزی ش ــق م ــی در مناط ــکات امنیت ــاد مش ــع ایج ــم مان ــه ه ــد ک ــدا می کن پی

ــا  ــه ب ــا توج ــری می شــود. از ســویی ب ــزی جلوگی ــت در اســتان های مرک ــاد جمعی ــم زی تراک

مهاجرپذیــری بــاالی مناطــق مرکــزی به ویــژه اســتان های تهــران و البــرز بــه دلیــل تمرکــز 

ــکاری،  ــش بی ــل افزای ــائلی از قبی ــکات و مس ــا مش ــز ب ــق نی ــن مناط ــی و اداری، ای سیاس

افزایــش مشــاغل کاذب، مســکن، حاشیه نشــینی، فقــر و ...... روبــرو هســتند. نتایــج ایــن 

مطالعــه در تائیــد مطالعــات مختلفــی اســت کــه توزیــع نامتعــادل جمعیــت و مهاجــرت را 

در کشــور نشــان داده و تأثیــر منفــی مهاجــرت بــر مناطــق مــرزی کشــور را نشــان داده انــد 

ــینی و  ــینی 1396؛ حس ــکاران، 1397؛ حس ــهبازین و هم ــی، 1399؛ ش ــینی و صادق )حس

ــایان، 136(. ــی، 1396، ش خان

ــت در  ــداری امنی ــادی در پای ــش زی ــه نق ــور ک ــرزی کش ــتان های م ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــظ  ــه، حف ــدار در جامع ــت پای ــر امنی ــت ب ــر جمعی ــه تأثی ــه ب ــا توج ــز ب ــد و نی ــور دارن کش

تعــادل جمعیــت در ایــن مناطــق از مهمتریــن عوامــل امنیتــی اســت کــه بایــد مــور توجــه 

قــرار گیــرد. فراهــم کــردن امکانــات توســعه ای الزم از قبیــل فرصت هــای اشــتغال، آمــوزش، 

ــت و  ــدن جمعی ــارج ش ــعه، از خ ــطح توس ــردن س ــاال ب ــن ب ــد ضم ــت و .... می توان بهداش

درنتیجــه کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت ایــن مناطــق جلوگیــری بــه عمــل آورد. بــرای رســیدن 

بــه اهــداف اقتصــادی، فرهنگــی و نظامــی در کشــور بایــد مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی 

مناطــق مــرزی بــه کمتریــن حــد ممکــن برســد، تــا از خــروج افــراد و جمعیــت ایــن منطقــه 

ــداری جمعیــت در مناطــق مــرزی، مشــکات  جلوگیــری شــود. ایــن مهــم ضمــن حفــظ پای

ــل می رســاند. ــه حداق ــز ب ــن مهاجــران را نی مناطــق مقصــد ای
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ــی  ــع فضای ــت، توزی ــد جمعی ــرخ رش ــر ن ــرت ب ــر مهاج ــه تأثی ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ای

ــت  ــع جمعی ــرت در بازتوزی ــش مهاج ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ــور دارد. ب ــی در کش نامتوازن

منطقــه، می تــوان نتایــج ایــن مطالعــه را در برنامه ریــزی جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی 

به ویــژه در حــوزه توزیــع جغرافیایــی جمعیــت لحــاظ کــرد. ادامــه ایــن رونــد طــی چنــد دهــه 

منجــر به شــدت گرفتــن بیشــتر توزیــع نابرابــر جمعیــت در اســتان های کشــور شــده اســت، 

حــل مســئله عــدم تعــادل در نظــام توزیــع جمعیتــی در ســطح ملــی و منظقــه ای کــه درواقــع 

منشــأ بســیاری از مشــکات اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی اســت، بــه یــک برنامــه جامــع 

نظــام اســکان جمعیــت نیــاز دارد.

یکــی از مهمتریــن دالیــل انجــام ایــن مطالعــه بــه دســت دادن تأثیــر مهاجــرت بــر نرخ رشــد 

ــود. ایــن مهــم به ویــژه در چنــد ســال اخیــر کــه بحــث سیاســت های افزایشــی  جمعیــت ب

ــف نشــان  ــرد اســت. مطالعــات مختل ــت مطــرح  شــده اســت، قابل اســتفاده و کارب جمعی

داده اســت کــه تفاوت هــای منطقــه ای زیــادی در میزان هــای جمعیتــی کشــور وجــود 

دارد کــه بــرای سیاســت گذاری های جمعیتــی بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد. اســتان های 

سیستان و بلوچســتان و خوزســتان و حتــی چهارمحال و بختیــاری و لرســتان هنــوز دارای 

ســطح بــاروری باالیــی هســتند و ایــن خالــص مهاجــرت اســت کــه باعــث کاهــش نرخ رشــد 

جمعیــت آن هــا شــده اســت. در مقابــل اســتان های تهــران، اصفهــان، آذربایجــان شــرقی 

و تــا حــدودی اســتان خراســان رضــوی قــرار دارنــد کــه میــزان بــاروری در ایــن جوامــع بــه 

ــرخ رشــد  ــن ن ــاال رفت ــص مهاجــرت آن هــا موجــب ب ــه خال ــه اســت ک ــی کاهش یافت میزان

ــذا در برنامه ریــزی و سیاســت گذاری های منطقــه ای بایــد بــه ایــن  جمعیــت شــده اســت. ل

نکتــه توجــه داشــت.

منابع:

ــه  ــر جامع ــد ب ــا تأکی ــتایی ب ــعه روس ــا )1383(، توس ــاری، غامرض ــی؛ غف ــا، مصطف - ازکی

ــران. ــی. ته ــران. نشــر ن روســتایی ای

- اســماعیلی، نصیبــه )1388(، بررســی نقــش زنــان در جریــان تصمیم گیــری مهاجرت هــای 

خانوادگــی، پایان نامــه کارشناســی ارشــد جمعیت شناســی، دانشــگاه تهــران

ــاد،  ــگ ارش ــه فرهن ــعه، ترجم ــینی و توس ــرت، شهرنش ــرای، ای اس )1370(، مهاج - اوب

ــران. ــی، ته ــن اجتماع ــه کار و تأمی موسس

- ایراندوســت، کیومــرث، بوچانــی، محمدحســین؛ توالیــی، روح اللــه )1392(، تحلیــل 

ــه  ــر مهاجرت هــای شــهری. فصلنام ــد ب ــا تأکی ــی کشــور ب ــی الگــوی مهاجــرت داخل دگرگون

ــص: 105-118. ــار، ص ــماره 6، دوره به ــهری، ش ــات ش مطالع

ــالخوردگی  ــرت و س ــاپورآبادی )1391(، مهاج ــدی ش ــی احم ــد و محمدعل ــی، احم -تقدیس

جمعیــت  روســتایی ایــران: چالشــی فــراروی توســعه پایــدار روســتایی، فصلنامــه تحقیقــات 

جغرافیایــی، ســال 27، شــماره پیاپــی 104. صــص: 133-164.
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ــتم. هش

ــش  ــعه بخ ــادی و توس ــگاه اقتص ــی جای ــی و ارزیاب ــود )1378(، بررس ــور، محم ــه پ - جمع

روســتایی در فراینــد برنامه ریــزی توســعه ملــی، مجموعــه مقــاالت همایــش پنجــاه ســال 

ــران. ــی، ته ــه طباطبای ــگاه عام ــران، دانش ــعه در ای ــزی توس برنامه ری

ــران،  ــینی در ای ــا )1385(، شهرنش ــاد، محمدرض ــی؛ اعتم ــاد، گیت ــرخ؛ اعتم ــامیان ف - حس

ــران. ــاپ دوم، ته ــر آگاه، چ نش

- رســتمعلی زاده، ولــی الــه؛ قاســمی اردهایــی، علــی )1391(، آثــار و پیامدهــای جمعیتــی- 

اجتماعــی مهاجرت هــای جنــگ تحمیلــی در ایــران، پژوهشــنامه دفــاع مقــدس، ســال اول، 

شــماره 2، صــص: 59-79.

آمـایـــش  برنامه ریزی هــای  در  جمعیت شناســی  اهمیــت   ،)1388( فریبــا  زمانــی،   -

سـرزمـیـــن )بــــا تأکیــد بـــر مطالعــه مهاجرت هــای اســتانی(، فصلنامــه جمعیــت، شــماره 

69 و 70. دوره پاییــز و زمســتان، صــص: 107-132.
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