ت داخلي كشور
تحليل دگرگوني الگوی مهاجر 
با تأکید بر مهاجرتهای شهری1
کیومرث ایراندوست - 2عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان ،گروه شهرسازی
محمدحسین بوچانی -دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی
روحاهلل توالیی -کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری  ،دانشگاه کردستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ دریافت1392/06/01 :
تاریخ پذیرش1393/02/27 :

واژگان کلیدی  :مهاجرت ،الگوی مهاجرت ،مهاجرت روستا_ شهری ،توسعه شهرنشینی.

 1این نوشتار برگرفته از طرحی پژوهشی با عنوان" تحلیل و ارزیابی دگرگونی مهاجرتهای داخلی کشور" است که برای کمیسیون سیاسی ،دفاعی و
امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است.
 2نویسنده مسئول مقالهk.irandoost@uok.ac.ir ،
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چکيده
دوران جدید توسعه جوامع ،با پدیده بهبود شاخصهای بهداشتی و زندگی و شتاب یافتن رشد جمعیت در سراسر جهان
همراه بوده و همزمان زمینهها و انگیزههای اقتصای و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعیت بسیار گونا گون و مهاجرت به
مثابه انتخابی آسانتر از همیشه نمودار شد؛ از این رو مهاجرت به عنوان یک مشخصه بارز و یک ضرورت ،در همه کشورها
و در تمام سطوح نمایان شد که در بیشتر موارد گریز از آن نه ممکن بوده است و نه عقالنی .بیشتر نظریهپردازیها درباره
گسترش شیوه تولید سرمایهداری و ادغام ایران در نظام جهانی سرمایهداری ،به ویژه در ارتباط با اقتصاد سیاسی نفت و گذار
ً
کشور به دوران نوین و عمدتا درباره اهمیت مهاجرتهای روستاشهری صورت گرفته است .این پژوهش با روشی توصیفی _
تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی در پی تحلیل و ارزیابی وضعیت و دگرگونی روند مهاجرتهای داخلی کشور و تحوالت
اساسی به ویژه در دهه اخیر است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد با وجود اینکه مبحث مهاجرت و گسترش
شهرنشینی ناشی از مهاجرت در دو دهه  1345تا  1365بسیار پر رنگتر بوده و بیشترین تحوالت اجتماعی_ سیاسی کشور
در دو دهه  1355-57روی داده است ،اما بیشترین مهاجرت در میان جمعیت کشور به دهه  57تا  58مربوط میشود.
ً
این تحول مسلما پیوندی عمیق با مسئله شهرنشینی و گسترش الگوی سکونتی و زندگی شهری دارد .در واقع دهههای
 1345تا  ،1365به دلیل تحول ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و آغاز روند مهاجرت شهری و روستایی شتابان ،دورهای
تعیین کننده به حساب میآید ،اما دهه  57تا  58از نظر حجم و روند مهاجرتها منحصر به فرد بوده است .از سوی دیگر
این دهه با دگرگونی الگوی مهاجرت نیز همراه بوده که با توجه به افزایش جمعیت و تعداد شهرها ،الگوی مهاجرت شهر به
شهر در حال افزایش بوده و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت شده است؛ به نحوی که امروزه مهاجرت شهر به شهر الگوی
اصلی مهاجرت کشور به شمار میرود .این الگو از لحاظ جغرافیایی تحتتأثیر تفاوتهای منطقهای و جذابیت اقتصادی و
اجتماعی شهرها و دگرگونی در مزیتهای نسبی شهرها در حال تحول است .این پژوهش نشان میدهد که در  51سال اخیر،
میزان مهاجرتهای شهر به شهر بین استانی ،به تدریج روبه کاهش بوده است و مهاجرتهای شهر به شهر بیشتر به ابعاد
فاصلهای کم و درون منطقهای متمایل شدهاند .مهاجرت روستا به شهر ،سهم کمتری از مهاجرت کل را داشته که بیشتر
در ابعاد درون شهرستان رخ داده که این الگو فزونی محسوسی در چند ساله اخیر داشته و در مقابل مهاجرت روستا شهری
بین استانی کاهش قابل توجهی داشته است .در مجموع مهاجرت در سالهای اخیر ضمن گرایش بیشتر به الگوی شهر به
شهر ،بیشتر به مهاجرت کوتاه و درون استانی متمایل شده است.
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.1مقدمه
از دیــربــاز یکی از وا کنشهای معمولی انسان به شرایط زندگی
و راهه ــای تــاش بــرای بهبود شرایط  ،جابجایی مکان زندگی و
مهاجرت بوده است .مهاجرت در حقیقت وا کنش و تصمیم فرد یا
ً
خانواده برای تغییر شرایط است که غالبا یکی از بزرگترین تجارب
و تصمیمگیریهای زندگی است .ا گرچه ممکن است مهاجرت در
موارد نادری یک تصمیم آنی و احساسی بوده باشد ،اما در شکل
ً
سنتی و یا نوین آن عموما تصمیمی عقالیی و با ارزیابی شرایط و
مقایسه شرایط مبدا و مقصد بوده است .امروزه با آسان شدن ابزار
و شرایط سفر و ارتباطات ،مهاجرت ( داخلی و خارجی) بیش از هر
زمانی آسانتر شده است ،به نحوی که مهاجرت به تجربه یک-باره
و حتی چندباره زندگی بیشتر افراد تبدیل شده است .مهاجرت در
هر شکل و با هر انگیزه و یا نتیجهای ،تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی گونا گونی را در سطوح محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی
به دنبال دارد ،از این رو همواره از سوی دولتها به مثابه مسئلهای
پیچیده نگریسته شده و در مدیریت و سیاستگذاری در کانون
ً
توجه قرار داشته است .عموما ریشه و سرچشمه مسائل و مشکالتی
چ ــون تــوســعــه شهرنشینی ،ایــجــاد و گــســتــرش سکونتگاههای
غیررسمی ،بزه و ناهنجاریهای شهری ،نابرابریهای منطقهای،
مشکالت گونا گون ترا کم جمعیت در شهرها و حتی ناتوانی شهرها
در ایجاد یک مدیریت و حکمروایی شایسته ،به مهاجرت نسبت
داده میشود .به همین دلیل بسیاری از دولتها ،مسئوالن و
تصمیمگیران ،مهاجرت را مسئلهای کلیدی در سیاستگذاری
قلمداد کــرده و به مثابه پایه اساسی ساماندهی امــور و به ویژه
کاهش مشکالت شهری مینگرند .این پژوهش در پی آن است که
با بررسی آمار و اسناد موجود ،وضعیت کنونی مهاجرت و روندها و
دگرگونی الگوی مهاجرت در کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
در این نوشتار ،مهاجرت ،مجموعه جابجایی جمعیت در درون
مرزهای سیاسی داخلی و سرزمینی در نظر گرفته شده است.
.2مسئله مهاجرت
ساالنه میلیونها نفر به دالیل گونا گونی در عرصههای مختلف
جغرافیایی جابجا میشوند و از روی اجبار یا اختیار محل زندگی و
سکونت خود را تغییر میدهند .جابجایی مکان زندگی یا مهاجرت،
امروزه به جزو جداییناپذیر زندگی بیشتر سا کنان جهان بدل شده
است ( .)Seabrook, 2007:44در چنین شرایطی ،مهاجرت چه به
لحاظ حجم جابجاییهای جمعیتی و چه از نظر گرفتاریهای
شهرنشینی جــدیــد ،آث ــار منفی کوتاهمدتی را بــه هــمــراه داشته
(پيتيه ،)28-29 :1369،که در بسیاری از کشورها از جمله ایران
در سیاستهای ضد شهری منعکس شده است ،به نحوی که تا
مدتها به جای درک واقعیت مهاجرت و شهرنشینی ،به مخالفت
و ضدیت نا کارآمد و منفعالنهای در این زمینه روی آورده شد (مرکز
پژوهش و اسناد ریاست جمهوری .)1390،این در حالی است که
ً
مهاجرت به مثابه یک انتخاب زیرکانه و غالبا ،نا گزیر برای ارتقا و
بهبود شرایط زندگی در هر سطحی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
همانگونه كه روانشتاين اظهار ميكند« ،مهاجرت يعني زندگي

و پيشرفت يك جمعيت بيحركت را كــد» ،میزان و نــرخ گونا گون
مهاجرت به حالت پيشرفت در يك كشور و يا يك حوزه بستگي دارد
(لهساني زاده .)70:1368،بررسیها نشان میدهد که مهاجرت
تصمیم و اقدامی عقالیی و ناشی از خرد حسابگر بشر است و به
هیچوجه «رفتار گلهای» غریزی نیست .در حقیقت مهاجرت روستا
شهری نتیجه ارزیابی عقالیی حساب شده روستاییان از وضعیت
جاری آنهاست و یک ارزیابی مناسب از فرصتهایی است که در
جای دیگر پیش ِ رو دارند (دوسوتو .)114:1385،از سویی مهاجرت
محصول گريزناپذير انتقال از جامعه کشاورزي به جامعه صنعتي
است و فرآيندی تجربه شده در تمام کشورهايي که این فرایند را
به شکلی گریزناپذیر طی کردهاند (عظيمي ،)14:1381،از این رو
ضروری است که نگرش مدیریت به این پدیده ،مثبت و سازندهتر
و از دیــدی اصالحی باشد و در برنامهریزی فضایی ،اقتصادی و
اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
شهرنشینی و مهاجرت دو همزاد و مترادف در متون و نظریههای
مــهــاجــرت بــه شــمــار م ـیرونــد و از ای ــن نظر پیوند زیـ ــادی میان
نظریههای شهرنشینی و مهاجرت وجود دارد .شهرنشینی معاصر
همزمان بــود با تحول بنیادی در ساختار سکونتی و اجتماعی
انسان که از انقالب صنعتی ریشه گرفت و مهاجرت نکته محوری
آن به شمار میرود .واقعیت این است که در ساختار جدید اقتصاد
جهانی ،مرحله نوینی از تمدن بشری که دیگر تولید و مازاد تولید
نه به مفهوم سنتی آن برآمده از زمین و کشاورزی ،بلکه ناشی از
فعالیت صنعتی ،تجاری و خدماتی بود ،شکل گرفت که در این
ساختار جدید ،این شهر است که نقش اصلی نقاط تمرکز سرمایه
و بازتولید سرمایه را ایفا میکند.
در سال  2007برای نخستین بار در تاریخ توسعه شهری بیش از
نیمی از جمعیت جهان در شهرها سا کن شد ()Martınez,2008:85
و این در حالی است که در این روند افزایشی ،کشورهای در حال
ً
توسعه و توسعه یافته سهم برابری ندارندو تقریبا نزدیک به 90
درصد این جمعیت به مناطق شهری کشورهای در حال توسعه
تعلق داشــت(ایــرانــدوســت .)13:1388،این فرایند افزایش نسبت
ً
شهرنشینی و بر هم خــوردن تــوازن جمعیت شهر_روستا را تقریبا
در همه کشورها به همراه داشته که بیشتر ناشی از مهاجرت و
جابجایی جمعیت بوده است.
بخش عمدهای از مهاجرتها در ابعاد داخلی و در چارچوب مرزهای
داخلی کشورها صورت گرفته که در مقایسه با مهاجرت بینالمللی
آسانتر بوده و از موانع اقتصادی و اداری و سیاسی کمتری برخوردار
بــوده اســت .جریانهای مهاجرت داخلی در زمینههای مقصد،
ترکیب جمعیتی و مــدت ،متنوع و پیچیده هستند .بــه دلیل
تفاوتها و نابرابریهای فزاینده منطقهای ،مهاجرتهای شغلی
کوتاه مدت نیز روندی افزایشی داشته و مهاجرت روستا_ شهری در
اغلب مناطق آسیا سرعت گرفته است(.)Deshingkar,2008:1-2
اینکه چرا مهاجرت شکل میگیرد و دالیــل و نتایج آن کدامند،
بحث پردامنهای است که در چند دهه گذشته بر ابعاد و دامنه
آن هر چه بیشتر افزوده شده است .واقعیت این است که در همه
کشورها ،مهاجرت نشان دهنده ظرفیتها و توان مکان در جذب

نمودار  :1بر هم خوردن چرخه تعامالت شهر و روستا

.Source: Lynch,2005:6
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و یا نگاهداشت جمعیت اس ــت( .)Parnwell,1993:23مهاجرت به
مثابه یک فرایند میتواند ناشی از تنگناهایی باشد که قسمتی از
آن به ویژگیهای وضعیت محلی و قسمتی دیگر با فرصتهای
گونا گون موجود در مرا کز شهری بستگی داشته باشد(سجادی و
دیگران .)77:1390،خانوار و یا افراد روستایی به تبعیت از وابستگی
اقتصادی و سیاسی روستا به شهر و نیز آ گاهی از فرصتهای شغلی
اجتماعی موجود در شهرها ،در شرایط مختلف به شهر مهاجرت
میکنند .مهاجران برای برخورداری و استفاده بیشتر از تسهیالت
ً
رفاهی_معیشتی به مرا کز شهری مهاجرت کرده و عموما با دستیابی
به رفاه اجتماعی نسبی برای همیشه در این سکونتگاهها ماندگار
میشوند .پس در پی گسترش ارتباطات روستا _شهری و افزایش
تماس میان سا کنان این دو کانون سکونتگاهی ،روستاییان با
نیازهای جدید اقتصادی و فرهنگی روبرو میشوند که این نیازهای
اجتماعی_ اقتصادی در اغلب م ــوارد در محیطهای روستایی
برآورده نمیگردد ،از این رو با وجود نابرابری میان جوامع روستایی
و شهری و سکونتگاهها ،مهاجرت میان سکونتگاهها همواره ادامه
خواهد داشت (.)UN-HABITAT,2011:112
در زمینه دالیل مهاجرت و به دنبال آن راهکارهای مواجه با پدیده
مهاجرت روســتــایــی ،تأ کید بیش از حــدی بــر مسئله اقتصادی
توسعه و درآمد در مناطق روستایی شده است .واقعیت این است
که پدیده مهاجرت از ساختار و سازوکار پیچیدهای برخوردار است
و تفسیر آن تنها با متغیرهایی چــون درآمــد و یا اشتغال ممکن
نیست .فقر و درآمد از جمله عواملی است که در مسئله مهاجرت،
کارکردی دوگانه داشته و چنان نیست که تنها با ایجاد سطحی از
درآمد در نواحی روستایی مسئله مهاجرت حل شده باشد .ا گرچه
سطح و دامنهاي از فقر وجود دارد که پایينتر از آن مهاجرت مقدور
نيست و مهاجر نياز به امکاناتي براي مهاجرت و اقامت دارد ،اما
کاهش فقر با کارکردی متضاد میتواند خود به عامل مهاجرت بدل
شود .بررسیها نشان میدهد ،افزایش درآمد روستایی انگیزهای
بــرای مهاجرت به شمار م ـیرود و افــراد تحصيل کــردهتــر جامعه
بيشتر مهاجرت ميکنند و ثروتمندترينها تــوان بیشتری برای
تحصيل و گسيل فرزندان به مدرسه را دارند؛ بنابراين ثروتمندترها
ً
بيشتر مهاجرت ميکنند .اولين مهاجران عموما از ميان نخبگان

اقتصادی و اجتماعی محل هستند و تا حد زیــادی هم میتوان
گفت که فقيرترينها معموال ً مهاجرت نميکنند يا تــوان آن را
ندارند(اسكلدون .)115 :1380 ،به گفته بن دیوید وال ،شاید در نگاه
نخست طنزآمیز باشد که از نظر تاریخی ،مردم هر چه بیشتر از زراعت
خود سود بردهاند ،به همان اندازه از وابستگی نسبی اقتصاد نواحی
روستایی به سود سایر فعالیتها کاسته شده است .با دسترسی
بیشتر به بودجههای قابل استفاده در سرمایهگذاری ،آنان به دنبال
فرصتهای بیشتر و متنوعتر در بازار میپردازند تا بتوانند کسب
درآمد افزونتر داشته باشند( بن دیوید وال.)26 :1374 ،
درمجموع فرآیند تحول ،شهرها با توجه به صرفههای ناشی از
مقیاس ،بسته به توان تمرکز سرمایه و تولید ،رشد فزایندهای را
تجربه کردند و با منطقی اقتصادی ،تمرکز نیروی انسانی را ایجاد
کردند؛ از دیدگاه اقتصاد نواحی روستایی به طور کلی شهرها به
عنوان مرکز بازار تجاری ،نقشی محوری در تقویت و دوام کشاورزی
و گسترش آن ،ایجاد پایگاهی برای تنوع فعالیت اقتصادی ناحیه
و فرآیند ازدیــاد درآمد ناحیه دارنــد .شهرها به مثابه مرا کز تجارت
محلی و منطقهای نخستین ابــزار افزایش درآمــد و تأمین معاش
شمار زیادی از مردم روستایی ناحیه هستند( بن دیوید وال:1374 ،
ً
 .)37بنابراین کامال منطقی است که شهر با ایجاد ارزش افزوده و
مازاد تولید بیشتر و مداوم ،مکان تمرکز جمعیت و سرمایه شود و هر
چه شهر بزرگتر باشد ،منطق این تمرکز نیز افزایش مییابد .از این
رو شهرها در سلسله مراتبی (منظم یا نامنظم) سازمان یافتهاند که
شهرهای بزرگ در رأس و شهرهای کوچک در مراتب پایینتر قرار
ً
گرفتهاند که عموما مهاجرت سلسله مراتبی از شهرهای پایین به
باال در جریان است .اغلب جایگاه هر شهر در نظام شهری و سلسله
مراتب شهری نشان دهنده جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور و
جهان است و بسته به این جایگاه ظرفیتهای متفاوتی را برای
جذب جمعیت جدید بروز میدهد(تامیتا و هایاشی.)139 :1386 ،
از این رو سکونتگاههای کوچک و کم جمعیت ظرفیت نگاهداشت
جمعیت کمتری را دارند و به دلیل درآمد پایین در این شهرها ،توان
جذب نیروی تحصیلکرده و متخصص ضعیف است و در برخی
کشورها بررسیها نشان داده که انگیزه سرمایهگذاران نیز برای
سرمایهگذاری در شهرهای کوچک بسیار ناچیز است(.)LI, 2010

واقعیت این است که امروزه مهاجرت بیشازپیش به امری آسان و
گاه گریزناپذیر بدل شده است .با توجه به کوچک شدن مقیاس
زمانی دگرگونیهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،در عرصههای
بینالمللی ،ملی ،منطقهای و محلی ،زمینهها و انگیزههای
جابجایی جمعیت هر چه بیشتر شده است .جمعیت بنا بر تغییر
شرایط به دنبال شرایط بهتر جابجا میشود که بدون تردید اقتصاد
به مفهوم عام نقش تعیین کننده را در این زمینه ایفا میکند.
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.3نظریههای مهاجرت
در ســده گذشته ،نظریهپردازی در مــورد علل و دالیــل مهاجرت
از ســوی نظریهپردازان رشتههای مختلف به ویــژ در حــوزه علوم
اجتماعی و جامعهشناسی مطرح شــده کــه بــه اشــکــال مختلف
ً
دستهبندی شده است( جدول )1؛ نظریهها عمدتا بر محور علل،
فرایند ،ساختار و نتایج مهاجرت پرداخته شدهاند .ارنست جورج
راونشتاين از نخستين كسانی بود كه سعي كرد تا تبيينی نظري
دربــارة قانونمنديهاي مهاجرت روستا ـ شهري ارائه دهد ،او با
عنوان «قوانين مهاجرت» در طي مقالهاي كه در سالهاي 1885
و  1889در مجله انجمن سلطنتي به چاپ رساند ،استدالل کرد
که مهاجرت یک امر اتفاقی نیست ،بلکه قوانینی خاص بر آن حا کم
است و در آن اقتصاد به مثابه عامل اصلی مورد توجه است(قاسمی
اردهائی و دیگران .)1387 ،اورت اس ـ لي با نقد نظريه راونشتاين،
نظرية جديدي در ايــن زمینه ارائــه داد .وی بــرای نخستین بار
مهاجرت را در چارچوب کشش_ رانــش فــردی تحلیل کرد که بر
جــذب و دفــع مهاجر در مکان و یــا بــه تعبیری عرضهوتقاضا در
مهاجرت توجه داشت .وی به این نتیجه تأ کید کرد که با افزایش،
تنوع مهاجرت نیز افزایش مییابد .او در مجموع یک دستهبندی
از عوامل مؤثر بر مهاجرت ارائه کرد که تا حد زیادی سازوکارهای
معمول را نادیده گرفته بود (.) Hagen -Zanker , 2008:9
مایکل تــودارو یکی از مشهورترین نظریهپردازان بحث مهاجرت
است که بحث اساسی وی پیرامون مهاجرت روستا شهری است.
فرض اصلی تودارو که در قالب یک مدل ارائه شد ،این است که فرد
«درآمد ممکن» تصمیم به
اقتصادی بیشتر شدن
بر مبنای هدف
ِ
ِ
مهاجرت میگیرد و یا از آن صرفنظر میکند؛ در مدل تودارو مهاجرت
بيشتر در پاسخ به تفاوت درآمد مورد انتظار شهر و روستا صورت
ميگيرد تا درآمد واقعي .در این تصمیمگیری دو عامل اقتصادی
نقش دارند :نخست تفاوت واقعی موجود بین دستمزد در شهر و
روستاست و دومی که مهمتر است ،میزان احتمال موفقیت یک
مهاجر در یافتن شغل و یا شغلی بهتر و با درآمــد بیشتر در شهر
است(تودارو.)42 :1367،از نظر تودارو گام مهم در شناسایی پدیده
مهاجرت ،شناسایی اقتصاد و سیاست اجتماعی میباشد که بر
درآمد در روستا و شهر اثر میگذارد که این خود از عوامل مهاجرت
به حساب مـیآیــد .سیاستهای اقتصادی چه مستقیم و چه
غیرمستقیم بر جریان مهاجرت اثر گذارند .که از آن جمله میتوان
به مالیات ،توسعه ص���ادرات ،واردات م��واد اولیه ،سیاستهای
تجاری و نرخ مبادله ،برنامههای سرمایهگذاری عمومی ،ارتباط با
سرمایهگذاران خارجی ،ساختار ،محتوا و جهتگیری نظام آموزشی،

عملکرد بازار کار و انتقال بینالمللی داده و موقعیت صنایع جدید
اشاره نمود(.)Todaro, 1997: 27
در مجموع در بیشتر نظریههای مهاجرت ،تــاش بــرای یافتن
شرایط بهتر و زندگی بهتر ،انگیزه اصلی مهاجرت به شمار میرود
و تفاوتهای مکانی در بر دارنده این شرایط ،انگیزه اصلی تصمیم
فرد و گروههای اجتماعی در ترک دیــار و رو نهادن به یک مکان
جدید است که این تفاوتها ریشه عمیق در شرایط اقتصادی
دارد .در واقع انجام مهاجرت عدم رضايت از امکان زندگي و درک
اخــتــافهــاي فضايي اعــم از اقــتــصــادي _ اجتماعي ،کالبدي و
زيستمحيطي است (صرافي.)7 :1381 ،
.4مهاجرت در ایران
چند دهه گذشته در تاریخ ایران ،دگرگونی ژرف ساختار اجتماعی
و نیروهای تولید ،زمینهساز اصلی مهاجرت بوده است .در فاصله
ً
نسبتا کوتاهی روند چند هزار ساله زندگی اجتماعی دچار دگرگونی
و تحوالت چشمگیری شد؛ ا گرچه این تحوالت در سراسر جهان
به صورت مشترکی نمودار شد ،اما ایــران با سابقه تاریخی ویژه و
اقتصاد سیاسی جدید خود ،تفاوتهای قابل توجهی را طی کرده
است(حسامیان و دیگران .)27 :1375،مسئله مهاجرت به مفهوم
امروزی آن از دوره پهلوی نخست در ایران روند فزاینده خود را آغاز
کرد .این دوران مصادف شد با رشد و گسترش روابط سرمایهداری
و مدرنیزاسیون ،همگام با افزایش نقش نفت در اقتصاد سیاسی
ایران(کاستللو ،)95:1371،تغییر الگوی مصرف ،یکپارچگی بازار،
ایجاد زیربناهای ارتباطی ،ایجاد صنایع اولیه ،مــازاد اقتصادی،
بهرهکشی ،همآمیختگی شیوههای تولید ،حجم مازاد نیروی کار و
وابستگی کشاورزان به پول ،روستاها را نیز به دایره تحوالت کشاند
و بیشترین رونــد جابجایی جمعیت کشور آغــاز شد(حسامیان و
دیگران .)55 :1375،در این دوران همگام با روند نوسازی ،تصویب
قوانین جدید زمینههای اولیه مهاجرت را تقویت کرد .برای نمونه
یکجانشین کــردن عشایر همراه با اجباری شدن نظام وظیفه
سربازی ،اجبار تحصیل فرزندان در مدارس ابتدایی و راهانــدازی
ادارات و ســازمــانهــای دولــتــی (کــاســتــلــلــو )95:1371،زمینههای
مهاجرت را تشدید کرد.
بعد از ســقــوط رضــا شــاه و اشــغــال کــشــور بــه وسیله متفقین (از
 1320تا  )1324رکود اقتصادی بر کشور ایران حا کم شد و قحطی
و شیوع امــراض ،مملکت را دچــار وضع وخیمی ساخت(قدیری
معصوم .)69:1387،در این دوره ایالت و عشایر از نو قدرت گرفتند
ً
و حکومت مرکزی مجددا تضعیف شد و ظهور جنبشهای محلی
و همچنین بحرانهای سیاسی ،مشکالت اقتصادی فــراوانــی را
موجب شــد(زاهــدی و دی ــگ ــران .)35:1366،عــاوه بر این مالکان
روستاها و کسانی که به اصطالح تأمین کننده امنیت و قدرت
مالی برای گردش چرخ کشاورزی بودند ،با به هم خوردن اوضاع
کشور و عدم امنیت جانی در پی اشغال نظامی ،پرا کنده و متواری
شدند .در نتیجه ایــن عــوامــل ،زمینههای مهاجرت قسمتی از
جمعیت روســتــایــی بــه شهرها تقویت شــد .در ایــن مــیــان رونــد
تمرکزگرای برنامهریزی در کشور به تبدیل شهرها به نقاط جذب

جدول  :1نظریههای مهاجرت و عوامل مهاجرت
ردیف

عامل

نظریات کالسیک

1

آزادی تحرک

ً
نسبتا آزاد ،داوطلبانه

نظریات مکتب تضاد

نظریات سیستمی

اجبار ،محدودیتها و تنگناهای تطابق با تحوالت اقتصادی_
اجتماعی
سکونتی و شغلی

2

ماهیت تصمیمگیری

عقالیی ،موازنه هزینهها و منابع ،از نواحی کمتر
توسعه یافته به نواحی بیشتر توسعه یافته

تهدید ،فشار سیاسی و اقتصادی

علل چندگانه ،فشار نسبی

3

جهت و علت

جاذبه قویتر از دافعه

دافعه قویتر از جاذبه

پخش ،سازگاری ،انطباق

4

نتیجه در مقصد

جذب یا حل در نظام ارزشی مسلط

رقابت ،جدایی ،تبعیض

جمعگرایی واقعی ،انطباق
چند فرهنگ

5

تحرک یا قشر بندی
اجتماعی

تحرک اجتماعی و اقتصادی مارپیچ

قشربندی متبلور ،از خود
بیگانگی

همگرایی اجتماعی،
همزیستی مکانی

6

فرصتهای منتجه

عدم وابستگی ،برابری فرصت بهبود

قطعه قطعه شدن ،استثمار،
وابستگی

تنوع ،وابستگی متقابل

7

ساخت اقتصادی،
اشتغال

بیکاری (انحراف موقت)

حاشیهای (خصیصه ساختی)

بیکاری (نشانه تحول
اساسی)

8

جهتگیری منابع

استفاده از منابع موجود

استعمار جدید ،استعمار داخلی

خودکفایی ،حفاظت در
مقابل حقوق متقابل

9

نمونههایی از
نظریهپردازان

راونشتاین ()1885
منگاالم و شوارزولر ()1968
پیترسن ()1965
لی ()1969
پریس ()1969

مارکس ()1853
کستلس و کوسا ک ()1973
رکس ()1973
نیکولینا کوس ()1975
والرشتاین ()1978

موبوگنج ()1970
واردول ()1977
رولند ()1977
ریچموند و ورما ()1978

منبع :اصالنی.54:1385،
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و تمرکز جمعیت کمک کرد .به این ترتیب برنامهریزی متمرکز در
ایــران از سال  1327با تهیه اولین برنامه ( )1327-34شروع شد
(سعیدنیا .)22:1382،با تأسیس سازمان برنامه در سال ،1327
اندیشه برنامهریزی جامع به کمک مــشــاوران خارجی در ایــران
صــورت عملی به خــود گرفت .بعد از  28مــرداد  ،1332دولــت در
برنامهریزی اقتصادی نقش مهمتری به دســت گرفته و مجری
تام و تمام برنامههای عمرانی بود .برنامههای عمرانی اهرم اصلی
نوسازی و توسعه اقتصادی گردید(قدیری معصوم .)69:1387،بنا
به تخمین ،نرخ مهاجرت روستایی طی سالهای  1335تا ،1341
 1/05درصد بوده است و متوسط تعداد مهاجرین هر ساله در دوره
فوق حدود  153هزار نفر بوده است .در این دوره به تقریب حدود
 918هزار نفر از طریق مهاجرت روستایی به جمعیت شهری کشور
افــزوده شدند(زاهدی و دیــگــران .)36:1366،با انجام اصالحات
ارضی دهه  1340و از میان رفتن نهادهای اصلی اربابی ،زمینه برای
گسترش روابط سرمایهداری آمادهتر شد .درواقع اصالحات ارضی
نخستین گــام اساسی در راه پرا کنده کــردن ،وسعت بخشیدن
و تعمیق رواب ــط ســرمــای ـهداری در سطح ملی بــه شمار م ـیرود.
اصالحات ارضــی موجب شد ،این رابطه در ژرفــای روستاها و در
میان ایالت و عشایر منتقل شود (سودا گر .)367:1367،درواقع در
این دوران سیاستهای اداری _ اقتصادی دولت به گسترش سریع

شهرهای کوچک و بزرگ و فعالیتهای شهری انجامید و گسترش
بوروکراسی دولتی و تمرکز بیش از پیش تصمیمات اجرایی ،فزونی
مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را در پی
داشت(کاتوزیان .)322 :1372،این فرآیند در چند دهه اخیر و پس
از انقالب اسالمی نیز ادامه یافت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی
و سیاسی متمرکز بر شهرها و به ویــژه شهرهای بــزرگ ،همچنان
عاملی برای مهاجرت بود .در این دوران افزایش تعداد استانهای
با نرخ رشد منفی جمعیت روستایی روبه فزونی بودهاند ،که از 11
استان در سال  1375به  25استان در سال  1385رسیده است و
نشان میدهد که این نابرابری نهتنها در حوزه روستا شهری ،بلکه
در پهنههای وسیعتر جغرافیایی وجــود داشته و تأثیر خود را بر
مکان گزینی جمعیت گذاشته است .در چند دهه گذشته ا گرچه
کاهش نسبت جمعیت روستایی کشور از تبدیل روستاهای بزرگ
به شهر و ادغام بسیاری از روستاهای اطراف شهرهای بزرگ تأثیر
فراوانی پذیرفت ،اما همچنان مهاجرت ،عامل اصلی این روند به
شمار میرفت .در این راستا افزایش جمعیت شهری کشور از 31/4
درصد در سال  1335به  71/3درصد در سال  1390و به دنبال آن
کاهش جمعیت روستانشین کشور از  68/6درصد در سال 1335
به  28/7درصد در سال  ،1390نشان دهنده تغییر الگوی سکونت
سنتی در ایران است.
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

ت داخلي كشور
تحليل دگرگوني الگوی مهاجر 
با تأ کید بر مهاجرتهای شهری

.5پیشینه پژوهش
بیشترین مطالعات انجام شده در خصوص مهاجرت در ایران به
موضوعات مختلفی از جمله تحوالت آمــاری مربوط میشود که
بخش قابل توجهی از آن از دهــه  1340آغــاز شــد .در مجموع در
برخی از بررسیها مهاجرت در ایران در دو دوره کلی قبل و بعد از
اصالحات ارضی مورد بررسی قرار گرفته است(طالب.)14:1368،
بسیاری از پژوهشها تنها به تحلیل آماری مهاجرت در دورههای
مختلف آم ــاری بــا ارائ ــه آمــارهــای مهاجرتی بــه تحلیل مهاجرت
پرداختهاند (محمودی و دیگران( ،)48:1389،زنجانی.)43:1375،
در ایــن میان رونــد مهاجرپذیری و تحوالت مهاجرت به استان
تهران مــورد توجه بسیاری از بررسیها بــوده است (کاظمی پور و
دیگران )38:1390،و (قاسمی اردهانی و دیگران.)1:1387،
دستهای از پژوهشها به نظریههای مربوط به مهاجرت پرداختهاند
که از جنبههای مختلف مسئله را تحلیل نظری کردهاند .نظریه
الوری و راجــرز که به شرایط اجتماعی و اقتصادی مبدا و مقصد
مهاجرت توجه دارد ،نظریه اورت لی که به عوامل مثبت و منفی
و خنثی در مبدأ و مقصد مهاجرت توجه دارند(تودارو،)22:1367،
نظریه شولتز و سجاستد که متکی بر تحلیل مهاجرت تا سطح
روانشناسی افراد مهاجر هستند(زاهد زاهــدانــی ،)3:1365،نظریه
کارکرد گرایی(قاسمی اردهائی و دیگران ،)1387،نظریه مهاجرت
و توسعه ،نظریه دفع و جذب روانشتاین(زاهد زاهدانی 3:1365،و
حاج حسینی ،)38-37 :1385 ،نظریه استافر و زیپف و اشاره به
عوامل میانی در مهاجرت ،نظریه مدلهای احتماالتی مهاجرت
ها گن استراند ،نظریه افتراق در مهاجرت(زاهد زاهدانی،)3:1365،
نظریه ا کولوژی شهری(شکویی 15،1372:و افـ ــروغ،)123،1377:
نظریه شهر و عدالت اجتماعی (با تأ کید بر نظریه دیوید هاروی)
(هــاروی ،)104،1379:نظریه نیازهای اساسی(شکویی320،1372:
و رضــوی و دی ــگ ــران ،)27،1377،نظریه تــودارو (قاسمی اردهائی
و دی ــگ ــران ،)1387 ،نــظــریــه ســرمــایــه انــســانــی(تــئــوری هــزیــنــه_
فــایــده)(حــاج حسینی ،)41 :1385 ،نظریه اقــتــصــادی سیاسی
فضا(شکویی 102،1376:و عظیمی 15،1381:و پیران،)78،1370:
نــظــری ـههــای مــدیــریــت شــهــری(چــیــمــا و دی ـ ـ ــگ ـ ـ ــران 11،1379:و
رورنا ،)6،1379:نظریه قطب رشد(پیتر مایر و دیگران،)78،1376:
مدل دو بخشی لوییس(حاج حسینی )41:1385،از جمله این موارد
به شمار میروند.
ریشهیابی و بررسی علل مهاجرت یکی از دستههای مطالعه پردامنه
در حوزه مطالعات مهاجرت به شمار میرود که در زمینه مهاجرت
در ایران بیشتر بر محور مهاجرت روستا شهری و علل آن متمرکز
شده است .کم بودن درآمد حاصل از کار کشاورزی نسبت به سایر
فعالیتهای غیر کشاورزی (دهقانیان ،)9:1358،عدم رضايت از
امکانزندگيودرکاختالفهايفضايياعماز اقتصادي_اجتماعي،
کالبدي و زيستمحيطي (صرافي ،)7 :1381 ،عدم ایجاد تغییر در
ساختار اقتصادی روستاها ،ادامــه اشتغال در بخش کشاورزی و
بهرهوری از زمین به همان شیوههای سنتی(زنجانی،)6:1364،
تغییر ساختار ارضی و روابط تولیدی حا کم در شهر و روستا یا جریانی
بــا عــنــوان اصــاحــات ارض ــی(ط ــال ــب ،)14:1368،تــوزیــع نامتعادل

فعالیتها(زنجانی 80:1369،و زاهــدی مــازنــدرانــی،)53:1366،
نبود مرا کز جــذب نیروی انسانی آمــاده و حاضر به کــار در محل
سکونت قبلی جمعیت فعال ،شانس پیدا کردن شغل مناسب در
شهرها ،وجود درآمدهای باالتر ،دسترسی به امکانات بهتر از جمله
مدرسه ،بیمارستان و  ، ...پایین بودن درجه تعصبات و گروهگرایی
و آزادی بیشتر در انتخاب ارزشهــا در شهر(زاهدی مازندرانی و
دیــگــران 34:1366،و آیــرمــلــو 81:1363،و بنی فاطمه)52:1367،
عمدهترین علل بر شمرده شده در این بررسیها بودهاند.
دسته دیگر پژوهشهای مرتبط با مهاجرت به دستهبندی انواع
مهاجرت مربوط است .انواع مهاجرت براساس انگیزه ( اقتصادی،
طبیعی ،کاری ،تحصیلی و غیره) ،بعد زمانی( فصلی ،دائمی ،موقت
و غیره) ،ابعاد مکانی و مسافت( داخلی ،خارجی ،روستا شهری
و غیره) ،)Warf,2006:301( ،دستهبندیهای عمومی از جمله
مهاجرتهای سیاسی ،داخلی ،نیروی کــار بینالمللی(زاهدی
مازندرانی ،)52:1366،مهاجرت صاحبان تحصیالت عالی و نیروی
متخصص از کــشــورهــای در حــال توسعه بــه کــشــورهــای توسعه
یافته(گی ه ــرم ــه 15:1351،و نـ ــراقـ ــی ،)107:1348،مهاجرتهای
روســتــا-شــهــری(اشــرفــی ،)44:1366،مهاجرتهای شهر به شهر،
استان به استان(قره نژاد )58:1369،و مهاجرتهای فصلی(ارشاد
و دیگران  )84 :1381 ،مورد توجه قرار گرفتهاند.
شناخت اث ــرات مــهــاجــرت از دیـگــر دسـتـههــای پــژوهــش در این
ح ــوزه بــه شــمــار م ـ ـیرود .تغییرات اجتماعی (آت ـ ـ ــال،)10:1364،
بــحــران مـسـکــن(صــرافــي ،)265 :1381،رشــد مشاغل غیررسمی،
پیدایش سکونتگاههای غیررسمی و تغییر فرهنگ روستایی
(سعیدی رضــوانــی ،)72:1365 ،بیکاری پنهان ،بزهکاریهای
اجــتــمــاعــی(ایــمــان 634:1368،و زمــانــی 123 :1388 ،و اصالنی،
 )79 -76 :1385از جمله نتایجی است که به آنها اشاره شده است.
.6روش پژوهش
اين پژوهش براساس روش توصيفي_ تحليلي و بر مبناي دادههاي
کمي و گردآوري دادهها به کمک مطالعات اسنادي انجام گرفته
اســت .در مجموع در این پژوهش از آمارهای رسمی سرشماری
نفوس و مسکن در مقاطع سرشماری استفاده شده و از روشها
و تکنیکهای مختلف برای تحلیل بهره گرفته شده است .آمارها
مربوط به دورههای سرشماری از سال  1335تا  1390است که تکیه
بر تحلیل آمارهای مرتبط به مهاجرت ،مکان تولد افراد و آمارهای
خام جمعیت کلی و به تفکیک استان بوده است.
.7بحث و یافتهها
در چند دهه گذشته ،ایران گذار از یک دوره و ساختار سنتی را به
دوره نوین طی کرد و مسیر نوسازی گریزناپذیری را گذراند .توسعه
سرمایهداری ،مدرنیزاسیون ،الگوبرداری توسعه از غرب ،پیدایش
نهادهای بــورژوازی و گسترش ناقص آنها  ،مصرف بیش از تولید
کاال بر اثر واردات و ورود نفت به مثابه یک عامل تأثیرگذار هر چه
بیشتر شهر را به مرکز تمرکز اقتصاد و سرمایه بدل کرد .شهرها به
مرا کز اقتصادی با منطق ارزش افزوده بیشتر و تولید و انباشت انبوه

جابجایی جمعیت را هرچه بیشتر تقویت کرد .آزادشــدن یا کنده
شدن نیروی کار از زمین و رواج مبادله نقدی در بین روستاییان و
رواج و بسط بازار مصرف و الگوی جدید مصرف در روستا ،در پویش
مهاجرت روستاییان به شهر بسیار مؤثر بود .در مجموع آنچه در
ایران روی داد ،پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود که عواید نفت،
آن را تسریع کرد؛ به همین شکل تغییرات ساختاری_ اقتصادی نیز
نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود .هنگامی که
کشور در آستانه «دروازههــای تمدن بزرگ» قرار داشت ،سهم کل
تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی روستایی و سنتی) در
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی  20درصد بود ،در حالی که سهم
خدمات  56درصد بود (همایون کاتوزیان.)323 :1372،
آمارهای موجود نشان میدهد که تحت تأثیر عواملی که اشاره
شد ،نسبت جمعیت شهری در کشور تا سال  1335به بیش از 31
درصد رسید و به تدریج نرخ رشد آن شتاب گرفت و تا سال 1355

بدل شده و به تدریج جاذبههای اقتصادی و اجتماعی آنها افزایش
یافت و همراه با افزایش طبیعی جمعیت شهرها ،تبدیل نقاط بزرگ
روستایی به شهر و مهاجرت روستا به شهر عامل مهمی در فزونی
نسبت جمعیت شهری شد.
واقعیت این است که در تحلیل مسئله مهاجرت در ایران و علل
ً
و عوامل آن نظریه پ ــردازی پردامنهای صــورت گرفته که عمدتا
بر محور جاذبههای شهری و دافعههای مناطق روستایی و در
مجموع منافع اقتصادی نقاط شهری تکیه دارد .مهاجرت به
مفهوم امروزی و با ابعاد کنونی به آرامی از دوره پهلوی نخست آغاز
شد .این دوران مصادف با رشد و گسترش روابط سرمایهداری و
مدرنیزاسیون ،همگام با افزایش نقش نفت در اقتصاد سیاسی
ایران بود و در این دوره خطمشیهای حکومت در تخته قاپوی
عشایر کوچنده تأثیراتی در برداشته است .در دوره پهلوی دوم،
همزمان با تحوالت سریع صنعتی کشور ،اصالحات ارضی روندهای
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به  47درصد رسید .در مجموع جمعیت شهری در سه دهه پیش
از انقالب تا ســالهــای ابتدایی انقالب با نــرخ بــاالی پنج درصد
افزایش یافت که باالترین نــرخ رشــد در تاریخ شهرنشینی ایــران
به شمار م ـیرود( جــدول  .)2این افزایش در زمــان قبل از انقالب
معلول سیاستهای کل سیستم برنامهریزی و مدیریت کشور در
چارچوب شهرگرایی و صنعتی نمودن کشور به همراه آزاد شدن
نیروهای مردمی روستایی از قالب نظام ارباب_رعیتی توأم با افزایش
بیکاریها ،فقر ،محرومیت و نداشتن زمین مناسب کشت برای
بسیاری از روستانشینان ،زمینه مهاجرتهای فردی و خانوادگی
روستاییان به سمت شهرها و افزایش نرخ رشد جمعیت شهرهای
کشور شد(جدول .)3
همچنین پس از پیروزی انقالب اسالمی تا سال  1370سیر صعودی
افزایش جمعیت شهری و جمعیت روستایی ادامه داشته ؛ ا گرچه
نسبت جمعیت روستایی همواره در حال کاهش بوده است .با این
وجود نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی در این دوره زمانی نشان
میدهد که نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی
بسیار باالتر بوده است(جدول  .)2در این دوره به دلیل بروز جنگ
تحمیلی و تخریب بسیاری از روستاهای غرب کشور ،سیاستهای
حمایتی و مشوقی دولت در ارائه زمین شهری و تسهیالت آموزشی
بهداشتی به متقاضیان زندگی در شهرها ،افزایش موالید و جمعیت
در روستاها و در پی آن باال رفتن نرخ بیکاری و فقر ،وقوع خشکسالی
به همراه افزایش ارتباطات روستا_شهری و در نتیجه افزایش آ گاهی
روستانشینان از مزیتهای زندگی شهری که با تجمع امکانات
اجتماعی_اقتصادی و رفاهی_معیشتی در این کانونها همراه بود،
خود عاملی مهم در گسترش جریانهای مهاجرتی روستاییان به
سمت شهرها و باال رفتن جمعیت شهرهای کشور طی دهه اول
بعد از انقالب گردید .در مجموع درصد مهاجرت ساالنه تا سال
 1385رو به افزایش بوده ،اما در پنج ساله  85تا  90این میزان به
نحو چشمگیری کاهش یافته است(جدول .)3
بررسی دادههــای جمعیتی چند دهه اخیر واقعیتهای جالبی را
در زمینه روند مهاجرت نشان میدهد .رقم خام مهاجرت کشور از
سال  1335تا  1385روندی افزایشی داشته است ،به نحوی که از
رقم پنج میلیون و820هزارو 625در سال  1355به میزان 12میلیون
و148هــزارو 148در سال  1385رسیده است .واقعیت این است که
این سه دهه ،اوج تحوالت جمعیتی کشور و همراه با به هم خوردن
توازن جمعیتی شهری -روستایی و سنگین شدن کفه جمعیتی
شهری بــوده اســت .در این دوره زمانی میزان متوسط مهاجرت
ساالنه جمعیت در سال  1355به بیش از دو برابر در سال 1385
رسیده است .چنان که اشاره شد ،در ده ساله  1375-85بیش از
 12میلیون نفر از محل قبلی زندگی خود به جای دیگر کوچ کردند؛
که از این جمعیت بیش از دو میلیون نفر خاستگاه روستایی خود
را ترک کرده و به شهرهای کوچک و بزرگ کشور رفتهاند .جدول ()2
به روشنی نشان میدهد که طی  50سال گذشته همواره جمعیت
روستایی به طور نسبی (درکل جمعیت ایران) کاهش یافته و حتی
در دهه  75-85کاهش مطلق داشته و از  23.2میلیون در سال
 1375به  21میلیون نفر در سال  1385رسیده است.

در پنج ساله  1385-90میزان مهاجرت پنج میلیون و534هزارو666
نفر بوده است که در مقایسه با دوره پیش تا حدی کاهش را نشان
میدهد ،به طوری که میزان مهاجرت در سال به رقم یک میلیون
و106هــزارو 933نفر رسیده است؛ بنابراین دهه  1375-1385را به
تعبیری میتوان دوران اوج مهاجرت در کشور قلمداد کرد و پنج
سال اخیر نیز روند رو به تثبیت و کاهش نسبی مهاجرت آغاز شده
اســت .چنین وضعیتی تا حد زیــادی به تثبیت نسبی جمعیت
شهری_روستایی باز میگردد که پیشبینی میشود با آهنگی آهسته
ادامه یابد .در مجموع نکته قابل توجه در این رابطه روند کاهشی
در کل مهاجرت است که گمان میرود در سالهای آینده نیز ادامه
یابد .ا گر وقایع غیرقابل پیشبینی را کنار بگذاریم ،کند شدن آهنگ
تحوالت ساختاری اقتصادی کشور که بر پرا کنش و وزن کانونهای
جمعیتی مؤثر است ،عامل اصلی این روند به شمار میرود .در این
رابطه نکته قابل توجه روند افزایش جمعیت شهرنشین کشور از 47
درصد در سال  1355به حدود  71/3درصد در سال  1390است که
آن نیز با آهنگی کندتر ادامه خواهد یافت(جدول .)2
عــاوه بر مــوارد فــوق ،شاخص درصــد مهاجرت از کل جمعیت در
سال ،نشان دهنده روشن روند افزایشی و سپس کاهشی مهاجرت
است .این شاخص در دهه  1355-65به طور متوسط  1/4بوده که
تا دهه  1375-85به رقم  1/86رسیده است .این رقم پنج ساله
به طور متوسط به  1/52رسیده که نشان دهنده میزان پایین در
دوره  1385-90است(جدول  .)3البته کاهش چشمگیر این رقم به
مفهوم کاهش رقم خالص مهاجرت در کشور نبوده بلکه به معنی
کاهش نسبت درصد افراد مهاجر به کل جمعیت در آن دوره بوده
ست .این در شرایطی است که پنج ساله  1385-90باالترین میزان
رشد نسبت سهم جمعیت شهری تجربه شده است .به طوری که
در هر سال به طور میانگین یک درصد به جمعیت شهری افزوده
شده و به  70درصد کل جمعیت کشور رسیده است.
همانگونه که در جدول  4نشان داده شده  ،سهم مهاجرتهای
شهری در طول دورههای آماری ،در حالی که در ابتدا نیز باالتر از
مهاجرتهای روستایی بوده ،به تدریج افزایشی قابل توجه داشته
است .مهاجرت شهری در دوره  1335-65بالغ بر  69/5درصد از
کل مهاجرت را شامل شده ،در حالی که این رقم در پنج ساله -90
 1385به  77/7درصد کل مهاجرت رسیده است .به همین نسبت
مهاجرت روستایی در حال کاهش بــوده اســت ،به شکلی که در
دوره  1355-65سهم مهاجرتهای روستایی از کل مهاجرت کشور
 30/5درصد بوده و تا دوره پنج ساله  1385-90به میزان حدود
 22/3درصد کاهش یافته است .این کاهش به دو مسئله اساسی
کاهش چشمگیر سهم جمعیت روستایی کشور و رونــد تثبیت
جمعیت شهری_ روستایی کشور در سالهای اخیر باز میگردد.
اما در این میان نکته قابل توجه کاهش مهاجرت ،در جمعیت
شهری کشور است که با شاخص جمعیت مهاجر شهری به کل
جمعیت شهری سنجیده شده است .این شاخص بیانگر نسبت
مهاجرت ساالنه در میان جمعیت شهرنشین کشور میباشد.
در حالی که در دوره  1355-65نزدیک به میانگین  1/9درصد از
جمعیت شهرنشین در سال مهاجرت را تجربه کردند ،این میزان

در سال  1375-85به رقم  2/12رسیده و در پنج ساله 1385-90
به شکل محسوسی کاهش یافته و به حدود  1/7درصد رسیده
اســت(جــدول  .)4ایــن سهم ا گــر بــرای یــک دهــه محاسبه شــود،
نشان میدهد که در دهه  1375 -85حدود  21درصد از جمعیت
شهرنشین کشور  ،مهاجرت را تجربه کردهاند .این رقم در دوره -65
 1355حدود  19درصد ،در دهه  1365-75حدود  19/2درصد بوده
است .این رقم در پنج ساله  1385 -90به پایینترین سطح خود در
دوره رسیده ،به نحوی که ا گر با دوره  10ساله سنجیده شود ،به 17
درصد خواهد رسید.
نکته قابل توجه این است که سهم مهاجرتهای روستایی به کل
جمعیت روستایی نیز با روندی مشابه تا دوره  1375-85از ./88
درصد تا  1/37درصد در حال افزایش بوده که آن نیز در دوره پنج
ساله  1385-90به  1/13درصــد کاهش یافته اســت .دادههــای
مهاجرتی سه دهه اخیر برای سه شاخص نسبت مهاجرت ساالنه
کــل ،نسبت مهاجرت ساالنه شهری و نسبت مهاجرت ساالنه
روستایی به جمعیت روستایی نشان دهنده یک نمودار زنگولهای
در دوره  1355-90دارد که نقطه اوج آن در دوره  1375-85است.
در این رابطه ا گرچه رقم خالص مهاجرت ساالنه در دوره پنج ساله
 1385-90بیشتر از دوره  1365-75اســت امــا نسبت آن به کل
جمعیت مشابه آن دوره اســت .ایــن در حالی اســت که شاخص
مهاجرت شهری به کل مهاجرت روند افزایشی و شاخص مهاجرت
روستایی به کل مهاجرت روند کاهشی داشته است.

ا گر دادههــای آماری پنج ساله  1385-1390از دقت و اعتبار کافی
بــرخــوردار باشد ،میتوان گفت که دهــه  1355-65و 1365-75
با توجه به تحوالت تاریخی  ،اجتماعی و سیاسی تعیین کننده
همچون گسترش رواب ــط ســرمــای ـهداری ،افــزایــش نقش نفت در
اقتصاد ملی ،تمرکز اقتصادی بیشتر در شهر ،انقالب اسالمی و
جنگ تحمیلی و نیز تجربه باالترین دوره رشــد جمعیت کشور،
زمینههای جابجایی بخش وسیعی از جمعیت کشور فراهم شد.
اما جالب اینکه بیشترین مهاجرتها در میان جمعیت کل کشور
و جمعیت شهری و روستایی در دهه  1375-85روی داده است؛
بنابراین عامل تحوالت اقتصادی کشور و ژرف شدن تفاوتهای
شهری_ روستایی و شهر_ شهر عاملی تعیین کننده بوده و به نظر
میرسد در دهه  1375-85شرایط اقتصادی ،فرهنگی و زیرساختی
بــرای مهاجرت و جابجایی جمعیت مهیاتر بــوده اســت .ایــن در
حالی اســت کــه در متون چند دهــه گذشته بیشترین تأ کید بر
مهاجرتهای دهههای  1340و  1350شده است .ا گرچه در این
دوره به ویــژه مهاجرت روستاشهری به مثابه پدیدهای نو بسیار
مورد توجه قرار گرفت ،اما باالترین نسبت مهاجرت ساالنه ،شهری
و روستایی در تمامی دورههای آماری مربوط به دوره آماری -1375
 1385بوده است(نمودار .)2
بررسی دادههای مهاجرت دهه  85-75و مقایسه آن با پنج ساله
 90-85چند نکته جالب را نشان میدهد .در مهاجرتهای شهر
به شهر فواصل مهاجرتی زیاد و بیشتر مهاجرتها بین استانی بوده

جدول  :4ویژگیهای کلی مهاجرت کشور در دورههای آماری مختلف.
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منبع :سرشماری نفوس و مسکن سالهای .1335-90

نمودار  :2نسبت مهاجرت ساالنه جمعیت در کل و جمعیت شهری و روستایی
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ت داخلي كشور
تحليل دگرگوني الگوی مهاجر 
با تأ کید بر مهاجرتهای شهری
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ش ـمــاره ششم

جدول : 5مهاجران وارد شده به نقاط شهری روستایی به تفکیک محل اقامت قبلی در 1385-1375
سا کن در نقاط شهری

آخرین محل اقامت قبلی

دوره

1385-1375
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ت داخلي كشور
تحليل دگرگوني الگوی مهاجر 
با تأ کید بر مهاجرتهای شهری
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جدول  :6تعداد و نسبت انواع مهاجرت در دو سرشماری  1385و 1390
1385-1375
نوع مهاجرت

1390-1385

تعداد

نسبت به کل
مهاجرت

تعداد

نسبت به کل
مهاجرت

مهاجرت شهر به شهر

6386665

52.57

3259040

57.84

مهاجرت روستا به شهر

2004012

16.50

755546

13.41

مهاجرت شهر به روستا

2330050

19.18

655251

11.63

مهاجرت روستا به روستا

1064043

8.76

368708

6.54

مهاجرت خارج از کشور به شهر

198158

1.63

78789

1.40

مهاجرت خارج از کشور به روستا

62336

0.51

23730

0.42

کل مهاجرت
منبع :سرشماری نفوس و مسکن سالهای .1375-90
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نمودار  :3مقایسه انواع مهاجرت در دو دوره سرشماری اخیر
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مهاجرت خارج از مهاجرت خارج از مهاجرت روستا به مهاجرت شهر به مهاجرت روستا به مهاجرت شهر به
شهر
شهر
روستا
روستا
کشىر به روستا کشىر به شهر
1390-1385

.8نتیجهگیری
بررسی آمــار و دادههــای جمعیتی به خوبی نشان میدهد که در
چند دهه گذشته جمعیت ایران از نظر پرا کنش و مکان جغرافیایی
دچ ــار تحول و دگــرگــونــی چشمگیری شــده اس ــت .در ایــن میان

1385-1375

مهاجرت به مفهوم جابجایی مکان زندگی فرد یا خانوار از اهمیت
رو به فزونی بــرخــوردار شــده که دارای اشکال و علل گونا گونی
است .روشن است که با هر تحول اقتصادی چه رکود و چه رونق،
تحول محیطی ،سیاسی و یا فرهنگی ،زمینههای کوچ و جابجایی
بخشی از جمعیت فراهم میگردد .در ایران دگرگونیهای اقتصادی
و اجتماعی ژرفی که از اواخر دوره قاجاریه به تدریج آغاز و در دوره
پهلوی اول پایههای آن مستحکم و در دوره پهلوی دوم شتاب
گرفت ،زمینههای جابجایی جمعیت در شکل وسیع در پهنه کشور
را پدید آورد .این تحوالت پس از انقالب اسالمی همچنان ادامه
یافت و توسعه کشور از لحاظ زیرساختها ،آمــوزش و تحصیالت
و اقتصاد شهرهای بــزرگ این رونــد را شتاب داد ،به گونهای که
ساختار جغرافیایی جمعیت امروزه ،به تمام معنا با ساختار سنتی
کشور متفاوت شده است.
از دهه  1335-45هنوز مهاجرت به مثابه پدیده جمعیتی ،عمق
چندانی نیافته بود .در این دوره زمینههای رشد شهرها بر پایه
اشتغال صنعت و خدمات در حال تقویت بود و از سویی تحوالت
مربوط به اصالحات ارضی و اقتصاد روستا زمینههای مهاجرت را
تقویت کرد ،به نحوی که در چند دهه پس از آن مهاجرت روند
ً
نسبتا آرام ،اما رو به افزایشی را طی کرد.
یافتههای ایــن پژوهش نشان میدهد که دهــه  1375-85اوج
حرکت جمعیتی و مهاجرتی در کشور بوده است .ا گرچه مهاجرت
روستا_ شهری در دو دهه پیش از آن بسیار پررنگتر بود ،اما در این
دهه حجم مهاجرت همراه با مهاجرت شهر به شهر چشمگیر بوده
است .این امر بیشتر ناشی از تحوالت اقتصادی و توسعه کشور بوده
که پس از جنگ تحمیلی ژرفتر از گذشته ادامه یافت .در این دوره
سهم جمعیت شهری_ روستایی کشور در حال نزدیک شدن به
نقطه ثبات است .آمارها نشان میدهد که در چند دهه گذشته

115

ش ـمــاره ششم
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار 1392

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

ت داخلي كشور
تحليل دگرگوني الگوی مهاجر 
با تأ کید بر مهاجرتهای شهری

اســت .در دهه  ،85-75حــدود  52درصــد مهاجرتهای شهر به
شهر بین استانی بوده ،در حالی که در پنج ساله بعدی این میزان
به  48درصد کاهش یافته است .در دهه  85-75تنها  15درصد از
مهاجرت شهر به شهر در داخل شهرستان شکل گرفته ،در حالی
که در پنج ساله بعد به  26.7افزایش یافته است .بنابراین میتوان
گفت که در پنج ساله  90مهاجرتهای شهر به شهر بیشتر به ابعاد
فاصلهای کم و درون منطقهای متمایل شدهاند.
در مورد مهاجرت روستا به شهر ،در دهه  85-75در حدود 61.9
درصد این نوع مهاجرت در درون شهرستان رخ داده ،در حالی که
در پنج ساله بعد این میزان با افزایش چشمگیر به حدود  75درصد
رسیده و در مقابل مهاجرت روستایی بین استانی کاهش قابل
توجهی داشته است .جالب است که در هر دو دوره مهاجرت شهر
به روستا الگوی بین استانی داشته و در هر دو دوره بیشترین میزان
مهاجرت روستا به روستا در درون استان و شهرستان شکل گرفته
است .در مجموع مهاجرت در پنج ساله  90ضمن گرایش بیشتر
به الگوی شهر به شهر ،بیشتر به مهاجرت کوتاه و درون استانی
متمایل شــده اســت .آمارها نشان میدهد بر خــاف تالشهای
سیاستگذاری ،مهاجرت شهر به روستا در مقایسه با دوره قبل
کاهش محسوسی داشته است؛ ا گرچه از مهاجرت روستا به شهر
هم کاسته شــده اســت .الزم به ی ــادآوری اســت بخش عمدهای
از تحول میزان مهاجرت روستا به شهر مربوط به کاهش نسبت
جمعیت روستایی است.

0
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به تدریج از سهم جمعیت روستایی کاسته شده و نسبت جمعیت
شهری افزایش یافته است .در بیشتر کشورهای جهان ،بسته به
سطح توسعه و ساختار اقتصادی و اجتماعی ،این نسبت تا حدود
 75و  80درصــد جمعیت شهری جریان داشته اســت؛ چنین به
نظر میرسد که در ایران نیز از این روند گریزی نیست .در مجموع
آمارها نشان میدهد که روند مهاجرتی کشور و به تعبیری جابجایی
جمعیت در چند سال اخیر رو به کاهش و تا حدی رو به ثبات بوده
است .این روند نمایانگر گذار جامعه از دوران رشد سریع و دگرگونی
شتابان اقتصادی و به کنار رفتن شیوه تولید و اقتصاد سنتی
است ،اما به این معنی نیست که این روند به سطح ثبات کامل
رسیده ،بلکه مهاجرت تحتتأثیر عوامل نسبی همچنان ادامه
خواهد داشت .بدون تردید امروزه نقش تحوالتی چون تحصیالت
و دگرگونی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوار و فرد در جابجایی و
مهاجرت بیش از پیش پررنگتر شده است؛ به طوری که بیشترین
نــوع مهاجرت مهاجرتهای شغلی و درآم ــدی اســت که ارتباط
ً
نزدیکی با شرایط اقتصادی و تحصیلی افــراد و عمدتا سرپرست
خانوار دارد .در این میان نقش مهاجرتهای شهر به شهر مربوط
به جابجایی کارمندان دولــت ،نیروهای انتظامی و ارتشی نباید
نادیده گرفته شود که بخش قابل توجهی از مهاجرتهای بین
استانی را تشکیل میدهد.
در مهاجرتهای شهر بــه شهر فــواصــل مهاجرتی زی ــاد و بیشتر
مهاجرتها بین اســتــانــی ب ــوده اســت  .در  15ســال اخیرمیزان
مهاجرتهای شهر به شهر بین استانی به تدریج روبه کاهش بوده
و مهاجرتهای شهر به شهر بیشتر به ابعاد فاصلهای کم و درون
منطقهای متمایل شدهاند .مهاجرت روستا به شهر ،سهم کمتری
از مهاجرت کل را داشته که بیشتر در ابعاد درون شهرستان رخ داده
که این الگو فزونی محسوسی در چند ساله اخیر داشته و در مقابل
مهاجرت روستا شهری بین استانی کاهش قابل توجهی داشته
است .جالب است که در هر دو دوره مهاجرت شهر به روستا الگوی
بین استانی داشته و در هر دو دوره بیشترین میزان مهاجرت روستا
به روستا در درون استان و شهرستان شکل گرفته است .در مجموع
مهاجرت در سالهای اخیر ضمن گرایش بیشتر به الگوی شهر به
شهر ،بیشتر به مهاجرت کوتاه و درون استانی متمایل شده است.
در مجموع در چند دهه گذشته به تدریج مهاجرت روستا به شهر
کاهش یافته و دیگر الگوی اصلی مهاجرت به شمار نمیرود .این الگو
از  26درصد در دهه  ،65-55به  11.84درصد در پنج ساله 90-85
رسید .با توجه به افزایش جمعیت و تعداد شهرها ،مهاجرت شهر
به شهر در حال افزایش و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت است و
امروزه الگوی اصلی مهاجرت کشور به شمار میرود .مهاجرت شهر
به شهر ا کنون با بیش از  58درصد باالترین نوع مهاجرت و الگوی
مسلط به شمار میرود.
این پژوهش با تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرتی کشور در چند
دهه اخیر ،نشان داد که الگوی مهاجرتی روستا_شهر به عنوان
الگوی مسلط مهاجرت ،در حــال حاضر جــای خــود را به الگوی
مهاجرت شهر_شهر داده اســت .بر این اســاس نظام برنامهریزی
نیازمند تغییر نگرش اساسی در برخورد با مهاجرت میباشد .نظام

برنامهریزی که هنوز پایههای فکری آن بر باورهایی چون توقف
مهاجرتهای روستایی ،بازگشت مجدد روستاییان از شهر به
روستا ،توسعه همه جانبه روستا به عنوان اهرمی برای جلوگیری
از مهاجرتهای روستایی و  ...برای نجات شهرها استوار است؛ در
حالی که موضوع اصلی که در این میان نادیده شده و نقش اصلی را
بر عهده دارد ،موضوعی فراتر از مهاجرتهای روستا_ شهری است.
در حقیقت نظام برنامهریزی باید به این نکته توجه کند که در آینده
نقاط جمعیتی با توجه به توان ،سطح اقتصادی و رقابتپذیری،
مقصد و مبدأ اصلی مهاجرت هستند .شهرها در رقابتی تنگاتنگ
جمعیت سایر شهرها را جــذب و به ســود دیگر شهرها جمعیت
خود را از دست میدهند .مهمترین مسئله امروز ،مهاجرت روستا
به شهر نیست؛ بلکه الگوی سلسله مراتبی مهاجرت است که در
مکانهای کوچک به سمت مکانهای بزرگتر جریان دارد؛ و در
آینده مکانهای کوچک بــدون داشتن تــوان و مزیت نسبی به
تدریج تخلیه شده و در مکانهای دارای توان مناسبتر متمرکز
میشوند .بدون تردید جمعیت همچون ماده سیال با توجه به
ظرفیت مکان ،جابجایی خود را ادامه میدهد و بیش از هر زمانی
زمینهها و تسهیالت این جابجایی فراهم است.
منابع:
1 .1ارشاد ،فرهنگ و مینا ،صــدف( ،)1389مهاجرت ،نابرابری و
پیامدهای آن ،مجله تحلیل اجتماعی ،شماره .1389 ،4
2 .2اشــرفــی ،مــح ـســن( ،)1366جستجوی نــان ،محرک بنیانی
مهاجرت در جهان ،فصلنامه اطالعات سیاسی_اقتصادی،
شماره  ،11شهریور .1366
3 .3اصالنی ،مجتبی( ،)1385بررسی روند مهاجرت در جمهوری
اسالمی ایران طی سه دهه اخیر و تأثیر آن بر امنیت ملی (با
تأ كید بر مهاجرت داخلی به تــهــران) ،فصلنامه جمعیت،
شماره .56-55
4 .4افروغ ،عماد( ،)1377فضا و نابرابري اجتماعي « ارائه الگويي
براي جدايي گزيني فضايي و پيامدهاي آن» ،دانشگاه تربیت
مدرس.1377 ،
5 .5ایمان ،محمدتقی( ،)1368مهاجرت در کشورهای جهان
سوم ،فصلنامه جستارهای ادبی (دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) ،شماره  86و  ،87پاییز و
زمستان .1368
6 .6آت ــال ،ی ــوگ ــش( ،)1364جاذبههای شهری اث ــرات مهاجرت
روستائیان به شهرها ،ماهنامه پیام یونسکو ،شماره ،185
مهر .1364
7 .7آیرملو ،رضا( ،)1363مهاجرت از روستاها به شهرها در ایران
بخش  ،2فصلنامه پژوهشهای فلسفی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی تبریز ،شماره شماره  ،133پاییز .1363
8 .8بن دیوید وال ،آورم(  ،)1374برنامهریزی توسعه نواحی
روستایی ،ترجمه عباس حکیمی ،وزارت جهاد سازندگی.
9 .9بنیفاطمه ،حسین( ،)1367بیکاری و مهاجرت ،فصلنامه
رشد آموزش جغرافیا ،شماره  ،13بهار .1367
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1010پيتيه ،ژان( ،)1369مهاجرت روستاييان ،ترجمه محمد
مومني كاشي ،انتشارات قلم.
1111پيران ،پــرويــز( ،)1370ديدگاههاي نظري در جامعهشناسي
و شهرنشيني قسمت هفتم :مکتب اقتصاد سياسي فضا،
اطالعات سياسي اقتصادي شماره  52و  ،51آذر و دي .1370
1212تامیتا  .اس ،و وای  .هایاشی ( ،)1386تجزیه و تحلیل
فاصلهای (فضائی) تمرکز و عــدم تمرکز در شبکه مهاجرت
جمعیت ،ترجمه ایرج حسن الریجانی  ،در فصلنامه جمعیت
شماره .62-61
1313ت ــودارو ،مــايــكــل( ،)1367مهاجرت داخلي در كشورهاي در
حال توسعه ،ترجمه :مصطفي سرمدي و پروين رئيسي فرد،
انتشارات دفتر بينالمللي كار.1367 ،
1414چيما ،شابير و وارد ،س ــان ــدرا( ،)1379مديريت شهر ،خط
مشيها و نوآوريها در كشورهاي در حال توسعه ،ترجمه
پرویز زاهــدي و احمد صیفوری ،سازمان شركت و پــردازش
برنامهريزي شهري ،چاپ اول .1379
1515ح ــاج حــســیــنــی ،ح ــس ــی ــن( ،)1385ســیــری در نــظــریـههــای
مهاجرت ،فصلنامه راهبرد ،شماره  ،41پاییز .1385
1616حسامیان  ،فرخ ،گیتی اعتماد و محمدرضا حائری(،)1375
شهرنشینی در ایران ،انتشارات آ گاه.
1717دوسوتو ،هرناندو ( ،)1385راز سرمایه ،ترجمه دکتر فریدون
تفضلی ،نشر نی.
1818دهــقــانــیــان ،سـ ـ ــیـ ـ ــاوش( ،)1358ب ــررس ــی عــلــل مــهــاجــرت
روستانشینان ،فصلنامه محیط شناسی ،شماره  ،9خرداد
.1358
1919رضـ ــوي ،حــســن و رحــيــمــي ،م ــح ــم ــد( ،)1377ســيــر تحول
نظريههاي توسعه روســتــايــي ،انــتــشــارات مــركــز تحقيقات
روستايي وزارت كشاورزي ،تهران.1377 ،
2020رورن ــا ،ادم ــون ــدو( ،)1379مديريت توسعه شهري يا توسعه
مديريت شهري ،ترجمه جالل تبريزي ،فصلنامه مديريت
شهري ،شماره  ،2تابستان .1379
2121زاه ــد زاه ــدان ــی ،سید س ــع ــی ــد( ،)1365نــظــری ـهای در مــورد
مهاجرت با توجه به نمونه ایــران ،مجله علوم اجتماعی و
انسانی دانشگاه شیراز ،دوره دوم ،شماره  ،1پاییز .1365
2222زاهدی مازندرانی ،محمدجواد و حسینی کازرونی ،محمدرضا
و درویشی ،کریم( ،)1366پویش مهاجرت در جهان معاصر،
فصلنامه اطــاعــات سیاسی-اقتصادی ،شــمــاره  ،13آبــان
.1366
2323زاهدی مازندرانی ،محمدجواد و حسینی کازرونی ،محمدرضا
و درویشی ،کریم( ،)1366نگرشی نو به مهاجرت داخلی در
ایران ( :)1مهاجرت روستایی و روند یکصد ساله اخیر آن در
ای ــران ،فصلنامه اطــاعــات سیاسی_اقتصادی ،شماره ،11
شهریور .1366
2424زم ــان ــی ،فـ ــریـ ــبـ ــا( ،)1388اهــمــیــت جــمــعــیــت شــنــاســی در
بــرنــام ـهریــزیهــای آمــایــش ســرزمــیــن (ب ــا تــأ کــیــد بــر مطالعه
مهاجرتهای استانی) ،فصلنامه جمعیت ،شماره  69و .70

2525زنجانی ،حــبــیــبــاهلل( ،)1364روشه ــای بــررســی مهاجرت و
جابجاییهای جمعیت ،فصلنامه گزیده مطالب آمــاری،
شماره  ،7آذر .1364
2626زنــجــانــی ،حــبــیــبــاهلل( ،)1369جمعیت ای ــران تــا ســال 1390
و چگونگی تــوزیــع آن در سطح کــشــور ،فصلنامه اطالعات
سیاسی و اقتصادی ،شماره  41و  ،42بهمن و اسفند .1369
2727زنجانی ،حبیباهلل( ،)1375مطالعه پدیده عظیم مهاجرتها
یک الزام است ،ماهنامه گزارش ،شماره  ،69آبان .1375
2828ســجــادی ،ژی ــا  ،اب ــراه ــیـ ـمزاده ،عیسی و شمسالدینی،
عــلــی( ،)1390تحليلي بــر مهاجرتهاي روســتــايــي_ شهري
بــا تأ كيد بــر نقش مسافت و دســتــرســی(مــورد :شهرستان
ممسنی) ،مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقهاي ،سال
دوم ،شماره هشتم ،بهار .1390
2929ســعــیــدی رضـ ــوانـ ــی ،ع ـ ــب ـ ــاس( ،)1365م ـ ــروری ب ــر فلسفه
مهاجرتهای انسانی ،تحقیقات جغرافیایی ،شــمــاره ،1
تابستان .1365
3030سودا گر ،محمد( ،)1367رشد روابط سرمایهداری در ایران،
نشر شعله.
3131شكویي ،حــس ـيــن( ،)1372جغرافياي اجتماعي شهرها،
انتشارات جهاد دانشگاهي ،چاپ دوم.1372 ،
3232شكويي ،حسين( ،)1376انديشههاي نو در فلسفه جغرافيا،
جلد  ،1انتشارات گيتاشناسي.1376 ،
3333صرافي ،مظفر(،)1381مهاجرت داخلي و مسئله مديريت
شهري ،درفصلنامه مديريت شهري شماره  10تابستان .1381
3434طالب ،مــهــدی( ،)1368عوامل مؤثر در مهاجرت روستایی
در ایــران ،ماهنامه رشد آمــوزش علوم اجتماعی ،شماره ،2
زمستان .1368
3535طــاهــرخــانــی ،مـ ــهـ ــدی( ،)1381بــازشــنــاســی عــوامــل مــؤثــر در
مهاجرتهای روستا_ شهری با تأ کید بر مهاجرت جوانان
روستایی استان قزوین ،مجله مدرس ،شماره  ،2تابستان.
3636عظيمي ،ناصر( ،)1381مهاجرت از روستا به شهر ،فصلنامه
مديريت شهري ،شماره  ،10تابستان .1381
3737قاسمی اردهائی ،علی و علی حسینی راد( ،)1387جریانهای
مهاجرت داخلی و ویژگیهای مهاجران به تفکیک استان،
پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران ،بهار ،1387
3838ق ــدی ــری م ــع ــص ــوم ،مــجــتــبــی و ج ــه ــان م ـحــمــدی فــی ــروز،
غ ــام( ،)1387نقش برنامههای عمرانی پیش از انقالب در
مهاجرتهای روســتــا_ شهری کشور ( بــا تأ کید بــر اهمیت
درآمدهای نفتی) ،پژوهشهای جغرافیایی ،شماره  ،63بهار
.1387
3939قره نژاد ،حسین( ،)1369کاهش زمینههای مهاجرت در اثر
فعالیتهای صنعتی ،تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،16بهار
.1369
4040کــاتــوزیــان ،محمدعلی ( )1372اقــتــصــاد سیاسی ایـ ــران از
مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی ،نشر مرکز.
4141کــاســتــلــلــو ،ویــن ـســت ف ــران ــسـ ـی ــس( ،)1371شـهــرنــشــیــنــی در
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ش ـمــاره ششم
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار 1392

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

ت داخلي كشور
تحليل دگرگوني الگوی مهاجر 
با تأ کید بر مهاجرتهای شهری

خاورمیانه ،ترجمه پرویز پیران و عبدالعلی رضایی ،نشرنی.
4242کاظمیپور،شهال و حــاجــیــان،امــیــر( ،)1390ایجاد نخستین
کالنشهر واقعی ایران در مجموعه شهری تهران :با تأ کید بر
سهم مهاجرت ،ماهنامه جمعیت ،شماره  75و  ،76بهار و
تابستان .1390
4343گــی ه ــرم ــه( ،)1351مهاجرت مغزها ،ترجمه خلیل هراتی،
ماهنامه نگین ،شماره  ،91آذر .1351
4444لهساني زاده،عبدالعلي(،)1368نظريات مهاجرت،انتشارات
نويد.
4545مایر ،جرالدماروین و سیرز ،دادلی( ،)1376پيشگامان توسعه:
پيتر بائر ،كالين كالرك ،آلبرت ا .هيرشمن ،سر آرتور لوئيس،
گونار ميردال ،رائول پربيش ،پال روزنشتاين  -رودان ،والت،
ترجمه سيد علياصغر هدايتي و علی یــاســری ،انتشارات
سمت ،تهران.1376 ،
4646مــحــمــودی ،محمدجواد ،مشفق ،محمود و کاظمیپور،
شــهــا( ،)1389تحلیل سیستمی جایگاه منطقه خراسان
در نظام مهاجرتی ایران طی دوره  ،1355 – 1385ماهنامه
جمعیت ،شماره  73و  ،74پاییز و زمستان .1389
4747مرکز آمــار ایــران ،سرشماری نفوس و مسکن سالهای -90
.1335
4848نــراقــی ،اح ــس ــان( ،)1348مهاجرت اســتــادان و محققان از
کشورهای جهان سوم ،فصلنامه نامه علوم اجتماعی دوره
قدیم ،شماره  ،3زمستان .1348
4949هــاروي ،ديــويــد( ،)1379شهر و عدالت اجتماعي ،مترجم:
فرخ حسامیان ،محمدرضا حائری ،بهروز منادیزاده ،شرکت
پــردازش و برنامهریزی شهری وابسته به شهرداری تهران،
.1379
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