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تحليل دگرگوني الگوی مهاجرت   داخلي كشور
 با تأكيد بر مهاجرت های شهری1

گروه شهرسازی كردستان،  کیومرث ایراندوست2 - عضو هيأت علمی دانشگاه 
محمدحسین بوچانی -دانشجوی دكترای جغرافيا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهيد بهشتی

كردستان روح اهلل توالیی -كارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه 
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كميسيون سياسی، دفاعی و  كه برای  كشور" است  1  این نوشتار برگرفته از طرحی پژوهشی با عنوان" تحليل و ارزیابی دگرگونی مهاجرت های داخلی 
گرفته است.  امنيتی مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام 

k.irandoost@uok.ac.ir ،2 نویسنده مسئول مقاله

چکیده
دوران جدید توسعه جوامع، با پدیده بهبود شاخص های بهداشتی و زندگی و شتاب یافتن رشد جمعيت در سراسر جهان 
گون و مهاجرت به  گونا همراه بوده  و همزمان زمينه ها و انگيزه های اقتصای و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعيت بسيار 
كشورها  مثابه انتخابی آسان تر از هميشه نمودار شد؛ از این رو مهاجرت به عنوان یک مشخصه بارز و یک ضرورت، در همه 
گریز از آن نه ممکن بوده است و نه عقالنی. بیشتر نظریه پردازی ها درباره  كه در بیشتر موارد  و در تمام سطوح نمایان شد 
گسترش شيوه توليد سرمایه داری و ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری، به ویژه در ارتباط با اقتصاد سياسی نفت و گذار 
گرفته است. این پژوهش با روشی توصيفی _  كشور به دوران نوین و عمدتًا درباره اهميت مهاجرت های روستاشهری صورت 
كشور و تحوالت  تحليلی و با تکيه بر مطالعات اسنادی در پی تحليل و ارزیابی وضعيت و دگرگونی روند مهاجرت های داخلی 
گسترش  اساسی به ویژه در دهه اخير است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد  با وجود اینکه مبحث مهاجرت و 
كشور  شهرنشينی ناشی از مهاجرت در دو دهه 1345 تا 1365 بسيار پر رنگ تر بوده  و بیشترین تحوالت اجتماعی_ سياسی 
كشور به دهه  57 تا 58 مربوط می شود.  در دو دهه 57-1355 روی داده است، اما بیشترین مهاجرت در ميان جمعيت 
گسترش الگوی سکونتی و زندگی شهری دارد. در واقع دهه های  این تحول مسلمًا پیوندی عميق با مسئله شهرنشينی و 
كشور و آغاز روند مهاجرت شهری و روستایی شتابان، دوره ای  1345 تا 1365، به دليل تحول ساختار اقتصادی و اجتماعی 
كننده به حساب می آید، اما دهه 57 تا 58 از نظر حجم و روند مهاجرت ها منحصر به فرد بوده است. از سوی دیگر  تعيین 
كه با توجه به افزایش جمعيت و تعداد شهرها، الگوی مهاجرت شهر به  این دهه با دگرگونی الگوی مهاجرت نيز همراه بوده  
كه امروزه مهاجرت شهر به شهر الگوی  شهر در حال افزایش بوده و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت شده است؛ به نحوی 
كشور به شمار می رود. این الگو از لحاظ جغرافيایی تحت تأثير تفاوت های منطقه ای و جذابیت اقتصادی و  اصلی مهاجرت 
اجتماعی شهرها و دگرگونی در مزیت های نسبی شهرها در حال تحول است. این پژوهش نشان می دهد كه  در 51 سال اخير، 
كاهش بوده است و مهاجرت های شهر به شهر بیشتر به ابعاد  ميزان مهاجرت های شهر به شهر بین استانی،  به تدریج روبه 
كه بیشتر  كل را داشته  كمتری از مهاجرت  كم و درون منطقه ای متمایل شده اند. مهاجرت روستا به شهر، سهم  فاصله ای 
كه این الگو فزونی محسوسی در چند ساله اخير داشته  و در مقابل مهاجرت روستا شهری  خ داده  در ابعاد درون شهرستان ر
گرایش بیشتر به الگوی شهر به  كاهش قابل توجهی داشته است. در مجموع مهاجرت در سال های اخير ضمن  بین استانی 

كوتاه و درون استانی متمایل شده است. شهر، بیشتر به مهاجرت 

 واژگان کلیدی : مهاجرت، الگوی مهاجرت، مهاجرت روستا_ شهری، توسعه شهرنشينی.
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1.مقدمه
زندگی  شرایط  به  انسان  معمولی  كنش های  وا از  یکی  دیــربــاز  از 
و  زندگی  مکان  جابجایی   ، شرایط  بهبود  ــرای  ب تــالش  راه هـــای  و 
كنش و تصميم فرد یا  مهاجرت بوده است. مهاجرت در حقيقت وا
كه غالبًا یکی از بزرگترین تجارب  خانواده برای تغيیر شرایط است 
گرچه ممکن است مهاجرت در  و تصميم گيری های زندگی است. ا
موارد نادری یک تصميم آنی و احساسی بوده باشد، اما در شکل 
سنتی و یا نوین آن عمومًا تصميمی 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 آسان تر شده است، به نحوی كه مهاجرت به تجربه یک-باره 
و حتی چندباره زندگی بیشتر افراد تبدیل شده است. مهاجرت در 
هر شکل و با هر انگيزه و یا نتيجه ای، تأثيرات اقتصادی، اجتماعی و 
گونی را در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی  فرهنگی گونا
به دنبال دارد، از این رو همواره از سوی دولت ها به مثابه مسئله ای 
كانون  پیچيده نگریسته شده و در مدیریت و سياست گذاری  در 
توجه قرار داشته است. عمومًا ریشه و  سرچشمه مسائل و مشکالتی 
سکونتگاه های  گــســتــرش  و  ایــجــاد  شهرنشينی،  تــوســعــه  چـــون 
غيررسمی، بزه و ناهنجاری های شهری، نابرابری های منطقه ای، 
كم جمعيت در شهرها و حتی ناتوانی شهرها  گون ترا گونا مشکالت 
در ایجاد یک مدیریت و حکمروایی شایسته، به مهاجرت نسبت 
و  مسئوالن  دولت ها،  از  بسياری  دليل  همين  به  می شود.  داده 
سياست گذاری  در  كليدی  مسئله ای  را  مهاجرت  تصميم گيران، 
ویژه  به  و  امــور  ساماندهی  اساسی  پایه  مثابه  به  و  كــرده  قلمداد 
كه  كاهش مشکالت شهری می نگرند. این پژوهش در پی آن است 
كنونی مهاجرت و روندها و  با بررسی آمار و اسناد موجود، وضعيت 
دگرگونی الگوی مهاجرت در كشور را مورد بررسی و تحليل قرار دهد. 
درون  در  جمعيت  جابجایی  مجموعه  مهاجرت،  نوشتار،  این  در 

گرفته شده است. مرزهای سياسی داخلی و سرزمينی در نظر 

2.مسئله مهاجرت 
مختلف  عرصه های  در  گونی  گونا دالیل  به  نفر  ميليون ها  ساالنه 
جغرافيایی جابجا می شوند و از روی اجبار یا اختيار محل زندگی و 
سکونت خود را تغيیر می دهند. جابجایی مکان زندگی یا مهاجرت، 
كنان جهان بدل شده  امروزه به جزو جدایی ناپذیر زندگی بیشتر سا
است )Seabrook, 2007:44(. در چنين شرایطی، مهاجرت چه به 
گرفتاری های  نظر  از  چه  و  جمعيتی  جابجایی های  حجم  لحاظ 
داشته   هــمــراه  بــه  را  كوتاه مدتی  منفی  آثـــار  جــدیــد،  شهرنشينی 
ایران  از جمله  كشورها  از  كه در بسياری  )پیتيه،1369: 28-29(، 
كه تا  در سياست های ضد شهری منعکس شده است، به نحوی 
مدتها به جای درک واقعيت مهاجرت و شهرنشينی، به مخالفت 
كارآمد و منفعالنه ای در این زمينه روی آورده شد )مركز  و ضدیت نا
كه  پژوهش و اسناد ریاست جمهوری،1390(. این در حالی است 
گزیر برای ارتقا و  مهاجرت به مثابه یک انتخاب زیركانه و غالبًا، نا
گيرد.  بهبود شرایط زندگی در هر سطحی می تواند مورد توجه قرار 
زندگي  یعني  »مهاجرت  مي كند،  اظهار  روانشتاین  كه  همان گونه 

گون  گونا نــرخ  و  ميزان  كــد«،  را بیحركت  جمعيت  یك  پیشرفت  و 
كشور و یا یك حوزه بستگي دارد  مهاجرت به  حالت پیشرفت در یك 
مهاجرت  كه  می دهد  نشان  بررسی ها  زاده،70:1368(.  )لهساني 
به  و  از خرد حسابگر بشر است  ناشی  و  اقدامی عقالیی  و  تصميم 
هيچ وجه »رفتار گله ای« غریزی نيست. در حقيقت مهاجرت روستا 
شهری نتيجه ارزیابی عقالیی حساب شده روستاییان از وضعيت 
كه در  از فرصت هایی است  ارزیابی مناسب  جاری آنهاست و یک 
جای دیگر پیشِ  رو دارند )دوسوتو،114:1385(. از سویی مهاجرت 
كشاورزي به جامعه صنعتي  گریزناپذیر انتقال از جامعه  محصول 
كه این فرایند را  كشورهایي  است و فرآیندی تجربه شده در تمام 
رو  این  از  )عظيمي،14:1381(،  كرده اند  طی  گریزناپذیر  شکلی  به 
كه نگرش مدیریت به این پدیده، مثبت و سازنده تر  ضروری است 
و  اقتصادی  فضایی،  برنامه ریزی  در  و  باشد  اصالحی  دیــدی  از  و 

گيرد.  اجتماعی مورد توجه قرار 
شهرنشينی و مهاجرت دو همزاد و مترادف در متون و نظریه های 
ميان  ــادی  ــ زی پیوند  نظر  ایـــن  از  و  ــد  ــی رون م شــمــار  بــه  مــهــاجــرت 
نظریه های شهرنشينی و مهاجرت وجود دارد. شهرنشينی معاصر 
اجتماعی  و  سکونتی  ساختار  در  بنيادی  تحول  با  بــود  همزمان 
گرفت و مهاجرت نکته محوری  كه از انقالب صنعتی ریشه  انسان 
كه در ساختار جدید اقتصاد  آن به شمار می رود. واقعيت این است 
كه دیگر توليد و مازاد توليد  جهانی، مرحله نوینی از تمدن بشری 
از  كشاورزی، بلکه ناشی  از زمين و  نه به مفهوم سنتی آن برآمده 
این  در  كه  گرفت  شکل  بود،  خدماتی  و  تجاری  صنعتی،  فعاليت 
كه نقش اصلی نقاط تمركز سرمایه  ساختار جدید، این شهر است 

و بازتوليد سرمایه را ایفا می كند. 
از  بیش  توسعه شهری  تاریخ  در  بار  برای نخستين  در سال 2007 
 )Martınez,2008:85(  كن شد نيمی از جمعيت جهان در شهرها سا
كشورهای در حال  كه در این روند افزایشی،    و این در حالی است 
 90 به  نزدیک  تقریبًا  ندارندو  برابری  سهم  یافته  توسعه  و  توسعه 
كشورهای در حال توسعه  درصد این جمعيت به مناطق شهری 
افزایش نسبت  فرایند  این  تعلق داشــت)ایــرانــدوســت،13:1388(. 
تقریبًا  را  تــوازن جمعيت شهر_روستا  بر هم خــوردن  و  شهرنشينی 
و  مهاجرت  از  ناشی  بیشتر  كه  داشته   همراه  به  كشورها  همه  در 

جابجایی جمعيت بوده است. 
بخش عمده ای از مهاجرت ها در ابعاد داخلی و در چارچوب مرزهای 
كه در مقایسه با مهاجرت بین المللی  گرفته  كشورها صورت  داخلی 
آسان تر بوده و از موانع اقتصادی و اداری و سياسی كمتری برخوردار 
مقصد،  زمينه های  در  داخلی  مهاجرت  جریان های  اســت.  بــوده 
دليل  بــه  هستند.  پیچيده  و  متنوع  مــدت،  و  جمعيتی  تركيب 
تفاوت ها و نابرابری های فزاینده منطقه ای، مهاجرت های شغلی 
كوتاه مدت نيز روندی افزایشی داشته  و مهاجرت روستا_ شهری در 

 .)Deshingkar,2008:1-2(گرفته است اغلب مناطق آسيا سرعت 
كدامند،  آن  نتایج  و  دالیــل  و  می گيرد  شکل  مهاجرت  چرا  اینکه 
و دامنه  ابعاد  بر  گذشته  كه در چند دهه  پردامنه ای است  بحث 
كه در همه  آن هر چه بیشتر افزوده شده است. واقعيت این است 
كشورها، مهاجرت نشان دهنده ظرفيت ها و توان مکان در جذب 
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و یا نگاهداشت جمعيت اســـت)Parnwell,1993:23(. مهاجرت به 
كه قسمتی از  مثابه یک فرایند می تواند ناشی از تنگناهایی باشد 
فرصت های  با  دیگر  قسمتی  و  محلی  وضعيت  ویژگی های  به  آن 
كز شهری بستگی داشته باشد)سجادی و  گون موجود در مرا گونا
دیگران،77:1390(. خانوار و یا افراد روستایی به تبعيت از وابستگی 
گاهی از فرصت های شغلی  اقتصادی و سياسی روستا به شهر و نيز آ
اجتماعی موجود در شهرها، در شرایط مختلف به شهر مهاجرت 
می كنند. مهاجران برای برخورداری و استفاده بیشتر از تسهيالت 
كز شهری مهاجرت كرده و عمومًا با دستيابی  رفاهی_معيشتی به مرا
به رفاه اجتماعی نسبی برای هميشه در این سکونتگاه ها ماندگار 
گسترش ارتباطات روستا _شهری و افزایش  می شوند. پس در پی 
با  روستاییان  سکونتگاهی،  كانون  دو  این  كنان  سا ميان  تماس 
كه این نيازهای  نيازهای جدید اقتصادی و فرهنگی روبرو می شوند 
روستایی  محيط های  در  مـــوارد  اغلب  در  اقتصادی  اجتماعی_ 
برآورده نمی گردد، از این رو با وجود نابرابری ميان جوامع روستایی 
و شهری و سکونتگاه ها، مهاجرت ميان سکونتگاه ها همواره ادامه 

 .)UN-HABITAT,2011:112( خواهد داشت
در زمينه دالیل مهاجرت و به دنبال آن راهکارهای مواجه با پدیده 
اقتصادی  مسئله  بــر  حــدی  از  بیش  كيد  تأ روســتــایــی،  مهاجرت 
توسعه و درآمد در مناطق روستایی شده است. واقعيت این است 
كه پدیده مهاجرت از ساختار و سازوكار پیچيده ای برخوردار است 
ممکن  اشتغال  یا  و  ــد  درآم چــون  متغيرهایی  با  تنها  آن  تفسير  و 
كه در مسئله مهاجرت،  نيست. فقر و درآمد از جمله عواملی است 
كه تنها با ایجاد سطحی از  كاركردی دوگانه داشته  و چنان نيست 
گرچه  درآمد در نواحی روستایی مسئله مهاجرت حل شده باشد. ا
كه پایین تر از آن مهاجرت مقدور  سطح و دامنه اي از فقر وجود دارد 
نيست و مهاجر نياز به امکاناتي براي مهاجرت و اقامت دارد، اما 
كاركردی متضاد می تواند خود به عامل مهاجرت بدل  كاهش فقر با 
شود. بررسی ها نشان می دهد، افزایش درآمد روستایی انگيزه ای 
جامعه  كــرده تــر  تحصيل  افــراد  و  مــی رود  شمار  به  مهاجرت  ــرای  ب
برای  بیشتری  تــوان  ثروتمندترین ها  و  مي كنند  مهاجرت  بیشتر 
گسيل فرزندان به مدرسه را دارند؛ بنابراین ثروتمندترها  تحصيل و 
بیشتر مهاجرت مي كنند. اولين مهاجران عمومًا از ميان نخبگان 

زیــادی هم می توان  تا حد  و  اجتماعی محل هستند  و  اقتصادی 
را  آن  ــوان  ت یا  نمي كنند  مهاجرت   ً معموال  فقيرترین ها  كه  گفت 
ندارند)اسکلدون، 1380: 115(. به گفته بن دیوید وال، شاید در نگاه 
نخست طنزآميز باشد كه از نظر تاریخی، مردم هر چه بیشتر از زراعت 
خود سود برده اند، به همان اندازه از وابستگی نسبی اقتصاد نواحی 
كاسته شده است. با دسترسی  روستایی به سود سایر فعاليت ها 
بیشتر به بودجه های قابل استفاده در سرمایه گذاری، آنان به دنبال 
كسب  بتوانند  تا  بازار می پردازند  و متنوع تر در  بیشتر  فرصت های 

درآمد افزونتر داشته باشند) بن دیوید وال، 1374: 26(.
از  ناشی  صرفه های  به  توجه  با  شهرها  تحول،  فرآیند  درمجموع 
را  فزایندهای  توليد، رشد  و  تمركز سرمایه  توان  به  بسته  مقياس، 
كردند و با منطقی اقتصادی، تمركز نيروی انسانی را ایجاد  تجربه 
به  شهرها  كلی  طور  به  روستایی  نواحی  اقتصاد  دیدگاه  از  كردند؛ 
كشاورزی  عنوان مركز بازار تجاری، نقشی محوری در تقویت و دوام 
گسترش آن، ایجاد پایگاهی برای تنوع فعاليت اقتصادی ناحيه  و 
كز تجارت  و فرآیند ازدیــاد درآمد ناحيه دارنــد. شهرها به مثابه مرا
معاش  تأمين  و  درآمــد  افزایش  ابــزار  نخستين  منطقه ای  و  محلی 
شمار زیادی از مردم روستایی ناحيه هستند) بن دیوید وال، 1374: 
كه شهر با ایجاد ارزش افزوده و  كاماًل منطقی است  37(.  بنابراین 
مازاد توليد بیشتر و مداوم، مکان تمركز جمعيت و سرمایه شود و  هر 
چه شهر بزرگتر باشد، منطق این تمركز نيز افزایش می یابد. از این 
كه  رو شهرها در سلسله مراتبی )منظم یا نامنظم( سازمان یافته اند 
كوچک در مراتب پایین تر قرار  شهرهای بزرگ در رأس  و شهرهای 
كه عمومًا مهاجرت سلسله مراتبی از شهرهای پایین به  گرفته اند 
باال در جریان است. اغلب جایگاه هر شهر در نظام شهری و سلسله 
كشور و  مراتب شهری نشان دهنده جایگاه آن در نظام اقتصادی 
را برای  جهان است و بسته به این جایگاه ظرفيت های متفاوتی 
جذب جمعيت جدید بروز می دهد)تاميتا و هایاشی، 1386: 139(. 
كم جمعيت ظرفيت نگاهداشت  از این رو سکونتگاه های كوچک و 
جمعيت كمتری را دارند و به دليل درآمد پایین در این شهرها، توان 
برخی  در  و  است  ضعيف  متخصص  و  تحصيل كرده  نيروی  جذب 
برای  نيز  سرمایه گذاران  انگيزه  كه  داده  نشان  بررسی ها  كشورها 

 .)LI, 2010(كوچک بسيار ناچيز است سرمایه گذاری در شهرهای 

نمودار 1: بر هم خوردن چرخه تعامالت شهر و روستا

.Source: Lynch,2005:6
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كه امروزه مهاجرت بیشازپیش به امری آسان و  واقعيت این است 
كوچک شدن مقياس  گریزناپذیر بدل شده است. با توجه به  گاه 
زمانی دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و سياسی، در عرصه های 
انگيزه های  و  زمينه ها  محلی،  و  منطقه ای  ملی،  بین المللی، 
جابجایی جمعيت هر چه بیشتر شده است. جمعيت بنا بر تغيیر 
كه بدون تردید اقتصاد  شرایط به دنبال شرایط بهتر جابجا می شود 

كننده را در این زمينه ایفا می كند.   به مفهوم عام نقش تعيین 

3.نظریه های مهاجرت
مهاجرت  دالیــل  و  علل  مــورد  در  نظریه پردازی  گذشته،  ســده  در 
علوم  حــوزه  در  ویــژ  به  مختلف  رشته های  نظریه پردازان  ســوی  از 
مختلف  اشــکــال  بــه  كــه  شــده  مطرح  جامعه شناسی  و  اجتماعی 
دسته بندی شده است) جدول 1(؛ نظریه ها  عمدتًا بر محور علل، 
ج  فرایند، ساختار و  نتایج مهاجرت پرداخته شده اند. ارنست جور
تبيینی نظري  تا  كه سعي  كرد  بود  كسانی  از نخستين  راونشتاین 
با  او  ارائه دهد،  ـ شهري  دربــارة قانون مندي هاي مهاجرت روستا 
كه در سال هاي 1885  عنوان »قوانين مهاجرت« در طي مقاله اي 
كرد  و 1889 در مجله انجمن سلطنتي به چاپ رساند، استدالل 
كم  كه مهاجرت یک امر اتفاقی نيست، بلکه قوانينی خاص بر آن حا
است و در آن اقتصاد به مثابه عامل اصلی مورد توجه است)قاسمی 
اردهائی و دیگران، 1387(. اورت اس ـ لي با نقد نظریه راونشتاین، 
بار  نخستين  ــرای  ب وی  داد.  ارائــه  زمينه  ایــن  در  جدیدي  نظریة 
بر  كه   كرد  فــردی تحليل  رانــش  كشش_  را در چارچوب  مهاجرت 
در  عرضه وتقاضا  تعبيری  بــه  یــا  و  مکان  در  مهاجر  دفــع  و  جــذب 
كه با افزایش،  كرد  كيد  مهاجرت توجه داشت. وی به این نتيجه تأ
تنوع مهاجرت نيز افزایش ميیابد. او در مجموع یک دسته بندی 
زیادی سازوكارهای  تا حد  كه  كرد  ارائه  بر مهاجرت  از عوامل مؤثر 

.) Hagen -Zanker , 2008:9( گرفته بود معمول را نادیده 
مهاجرت  بحث  نظریه پردازان  مشهورترین  از  یکی  ــودارو  ت مایکل 
كه بحث اساسی وی پیرامون مهاجرت روستا شهری است.  است 
كه فرد   كه در قالب یک مدل ارائه شد، این است  فرض اصلی تودارو 
بر مبنای هدف اقتصادِی بیشتر شدن »درآمِد ممکن« تصميم به 
مهاجرت می گيرد و یا از آن صرفنظر می كند؛ در مدل تودارو مهاجرت 
بیشتر در پاسخ به تفاوت درآمد مورد انتظار شهر و روستا صورت 
اقتصادی  تا درآمد واقعي. در این تصميم گيری دو عامل  مي گيرد 
نقش دارند: نخست تفاوت واقعی موجود بین دستمزد در شهر و 
كه مهم تر است، ميزان احتمال موفقيت یک  روستاست و دومی 
شهر  در  بیشتر  درآمــد  با  و  بهتر  شغلی  یا  و  شغل  یافتن  در  مهاجر 
گام مهم در شناسایی پدیده  است)تودارو،1367: 42(.از نظر تودارو 
بر  كه  می باشد  اجتماعی  سياست  و  اقتصاد  شناسایی  مهاجرت، 
كه این خود از عوامل مهاجرت  درآمد در روستا و شهر اثر می گذارد 
چه  و  مستقيم  چه  اقتصادی  سياست های  مــی آیــد.  حساب  به 
كه از آن جمله می توان  گذارند.  غيرمستقيم بر جریان مهاجرت اثر 
سياست های  اوليه،  مــواد  واردات  صـــادرات،  توسعه  ماليات،  به 
تجاری و نرخ مبادله، برنامه های سرمایه گذاری عمومی، ارتباط با 
سرمایه گذاران خارجی، ساختار، محتوا و جهت گيری نظام آموزشی، 

كار و انتقال بین المللی داده و موقعيت صنایع جدید  عملکرد بازار 
.)Todaro, 1997: 27(اشاره نمود

یافتن  بــرای  تــالش  مهاجرت،  نظریه های  بیشتر  در  مجموع  در 
شرایط بهتر و زندگی بهتر، انگيزه اصلی مهاجرت به شمار می رود 
و تفاوت های مکانی در بر دارنده این شرایط، انگيزه اصلی تصميم 
مکان  یک  به  نهادن  رو  و  دیــار  ترک  در  اجتماعی  گروه های  و  فرد 
اقتصادی  شرایط  در  عميق  ریشه  تفاوت ها  این  كه  است  جدید 
دارد. در واقع انجام مهاجرت عدم رضایت از امکان زندگي و درک 
و  كالبدي  اجتماعي،   _ اقــتــصــادي  از  اعــم  فضایي  اخــتــالف هــاي 

زیست محيطي است )صرافي، 1381: 7(.

 4.مهاجرت در ایران
گذشته در تاریخ ایران، دگرگونی ژرف ساختار اجتماعی  چند دهه 
و نيروهای توليد، زمينه ساز اصلی مهاجرت بوده است. در فاصله 
كوتاهی روند چند هزار ساله زندگی اجتماعی دچار دگرگونی  نسبتًا 
این تحوالت در سراسر جهان  گرچه  ا و تحوالت چشمگيری شد؛ 
تاریخی ویژه و  با سابقه  ایــران  اما  به صورت مشتركی نمودار شد، 
كرده  اقتصاد سياسی جدید خود، تفاوت های قابل توجهی را طی 
است)حساميان و دیگران،1375: 27(. مسئله مهاجرت به مفهوم 
امروزی آن از دوره پهلوی نخست در ایران روند فزاینده خود را آغاز 
گسترش روابط سرمایه داری  كرد. این دوران مصادف شد با رشد و 
با افزایش نقش نفت در اقتصاد سياسی  و مدرنيزاسيون، همگام 
بازار،  یکپارچگی  مصرف،  الگوی  تغيیر  ایران)كاستللو،95:1371(، 
اقتصادی،  مــازاد  اوليه،  صنایع  ایجاد  ارتباطی،  زیربناهای  ایجاد 
كار و  بهره كشی، هم آميختگی شيوه های توليد، حجم مازاد نيروی 
كشاند  كشاورزان به پول، روستاها را نيز به دایره تحوالت  وابستگی 
و  شد)حساميان  آغــاز  كشور  جمعيت  جابجایی  رونــد  بیشترین  و 
دیگران،1375: 55(. در این دوران همگام با روند نوسازی، تصویب 
كرد. برای نمونه  قوانين جدید زمينه های اوليه مهاجرت را تقویت 
وظيفه  نظام  شدن  اجباری  با  همراه  عشایر  كــردن  یک جانشين 
سربازی، اجبار تحصيل فرزندان در مدارس ابتدایی  و راه انــدازی 
زمينه های  )كــاســتــلــلــو،95:1371(  دولــتــی  ســازمــان هــای  و  ادارات 

كرد.  مهاجرت را تشدید 
)از  متفقين  وسيله  بــه  كــشــور  اشــغــال  و  ــاه  ش ــا  رض ســقــوط  از  بعد 
كم شد و قحطی  ایران حا كشور  بر  تا 1324( ركود اقتصادی   1320
را دچــار وضع وخيمی ساخت)قدیری  امــراض، مملکت  و  شيوع 
گرفتند  معصوم،69:1387(. در این دوره ایالت و عشایر از نو قدرت 
و حکومت مركزی مجدداً تضعيف شد و ظهور جنبش های محلی 
را  فــراوانــی  اقتصادی  مشکالت  سياسی،  بحران های  همچنين  و 
موجب شــد)زاهــدی و دیـــگـــران،35:1366(. عــالوه بر این مالکان 
قدرت  و  امنيت  كننده  تأمين  اصطالح  به  كه  كسانی  و  روستاها 
كشاورزی بودند، با به هم خوردن اوضاع  گردش چرخ  مالی برای 
كنده و متواری  كشور و عدم امنيت جانی در پی اشغال نظامی، پرا
از  قسمتی  مهاجرت  زمينه های  عــوامــل،  ایــن  نتيجه  در  شدند. 
رونــد  مــيــان  ــن  ای در  ــد.  ش تقویت  شهرها  بــه  روســتــایــی  جمعيت 
كشور به تبدیل شهرها به نقاط جذب  برنامه ریزی در  تمركزگرای 
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كرد. به این ترتيب برنامه ریزی متمركز در  كمک  و تمركز جمعيت 
شد  شروع   )1327-34( برنامه  اولين  تهيه  با  سال 1327  از  ایــران 
 ،1327 سال  در  برنامه  سازمان  تأسيس  با  )سعيدنيا،22:1382(. 
ایــران  در  خارجی  مــشــاوران  كمک  به  جامع  برنامه ریزی  اندیشه 
از 28 مــرداد 1332، دولــت در  گرفت. بعد  صــورت عملی به خــود 
مجری  و  گرفته  دســت  به  مهم تری  نقش  اقتصادی  برنامه ریزی 
تام و تمام برنامه های عمرانی بود. برنامه های عمرانی اهرم اصلی 
گردید)قدیری معصوم،69:1387(. بنا  نوسازی و توسعه اقتصادی 
به تخمين، نرخ مهاجرت روستایی طی سال های 1335 تا 1341، 
1/05 درصد بوده است و متوسط تعداد مهاجرین هر ساله در دوره 
فوق حدود 153 هزار نفر بوده است. در این دوره به تقریب حدود 
كشور  918 هزار نفر از طریق مهاجرت روستایی به جمعيت شهری 
اصالحات  انجام  با  دیــگــران،36:1366(.  و  شدند)زاهدی  افــزوده 
ارضی دهه 1340 و از ميان رفتن نهادهای اصلی اربابی، زمينه برای 
گسترش روابط سرمایه داری آماده تر شد. درواقع اصالحات ارضی 
بخشيدن  وسعت  كــردن،  كنده  پرا راه  در  اساسی  گــام  نخستين 
مــی رود.  شمار  بــه  ملی  سطح  در  ســرمــایــه داری  روابـــط  تعميق  و 
در  و  روستاها  ژرفــای  در  رابطه  این  شد،  موجب  ارضــی  اصالحات 
گر،367:1367(. درواقع در  ميان ایالت و عشایر منتقل شود )سودا
این دوران سياست های اداری _ اقتصادی دولت به گسترش سریع 

گسترش  كوچک و بزرگ و فعاليت های شهری انجاميد و  شهرهای 
بوروكراسی دولتی و تمركز بیش از پیش تصميمات اجرایی، فزونی 
كوچک به شهرهای بزرگ را در پی  مهاجرت از روستاها و شهرهای 
داشت)كاتوزیان،1372: 322(. این فرآیند در چند دهه اخير و پس 
از انقالب اسالمی نيز ادامه یافت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی 
همچنان  بــزرگ،  شهرهای  ویــژه  به  و  شهرها  بر  متمركز  سياسی  و 
عاملی برای مهاجرت بود. در این دوران افزایش تعداد استان های 
كه از 11  با نرخ رشد منفی جمعيت روستایی روبه فزونی بوده اند، 
استان در سال 1375 به 25 استان در سال 1385 رسيده است و 
كه این نابرابری نه تنها در حوزه روستا شهری، بلکه  نشان می دهد 
بر  را  خود  تأثير  و  داشته  وجــود  جغرافيایی  وسيع تر  پهنه های  در 
گرچه  گذشته ا گذاشته است. در چند دهه  گزینی جمعيت  مکان 
كشور از تبدیل روستاهای بزرگ  كاهش نسبت جمعيت روستایی 
به شهر و ادغام بسياری از روستاهای اطراف شهرهای بزرگ تأثير 
فراوانی پذیرفت، اما همچنان مهاجرت، عامل اصلی این روند به 
كشور از 31/4  شمار می رفت. در این راستا افزایش جمعيت شهری 
درصد در سال 1335 به 71/3 درصد در سال 1390 و به دنبال آن 
كشور از 68/6 درصد در سال 1335  كاهش جمعيت روستانشين 
به 28/7 درصد در سال 1390، نشان دهنده تغيیر الگوی سکونت 

سنتی در ایران است. 

نظریات سيستمینظریات مکتب تضادنظریات كالسيکعاملردیف

نسبتًا آزاد، داوطلبانهآزادی تحرک1
اجبار، محدودیت ها و تنگناهای 

سکونتی و شغلی
تطابق با تحوالت اقتصادی_ 

اجتماعی

ماهيت تصميم گيری2
كمتر  عقالیی، موازنه هزینه ها و منابع، از نواحی 

علل چندگانه، فشار نسبیتهدید، فشار سياسی و اقتصادیتوسعه یافته به نواحی بیشتر توسعه یافته

پخش، سازگاری، انطباقدافعه قوی تر از جاذبهجاذبه قوی تر از دافعهجهت و علت3

رقابت، جدایی، تبعيضجذب یا حل در نظام ارزشی مسلطنتيجه در مقصد4
جمع گرایی واقعی، انطباق 

چند فرهنگ

5
تحرک یا قشر بندی 

اجتماعی
تحرک اجتماعی و اقتصادی مارپیچ

قشربندی متبلور، از خود 
بیگانگی

همگرایی اجتماعی، 
همزیستی مکانی

عدم وابستگی، برابری فرصت بهبودفرصت های منتجه6
قطعه قطعه شدن، استثمار، 

تنوع، وابستگی متقابلوابستگی

7
ساخت اقتصادی، 

اشتغال
حاشيه ای )خصيصه ساختی(بیکاری )انحراف موقت(

بیکاری )نشانه تحول 
اساسی(

استعمار جدید، استعمار داخلیاستفاده از منابع موجودجهت گيری منابع8
خودكفایی، حفاظت در 

مقابل حقوق متقابل

9
نمونه هایی از 
نظریه پردازان

راونشتاین )1885(
منگاالم و شوارزولر )1968(

پیترسن )1965(
لی )1969(

پریس )1969(

ماركس )1853(
ک )1973( كوسا كستلس و 

ركس )1973(
كوس )1975( نيکولينا

والرشتاین )1978(

موبوگنج )1970(
واردول )1977(
رولند )1977(

ریچموند و ورما )1978(

جدول 1: نظریه های مهاجرت و عوامل مهاجرت

شور
ي ك

خل
 دا

ت  
جر

ها
ی م

گو
ي ال

گون
دگر

ل 
حلي

ت
ی

هر
ی ش

ها
ت 

جر
ها

ر م
د ب

كي
ا تأ

ب

منبع: اصالنی،54:1385.
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5.پیشینه پژوهش
بیشترین مطالعات انجام شده در خصوص مهاجرت در ایران به 
كه  می شود  مربوط  آمــاری  تحوالت  جمله  از  مختلفی  موضوعات 
در  مجموع  در  شــد.  آغــاز  دهــه 1340  از  آن  از  توجهی  قابل  بخش 
كلی قبل و بعد از  برخی از بررسی ها مهاجرت در ایران در دو دوره 
است)طالب،14:1368(.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ارضی  اصالحات 
بسياری از پژوهش ها تنها به تحليل آماری مهاجرت در دوره های 
مهاجرت  تحليل  بــه  مهاجرتی  آمــارهــای  ارائـــه  بــا  آمـــاری  مختلف 
پرداخته اند )محمودی و دیگران،48:1389(، )زنجانی،43:1375(. 
استان  به  مهاجرت  تحوالت  و  مهاجرپذیری  رونــد  ميان  ایــن  در 
و  پور  )كاظمی  است  بــوده  بررسی ها  از  بسياری  توجه  مــورد  تهران 

دیگران،38:1390( و )قاسمی اردهانی و دیگران،1:1387(. 
دسته ای از پژوهش ها به نظریه های مربوط به مهاجرت پرداخته اند 
نظریه  كرده اند.  نظری  تحليل  را  مسئله  مختلف  جنبه های  از  كه 
و مقصد  اقتصادی مبدا  و  اجتماعی  به شرایط  كه  راجــرز  و  الوری 
كه به عوامل مثبت و منفی  مهاجرت توجه دارد، نظریه اورت لی 
و خنثی در مبدأ و مقصد مهاجرت توجه دارند)تودارو،22:1367(، 
سطح  تا  مهاجرت  تحليل  بر  متکی  كه  سجاستد  و  شولتز  نظریه 
نظریه  زاهــدانــی،3:1365(،  هستند)زاهد  مهاجر  افراد  روانشناسی 
مهاجرت  نظریه  دیگران،1387(،  و  اردهائی  گرایی)قاسمی  كاركرد 
و توسعه، نظریه دفع و جذب روانشتاین)زاهد زاهدانی،3:1365 و 
حاج حسينی، 1385: 37-38(، نظریه استافر و زیپف و اشاره به 
عوامل ميانی در مهاجرت، نظریه مدل های احتماالتی مهاجرت 
گن استراند، نظریه افتراق در مهاجرت)زاهد زاهدانی،3:1365(،  ها
ــروغ:123،1377(،  ــ اف و  شهری)شکویی:15،1372  كولوژی  ا نظریه 
هاروی(  دیوید  نظریه  بر  كيد  تأ )با  اجتماعی  عدالت  و  شهر  نظریه 
نيازهای اساسی)شکویی:320،1372  )هــاروی:104،1379(، نظریه 
اردهائی  )قاسمی  ــودارو  ت دیـــگـــران،27،1377(، نظریه  و  و رضــوی 
هــزیــنــه_  ــئــوری  ــی)ت ــســان ان ســرمــایــه  نــظــریــه   ،)1387 ــران،  ــگـ دیـ و 
سياسی  اقــتــصــادی  نظریه   ،)41  :1385 حسينی،  ــده()حــاج  ــای ف
پیران:78،1370(،  و  عظيمی:15،1381  و  فضا)شکویی:102،1376 
ــران:11،1379 و  ــ ــ ــگـ ــ ــ ــت شــهــری)چــيــمــا و دیـ ــری ــدی ــه هــای م ــظــری ن
رورنا:6،1379(، نظریه قطب رشد)پیتر مایر و دیگران:78،1376(، 
مدل دو بخشی لوییس)حاج حسينی،41:1385( از جمله این موارد 

به شمار می روند. 
ریشه یابی و بررسی علل مهاجرت یکی از دسته های مطالعه پردامنه 
كه در زمينه مهاجرت  در حوزه مطالعات مهاجرت به شمار می رود 
بر محور مهاجرت روستا شهری و علل آن متمركز  ایران بیشتر  در 
كشاورزی نسبت به سایر  كار  كم بودن درآمد حاصل از  شده است. 
از  رضایت  عدم  )دهقانيان،9:1358(،  كشاورزی  غير  فعاليت های 
امکان زندگي و درک اختالف هاي فضایي اعم از اقتصادي _ اجتماعي، 
كالبدي و زیست محيطي )صرافي، 1381: 7(، عدم ایجاد تغيیر در 
و  كشاورزی  بخش  در  اشتغال  ادامــه  روستاها،  اقتصادی  ساختار 
سنتی)زنجانی،6:1364(،  شيوه های  همان  به  زمين  از  بهره وری 
كم در شهر و روستا یا جریانی  تغيیر ساختار ارضی و روابط توليدی حا
ــالـــب،14:1368(، تــوزیــع نامتعادل  بــا عــنــوان اصــالحــات ارضـــی)طـ

مــازنــدرانــی،53:1366(،  زاهــدی  و  فعاليت ها)زنجانی،80:1369 
محل  در  كــار  به  حاضر  و  ــاده  آم انسانی  نيروی  جــذب  كز  مرا نبود 
كردن شغل مناسب در  سکونت قبلی جمعيت فعال، شانس پیدا 
شهرها، وجود درآمدهای باالتر، دسترسی به امکانات بهتر از جمله 
گروه گرایی  مدرسه، بیمارستان و ... ، پایین بودن درجه تعصبات و 
و  مازندرانی  شهر)زاهدی  در  ــا  ارزش ه انتخاب  در  بیشتر  آزادی  و 
فاطمه،52:1367(  بنی  و  آیــرمــلــو،81:1363  و  ــران،34:1366  ــگ دی

عمده ترین علل بر شمرده شده در این بررسی ها بوده اند. 
دسته دیگر پژوهش های مرتبط با مهاجرت به دسته بندی انواع 
مهاجرت مربوط است. انواع مهاجرت براساس انگيزه ) اقتصادی، 
طبيعی، كاری، تحصيلی و غيره(، بعد زمانی) فصلی، دائمی، موقت 
شهری  روستا  خارجی،  داخلی،  مسافت)  و  مکانی  ابعاد  غيره(،  و 
جمله  از  عمومی  دسته بندی های   ،)Warf,2006:301( غيره(،  و 
بین المللی)زاهدی  كــار  نيروی  داخلی،  سياسی،  مهاجرت های 
مازندرانی،52:1366(، مهاجرت صاحبان تحصيالت عالی و نيروی 
توسعه  كــشــورهــای  بــه  توسعه  حــال  در  كــشــورهــای  از  متخصص 
مهاجرت های  ــی،107:1348(،  ــ ــراق ــ ن و  ــه،15:1351  ــرمـ هـ یافته)گی 
شهر،  به  شهر  مهاجرت های  روســتــا-شــهــری)اشــرفــی،44:1366(، 
استان به استان)قره نژاد،58:1369( و مهاجرت های فصلی)ارشاد 

گرفته اند.   و دیگران ، 1381: 84(  مورد توجه قرار 
این  در  پــژوهــش  دیــگــر دســتــه هــای  از  مــهــاجــرت  اثـــرات  شناخت 
)آتـــــــال،10:1364(،  اجتماعی  تغيیرات  ــی رود.  ــ م شــمــار  بــه  حـــوزه 
غيررسمی،  مشاغل  رشــد   ،)265 مــســکــن)صــرافــي،1381:  بــحــران 
روستایی  فرهنگ  تغيیر  و  غيررسمی  سکونتگاه های  پیدایش 
بزهکاری های  پنهان،  بیکاری   ،)72:1365 رضــوانــی،  )سعيدی 
اصالنی،  و   123  :1388 زمــانــی،  و  اجــتــمــاعــی)ایــمــان،634:1368 
كه به آنها اشاره شده است.  1385: 76- 79( از جمله نتایجی است 

6.روش پژوهش
این پژوهش براساس روش توصيفي_ تحليلي و بر مبناي داده هاي 
گرفته  كمک مطالعات اسنادي  انجام  گردآوري داده ها به  كمي و  
سرشماری  رسمی  آمارهای  از  پژوهش  این  در  مجموع  در  اســت. 
از روش ها  نفوس و مسکن در مقاطع سرشماری استفاده شده و 
گرفته شده است. آمارها  و  تکنيک های مختلف برای تحليل بهره 
كه تکيه  مربوط به دوره های سرشماری از سال 1335 تا 1390 است 
بر تحليل آمارهای مرتبط به مهاجرت، مکان تولد افراد و آمارهای 

كلی و به تفکيک استان بوده است.  خام جمعيت 

7.بحث و یافته ها
گذار از یک دوره و ساختار سنتی را به  گذشته، ایران  در چند دهه 
گذراند. توسعه  گریزناپذیری را  كرد و مسير نوسازی  دوره نوین طی 
سرمایه داری، مدرنيزاسيون، الگوبرداری توسعه از غرب، پیدایش 
توليد  از  آنها ، مصرف بیش  گسترش ناقص  ــورژوازی و  ب نهادهای 
كاال بر اثر واردات و ورود نفت به مثابه یک عامل تأثيرگذار هر چه 
كرد. شهرها به  را به مركز تمركز اقتصاد و سرمایه بدل  بیشتر شهر 
كز اقتصادی با منطق ارزش افزوده بیشتر و توليد و انباشت انبوه  مرا
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بدل شده و به تدریج جاذبه های اقتصادی و اجتماعی آنها افزایش 
یافت و همراه با افزایش طبيعی جمعيت شهرها، تبدیل نقاط بزرگ 
روستایی به شهر و مهاجرت روستا به شهر عامل مهمی در فزونی 

نسبت جمعيت  شهری شد. 
كه در تحليل مسئله مهاجرت در ایران و علل  واقعيت این است 
عمدتًا  كه  گرفته  صــورت  پردامنه ای  پـــردازی  نظریه  آن  عوامل  و 
در  و  روستایی  مناطق  دافعه های  و  شهری  جاذبه های  محور  بر 
به  مهاجرت  دارد.  تکيه  شهری  نقاط  اقتصادی  منافع  مجموع 
كنونی به آرامی از دوره پهلوی نخست آغاز  مفهوم امروزی و با ابعاد 
گسترش روابط سرمایه داری و  با رشد و  شد. این دوران مصادف 
سياسی  اقتصاد  در  نفت  نقش  افزایش  با  همگام  مدرنيزاسيون، 
ایران بود و در این دوره خط مشی های حکومت در تخته قاپوی 
دوم،  پهلوی  دوره  در  است.  برداشته  در  تأثيراتی  كوچنده  عشایر 
همزمان با تحوالت سریع صنعتی كشور، اصالحات ارضی روندهای 

كنده  كرد. آزادشــدن یا  جابجایی جمعيت را هرچه بیشتر تقویت 
كار از زمين و رواج مبادله نقدی در بین روستاییان و  شدن نيروی 
رواج و بسط بازار مصرف و الگوی جدید مصرف در روستا، در پویش 
مهاجرت روستاییان به شهر بسيار مؤثر بود. در مجموع آنچه در 
كه عواید نفت،  ایران روی داد، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود 
كرد؛ به همين شکل تغيیرات ساختاری_ اقتصادی نيز  آن را تسریع 
كه  كه به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی  نه به علت شهرنشينی 
كل  كشور در آستانه »دروازه هــای تمدن بزرگ« قرار داشت، سهم 
در  سنتی(  و  روستایی  دستی  توليدات  )شامل  صنعتی  توليدات 
كه سهم  بود، در حالی  ناخالص داخلی غيرنفتی 20 درصد  توليد 

كاتوزیان،1372: 323(. خدمات 56 درصد بود )همایون 
اشاره  كه  عواملی  تأثير  تحت  كه  می دهد  نشان  موجود  آمارهای 
كشور تا سال 1335 به بیش از 31  شد، نسبت جمعيت شهری در 
گرفت و تا سال 1355  درصد رسيد و به تدریج نرخ رشد آن شتاب 

نرخ رشددرصدروستایینرخ رشددرصدشهریجمعيت كلسالردیف

1133518954704559716131/4
-

1300114168/6

5.672.09
21345250789239714612391599447664

5/021.11
313553370874415854680471785406453

5/452.27
41365494450912695289454/32234935145/7

3/392.24
513705583700031836598572497266043

2/94-1.43
61375600555193680840061/32323748838/7

2/74-0.99
71385692869134824279769/62104411630/4

2.150.38

81390751496695364666171.32144678328.7

خ رشد جمعیت شهری در هشت دوره سرشماری )1335-90( جدول 2: جمعیت کل شهری درصد، نر

منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال های 1335-90.

كشوردوره آماری كل  ترخ رشددرصد مهاجرت ساالنهكل مهاجرت در 

1355-655820625%1.4

4.12 1365-758718770%1.5
3.37

1375-8512148148%1.8
-14.55

1385-905534666%1.5

کل و پویایی جمعیتی کشور بین سال های 1355 تا 1390 جدول 3: بررسی میزان مهاجرت 

منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال های 1335-90.
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به 47 درصد رسيد. در مجموع  جمعيت شهری در سه دهه پیش 
درصد  پنج  بــاالی  نــرخ  با  انقالب  ابتدایی  ســال هــای  تا  انقالب  از 
ایــران  شهرنشينی  تاریخ  در  رشــد  نــرخ  باالترین  كه  یافت  افزایش 
از انقالب  به شمار مــی رود) جــدول 2(. این افزایش در زمــان قبل 
كشور در  كل سيستم برنامه ریزی و مدیریت  معلول سياست های 
شدن  آزاد  همراه  به  كشور  نمودن  صنعتی  و  شهرگرایی  چارچوب 
نيروهای مردمی روستایی از قالب نظام ارباب_رعيتی توأم با افزایش 
برای  كشت  مناسب  زمين  نداشتن  و  محروميت  فقر،  بیکاری ها، 
بسياری از روستانشينان، زمينه مهاجرت های فردی و خانوادگی 
روستاییان به سمت شهرها و افزایش نرخ رشد جمعيت شهرهای 

كشور شد)جدول 3(.
همچنين پس از پیروزی انقالب اسالمی تا سال 1370 سير صعودی 
گرچه  افزایش جمعيت شهری و جمعيت روستایی ادامه داشته ؛ ا
نسبت جمعيت روستایی همواره در حال كاهش بوده است.  با این 
وجود نرخ رشد جمعيت شهری و روستایی در این دوره زمانی نشان 
كه نرخ رشد جمعيت شهری نسبت به جمعيت روستایی  می دهد 
بسيار باالتر بوده است)جدول 2(. در این دوره به دليل بروز جنگ 
كشور، سياست های  تحميلی و تخریب بسياری از روستاهای غرب 
حمایتی و مشوقی دولت در ارائه زمين شهری و تسهيالت آموزشی 
بهداشتی به متقاضيان زندگی در شهرها، افزایش مواليد و جمعيت 
در روستاها و در پی آن باال رفتن نرخ بیکاری و فقر، وقوع خشکسالی 
گاهی  به همراه افزایش ارتباطات روستا_شهری و در نتيجه افزایش آ
امکانات  تجمع  با  كه  شهری  زندگی  مزیت های  از  روستانشينان 
كانون ها همراه بود،  اجتماعی_اقتصادی و رفاهی_معيشتی در این 
گسترش جریان های مهاجرتی روستاییان به  خود عاملی مهم در 
كشور طی دهه اول  سمت شهرها و باال رفتن جمعيت شهرهای 
سال  تا  ساالنه  مهاجرت  درصد  مجموع  در  گردید.  انقالب  از  بعد 
1385 رو به افزایش بوده، اما در پنج ساله 85 تا 90 این ميزان به 

كاهش یافته است)جدول 3(.  نحو چشمگيری 
بررسی داده هــای جمعيتی چند دهه اخير واقعيت های جالبی را 
كشور از  در زمينه روند مهاجرت نشان می دهد. رقم خام مهاجرت 
كه از  سال 1335 تا 1385 روندی افزایشی داشته است، به نحوی 
رقم پنج ميليون و820هزارو625 در سال 1355 به ميزان 12ميليون 
كه  و148هــزارو148 در سال 1385 رسيده است. واقعيت این است 
این سه دهه، اوج تحوالت جمعيتی كشور و همراه با به هم خوردن 
كفه جمعيتی  توازن جمعيتی شهری- روستایی و سنگين شدن 
مهاجرت  متوسط  ميزان  زمانی  دوره  این  در  اســت.  بــوده  شهری 
ساالنه جمعيت  در سال 1355 به بیش از دو برابر  در سال 1385 
كه اشاره شد، در ده ساله 85-1375 بیش از  رسيده است. چنان 
كردند؛  كوچ  12 ميليون نفر از محل قبلی زندگی خود به جای دیگر 
كه از این جمعيت بیش از دو ميليون نفر  خاستگاه روستایی خود 
كشور رفته اند. جدول )2(  كوچک و بزرگ  كرده و به شهرهای  را ترک 
گذشته همواره جمعيت  كه طی 50 سال  به روشنی نشان می دهد 
كاهش یافته و حتی  روستایی به طور نسبی )دركل جمعيت ایران( 
از 23.2 ميليون در سال  كاهش مطلق داشته و  در دهه 75-85 

1375 به 21 ميليون نفر در سال 1385 رسيده است. 

در پنج ساله 90-1385 ميزان مهاجرت پنج ميليون و534هزارو666 
كاهش را نشان  كه در مقایسه با دوره پیش تا حدی  نفر بوده است 
كه ميزان مهاجرت در سال به رقم یک ميليون  می دهد، به طوری 
و106هــزارو933 نفر رسيده است؛ بنابراین دهه 1385-1375 را به 
كرد و پنج  كشور قلمداد  تعبيری می توان دوران اوج مهاجرت در 
كاهش نسبی مهاجرت آغاز شده  سال اخير نيز روند رو به تثبيت و 
جمعيت  نسبی  تثبيت  به  زیــادی  حد  تا  وضعيتی  چنين  اســت. 
شهری_روستایی باز می گردد كه پیشبينی می شود با آهنگی آهسته 
كاهشی  ادامه یابد. در مجموع نکته قابل توجه در این رابطه روند 
گمان می رود در سال های آینده نيز ادامه  كه  كل مهاجرت است  در 
كنار بگذاریم، كند شدن آهنگ  گر وقایع غيرقابل پیشبينی را  یابد. ا
كانون های  كنش و وزن  تحوالت ساختاری اقتصادی كشور كه بر پرا
جمعيتی مؤثر است، عامل اصلی این روند به شمار می رود. در این 
رابطه نکته قابل توجه روند افزایش جمعيت شهرنشين كشور از 47 
كه  درصد در سال 1355 به حدود 71/3 درصد در سال 1390 است 

كندتر ادامه خواهد یافت)جدول 2(. آن نيز با آهنگی 
كل جمعيت در  عــالوه بر مــوارد فــوق، شاخص درصــد مهاجرت از 
كاهشی مهاجرت  سال، نشان دهنده روشن روند افزایشی و سپس 
كه  است. این شاخص در دهه 65-1355 به طور متوسط 1/4 بوده 
تا دهه 85-1375 به رقم 1/86 رسيده است. این رقم پنج ساله 
كه نشان دهنده ميزان پایین در  به طور متوسط به 1/52 رسيده  
كاهش چشمگير این رقم به  دوره 90-1385 است)جدول 3(. البته 
كشور نبوده بلکه به معنی  كاهش رقم خالص مهاجرت در  مفهوم 
كل جمعيت در آن دوره بوده  كاهش نسبت درصد افراد مهاجر به 
كه پنج ساله 90-1385 باالترین ميزان  ست. این در شرایطی است 
كه  رشد نسبت سهم جمعيت شهری تجربه شده است. به طوری 
در هر سال به طور ميانگين یک درصد به جمعيت شهری افزوده 

كشور رسيده است. كل جمعيت  شده  و به 70 درصد 
كه در جدول 4 نشان داده شده ، سهم مهاجرت های  همان گونه 
كه در ابتدا نيز باالتر از  شهری در طول دوره های آماری، در حالی 
مهاجرت های روستایی بوده، به تدریج افزایشی قابل توجه داشته 
است. مهاجرت شهری در دوره 65-1335 بالغ بر 69/5 درصد از 
كه این رقم در پنج ساله 90- كل مهاجرت را شامل شده، در حالی 

1385 به 77/7 درصد كل مهاجرت رسيده است. به همين نسبت 
در  كه  شکلی  به  اســت،  بــوده  كاهش  حال  در  روستایی  مهاجرت 
دوره 65-1355 سهم مهاجرت های روستایی از كل مهاجرت كشور 
30/5 درصد بوده  و تا دوره پنج ساله 90-1385 به ميزان حدود 
كاهش به دو مسئله اساسی  كاهش یافته است. این  22/3 درصد 
تثبيت  ــد  رون و  كشور  روستایی  جمعيت  سهم  چشمگير  كاهش 

كشور در سال های اخير باز می گردد.  جمعيت شهری_ روستایی 
كاهش مهاجرت، در  جمعيت  قابل توجه  نکته  این ميان  اما در 
كل  به  با شاخص جمعيت مهاجر شهری  كه  كشور است  شهری 
جمعيت شهری سنجيده شده است. این شاخص بیانگر نسبت 
می باشد.  كشور  شهرنشين  جمعيت  ميان  در  ساالنه  مهاجرت 
از  به ميانگين 1/9 درصد  نزدیک  كه در دوره 1355-65  در حالی 
كردند، این ميزان  جمعيت شهرنشين در سال مهاجرت را تجربه 
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در سال 85-1375 به رقم 2/12 رسيده و در پنج ساله 1385-90 
رسيده  درصد  حدود 1/7  به  و  یافته  كاهش  محسوسی  شکل  به 
ــرای یــک دهــه محاسبه شــود،  گــر ب اســت)جــدول 4(. ایــن سهم ا
كه در دهه 85- 1375 حدود 21 درصد از جمعيت  نشان می دهد 
كرده اند. این رقم در دوره 65-  شهرنشين كشور ، مهاجرت را تجربه 
1355 حدود 19 درصد، در دهه 75-1365 حدود 19/2 درصد بوده 
است. این رقم در پنج ساله 90- 1385 به پایین ترین سطح خود در 
گر با دوره 10 ساله سنجيده شود، به 17  كه ا دوره رسيده، به نحوی 

درصد خواهد رسيد. 
كل  كه سهم مهاجرت های روستایی به  نکته قابل توجه این است 
جمعيت روستایی نيز با روندی مشابه تا دوره 85-1375 از 88/. 
كه آن نيز در دوره پنج  درصد تا 1/37 درصد در حال افزایش بوده 
داده هــای  اســت.  یافته  كاهش  درصــد   1/13 به   1385-90 ساله 
مهاجرتی سه دهه اخير برای سه شاخص نسبت مهاجرت ساالنه 
ساالنه  مهاجرت  نسبت  و  شهری  ساالنه  مهاجرت  نسبت  كــل، 
روستایی به جمعيت روستایی نشان دهنده یک نمودار زنگوله ای 
كه نقطه اوج آن در دوره 85-1375 است.  در دوره 90-1355 دارد 
گرچه رقم خالص مهاجرت ساالنه در دوره پنج ساله  در این رابطه ا
كل  به  آن  نسبت  امــا  اســت   1365-75 دوره  از  بیشتر   1385-90
شاخص  كه  اســت  حالی  در  ایــن  اســت.  دوره  آن  مشابه  جمعيت 
كل مهاجرت روند افزایشی و شاخص مهاجرت  مهاجرت شهری به 

كاهشی داشته است.  كل مهاجرت روند  روستایی به 

كافی  گر داده هــای آماری پنج ساله 1390-1385 از دقت و اعتبار  ا
 1365-75 و   1355-65 دهــه  كه  گفت  می توان  باشد،  بــرخــوردار 
كننده  تعيین  سياسی  و  اجتماعی   ، تاریخی  تحوالت  به  توجه  با 
در  نفت  نقش  افــزایــش  ســرمــایــه داری،  روابـــط  گسترش  همچون 
و  اسالمی  انقالب  شهر،  در  بیشتر  اقتصادی  تمركز  ملی،  اقتصاد 
كشور،  جمعيت  رشــد  دوره  باالترین  تجربه  نيز  و  تحميلی  جنگ 
كشور فراهم شد.  زمينه های جابجایی بخش وسيعی از جمعيت 
كشور  كل  اما جالب اینکه بیشترین مهاجرت ها در ميان جمعيت 
و جمعيت شهری و روستایی در دهه 85-1375 روی داده است؛ 
كشور و ژرف شدن تفاوت های  بنابراین عامل تحوالت اقتصادی 
كننده بوده  و به نظر  شهری_ روستایی و شهر_ شهر عاملی تعيین 
می رسد در دهه 85-1375 شرایط اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی 
در  ایــن  اســت.  بــوده  مهياتر  جمعيت  جابجایی  و  مهاجرت  بــرای 
بر  كيد  تأ بیشترین  گذشته  دهــه  چند  متون  در  كــه  اســت  حالی 
گرچه در این  ا مهاجرت های  دهه های 1340 و 1350 شده است. 
بسيار  نو  پدیده ای  مثابه  به  روستاشهری  مهاجرت  ویــژه  به  دوره 
گرفت، اما باالترین نسبت مهاجرت ساالنه، شهری  مورد توجه قرار 
و روستایی در تمامی دوره های آماری مربوط به دوره آماری 1375-

1385 بوده است)نمودار 2(.
بررسی داده های مهاجرت دهه 75-85 و مقایسه آن با پنج ساله 
85-90 چند نکته جالب را نشان می دهد. در مهاجرت های شهر 
به شهر فواصل مهاجرتی زیاد و بیشتر مهاجرت ها بین استانی بوده 

دوره
كل مهاجرت

مهاجرت 
به نقاط 

شهری

مهاجرت 
به نقاط 
روستایی

نسبت 
مهاجرت 

كل  ساالنه به 
جمعيت

نسبت 
مهاجرت 

كل  شهری به 
مهاجرت

نسبت مهاجرت 
ساالنه شهری 

به جمعيت 
شهری

نسبت 
مهاجرت 

روستایی به 
كل مهاجرت

نسبت مهاجرت 
روستایی ساالنه 

به جمعيت 
روستایی

1355-13655820625404290217777231/4069/461/8930/540/88

1365-13758718770612267525960951/5970/221/9229/781/13

1375-138512148148899970931484391/8674/082/1225/921/38

1385-13905534666430208612325801/5277/731/6922/271/13

کلی مهاجرت کشور در دوره های آماری مختلف. جدول 4: ویژگی های 

منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال های 1335-90.
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نوع  مهاجرت
1385-13751390-1385

تعداد
كل  نسبت به 

تعدادمهاجرت
نسبت به کل 

مهاجرت

638666552.57325904057.84مهاجرت شهر به شهر

200401216.5075554613.41مهاجرت روستا به شهر

233005019.1865525111.63مهاجرت شهر به روستا

10640438.763687086.54مهاجرت روستا به روستا

كشور به شهر ج از  1981581.63787891.40مهاجرت خار

كشور به روستا ج از  623360.51237300.42مهاجرت خار

121481485634666كل مهاجرت

كن در نقاط روستایی سا كن در نقاط شهری سا
آخرین محل اقامت قبلی درصد از دوره

مهاجرت گروه
درصد از 

مهاجرت گروه تعداد

32.09 643013 15.59 995650 همين شهرستان

شهر

1385-1375

26.03 521570 31.76 2028369 در شهرستان دیگر همين استان

41.89 839429 52.65 3362646 استان دیگر

100 2004012 100 6386665 جمع

76.79 817073 61.90 1442307 همين شهرستان

12.14روستا 129190 18.56 432561 در شهرستان دیگر همين استان

11.07 117780 19.54 455182 استان دیگر

100 1064043 100 2330050 جمع

3148439 8999709 جمع كل مهاجران

38.46 290547 26.76 871961 همين شهرستان

شهر

1390-1385

23.86 180272 25.00 814765 در شهرستان دیگر همين استان

37.68 284727 48.24 1572314 استان دیگر

100.00 755546 100.00 3259040 جمع

84.90 313046 74.75 489796 همين شهرستان

روستا
8.63 31820 12.34 80847 در شهرستان دیگر همين استان

6.47 23842 12.91 84608 استان دیگر

100.00 368708 100.00 655251 جمع

1232580 4302086 جمع كل مهاجران

جدول5 : مهاجران وارد شده به نقاط شهری روستایی به تفکیک محل اقامت قبلی در 1385-1375

منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال های 1375-90.

جدول 6: تعداد و نسبت انواع مهاجرت در دو سرشماری 1385 و 1390

منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال های 1375-90.
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به  اســت. در دهه 75-85، حــدود 52 درصــد مهاجرت های شهر 
كه در پنج ساله بعدی این ميزان  شهر بین استانی بوده، در حالی 
كاهش یافته است. در دهه 75-85 تنها 15 درصد از  به 48 درصد 
گرفته، در حالی  مهاجرت شهر به شهر در داخل شهرستان شکل 
كه در پنج ساله بعد به 26.7 افزایش یافته است. بنابراین می توان 
كه در پنج ساله 90 مهاجرت های شهر به شهر بیشتر به ابعاد  گفت 

كم و درون منطقه ای متمایل شده اند.  فاصله ای 
در مورد مهاجرت روستا به شهر، در دهه 75-85 در حدود 61.9 
كه  خ داده، در حالی  درصد این نوع مهاجرت در درون شهرستان ر
در پنج ساله بعد این ميزان با افزایش چشمگير به حدود 75 درصد 
قابل  كاهش  استانی  بین  و در مقابل مهاجرت روستایی  رسيده  
كه در هر دو دوره مهاجرت شهر  توجهی داشته است. جالب است 
به روستا الگوی بین استانی داشته  و در هر دو دوره بیشترین ميزان 
گرفته  مهاجرت روستا به روستا در درون استان و شهرستان شکل 
گرایش بیشتر  است. در مجموع مهاجرت در پنج ساله 90 ضمن 
استانی  و درون  كوتاه  به مهاجرت  بیشتر  به شهر،  الگوی شهر  به 
تالش های  خــالف  بر  می دهد  نشان  آمارها  اســت.  شــده  متمایل 
قبل  دوره  با  مقایسه  در  روستا  به  شهر  مهاجرت  سياست گذاری، 
گرچه از مهاجرت روستا به شهر  كاهش محسوسی داشته است؛ ا
عمده ای  بخش  اســت  یـــادآوری  به  الزم  اســت.  شــده  كاسته  هم 
كاهش نسبت  از تحول ميزان مهاجرت روستا به شهر مربوط  به 

جمعيت روستایی است.

8.نتیجه گیری  
كه در  آمــار و داده هــای جمعيتی به خوبی نشان می دهد  بررسی 
كنش و مکان جغرافيایی  چند دهه گذشته جمعيت ایران از نظر پرا
ميان  ایــن  در  اســـت.  شــده  چشمگيری  دگــرگــونــی  و  تحول  دچـــار 

مهاجرت به مفهوم جابجایی مکان زندگی فرد یا خانوار از اهميت 
گونی  گونا علل  و  اشکال  دارای  كه  شــده   بــرخــوردار  فزونی  به  رو 
كه با هر تحول اقتصادی چه ركود و چه رونق،  است. روشن است 
كوچ و جابجایی  تحول محيطی، سياسی و یا فرهنگی، زمينه های 
بخشی از جمعيت فراهم می گردد. در ایران دگرگونی های اقتصادی 
كه از اواخر دوره قاجاریه به تدریج آغاز و در دوره  و اجتماعی ژرفی 
پهلوی دوم شتاب  در دوره  و  آن مستحکم  پایه های  اول  پهلوی 
گرفت، زمينه های جابجایی جمعيت در شکل وسيع در پهنه كشور 
ادامه  انقالب اسالمی همچنان  از  این تحوالت پس  آورد.  پدید  را 
آمــوزش و تحصيالت  زیرساخت ها،  از لحاظ  كشور  و توسعه  یافت 
كه  گونه ای  به  را شتاب داد،   رونــد  این  بــزرگ  اقتصاد شهرهای  و 
ساختار جغرافيایی جمعيت امروزه، به تمام معنا با ساختار سنتی 

كشور متفاوت شده است. 
از دهه 45-1335 هنوز مهاجرت به مثابه پدیده جمعيتی، عمق 
پایه  بر  زمينه های رشد شهرها  این دوره   در  بود.  نيافته  چندانی 
اشتغال صنعت و خدمات در حال تقویت بود و از سویی تحوالت 
مربوط به اصالحات ارضی و اقتصاد روستا زمينه های مهاجرت را 
روند  آن مهاجرت  از  كه در چند دهه پس  به نحوی  كرد،  تقویت 

كرد.    نسبتًا آرام، اما رو به افزایشی را طی 
اوج   1375-85 دهــه  كه  می دهد  نشان  پژوهش  ایــن  یافته های 
گرچه مهاجرت  كشور بوده است. ا حركت جمعيتی و مهاجرتی در 
روستا_ شهری در دو دهه پیش از آن بسيار پررنگ تر بود، اما در این 
دهه حجم مهاجرت همراه با مهاجرت شهر به شهر چشمگير بوده 
است. این امر بیشتر ناشی از تحوالت اقتصادی و توسعه كشور بوده 
گذشته ادامه یافت. در این دوره  كه پس از جنگ تحميلی ژرف تر از 
به  نزدیک شدن  كشور در حال  سهم جمعيت شهری_ روستایی 
گذشته  كه در چند دهه  نقطه ثبات است. آمارها نشان می دهد 

نمودار 3: مقایسه انواع مهاجرت در دو دوره سرشماری اخیر
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كاسته شده  و نسبت جمعيت  به تدریج از سهم جمعيت روستایی 
كشورهای جهان، بسته به  شهری افزایش یافته است. در بیشتر 
سطح توسعه و ساختار اقتصادی و اجتماعی، این نسبت تا حدود 
به  چنين  اســت؛  داشته  جریان  شهری  جمعيت  درصــد   80 و   75
گریزی نيست. در مجموع  كه در ایران نيز از این روند  نظر می رسد 
آمارها نشان می دهد كه روند مهاجرتی كشور و به تعبيری جابجایی 
كاهش و تا حدی رو به ثبات بوده  جمعيت در چند سال اخير رو به 
گذار جامعه از دوران رشد سریع و دگرگونی  است.  این روند نمایانگر 
سنتی  اقتصاد  و  توليد  شيوه  رفتن  كنار  به  و  اقتصادی  شتابان 
كامل   كه این روند به سطح ثبات  است، اما به این معنی نيست 
ادامه  همچنان  نسبی  عوامل  تحت تأثير  مهاجرت  بلکه  رسيده، 
خواهد داشت. بدون تردید امروزه نقش تحوالتی چون تحصيالت 
و دگرگونی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوار و فرد در جابجایی و 
كه بیشترین  مهاجرت بیش از پیش پررنگ تر شده است؛ به طوری 
ارتباط  كه  اســت  درآمـــدی  و  شغلی  مهاجرت های  مهاجرت  نــوع 
سرپرست  عمدتًا  و  افــراد  تحصيلی  و  اقتصادی  شرایط  با  نزدیکی 
خانوار دارد. در این ميان نقش مهاجرت های شهر به شهر مربوط 
نباید  ارتشی  و  انتظامی  نيروهای  دولــت،  كارمندان  جابجایی  به 
بین  مهاجرت های  از  توجهی  قابل  بخش  كه  شود  گرفته  نادیده 

استانی  را تشکيل می دهد.
بیشتر  و  زیـــاد  مهاجرتی  فــواصــل  شهر  بــه  شهر  مهاجرت های  در 
اخيرميزان  ــال  س  15 در   . ــت  اس بـــوده  اســتــانــی  بین  مهاجرت ها 
كاهش بوده   مهاجرت های شهر به شهر بین استانی  به تدریج روبه 
كم و درون  و مهاجرت های شهر به شهر بیشتر به ابعاد فاصله ای 
كمتری  منطقه ای متمایل شده اند. مهاجرت روستا به شهر، سهم 
خ داده  از مهاجرت كل را داشته كه بیشتر در ابعاد درون شهرستان ر
كه این الگو فزونی محسوسی در چند ساله اخير داشته  و در مقابل 
داشته  توجهی  قابل  كاهش  استانی  بین  شهری  روستا  مهاجرت 
كه در هر دو دوره مهاجرت شهر به روستا الگوی  است. جالب است 
بین استانی داشته  و در هر دو دوره بیشترین ميزان مهاجرت روستا 
به روستا در درون استان و شهرستان شکل گرفته است. در مجموع 
گرایش بیشتر به الگوی شهر به  مهاجرت در سال های اخير ضمن 
كوتاه و درون استانی متمایل شده است. شهر، بیشتر به مهاجرت 

گذشته به تدریج مهاجرت روستا به شهر  در مجموع در چند دهه 
كاهش یافته و دیگر الگوی اصلی مهاجرت به شمار نميرود. این الگو 
از 26 درصد در دهه 55-65، به 11.84 درصد در پنج ساله 90-85 
رسيد. با توجه به افزایش جمعيت و تعداد شهرها، مهاجرت شهر 
به شهر در حال افزایش و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت است و 
كشور به شمار ميرود. مهاجرت شهر  امروزه الگوی اصلی مهاجرت 
كنون با بیش از 58 درصد باالترین نوع مهاجرت و الگوی  به شهر ا

مسلط به شمار می رود. 
كشور در چند  این پژوهش با تحليل آمارهای جمعيتی و مهاجرتی 
عنوان  به  روستا_شهر  مهاجرتی  الگوی  كه  داد  نشان  اخير،  دهه 
الگوی  به  را  خــود  جــای  حاضر  حــال  در  مهاجرت،  مسلط  الگوی 
برنامهریزی  نظام  اســاس  این  بر  اســت.  داده  شهر_شهر  مهاجرت 
نيازمند تغيیر نگرش اساسی در برخورد با مهاجرت ميباشد. نظام 

توقف  چون  باورهایی  بر  آن  فکری  پایه های  هنوز  كه  برنامه ریزی 
به  شهر  از  روستاییان  مجدد  بازگشت  روستایی،  مهاجرت های 
روستا، توسعه همه جانبه روستا به عنوان اهرمی برای جلوگيری 
از مهاجرتهای روستایی و ... برای نجات شهرها استوار است؛ در 
حالی كه موضوع اصلی كه در این ميان نادیده شده و نقش اصلی را 
بر عهده دارد، موضوعی فراتر از مهاجرت های روستا_ شهری است. 
در حقيقت نظام برنامه ریزی باید به این نکته توجه كند كه در آینده 
نقاط جمعيتی با توجه به توان، سطح اقتصادی و رقابت پذیری، 
مقصد و مبدأ اصلی مهاجرت هستند. شهرها در رقابتی تنگاتنگ 
جمعيت  شهرها  دیگر  ســود  به  و  جــذب  را  شهرها  سایر  جمعيت 
خود را از دست می دهند. مهم ترین مسئله امروز، مهاجرت روستا 
كه در  به شهر نيست؛ بلکه الگوی سلسله مراتبی مهاجرت است 
در  و  دارد؛  جریان  بزرگتر  مکان های  سمت  به  كوچک  مکان های 
به  نسبی  مزیت  و  تــوان  داشتن  بــدون  كوچک  مکان های  آینده 
توان مناسب تر متمركز  دارای  و در مکان های  تخليه شده  تدریج 
به  توجه  با  سيال  ماده  همچون  جمعيت  تردید  بدون  می شوند. 
ظرفيت مکان، جابجایی خود را ادامه می دهد و بیش از هر زمانی 

زمينه ها و تسهيالت این جابجایی فراهم است. 
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