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 چکیده
 یبرا یمهم یو مبنا یا منطقه یها با تفاوت یسازگار یبرا یزميمكان یمهاجرت داخل

كمتر به آن توجه شده است. مهاجرت از  یختشنا تيجمع اتياست، اما در ادب یزیر برنامه

دارد. مدل  یقدرتمند یبه ابزارها ازين یبررس یكه برا رديگ یم ريتأث یا دهيچيمجموعه عوامل پ

 یعوامل را بررس نیا ريو گسترده، تأث هیپا كردیابزارها است كه با دو رو نیا نیتر گرانش از مهم

مدل  نیبر اساس ا رانیا یا بر مهاجرت منطقه گذارريعوامل تأث یمقاله، بررس نی. هدف اكند یم

 یاجتماع-یاقتصاد یرهايو متغ یاستان نيب یها شامل تعداد مهاجرت ازيموردن یها است. داده

 جیاند. نتا شده انتخاب یو بر اساس مطالعات قبل 0210سال  یسرشمار یها دهاست كه از دا

درصد از مهاجرت  10 افتهیصد و مدل بسط در 01 نييگرانش قادر به تب هینشان داد كه مدل پا

را در  ريتأث نیشتريو سپس مسافت ب یهستند. درمجموع عامل شبكه اجتماع یاستان نيب

و  02عوامل دافعه و جاذبه نشان داد كه عوامل دافعه  ريتأث ليدارند. تحل یا مهاجرت منطقه

. بر اساس مدل كنند یم نييدو استان را تب نيدرصد، از حجم مهاجرت ب 21عوامل جاذبه 

تنها راه  جهياز عوامل جاذبه است. درنت شترينقش عوامل دافعه ب یا گرانش، در مهاجرت منطقه

و كاهش  افتهی مناطق كمتر توسعه یخدمات و امكانات برا جادیا یا منطقه یها مهاجرت لیتعد

 خواهد بود. یا منطقه یها تفاوت

 .استان نيمهاجرت ب ،یا منطقه یها تفاوت ،یمدل گرانش، مهاجرت داخل: واژگان کلیدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رانیتهران، ا، كشور تيجمع قاتي، موسسه تحق ینيمهاجرت و شهرنش ،ییفضا عیتوز اریاستاد. 
     saeedehshahbazin@psri.ac.ir 



 

 

 

 

 

 
 

 3111،تابستان31(،سالپنجم،شمارهیاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 330
 

 طرح مسأله

آل، همواره از اهداف زندگی  تالش در جهت بهبود وضعيت زندگی و رسيدن به شرایط ایده

گرفته؛ مهاجرت و جابجایی  های مختلفی در جهت نيل به این هدف شكل بشر بوده و كنش

ها بوده است درواقع  ین كنشترین ا حال معمول ترین و درعين مكان زندگی یكی از قدیمی

عنوان  های آینده نيز همچنان به مهاجرت مؤلفه اصلی توزیع مكانی جمعيت است كه در دهه

توسعه باقی خواهد ماند  ویژه كشورهای درحال عامل اصلی در توسعه شهری كشورها به

ها  ای است كه همواره در ميان انسان (. اگرچه مهاجرت پدیده0210)مشفق و حسينی، 

وجود داشته، اما پس از انقالب صنعتی، توجهات زیادی به سمت جریانات مهاجرتی جلب 

های ارتباطات و نيز گسترش  (. در این دوران با گسترش تكنولوژی0200شد )تودارو، 

ونقل، مهاجرت از سرعت و شدت بيشتری برخوردار شد؛ كه این شدت و  وسایل حمل

و مقصد به دنبال داشته كه عالوه بر نكات مثبتی ای را در مبدأ  سرعت، تغييرات گسترده

های اقتصادی و نقدی به مبدأ و  مانند تعدیل جمعيت، كاهش نسبت جمعيت سالمند، كمک

درنتيجه كاهش سط  فقر، كاهش نسبت بيكاری مبدأ، فراهم كردن نيروی كار مقصد 

(world Bank, 2016; Nathan, 2014; Benach et al.,2011مسائل و مشك ) التی از

های حمایتی، فراهم نبودن  قبيل عدم انطباق در جامعه جدید، عدم وجود سياست

 ,Taylor, et al, 2016; Dustman, Glitz & Frattiniهای الزم برای مهاجران ) زیرساخت

( و... را نيز به همراه داشته است؛ مجموع این عوامل موجب تبدیل مهاجرت به یكی از 2008

المللی شده است. آثار و  های بين ها و آژانس ا برای عموم مردم، دولته ترین نگرانی مهم

مشاهده است اما در  المللی قابل پيامدهای ذكرشده در هر دو سط  مهاجرت داخلی و بين

ای مانند ایران كه به دنبال توسعه ناموزون، سطوح  توسعه این ميان در جوامع درحال

وری به وجود آمده، مهاجرت داخلی بسيار های مختلف كش متفاوتی از توسعه در بخش

زا و از طرفی عدم توازن  تأثيرگذارتر است. در این كشورها به دنبال رشد و توسعه برون

ای شكل گرفت  های داخلی گسترده های مهاجرت توسعه در مناطق مختلف كشوری، جریان

اسطه و های مهاجرتی شده است. مناطقی كه به گيری قطب كه این روند موجب شكل

اند  شده امكانات و خدمات و شرایط اقتصادی اجتماعی خاص به نقاط جاذب مهاجرت تبدیل

دهند و در مقابل، مناطقی قرار دارند  و ساليانه حجم زیادی از جمعيت را در خود جایی می

تر سطوح توسعه هرساله جمعيت زیادی را به نفع مناطق  كه به دليل برخورداری پایين

دهند. ادامه این روند موجب رشد شهرنشينی و ایجاد و گسترش  ست میبرخوردارتر از د

 (.Prieto Curiel, 2018نظم شده است ) شهرهای بی كالن
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در فرایند مهاجرت، فرد با رفتاری كامالً حسابگرانه برای تغيير در شرایط زندگی خود، 

بلكه در  كند. درواقع این تصميم فرآیندی اتفاقی و احساسی نيست، گيری می تصميم

حقيقت رفتاری كامالً عاقالنه و منطقی است كه بر اساس دو تصميم كلی و درواقع در دو 

گيرد: اولين گام، مربوط به تصميم به اقدام به مهاجرت است. تصميمی  گام اصلی صورت می

مبنی بر اینكه آیا فرد مهاجرت كند یا خير. در این مرحله رفتار مهاجرت تحت تأثير 

گيرد. دومين تصميم، مربوط به مكان مهاجرت  رایط ویژه فردی صورت میتصميمات و ش

است. اینكه فرد به كجا مهاجرت كند. برخالف تصميم به مهاجرت، انتخاب مكان جابجایی 

گيرد.  های اقتصادی، اجتماعی و سياسی مناطق مختلف صورت می كامالً تحت تأثير ویژگی

كه تصميم  هيافت اقتصاد خرد است درحالیتصميم اول )مهاجرت یا عدم مهاجرت( یک ر

درپی  حال، پی دوم یک رهيافت كالن اقتصادی است. هردو این تصميمات، مستقل و درعين

پذیرد؛  شدت از شرایط اقتصادی و اجتماعی تأثير می (. این پدیده بهBunea, 2012هستند )

اليت را به های شغلی جدیدی ایجاد و مراكز عرضه كار و فع رونق اقتصادی، فرصت

تحركی و عدم پویایی  كند و ركود اقتصادی، بی های عمده جذب جمعيت تبدیل می كانون

جمعيت را در پی دارد و چنانچه به مرحله بحرانی برسد مسيرهای مهاجرتی را تغيير 

 (.0200دهد )زنجانی،  می

تأمل است، چرایی و علت مهاجرت به مناطق  آنچه در این فرایند مبادالتی قابل

مختلف است. بنا بر ذات و ماهيت مهاجرت، این پدیده تحت تأثير مجموعه عوامل 

محيطی را نيز  های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست زمان زمينه ای است و هم گسترده

است كه با فرهنگ و   ای پيچيده دهد. بر این اساس مهاجرت پدیده تحت تأثير قرار می

عنوان نوعی تطبيق و سازگاری اجتماعی در پاسخ به  به شرایط اقتصادی در ارتباط است و

های  ها و زمينه (. علت0201گيرد )شيخی،  نيازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شكل می

مهاجرت شامل عوامل اقتصادی )درآمد، اشتغال، تصرف زمين(، عوامل جمعيتی )سن، 

ها، خدمات  و فرصت جنس، وضع تأهل(، عوامل مربوط به شيوه زندگی، سط  تحصيالت

(. از 0203ترابری و ارتباطات، خدمات اجتماعی و وسایل تفریحی هستند )لهسایی زاده، 

های  توان در ابعاد مختلفی بررسی كرد. باتوجه به وسعت زمينه همين رو علل مهاجرت را می

را در توان علل و عوامل مهاجرت  های موجود در این زمينه، می تأثيرگذار، باتوجه به تئوری

دو دسته عوامل دافعه و عوامل جاذبه قرارداد. عوامل جاذبه و دافعه عواملی هستند كه 

های بين  موجب تحریک افراد برای جابجایی از منطقه مبدأ به منطقه مقصد، هستند. تفاوت
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این دو منطقه مانند تفاوت در سط  درآمد، اشتغال، دسترسی به خدمات و تسهيالت، 

عنوان بخشی از این عوامل دافعه و جاذبه معرفی  توان به هبی و... را میمسائل فرهنگی و مذ

 كرد.

باتوجه به تأثيرگذاری مهاجرت بر همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی، این پدیده 

مدتی را نيز در هر دو  تواند در عين ایجاد تغييرات درازمدت و طوالنی، آثار سریع و كوتاه می

تواند موجب ایجاد تعادل شود، عدم  كه می كند؛ درحالیمنطقه مبدأ و مقصد ایجاد 

حلی برای بحران جمعيت بوده و اضافه  تواند راه شود، می هایی را نيز موجب می تعادل

ای خار  كند، نيروی كار اضافی و بيكاری را به مناطق نيازمند سوق دهد  جمعيت را از نقطه

تی را در تنظيم بهينه امور و خدمات یا با تجمع جمعيت در شهرها و مناطق خاصی، مشكال

كنند كه  ای تشبيه می موردنياز ایجاد كند. به همين دليل است كه مهاجرت را به تيغ دو لبه

تواند موجب توسعه و حل مشكالت اقتصادی و  در صورت جریان طبيعی و منطقی آن می

یان آن، اجتماعی شود و در صورت خار  شدن آن از حالت طبيعی و غيرمنطقی شدن جر

های مهاجرت برای  تبدیل به معضلی بزرگ خواهد شد. از همين رو شناخت روند و جریان

های سياست متوازن از اهميت اساسی برخوردار است.  ریزی و اجرای برنامه تدوین، برنامه

دهنده مهاجرت  درك درست از وضعيت مهاجرت، وابسته به آگاهی بر علت و عوامل شكل

های مدیریتی و كنترل مهاجرت درگرو شناخت عوامل مؤثر بر مهاجرت است. درواقع راهكار

به مناطق مختلف است. بر این اساس و باتوجه به آنچه ذكر شد در این مطالعه تالش شده 

، بر 0216-10ترین عوامل مؤثر بر جریان مهاجرت بين استانی كشور در دوره  است كه مهم

 اساس مدل گرانش موردبررسی قرار گيرد.

 انی نظریمب

های متنوعی وجود دارد  دهنده آن، نظریات و دیدگاه ویژه عوامل شكل در مورد مهاجرت و به

اند. آنچه در ميان همه این نظریات فصل  كه از زوایای مختلفی به پدیده مهاجرت پرداخته

های  ها بر عدم تک عاملی بودن مهاجرت است. تئوری شود تأكيد آن مشترك محسوب می

ای گسترده  ر تبيين علت مهاجرت معتقدند كه مهاجرت در واكنش به مجموعهشده د مطرح

تواند موجب مهاجرت شود  عنوان نيروی منفرد، نمی دهد و عاملی به از عوامل رخ می

(Parnwell, 1993در تئوری .)  های كالن، مهاجرت بر اساس رابطه و مبادله بين دو منطقه

های وی دخالتی ندارند )مسی و دیگران،  فرد و تصميمگيرد و در اینجا  موردمطالعه قرار می
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های ناظر بر سط  كالن موردبررسی  (. باتوجه به موضع موردمطالعه در اینجا، تئوری0112

 گيرد. قرار می

ها در جوامع، تحت عنوان  های جغرافيایی انسان ترین دیدگاه نظری حركت مهم

وایل قرن بيستم ارائه گردید و موردتوجه های جاذبه و دافعه در اواخر قرن نوزدهم و ا مدل

طوركلی به دو دسته عوامل  پردازان به ها، نظریه محافل علمی زمان قرار گرفت. در این مدل

 اند: توجه داشته

ها از محل اسكان خود )منطقه مبدأ( شده است  الف( عواملی كه باعث دفع انسان

 )عوامل دافعه(

 گردد )عوامل جاذبه( قه مقصد میها در منط ب( عواملی كه باعث جذب آن

فيزیكی، اجتماعی، فرهنگی و... نامناسب در  –بر اساس این دیدگاه، عوامل اقتصادی 

شود كه افراد محل زندگی خود را ترك كرده و به مكان دیگری كه از  یک مكان موجب می

این  نظر این عوامل در شرایط بهتری هستند، نقل مكان كنند. از نخستين افرادی كه در

هایی در زمينه مهاجرت به دست داد، روانشتاین است. او با  زمينه تالش كرد و قانونمندی

ای استدالل كرد كه مهاجرت امری اتفاقی نيست، بلكه  طی مقاله "قوانين مهاجرت"عنوان 

مثابه عامل اصلی موردتوجه است )قاسمی  قوانينی خاص بر آن حاكم است و در اقتصاد به

 (. خالصه این قوانين به شرح زیر است:0280نی راد، اردهایی و حسي

كنند و با افزایش مسافت ميزان مهاجرت  اكثر مهاجرین مسافت كوتاهی را طی می

مهاجرت و مسافت(.  دیگر ميزان مهاجرت با فاصله رابطه دارد ) عبارت یابد. به كاهش می

ر جهت مراكز تجاری و پذیرد و آهنگ مهاجرت د ای انجام می صورت یک مرحله مهاجرت به

های اصلی مهاجرت، یک ضد جریان  ای(. هر یک از جریان صنعتی است )مهاجرت مرحله

ها نسبت به اهالی نواحی روستایی كمتر  وجود دارد )جریان و ضد جریان(. اهالی شهرك

دیگر هر چه اختالف مبدأ و مقصد كمتر باشد، احتمال  عبارت نمایند. به مهاجرت می

شهر در تمایل به مهاجرت(. تعداد زنان در بين  -شود )اختالف روستا  می مهاجرت كمتر

های كوتاه نسبت به مردان برتری دارد )افزونی شمار زنان در بين مهاجرین  مهاجران مسافت

پذیرد )تكنولوژی و  های كوتاه(. با افزایش تكنولوژی، مهاجرت بيشتر صورت می در مسافت

های اقليمی، شرایط اجتماعی  نه، ماليات سنگين، عدم جاذبهمهاجرت(. قوانين بد یا ظالما

یک از این عوامل بر  نامساعد و حتی اجبار و غيره در بروز مهاجرت مؤثر هستند ولی هيچ

 های اقتصادی(. انگيزه  مالحظات مادی و اقتصادی برتری ندارند )غلبه

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%da%af%d9%8a%d8%b2%d9%87-.html
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پردازان قرارگرفته است،  نظریات روانشتاین مورد اعترا، شدید بعضی از نظریه

گيرد. بعد از روانشتاین، اورت  وجود هنوز نظرات وی مورد اقتباس بسياری نيز قرار می بااین

جرت را بر پایه جذب و لی با نقد نظریه وی نظریه جدیدی در این زمينه ارائه داد. وی مها

دفع مهاجر در مكان و یا به تعبيری عرضه و تقاضا در مهاجرت تحليل كرد. وی بر این 

یابد. لی بر نظریه جذب و  تأكيد داشت كه با افزایش تنوع، مهاجرت نيز افزایش می مسأله

است  گر داند. تأكيد لی بر موانع مداخله دفع تأكيد نموده و آن را منشأ بروز مهاجرت می

گر وجود دارد كه در  ای از موانع مداخله دارد: بين دو مكان مجموعه كه اظهار می چنان آن

ترین مانع مطالعه شده  مواردی مقدار آن كم و در مواردی نيز این ميزان زیاد است. مهم

پذیرند. وی درمجموع  فاصله است. البته افراد مختلف تأثيرات متفاوتی را از بين موانع می

بندی از عوامل مؤثر بر مهاجرت ارائه كرد كه تا حد زیادی سازوكارهای معمول را  تهیک دس

(. عقاید تئوریكی اورت اس. لی به مزایا و مضرات Hagen-Zaker, 2008نادیده گرفته بود )

گر بين دو مكان توجه  های مكان مقصد و همچنين موانع مداخله مكان مبدأ همانند پتانسيل

شود،  واملی كه در تصميم به انجام مهاجرت و فرآیند آن وارد میدارد. به نظر وی ع

اند از: الف( عواملی كه با حوزه مبدأ ارتباط دارد؛ ب( عواملی كه با حوزه مقصد مرتبط  عبارت

است؛ پ( موانع بازدارنده؛ و ت( عوامل شخصی؛ واض  است كه مجموع عوامل مثبت و 

حال ممكن  جرین باهم متفاوت هستند. درعينمنفی در مبدأ و مقصد برای مهاجر یا مها

است طبقاتی از مردم كه به گونه مشابه به مجموعه عوامل در مبدأ و مقصد واكنش 

های  دهند را بتوان از یكدیگر تفكيک كرد. اثر هر یک از عوامل بنا به شخصيت و ویژگی می

ین عوامل )مثبت، فردی، مثالً سن، جنس، ميزان تحصيالت و غيره متفاوت خواهند بود، ا

منفی، خنثی( برای اشخاص متخلف هم در مبدأ و هم در مقصد متفاوت خواهد بود. 

وهوای نامناسب، عامل دافع برای افراد است، یا اینكه  وهوای خوب، عامل جاذب و آب آب

یک نظام آموزشی خوب ممكن است برای كودكان و نوجوانان جزء عوامل مثبت و برای 

 آموزش، عاملی خنثی باشد.افراد خار  از سن 

گر معتقد بودند. زیمپ آن را به شكل رابطه  زیمپ و استافر نيز به عوامل مداخله

دهد. وی با الهام از قانون جاذبه نيوتن، پيشنهاد  معكوس بين فاصله با مهاجرت نشان می

 توان از فرمول زیر استفاده نمود:  نماید كه برای تخمين مهاجرت بين دو مكان می می
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ای است كه  فاصله Dجمعيت مكان مقصد و  pdجمعيت مكان مبدأ و  Poكه در آن 

گر را به شيوه مثبت و  موانع مداخله مسألهسازد. استافر نيز  دو مكان مزبور را از هم جدا می

گر( را تنظيم نمود. بر اساس این نظریه  های مداخله نگریست و نظریه )فرصت منفی می

های جاذب مثل اشتغال، مسكن و  شده بين دو مكان رابطه مستقيم با فرصت نجاممهاجرت ا

درصدد دخالت دادن نقش  0100در  0(. سرانجام الوری0280غيره دارد )حا  حسينی، 

عوامل اقتصادی در آن برآمد و بدین ترتيب نظریه ساده زیمپ به یک نظریه تركيبی از 

فنی و اقتصادی تبدیل شد )زنجانی و عليزاده  جمعيت، فاصله، عوامل اجتماعی، فرهنگی،

 (.0203آهی، 

الوری و راجز نيز نظریه جذب و دفع را مورد آزمایش قراردادند و مشابه استافر و 

زیمپ شرایط اقتصادی و اجتماعی مبدأ و مقصد را ملحوظ داشتند. اگرچه نتایج حاصل از 

های مهاجرت،  برای یافتن علت های اقتصادی عامل مهاجرت است، ولی ها محرك بررسی آن

دانند. هر دو دریافتند كه مهاجرت از مكان مبدأ به  های عقالنی بيشتری را موردنياز می پایه

های مبدأ و مقصد دارد )حا  حسينی،  مكان مقصد رابطه مستقيم با سط  بيكاری در مكان

اقتصادی در مهاجرت های  نيز نظریه راونشتاین درباره برتری انگيزه 3(. الری ساستاد0280

را به گونه دیگری مطرح كرد و به نظریه سرمایه نيروی انسانی موسوم شد. به نظر وی 

كند كه این امر دارای بازده اقتصادی باشد. بازدهی كه  مهاجر وقتی اقدام به مهاجرت می

یه فراتر از تفاوت درآمد در مبدأ و مقصد مهاجرتی است؛ زیرا بر اساس نظریه وی كه به نظر

گيرد كه درآمد در مبدأ بعالوه هزینه  هزینه ـ فایده موسوم است، مهاجرت زمانی انجام می

انتظار باشد. در غير این صورت حتی اگر درآمد  واقعی مهاجرت كمتر از درآمد قابل

گيرد. مهاجر با این  انتظار در مقصد بيش از درآمد مبدأ باشد، بازهم مهاجرتی انجام نمی قابل

های اجتماعی یا اقتصادی مهاجرت در مقابل  رود و هزینه درآمد از بين میذهنيت كه 

گيرد، به  موقعيت و درآمد باالتر، بهبود سط  زندگی و تحصيالت بهتر برای فرزندان قرار می

پردازد و در تصميم به مهاجرت یا عدم مهاجرت، مقصدی را  تحليل هزینه ـ فایده می

 (.0202گذاری بر مهاجرت را حداكثر كند )فيندلی،  كند كه منافع سرمایه انتخاب می

شده است، این است  شناسی به نظرات جذب و دفع گرفته ایراداتی كه از دیدگاه جامعه

كه چنين نظریاتی كنش متقابل مهاجران و پيامدهای ناشی از مهاجرت را موردتوجه قرار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lowery 

2. Larry Shaastad 
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ریات راهگشا، مسير را برای عنوان نظ گونه نظریات توانستند به ندادند. ولی درهرحال این

های  های كالن، تفاوت پردازی و پژوهش در زمينه مهاجرت هموار سازند. در مدل نظریه

های  كند. مدل عنوان عاملی مهم برای فشار بر افراد برای مهاجرت عمل می ای به منطقه

ه رود. نوع مرسوم مدل جاذب های رسمی مهاجرت به شمار می جاذبه یكی از نخستين مدل

مهاجرت بين دو  M( كه در آن Bunea, 2012است ) صورت به

 عامل كشش برای منطقه مقصد و  Bعامل فشار برای منطقه مبدأ،  Aمنطقه، 

عوامل تصادفی است. كه بر اساس متغير؛ كه  eتابعی یكنواخت از فاصله مبدأ تا مقصد و 

 ا گسترش داد. توان آن ر دیگر واردشده به مدل می

 ,Buneaدر این مطالعه در پرداختن به عوامل مهاجرت از مدل گرانش مهاجرت )

 شده است. های اقتصادی جاذبه دافعه استفاده ( و نظریه2012

 پیشینه تحقیق

های مهاجرت  گيری و علت های متعددی در خصوص چگونگی شكل ها و نظریه ایده 

های مختلف مهاجرت را موضوع  ای در زمينه ستردهتبع آن مطالعات گ شده است كه به ارائه

المللی  اند. برخی از مطالعات به پویایی انواع مهاجرت مانند مهاجرت بين بررسی قرار داده

(Leal and Harder, 2021; Abel and Sander, 2014; Lewer and Van den Berg, 

2008; Karemera, Oguledo and Davis, 2000شهر ) (، مهاجرت روستا بهlyu, et,al. 

2019; Liu and shen, 2017; Munshi and Rosenzweigm, 2016 تحرك در مناطق ،)

 ,Pappalardo and Simini, 2018; Rinzivillo et al, 2014; Pappalardo et alشهری )

 ,Paul, 2005; Mayersوهوایی و جنگ ) (، مهاجرت ناشی از بالیا، تغييرات آب2016

Slack and Singelmann, 2008; Reuveny, 2007; Laczko et al, 2009 پرداختند و )

 Robinson, Dilkina andهای مختلف مهاجرت ) در مطالعات بسياری نيز روی مدل

Moreno-Cruz, 2020; Tarasyev and Jabbar, 2018; Poot, et al, 2016; Constant 

and Zimmermann, 2012; Anderson, 2010; Lewer and Van den Berg, 2008; 

Simini, et al, 2012.تمركز شده است ) 

ترین مطالعات، تالش در جهت كسب  در تحليل عوامل مؤثر در مهاجرت از ابتدایی

ترین عامل برای آغاز مهاجرت محسوب شده است. كسب  ترین و كلی زندگی بهتر، مهم

شناختی و...  ای روانه درآمد باالتر، اشتغال، تحصيالت، امكانات و خدمات عمومی، انگيزه
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توان در دليل عمده زندگی بهتر، مشاهده  ها را می عمده دالیل مهاجرتی است كه همه آن

 كرد.

شده  ترین دليل مهاجرت افراد شناخته همواره عامل اقتصادی از عوامل مسلط و عمده 

 Mihi-Ramirez and Kumpikaite, 2014; Mayda, 2005; Kasnauskiene andاست )

Seskaite, 2012; Ezra, 2001 ،؛ 0213؛ بنی اسدی، مهرجردی و ورمزیاری، 0210؛ متقی

؛ عليزاده(. گری هانت در مقاله 0281؛ بذرافشان و بهمئی، 0218حسين زاده و همكاران، 

های  معتقد است طی برنامه "سازی مهاجرت تعادل و عدم تعادل در مدل"خود با عنوان 

های متفاوت و نامتناسبی از  شود، مناطق مختلف بهره میتوسعه ناموزونی كه در كشور اجرا 

برند درنتيجه در سایر مناطق منجر به حركات وسيع جمعيتی به مناطق صنعتی  آن می

اند كه  (. مطالعات بسياری در نتایج خود به این نكته اشاره داشته0112شود )هانت،  می

افراد مهاجر مناطقی را جستجو هاست. بر این اساس  مهاجرت درواقع پاسخی به این تفاوت

؛ قرخلو، 0200؛ بيک محمدی، 3662كنند كه دارای توانایی اقتصادی باالتر است )آگسا،  می

ای  های منطقه (، تفاوت در برخورداری از تسهيالت رفاهی مناطق نيز باعث مهاجرت0208

مراكز  شده است. مناطق مختلف به لحاظ برخورداری از تسهيالت و خدمات رفاهی، وجود

قبول زندگی و... مختلف، باعث جذب و یا دفع مهاجران از  تفریحی و جاذب، شرایط قابل

 (.0280؛ عابدی و كریمی هسنيجه، 0280شوند )طاهرخانی،  منطقه می

گرچه عوامل اقتصادی متعددی در ایجاد حركات جمعيتی و اقدام به تحرك 

د و وضعيت اشتغال بيش از عوامل جغرافيایی مؤثر است اما دو عامل كليدی ميزان درآم

های شغلی با  دیگر در مطالعات موردتوجه بوده است. به دنبال برهم خوردن تعادل فرصت

افراد در جستجوی كار، افراد در پی كسب شغل و درآمد راهی مناطقی با امكان اشتغال 

ی اقتصادی ها تر با در دست داشتن توانایی ویژه شهرهای بزرگ شوند. شهرها و به بهتر می

باالتر و امكان جذب بيشتر افراد در بدنه اقتصادی خود، انگيزه الزم برای مهاجرت افراد 

؛ Ezra, 2001; Fawcett et al, 1982; Bilsborrow, 1996كنند ) بيكار را فراهم می

اند  (. عمده مهاجرانی كه در مطالعات گوناگون موردمطالعه قرارگرفته0281رمضانی اسفدن، 

یابی به شغل بهتر و باال بردن ميزان درآمد را علت اصلی مهاجرت خود ذكر  دست اشتغال،

 (0280؛ اصالنی، 0282؛ موسوی، 0281اند )جعفری،  كرده

نياز به كسب درآمد و درآمد باالتر بعد از اشتغال از دالیل عمده مهاجران برای 

اخلی تابعی از تفاوت های د ویژه مهاجرت مهاجرت و تغيير مكان است. درواقع مهاجرت به
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یابی به آن از طریق  بين نرخ دستمزد در مبدأ و مقصد است. آرزوی رفاه بيشتر و دست

 ;Agesa, 2003كند ) ویژه در ميان قشر جوان، افراد را ترغيب به مهاجرت می درآمد باالتر به

Pretty et al, 2006; ،وحی، ؛ غفاری مقدم و صب0208؛ قرخلو، 0202، عليزاده و كازرونی

0280.) 

عنوان عوامل جاذبه، مهاجرت به  صرف وجود این عوامل اقتصادی در مناطق مقصد به

قبول اقتصادی در مناطق مقصد همواره با شرایط  گيرد. شرایط قابل این مناطق صورت نمی

ناموزون در  ٔ  نامناسبی در مناطق مبدأ همراه است. افزایش نرخ بيكاری در مبدأ، توسعه

عدم ایجاد تغيير در ساختار اقتصادی این مناطق، ادامـه اشتغال در بخش مناطق مختلف، 

(، تـوزیـع نامتعادل 0200های سنتی )زنجانی،  وری از زمين به همان شيوه كشاورزی و بهره

(، نبود مراكز جـذب نيروی 0200؛ زاهــدی مــازنــدرانــی، 0201ها )زنجانی،  فعاليت

در محل سكونت قبلی جمعيت فعال، شانس پيدا كردن شغل انسانی آمــاده و حاضر به كار 

محمدی و  دهد )بيک شدت افزایش می مناسب در شهرها و وجود درآمدهای باالتر را به

 (0281حاتمی، 

های داخلی( و پایين  افرایش جمعيت در مناطق مبدأ )عمدتاً روستاها در مهاجرت

سود كشاورزی و باال رفتن  بودن نسبت زمين كشاورزی به جمعيت در سن كار، كاهش

های  سط  تحصيالت افراد از دیگر این عوامل دافعه اقتصادی است كه موجب مهاجرت

تر و از سویی ضعف بنيادهای  شود. تمركز مراكز صنعتی در شهرهای بزرگ ای می منطقه

تر و روستاها و عدم استقرار این مراكز در این  صنعتی و خدماتی در مراكز شهری كوچک

های شغلی، در مهاجر فرستی شدید این مناطق مؤثر است  ق و درنتيجه كمبود فرصتمناط

 ؛.0216زاده و همكاران،  ؛ ابراهيم0216زاده،  )افراخته و آقائی

های اقتصادی و تسهيالت رفاهی بين مناطق بيشتر باشد،  عموماً هر چه تفاوت فرصت

های توصيفی  كلی تمام بررسی ٔ  جهگيرد. تقریباً نتي ميل به مهاجرت نيز روندی صعودی می

كه تاكنون در مورد مهاجرت داخلی صورت گرفته است گویای این واقعيت است كه افراد به 

های  وجود مسلط بودن عامل اقتصادی در مهاجرت كنند. بااین دالیل اقتصادی مهاجرت می

و روانی كننده بودن این عوامل نيست. عوامل اجتماعی، فرهنگی  داخلی به معنی تعيين

متعددی نيز در این جریان و شدت بخشيدن به آن نقش دارند )كشاورز پناهی و پيشرو، 

فرهنگی باید به سرمایه اجتماعی افراد اشاره  –ترین عوامل اجتماعی  (. ازجمله مهم0216

های آنان برای اقدام به مهاجرت محسوب  گيری كرد كه از متغيرهای مهم در تصميم

عنوان رقيبی برای عامل سرمایه انسانی  های اجتماعی به ماعی و شبكهشود. سرمایه اجت می
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های اجتماعی خانوادگی كه فرد در  در مطالعات ظهور كرده است. روابط اجتماعی و شبكه

كند كه در  ها قرار دارد فرد را جهت دستيابی به منابع اطالعاتی ارزشمندی تجهيز می آن

(. 0111پوشی است )سلف و همكاران،  چشم يرقابلمطالعات مربوط به تصميم به مهاجرت غ

تر باشد  اند، گسترده بر این اساس هرچقدر ارتباطات افراد باكسانی كه قبالً مهاجرت كرده

شود )باستانی و ساعی  )خانوادگی، دوستان، همسایه و...( احتمال مهاجرت افراد بيشتر می

باید بر تفاوت امكانات و خدمات (. از دیگر عوامل اجتماعی مؤثر بر مهاجرت 0280مهر، 

ها و امكان تحصيالت باالتر در  آموزشی مناطق اشاره كرد. دسترسی به مؤسسات و دانشگاه

(. عوامل و 0213های قوی مهاجرت بوده است )كشاورز و همكاران،  های اخير از محرك دهه

ویژه در روستاها  ههای جمعيتی را نيز به این دالیل باید اضافه كرد. افزایش جمعيت ب زمينه

های گذشته كه موجب افزایش تعداد جوانان در سن كارشده و عدم موازنه این  طی دهه

های اشتغال در این مناطق كه  تعداد جمعيت نيروی كار با ميزان منابع طبيعی و فرصت

دهد. )طاهرخانی،  صورت افزایش بيكاری و كاهش سط  دستمزدها خود را نشان می به

 .(0208؛ قرخلو، 0280

طور كه در باال ذكر شد در كنار عوامل انسانی و اجتماعی، عوامل محيطی و  همان

ترین  گيری تصميم و اقدام به مهاجرت تأثيرات بسزایی دارد. از عمده جغرافيایی نيز در شكل

وهوایی است.  این عوامل كه در مطالعات و تحقيقات بسياری موردتوجه بوده است شرایط آب

ها در مناطق گرم و خشک و  مصادیق این عامل تغيير دمای هوا، كاهش بارندگیترین  از مهم

های كشاورزی است كه مسائلی مانند كمبود آب و مشكالت ناشی از آن را  خشک شدن چاه

در مناطق به وجود آورده است كه خود تبعات و مشكالتی مانند از بين رفتن امكان 

. در این بخش را به دنبال دارد. مجموعه این گذاری و.. كشاورزی و كاهش ميزان سرمایه

های اشتغال و درنتيجه پایين آمدن سط  درآمدها شده است  عوامل موجب كاهش فرصت

زاده،  دهد )افراخته و آقائی كه بهترین انگيزه و علت را برای مهاجرت در اختيار افراد قرار می

؛ قاسمی 0288بادی، آ ؛ موثقی جدیدی و خاتون0281محمدی و حاتمی،  ؛ بيک0216

 (.0280اردهائی، 

 روش پژوهش

باتوجه به آنچه ذكر شد مهاجرت بر دو قسم كلی خرد و كالن است. در قسم فردی، 

گيری برای مهاجرت  ها مبتنی بر بررسی رفتار فردی و عوامل انفرادی مؤثر بر تصميم نظریه
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ست و ناظر بر انتخاب جای افراد، محل توجه و پرسش ا است؛ اما در قسم كالن، مكان به

های  (. دادهEtzo, 2008روند ) آیند و به كجا می محل مهاجرت است؛ مهاجران از كجا می

ها مركز آمار  مورداستفاده در این مطالعه متمركز بر سط  كالن است؛ همچنين منبع داده

 ایران و نيز بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران است.

 مدل گرانش مهاجرت

( و Bunea, 2012ه در پرداختن به عوامل مهاجرت از مدل گرانش مهاجرت )در این مطالع

شده است. مدل گرانش مهاجرت، جریان مهاجرت بين  های اقتصادی وابسته استفاده نظریه

داند. سه  دو منطقه را برآیندی از عوامل جاذبه در منطقه مقصد و عوامل دافعه در مبدأ می

سافت برای بررسی مهاجرت بين دو منطقه وارد مدل متغير عوامل جاذب و دافع و نيز م

شوند كه بر این اساس مهاجرت از مبدأ به مقصد تابعی مستقيم از عوامل جاذب و دافع  می

(. باتوجه به این 0100؛ لی، 0100كه تابعی معكوس از مسافت است )الری،  است درحالی

 ارائه داد: صورت زیر ای مدل گرانش را به توان معادله پایه رابطه، می

 

تعداد  Mمسافت یا فاصله دو منطقه،  Dمناطق مبدأ و مقصد،  jو  iكه در آن 

نيز به ترتيب عوامل دافعه مبدأ و جاذبه  Bو  Aمهاجران مبادله شده بين مبدأ و مقصد، 

 مقصد هستند.

ترین خصوصيات مدل گرانش كه برگرفته از علوم پایه و قانون انيشتين است،  مهم

های مختلف مهاجرت را  ها و ایده ت آن است. مدل گرانش امكان آزمون تئوریبحث عمومي

ای آن را  توان با افزودن قيدها و متغيرهایی، مدل پایه ترتيب كه می این كند. به فراهم می

توان مدل گرانش مهاجرت را  ترتيب می این برحسب تئوری موردنظر گسترش داد. به

 صورت زیر نوشت: ( بهBauerandZimmerman, 1999فایده )-های هزینه برحسب تئوری

 

( تابعی از عوامل به این معنی كه جریان مهاجرت بين دو منطقه مبدأ و مقصد )

و نيز هزینه جابجایی  ، عوامل جاذبه یا تقاضا در مقصد )دافعه یا عرضه در مبدأ )

است. بر این اساس توابع اصلی عرضه و تقاضا برای مهاجرت به  بين این دو منطقه )

 شود: شكل زیر تعریف می
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تعداد جمعيت  nميزان درآمد )در هر یک از دو منطقه مبدأ و مقصد(،  yكه در اینجا 

های جابجایی است. ماهيت تكاثری این مدل این امكان را در  نيز هزینه cدر هر دو منطقه و 

صورت  دهد كه با اعمال لگاریتم طبيعی بر هر دو طرف معادله، مدل را به ار میاختيار ق

 ( به شكل زیر ارائه دهيم:0100خطی )الوری، 

 

یعنی مهاجران مبادله شده، جریان ناخالص هاجرت بين  Mدر این مطالعه منظور از 

عنی دو منطقه مبدأ و مقصد است زیرا كه با قرارداد مهاجرت خالص در این مدل ی

های ورودی و خروجی از یكدیگر، درنتيجه دیگر این مهاجرت خالص  تأثيرپذیری جریان

تواند عوامل دفع و جذب مؤثر بر جریان مهاجرت از هر دو سو را از یكدیگر تفكيک  نمی

 كند.

رود جمعيت مناطق مبدأ و مقصد اثر  بر اساس چارچوب نظری مطالعه، انتظار می

متغير درآمد واقعی است كه از درآمد ناخالص داخلی  INCشد. مثبتی بر مهاجرت داشته با

(GDPبه ) رود كه درآمد كمتر  آمده است. بر اساس نتایج مطالعات پيشين انتظار می دست

شود.  های مقصد با درآمد باالتر می های مبدأ موجب مهاجرت به سمت استان در استان

رود با  عادله شده است. انتظار میها برحسب كيلومتر وارد م همچنين فاصله بين استان

شود. افزایش فاصله درواقع به  ها كمتر می افزایش فاصله بين دو منطقه، مهاجرت بين آن

های فيزیكی و روانی جابجایی است كه موجب كمتر شدن مهاجرت  معنی افزایش هزینه

اعی مبدأ و های اقتصادی و اجتم نيز در این معادله تابعی است از تمامی ویژگی zشود.  می

مقصد كه در الگوی معادله وارد نشده است. پس از تعيين عناصر مختلف كه بر اساس 

آمده است، معادله گرانش بسط یافته به این صورت خواهد  دست های جاذبه و دافعه به تئوری

 بود:
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(، ميزان تحصيالت دانشگاهی Agriیافته ميزان اشتغال كشاورزی ) در رابطه گسترش

(Eduمي ،)( زان شهرنشينیUrb( تراكم جمعيت ،)Den( ميزان بيكاری ،)U و شبكه )

شده است. در این  ( هر بک برای مبدأ و مقصد نيز به مدل اضافهNetمهاجرت مهاجرین )

مهاجرت  jبه مقصد  iمدل شبكه اجتماعی از مجموع افرادی كه در دوره پيش از مبدأ 

اجتماعی، ساختاری اجتماعی، متشكل از افراد  ٔ  شود. منظور از شبكه اند، استنباط می كرده

اند، برخی  وسيله یک یا چند عامل خاص به یكدیگر مرتبط شده هایی( است كه به )یا سازمان

اند از: دوستی، خویشاوندی، منافع مشترك، تبادالت مالی، تنفر، روابط  از این عوامل عبارت

رود ضریب این عامل  انتظار می( 3660، 0جنسی، عقاید، دانش و منزلت اجتماعی )فریمن

رود كه  مثبت باشد زیرا كه مالحظه پيوندهای شدید خانوادگی و محلی در ایران، انتظار می

 ای باال باشد. طور ویژه اندازه این ضریب به

 های تحقیق یافته

اند كه از  ميليون نفر مهاجر داخلی، در كشور جابجا شده 3/0حدود  0216-10طی دوره 

درصد از آن مربوط به مهاجران بين استانی است. این در حالی  03/01ود این ميان حد

 21های بين استانی برابر با  ، سهم مهاجرت0280-16است كه در دوره مهاجرتی گذشته، 

درصد بوده است؛ یعنی مهاجرت بين استانی بيش از ده درصد رشد داشته است كه نشانگر 

تر است. همچنين بررسی تعداد مهاجران  نیهای طوال افزایش تحركات داخلی با مسافت

های البرز، سمنان و یزد مهاجرپذیرترین  شده هر استان نشان داد كه استان واردشده و خار 

های كشور طی  ترین استان های لرستان، خراسان شمالی و همدان مهاجر فرست و استان

 اند. بوده 0216-10دوره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Freeman 
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 1311-11های کشور طی دوره  فرستی استانمیزان مهاجرپذیری و مهاجر  .1نمودار 

های كشور برحسب ميزان خالص مهاجرت بين استانی نيز نشان داد كه در  مقایسه استان

اند؛  این سنجه نيز سه استان البرز، سمنان و یزد دارای بيشترین موازنه مهاجرتی مثبت بوده

عيت زیادی از سایر های مذكور با بيشترین نفع جمعيتی، جم یعنی طی پنج سال، استان

كه سه استان لرستان، چهارمحال  اند درحالی های كشور را به خود جذب كرده استان

اند به عبارتی این سه استان طی  بختياری و ایالم دارای بيشترین موازنه منفی مهاجرت بوده

در این مبادله جمعيتی، نسبتی از جمعيت خود را به نفع سایر  0216-10های  سال

اند. نمودارهای یک و دو وضعيت ميزان مهاجر فرستی،  داده ی كشور ازدستها استان

 دهند. های كشور را نشان می مهاجرپذیری و ميزان خالص مهاجرت استان
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 1311-11های کشور طی دوره  میزان خالص مهاجرت استان .2نمودار 

صورت  دهد كه روند مهاجرت داخلی در كشور به های مهاجرتی كشور نشان می داده

كه تنها چند استان به مركز و قطب جذب مهاجرت  نامتعادلی در حال جریان است؛ درحالی

اند. تنها  های مهاجر فرستی مبدل شده های كشور به قطب اند، بسياری از استان شده تبدیل

اند  درصد از كل مهاجران را در خود جایی داده 00سه استان تهران، البرز و اصفهان بيش از 

ای ایالم، كهكيلویه و بویراحمد، چهارمحال بختياری، خراسان شمالی، زنجان و ه استان

درصد از كل مهاجران را جذب  06اردبيل، كرمان، سيستان و بلوچستان و لرستان كمتر از 

 اند. اند و بيشترین مهاجر فرستی را داشته خودكرده

است، عللی كه بعد این جریان نامتعادل مهاجرت تحت تأثير عوامل و عللی ایجادشده 

ها به مركز تجمع مهاجران،  های شخصی افراد، منجر به انتخاب برخی از استان از ویژگی

توجهی را به دست داده  شده است. بررسی این علل با استفاده از مدل گرانش نتایج جالب

های كشور، مدل موردنظر به روش حداقل  ها در دسترس از استان است. بر اساس داده

شده  یافته تخمين زده ( بر اساس دو مدل، پایه یا كالسيک و گسترشOLSمعمولی )مربعات 

 شده است. است. نتایج تخمين هر دو مدل در قالب جداول.؛ و... ارائه

شده است. بر اساس اطالعات جدول  در جدول یک نتایج تخمين مدل پایه نشان داده

دأ، جمعيت مقصد، درآمد هر دو و بررسی متغيرهای واردشده در این مدل یعنی جمعيت مب

دهد كه  دهد كه نشان می منطقه و نيز فاصله بين دو منطقه مبدأ و مقصد، نتایج نشان می
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( به ميزان زیادی به هر چهار عامل واردشده Mijگيری برای انتخاب مكان مهاجرت ) تصميم

 در مدل بستگی دارد.

 1311-11 ران،یا یتاناس نیمهاجرت ب ه،یمدل گرانش پا نیتخم جی: نتا1جدول 

 سطح معناداری tآماره  ضریب تخمین متغیر

 6066 80600 60386 جمعیت مبدأ

 6066 00606 60301 جمعیت مقصد

 6066 00100 60360 درامد مبدأ

 6066 00000 60306 درآمد مقصد

 6066 380013- -60000 فاصله

دشده، بر اساس مبانی دهد كه همه متغيرهای وار نتایج تخمين در این مدل نشان می

ترین عامل تأثيرگذار بر جریان مهاجرت از  نظری، عالمت مورد انتظار را دارا هستند. مهم

ای در این جابجایی دارد.  كننده مبدأ به مقصد، متغير فاصله دو منطقه است كه نقش تعيين

در  حال تأثيری معكوس را بيشترین تأثير و درعين -000/6این متغير با ضریب تخمين 

مهاجرت بين دو منطقه دارد. با افزایش فاصله بين دو منطقه مبدأ و مقصد، از حجم 

شود. درواقع در این مدل، متغير فاصله عاملی دافعه است كه  ها كاسته می مهاجرت بين آن

 یابد. با افزایش آن، مهاجرت از مبدأ به مقصد كاهش می

ين درآمد مبدأ و مقصد نيز چهار متغير دیگر یعنی جمعيت مبدأ و مقصد و همچن

( هستند. Mijداری بر حجم مهاجرت بين دو منطقه مبدأ و مقصد ) دارای تأثير معنی

دارای بيشترین تأثير مثبت، سپس جمعيت مقصد با  386/6 نيتخمجمعيت مبدأ با ضریب 

ها ميزان درآمد مقصد و درآمد مبدأ قرار  قرار دارند. به دنبال آن 301/6 نيخمضریب ت

بر حجم مهاجرت بين دو منطقه تأثير دارند.  306/6و  360/6ند كه به ترتيب با ضرایب دار

دارای تأثير  660/6در مدل باال، هر پنج متغير موردبررسی در سط  معناداری كمتر از 

 معناداری هستند.

 هیآزمون مدل گرانش پا جی: نتا2جدول 
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های تشخيص صحت مدل است. نتایج نشان  شود آزمون ل دو مشاهده میآنچه در جدو

، قادر است درصد زیادی از 820/6دهد كه مدل پایه موردبررسی با ضریب تعيين برابر با  می

تغييرات حجم مهاجرت بين مناطق مبدأ و مقصد را تبيين كند. همچنين باتوجه به 

كلی رگرسيونی تحقيق از سط  معناداری توان اظهار كرد كه مدل  ، میFمعناداری آزمون 

قبولی برخوردار است. همچنين در این مطالعه برای بررسی خودهمبستگی مرتبه اول از  قابل

، 0/0شده است. باتوجه به نتيجه این آزمون یعنی  ( استفادهD.W) 0آزمون دوربين واتسون

 ت.شده دارای خودهمبستگی نيس توان اظهار كرد كه مدل پایه ارائه می

بر اساس مبانی نظری ناظر بر عوامل مهاجرت و نيز مدل گرانش بسط یافته، در ادامه 

یافته گرانش عوامل مؤثر بر  شده است. در مدل گسترش به نتایج تخمين این مدل پرداخته

 2تری به شرح جدول  مهاجرت از منطقه مبدأ به مقصد ناشی از مجموعه عوامل گسترده

  است.

 1311-11ین مدل گرانش بسط یافته، مهاجرت بین استانی ایران، : نتایج تخم3جدول 

 سطح معناداری tآماره  ضریب تخمین متغیر

 668/6 003/3 602/6 جمعیت مبدأ

 666/6 100/0 038/6 جمعیت مقصد

 601/6 -608/0 -608/6 درآمد مبدأ

 601/6 206/3 600/6 درآمد مقصد

 666/6 -006/00 -000/6 فاصله

 666/6 -283/06 -000/6 دأکشاورزی مب

 666/6 -200/8 -001/6 کشاورزی مقصد

 660/6 218/2 600/6 تحصیالت عالیه مبدأ

 860/6 -302/6 -662/6 تحصیالت عالیه مقصد

 630/6 -300/3 -620/6 شهرنشینی مبدأ

 660/6 868/3 602/6 شهرنشینی مقصد

 666/6 -000/03 -601/6 تراکم مبدأ

 666/6 000/8 061/6 تراکم مقصد

 666/6 021/21 002/6 شبکه اجتماعی

 000/6 -200/0 -600/6 بیکاری مبدأ

 666/6 -320/0 -600/6 بیکاری مقصد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Durbin-Watson 
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از مجموع متغيرهای واردشده در مدل تنها سه متغير نسبت افراد دارای تحصيالت دانشگاهی 

ایر متغيرها با به دار نشده است و س مقصد، درآمد و نيز ميزان بيكاری مبدأ در مدل معنی

داری بر متغير وابسته یعنی  دارای تأثير معنی 60/6كمتر از داری  دست دادن سط  معنی

اند. در بين عوامل واردشده به مدل برخی از متغيرها  حجم مهاجرت از مبدأ به مقصد بوده

 اند. عنوان عوامل جاذب و برخی دیگر در نقش عوامل دافعه بر مهاجرت بوده به

ترین و تأثيرگذارترین عامل در مهاجرت بين دو منطقه، عامل  پایه مهمدر مدل 

ها بود، اما در مدل بسط یافته گرانش این عامل شبكه اجتماعی است كه با  مسافت بين آن

عنوان یكی از عوامل جاذبه، بيشترین تأثير مثبت  ، به002/6به دست دادن ضریب تخمين 

عنوان عاملی دافعه با  اجتماعی، متغير فاصله به بر مهاجرت را داشته است. پس از شبكه

 تأثيری معكوس بر مهاجرت بين دو منطقه دارد. -000/6ضریب تخمين 

از بين متغيرهای واردشده در مدل گرانش بسط یافته، متغيرهای جمعيت، ميزان 

اشتغال كشاورزی، نسبت افراد دارای تحصيالت دانشگاهی، ميزان شهرنشينی و نيز تراكم 

عنوان عوامل دافعه روی مهاجرت از مبدأ به مقصد تأثير دارند. در این ميان  مبدأ به در

( مبدأ تأثير مثبت و 600/6( و ميزان تحصيالت دانشگاهی مبدأ )602/6جمعيت مبدأ )

ها یعنی افزایش  كه با افزایش در آن طوری مستقيمی بر مهاجرت از مبدأ به مقصد دارند. به

بيشتر بودن نسبت افراد دارای تحصيالت دانشگاهی، بر حجم  در جمعيت مبدأ و نيز

(، ميزان -000/6شده است؛ اما نسبت اشتغال به كشاورزی ) مهاجران بين دو منطقه افزوده

( در مبدأ دارای تأثيرات منفی و معكوسی در 601/6( و تراكم جمعيت )620/6شهرنشينی )

ی و یا تراكم جمعيت در مبدأ، از حجم اند. با افزایش ميزان شهرنشين حجم مهاجرت بوده

 شود و بالعكس. های بين دو منطقه مبدأ و مقصد كاسته می مهاجرت

اند یعنی جمعيت مقصد، درآمد  عنوان عوامل جاذبه وارد مدل شده متغيرهایی كه به

مقصد، نسبت اشتغال به كشاورزی در مقصد، ميزان شهرنشينی مقصد، تراكم و ميزان 

اند در  داری بر حجم مهاجرت بين دو منطقه بوده همه دارای تأثير معنیبيكاری در مقصد 

داری الزم را به  این ميا تنها متغير نسبت افراد دارای تحصيالت دانشگاهی سط  معنی

آمده است در بين  دست دست نياورد و از مدل كنار گذاشته شد. بر اساس آنچه از نتایج به

(، ميزان شهرنشينی 600/6(، درآمد مقصد )038/6عوامل جاذبه مهاجرت، جمعيت مقصد )

( دارای تأثيرات مثبت و مستقيمی بر 061/6( و تراكم جمعيت در مقصد )602/6مقصد )

عنوان نمونه باالبود حجم جمعيت منطقه مقصد و یا تراكم باالی  اند. به حجم مهاجرت بوده
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اند. در كنار  ان بيشتر شدهای موجب جذب مهاجر عنوان عامل جاذبه جمعيت در آنجا، خود به

( در -600/6( و ميزان بيكاری )-001/6این متغيرها، دو متغير نسبت اشتغال به كشاورزی )

اند. باالتر بودن نسبت اشتغال  مقصد، تأثير معكوسی بر مهاجرت بين استانی داشته

كشاورزی موجب كمتر شدن حجم مهاجرت بين دو منطقه مبدأ و مقصد بوده است و 

 ن هرچه ميزان بيكاری در مقصد باالتر باشد، از حجم مهاجرت كاسته شده است.همچني

 : نتایج آزمون مدل گرانش بسط یافته4جدول 

R
2 141/1 

 100/6 

F 01/000 

D.W 0/0 

دهد كه مدل  های تشخيص صحت مدل بسط یافته گرانش نيز نشان می بررسی آزمون

درصد از تغييرات حجم  16قادر است حدود  ،100/6موردبررسی با ضریب تعيين برابر با 

مدل  F (18/806،)آزمون مهاجرت بين استانی را تبيين كند. باتوجه به معناداری 

قبولی را داراست. همچنين نتيجه آزمون دوربين  رگرسيونی تحقيق از سط  معناداری قابل

 گی نيست.دهد كه مدل گرانش بسط یافته دارای خودهمبست ( نيز نشان می0/0واتسون )

 گیری نتیجه

های اقتصادی، رخ  ویژه تفاوت ای به های منطقه مهاجرت داخلی معموالً در پاسخ به تفاوت

دهد. باوجود كاركردهای مثبت مهاجرت، در صورت جریان افسارگسيخته و ناموزون با  می

های زیست بومی منطقه، كژ كاركردهای آن بيشتر خواهد بود و مشكالت و  ظرفيت

داده است؛ به  مانند آنچه در ایران رخ زرگی را برای جامعه به همراه خواهد آورد. بهمعضالت ب

ای كه موجب به چالش كشيده شدن  دنبال توسعه نامتعادل كشوری و رشد ناموزون منطقه

های  های اخير شاهد جریان (، در دهه0210تمام نظام اقتصادی شده است )عظيمی، 

های مهاجرتی كه ایجاد  ایم. جریان نقاط كشور بودهای در برخی از  مهاجرتی گسترده

های مهاجرتی، خالی از سكنه شدن بسياری از روستاها و به دنبال آن تراكم جمعيت  قطب

های گسترده در برخی نقاط دیگر، را به دنبال داشته است. اینكه افراد  نشينی باال و حاشيه

شود  اد بين مناطق مختلف میكنند و چه عواملی موجب جابجایی افر چرا مهاجرت می

موضوعی است كه در دو بعد خرد و كالن، همواره موردتوجه و تحقيق پژوهشگران بوده و 
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هست. تنوع دید و رویكردهای نظری مختلفی كه در این زمينه وجود دارد موجب 

های مهاجرتی مختلفی شده است. مدل گرانش مهاجرت یكی از  گيری مدل شكل

شده است.  ی است كه در بحث كالن علل مهاجرت، به آن پرداختههای ترین مدل متداول

هدف تحقيق حاضر نيز استفاده از مدل گرانش )پایه و بسط یافته( مهاجرت جهت بررسی 

است. در این مطالعه تالش شد كه عوامل  علل مؤثر بر انتخاب مكان مهاجرت داخلی بوده

 و دافعه موردبررسی قرار گيرد. مؤثر بر انتخاب مكان مهاجرت بر اساس تئوری جاذبه

بر اساس آنچه از نتایج به دست آمد ناهمگونی و درواقع عدم تعادل زیادی در جریان 

های البرز، تهران، اصفهان، سمنان و  مهاجرت بين استانی كشور وجود دارد. همواره استان

ب مهاجران سایر اند و هرساله جمعيت زیادی را در قال یزد دارای بيشترین تعداد مهاجر بوده

اند. تمركز سياسی و اداری، اشتغال، امكانات آموزشی و رفاهی،  ها در خود جایی داده استان

وهوا  وكار بيشتر، اماكن مذهبی و خوش آب ویژه اقتصادی مانند امكان كسب بهداشتی و به

 (.0216؛ جمالی و فيضی، 0200ها هستند )محمدی،  بودن از دالیل مهاجرت به این استان

هایی مانند لرستان، ایالم، كهكيلویه و  در مقابل هرساله حجم زیادی از جمعيت استان

شوند. علت  های دیگر می بویراحمد و خراسان شمالی در مبادله مهاجرتی داخلی، وارد استان

 گيری از مدل گرانش، قصد نيل به آن را داشتيم. این ترجي  مكانی هدفی بود كه با بهره

ترین عوامل  ده از مدل گرانش نشان داد كه همواره فاصله یكی از مهمآم دست نتایج به

كه مناطقی كه دارای بيشترین فاصله جغرافيایی  طوری تأثيرگذار بر مهاجرت است. به

گيرد. مطالعات متعددی نيز در  ها صورت می هستند، معموالً مبادله جمعيتی كمتری بين آن

های  صورت متمركز و بين استان ان عمدتاً بههای ایر كشور نشان داده است كه مهاجرت

؛ 0200؛ اردشيری و زاهدانی، 0210گيرد )حسينی، مشفق و مهرجردی،  جوار صورت می هم

جوار معموالً  های هم ( زیرا ساخت اجتماعی و فرهنگی استان0210حسينی و همكاران، 

موجب كاهش  های كوتاه، نزدیكی و قرابت بيشتری با یكدیگر دارند و همچنين مسافت

وجود با واردكردن متغير  شود. بااین های روانی و فيزیكی ناشی از جابجایی نيز می هزینه

شبكه اجتماعی، از اهميت فاصله كاسته شد و نقش شبكه اجتماعی اهميت بيشتری را در 

های بين استانی نشان داد. در مطالعات بسياری بر نقش شبكه اجتماعی در ایجاد  مهاجرت

؛ محمودیان و قاسمی اردهایی، De Haas, 2010ی مهاجرتی تأكيد شده است )ها جریان

های اجتماعی نقش مهمی در كاهش خطرات مهاجرت بر عهده دارد.  ( شبكه0210

های كاری و  های اجتماعی باعث دسترسی افراد به اطالعات درباره موقعيت همچنين شبكه
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آورند. شبكه  قصد برای مهاجران همراه میبازار كارشده و یكپارچگی اقتصادی را در جامعه م

تواند جهت تسهيل جابجایی مورداستفاده  اجتماعی مهاجران، منبع مهمی است كه می

دهند مكانی را انتخاب كنند كه به زبان و ساختار فرهنگی و  قرارگيری. مهاجران ترجي  می

دوستان، های مهاجرت از طریق  اجتماعی آنجا قرابت بيشتری داشته باشند. شبكه

كند )محمودیان و قاسمی اردهایی،  خویشاوندان، و... این موارد را برای مهاجر فراهم می

 (.0280؛ باستانی و ساعی مهر، 0210؛ اكبرپور، 0210

در كنار این دو عامل مهم، بحث جمعيت مبدأ و مقصد و نيز تراكم مهاجرت مورد 

نيروی جاذب موجب مهاجرت از  عنوان یک تأكيد قرارگرفته است. تراكم جمعيت خود به

؛ Bell. 2015; Rees, et al, 2016شود ) مناطق كم تراكم به سمت مناطق پرتراكم می

ای  (. تراكم جمعيت در هر منطقه0210شهبازین، عباسی شوازی و عسكری ندوشن، 

نيازمند خدمات و امكانات بيشتر برای پاسخگویی به نيازهای جمعيت فزاینده آن است، این 

های بيشتر و درنتيجه  گذاری برای نيل به آن موجب ایجاد فرصت كز خدمات و سرمایهتمر

شود. بحث كشاورزی و نسبت اشتغال در این حوزه  افزایش مهاجرت افراد به این مناطق می

نيز از دیگر عوامل مؤثر بود. مطالعات مختلف داده است كه افزایش توليد بخش كشاورزی، 

وری و افزایش سرمایه انسانی در بخش  شـت، افـزایش بهرهای زیـر ك افزایش زمينه

شود  طوركلی افزایش اشتغال در این بخش، موجب كاهش مهاجرت می كشاورزی و به

درصدی در مهاجرت باید توليد كل بخـش  (. برای كاهش یک0216)جمالی و فيضی، 

ع عواملی كه در (. درمجمو0280درصـد افـزایش یابـد )كریمـی و عابدی،  33/8كشـاورزی 

های  این مطالعه تحت عنوان عوامل جاذبه و دافعه معرفی شدند، همگی با ضریب تخمين

انتظاری را نشان  های قابل مختلف اما همخوان با مبانی نظری و مطالعات پيشين، عالمت

دادند و نشان دادند كه وضعيت اقتصادی و اجتماعی بهتر در مقصد از علل مهم مهاجرت به 

؛ قره Zho and Poncet, 2003; Fan, 2005; Phan and Coxhead, 2010آید ) یشمار م

 (.0200باغيان، 

های بين استانی  آمده است باید اظهار كرد كه مهاجرت دست باتوجه به آنچه از نتایج به

های دارای كاركردها و  ها باشد، چراكه استان تواند انعكاس فضایی شرایط حاكم بر استان می

اند،  های رشد موردتوجه بوده عنوان قطب های دور به ضایی فرا استانی كه در سالهای ف نقش

اند در اثر انباشت سرمایه و فعاليت، موجبات انباشت بيشتر جمعيت را نيز  همچنان توانسته

ای تا  های ناحيه های بخش صنعت و خدمات در كانون فراهم آورند. این امر با توسعه فعاليت

قابل توجيه است. درنهایت با توجه به نتایج حاصل از  "آرتور لوئيس"ظر حدودی مبتنی بر ن
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ای در  رویه بين استانی گسترده های بی رسد كه مهاجرت این تحقيق باید گفت، به نظر می

های مبدأ و مقصـد شده است  كشور وجود دارد كه باعث ایجاد مشكالت متعددی در استان

ان و فزونی نسبت مهاجران رده سنی ميانه بر دیگر و با توجه به ساختار سنی جمعيت ایر

های كشور رخ دهد كه  های شغلی در بسياری از استان رود كمبود فرصت سنين، انتظار می

های داخلی  خود این عامل تشدیدكننده مهاجرت خواهد بود و درنتيجه، جریان مهاجرت

این نوع مهاجرت در آینده های بين استانی همچنان افزایش خواهد داشت و  ویژه مهاجرت به

نقش مهمی را در پویایی مهاجرت داخلی در ایران ایفاء نماید؛ بنابراین، در مورد 

ها بایستی در جهت كنترل اندازه و رشد زیاد  گذاری های داخلی، سياست مهاجرت

تر و به عبارتی  سوی شهرهای كوچک های رشد به شهرها، تغيير جهت مهاجرت از قطب كالن

های  شهرها، اجرای طرح آمایش سرزمين و كاهش نابرابری رهای پيرامون كالنایجاد شه

گذاری در  های كشور باشد. با ادامه روند فعلی، یعنی عدم سرمایه ای در بين استان توسعه

ویژه مناطق جنوبی و غرب و مرزهای كشور، تداوم مهاجرت امری  همه مناطق به

هـای  تواند در جهت تدوین اسـتراتژی پژوهش میناپذیر است، نتایج حاصل از این  اجتناب

مـدیریتی ایـن پدیده اجتماعی و كاهش آثار سوء آن مورداستفاده قرار گيرد. عدم 

زا و اساسی تأثيری در بقای جمعيت در مناطق مهاجر فرست  های اشتغال گذاری سرمایه

 تواند داشته باشد. نمی
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