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چکیده

امروزه مهاجرت با برهم زدن تعادل های جمعیتی ،باعث شده است تا برخی از نقاط

کشور خالی از سکنه شده و در مقابل ،برخی دیگر از نقاط کشور دچار فشارهای جمعیتی
شوند که پیامد این امر ،فشار بر منابع طبیعی و زیست محیطی و افزایش هزینه ها در
ارائه خدمات در نقاط پرتراکم شده است .از این رو ،به منظور جلوگیری از فشار بر

منابع در نقاطی خاص از کشور ،شناخت الگوهای حاکم بر مهاجرت و علل شکل گیری

مهاجرت می تواند نقش بسزایی در توسعه یکسان تمام مناطق کشور و جلوگیری از
مهاجرت داشته باشد .در این پژوهش ضمن بررسی علل مهاجرپذیری و مهاجرفرستی
استان خراسان رضوی به سایر استان های کشور ،به بررسی الگوی حاکم بر حرکت های

مهاجرتی در استان خراسان رضوی پرداخته شده است .این پژوهش به لحاظ هدف از

نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است .در این
پژوهش با استفاده از روش تحلیل ثانویه و بهره گیری از نرم افزارهای آماری ،داده های

جمع آوری شده از سرشماری  1390مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق

نشان داد که  %45/68از مهاجران وارد شده به شهرستان مشهد و  %41/5از مهاجران
 .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان "تحلیل الگوی فضایی مهاجرت در استان خراسان رضوی" است.
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وارد شده به شهرستان سبزوار را ،مهاجران سایر استان های کشور در بر می گیرد.

به عبارتی دیگر ،این دو شهرستان نسبت به دیگر شهرستان های استان خراسان رضوی،
بیشترین میزان مهاجرپذیری را از سایر استان های کشور داشته اند .هم چنین نتایج

حاصل از تحقیق نشان داد که بخش اعظم حرکت های مهاجرانی استان خراسان رضوی
در درون شهرستان های استان خراسان رضوی بوده است و از سایر استان های کشور به

جز استان تهران ،مهاجرین اندکی به درون استان وارد می شود.
واژگان کلیدی :مهاجرت ،الگوي مهاجرت ،خراسان رضوی

مقدمه

مهاجرت ،پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که همواره در طول تاریخ وجود داشته

و خواهد داشت .مهاجرت شکلی از تحرک مکانی و جغرافیایی انسان هاست که به دالیل

مختلف بین مکان های جغرافیایی صورت می گیرد .البته اين جابه جايي ها با آن چه
امروز صورت می گیرد ،کام ً
ال متفاوت بوده و از طرفي ،به علت کم بودن تعداد مهاجرين

در گذشته ،اين جابه جايي ها بر ساختارهای اجتماعی  -اقتصادی ،سنی و جنسیتی

مناطق مهاجر پذير و مهاجرفرست تأثیر چندانی نداشته اند .اما از قرن  16میالدی به بعد
با افزایش حرکت های مهاجرتی بویژه از اوایل قرن  19میالدی به بعد ،مهاجرت به عنوان

يک پديده ي اجتماعي م ّهم نمايان شد و مورد توجه انديشمندان قرار گرفت .مهاجرت

علت و عوامل گوناگونی دارد و به صورت های مختلفی رخ می دهد ،از آن جمله می توان
به مهاجرت های داخلی ،خارجی ،اختیاری و اجباری اشاره نمود .در بعضی موارد افراد
به منظور پیدا کردن کار ،تکمیل تحصیالت ،توسعه کسب و کار ،شرایط بهتر و آزادی

عمل بیشتر در زندگی روزمره ،اقدام به مهاجرت می نمایند .اما مهاجرت به هر علتی که
باشد ،تمام جامعه را درگیر می کند (بنی فاطمه .)54 :1367 ،این درگیر بودن الزاماً بد
نیست و در بسیاری از موارد نه تنها افراد ،بلکه کشورها نیز از آن سود می برند (Goke,

 .)2011: 178نوع و میزان مهاجرتی که کشورها با آن مواجه اند ،اثرات متفاوتی بر

اقتصاد و شرایط اجتماعی اقتصادی آنها می گذارد ( ،)Kucukoglu, 2011: 81از
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این رو ،کشورها با توجه به اثراتی که مهاجرت بر ساختار اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی کشور آنها دارد ،با این پدیده برخورد می کنند (Makhrova, Nefedova

.)& Treivish, 2013: 139
طرح مسأله

کشور ايران در  50سال گذشته به علت تغيير در روند فعاليت هاي اقتصادي ،اجتماعي

و فرهنگي ،با مهاجرت های عظیم داخلي روبه رو بوده است .مهاجرت های داخلی ایران،

نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در ارتباط با امکانات طبیعی ،عدم توزیع مناسب اعتبارات

عمرانی و سرمایه گذاری های ملی در بهره برداری از منابع طبیعی است که پیامدهای
آن در سطح کشور به صورت عدم تعادل های منطقه ای ،تفاوت امکانات شغلی و سایر

امکانات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،خودنمایی می کند .نتیجه ی چنین روندی آن

است که برخی از مناطق جغرافیایی ناگزیر نیروی کار اضافی بالفعل خود را به مناطق
دیگر که تقاضا برای نیروی کار اضافی دارد ،انتقال دهند (ایمانی.)35 :1368 ،

مهاجرت بویژه در سطح استانی نقش اساسی در فعل و انفعاالت مختلف اجتماعی

و جمعیتی دارد .عالوه بر این ،مهاجرت با تأثیرپذیری مهاجران از جنبه های مختلف

اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی از محیط جدید ،آثار مهمی بر سیمای ظاهری و هم چنین

زندگی روزمره افراد دارد که در قالب تغییرات و دگرگونی های فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی ،ایجاد عدم تعادل منطقه ای ،افزایش جرائم در استان های مهاجرپذیر ،تغییرات

ساختار سنی ،جنسی و جمعیتی در استان های مهاجرپذیر و مهاجرفرست نمود می یابد.

بنابراین توجه به مهاجرت های استانی حائز اهمیت فراوانی است.

استان خراسان رضوی به دلیل داشتن شرایط بهتر نسبت به استان های مجاور و

وجود حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مشهد ،همواره به عنوان یک مقصد جذاب برای

مهاجران کشور مورد توجه بوده است .اما به دلیل مهاجرت های فراوانی که در دهه اخیر
به استان خراسان رضوی صورت گرفته و محدودیت های طبیعی استان از جمله احتمال

وقوع زمین لرزه و شکل گیری حاشیه نشینی های عظیم در شهرهای استان خراسان
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رضوی بویژه در کالن شهر مشهد ،این استان دچار مشکالتی از قبیل کمبود منابع آبی،
افزایش سطح مشاغل کاذب ،افزایش بیکاری و افزایش جرائم در کنار ایجاد عدم تعادل

منطقه ای در شمال شرق و شرق کشور شده است که مجموع این عوامل ،ضرورت توجه

به مبحث مهاجرت را در استان خراسان رضوی حائز اهمیت می کند .براین اساس ،در
این پژوهش به شناسایی استان های مهاجرفرست و مهاجرپذیر به استان خراسان رضوی

و بررسی علل مهاجرت ها از استان خراسان رضوی به سایر استان های کشور و بالعکس،

پرداخته شده است تا از این طریق ،بتوان به ساختار کلی مهاجرت و حرکت های انسانی
در استان در دوره  1390-1385برای برنامه ریزی های آتی پی برد.
پیشینه تحقیق

بیک محمدی و مختاری ملک آبادی ( )1382با استفاده از روش های تاریخی ،توصیفی

و تحلیلی به تحلیل و ارزیابی جغرافیایی بر روند مهاجرت استان خوزستان در ابعاد
بین استانی و توزیع جغرافیایی داخلی آن ها پرداخته اند .نتایج تحقیق نشان داد که در

فاصله  1355تا  1365با شروع جنگ تحمیلی و مشکالت ناشی استان خوزستان به یک

استان مهاجرفرست تبدیل و در فاصله  1365تا  1375استان خوزستان دوباره به یک

استان مهاجرپذیر تبدیل شده است .قرخلو و حبیبی ( )1385سعی نموده با استفاده از
مدل ها و تحلیل های برنامه ریزی یک رابطه منطقی بین استان های کشور برقرار نماید
تا سطوح توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی را در ارتباط با مهاجرت ها تعیین کند.

براساس یافته های این تحقیق ،رابطه ای معنادار میان توسعه یافتگی و مهاجرت برقرار

است .طیبی نیا ( )1388با تحلیل بر روی  400خانوار ،شامل  200نفر از مهاجران و
 200نفر افراد بومی (متولد تهران) به عنوان گروه گواه ،در بین خانوارهای معمولی ساکن
در مناطق  6 ،3و  12شهر تهران که لزوماً دارای فرزند باالی  10سال بوده اند ،به بررسی

پیامدهای مهاجرت برای خانوارهای مهاجر به شهر تهران پرداخته است .نتایج تحقیق وی
براساس تحلیل های دومتغیری آزمون های تاو  -کندال و کای اسکوار نشان می دهد که

رابطه معناداری بین تحرک اجتماعی و پایگاه اجتماعی مهاجران وجود دارد .هم چنین
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بین تغییر وضعیت اخالقی مهاجران و افراد بومی تفاوت معنی داری وجود دارد .زرقانی و
موسوی ( )1392به بررسی و تجزیه و تحلیل پیامدهای امنیتی مهاجرت های غیرقانونی

بین المللی پرداخته اند .نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مهاجرت و امنیت ملی ،رابطه

متناقض نمایی است .به عبارت دقیق تر ،مهاجرین بین المللی را می توان برای کشورهای

مبدأ و مقصد ،هم تهدید دانست و هم فرصت .در این میان ،برنامه ها و راهبردهای

کشورهاست که تهدید یا فرصت بودن این پدیده اجتماعی  -فضایی را تفسیر می کند.

قیاسی ،حسینی و عین صالحی ( )1393با توجه به نقش و جایگاه مهاجرت در بازتوزیع

فضایی جمعیت در سرزمین ،به برنامه ریزی راهبردی به منظور کاهش مهاجرت در شهر

بهاباد با استفاده از تکنیک  SWOTپرداخته اند .نتایج تحقیق نشان داد که به منظور

کاهش مهاجرت در شهر بهاباد ،بایستی از توانمندی ها و ظرفیت های این شهر جهت

بهره گیری از فرصت های پیش رو به نحو احسن استفاده کرد تا بتوان در زمینه کاهش
مهاجرت ها در شهر بهاباد موفق بود.
مبانی نظری

نظریه های پیرامون مهاجرت

نظریه الری ساستاد

1

اولین نظریه ای که به تبیین آن خواهیم پرداخت ،نظریه ساستاد است .نظریه ساستاد را

می توان به نوعی زیرمجموعه مکتب انتخاب عقالنی قلمداد نمود .الری ساستاد به مسأله
مهاجرت از دیدگاه سرمایه گذاری می پردازد .وی الگوی سرمایه انسانی در مهاجرت را
تصمیمی برای سرمایه گذاری فردی معرفی می نماید .با توجه به سطح مهاجرت ،افراد

ارزش فعلی سرمایه انسانی را در مقصد و در مقایسه با موقعیتی که در مبدأ دارند،
محاسبه می کنند .اگر بازده خالص هزینه فعلی مهاجرت در مقصد بزرگ تر از بازده
کشور مبدأ باشد ،مهاجرت رخ می دهد .ساستاد ،در الگوی خود ،به هزینه های مهاجرت

و درآمدهای قابل انتظار مبدأ و مقصد می پردازد و آن ها را از مهم ترین عوامل مؤثر بر
1. Sjastad
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مهاجرت می داند (زرقانی .)96 :1386 ،در این حالت ،هزینه انتقال شامل هزینه های
مالی  -مانند هزینه مسافرت ،تفاوت در هزینه زندگی ،درآمد پیشین در هنگام مهاجرت

 -و هم چنین شامل افزایش هزینه های روانی  -برای نمونه جدایی از خانواده و دوستان

 -می شود .بر اساس این نظر ،هر نوع ارزشیابی شخصی از سود و زیان به خصوصیات

فردی  -مانند سن ،جنس و تحصیل  -بستگی دارد .فرد مهاجر تمامی این هزینه ها را
محاسبه می کند و درآمد مورد انتظار در مقصد و درآمد مورد انتظار در مبدأ را مورد

توجه قرار می دهد و با مقایسه آن ها ،برای مهاجرت تصمیم گیری می نماید و مهاجرت
زمانی صورت می گیرد که هزینه واقعی مهاجرت ،کمتر از درآمد قابل انتظار مقصد باشد

(سرایی ،حسینی و قنبری.)95 :1394 ،

نظریه جاذبه  -دافعه 1دوری توماس

2

در سال  1941میالدی نظریه مشهور دیگری به نام جاذبه  -دافعه را دوری توماس

مطرح کرد .این نظریه برای تبیین مهاجرت ،بر عدم تعادل اجتماعی -اقتصادی میان

کشورهای مبدأ و کشورهای مقصد متمرکز می شود و بیان می دارد که وجود عدم
تعادل های اجتماعی -اقتصادی در کشور مبدأ ،موجب دفع افراد از این کشورها می شود

(دادرس )52 :1374 ،و برعکس ،در کشورهای مقصد عوامل اجتماعی – اقتصادی به

صورتی در کنار هم قرار گرفته اند که افراد را جذب می نماید و تا زمانی که عوامل دافعه

در کشورهای مبدأ پا برجا هستند و در مقابل بر عوامل جاذبه در کشورهای مقصد افزوده
می شود ،روند مهاجرت ادامه خواهد یافت .در واقع ،الگوهایی که مهاجران را تابعی از
بیکاری می دانند ،عمدتاً در چارچوب نظریه جاذبه  -دافعه مطرح شده اند به طوری که

افزایش بیکاری مبدأ (عامل دافعه) انگیزه مهاجرت را از آن نقطه به نقاطی که سطوح

بیکاری در آن ها کم و یا فرصت های شغلی بیشتری در دسترس باشد (عامل جاذبه)،
فراهم می کند .توماس نیز به سن مهاجران اشاره می کند .به نظر وی ،افراد در آخرین
سال های نوجوانی تا اوایل سی سالگی نسبت به دیگر گروه های سنی ،به مهاجرت
1. Pull and Push
2. D.S.Thomas
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راغب تر هستند (فخری زاده چنارسوخته.)46-45 :1390 ،
نظریه آرتور لوئیس

1

نظریه آرتور لوئیس ( )1954که بعدها به وسیله فی و رانیس 2تکمیل شد ،مهاجرت را

در بطن فرایندهای توسعه اقتصادی تبیین می کند ( .)Anoil, 1992: 18به نظر آنان،

در یک اقتصاد دوگانه که از بخش نوین سرمایه داری و بخش سنتی معیشتی تشکیل
شده باشد به دلیل آن است که بخش نوین اقتصادی بر پایه بهره وری از نیروی کار برای

تولید و سپس فروش و تحصیل سود ،شکل گرفته است .در مقابل بخش سنتی معیشتی
قرار می گیرد که بخش خوداشتغال بوده و به علت بهره گیری اقتصادی از سرمایه و
فناوری از بازدهی و بهره وری کمتری برخوردار است ،به گونه ای که حتی بازده نیروی

کار در آن می تواند ناچیز و حتی نزدیک به صفر باشد .این وضعیتی است که اقتصاددانان
از آن به عنوان بیکاری پنهان نام می برند .در چنین شرایطی بخش اقتصاد سنتی دارای

مازاد نیروی کار است که بازدهی اندکی دارد و بخش انتقال نوین ،نیازمند نیروی کار
است تا از بازده اقتصادی آن بهره مند شود .از این رو ،انتقال نیروی کار از بخش سنتی

به بخش نوین اقتصادی ،به ایجاد ارزش اضافی در بخش سرمایه داری منجر شده و

با گسترش بخش سرمایه داری ،نسبت پس انداز اضافی در بخش تولید ناخالص ملی

افزایش می دهد .تا وقتی که چنین وضعی ادامه داشته باشد ،مهاجرت نیز استمرار
می یابد و حتی تشدید هم می شود .این وضع نه تنها به رونق بخش سرمایه داری

نوین منجر می شود ،بلکه حتی در بخش اقتصاد معیشتی نیز به دلیل کاستن از تعداد
بیکاران پنهان ،که مترادف با کاهش هزینه تولید است ،قیمت تمام شده تولیدات بخش

سنتی را نیز منطقی تر کرده و به رشد و شکوفایی آن می انجامد و در نتیجه ،شکاف
موجود بین رشد بخش نوین و سنتی را کاهش داده و توسعه متوازنی را در آن دو بخش

امکان پذیرتر می کند (زنجانی.)135-134 :1380 ،

1. Arthur Lewis
2. Fi and Ranys
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مدل جذب و دفع راونشتاین

1

راونشتاین از جمله نظریه پردازانی است که اصول کلی موجود در رویکرد کارکردگرایی

را در فرایند مهاجرت مطرح نمود .وی تالش کرد بر اساس منطق ،رفتار مهاجرین و

چگونگی مهاجرت آن ها را روشن کند .او قوانین جذب و دفع را با استفاده از اطالعات
به دست آمده در قرن نوزدهم ،بر اساس تجزیه و تحلیل اطالعات ،محل تولد و نتایج
سرشماری عمومی در سال های  1871و  1881میالدی در انگلیس به دست آورد .این

تفکر که در قالب قوانین مهاجرت در انتهای قرن نوزدهم پیشنهاد گردید ،به پیروی

و طراحی بعضی از عوامل در تصمیم به مهاجرت مؤثر بوده است (زرقانی و سجاسی
قیداری .)62 :1393 ،در این طرح او عوامل نامساعد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و

فیزیکی را که باعث گریز از محل زندگی و گرایش به استقرار در نقاط مساعدتر و
مطلوب تر می شوند را بررسی کرد و در نهایت ،در مهاجرت مردم یک رفتار عقالنی
مشاهده کرد (نظریان .)157 :1381 ،لذا او بر اساس یافته های به دست آمده ،معتقد به

قانونمندی در حرکات مهاجرتی بود (حاج حسینی.)247 :1385 ،
روش تحقیق

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی انجام شده است .بدین منظور پس از

گردآوری داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران ،با استفاده از روش تحلیل ثانویه و تجزیه
و تحلیل های آماری در نرم افزار  Excellو  PASWبه بررسی وضعیت مهاجرتی در

استان خراسان رضوی پرداخته شده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه مهاجرت های
صورت گرفته از استان خراسان رضوی به سایر استان های کشور و بالعکس در دوره

 1390-1385است که با توجه در دسترس بودن جامعه آماری ،نمونه گیری صورت
نگرفته است .هم چنین به منظور ترسیم نقشه حرکت های مهاجرتی از نرم افزار Arc
 Map10استفاده شده است.

1. Ravenstein Pull and Push theory
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محدوده مورد مطالعه

خراسان رضوی یکی از پرجاذبه ترین مناطق ایران است که دربرگیرنده حرم مطهر

حضرت رضا (ع) بوده و یکی از مهم ترین قطب های گردشگری مذهبی -فرهنگی ایران

را تشکیل می دهد (سالنامه آماری استان خراسان رضوی .)1387 ،تعداد جمعیت استان

خراسان رضوی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390هجری شمسی برابر

 5994402نفر بوده است که شامل  2999529نفر مرد و  2994873نفر زن بوده است
که نسبت جنسی در این استان برابر با  100می باشد .رشد جمعیت استان خراسان
رضوی نسبت به سال  1385برابر با  %1/68می باشد که از متوسط رشد کشور که برابر

با  %1/64می باشد ،بیشتر است .تعداد خانوارهای این استان نیز  1717362عدد با بعد

خانوار  3/5نفر می باشد .سهم جمعیت استان خراسان رضوی از جمعیت 75149669

کل کشور در سال  1390برابر با  %7/98می باشد .میزان شهرنشینی این استان در سال

 1390برابر با  %71/9می باشد (سمیعی پور ،76 :1391 ،نقل از مرکز آمار ایران.)1390،
شکل یک موقعیت خراسان رضوی را در تقسیمات کشوری نشان می دهد.

شکل  )1موقعیت استان خراسان رضوی در تقسیمات کشوری
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یافته های تحقیق

وضعیت مهاجرین خارج شده از استان های کشور با تأکید بر استان خراسان رضوی

بررسی وضعیت استان های کشور به لحاظ میزان مهاجرین خارج شده از آن ها طی

دوره  1390-1385نشان می دهد که استان تهران در دوره مورد مطالعه ،بیشترین
مهاجرفرستی را داشته است و استان خراسان رضوی با میزان  )6/85( 379262نفر

جابه جایی در جایگاه دوم از نظر حرکت جمعیتی در کشور قرار دارد .جدول یک میزان
مهاجرت های صورت گرفته درکشور را بر حسب محل اقامت قبلی و شکل یک رتبه و

جایگاه استان های کشور را بر حسب میزان مهاجرت ها در دوره مورد مطالعه نشان می دهد.
جدول )1میزان مهاجرت های صورت گرفته در کشور بر حسب محل اقامت قبلی
استان اقامت فعلی

جمع

درصد

استان اقامت فعلی

کل مهاجرت
صورت گرفته

اقامت قبلی
استان خراسان

آذربایجان شرقی

177376

3/204

فارس

350203

6/327446

آذربایجان غربی

80052

1/446

قزوین

86878

1/569706

اردبیل

296061

5/349212

قم

53509

0/966797

اصفهان

186873

3/37641

کردستان

135056

2/440183

البرز

42106

0/760769

کرمان

158979

2/872423

ایالم

84104

1/519586

کرمانشاه

143963

2/601115

بوشهر

892732

16/12983

کهگیلویه و بویراحمد

65641

1/185997

تهران

66010

1/192665

گلستان

129197

2/334323

چهارمحال و بختیاری

66015

1/192755

گیالن

185234

3/346796

خراسان جنوبی

379262

6/852482

لرستان

99077

1/790117

خراسان رضوی

76562

1/383317

مازندران

194655

3/517014

خراسان شمالی

274993

4/968556

مرکزی

94231

1/70256

خوزستان

66132

1/194869

هرمزگان

100706

1/81955

زنجان

47532

0/858805

همدان

117598

2/124753

سمنان

200206

6944

یزد

65274

1/179367

سیستان و بلوچستان

122328

2/210215

خارج از کشور

102519

1/852307

جمع کل

200206

3/617

اظهارنشده

393602

7/111576

منبع :محاسبات نگارندگان
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شکل )2رتبه و جایگاه استان های کشور بر حسب میزان مهاجرت های صورت گرفته در آنها
در دوره 1390-1385

تعیین استان های مهاجرپذیر از استان خراسان رضوی

بررسی وضعیت مهاجرفرستی استان خراسان رضوی نشان می دهد که این استان پس از

بیشترین میزان جابه جایی در درون خود ( %64/82جابه جایی در درون خود) بیشترین

میزان مهاجرفرستی خود را به ترتیب به استان خراسان جنوبی با  ،%18/61استان

خراسان شمالی با  ،%15/26استان سمنان با  %9/62و استان سیستان و بلوچستان با

 %6/75داشته است .هم چنین استان خراسان رضوی کمترین میزان مهاجرفرستی را به
ترتیب به استان های کهکیلویه و بویراحمد با  %0/012و استان کردستان با %0/019

داشته است .جدول ( )2میزان مهاجرت های صورت گرفته در کشور بر حسب محل
اقامت قبلی (خراسان رضوی) و شکل ( )3درصد میزان مهاجرت های صورت گرفته در

کشور بر حسب محل اقامت قبلی (خراسان رضوی) و شکل ( )4وضعیت مهاجرفرستی
استان خراسان رضوی را در دوره مورد مطالعه نشان میدهد.
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جدول )2میزان مهاجرت های صورت گرفته در کشور بر حسب محل اقامت قبلی (خراسان رضوی)
استان اقامت
فعلی

کل
مهاجرت
صورت
گرفته

اقامت قبلی
استان
خراسان
رضوی

درصد
مهاجرفرستی
خراسان رضوی

استان
اقامت
فعلی

کل
مهاجرت
صورت
گرفته

اقامت قبلی
استان
خراسان

درصد
مهاجرفرستی
خراسان
رضوی

آذربایجان شرقی

209198

1288

0/615

فارس

364396

1804

0/495

آذربایجان غربی

177539

560

0/315

قزوین

89168

738

0/827

اردبیل

70906

374

0/527

قم

68202

1875

2/749

اصفهان

377097

3887

1/030

کردستان

131568

259

0/196

البرز

303850

4720

1/553

کرمان

168551

2692

1/597

ایالم

42759

206

0/481

کرمانشاه

113612

685

0/602

بوشهر

124458

824

0/662

کهگیلویه
و
بویراحمد

65175

80

0/122

تهران

978811

28761

2/938

گلستان

151178

6823

4/513

چهارمحال و
بختیاری

54196

178

0/328

گیالن

227185

2088

0/919

خراسان جنوبی

84692

15766

18/615

لرستان

72062

442

0/613

خراسان رضوی

407680

264241

64/815

مازندران

236382

5219

2/207

خراسان شمالی

81754

12479

15/264

مرکزی

110465

992

0/898

خوزستان

242181

1694

0/699

هرمزگان

120976

2151

1/778

زنجان

75536

438

0/579

همدان

109202

442

0/404

سمنان

72098

6944

9/631

یزد

103336

3822

3/698

سیستان و
بلوچستان

100453

6790

6/759

جمع کل

5534666

379262

8/852
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شکل )3میزان مهاجرت های صورت گرفته در کشور بر حسب محل اقامت قبلی (خراسان رضوی)

شکل  )4وضعیت مهاجرفرستی استان خراسان رضوی
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بررسی علل مهاجرت در کشور و استان خراسان رضوی

بررسی علل مهاجرت در کشور نشان می دهد که مهم ترین دلیل مهاجرت در بین

استان های کشور مهاجرت تبعی  ،%46/21تحصیل  ،%13/16دستیابی به مسکن
مناسب تر  %10/58و جستجوی کار  %6/58است .هم چنین بررسی علل مهاجرت از
استان خراسان رضوی به سایر استان های کشور نشان می دهد که  %45/76مهاجرت ها

از استان به دلیل مهاجرت تبعی %16/24 ،به دلیل تحصیل %7/62 ،به دلیل دستیابی

به مسکن مناسب تر و  %7/08به دلیل جستجوی شغل است .بررسی علل مهاجرت در

استان نیز نشان دهنده آن است که به لحاظ جنسیت ،بیشتر مهاجرت هایی که در استان

توسط زنان صورت گرفته به دلیل مهاجرت تبعی و تحصیل می باشد و در مردان نیز

بیشترین میزان مهاجرت نیز به دلیل مهاجرت تبعی و تحصیل می باشد .البته باید توجه
داشت میزان مهاجرت هایی که توسط زنان به دلیل مهاجرت تبعی صورت گرفته ،خیلی

بیشتر از مردان است و برعکس میزان مهاجرت هایی که به دلیل جستجوی کار بهتر و
جستجوی کار صورت گرفته ،در مردان بیشتر از زنان است .هم چنین میزان مهاجرت
زنان و مردان به علت تحصیل تقریباً برابر است .جدول ( )3و شکل ( )5به بررسی علل
مهاجرت در ایران با تأکید بر استان خراسان رضوی پرداخته است و شکل ( )6میزان

مهاجران خارج شده از استان خراسان رضوی بر حسب علت مهاجرت در دوره مورد
مطالعه را نشان می دهد.

بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی
جدول )3علل مهاجرت در ایران با تأکید بر استان خراسان رضوی

منبع :محاسبات نگارندگان برگرفته از مرکز آمار ایران1390 ،
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شکل ( 5علل مهاجرت در کشور با تأکید بر استان خراسان رضوی

شکل )6مهاجران خارج شده از استان خراسان رضوی بر حسب علت مهاجرت در دوره مورد مطالعه

بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی
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شکل )7مقایسه درصد علل مهاجرت در کشور و استان خراسان رضوی

بررسی وضعیت و علت مهاجرت هایی که در کشور و استان خراسان رضوی صورت

گرفته است (شکل  ،)7نشان می دهد که در موارد بسیاری میزان مهاجرت بر حسب یک
علت خاص در استان خراسان رضوی با میزان علت مهاجرت همان عامل در سطح کشور
نزدیک است ،تنها در سه عامل دستیابی به مسکن بهتر ،تحصیل و جستجوی کار بهتر،

میزان مهاجرت در استان خراسان رضوی کمتر از کشور بوده است.
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بررسی و شناخت استان های مهاجرفرست به استان خراسان رضوی

بررسی ساختار جمعیتی مهاجرفرستی استان های کشور نشان می دهد که  %64/82از

مهاجرت هایی که به استان خراسان رضوی صورت گرفته ،مربوط به خود استان است و

تنها  %7/36از مهاجران سایر استان های کشور ،به استان خراسان رضوی وارد شده اند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت الگوی فعلی مهاجرت به استان ،درون استانی است.

هم چنین از بین سایر استان ها ،استان تهران ،استان سیستان و بلوچستان و استان
خراسان شمالی به ترتیب با  %3/406 ،%6/84و  %2/946بیشترین میزان مهاجر را به
استان خراسان رضوی داشته و استان های مرکزی ،کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال

بختیاری به ترتیب با  0/023 ، 0/018و  %0/068کمترین میزان مهاجرت را به استان

خراسان رضوی داشته اند .هم چنین باید توجه داشت که از کل مهاجرت هایی که به

تمامی استان های کشور صورت گرفته ،سهم استان خراسان رضوی  %7/365می باشد.

جدول ( )4وضعیت استان های مهاجرفرست به استان خراسان رضوی و شکل ( )8سهم
استان خراسان رضوی از میزان مهاجرت صورت گرفته از هر استان و شکل ( )9وضعیت
مهاجرپذیری استان خراسان رضوی از سایر استان های کشور را نشان می دهد.
جدول )4وضعیت استان های مهاجرفرست به استان خراسان رضوی
جنس و استان محل اقامت قبلی

اقامت فعلی
استان خراسان
رضوی

نسبت مهاجرین وارد شده از
استان های مختلف به استان
خراسان رضوی

جمع

مرد و زن

407680

7/365

5534666

آذربایجان شرقی

1452

0/356

200206

آذربایجان غربی

794

0/195

177376

اردبیل

454

0/111

80052

اصفهان

4001

0/981

296061

البرز

2991

0/734

186873

ایالم

237

0/058

42106

بوشهر

672

0/165

84104
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تهران

27912

6/847

892732

چهارمحال و بختیاری

277

0/068

66010

خراسان جنوبی

8651

2/122

66015

خراسان رضوی

264241

64/82

379262

خراسان شمالی

12012

2/946

76562

خوزستان

4042

0/991

274993

زنجان

391

0/096

66132

سمنان

3744

0/918

47532

سیستان و بلوچستان

13884

3/406

122328

فارس

2534

0/622

350203

قزوین

807

0/198

86878

قم

1861

0/456

53509

کردستان

356

0/087

135056

کرمان

3983

0/977

158979

کرمانشاه

1250

0/307

143963

کهگیلویه و بویراحمد

92

0/023

65641

گلستان

4327

1/061

129197

گیالن

1354

0/332

185234

لرستان

770

0/189

99077

مازندران

3445

0/845

194655

مرکزی

734

0/18

94231

هرمزگان

1992

0/489

100706

همدان

666

0/163

117598

یزد

3142

0/771

65274

خارج از کشور

5109

1/253

102519

اظهارنشده

29503

7/237

393602
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شکل )8سهم استان خراسان رضوی از میزان مهاجرت صورت گرفته از هر استان

شکل )9وضعیت مهاجرپذیری استان خراسان رضوی از سایر استان های کشور
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بررسی نسبت مهاجرین وارد شده به شهرستان های استان به کل مهاجرین شهرستان ها

بررسی وضعیت بین کل مهاجرین وارد شده به شهرستان های استان و میزان مهاجران

وارد شده از درون استان به شهرستان های استان ،نشان دهنده آن است که بخش
اعظم مهاجرانی که به شهرستان های استان خراسان رضوی وارد می شوند ،از درون

استان بوده و از سایر استان های کشور به جز استان تهران ،مهاجرین اندکی به درون

استان وارد می شود .به طوری که براساس نتایج حاصل از تحقیق %75/23 ،از کل
مهاجرت هایی که به شهرستان های استان خراسان رضوی صورت گرفته است ،از

درون استان بوده است .هم چنین نتایج نشان می دهد که تنها دو شهرستان اصلی

استان (مشهد و سبزوار) بیشترین میزان مهاجرت های برون استانی را به خود اختصاص

می دهند ،به طوری که  %45/68از مهاجران شهرستان مشهد و  %41/50از مهاجران

وارد شده به شهرستان سبزوار را ،مهاجران سایر استان های کشور به خود اختصاص

می دهند .هم چنین شهرستان کالت با پذیرش  %89/06از مهاجران درون استان،
بیشترین سهم مهاجرت درون استانی را به خود اختصاص می دهد .به طور کلی می توان

نتیجه گرفت که الگوی کنونی مهاجرت در استان خراسان رضوی ،الگویی درون استانی
است و تنها  %24/76از مهاجرین وارد شده به شهرستان های استان ،از سایر استان های

کشور می باشد .شکل ( )10نسبت مهاجرت های درون استانی به کل مهاجرین وارد شده
به شهرستان های استان و شکل ( )11نسبت مهاجرت درون استانی و برون استانی به
شهرستان های استان خراسان رضوی را نشان می دهد.
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شکل )10نسبت مهاجرت های درون استانی به کل مهاجرین وارد شده به شهرستان های استان

شکل )11نسبت مهاجرت درون استانی و برون استانی به شهرستان های استان خراسان رضوی
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بررسی مدت اقامت مهاجرین وارد شده به شهرستان های استان خراسان رضوی نشان

می دهد که مهاجرینی که یک سال از مدت اقامت آنها در استان می گذرد ،بیشترین

میزان مهاجرین وارد شده به استان و مهاجرینی که پنج سال از مدت اقامت آنها در سطح

شهرستان های استان می گذرد ،کمترین میزان مهاجرین استان را تشکیل می دهند.

هم چنین بررسی وضعیت مهاجرین نشان می دهد مهاجرینی که در شهر مشهد زندگی
می کنند ،در بازه زمانی پنج ساله مورد مطالعه ،سهم بیشتری از مهاجرین را نسبت به

سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده اند .شکل ( )12توزیع زمانی مهاجرین وارد شده

به شهرستان های استان خراسان رضوی را نشان می دهد.

شکل  )12توزیع زمانی مهاجرین وارد شده به شهرستان های استان خراسان رضوی

نتیجه

سابقه مهاجرت به تاریخ عمر بشر بر می گردد .انسان اولیه همواره مهاجرت و

جابه جایی های مکانی را یگانه راهبرد و راه حل گریز از مصائب و مشکالت خود دیده
است .مهاجرت ها دارای علل مختلفی می باشد که با توجه به شرایط مکان و افراد ،این

انگیزه ها و علل متغیر خواهد بود .براین اساس ،در این پژوهش به بررسی و تحلیل الگوی

مهاجرت در استان خراسان رضوی پرداخته شده است .نتایج نهایی تحقیق نشان داد

که الگوی اصلی مهاجرت در استان خراسان رضوی ،الگوی درون استانی است و بیشتر
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مهاجرت های صورت گرفته به استان خراسان رضوی ،ناشی از حرکت های مهاجرتی

افراد در درون استان است (سؤال اول تحقیق) .هم چنین نتایج حاصل از بررسی وضعیت

مهاجرفرستی و مهاجرپذیری استان خراسان رضوی (سؤال دوم و سوم تحقیق) نشان

داد که استان خراسان رضوی با  %6/85از کل حرکت های مهاجرتی کشور در زمینه
مهاجرفرستی ،پس از استان تهران با  ،%16/12در جایگاه دوم قرار دارد .البته باید توجه

داشت از کل مهاجرت های صورت گرفته در استان %6/85 ،میزان مهاجرانی که در طی

دوره پنج ساله مورد مطالعه در درون استان مهاجرت داشته اند ،حدود  %64/82می باشند.

به عبارتی دیگر %64/82 ،از مهاجرت های که استان داشته مهاجرت درون استانی بوده
است و تنها  %35/18از مهاجرت هایی که به استان خراسان رضوی صورت گرفته،

از سایر استان های کشور می باشد .به طور کلی در زمینه مهاجرت های بین استانی

استان های تهران ،سیستان و بلوچستان ،خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب

با میزان مهاجرفرستی  2/946 ،3/4 ، 6/84و  %2/12بیشترین میزان مهاجرفرستی
را به استان خراسان رضوی داشته اند و سه استان مرکزی ،کهکیلویه و بویراحمد و
چهارمحال بختیاری به ترتیب با میزان مهاجرفرستی  0/023 ، 0/018و %0/068

کمترین میزان مهاجرفرستی را به استان خراسان رضوی داشته اند .باید یادآور شد که

سهم مهاجرپذیری استان خراسان رضوی نسبت به کل کشور در طی دوره مورد مطالعه،

 %7/365بوده است .هم چنین بررسی وضعیت مهاجرفرستی استان خراسان رضوی
نسبت به سایر استان های کشور نشان می دهد که این استان پس از خود (%64/82

مهاجرت های صورت گرفته در درون استان) ،بیشترین میزان مهاجرفرستی را به ترتیب

به استان های خراسان جنوبی با  ،%18/61استان خراسان شمالی با  ،%15/26استان

سمنان با  %9/62و استان سیستان و بلوچستان با  %6/75داشته است .هم چنین استان

خراسان رضوی کمترین میزان مهاجرفرستی خود را به ترتیب به استان های کهکیلویه

و بویراحمد با  %0/012و استان کردستان با  %0/019داشته است.

بررسی وضعیت بین کل مهاجرین وارد شده به شهرستان های استان و میزان مهاجران

وارد شده از درون استان به شهرستان های استان ،نشان دهنده آن است که بخش
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اعظم مهاجرانی که به شهرستان های استان خراسان رضوی وارد می شوند ،از درون

استان بوده و از سایر استان های کشور به جز استان تهران ،مهاجرین اندکی به درون

استان وارد می شود .به طوری که بر اساس نتایج حاصل از تحقیق %75/23 ،از کل
مهاجرت هایی که به شهرستان های استان خراسان رضوی صورت گرفته است ،از

درون استان بوده است .هم چنین نتایج نشان می دهد که تنها دو شهرستان اصلی

استان (مشهد و سبزوار) بیشترین میزان مهاجرت های برون استانی را به خود اختصاص

می دهند .به طوری که  %45/68از مهاجران شهرستان مشهد و  %41/5از مهاجران وارد
شده به شهرستان سبزوار را ،مهاجران سایر استان های کشور در برمی گیرد .هم چنین
شهرستان کالت با پذیرش  %89/06از مهاجران درون استان ها ،بیشترین سهم مهاجرت

درون استانی را به خود اختصاص می دهد .از این رو ،می توان نتیجه گرفت که الگوی

کنونی مهاجرت در استان خراسان رضوی ،الگویی درون استانی است و تنها  %24/76از
مهاجرین وارد شده به شهرستان های استان ،از سایر استان های کشور می باشد .به طور

کلی نتایج حاصل از انجام تحقیق نشان داد که الگوی مهاجرت استان خراسان رضوی از

نظریه جذب و دفع روانشتاین پیروی می کند.
پیشنهادها

1 .1بررسی الگوی مهاجرت در درون شهرهای استان ،این امر می تواند به ارائه الگویی
جامع از ساختار مهاجرتی استان و ارائه راهکارهایی برای کنترل مهاجرت در استان
مؤثر باشد؛

2 .2ضرورت تأکید بر مدیریت هماهنگ در شرایط فعلی و پس از آن مدیریت واحد و
یکپارچه در بحث مهاجرین؛

3 .3ساماندهی مهاجران در شهرهای مشهد و سبزوار به منظور جلوگیری از گسترش
حاشیه نشینی و به تبع آن کاهش رفتارهای مجرمانه؛

4 .4ایجاد واحدی مطالعاتی و برنامه ریزی در استانداری به منظور شناخت شرایط
سنی ،جنسی و حرکت های مهاجران در دوره های زمانی مختلف ،به منظور کاهش
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مهاجرت ها از طریق برنامه ریزی بلندمدت؛

5 .5توجه به امکانات و قابلیت های مکانی و جغرافیایی سایر استان های کشور و
شهرستان های استان خراسان رضوی به منظور از بین بردن و یا کاهش عوامل

دافعه در مبدأ؛

6 .6استفاده از ظرفیت شهرهای مرزی استان به منظور تغییر جریان مهاجرتی استان
و سرازیر کردن مهاجران وارد شده به استان به سوی این شهرها ،تا از این طریق
ضمن ایجاد تعادل در پهنه استان ،از ورود مهاجران به شهرهای اصلی استان

هم چون مشهد و سبزوار کاسته شود .به عنوان مثال ،ايجاد بازارچه هاي مرزي در
نقاط مناسب مرزي که اين امر ضمن آن که باعث توجه مهاجرین داخلی به سمت

این شهرها می شود ،در گذر زمان باعث ایجاد تعادل در ساختار سرزمینی و استان

می شود ،هم چنین این امر در افزایش امنیت مناطق مرزی مؤثر خواهد بود؛

7 .7از آن جایی که بیشتر شهرستان های مهاجرفرست درون استان خراسان رضوی،

شهرهای کوچک و متوسط می باشند ،از این رو بهتر است در این نوع شهرستان ها،

بر بخش های اول اقتصادی (بخش کشاورزی ،دامداری ،صنایع دستی و  ) ...تأکید

و برنامه ریزی شود؛

8 .8ضرورت تأکيد بر مديريت هماهنگ در شرایط فعلی و پس از آن مديريت واحد و
يکپارچه در بحث مهاجرين داخلی؛

9 .9از آن جایی که تحصیل یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در مهاجرت استان خراسان

رضوی است ،از این رو پیشنهاد می گردد با ایجاد قطب های علمی در شهرهای

درجه دو و سه استان ،زمینه سرازیر شدن مهاجران داخلی به این شهرها فراهم
گردد ،این امر از افزایش بی رویه جمعیت در شهر مشهد به عنوان کالن شهر اصلی
استان می کاهد و در کاهش سطح جرائم مؤثر است؛

1010انجام پژوهش هاي علمي و دانشگاهی درباره ابعاد مختلف مهاجرت ،از جمله تأثیرات

مهاجرت های داخلی بر امنیت کالن شهرها ،آینده پژوهی اثرات مهاجرت بر امنیت
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی شهرها و کشور.
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 -دادرس ،هوشنگ (" .)1374علل مهاجرت و حاشیه نشینی و رابطه آن با افزایش

جرم" .پایان نامه کارشناسی ارشد انتظامی ،دانشکده فرماندهی و ستاد ،دانشگاه علوم
انتظامی تهران.

 زرقانی ،هادی ( .)1386مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین المللی با تأکید بر کارکردامنیتی  -انتظامی .تهران :دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
 زرقانی ،هادی؛ سجاسی قیداری ،حمداهلل ( .)1393درآمدی بر مهاجرت و امنیت.مشهد :فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی ،دفتر تحقیقات کاربردی.

 -زرقانی ،هادی؛ موسوی ،زهرا (" .)1392مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی".

فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال شانزدهم ،ش ( 59بهار).26-7 :
 -زنجانی ،حبیب اهلل ( .)1380مهاجرت .تهران :سمت.

 سرایی ،محمدحسین؛ حسینی ،مصطفی؛ قنبری ،محمد ( .)1394برنامه ریزی ومدیریت اتباع خارجی در ایران با تأکید بر مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی.

مشهد :پویا اندیش.

 -سمیعی پور ،داود (" .)1391تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای
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و تحوالت نظام شهری (مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)" .پایان نامه کارشناسی

ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم

سبزواری.

 -طیبی نیا ،مهری السادات (" .)1388پیامدهای مهاجرت برای خانوارهای مهاجر به

شهر تهران" .فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ،سال اول ،ش 1

(بهار).164-143 :

 -فخری زاده چنارسوخته ،حسن (" .)1390بررسی عوامل مرتبط با سازگاری

مهاجرین افغانی (مطالعه موردی :شهرک گلشهر مشهد)" .پایان نامه کارشناسی ارشد

جامعه شناسی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز.

 -قرخلو ،مهدی؛ حبیبی ،کیومرث (" .)1385تحلیل مهاجرت در ارتباط با سطح

توسعه یافتگی استان های کشور با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی" .فصلنامه
تحقیقات جغرافیایی ،دوره بيست و يكم ،ش( 2تابستان).83-59 :
 -قیاسی ،محمدحسین؛ حسینی ،مصطفی؛ عین صالحی ،محمدرضا (" .)1393مهاجرت

و راهبردهای کاهش آن (مطالعه موردی :شهر بهاباد)" .فصلنامه دانش انتظامی خراسان
رضوی ،سال ششم ،ش ( 23بهار).20-1 :
 -مرکز آمار ایران (" .)1385سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران"[ .پیوسته] قابل

دسترس در:

http://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/
Item/newifs.aspx?List=97c00882-734c-4417-831a-633d7
95b18ce&RootFolder=&Web=f9aca984-16ee-4860-8c00[bb43c696d32d]1393/11/18
 .)1387( ------ -سالنامه آماری استان خراسان رضوی .مشهد :استانداری خراسان

رضوی.

" .)1390( ------ -سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران"[ .پیوسته] قابل

دسترس در:
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http://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/
Item/newifs.aspx?List=97c00882-734c-4417-831a-633d7
95b18ce&RootFolder=&Web=f9aca984-16ee-4860-8c00bb43c696d32d]1393/11/18[
 کانون فاجعه انسانی با بستر تعامل: "شهرهای جهان آینده.)1381(  اصغر، نظریان-

 جغرافیا، مجموعه مقاالت همایش بین المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا: در."فرهنگی

 دانشگاه: مشهد. به كوشش محمدحسين پاپلي يزدي.بستری برای گفتگوی تمدن ها
.162-151 :فردوسی مشهد؛ مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها
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