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 چکیده
مناطق  نیا یتیهستند که تعادل جمع یاتیو ح کیاستراتژ یکشور مناطق یمرز هایشهرستان

توان و  یمرز هایاز شهرستان یاریمتأسفانه بس کشور دارد. یداخل تیمهم در حفظ امن ینقش
 نیرو هستند. ا روبه ندهیفزا یخود را ندارند و با روند مهاجرفرست تیحفظ جمع لیپتانس

پرداخته است.  نیشهرستان مرزنش 999مهاجرت  هایمؤثر بر شاخص عوامل لیپژوهش به تحل
در فاصله  یسرشمار هایهمهاجرت بر اساس داد راتییپژوهش شامل روند تغ یقلمرو زمان

 یها-آزمون س،یتاپس یلیتحل یاز الگو قیتحق اتیآزمون فرض یاست. برا 9087-85 یها سال
بر اساس نقاط داغ و  ییفضا یالگو ،یعموم موران هایآزمون ون،یو رگرس رسونیپ یمعنادار

لص خا ،یریمهاجرپذ انیپژوهش نشان داد که م جیکالستر استفاده شده است. نتا لیتحل
برقرار  یرابطه مثبت و معنادار نیمرزنش هایمهاجرت، ناخالص مهاجرت و توسعه شهرستان

 هاشهرستان نیمهاجرت ا لصخا راتییدرصد تغ 98از  شیب نییقادر به تب یافتگیاست. توسعه
و خالص مهاجرت  یافتگی-توسعه یرهایمتغ یدووجه سیماتر ایآزمون خوشه نهمچنی. است

در  زین یافتگیمهاجرفرست بوده و از نظر توسعه نیمرزنش هایاً شهرستاننشان داد که عمدت
به  لیتما یتخالص مهاجر زانیسطح توسعه( قرار دارند. م نیتر نییسوم و چهارم )پا هایخوشه

( شتریب یسرد )مهاجر فرست هایلکه ییتجمع فضا که یطور متمرکز شدن در فضا دارد. به
 یو خراسان جنوب المیکرمانشاه، ا ل،یاردب یها استان نیرزنشم یها شهرستان یمتعلق به برخ

 است.

 لیمهاجرت، تحل یفضائ یالگو ن،یمرزنش هایشهرستان ،یافتگیتوسعه: واژگان کلیدی
 .کالستر
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 طرح مسأله

با به پایان رسیدن انتقال اول جمعیتی در بسیاری از نقاط جهان، مهاجرت جایگزین باروری 

عامل اصلی تغییرات جمعیتی شده است. مهاجرت کنونی جمعیت  عنوان ومیر به و مرگ

 ,United Nationsمحصول نحوه توزیع فضایی جمعیت در داخل و بین کشورها است )

ترین شکل مهاجرت در کشورها را باید مهاجرت داخلی از نوع خروج از (. متداول2009

 (.Porumbescu, 2012: 273تر دانست ) یافته یافته به مناطق توسعه مناطق کمتر توسعه

( عدم وجود هماهنگی بین Moshfeq & Hoseini, 2016دهد )مطالعات نشان می

های آمایش  های کالن، میانی و خرد، فقدان اراده سیاسی الزم برای اجرای طرح بخش

ترین موانع  های آمایش سرزمین و توزیع فضایی جمعیت مهم سرزمین و عدم پایش برنامه

نرخ  9بردهای توزیع بهینه جمعیت در ایران بوده است. نمودار عدم موفقیت راه

 9055-85های  های مربوط به سرشماری سالهای کل کشور را بر اساس داده جابجایی

 9919روندی افزایشی داشته و از  9095تا سال  9055دهد. نرخ جابجایی از سال نشان می

رسیده است.  9005-95 های درصد در سال 9012به  9055-65درصد در سرشماری 

که در  طوری های ادوار بعد نرخ جابجایی روند کاهشی داشته است بهازآن در سرشماری پس

درصد رسیده است. اگرچه این نرخ روند کاهشی را نشان  518به  9087-85های  سال

عنوان یکی  دهد که مهاجرت همچنان به دهد اما دالیل متعددی وجود دارد که نشان می می

ترین دلیل این است که در ائل مهم و تأثیرگذار کشور مطرح است. عمدهاز مس

یافته است از  های اخیر طول مدت موردبررسی از ده سال به پنج سال کاهش سرشماری

های منتهی به  شود. در سالتوجهی را شامل می سوی دیگر این نرخ، از نظر کل، تعداد قابل

نفر محل اقامت قبلی خود  407هزار و  849ه طور متوسط سالیان به 9085سرشماری سال 

 اند.را تغییر داده
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 9055-85های  منبع: پردازش بر اساس نتایج سرشماری سال

 های کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور : نرخ جابجایی9شکل 

Figure 1: Movement rate of the whole country in relation to the total 

population of the country 

تواند پیامدهای امنیتی و دفاعی را به عدم تعادل فضایی جمعیت در مناطق مرزنشین می

(. از این نظر مهاجرت جمعیت در مناطق مرزنشین Pinyol, 2012همراه داشته باشد )

های ت داخلی مورد اهمیت و بررسی قرار دارد. بر اساس دادهمهاجرعنوان یکی از مسائل  به

نفر  4710شهرستان مرزی  999شده از  میزان مهاجران خارج 9085سرشماری سال 

اند.  شده ها خارجنفر از این شهرستان 47دیگر به ازای هر هزار نفر تقریباً  عبارت باشد؛ به می

های مرتبط با هر شهرستان مرزنشین منجر به تفاوت در وضعیت مهاجرت ها و دافعهجاذبه

( بیانگر Hataminejad et al.,2012, Meshkini et al., 2019ها شده است. مطالعات ) آن

یافتگی عمدتاً جز های مرزنشین از نظر سطوح توسعهاین مسأله است که شهرستان

های محروم کشور بوده و روندهای مهاجرت داخلی در ایران و تحرکات جمعیتی شهرستان

و سطوح  هاتواند از شاخصهای مرزنشین به مناطق داخلی ایران میاز شهرستان

ها منتج شود. بدین منظور بررسی مهاجرت جمعیت این مناطق یافتگی این شهرستان توسعه

شده است تا ین تحقیق سعی یابد. در ایافتگی اهمیت میهای توسعهدر ارتباط با شاخص

های مرزنشین ایران موردبررسی و های مهاجرت شهرستانهای توسعه بر میزانتأثیر شاخص

های  های مربوط به شاخص نقشه Arc GISافزار  رد. نیز با استفاده از نرمتحلیل قرار گی

اند، درنهایت با استفاده فنون آماری ضریب همبستگی،  شده های تهیه و تحلیل مهاجرت



 

 

 

 

 

 
 

 9911، بهار 88، شماره 72سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 997
 

های مهاجرت  های توسعه و شاخص رگرسیون و تحلیل خوشه روابط آماری بین شاخص

 مورد تحلیل قرار گرفته است.

یافتگی چه های توسعهسخ به سؤاالت زیر طراحی شده است. شاخصاین پژوهش در پا

اند؟ همبستگی فضایی های مرزنشین داشتههای مهاجرت شهرستانارتباطی با شاخص

-های مرزنشین از نظر سطح توسعههای ایران چگونه است؟ شهرستانمهاجرت شهرستان

 گیرند؟ای جای میهای مهاجرتی در چه دستهیافتگی و شاخص

 پیشینه تحقیق

توان در چند دسته اصلی های صورت گرفته در حوزه توسعه و مهاجرت را میپژوهش

 تقسیم نمود.

 ,Bunea, 2012 Varesi & Sarvari, 2005, Tanha & Goliها )برخی از پژوهش

اند. بر اساس نتایج این مطالعات 1( به بررسی نقش توسعه بر روی مهاجرت پرداخته2013

، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص مالیمت، تراکم جاده و نرخ جرم و اندازه جمعیت

یافتگی و مهاجرت و جنایت بر مهاجرت تأثیرگذار بوده است. همچنین میان توسعه

( در پژوهش خود نشان (Tanha & Goli 2013شهرنشینی همبستگی باالیی وجود دارد. 

توسط ابعاد  95، 05های  در سالدرصد از تغییرات مهاجرت داخلی ایران  27دادند که 

مختلف توسعه )اقتصادی، فرهنگی، نیروی انسانی، اشتغال، ارتباطات و مخابرات، بهداشت، 

 شود.درمان و مسکن( تبیین می

Brueckner & Lall,2015, Shateri et al.,2014 ,تعدادی از محققین )

Shafiei,2011 ،Sirkeci et al،2012 Ghasemi,20171. )رت داخلی را علل مهاج

ها نشان داد که عوامل اقتصادی، اند. نتایج این پژوهشموردپژوهش و تحقیق قرار داده

فرهنگی، جمعیت شناختی، طبیعی و کشاورزی، فقدان امنیت مالکیت و کمبود -اجتماعی

مسکن مناسب، ضعف دسترسی به امکانات و خدمات رابطه معناداری با اقدام به مهاجرت 

سرزمینی دارد. همچنین نسبت درآمد استان مقصد به مبدأ، نسبت در داخل مرزهای 

نابرابری استان مقصد به مبدأ، فاصله دو استان، مجاورت دو استان، جمعیت استان مبدأ و 

مقصد، نسبت شاخص کیفیت زندگی در استان مقصد به مبدأ بر روی تصمیم به مهاجرت 

 افراد تأثیرگذار است.

های مرزی ودی نیز به مسأله مهاجرت در شهرستانهای محددر کشورمان پژوهش

( مهاجرت از Kooshafar & Vasegh 2013)های پژوهش اند. بر اساس یافتهپرداخته
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دهد. روند های مرزی به نقاط دیگر امنیت اجتماعی این مناطق را کاهش میشهرستان

شود. جامعه میهای مرزی منجر به ناامنی و کاهش احساس امنیت در مهاجرت از شهرستان

( با موضوع عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاهای Broki & Einali, 2017همچنین پژوهشی )

دهد که چهار متغیر اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و است. نتایج نشان میمرزی انجام شده

اقلیمی بر مهاجرت مناطق مرزنشین چالدران تأثیرگذار بوده و بیشترین دلیل -جغرافیایی

که پایاترین  طوری دهد. بهر روستاهای مرزی را عوامل اقتصادی تشکیل میمهاجرت د

ها، بیشترین تأثیر متغیرها، دو متغیر بیکاری و عدم رضایت از درآمد حاصل از انجام فعالیت

 است. را در امر مهاجرت روستاهای مرزی دهستان چالدارن داشته

، فرهنگی و اقلیمی  ، اجتماعی اردشیری در بررسی خود با عنوان علل عمده اقتصادی

( مهاجرت 9به این نتیجه رسید که  9055-9065استانی در دهه  مهاجرت بین

های ساحلی که دارای ساخت  ( مهاجرت بین استان2جوار بیشتر است. های هم استان بین

گرایی هر استان موجب افزایش  ّ( تمرکز 0شغلی تقریباً مشابهی هستند بیشتر است. 

های  تر به استان های مرزی و محروم ها از استان ( مهاجرت4شود.  آن استان میمهاجرت به 

 (.Ardeshiri & Zahed, 1996برخوردارتر صورت گرفته است )

( به این نتیجه 9065-9005های داخلی کشور در دهه ) نوراللهی در بررسی مهاجرت

د؛ که از این تعداد پیش ان میلیون نفر در کشور اقدام به مهاجرت کرده 019رسیده است که 

اند و  بین استان تهران ساکن شده 2/8اند و حدود  میلیون نفر وارد شهرها شده 916

های بعدی  درصد در رده 9/9و  5/8های خوزستان و اصفهان به ترتیب با  استان

اند. در تحقیق، محقق به این نتیجه رسیده است که مهاجرت در ایران حالت  قرارگرفته

صورت سلسله مراتبی از روستا به شهرهای  ها به د، با این توصیف که مهاجرتپلکانی دار

ها و مرکزی صورت  سوی مراکز استان تر و نیز از مناطق مرزی به کوچک و به شهرهای بزرگ

 (.Norolahi, 1998گیرد ) می

های علمی مختلف باید اذعان داشت طورکلی با بررسی و جستجو در منابع و پایگاه به

وهش حاضر از نظر موضوع جدید بوده و تاکنون پژوهشی با این موضوع بر روی تمامی که پژ

نشده است. از سوی دیگر این پژوهش با یک  های مرزنشین کشورمان انجامشهرستان

فرهنگی، اقتصادی، -های مختلف اجتماعیهای بزرگ، شاخصرویکرد کالن و به کمک داده

ها را مورد تحلیل قرار ؤثر بر مهاجرت این شهرستانکالبدی، امنیتی، آموزشی و بهداشتی م

 داده است.
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 مبانی نظری

ها  های وقوع مهاجرت هستند و تمام آنهای مهاجرت درصدد تبیین علتاگرچه نظریه

کنند؛ اما از مفاهیم، فرضیات و منابع متفاوتی سرانجام برای توضیح یک موضوع تالش می

طورکلی با تغییراتی همراه  و نظریات مرتبط با آن به برند. بحث مهاجرت و توسعهبهره می

 1960و دهه  1950بینانه توسعه طلبانه در دهه  بوده است این نظریات با یک نگاه خوش

های نئومارکسیستی ادامه یافت و با بدبینی 1980و  1970ازآن در دهه  آغاز شد و پس

 (.De Haas, 2010همراه شد ) 2000و  1990تری در دهه  بینانه های خوشسپس با دیدگاه

پردازان توسعه اعتقاددارند که برخی از مناطق به لحاظ توسعه از سایر مناطق نظریه

اند. بر این اساس های مختلفی را برای افراد آن مناطق به وجود آوردهو فرصت پیشی گرفته

رفیت هایی بیش از ظنیروی انسانی انباشته شده در یک منطقه به مناطقی که فرصت

گرداند  رفته را به جامعه بازمی شود و تعادل ازدستافرادش دارد، کشیده می

(Lahsaeizadeh,1989: 179توسعه .)جنوب وجوه  -گرایان مهاجرت را موجب انتقال شمال

 (.De Haas, 2010 :3دانند )یافته می گذاری و تسریع در تغییر جوامع کمتر توسعهسرمایه

هایی است که مهاجرت را در ترین نظریه ک از جمله مهمنظریه اقتصادی نئوکالسی

های دستمزد بین نماید. این تئوری عمدتاً بر تفاوتیافتگی تبیین میچارچوب سطح توسعه

مناطق مختلف تأکید دارد. براساس این تئوری، اختالف دستمزد بین مناطق دلیل اصلی 

اختالفات جغرافیایی در تقاضای  مهاجرت نیروی کار است. این اختالف دستمزدها ناشی از

در  9(. نظریه بازار کار دوگانه2015Porumbescu ,باشد )نیروی کار و عرضه نیروی کار می

تر عمل  چارچوب رویکرد اقتصادی نئوکالسیک نیز بر نیروهایی که در مقیاس بزرگ

رن صنعتی کنند، متمرکز است. این نظریه مهاجرت را با الزامات ساختاری اقتصادهای مد می

دارند دستمزد  تر که کمبود نیروی کار نسبت به سرمایه یافته داند. مناطقی توسعهمرتبط می

که مناطق محرومی که نیروی کار نسبتاً باالیی دارند، دستمزد تعادلی  تعادلی باال، درحالی

(. مهاجرت در این میان نقش مهمی در به تعادل 2007Jennissen , :418کم دارند )

کند این عرضه و تقاضا در مناطق مختلف دارد. نظریه بازار کار دوگانه استدالل می رساندن

 افتد.یافته اتفاق می ها در مناطق کمتر توسعهکه مهاجرت عمدتاً به دلیل محرومیت

کننده مهاجرت توسط استارک  عنوان عامل تعیین همچنین نظریه محرومیت نسبی به

نظریه بر این پایه استوار است که مهاجران بالقوه (. این Stark, 1991: 25مطرح شد )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The dual work market theory 
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کنند که این دسترسی به منابع و امکانات را در جامعه خود با سایر جوامع مقایسه می

های نسبی افراد ها منجر به مهاجرت برای دسترسی به آرزوها و بهبود موقعیتمقایسه

دهند را تشکیل میگیری شود. محرومیت نسبی عنصر مربوطه در فرآیند تصمیم می

(Abreu, 2012: 54 نرخ مهاجرت در مناطقی که دسترسی به منابع ناعادالنه است بیشتر .)

 (.Stark & Bloom, 1985: 175است )

عوامل مؤثر  "توسعه مهاجرت داخلی در کشورهای درحال"همچنین تودارو در کتاب 

ل مهاجرین به دور شدن مهاجرت را عالوه بر عامل اقتصادی در عوامل اجتماعی )شامل می

های اجتماعی و  از فشارهای اجتماعی و ساختارهای سنتی روستایی، عوامل فیزیکی )فاجعه

میر و وسالی و قحطی(، عوامل جمعیتی )شامل کاهش نرخ مرگ جوی نظیر سیل، خشک

ی در جامعه مقصد(، عوامل های باالی رشد جمعیت(، عوامل فرهنگی )روابط گستردهنرخ

های آموزشی شهری و آثار نوگرایانه رادیو، تلویزیون و ونقل سیستم )بهبود حمل ارتباطی

 (.Panahi & Pishroo, 2012: 43کند )سینما( جستجو می

 زیر دو شامل جمعیتی –پیرامون فریدمن هر نظام جغرافیایی  -از دیدگاه نظریه مرکز

 که پیرامون دیگری و است نظام پویای و پیشتاز قلب که مرکز یکی. است فضایی نظام

پذیری نسبت به  سلطه یا و وابستگی حالت در و آورد حساب به نظام بقیه را آن توان می

ای استعماری دانست و به علت  توان رابطه پیرامون را اصوالً می -مرکز قرار دارد. رابطه مرکز

نابرابر در ای  شده منطقه انتقال عوامل اصلی تولید از پیرامون به مرکز یک ساختار قطبی

(. که نتیجه آن فرار Papoliyazdi & Rajabi, 2007: 204گیرد ) طول زمان شکل می

 های مادی و انسانی از پیرامون به مرکز است. سرمایه

بر اساس نظریه فریدمن کشورهای درحال توسعه از نظر مکانی به چهار بخش اساسی 

 : های خاصی است تی دارای ویژگیها از نظر مهاجر شوند، که هرکدام از این بخش تقسیم می

شامل نقاط متمرکز شهری با سطوح باالی فناوری، نیروی کار : ای مناطق هسته .9

متخصص، میزان رشد اقتصادی باال. این مناطق از نظر عملکرد مهاجرتی عموماً دارای موازنه 

 مثبت مهاجرتی هستند.

یش تحت تأثیر مناطق صورت رو به افزا مناطقی که به: مناطق انتقالی رو به باال .2

ای هستند، مهاجرپذیری و استفاده فشرده از منابع و رشد اقتصادی پیوسته از  هسته

 های این مناطق است. ویژگی
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های جدید و  ها آبادی بخشی از مناطق پیرامونی که در آن: مناطق پیشگام در منابع .0

 شده وجود دارد. برداری از منابع تازه کشف بهره

های  به دلیل تهی شده منابع اولیه یا ترک مجموعه: به پایینمناطق انتقالی رو  .4

صنعتی، اقتصادی راکد یا رو به پایین دارند، این مناطق عموماً موازنه مهاجرت منفی دارند 

(Papoliyazdi & Rajabi, 2007.) 

های مربوط به کنند که با توجه به این واقعیت که تئوریمسی و همکاران استدالل می

رآیندهای علی را در سطوح مختلف و متفاوتی از تحلیل فردی، اجتماعی، مهاجرت، ف

پوشانی دارند  کنند لزوماً مخالف یکدیگر نیستند و همخانوادگی و اقتصادی تبیین می

(Massey et al., 1998: 433 این پژوهش نیز در جهت ساختن متغیرهای تحقیق به .)

ع به مسأله تحقیق داشته است. درنتیجه مبانی نظری مختلف توجه داشته و رویکردی جام

فرهنگی، اقتصادی، -در تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق ابعاد متعددی نظیر اجتماعی

یافتگی )متغیر کالبدی، امنیتی، آموزشی و بهداشتی را در ارتباط با ساختن متغیر توسعه

 ایم.مستقل( موردنظر داشته

 روش تحقیق

کنند و بندی میتلف را در سطوح متفاوت سنجش مقولههای مخهای اثباتی واقعیتتبیین

دهند های آماری خاصی پیشنهاد میبرای بررسی ارتباط بین این سطوح، رویه

(Mohammadpour, 2010: 32-47این تحقیق در چارچوب رویکرد اثبات .)  گرایانه و بر

ها مد  گیری آن اساس روش تحقیق کمی انجام شد. اوالً ازآنجاکه سنجش مفاهیم و اندازه

گیری های جمعیت شناختی بهرهنظر است روش تحقیق کمی اولویت دارد. درثانی در روش

های ثانویه مهاجرت که از داده از روش کمی در اولویت است. همچنین ازآنجایی

باشد. پژوهش های ایران استفاده خواهیم نمود روش تحقیق کمی قابل توجیه می شهرستان

های  شهرستانهش تمامی وین پژری اماآجامعه کاربردی است. حاضر از نظر هدف، 

ده بون شهرستا 999ها  اد آنتعدل ین سادر اکه باشد،  می 9085ل سار در کشومرزنشین 

 : ها به دو صورت انجام پذیرفتآوری دادههای جمع روشست. ا

ی مطالب ای و بررسی متون و محتوا ها از طریق مطالعات کتابخانهآوری دادهالف( جمع

 مرتبط با عنوان تحقیق.

های اطالعاتی  های عمومی نفوس و مسکن، بانک های آماری، سرشماریب( از سالنامه

 ی اجتماعی کشور استفاده شده است. ها، گزارش کشوری سنجش سرمایهاستانداری
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 وتحلیل روش تجزیه

شهرستانی مرزی  یافتگی برایشاخص توسعه Topsisدر ابتدا با استفاده از الگوی تحلیلی 

پذیرفتند. مدل تحلیلی  9و  7ای بین یافتگی رتبهکشور ایجاد شد و برحسب سطح توسعه

گیری چندمعیاره است. در این مدل با توجه به فاصله هر های تصمیمتاپسیس یکی از مدل

های ایده آل مثبت و آیده آل منفی هر مؤلفه یک مورد )فاصله هر شهرستان( از حالت

گیرد و بر اساس نمره نهایی کسب شده موارد در بازه بین صفر تا یک قرار میای نمره

های مرزنشین از (. از این طریق شهرستانAkbari & Zahedi, 2009شوند )بندی می رتبه

 بندی شدند.یافتگی دستهنظر سطح توسعه

های مهاجرت داخلی )متغیر وابسته این پژوهش( پس از تهیه برای محاسبه شاخص

افزار  های مهاجرت بین شهرستانی از مرکز آمار ایران، با استفاده از نرمهای خام ماتریسادهد

Matlab های مهاجرت داخلی )میزان مهاجرپذیری، شده و شاخص های نهایی تهیهماتریس

 میزان مهاجر فرستی، میزان خالص مهاجرت، میزان ناخالص مهاجرت( محاسبه گردید.

های فضایی  توانیم برای توصیف ویژگی یی موران را میتحلیل خودهمبستگی فضا

متغیر مهاجرت در کل یک ناحیه به کار ببریم و با استفاده از آن میانگین تفاوت فضایی 

ها  های( مجاور آن ها( فضایی و عوارض )پیکسل مهاجرت را بین تمامی عوارض )پیکسل

ر تحلیل خودهمبستگی فضایی جواری )همسایگی( د که مسأله هم شناسایی کنیم. ازآنجایی

 428های مرزنشین برای تمامی های مهاجرت را عالوه بر شهرستاناهمیت دارد، شاخص

های مرزی را در شهرستان کشور محاسبه نمودیم تا بتوانیم وضعیت مهاجرت شهرستان

ل مقایسه و تحلی Arc GISافزارهای  ده از نرمستفاابا های مرکزی ایران مقایسه با شهرستان

 نماییم.

وتحلیل دو متغیره و چند متغیره مورد بررسی  ها را در دو سطح تجزیه همچنین داده

طور  قرار دادیم. برای بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته و همین

رابطه هر یک از ابعاد متغیر وابسته با یکدیگر از آزمون پیرسون استفاده شد. همچنین برای 

ها و تعیین میزان وابستگی متغیرها  دار نبودن روابط میان آن دار بودن یا معنی نیاثبات مع

 به یکدیگر، از روش رگرسیون دومتغیره استفاده نمودیم.

های مهاجرت و های مرزنشین از نظر شاخصبندی شهرستانمنظور دسته درنهایت به

یا کالستر بر روی ماتریس  ها را به واحدهای مشابه به نام خوشه یافتگی آنمیزان توسعه

ها در این تحقیق این بندی دادهبندی نمودیم. هدف از خوشهچهاروجهی )دومتغیره( دسته

های مرزنشین به یافتگی شهرستانبود که مشاهدات را در بخش مهاجرت و سطوح توسعه
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که مشاهدات هر گروه بیشترین شباهت و  طوری های متجانس تقسیم کنیم، بهگروه

 های مختلف کمترین شباهت را با هم داشته باشند.هات گرومشاهد

-های مهاجرت داخلی میمتغیر وابسته تحقیق حاضر شاخص: متغیر وابسته تحقیق

فرستی، مهاجرپذیری، خالص مهاجرتی و ناخالص مهاجرت باشند که شامل میزان مهاجر

 است.

قه در یک بازه زمانی تعداد کل مهاجران وارد شده به یک منط: میزان مهاجرپذیری

شود. تعداد مهاجران وارد شده به یک مشخص با کل جمعیت مرتبط با آن مقایسه می

 نفر جمعیت است. 9777منطقه به ازاء هر 

=میزان مهاجرپذیری 1000× 

شده به یک منطقه در یک بازه زمانی  تعداد کل مهاجران خارج: میزان مهاجرفرستی

 (.Kazemipour, 2004: 96شود )مرتبط با آن منطقه مقایسه میمشخص با کل جمعیت 

=میزان مهاجرفرستی ×1000 

هایی که در یک دوره  میزان خالص مهاجرت بر اساس تفاوت آن: خالص مهاجرت

-کنند محاسبه میهایی که جمعیت را ترک می پیوندند و آنزمانی خاص به جمعیت می

های درون توان از خارج قسمت تفاضل نرخیک جامعه را میشود. خالص مهاجرت جمعیت 

بر جمعیت میانه سال در هر صد یا هزار نفر جمعیت بدست آورد.  2و برون کوچی 9کوچی

اگر این دو رقم با هم برابر باشند خالص مهاجرت برابر با صفر است. اگر تعداد مهاجران وارد 

ر مثبت و اگر تعداد مهاجران خارج شده شده بیش از مهاجران خارج شده باشند این مقدا

 (.Taghavi, 2008: 128باشد )بیش از مهاجران وارد شده باشند این مقدار منفی می

=خالص مهاجرت 1000× 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. immigration 

2. emigration 
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این شاخص از تعداد کل مهاجران واردشده و : )میزان کل مهاجرت( 9ناخالص مهاجرت

ی تعداد کل جمعیت آن منطقه در میانه شده از یک منطقه در یک دوره زمانی به خارج

 (.5: 9090شود )قاسمی اردهائی و حسینی راد، دوره زمانی مذکور را شامل می

=ناخالص مهاجرت 1000× 

های  یافتگی شهرستانگیری سطح توسعه برای اندازه: متغیرهای مستقل تحقیق

درمانی،  -، اقتصادی، بهداشتیمؤلفه یا شاخص در شش بعد آموزشی 57مرزنشین کشور از 

فرهنگی و امنیتی استفاده شده است. متغیرهای ذکر شده برای -کالبدی، اجتماعی-زیربنایی

 یافتگی، در جدول زیر ارائه شده است.سنجش میزان توسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gross Migration 
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های انتخاب شده برای بررسی توزیع فضایی توسعه پایدار در  ها و معرفه مؤلفه: 9جدول 

 شینهای مرزنشهرستان
Table 1: Components selected to study the spatial distribution of 

sustainable development in border cities 
های توزیع  مؤلفه

 فضایی توسعه
 های مرزنشینشده برای بررسی توزیع فضایی توسعه پایدار در شهرستان معرف انتخاب

ی
زش

مو
ش آ

بخ
 

 دانشگاهی زنان و پیش نرخ دیپلم نرخ باسوادی کل جمعیت

 دانشگاهی مردان نرخ دیپلم و پیش نرخ باسوادی زنان

 نرخ تحصیالت عالی زنان نرخ باسوادی مردان

 نرخ تحصیالت عالی مردان نسبت جنسی باسوادن

 آموز به معلم نسبت دانش نسبت جنسی تحصیالت عالی

 - آموز به کالس نسبت تراکم دانش

ی
اد

ص
اقت

ش 
بخ

 

فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی میزان 

 مردان
 نسبت جنسی جمعیت فعال

میزان فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی 

 زنان
 نسبت جنسی بیکاران

 نسبت جنسی جمعیت شاغل میزان اشتغال مردان

 - میزان اشتغال زنان
ش 

بخ

ی 
شت

دا
به

ی
مان

در
 

 

 تخت ثابت بیمارستان فعال

 لپزشکان شاغ های بهداشت فعال خانه

 کارکنان شاغل نرخ باروری نوجوانان

ی
نای

یرب
و ز

ی 
بد

کال
ش 

بخ
 

 نسبت خانوار در واحد مسکونی
 9درصد واحدهای مسکونی معمولی غیر آپارتمانی دارای 

 متر مربع و کمتر 57خانوار ساکن با مساحت زیر بنای 

 نشین درصد جمعیت حاشیه درصد دسترسی خانوارهای به حمام

 کشی لوله درصد دسترسی خانوارها به آب وارها به برقدرصد دسترسی خان

نوع -درصد واحدهای مسکونی معمولی 

 آجر و آهن یا سنگ و آهن: سازه بنا

نوع سازه -درصد واحدهای مسکونی معمولی غیر آپارتمانی

 خشت و چوب: بنا
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 یافته اعتماد تعمیم مطلوبیت اجتماعی

 های اخالقی رزشا موفقیت مسئولین

 مشارکت اجتماعی احساس عدالت

 بده بستان اجتماعی ارزیابی از آینده امیدوار

 رضایت از زندگی سرمایه اجتماعی

 نشاط اجتماعی تعامل با آشنایان و خانواده

ی
یت

من
ش ا

بخ
 

 فرار دختران قتل عمد

 خودکشی جرائم جنسی

 احساس امنیت سرقت
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 های تحقیق یافته

 های مرزییافتگی در شهرستانسطح توسعه وضعیت

های مرزنشین بر حسب در این پژوهش با استفاده از الگوی تحلیلی تاپسیس شهرستان

یافتگی در اند. در نقشه شماره یک سطح توسعهبندی شدهیافتگی رتبهسطح توسعه

ز استان هایی که عمدتاً جز مراکهای مرزی به تصویر کشیده شده است. شهرستانشهرستان

یافتگی قرار دارند. ها از نظر توسعهباشند در این الگو در رتبه برخورداترین شهرستانمی

اهواز، رامسر، ساری، بندرانزلی، الهیجان، ارومیه، : اند از ها عبارتترین این شهرستان مهم

 بوشهر، رشت و بندرعباس.

د از نظر سطح های مرزنشین که عمدتاً در شرق ایران استقرار دارنشهرستان

شوند. میرجاوه، های مرزنشین ایران محسوب میترین شهرستانیافتگی از محروم توسعه

سرباز، مهرستان، هیرمند، قصرقند، سیب وسوران، ثالث باباجانی و رازوجرگالن از جمله 

 باشند.های محروم مرزنشین میترین شهرستان مهم

 

 9910-12های مرزی، ح شهرستانیافتگی در سط: پراکندگی سطح توسعه9شکل 
Figure 1: Distribution of the level of development in the border cities, 

2011-2016 
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 های مرزنشین کشورمقایسه میزان خالص مهاجرتی در بین شهرستان

دهد نشان می 9085های مهاجرپذیر و مهاجرفرست مرزی کشور در سال وضعیت شهرستان

(. تقریباً 2باشند )نقشه شماره های مرزنشین ایران مهاجرفرست میانکه عمده شهرست

های مرزنشین شرقی و شمال شرقی ایران مهاجر فرست هستند. در این تمامی شهرستان

فارس و دریای عمان به دلیل  های نوارهای ساحلی دریای خزر، خلیجمیان عمدتاً شهرستان

های مرزنشین پتروشیمی جز شهرستان های طبیعی و توسعه تجهیزات نفتی وجاذبه

های مرزنشین غربی کشور مانند جوانرود، مهران، باشند. برخی از شهرستانمهاجرپذیر می

های مرزی و گذرگاه بودن مرزی با کشور مریوان، بانه و قصرشیرین به دلیل وجود بازارچه

ها ایجاد کرده ستانهایی را برای مهاجرت به این شهرعراق و امر گردشگری مذهبی جذابیت

 است.

 

 9910-12های مهاجرپذیر و مهاجرفرست مرزی، : پراکندگی شهرستان7شکل 
Figure 2: Distribution of migrant-sender and migrant-receiver border 

cities, 2011-2016 
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( شاخص 9طور که از نتایج حاصل از آزمون خودهمبستگی سراسری پیداست )شکل  همان
ها است. یافته 99120آن برابر با  Zو میزان  717779و میزان معناداری آن  7100ن مورا

های ایران درصد میزان خالص مهاجرت شهرستان 88نشان از آن دارد که با سطح اطمینان 
اند. به این معنا که میزان خالص  شده ای توزیع دارای ساختار فضایی بوده و به شکل خوشه

که تجمع فضایی  طوری کز شدن یا خوشه شدن در فضا دارد بهمهاجرت تمایل به متمر
های مرکزی نظیر تهران،  های استان های داغ )مهاجرپذیری بیشتر( متعلق به شهرستان لکه

های مازندران، البرز، سمنان، زنجان و مرکزی و اصفهان و بوشهر قزوین برخی از شهرستان
مهاجر فرستی بیشتر( متعلق به برخی های سرد )است و از طرف دیگر تجمع فضایی لکه

 (.0های اردبیل، کرمانشاه، ایالم، خراسان جنوبی است )نقشه  های مرزنشین استان شهرستان

 

های : خود همبستگی سراسری الگوی میزان خالص مهاجرتی در سطح شهرستان9شکل 

 9910-12کشور،
Figure 3: Global Moran's index of net immigration rate in Iran's cities, 

2011-2016 
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های  های کشور بر اساس متد نقطه: الگوی فضائی میزان خالص مهاجرتی شهرستان4شکل 

 (Hot Spot)،95-1390داغ 
Figure 4: Spatial model of the net migration rate of the Iran's cities 

based on the hotspot method, 2011-2016 

 های مرزیاجرفرستی در بین شهرستانمقایسه میزان مه

های سربیشه، زابل، قصرشیرین، کالت، شود شهرستانمشاهده می 4طور که در نقشه  همان

های کشور گرمی، سروآباد و قوچان بیشترین میزان مهاجر فرستی را در میان شهرستان

ایران رخ های جنوب شرقی اند. کمترین میزان مهاجرفرستی نیز در شهرستانتجربه کرده

ی داده است. هامون، نیمروز، هیرمند، سرباز، مهرستان، سیب وسوران و قصرقند از جمله

ها همگی جزء ها با کمترین میزان مهاجر فرستی هستند. این شهرستانترین شهرستان مهم

فرستی استان سیستان و بلوچستان هستند. بدین ترتیب بیشترین میزان مهاجر

های خراسان شمالی، خراسان رضوی،  ا باید مربوط به استانهای مرزنشین ر شهرستان

 خراسان جنوبی، کرمانشاه، ایالم و اردبیل دانست.
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 9910-12های مرزی، : پراکندگی میزان مهاجرفرستی شهرستان2شکل 
Figure 5: Dispersion of emigration rate in border cities, 2011-2016 

( شاخص 2از آزمون خودهمبستگی سراسری پیداست )شکل  طور که از نتایج حاصل همان

ها نشان است. یافته 94195آن برابر با  Zو میزان  71779و میزان معناداری آن  7126موران 

های ایران درصد میزان خام مهاجرپذیری شهرستان 88از آن دارد که با سطح اطمینان 

های داغ  اند. تجمع فضایی نقطه دهش ای توزیع دارای ساختار فضایی بوده و به شکل خوشه

های کرمانشاه، ایالم و  های مرزنشین استان )باالترین دافعه مهاجرتی( متعلق به شهرستان

های استان آذربایجان غربی، شرق استان مازندران خراسان جنوبی است. برخی از شهرستان

تی( متعلق به ترین مهاجرفرسهای سرد )پایینو سیستان و بلوچستان تجمع فضایی لکه

(. البته این در استان سیستان و بلوچستان به معنی دافعه پایین جامعه 5هاست )نقشه  آن

ها و بعد مبدأ نبوده و تا حد زیادی مرتبط به مسأله اشباع مهاجرت در این شهرستان

 باشد.مسافت طوالنی این استان با مناطق مرکزی کشور می
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های کشور ی میزان مهاجرفرستی در سطح شهرستان: خود همبستگی سراسری الگو6شکل 

 9910-12در دوره 
Figure 6: Global Moran's index of emigration rate in Iran's cities, 2011-

2016 
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های داغ  های کشور بر اساس متد نقطه: الگوی فضائی میزان مهاجرفرستی شهرستان2شکل 

Hot Spot)،95-1390) 
Figure 7: Spatial model of the emigration rate of the Iran's cities based 

on the hotspot method, 2011-2016 

 های مرزیمقایسه میزان مهاجرپذیری در بین شهرستان

های مرزی شادگان، سرباز، قصرقند، شود شهرستانمشاهده می 6طور که در نقشه  همان

سراوان و هویزه کمترین میزان  سیب و سوران، دشت آزادگان، هیرمند، مهرستان،

ترین سطح قرار ها از نظر جاذبه مهاجرتی در پایینمهاجرپذیری را دارند. این شهرستان

بندی مهاجرپذیری کمتری دارند. در های مرزنشین در این دستهی شهرستاندارند. عمده

کنارک،  های قصرشیرین، کنگان، ابوموسی، بندرلنگه، رشت، بندرانزلی،مقابل شهرستان

اند بیشترین میزان مهاجرپذیری را های مهاجرتی توانستهبندرعباس و بوشهر به دلیل جاذبه

پذیری ظرفیت پذیرش ها یا مرکز استان بوده و از نظر مهاجرداشته باشند. این شهرستان

باشند )ابوموسی، کنگان، بندرلنگه و هایی خاصی میمهاجر را داشته یا جز شهرستان

با توسعه برونزا و در جهت توسعه میادین نفتی، گازی، پتروشیمی و توسعه  کنارک( که

 اند.سواحل مکران مورد توجه قرار گرفته
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 9910-12های مرزی،: میزان مهاجرپذیری شهرستان8شکل 
Figure 8: Immigration rate of border cities, 2011-2016 

( شاخص 0ستگی سراسری پیداست )شکل طور که از نتایج حاصل از آزمون خودهمب همان

ها نشان  است. یافته 96198آن برابر با  Zو میزان  71779و میزان معناداری آن  7128موران 

های ایران درصد میزان خام مهاجرپذیری شهرستان 88از آن دارد که با سطح اطمینان 

عنا که میزان اند. به این م شده ای توزیع دارای ساختار فضایی بوده و به شکل خوشه

طوری که تجمع فضایی  مهاجرپذیری تمایل به متمرکز شدن یا خوشه شدن در فضا دارد. به

های تهران، قزوین،  های استان های داغ )باالترین جاذبه مهاجرتی( متعلق به شهرستانلکه

ترین جاذبه  های سرد )پاییناصفهان و هرمزگان است و از طرف دیگر تجمع فضایی لکه

های غرب و شمال غرب و جنوب شرق کشور یعنی در  ( متعلق شهرستانمهاجرتی

 (.0های سیستان و بلوچستان، کرمان و آذربایجان غربی، خوزستان است )نقشه  استان
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های خود همبستگی سراسری الگوی میزان خام مهاجرپذیری در سطح شهرستان :1شکل 

 9910-12کشور در دوره 
Figure 9: Global Moran's index of Immigration rate in Iran's cities, 

2011-2016 
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های داغ  های کشور بر اساس متد نقطه: الگوی فضائی میزان مهاجرپذیری شهرستان90شکل 

(Hot Spot) (95-1390) 
Figure 10: Spatial model of the Immigration rate of the Iran's cities 

based on the hotspot method, 2011-2016 

 های مرزیمقایسه میزان ناخالص مهاجرت در بین شهرستان

ازاین اشاره شد میزان ناخالص مهاجرت از مجموع تعداد مهاجرفرستاده  که پیش چنان آن

نوعی  آید. این شاخص بهسال سرشماری به دست می شده و وارد شده بر روی جمعیت میانه

های دهد. شهرستانی مرزنشین نشان میهاحجم تحرکات جمعیتی را در بین شهرستان

ابوموسی، قصرشیرین، سربیشه، کنگان، زابل و بوشهر بیشترین حجم تحرکات جمعیتی را 

اند. از سوی دیگر تجربه کرده 9085های مرزنشین در سرشماری در میان شهرستان

ه های هامون، نیمروز، هیرمند، سرباز، مهرستان، سیب و سوران و قصرقند کشهرستان

هایی هستند ترین شهرستان همگی جزء استان سیستان و بلوچستان هستند از جمله مهم

های مهاجرت در این ها بسیار پایین است. از سویی جاذبه که حجم تحرکات جمعیتی در آن

ها ها برای مهاجرت به آن بسیار کم است و از سوی دیگر جمعیت این شهرستانشهرستان
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-های دیگر می ها و استانکمتری به مهاجرت به سایر شهرستان به دلیل بعد مسافت اقدام

 (.9کنند )نقشه 

 

 9910-12های مرزی،: میزان ناخالص مهاجرت شهرستان99شکل 
Figure 11: Gross Migration rate of border cities, 2011-2016 

ان ( شاخص مور4طور که از نتایج آزمون خودهمبستگی سراسری پیداست )شکل  همان

ها نشان از است. یافته 90199آن برابر با  Zو میزان  717779و میزان معناداری آن  7124

های ایران دارای درصد میزان ناخالص مهاجرت شهرستان 88آن دارد که با سطح اطمینان 

اند. به این معنا که میزان ناخالص  شده ای توزیع ساختار فضایی بوده و به شکل خوشه

که تجمع فضایی  طوری ه متمرکز شدن یا خوشه شدن در فضا دارد بهمهاجرتی تمایل ب

های مرکزی تهران،  های استان های داغ )تحرکات جمعیتی بیشتر( متعلق به شهرستان لکه

های مازندران، البرز، سمنان، زنجان، مرکزی، کرمانشاه و ایالم، قزوین برخی از شهرستان

های سرد )تحرکات دیگر تجمع فضایی لکهخراسان جنوبی و هرمزگان است؛ و از طرف 
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های آذربایجان غربی،  های مرزنشین استان جمعیتی پایین( متعلق به برخی شهرستان

 (.8خوزستان و شرق دریای مازندران است )نقشه 

 

های : خود همبستگی سراسری الگوی میزان ناخالص مهاجرتی در سطح شهرستان97شکل 

 9910-12کشور،
Figure 12: Global Moran's index of Gross Migration rate in Iran's 

cities, 2011-2016 
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های  های کشور بر اساس متد نقطه: الگوی فضائی میزان ناخالص مهاجرت شهرستان99شکل 

 (Hot Spot 95-1390) داغ
Figure 13: Spatial model of the Gross Migration rate of the Iran's cities 

based on the hotspot method, 2011-2016 

 های استنباطی تحقیق یافته

وتحلیل دو متغیره و چند متغیره مورد بررسی قرار  ها در دو سطح تجزیه در این قسمت داده

داری روابط میان متغیرهای مستقل  گیرند. در سطح دو متغیره، ما به دنبال بررسی معنا می

ه هر یک از ابعاد متغیر وابسته با یکدیگر هستیم. برای طور رابط با متغیرهای وابسته و همین

دار نبودن روابط  دار بودن یا معنا بررسی چگونگی روابط دومتغیره و همچنین اثبات معنا

ها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. در سطح چند متغیره برای  میان آن

دار بودن یا  وابسته و اثبات معنا وتحلیل روابط میان متغیرهای مستقل با متغیر تجزیه

ها به یکدیگر، از روش  ها و تعیین میزان وابستگی آن دار نبودن روابط میان آن معنا

 شده است. رگرسیون دومتغیره استفاده

های مرزی آماده و یافتگی شهرستانهای مربوط به سنجش توسعهازآن که داده پس

های مربوط به تاپسیس محاسبه شد، دادهها از طریق تکنیک  یافتگی آنمیزان توسعه
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ها نیز محاسبه و برای سنجش ارتباط این متغیرها از آزمون همبستگی مهاجرت شهرستان

 استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون: 7جدول 
Table 2: Pearson correlation test results 

 
میزان 

 یمهاجرپذیر

میزان 

 مهاجرفرستی

میزان 

خالص 

 مهاجرت

میزان 

ناخالص 

 مهاجرت

میزان 

-توسعه

 یافتگی

میزان 

 مهاجرپذیری

Pearson 

Correlation 
1 0.267

**
 0.806

**
 0.887

**
 0.430

**
 

Sig. (2-tailed)  0.03 0.000 0.000 0.000 

N 118 118 118 118 118 

میزان 

 مهاجرفرستی

Pearson 

Correlation 
0.267

**
 1 0.355-

**
 0.682

**
 0.237- 

Sig. (2-tailed) 0.003  0.000 0.000 0.000 

N 118 118 118 118 118 

میزان خالص 

 مهاجرت

Pearson 

Correlation 
0.806

**
 0.335-

**
 1 0.442

**
 0.440

**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  0.000 0.000 

N 118 118 118 118 118 

میزان 

ناخالص 

 رتمهاج

Pearson 

Correlation 
0.877

**
 0.682

**
 0.443

**
 1 0.308

**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000  0.001 

N 118 118 118 118 118 

میزان 

 یافتگیتوسعه

Pearson 

Correlation 
0.430

**
 0.237- 0.440

**
 0.308

**
 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.005 0.000 0.000  

N 118 118 118 118 118 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

یافتگی با میزان مهاجرپذیری، شود، میزان توسعهطور که در جدول باال مشاهده می همان

میزان خالص مهاجرت و میزان ناخالص مهاجرت رابطه مثبت و معنادار دارد، به این معنی 

های مرزی باالتر باشد، میزان مهاجرپذیری و میزان رستانیافتگی در شهکه هرچه توسعه

خالص مهاجرت و میزان ناخالص مهاجرت نیز باالتر بوده است. در مقابل میزان 
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یافتگی با میزان مهاجرفرستی رابطه معکوس و معنادار داشته است. به این معنی که  توسعه

ها نیز  ، میزان مهاجرفرستی آنهای مرزی باالتر باشدیافتگی شهرستانهرچه میزان توسعه

 کمتر بوده است.

های پیشین بر یافتگی و مهاجرت و تأکید پژوهشبه دلیل ارتباط تنگاتنگ توسعه

یافتگی بر تحرکات جمعیتی و مهاجرت از آزمون رگرسیون دو تأثیرگذاری میزان توسعه

مهاجرتی های یافتگی بر شاخصمتغیره استفاده شده تا میزان تأثیرگذاری توسعه

 های مرزی مشخص شود.شهرستان

های مهاجرت در یافتگی بر شاخصتحلیل رگرسیون دو متغیره تأثیر توسعه: 9جدول 

 های مرزیشهرستان
Table 3: Bivariate Regression Analysis of the Impact of Development on 

Migration Indicators in Border Cities 

 فرضیه
متغیرهای 

 مستقل

تغیر م

 وابسته
 Rهمبستگی

واریانس 

تبیین 

شده 
2R 

 Fآماره 

سطح 

معناداری 
F 

B 
 استاندارد

آماره 
T 

سطح 

داری  معنی
T 

 یافتگی توسعه 9
میزان مهاجر 

 پذیری
0.430 0.185 26.293 0.000 0.430 5.128 0.000 

 یافتگیتوسعه 2
میزان 

 مهاجرفرستی
-0.237 0.056 14.162 0.007 -0.237 

-

3.402 
0.007 

 یافتگیتوسعه 0
میزان خالص 

 مهاجرت
0.440 0.193 27.810 0.000 0.440 5.726 0.000 

 یافتگیتوسعه 4

میزان 

ناخالص 

 مهاجرت
0.308 0.095 12.174 0.001 0.308 3.49 0.001 

معناداری یک درصد و با دهد که در سطح نشان می 0دیگر، نتایج حاصل از جدول  عبارت به

یافتگی یک شهرستان باالتر باشد، میزان درصد اطمینان، هرچه سطح توسعه 88

یافتگی مهاجرپذیری آن نیز بیشتر است. به ازای هر یک واحد افزایش در میزان توسعه

توان یابد بنابراین میواحد به میزان مهاجرپذیری شهرستان افزایش می 71407شهرستان، 

های مرزی دارد. یافتگی نقشی مستقیم بر میزان مهاجرپذیری شهرستانوسعهگفت که ت

 یافتگی در نمونه موردتوان اذعان داشت که متغیر توسعهدرصد می 88همچنین با اطمینان 
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-مطالعه تبیین می ها مورددرصد میزان مهاجرپذیری را در بین شهرستان 98بررسی حدود 

دار است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که هرچه سطح کند و این تأثیر افزایشی و معنا

تر است. به ازای هر یافتگی یک شهرستان باالتر باشد، میزان مهاجرفرستی آن پایینتوسعه

واحد از میزان مهاجرفرستی  -71200یافتگی شهرستان، یک واحد افزایش در میزان توسعه

یافتگی تأثیری معکوس بر که توسعه توان گفتشود؛ بنابراین میها کاسته میشهرستان

 های مرزی دارد.میزان مهاجرفرستی شهرستان

درصد  98یافتگی و خالص مهاجرت باید گفت که بیش از در زمینه ارتباط میان توسعه

درصد اطمینان  88شود. با یافتگی تبیین میاز تغییرات متغیر خالص مهاجرت توسط توسعه

یافتگی یک شهرستان باالتر باشد، میزان خالص هتوان گفت که هرچه سطح توسعمی

های باالتری از سطح هایی که میزانمهاجرت آن نیز بیشتر است و اکثر شهرستان

 شوند.اند، خالص مهاجرتی مثبتی داشته و مهاجرپذیر محسوب مییافتگی را داشته توسعه

فتگی تحرکات یاهای تحقیق گواه این واقعیت است که با افزایش سطح توسعهیافته

درصد اطمینان، هرچه  88جمعیتی )ناخالص مهاجرت( روندی افزایشی خواهد داشت. با 

یافتگی یک شهرستان باالتر باشد، میزان ناخالص مهاجرت آن نیز بیشتر است. سطح توسعه

واحد به میزان ناخالص  71079یافتگی شهرستان، به ازای هر واحد افزایش در میزان توسعه

یافتگی نقشی مستقیم توان گفت که توسعهیابد. درنتیجه میستان افزایش میمهاجرت شهر

 های مرزی دارد.بر میزان ناخالص مهاجرت شهرستان

 اینتایج آزمون تحلیل خوشه

های پژوهش از تکنیک در این پژوهش نیز عالوه بر تحلیل فضایی و استنباطی یافته

شین کشور در زمینه مهاجرت و های مرزنبندی شهرستانبندی برای دسته خوشه

های چهاروجهی )دو ها در قالب ماتریسبندییافتگی استفاده شده است. این خوشه توسعه

بندی عناصر است و ارتباط بندی صرفاً دستهمتغیره( آورده شده است. هدف آزمون خوشه

پژوهش در ها و از سوی دیگر با اثبات روابط بین متغیرهای این  بین متغیرها و چرایی آن

های دومتغیره برای بررسی اشتراکات بخش آزمون همبستگی تأیید شده است. این ماتریس

های مجزای ابعاد توسعه و مهاجرپذیری و خالص مهاجرت است. در ابتدا نتایج  بندیخوشه

شود و صورت جداگانه آورده می برای هر متغیر به k-samplesبندی به روش آزمون خوشه

بندی ابعاد مختلف توسعه و مهاجرت در قالب های خوشهلفیق نتایج آزموندر ادامه با ت

های دومتغیره هرکدام از محور عمودی ابعاد توسعه شود. در ماتریسهایی آورده میماتریس
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شده است و برحسب  بندی و محور افقی مهاجرت است که هرکدام از محورها چهارگانه درجه

هایی که دارای ترتیب که شهرستان این اند؛ بهکیب شدهبندی مجزا، با هم تر نتایج خوشه

مثال دارای وضعیت باالترین در  عنوان بندی مجزا هستند، بهوضعیت مشترک در دو خوشه

 گیرند.یافتگی و مهاجرپذیری در چارک اول قرار میبندی توسعههر خوشه
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 یافتگی و مهاجرپذیریبندی دومتغیره توسعه نتایج آزمون خوشه

 یافتگی و مهاجرپذیریای ماتریس دووجهی متغیرهای توسعهآزمون خوشه: 9ریس مات
Matrix 1: Cluster analysis of the two-dimensional matrix of variables of 

development and immigration 

  

 توسعه
  یافتگی 

چالوس 
رودسر جلفا 

آباد  عباس
نوشهر 
اردبیل 

 محمودآباد

ابوموسی 
بجنورد 

الم ای
بابلسر 
لنگرود 

 قشم

2 

ماهشهر زاهدان آبادان تنکابن خرمشهر 
کنار چابهار  گنبدکاووس نور فریدون

 بهشهر

 جویبار
 

 رامسر

بوشهر 
بندرعباس 
بندرانزلی 

رشت 
 الهیجان

 ارومیه ساری اهواز 1
 

 مهاجرت
 پذیری 

2 1 
 

3 4 

زابل دهلران 
 مریوان

 
کنگان 
پارسیان 
بندرلنگه 

مهران قصر 
 شیرین

 
 

3 

قوچان درگز نهبندان پاوه شیروان 
آباد گیالن  سرخس کالت گرمی پارس

شهر سرپل  غرب پیله سوار مشکین
ذهاب سقز شوش ترکمن ماسال بندرگز 

دیر رضوانشهر ماکو دشتی جوانرود 
جام تنگستان مانه و  گناوه نمین تربت

سملقان دیلم بانه هندیجان سلماس 
نکا جاسک خدافرین میناب گلوگاه 

ی خاف خمیر طوالش اشنویه خو
 میاندرود

سردشت سیریک 
  شادگان هویزه

 4 کنارک سربیشه

فاروج ثالث باباجانی درمیان تایباد 
زیرکوه پلدشت پیرانشهر خاش زهک 

 آق قال نیمروز

قصرقند سیب و سوران 
مهرستان سرباز 

هیرمند هامون دشت 
آزادگان میرجاوه 
سراوان گمیشان 

تپه رازوجرگالن  مراوه
 لدرانچا
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های نپذیری شهرستایافتگی و مهاجرتبر اساس ماتریس دووجهی متغیرهای توسعه

یافتگی باالتر و عمدتاً مراکز استان بیشترین مهاجرپذیری را مرزنشین با سطوح توسعه

هایی مرزنشین بوشهر، بندرعباس، بندرانزلی، رشت و الهیجان با کنند. شهرستانتجربه می

گیرند. از خوشه اول از نظر مهاجرپذیری نیز در خوشه اول جای می یافتگیسطح توسعه

هایی قصرقند، سیب و سوران، مهرستان و سرباز با کمترین سطح از سویی دیگر شهرستان

باشند. در های مرزنشین را دارا میپذیری در میان شهرستانترین مهاجریافتگی کمتوسعه

در  4و  0یافتگی رغم سطح توسعه د که علیهایی خاصی وجود دارناین میان شهرستان

های کنارک، کنگان، پارسیان، بندرلنگه خوشه اول مهاجرپذیری قرار دارند. شهرستان

واسطه توسعه برونزا و استقرار تجهیزات نفتی و  ها هستند که بهازجمله این شهرستان

 است. ها ایجاد کردههایی را برای مهاجرت به این شهرستان پتروشیمی جاذبه

رغم  های مهران و قصرشیرین این است که علیتوجه در مورد شهرستان نکته قابل

های مهاجرپذیر محسوب پذیری یکی از شهرستانیافتگی سطح سوم در زمینه مهاجرتوسعه

شود. در سالیان اخیر با افزایش زائرین اربعین و افزایش گردشگران مذهبی و عبور می

ها برای ارائه خدمات پذیری این شهرستانخسروی زمینه مهاجر زائرین از مرزهای مهران و

ها و تحرکات به زائرین فراهم شده است. همچنین به دلیل نظامی بودن این شهرستان

 جمعیتی افراد نظامی و پایانه بودن مرزی در چارک مهاجرپذیری اول قرار دارند.

یافتگی قرار وشه اول توسعهرغم اینکه در خ های ساری، ارومیه و اهواز علیشهرستان

اند. در توجیه این مسأله باید عنوان دارند اما از نظر مهاجرپذیری در خوشه سوم واقع شده

داشت که اهواز، ساری و ارومیه از نظر مهاجرپذیری به یک مرحله اشباع رسیده و در 

رسد میاند. به نظر جمعیت زیادی را در خود پذیرفته 9085های پیش از سرشماری  سال

ها برای پذیرفتن مهاجر کاسته  های آنها از جاذبهحضور مهاجران بسیار در این شهرستان

 است.

 یافتگی و خالص مهاجرتبندی دومتغیره توسعه نتایج آزمون خوشه

یافتگی و خالص مهاجرت ماتریس مناسبی جهت تحلیل های توسعهماتریس تلفیقی خوشه
ازاین اشاره شد خالص مهاجرت از تفاضل مهاجرپذیری و  طور که پیش تواند باشد. همانمی

یافتگی ای ماتریس دووجهی متغیرهای توسعهشود. آزمون خوشهمهاجرفرستی محاسبه می
باشد. این بدان چهارم پایانی ماتریس می ها در یکو خالص مهاجرت نیز نشانگر تجمع استان

-ت هم هستند از نظر توسعههای مرزنشین که مهاجرفرسمعناست که عمدتاً شهرستان
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ترین سطح توسعه( قرار دارند. در این میان  های سوم و چهارم )پایین یافتگی نیز در خوشه
ابوموسی، کنگان، بندرلنگه و کنارک به دلیل توسعه برونزا و استقرار تجهیزات نفتی و 

 پتروشیمی و توسعه سواحل مکران دارای جاذبه برای جذب جمعیت هستند.

 یافتگی و خالص مهاجرتای ماتریس دو وجهی متغیرهای توسعه آزمون خوشه: 7ماتریس 
Matrix 2: Cluster analysis of the two-dimensional matrix of 

development and net migration 

 

 توسعه

  یافتگی

ایالم بابلسر لنگرود 
آستانه اشرفیه قشم 

آباد  جلفا عباس
نوشهر اردبیل 

تنکابن محمودآباد 
کنار  نور فریدون
 چابهار

 2 ابوموسی

عسلویه بجنورد چالوس رودسر آبادان 
بندرماهشهر خرمشهر آستارا 
 گنبدکاووس بهشهر جویبار

 

بوشهر بند عباس 
بندرانزلی الهیجان 
 ارومیه ساری رشت

 رامسر اهواز 1 
 

خالص 

 مهاجرت

2 1 
 

3 4 

مهران پارسیان 
مریوان دیر جوانرود 
تنگستان بانه نکا 

 اسکج

کنگان 
بندرلن
 گه

3 

دهلران درگز قوچان نهبندان پاوه 
شیروان سرخس پارس آّباد گیالنغرب 
پیله سوار مشکین شهر سرپل ذهاب 

سقز شوش ترکمن ماسال بندگز 
رضوانشهر ماکو گناوه نمین تربت جام 

مانه و سملقان هندیجان سلماس 
خدافرین میناب گلوگاه خوی خمیر 

رود سردشت طوالش اشنویه میاند
 سیریک شادگان هویزه

زابل 
گرمی 
 کالت

 

پیرانشهر هامون 
 نیمروز

 4 کنارک

فاروج ثالث باباجانی درمیان تایباد 
زیرکوه چالدران پلدشت خاش 

زاروجرگالن مراوه تپه زهک آق قال 
گمیشان سراوان میرجاوه هیرمند سرباز 

 مهرستان سیب و سوران قصرقند

سربیشه 
 سروآباد
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 گیری یجهبحث و نت

های انسان به نابرابری، تغییر محل زندگی یا مهاجرت بوده است. همواره یکی از واکنش

ها ایران توزیع شده است و در برخی از یافتگی به صورتی نامتوازن بین شهرستانتوسعه

های مرزی ایران شاهد نابرابری شدیدتری هستیم. از سوی دیگر در زمینه شهرستان

هایی مشاهده شد که بررسی تحرکات های مرزی نیز دادهشهرستان های مهاجرتیشاخص

ها نیازمند یافتگی این شهرستانهای مرزی در ارتباط سطح توسعهجمعیتی شهرستان

 تحقیق و پژوهش بود.

یافتگی با میزان مهاجرپذیری و نتایج این پژوهش نشان داد که بین سطح توسعه

دار وجود دارد و  هاجرت رابطه مثبت و معنیمیزان خالص مهاجرت و میزان ناخالص م

ها شده و مهاجران را جذب این یافتگی سبب ایجاد جاذبه برای شهرستانتوسعه

یافتگی و میزان مهاجرفرستی رابطه منفی کند. در مقابل، بین میزان توسعهها می شهرستان

های با پژوهشهای پژوهش را باید داری مشاهده شد. نتایج این بخش از یافته و معنی

 Varesi & Sarvari, 2005 ،Shafiei,2011 ،Gasemi et al.,2017 ،Sirkeci etپیشین )

al.,2012، Keijzer et al., 2016.دارای اشتراکاتی دانست ) 

بندی ملموس توان دستههای مرزی میای شهرستانتر به الگوی خوشهبا نگاهی دقیق

تر با وجود مشاهده رابطه همبستگی و رگرسیون ادهها ارائه کرد؛ به بیان س و مشخصی از آن

های توان یک نسخه مشابه را برای همه شهرستانیافتگی و مهاجرت، نمیمثبت بین توسعه

تری از الگوهای مهاجرت در های مشخصبندیجهت دسته مرزی تجویز کرد. ازاین

 ها استخراج شد.شهرستان

ها مهاجرپذیر  و درصد معدودی از آن های مرزی، مهاجرفرست بودهاکثر شهرستان

های بزرگ و توان به شهرستانهای مهاجرپذیر میاند. از بین تعداد قلیل شهرستانبوده

مرکز استان )مانند رشت، بندرعباس، بوشهر و ارومیه...( اشاره کرد که در کنار مهاجرپذیر 

ر این دسته از یافتگی نیز هستند. عالوه بتوجهی از توسعه بودن داری سطح قابل

های مرزنشین کنگان، ابوموسی، بندرلنگه و کنارک به دلیل توسعه ها، شهرستان شهرستان

زا موردتوجه مهاجران قرارگرفته و میزان مهاجرپذیری باالتری نسبت به سایر برون

ترین علت  ها دارند. دالیل نظامی، صنعتی، پتروشیمی و توسعه سواحل مکران مهمشهرستان

 ه این مناطق است.مهاجرت ب

های مهاجرپذیر مرزی )زابل، سربیشه، مریوان، یکی دیگر از الگوهای شهرستان

یافتگی پایین، مهاجرپذیر هستند، این الگو هایی است که با وجود توسعهدهلران(، شهرستان
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های دارای دافعه مهاجرتی های محرومیت و تمرکز شهرستانمربوط به عواملی چون قطب

های فرهنگی و هاست که به دلیل مسافت کوتاه و مشابهت راف این شهرستانباال در اط

 اند.عنوان مقصد دائم و یا موقت مهاجران برگزیده شده فعالیتی و ... به

های ها به دلیل منابع زیرزمینی مانند نفت و یا بازارچههمچنین برخی از شهرستان

ایی را برای مهاجرپذیری ایجاد کنند. هاند جاذبهمرزی )بانه، جوانرود، جلفا( توانسته

رغم  ها علیهای مهران و قصرشیرین را باید از این نوع دانست. این شهرستانشهرستان

های مهاجرپذیر محسوب توسعه یافتی سطح سوم در زمینه مهاجرپذیری یکی از شهرستان

سالیان اخیر و های مرزی، افزایش زائرین اربعین در شود. با توجه به استقرار پایانهمی

های ها و مکانهای مرتبط با خدمات گردشگری و نیز استقرار پادگانگیری فعالیت شکل

 های مذکور هستیم.ها، شاهد تحرکات جمعیتی باالیی در شهرستاننظامی در این شهرستان

های نیافته و محروم، میزان های مرزی توسعهنکته قابل اشاره درباره برخی از شهرستان

ها )هامون، نیمروز، هیرمن، سرباز، مهرستان، سیب مهاجرفرستی است؛ این شهرستان پایین

اند. وسوران، قصرقند( بیشتر در استان سیستان و بلوچستان و شرق کشور قرار گرفته

های قبلی و همچنین در نظر گرفتن تراکم جمعیتی این بررسی آمارهای سرشماری

تر در ها است. به بیان سادهگونه شهرستان در اینها نشانگر اشباع مهاجرفرستی شهرستان

های  ای که در سال گونه اند، به داده صورت مداوم مهاجر ازدست ها بهطول زمان این شهرستان

اند. همچنین به دلیل  شده اخیر دیگر توان و پتانسیلی برای خروج مهاجرت نداشته و اشباع

 فته، تمایل کمتری به مهاجرت دارند.یا بعد مسافت طوالنی با مراکز صنعتی و توسعه

های مرزی یکی دیگر از مسائلی که باید مدنظر قرار بگیرد، توجه به شهرستان

توان با نگاهی توان از دو منظر موردتوجه قرارداد؛ میمهاجرپذیر است. این شهرها را می

بور به طی عنوان پتانسیلی برای جذب مهاجران اطراف دانست که مج مثبت این شهرها را به

کنند. های طوالنی نیستند و به همین دلیل ارتباط خود را با مبدأ قطع نمیکردن مسافت

  های فرهنگی و سبک زندگی و ... امکان ادغام مهاجران بیشتر وهمچنین به دلیل شباهت

یابد. از سوی دیگر در صورت شکست ابعاد و پیامدهای ناسازگاری مهاجران کاهش می

ها را ل بازگشت به مبدأ بیشتر است. مجموعه شرایط مذکور این شهرستانمهاجرت، احتما

با دید مثبت نگریسته و آن را عاملی در جهت بازتوزیع متوازن جمعیت دانست. چنانچه این 

رسد برنامه یا اقدامی شده نباشد )که به نظر نمی ریزی روند مهاجرپذیری اندیشیده و برنامه

تواند ها صورت گرفته باشد( در بلندمدت میاین شهرستانجامع برای مدیریت مهاجران 

 هایی را به همراه داشته باشد.آسیب
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 تشکر و سپاسگزاری

برد این تحقیق یاری دانم از تمامی افرادی که ما را در پیش در پایان این پژوهش الزم می

 ویژه دکتر ستار پروین تشکر و قدردانی نمایم. رساندند به
 



 

 

 

 

 

 
 

 9911، بهار 88، شماره 72سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 922
 

References 

Akbari, N., Zahedi, M,. (2009). Application of multi-indicator ranking and 

decision-making methods. Ministry of  nterior.  ublications of the 

Organi ation of Municipalities and  illages of the country.   n  ersian     

Ardeshiri, M., & Zahed, S., (1996). Investigation of some of the major economic, 

cultural and climatic factors of inter-provincial migration in the period 

1986-1986, Shiraz University, [In Persian] 

Broki, A., & Einali, J., (2017). The Analysis of Factors Affecting the Emigration in 

Border Villages (Case Study: Border Villages of South Chalderan 

District, Journal of border science and technique, 4: 63-83. [In Persian] 

Bunea, D. (2012). Modern gravity models of internal migration. The case of 

Romania. Theoretical and Applied Economics, 4(4), 127.  
Brueckner, J. K., & Lall, S. V. (2015). Cities in developing countries: fueled by 

rural–urban migration, lacking in tenure security, and short of 

affordable housing. In Handbook of regional and urban economics (Vol. 5, 

pp. 1399-1455). Elsevier.  
De Haas, H. (2007). Turning the tide? Why development will not stop 

migration. Development and change, 38(5), 819-841.  
De Haas, H. (2010). Migration and development: A theoretical 

perspective. International migration review, 44(1), 227-264. 

Ghasemi Ardahaee, A., and Mahmoudian, H., and Nowbakht, R. (2017). An 

Analysis of the Causes of Internal Migration of the Census of 2006 and 

2012. Quarterly of social studies and research in Iran. 3: 375-390. [In 

Persian] 
Hataminejad, H., Abobakri, T,. Ahmadi, A., Naebzadeh, F,. (2012). Measuring the 

degree of industrial development in the border areas of Iran (Case study: 

Northwest of the country, southern cities of West Azerbaijan Province) 

Journal of Research and Urban Planning, 6: 1-18. [In Persian] 

Jennissen, R. (2007). Causality chains in the international migration systems 

approach. Population research and policy review, 26(4), 411-436. 

Kazemipour, Sh. (2004). principles of demography. Tehran: national population 

studies & comprehensive management institute. [In Persian] 

Keijzer, N., Héraud, J., & Frankenhaeuser, M. (2016). Theory and practice? A 

comparative analysis of migration and development policies in eleven 

European countries and the European Commission. International 

Migration, 54(2), 69-81.  
Kooshafar, H. & Vasegh, L. (2013). Effects of Migration on Social Security Border 

City (Case Study: Sistan and Baluchestan border, Journal of DANESH-E-

ENTEZAMI, 3: 1-26. [In Persian] 

Lahsaeizadeh, A. (1989). Migration Theories. Shiraz: Navid. [In Persian] 

Meshkini, A., Tardast, Z., Karami, A. (2019). Spatial explanation of development 

ranking of cities in Ilam border province, Border Science and 

Techniques,1: 1-27. [In Persian] 



 

 

 

 

 
 

 

 925    یشکفته گوهر و مشفق ..؛.و  رانیا نیمرزنش یها مهاجرت در شهرستان تیمطالعه وضع
 

Massey, D. S., Arango, J., Hugo G. (1998). Worlds in motion. Understanding 

international migration at the End of the Millenium, Oxford: Clarendon 

Press. 

Mohammadpour, A. (2010). Qualitative Research, Method Counter Method, the 

Logic and Design in Qualitative Methodology. Tehran: Jameshenasan. [in 

Persian] 

Moshfeq, M., and Hoseini, Gh. (2016). A Comparative Study on Policy 

Experiences Regarding to Balanced Distribution of Urban Population in 

Selected Asian Countries. urban and regional development planning. 3: 1-

29. [In Persian] 

Norolahi, T., (1998). Internal migration in iran during the period 1986-1996,. 

Population Maga ine.2 -24.   n  ersian     

Panahi, L., Pishroo, H., (2012) Investigating the factors affecting the migration of 

rural youth to the city Case study: Villages of the central part of 

Marvdasht city, journal of Regional Planning, 2: 41-50. [In Persian     

Papoliyazdi, M., and rajabi, H., (2007) Theories of the city and suburb, Teharan: 

Samt. [In Persian] 

Pinyol-Jimenez, G. (2012). The migration-security nexus in short: instruments and 

actions in the European Union. Amsterdam LF, 4, 36.  
Porumbescu, A. (2012). East European migration patterns-Romanian 

emigration. Revista de Științe  olitice. Revue des Sciences  olitiques, 

(35), 268-274. 

Porumbescu, A. (2015). Defining the new economics of labor migration theory 

boundaries: a sociological-level analysis of international 

migration. Revista de Științe  olitice. Revue des Sciences  olitiques, (45), 

55-64. 

Shafiei kakheki, M. (2011). Migration; Inequality of income or promotion of 

quality of life. Applied Economics. 4: 89-112. [In Persian] 

Sirkeci, I., Cohen, J. H., & Yazgan, P. (2012). Turkish culture of migration: Flows 

between Turkey and Germany, socio-economic development and 

conflict. Migration Letters, 9(1), 33-46. 

Stark, O. (1991). The migration of labour, Cambridge: Basic Blackwell. 

Stark, O., Bloom, E. D. (1985). The New Economics of Labor Migration. The 

American Economic Review, 75 (2): 173-178. 

Taghavi, N. (2008). Rural-urban migration. Teharan: Samt. [In Persian] 

Tanha, F., and Goli, M. (2013). Investigating the Process of Inter-provincial 

Migration of Iran in the Last Three Decades (Census 1986 -2011). 
Population Magazine.85-86: 5 -  .   n  ersian     

United Nations (2009). Overcoming barriers: Human mobility and development, 

Human Development Report 2009. Basingstoke: United Nations 

Development Program. 

Varesi, H., and Sarvari, Z. (2005). An Analysis of the Interplay of Development, 

Migration and Urbanization in Iran. Journal of Geography and Regional 

Development. 6: 79-96. [In Persian]. 
 

 


