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پیشگفتار
مهاجرت و جابجایی مکانی انسانها ،به عنوان پدیدهای مهم در رشتههای گوناگون علوم انسانی
و اجتماعی ،توجه پﮋوهشگران را به خود معﻄوف داشته است .در جمعیت شناسی مهاجرت به طور
عام عبارت است از تﻐییر شهر یا آبادی محل اقامت فرد از یک نقﻄه به نقﻄهی دیگر .با این
تعریف ،مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تﻐییر و تحول جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود
میتواند عالوه بر تﻐییرات درازمدت و طوﻻنی ،آثاری سریﻊ و کوتاه مدت نیز در تعداد و ساختار
جمعیت ایجادکند.
مهاجرت میتواند راه حلی برای بحرانهای جمعیتی محسوب شود ،اضافه جمعیت را از نقﻄهای
به خارج از آن هدایت کند ،نیروی کار اضافی و بیکار را به سرزمینهای نیازمند بفرستد و عدم
تعادلهای ساختاری جمعیت را مرتفﻊ کند .در مقابل مهاجرت نیروی کار ،ممکن است به عدم
تعادل اقتصادی در مبدأ مهاجرتها منجر شود .همچنین مهاجرت داخلی میتواند برانگیزنده
تفاهم ،همزیستی و تأمینکنندهی منافﻊ کل جامعه باشد ،نابرابریهای توسعه در مناطق مختلف
را کاهش دهد یا به تجمﻊ جمعیت در شهرهای بزرگ یا محدودهی خاصی بینجامد و از آن
طریق مشکالتی را در تنظیم بهینه امور و به ویﮋه خدمات مورد نیاز ایجاد کند .به همین دلیل
مهاجرت شبیه تیغ دو لبه ای است که استفاده بهینه و مﻄلوب از آن به ویﮋه در زمینه توسعه،
سیاستگزاریها و اقدامات ویﮋهای را میطلبد.
مهاجرت به رغم ابعاد اثرگذار متعددی که دارد دیرتر از سایر موضوعات جمعیتشناختی مورد
توجه قرار میگیرد .برای شناخت وسعت و جهت حرکت جمعیت و نیز ویﮋگیهای جمعیت
شناختی مهاجرین داخلی ،مهمترین منبﻊ آمار رسمی ،اطالعات حاصل از سرشماریهای عمومی
نفوس و مسکن است.
مجموعه حاضر در چهار فصل تهیه شده است .در فصل اول ادبیات و مبانی نظری مهاجرت
شامل مهاجرت داخلی ،دیدگاهها و نظریههای مهاجرت ،چارچوب نظری ،تعاریف و مفاهیم
مهاجرت ،اهداف مﻄالعه و بررسی ،روششناسی و منابﻊ مورد استفاده اراﺋه میشود .فصل دوم به
بررسی جریانات مهاجرتی در استان و فصل سوم به بررسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای

استان اصفهان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  ۱۳۹۰و ۱۳۹۵
میپردازد و منشاء و مقصد حرکت مهاجران طی سالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۵در هریک از
شهرستانهای استان را بررسی مینماید و در فصل چهارم و پایانی نیز ضمن خالصهی
بررسیهای صورت گرفته ،نتیجهگیری و پیشنهادات ﻻزم ارایه گردیده است .به این ترتیﺐ از
طریق مقایسه مهاجران وارد شده با مهاجران خارج شده از هر شهرستان امکان اراﺋه رقم تعداد
خالﺺ مهاجران شهرستانها فراهم آمده است که در اکﺜر بررسیهای جمعیتی کاربردی مهم
دارد.
در پایان امید است مجموعه حاضر مورد استفاده محققان و پﮋوهشگران قرار گرفته و با ارایه
نظرات و پیشنهادات سازنده خود به غنای بیش تر علمی آن بیفزایند.
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مقدمه
مهاجرت و چگونگي توزيع مجدد جمعيت در داخل كشور يكي از اساسي ترين عواملي است
سياستگذاران اقتصادی -اجتماعي جامعه برای كنترل جمعيت و جهت دادن به

كه
قطبهای اقتصادی به آن توجه دارند .در
جابجاييهای جمعيتي و نيز هدايت جمعيت به سوی 
تحليلهای جمعيت شناسي نيز ،تحقيق درباره تغييرات حاصل ازمهاجرت

زمينهیبررسيها و

هر منطقه بسيار ضروری است.
مهاجرت جمعيت ابعاد مختلفي دارد.از جمله آنكه ،مهاجرت ممكن است در داخل يككشور يا
كشورهای مختلف باشد.چنانچه جابجايي جمعيت در داخل مرزهای سياسي يك كشور

بين
مينامند و اگر مبداء و مقصد مهاجرت دوكشور مختلف باشد
انجام شود آن را مهاجرت داخلي 
بندیهای سرزميني
تقسيم 
يشود.مهاجران داخلي نيز در چهارچوب 
بينالمللي خوانده م 
مهاجرت 
هرستانهای يك استان و مهاجران بين

نظير مهاجران داخل يك شهرستان ،مهاجران بين ش
سكونتگاه مانند مهاجران از شهر به شهر ،از شهر به

استانهای مختلف و يا برحسب نوع

ميشوند.
روستا ،از روستا به شهر و از روستا به روستا مشخص 
مهاجرتها كاربردهای خاص خود را دارد و طبيعي استكه

اطالعات مربوط به هريك از اين
اهميت و نقش هركدام در كشورهای مختلف متفاوت است.آن طوری كه آمار و اطالعات
ميدهد ،در كشور ايران مهاجرت عمدتاًجنبه جابجايي
سرشماریهای مختلف نشان 

حاصل از
مهاجرتهای داخلي با تأكيد بر جابجايي در

داخلي دارد .لذا اين مجموعه به مطالعه و بررسي
مسكنسالهای1390

شهرستانهای استاناصفهانبراساسنتايجسرشماریعمومينفوسو

ميپردازد .
و 1395
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 -1-1مهاجرت داخلی
مهاجرتداخلي،يكفرايندمهمدربسياریازكشورهاستوعكسالعملمردمنسبتبه
عواملي نظير نابرابریهای اقتصادی منطقهای ،ناكامي اجتماعي و عدم رضايت در بسياری از
هایزندگيرامنعكسميسازد.مهاجرتداخليمشكالتيازقبيلركوددرمناطقشهری،


جنبه
شلوغيبيشازحدشهرهاوبسياریازبيماریهایاقتصادیواجتماعيرابهوجودآوردهو

معهراتحتتأثيرقرارميدهد .

بخشهایمختلفجا

مهاجرتهای داخلي در هر كشور را ميتوان به چهار دسته تقسيم نمود كه عبارتند از)1 :

مهاجرتروستابهشهر)2،مهاجرتشهربهشهر)3،مهاجرتشهربهروستا)4،مهاجرتروستا
شهرراكهامروزهبه

بعدیمهاجرتهایروستا بهشهروشهر به 

های 
بهروستا،كهدربخش 

ترينمعضالتدرراهتوسعهاقتصادیواجتماعيكشورهایجهانسوموخصوصاً


عنوانپيچيده
شودموردبررسيقرارميدهيم.


ايرانتلقيمي

 -1-1-1مهاجرتهای روستا به شهر

در آغازحكومترضاشاه 72درصدازجمعيتايراندرروستاهاويابهصورتايالت وعشاير
گرفتهاست (ممتاز:1379،


درصدازتوليدداخليدربخشكشاورزیصورتمي
ميزيستهو 80

 .)98به عبارتي ميتوان گفت كه پيش از رخنه ،بسط وگسترش"فرايند نوسازی" در ايران،
روستا يك واحد تقريباً مستقل و خودگردان بوده كه نيازمندیهای مردم آن از طريق توليد
كشاورزی و دامداری تأمين ميگرديده است .در دوران رضاشاه شهرها دستخوش تحول
ميگردند ،اما روستاها تغيير زيادی نميكنند و به شكل غيرمستقيم از تحوالت شهری متأثر

شوند.درواقعميتوانگفتكهبهموازاتبسطوگسترشمدرنيزاسيوندولتي،چهرهشهرها


مي
دستخوش تحوالت شگرفي گرديد .بدين معني كه سازمانها ،كارخانجات و صنايع در سطح
شهرها استقرار يافت و سيمای شهر و همچنين ساختار اشتغال شهری را دگرگون ساخت .در
مراكزشهریتعدادزيادیازمؤسساتارتباطي،آموزشيورفاهي بهوجودآمدووضعجامعهبه
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عليرغم فقر ديرين و شرايط نامساعد زندگي ،اغلب
كلي دگرگون شد .اين در حالي بود كه  
روستاها از اين تحوالت تقريباً بر كنار ماندند (مشفق.)56-7 :1380 ،

از سال  1332تا

1340روندمدرنيزاسيونادامهداشتهوبااهميتيافتنبيشترنقشنفتدراقتصادكشور،بخش
انعالوهبردرآمدروزافزوننفتوكمكهای

كشاورزیكمكمدرحاشيهقرارگرفت.دراينزم
خارجيكهبهشهرهاامكانتوسعهمستقلازروستاهاومناطقپيرامونشانراميداد.بااجرای

اصالحاتارضيوازبينرفتننظامتوليدكشاورزیسنتي،مهاجرتبسياریازروستائيانبه
احبنسقنبودهوزمينبهآنهاتعلق

شهرهاآغازشدوسرعتپيداكرد،بخصوصگروهيكهص
نگرفتچارهایجزمهاجرتبهشهرنداشتند(حساميانوديگران.)32:1363،البتهبايدبراين

نكتهتأكيدكردكهگذشتهازعواملاقتصادیواشتغال،عواملاجتماعيورواني(مانندادامه

گونهایكهدرصورتتأمينزندگي
وده،به 

تحصيلفرزندان)نيزدرمهاجرتبهشهربيتأثيرنب

روستايي باز هم امكان مهاجرت به شهر وجود داشتهاست .عامل ديگر مهاجرت ،جاذبههای
شهریبرایروستاييانبودهوبديهياستكهبسياریازجذابيتهایشهرمحصولتكنولوژیو

يافرهنگغربيميباشندوبدينترتيبباافزايشنفوذسرمايهداریغربيروزبهروزفاصله

هایشهرافزايشمييابد (كالته .)46-7:1378،از


ميانشهروروستابيشترشدهوجذابيت
طرفي ورود وسايل و ماشينآالت به روستاها نيز تا حدودی موجب آزاد شدن نيروی كار از
فعاليتهایكشاورزیشدهوشرايطالزمبرایمهاجرتازروستارافراهمنمود.همچنينازآنجا

كهدولتنيزبيشتردرآمدهاینفتيرادرشهرهایبزرگهزينهميكرد،لذااينتوزيعبهشدت

شهریميافزود(ممتاز-100:1379،

مهاجرتهایروستا-

نامتوازندرآمدشهروروستا،برسيل
بهطور كلي تحقيقات حاكي از آن است كه تا فاصله سالهای  1365شكل غالب
  .)99
بهبعدمهاجرتهایشهربه

بودهاماازسال 1365
شهری  

مهاجرتهایداخلي،مهاجرتروستا-

شهرنيزدركشورآغازشدهاست .
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 -2-1-1مهاجرتهای شهر به شهر

متعاقبتحوالتاقتصادی–اجتماعيجهاندرقرن 18و 19ايراننيزخواهناخواه(هرچندبا
درمقياسكوچكتر)ازاينتحوالتتأثيرپذيرفت.آنچهكهدراينتغييروتحول

تأخيربسيارو
ازنظرمهاجرتحائزاهميتاست،نحوهمكانيابيوتوزيعاينعملكردهادرسطحكشوريادر

باشد.بدينمعنيكهاغلبعملكردهایجديددولتدرشهرهایبزرگمتمركز


شبكهشهریمي
تنوعوتمركزباخودفرصتهایاشتغالجديدوامكانجذبنيرویكاررا

گرديد.مسلماًاين 
به همراهآوردكهحاصلاينپويش،طبيعتاًمهاجرتنيرویكارازشهربهشهربود.عالوهبرآن

پسازاصالحاتارضيوبهدنبالافزايشقيمتنفتيعنياواخردههچهلواوايلدههپنجاه
نيز در شهرهای ايران دگرگونيهای سريع و وسيعي روی داد كه حاصل بسط و گسترش
مناسبات سرمايهداری ناشي از باالرفتن قيمت نفت و مشاركت و ادغام بيشتر ايران در بازار
).درايندورهمحوراصليفعاليتهایاقتصادیو

جهاني بود (سلطانزاده196-252:1365،

انباشت سرمايه ،به شهرهای بزرگتر منتقل گرديد و با شروع برنامههای عمراني دولت برای
های بخشخصوصيدرزمينهتوليدوتوزيعدرشهرهایبزرگآغاز
ايجادزيرساختها،فعاليت 
گرديد.حاصلفعاليتهایفوقتمركزبيشترسرمايهوفعاليتهایاقتصادیدرشهرهایبزرگتر

وبخصوصمتروپلبودكهموجبتمركز ودگرگونيساختاشتغالوپيدايشوبسطسريع
بعضيازحوزههایآنگرديد.درنتيجه،موججديدیازمهاجرتشهربهشهريعنيازشهرهای

كوچك و متوسط كه در توزيع درآمد ،سرمايه و اشتغال سهم كمتری داشتند ،به شهرهای
بزرگتر و بخصوص به متروپل آغاز گرديد .به تعبير ديگر ميتوان گفت كه عالوه بر انگيزه

 اشتغال،مسألهمهمديگریكهموجبمهاجرتشهربهشهربودانتقالسرمايهبخشخصوصي
امكانسرمايهگذاری وكسب حداكثرسودوجودنداشته،به

ازشهرهایكوچكومتوسط كه
شهرهای بزرگتر و به همراه آن مهاجرت سرمايهداران شهرستاني به شهرهای بزرگتر و
است.امادركلباتماماينها،وجوداينمهاجرتهایشهربهشهردر


بخصوصبهمتروپلبوده
حدنسبتاًبااليينبودهاست(حساميانوديگران .)99-107:1363،
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 -2-1ديدگاههای مهاجرت
ایكهپديدهمهاجرتراازجنبههایاقتصاادی،


هایعمده

دراينبخشابتدامروریبرديدگاه
اجتماعيوجمعيتيموردبررسيقراردادهاندصورتمايگياردوسا ستراوریهاایبرخاياز
نظراندرزمينههایمذكورراازنظرخواهيمگذراند .


صاحب
 -1-2-1ديدگاهاقتصادی

المللي،مكانيزميبرای باز


هایداخليويابين

هااعمازمهاجرت

اقتصادی،مهاجرت

ازديدگاه

توزيعنيرویكارميباشند.ايننگرشباآراوعقايدآداماسميت()1778اقتصاددانكالسيكو

پيروانویشكلگرفت.ویمهاجرتكارگرانرانيزتابعقانونعرضهوتقاضادانستو آنرا
نهتنهاباعثرشداقتصادیدونقطهمهاجرپذيرومهاجرفرستمحسوبميداشت،بلكهحتيآن

برای بهبود وضع اشتغال به شمار ميآورد .بعد از وی اقتصادداناني چون ساستاد
ای  
را وسيله 
(،)1962هاريسوتودارو()1976دردهه 1960بااعمالتغييراتيبررویايننظريه،تروری
جديدیباعنواننظريهنروكالسيكهارامطرحكردندكهبرپايهآنهرجاعرضهنيروی كار

گذاردودرنقاطيكهانباشتسرمايهبيشاز


بيشازسرمايهباشددستمزدهاروبهكاهشمي
نيرویكارباشددستمزدهاسيرصعودیميپيمايد.اينوضع،مهاجرتنيرویكارراازمنطقه

انگيزدوتعادليبيندستمزدهاونيرویكارايجادميكند.تعادليكه


تبهمنطقهدومبرمي
نخس
در منطفه مهاجرفرست به كاهش نيروی كار و افزايش دستمزدها و در منطقه مهاجرپذير به
كاهشدستمزدهاميانجامد.استمراراينوضع،شكافدستمزدهادربين

افزايشنيرویانسانيو
دهدوزمانيكهتفاوتآندوبهسطحهزينههایمهاجرتتقليليابد،


دومنطقهراكاهشمي
برآنتأكيدشدهاين

آنچهدراينتروری 

توقفمهاجرتبينآنمناطقرابهدنبالميآورد .

است كه مهاجرت اساساً نتيجه منطقي انتخابي است كهافراد يا خانوارها انجام ميدهند
(زنجاني .)120-22:1380،
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 -2-2-1ديدگاهاجتماعی

 گرچه در بررسي پديده مهاجرت عوامل اقتصادی اهميت بسيار زيادی دارند اما همواره
نميتوان آنها را عوامل منحصر به فرد برانگيزاننده مهاجرتها محسوب داشت .در مواردی

مهاجرتها برای دوری جستن از شرايط و اوضاع و احوال تهديدكننده حيات انساني انجام

مي گيردودرمواردینيزبرایسكونتدرنقاطخوشآبوهوايازندگيدربطنجامعه،قومو

شودكهنهتنهاممكناستانگيزههایاقتصادینداشتهباشدبلكه


يافرهنگخودیانجاممي
حتيدرجهتعكسآنجريانيابد .
انگيزههای مهاجرتي عالوه بر عوامل ارادی كهاغلب جنبه اقتصادی دارد (پيدا
در طبقهبندی  
انگيزههای
هایشغلي)،به  

كردنكاروكاربهتر،ايجادمراكزصنعتيوتجاری وسايرانگيزه
متعددیچونتشكيلياالحاقبهخانوار،تغييروضعزناشويي،تحصيلاعضایخانوار،تحمل
ناپذير شدن شرايط زيست در مبدأ ،تمايل به زندگي در پايتخت يا هر جای ديگر و نيز به
ایازآنهابهديدگاههایفرهنگيو


استكهبخشعمده

هایسياسيوتاريخياشارهشده

انگيزه
شودوچهبسابه هنگامآغازمهاجرتوبعدازآنهمباراقتصادیقابل


اجتماعيمربوطمي
ذكرینداشتهباشد(زنجاني .)128:1380،

 -3-2-1ديدگاه سيستمی

الزمهی اين رهيافت اين است كه در مهاجرتها و بخصوص مهاجرت روستا -شهری

مجموعهخاصيازمتغيرهابهعنوانيكسيستمكهخصوصياتويژهایرادراشتراکبابسياری

از سيستمهای ديگر دارد تشخيص داده شود .در اين ديدگاه بصيرت جديدی در مورد مسائل
بطدريكسبكرسميورياضيبهعملنميآيد،بلكهتأكيدبر

قديمي بهدستآمدهوروا

استكهسيستمدرآنهاكارميكند (لهسائيزاده.)150:1368،

تحليلشفاهيطرقي
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 -4-2-1ديدگاه کارکردگرايی

شناختيومردمشناختي


نظريهكاركردیمهاجرت،مبانيروششناسيخودراازبينشجامعه

فتهوبهكاركردهایپديدهاجتماعيتوجهدارد.نظريهفوقبرتبيينوتوجيه

كاركردگراييگر
داليل و پيامدهای مهاجرت استوار است .در تبيين علتهای مهاجرت روستاييان ،اين ديدگاه
هایاجتماعيآموختهميشوند.كنشگران


عقيدهداردكهتمامنيازهایاجتماعيدرچارچوبنظام
يازهائيباوردارندكهدرآننظامنميتوانندآنهارابرآوردهكنند.چونخصايص

دريكنظامبهن
ساختي نظامهای اجتماعي و كنشگران هرگز در طول زمان ايستا نيستند ،لذا ممكن است
تحوالتالزمبرایكاهشناهماهنگيبيناحساسنيازوامكانتحصيلآندركنشگريادر
های بينخصايصفردونظاماجتماعيمنجر
بيفتد.درکناهماهنگي 

نظامويادرهردواتفاق 
هایساختيميشود (لهسائيزاده.)12:1368،


كاهشناهماهنگي
بهمهاجرتشخصجهت
 -5-2-1ديدگاه وابستگی

 ديدگاهوابستگي،مسألهمهاجرتازروستابهشهردركشورهایجهانسومرانسبتبهديدگاه
بهنحویجامعتربررسيميكند.معتقدينبهنظريهوابستگيدرمهاجرتبراين

كاركردگرايي 

هایمهاجرترانميتوانازاثراتآنجداكرد،زيرامهاجرتازيكسومعلول


اندكهعلت

عقيده
توسعهنابرابروازسویديگرعاملگسترشوتعميقآناست.ايناندرعلتيابيمهاجرتاز

كنندكهابتدابايدبهمسألهعدمتوسعهتوجه


روستابهشهردركشورهایجهانسوم،بيانمي
بينبخشهایجامعهرادرنظرگرفت.ازآنجاكه

نمودودراينرابطهنابرابریساختيومكاني

عدم توسعه و نابرابری ساختي و مكاني در توسعه جهان سوم از شكل گسترش توسعه
شود،لذاحركتتودهایجمعيتدراينكشورهارابايددر


داریدراينكشورهاناشيمي

سرمايه
اينرابطهموردبررسيقرارداد (لهساييزاده .)14-15:1368،
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 -3-1نظريههای مهاجرت
 -1-3-1نظريه راونشتاين

برخي از محققين علوم اجتماعي نظريه راونشتاين را به عنوان يكي از نظريههای مهاجرتي
محسوب ميدارند .به نظر ويليامفار مهاجرت بدون هيچگونه قاعده مشخصي آغاز ميشود و
ادامهپيداميكند.ايننظريه،راونشتاينرادرسال1885بهسمتمقالهمعروفشدرموردقوانين

مهاجرتهدايتكرد.اساساينمقالهرویآماربريتانيادرسال 1881قرارداشت.امادرسال
كشوردرمقالهاشتجديد

راونشتاينباتوجهبهاطالعاتآمارهایمربوطبهبيشاز 20

 1889
نظر كرده و اين مجموعه جديد را "قوانين مهاجرت" ناميد ،اگرچهاو عقيده داشت كه عمدتا
قوانينمربوطبهجمعيتواقتصادبهدقتقوانينفيزيكينيستند.اونظرياتخودراتحتعنوان
قانونبيانميكندكهعبارتنداز:

7
 ) 1فاصله و مهاجرت :شدت مهاجرت بين دو نقطه با فاصله آن دو رابطه معكوس دارد و با
طوالنيترشدنفاصلهبينمبداءومقصددرمهاجرانگرايشاستقراردرنقاطشهریومهاجرت
هایصنعتيوتجاریايجادميشود.


بهسویقطب
ترونزديكتروس سبه


بودنمهاجرت:مهاجرتابتداازروستابهشهرهایكوچك
ای
)مرحله 

2
شهرهای بزرگتر و قطبهای صنعتي و خدماتي انجام ميگيرد .در نتيجه نوعي مرحلهبندی
ازنقاطكمجمعيتوكمترفعالبهنقاطپرجمعيتوفعالتروجودداردواينجريانتا

مهاجرت 
ایدرآنهاوجودداشتهباشدادامهپيداميكند .


زمانيكهنيروهایجاذبه
)تابها وبازتابهایمهاجرت:گرچهمهاجرتبيشترازنقاطروستاييبهنقاطشهریواز
 3
اینيزازشهرهایبزرگتر


گيرد،جريانوارونه

ترانجاممي

یبزرگ
كوچكتربهشهرها

شهرهای
به شهرهای كوچكتر و از نقاط شهری به نقاط روستايي وجود دارد .به همين دليل مجموع
بينآندونقطهاست.

هموارهبيشازموازنهمهاجرتي


هایانجامگرفتهبيندونقطه

مهاجرت
تمايلبهمهاجرت:اهاليشهرکهانسبتبه اهاليروستاهاكمتر

)4اختالفروستا -شهریدر
مينمايند .
مهاجرت 
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)فزونيشمارزناندربينمهاجرانمسافتكوتاه:بهنظرميرسدكهدربينمهاجرانكوتاه

5
مسافتتعدادزنانبيشترازمردانباشد .
مكانيمنجربهافزايش

)6تكنولوژیومهاجرت:گسترشتوليدات،تجارتوامكاناتتحرک
مهاجرتميگردد.

 )7غلبه انگيزه اقتصادی :قوانين بد يا ظالمانه ،ماليات سنگين ،عدم جاذبه اقليمي و شرايط
اندوهنوزهمايجادميكنند،


هایمهاجرتراايجادكرده

نامساعداقتصادیواجتماعيجريان
ليكن هيچ يك از اين جريانها در اين مقابله با آنهايي كه ناشي از آرزوی الينفك بيشتر
يتوانندموردمقايسه
هاييكهميخواهنددرمالحظاتاقتصادیازديگرانبرترباشندنم 


انسان
قرارگيرند(لهساييزاده .)55-57:1368،

 -2-3-1نظريه اورت .س.لی

براساسنظريهاورت.س.ليدرسال 1966كهبهتروریعواملجاذبهودافعهمعروفاست
گرددكهاينعواملبدينقرارند :


مهاجرتتحتتأثيرچهارعاملتبيينمي
 )1عواملموجوددرمبداء(برانگيزندهويابازدارنده).
 )2عواملموجوددرمقصد(برانگيزندهويابازدارنده).
 )3موانعموجوددرجريانمهاجرتازمبداءبهمقصد.
 )4عواملشخصي.
اومعتقداستكهدرصورتيكهبرآيندعواملبرانگيزندهوبازدارندهمثبتباشدميلبهمهاجرت


درفردايجادميشودواگرچنانچهشخصينتوانداينتمايلراازبينببردوموانعموجوددر

ایاعمالنكنند،مهاجرتعينيتمييابد.ویوجودامكانات

جريانمهاجرتنيزتأثيربازدار 
نده
بيشترآموزشيواشتغال ودرآمددرمقصدرااز جملهعواملجاذبهبهحسابميآورد كهدر
های باالیزندگيدرمحلجديد،دوریازخانهوكاشانهوآلودگيمحيطزيست
مقابلهزينه 

(بهعنوانعواملدافعه)قراردارند.اوباتأكيدبرعواملشخصيمعتقداستكهتحتتأثيراين
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درمحلسكونتخودباقيميمانند

عواملبرخيازافراداقدامبهمهاجرتنمودهوبرخيديگر 
(لهساييزاده .)16-19:1368،
 -3-3-1نظريهارتورلوئيس

نظريهارتورلوئيس ( )1945كه بعدها به وسيله في و رانيس تكميل شد مهاجرت را در بطن
 
فرايند توسعه اقتصادی تبيين ميكند .به نظر آنان در يك اقتصاد دوگانه كهاز بخش نوين
سرمايه داریوبخشسنتيمعيشتيتشكيلشدهباشد،بهدليلآنكهبخشنويناقتصادیبر

پايهبهرهوریازنيرویكاربرایتوليدوس سفروشوتحصيلسودشكلگرفتهاستدرمقابل

بخش سنتي معيشتي (كه بخش خود اشتغال بوده و به علت عدم بهرهگيری اقتصادی از
گونهایكهبازدهنيروی
وریكمتریبرخورداراست،به 


داریوفناوریازبازدهيوبهره

سرمايه
گيرد،وضعيكهاقتصاددانانازآن


يزوحتينزديكبهصفرباشد)قرارمي
كاردرآنميتواندناچ

بهعنوانبيكاریپنهاننامميبرند.درچنينشرايطيبخشاقتصادسنتيدارایمازادنيرویكار

استكهبازدهياندكيداردوبخشاقتصادنويننيازمندنيرویكاراستتاازبازدهاقتصادیآن

بهبخشنويناقتصادیبهايجادارزش

د،ازاينروانتقالنيرویكارازبخشسنتي

بهرهمندشو

داریمنجرشدهوباگسترشبخشسرمايهداری،نسبتپساندازو


اضافيدربخشسرمايه
سرمايه را به توليد ناخالص ملي افزايش ميدهد .تا وقتي كه چنين وضعي ادامه داشته باشد
مهاجرت نيز استمرار مييابد و حتي تشديد هم ميشود .اين وضع نه تنها به رونق بخش
دارینوينمنجرميشودبلكهحتيدربخشاقتصادمعيشتينيزبهدليلكاستنازتعداد


سرمايه
بيكارانپنهان،كهمترادفباكاهشهزينهتوليداست،قيمتتمامشدهتوليداتبخشسنتيرا
دوشكوفاييآنميانجامدودرنتيجهشكافموجودبينبخشنوين

منطقيتركردهوبهرش

نيز
پذيرترميكند (زنجاني:1380،


رآندوبخشامكان
وسنتيراكاهشدادهوتوسعهمتوازنيراد
.)134-5


ادبیات و مبانی نظری مهاجرت

45

 -4-3-1نظريه تودارو

اقتصادیاستوعليرغموجود


مدلتودارومبتنيبراينفرضاستكهمهاجرتبيشترپديده

بيكاریدر شهرهادرنزدفردمهاجرتصميميكاملا منطقيتلقي ميشود.دراينمدلميزان
مهاجرتبراساستابعيازدومتغيراختالفدرآمددرميانمبداءومقصدواحتمالكاريابيدر
ناطقمقصدتعيينميشود.بهبيانديگرمهاجرتبيشترواكنشياستنسبتبهتفاوتدرآمد

م
مورد انتظار تا درآمد واقعي .در واقع مهاجران فرصتهای متعدد بازاركار را كه برای آنها در
هایمبداءومقصدموجوداستدرنظرميگيرندودراينفرايندبهسمتيروميكنندكه


بخش
منفعتموردانتظارآنانرابهحداكثربرساند (تودارو.)37:1969،
 -4-1چارچوب نظری

 از آنجا كه در تحقيق حاضر تأثير پديده مهاجرت بر تحوالت جمعيت استان اصفهان و نيز
هایاخيرموردنظرميباشدبنابراين


جمعيتي)مهاجراندردهه
ويژگيهای(اقتصادی،اجتماعيو

هاونظرياتيموردتوجهقرارميگيرندكهآثاروپيامدهایاينپديدهراباتوجهبه


ديدگاه
بيشتر
هایمبداءومقصدمدنظرقرارميدهند .


هایاقتصادیواجتماعيآنبرسرزمين

جنبه
چنانچه ميدانيم مدل مهاجرتي تودارو مبتني بر اين فرض است كه مهاجرت بيشتر پديدهای
توعليرغموجودبيكاریدرشهرها،درنزدفردمهاجرتصميميكاملامنطقيتلقي

اقتصادیاس
هایمتعددبازاركاركهدرسرزمينهایمبداءومقصد


شود.درواقعآنانبامقايسهفرصت

مي
ميكنندكهمنفعتموردانتظارشانرابهحداكثربرساند.اوهمچنين
موجوداستبهسمتيرو  
باشندزيراآنانفارغازمسروليتهای


سالهمي
كهاكثريتمهاجرانمردان 15تا 24
معتقداست 
بودهوبهترميتوانندجذببازاركاردرناحيهمقصدشوند.بنابراينباتوجهبهمباني

خانوادگي 

نظریمدلمهاجرتيتودارواينمدلرادرارزيابيويژگيهایجمعيتيمهاجرانموردنظردر

قحاضربيشترموردبررسيقرارميدهيم .

تحقي
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باشدكهاينپديدهرابيشترازديد


پردازانمهاجرتيراونشتاينمي

همچنينيكيديگرازنظريه
جامعهشناختيموردنظر قراردادهوآنهارادرقالب 7قانونبيانداشتهاست .برخيازقوانين

هایجمعيتيمهاجرانميباشد(ازجملهفزوني


ويژگي
مذكوردرنظريهراونشتاينكهدرارتباطبا
هایكوتاه)نيزدرتحقيقحاضرموردبررسيقرارميگيرد .


يافتنشمارزنانبرمرداندرمسافت
همچنيندراينتحقيقمبداءومقصدمهاجرانباتوجهبهديدگاهوابستگيموردارزيابيقرار
ميگيرد و چنانچه ميدانيم اين ديدگاه در مورد مهاجرت دو دسته از عوامل را برای علت

مهاجرتدرنظرميگيردكهعبارتندازعواملتغييردهندهوعواملركودی :

داریوايجادتغييردرتكنيكهایتوليدیدرارتباطاست.


بانفوذسرمايه
عوامل تغيير دهنده
بهمهاجرتمينمايد .

هایجديدكارگراضافيايجادميكندوآنهارامجبور


تكنيك
كنندكهرشدجمعيتازتوليداتپيشيميگيردونيرویكار

عوامل رکودی زمانيعملمي
(لهسائيزاده .)15-16:1368،

اضافيرامجبوربهمهاجرتميكند

بهعبارتي ميتوان گفت كه بيكاری و كمكاری كشاورزان كه ناشي از فرايند مكانيزه شدن

كشاورزی است از سويي و تسريع روند رشد جمعيت روستايي در نتيجه ايجاد و گسترش
شبكههایبهداشتيودرمانيوبهطوركليارتقاءسطحبهداشتوآموزشدرروستاهاازسوی

ترميگرداند .
ديگردرنهايتجمعيتاضافيروستاهارامجبوربهمهاجرتبهنقاطپررونق 

دهمهاجرتهایداخلي(خصوصاًمهاجرتهایروستا-شهری)

طوركليبهنظرميرسدكهپدي


به
گونهایعميقوهمهجانبهتحليلوارزيابينمود.اما
تواندرچارچوبرهيافتسيستميبه 


رامي
ازآنجاكهتحققاينامرمستلزمدسترسيبهپايگاهاطالعاتيجامعوقابلاتكاءدرسطحكالن
های
اتيهمبهلحاظپوششيوهممحتواييباموانعومحدوديت 

بودهوتهيهچنينمنابعاطالع
بسيارهمراهميباشد،بنابرايناحتمالدستيابيبهنتايجموردانتظاربسيارضعيفوبهعبارتي

باشد.ازاينروباآنكهنظرياتوابستگي جنبهكليداشتهوامكانبرنامهريزی


غيرعمليمي
دمينمايندامادرمقايسهباديگرنظرياتموجوددرتبيينمهاجرت
محليومنطقهایرامحدو 

بيشترباواقعياتكشورمامطابقتمينمايد.شهرنشينيوكالنشهرنشينيدربرخينقاطكشور
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هایبزرگتوسعهایو


كهمقاديریازظرفيت
ودرنتيجهتوسعهنابرابردركشورباعثشدهاست
اعتبارهایدولتيبهشهرهایبزرگاختصاصپيداكند(كاظميپور .)65:1378،
بنابراينباتوجهبهقراينموجودچنينبهنظرميرسدكهروندمهاجرتبه استاناصفهانطي

دهه هایاخيربيشازهرچيزناشيازتفاوتدرسطحتوسعهبينايناستانومناطقاطرافآن

ازاصفهاندرمدتزمانمذكوررانيزبستهبهآنكه


باشد.برهميناساسمهاجرانخارجشده

مي
يافتهتر(مثلتهران)مهاجرتكردهويابهدليلعدمموفقيتدرجذببازاركار
بهمناطقتوسعه 

بهمناطققبليخود(ويابهديگرمناطق)مراجعتنمودهباشندميتوانارزيابيوتبييننمود .

 -5-1تعاريف و مفاهيم به کار رفته
 -1-5-1مهاجران وارد شده در هر دورهی زمانی

مؤسسهای

در هر سرشماری ،آن دسته از اعضای خانوارهای معمولي ساكن ،گروهي و
فاصلهی بين دو سرشماری متوالي (كه معموالٌ ده يا پنج سال است)به

(دستجمعي)كه طي
گزيدهاند به عنوان مهاجران وارد شده

شهر يا آبادی محل سرشماری وارد شده و در آن اقامت
شدهاند.
طي دورهمورد نظر شناخته 
 -2-5-1مبداء مهاجرت

دورهی سرشماری به هر شهر يا
در اين بررسي ،محل اقامت قبلي مهاجران وارد شده طي هر 
آبادی مبداء مهاجرت به شمار آمده است.
 -3-5-1مقصد مهاجرت

منظور ،شهر يا آبادی است كه مهاجران به آن شهر يا آبادی وارد شده و در همانجا سرشماری
شدهاند .
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 -4-5-1تعداد خالص مهاجران

در هر شهر يا آبادی تفاوت بين مهاجران وارد شده و مهاجران خارج شده به عنوان خالص
ميشود .چنانچه در يك شهر يا آبادی تعداد مهاجران خارج شده بيش از
مهاجرت تعريف 
ميشود.
مهاجران وارد شده باشد ،خالص مهاجرت با عالمت منفي ( )-نشان داده 
 -5-5-1کل مهاجران

در اين بررسي ،منظور از كل مهاجران ،مجموع مهاجران وارد شده و خارج شده به يك منطقه
دورهی زماني مورد نظر است.
در 
 -6-5-1مهاجران خارج شده

مؤسسهای

در هر سرشماری ،آن دسته از اعضای خانوارهای معمولي ساكن ،گروهي و
فاصلهی بين دو سرشماری متوالي(كه معموالً ده يا پنج سال است)شهر

(دستجمعي)كه طي
شدهاند به عنوان
منطقهی مورد نظر خارج 

يا آبادی محل اقامت خود را ترک كرده و از
شدهاند .
مهاجران خارجشده طي دوره مورد نظر شناخته 

 -6-1اهداف مطالعه و بررسی

شهرستانهای استان،

هدف عمده اين مطالعه ارائه آمارهای خالص مهاجرت در استان و 
شهرستانهای مهاجرپذير و مهاجرفرست و مقايسه جريانات مهاجرتي استان و

شناخت 
هرستانهادردودورهزماني1385-90و 1390-95است.بههمين منظور به بررسيمنشاء و

ش
شهرستانهای استان

سالهای  1385تا  1395در هر يك از
مقصد حركت مهاجران طي 
ميشود تا ازطريق مقايسه مهاجران وارد شده با مهاجران خارج شده از هرشهرستان
پرداخته 
شهرستانهای

شهرستانهای استان فراهم و 

امكان ارائه خالص مهاجرت برای هر يك از

ادبیات و مبانی نظری مهاجرت
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مهاجرپذير و مهاجرفرست مشخص شود .همچنين با تعيين حجم كل مهاجران مبادالت
شهرستانهای استان تعيين شود .

جمعيتي هر يك از
 -7-1روش شناسی
روش اصلي مورد استفاده ،روش گردآوری اطالعات آماری با تكيه بر آمارهای سرشماری
است.
برای تعيين تعداد خالص مهاجران از رابطه ) ( 1استفاده شدهاست .
)(1

NMi=IMi-EMi



كه در آن:
:NMiتعداد خالص مهاجرت 
سالهای  1390تا  1395به شهرستان i
 :IMiمهاجران وارد شده طي 
سالهای  1390تا  1395از شهرستان  i
:Emiمهاجران خارج شده طي 

برای تعيين كل مهاجران از رابطه ) (2استفاده شده است .
)(2


كه در آن:
:Miتعداد كل مهاجرانشهرستان 
لهای  1390تا  1395به شهرستان i
 :IMiمهاجران وارد شده طي سا 
سالهای  1390تا  1395از شهرستان i
:EMiمهاجران خارج شده طي 

Mi=IMi+EMi
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 -8-1منابع اطالعات مورد نياز
يتهای آماری است .به اين معنا كه متولي
چالش اصلي در بحث مهاجرت ،موانع و محدود 
مشخصي برای رصد آمارهای مهاجرت وجود ندارد.باوجودتبصرهماده 3قانون الزام اختصاص
شمارهمليوكدپستيبرایكليهاتباعايراني(دارندهكارتدرصورتتغييرمحلسكونتياكار
خود،بايدمراتبرادراولينفرصتممكنبهسازمانثبتاحوالكشوراطالعدهد)وليپشتوانه
مهمترين منبع اطالعاتي مورد استفاده برای تعيين آمارهای
اجرايي الزم وجود ندارد .بنابراين  
های
سرشماری 

شهرستانهای مهاجرفرست و مهاجرپذير اطالعات حاصل از

مهاجران و تعيين 
سالهای1390و 1395است.
عمومي نفوس و مسكن 

فصل دوّم

بررسی جریانات مهاجرتی استان
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 -1-2مهاجرت طي سالهاي 1385-90و  1390-95در استان اصفهان
بررسي روند مهاجرت استان طي دو دوره  1385-90و  1390-95نشان ميدهد كه حجم
مهاجرت در دوره  1390-95نسبت به دوره  1385-90كاهش داشته است و نسبت تعداد
مهاجران به جمعيت (ميان دوره) از  11/3درصد در دوره  1385-90به  10درصد در دوره -95
 1390رسيده است .با این وجود سهم مهاجران جابجاشده در استان اصفهان نسبت به كل كشور
در دوره زماني  1390-95نسبت به دوره قبل اندكي افزایش داشته است و از  6/8درصد به 7/0
درصد رسيده است .همچنين سهم عامل مهاجرت در افزایش جمعيت استان در دوره زماني -95
 1390نسبت به دوره  1385-90كاهش پيدا كرده است و از  14/6درصد به  10/3درصد رسيده
است .بنابراین سهم رشد طبيعي جمعيت در این دوره زماني افزایش پيدا كرده است و از 85/4
درصد به  89/7درصد رسيده است( .جدول  .)1-2طبق این جدول سهم عامل مهاجرت در
افزایش جمعيت استان در دوره  1385-90به واقعيت نزدیکتر بوده و بدین ترتيب سهم رشد
طبيعي در افزایش مذكور را مي توان  85/4درصد برآورد نمود.
جدول  -1-2برآورد سهم عوامل مؤثر بر افزايش جمعيت استان
تعداد

شرح
1390
کل مهاجران وارد شده

مهاجرت

عوامل مؤثر بر
افزايش جمعيت
رشد طبيعی

سهم (درصد)

کشور

1395

4,300,988 5,534,666

استان

377,097

299,284

واردشدگان

140,495

127,903

خارج شدگان

93,658

102,939

خالص مهاجرت 46,837

24,964

مواليد

361,883

334,551

مرگ و مير

125,701

117,977

رشد طبيعی

236,182

216,574

320,056

241,538

افزايش جمعيت نسبت به دوره قبل

1390

1395

100

100

6/8

7/0

14/6

73/8
()85/4
100

10/3

89/7
100

مأخذ :نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سالهای  90و  95و آمارثبتي اداره كل ثبت احوال استان.
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در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  402223نفر در استان ،محل سکونت خود را ترک كرده
و در محلي غير از محل اقامت قبلي خود ساكن شدهاند كه این تعداد نسبت به دوره قبل 68532
نفر كاهش پيدا كرده است .از تعداد كل مهاجرین ،در آخرین جابجایي انجام شده محل اقامت
قبلي  162148نفر ( 40/3درصد) داخل استان 136237 ،نفر ( 33/9درصد) مهاجران واردشده به
استان و  102939نفر ( 25/6درصد) مهاجران خارج شده از استان بوده است و  899نفر (0/2
درصد) نيز مبدأ مهاجرت خود را اظهار نکردهاند .ضمن اینكه در دورهی زماني مذكور از تعداد
 136237نفر مهاجر واردشده به استان ،تعداد  127903نفر ( 93/9درصد) از سایر استانهای
كشور و تعداد  8334نفر ( 6/1درصد) نيز از خارج از كشور به استان اصفهان وارد شدهاند .بر این
اساس تعداد خالص مهاجران استان در دورهی زماني مورد بحث ،بدون در نظر گرفتن مهاجراني
كه از خارج كشور آمده یا به خارج كشور رفتهاند و نيز مهاجراني كه استان محل اقامت قبلي خود
را اظهار نکردهاند 24964 ،نفر بوده است كه نسبت به دوره قبل  46/7درصد كاهش داشته است.
با این وجود استان اصفهان در این دوره هم همانند دوره قبل از استانهای مهاجرپذیر كشور
محسوب گردیده است (جدول .)2-2
جدول  -2-2مهاجرت استان اصفهان طي دو دوره زماني  1385-90و 1390-95
مهاجران
دوره

کل مهاجران

جابجا شده
در داخل
استان

مهاجران وارد شده به استان
جمع

از داخل

از خارج

کشور

کشور

مهاجران
خارج شده

تعداد
خالص
مهاجران

مبدا اظهار
نشده

1385-90

470755

205083

140495 149955

9460

93658

46837

22059

1390-95

402223

162148

127903 136237

8334

102939

24964

899

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

از مجموع  8334نفر مهاجری كه محل اقامت قبلي خود را در آخرین جابجایي خارج از كشور
اعالم كردهاند 6017 ،نفر ( 72/2درصد) از كشور افغانستان 219 ،نفر ( 2/6درصد) از كشور عراق،
 170نفر ( 2/0درصد) از ایاالت متحده آمریکا و  1887نفر ( 22/6درصد) از سایر كشورها وارد و

بر رسی جریانات مهاجرتی استان

55

ساكن استان شدهاند .همچنين  7188نفر ( 86/3درصد) به نقاط شهری و  1146نفر (13/7
درصد) به نقاط روستایي استان وارد و ساكن شدهاند (نمودار .)1-2

نمودار  -1-2توزيع نسبي مهاجران وارد شده از خارج كشور به استان اصفهان برحسب كشور
محل اقامت قبلي در دوره زماني 1390-95

از مجموع  162148نفر كه طي سالهای  1390-95محل اقامت خود را در داخل استان تغيير
دادهاند 110064 ،نفر ( 67/9درصد) در بين شهرستانهای استان و  51887نفر ( 32درصد) در
داخل شهرستانهای محل زندگي خود جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب كردهاند (جدول
.)3-2
بررسي مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایي نشان ميدهد ،از مجموع  162148نفر كه
طي سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را در داخل استان تغيير دادهاند ،محل اقامت قبلي
 132750نفر ( 81/9درصد) نقاط شهری و  29398نفر ( 18/1درصد) نقاط روستایي بوده است.
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همچنين از  127903نفر مهاجری كه از سایر استانها وارد استان اصفهان شدهاند ،مبدأ حركت
 118135نفر ( 92/4درصد) نقاط شهری و  9768نفر ( 7/6درصد) نقاط روستایي بوده است
(جدول .)3-2
از مجموع  132750نفر مهاجران درون استاني كه محل اقامت قبلي خود را شهر اعالم كردهاند،
 117416نفر ( 88/4درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  15334نفر ( 11/6درصد)
به نقاط روستایي (مهاجران شهر به روستا) وارد و ساكن شدهاند .همچنين از  118135نفر
مهاجری كه از شهرهای سایر استانها وارد استان اصفهان شدهاند 108959 ،نفر ( 92/2درصد)
نقاط شهری استان (مهاجران شهر به شهر) و  9176نفر ( 7/8درصد) نقاط روستایي استان
(مهاجران شهر به روستا) را جهت اقامت برگزیدهاند (جدول .)3-2
همچنين از مجموع  29398نفر مهاجران درون استاني كه محل اقامت قبلي خود را روستا اعالم
كردهاند 24218 ،نفر ( 82/4درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  5180نفر ( 17/6درصد)
به سایر نقاط روستایي (مهاجران روستا به روستا) وارد و ساكن شدهاند (جدول .)3-2
همچنين از  9768نفر مهاجری كه از روستاهای سایر استانها وارد استان اصفهان شدهاند9102 ،
نفر ( 93/2درصد) نقاط شهری استان (مهاجران روستا به شهر) و  666نفر ( 6/8درصد) نقاط
روستایي استان (مهاجران روستا به روستا) را جهت اقامت برگزیدهاند (جدول .)3-2
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جدول  -3-2توزيع مهاجران واردشده به استان اصفهان دردو دوره  1385-90و 1390-95
برحسب آخرين محل اقامت قبلي و محل اقامت فعلي
محل اقامت فعلی
استان اصفهان

آخرين محل اقامت قبلی

1390-1395

1385-1390
تعداد

درصد

تعداد

درصد

377097

100/0

299284

100/0

شهر

92146

24/4

35182

11/8

آبادى

33599

8/9

16705

5/6

شهر

70966

18/8

97394

32/5

آبادى

6694

1/8

12670

4/2

شهر

133020

35/3

117787

39/4

آبادى

6348

1/7

9730

3/3

خارج از کشور

9460

2/5

8334

2/8

اظهارنشده

24864

6/6

1482

0/5

کل مهاجران
شهرستان محل سرشمارى
سايرشهرستانهاى استان
شهرستانهاى سايراستان

محل اقامت فعلی
ساکن در نقاط شهری

آخرين محل اقامت قبلی

1385-1390

1390-1395

1385-1390

1390-1395

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

321939

85/4

267715

89/5

55158

14/6

31569

10/5

شهر

77429

84/0

26068

74/1

14717

16/0

9114

25/9

آبادى

22029

65/6

12466

74/6

11570

34/4

4239

25/4

کل مهاجران
شهرستان محل سرشمارى

ساکن در نقاط روستايی

شهر

62105

87/5

91179

93/6

8861

12/5

6215

6/4

آبادى

5856

87/5

11730

92/6

838

12/5

940

7/4

شهر

120195

90/4

108626

92/2

12825

9/6

9161

7/8

آبادى

5333

84/0

9064

93/2

1015

16/0

666

6/8

خارج از کشور

7253

76/7

7188

86/2

2207

23/3

1146

13/8

اظهارنشده

21739

87/4

1394

94/1

3125

12/6

88

5/9

سايرشهرستانهاى استان
شهرستانهاى سايراستان
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نمودار  -2-2توزيع نسبي مهاجران درون استاني برحسب منشأ مهاجرت در دو دوره زماني
 1385-90و 1390-95

نمودار  -3-2توزيع نسبي مهاجران واردشده از ساير استان ها برحسب منشأ مهاجرت در دو
دوره زماني  1385-90و 1390-95
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بر رسی جریانات مهاجرتی استان

نمودار  -4-2توزيع نسبي مهاجران واردشده به استان برحسب منشأ مهاجرت در دو دوره
زماني  1385-90و 1390-95

نمودار  -5-2توزيع نسبي مهاجران درون استاني برحسب جابجايي در دو دوره زماني -90
 1385و 1390-95
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نمودار  -6-2توزيع نسبي مهاجران وارد شده از ساير استانها برحسب جابجايي در دو دوره
زماني  1385-90و 1390-95

نمودار  -7-2توزيع نسبي مهاجران وارد شده به استان برحسب جابجايي در دو دوره زماني
 1385-90و 1390-95

بر رسی جریانات مهاجرتی استان
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نمودار  -8-2توزيع نسبي مهاجران وارد شده از خارج كشور برحسب محل اقامت فعلي در دو
دوره زماني  1385-90و 1390-95

از مجموع واردشدگان به استان اصفهان بيشترین تعداد همانند دوره قبل از استان خوزستان بوده
است چرا كه طي پنج سال  1390-95تعداد  29776نفر از استان مزبور به استان اصفهان
مهاجرت كردهاند كه  23/4درصد از كل مهاجران واردشده به استان اصفهان را تشکيل ميدهند
كه این سهم نسبت به دوره قبل ( 21/0درصد)  2/4واحد افزایش داشته است (جداول  4-2و .)5-2

همچنين این بررسي نشان ميدهد ،خارجشدگان از استان اصفهان نيز همانند دوره قبل عمدتاً به
استان تهران مهاجرت كردهاند بهطوریكه از مجموع  102939نفر خارجشدگان از استان
اصفهان 26/7 ،درصد به استان تهران و بقيه ( 73/3درصد) به  30استان دیگر مهاجرت كردهاند.
این در حالي است كه سهم خارجشدگان از استان اصفهان و واردشدگان به استان تهران در دوره
قبل  21/5درصد بوده كه نشاندهنده افزایش  5/2واحدی این دوره نسبت به دوره قبل ميباشد
(جداول  4-2و .)5-2

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -4-2مهاجران داخلي وارد شده به و خارج شده از استان اصفهان برحسب استان در
دو دوره زماني  1385-90و 1390-95
استان

مهاجران خارج شده به

مهاجران وارد شده از

خالص مهاجرت

جمعيت جابجا شده

ساير استان ها

ساير استان ها

(بين استانی)

(بين استانی)

1385-90

1390-95

1385-90

1390-95

1385-90

1390-95

1385-90

1390-95

93,658

102,939

140,495

127,517

46,837

24,578

234,153

230,456

20,135

27,524

24,577

18,283

4,442

9,241-

44,712

45,807

چهارمحال وبختيارئ

6,787

8,617

17,299

20,191

10,512

11,574

24,086

28,808

خوزستان

8,686

7,921

29,559

29,776

20,873

21,855

38,245

37,697

کل
تهران

يزد

6,562

6,996

3,126

2,803

3,436-

4,193-

9,688

9,799

فارس

7,265

6,410

10,445

8,010

3,180

1,600

17,710

14,420

قم

4,311

5,080

4,684

3,911

373

1,169-

8,995

8,991

البرز

3,918

4,682

3,077

2,429

841-

2,253-

6,995

7,111

خراسان رضوئ

4,056

3,602

3,938

3,037

118-

565-

7,994

6,639

هرمزگان

2,934

3,436

3,085

2,724

151

712-

6,019

6,160

مرکزی

3,515

3,052

3,889

3,331

374

279

7,404

6,383

بوشهر

3,401

2,836

3,001

2,751

400-

85-

6,402

5,587

لرستان

2,045

2,484

6,728

6,992

4,683

4,508

8,773

9,476

مازندران

2,332

2,168

2,016

1,685

316-

483-

4,348

3,853

سمنان

978

2,140

546

475

432-

1,665-

1,524

2,615

گيالن

2,130

2,098

1,723

1,502

407-

596-

3,853

3,600

کرمان

2,350

1,802

3,209

2,707

859

905

5,559

4,509

کرمانشاه

1,366

1,701

3,290

2,812

1,924

1,111

4,656

4,513

کهگيلويه وبويراحمد

1,242

1,470

2,399

2,917

1,157

1,447

3,641

4,387

همدان

1,491

1,459

2,116

1,829

625

370

3,607

3,288

سيستان وبلوچستان

1,112

1,270

3,604

2,646

2,492

1,376

4,716

3,916

خراسان جنوبی

602

1,057

545

681

57-

376-

1,147

1,738

آذربايجان شرقی

1,157

970

1,578

1,057

421

87

2,735

2,027

گلستان

1,359

747

900

759

459-

12

2,259

1,506

کردستان

696

713

1,091

910

395

197

1,787

1,623

قزوين

703

663

852

575

149

88-

1,555

1,238

آذربايجان غربی

768

594

1,140

703

372

109

1,908

1,297

ايالم

589

502

866

740

277

238

1,455

1,242

زنجان

440

347

370

484

70-

137

810

831

خراسان شمالی

388

321

421

443

33

122

809

764

اردبيل

340

277

421

354

81

77

761

631

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

63

بر رسی جریانات مهاجرتی استان
جدول  -5-2سهم مهاجران داخلي وارد شده به و خارج شده از استان اصفهان برحسب
استان در دو دوره زماني  1385-90و 1390-95
استان

کل

سهم مهاجران خارج

سهم مهاجران وارد

رتبه استان در ورود به

رتبه ساير استان ها در

شده به ساير استان ها

شده از ساير استان ها

ساير استان ها

ورود به استان اصفهان

1390-95 1385-90

1390-95 1385-90

1390-95 1385-90

1390-95 1385-90

100

100

100

100

-

-

-

-

تهران

21.5

26.7

17.5

14.3

1

1

2

3

چهارمحال وبختيارئ

7.2

8.4

12.3

15.8

4

2

3

2

خوزستان

9.3

7.7

21.0

23.4

2

3

1

1

يزد

7.0

6.8

2.2

2.2

5

4

12

11

فارس

7.8

6.2

7.4

6.3

3

5

4

4

قم

4.6

4.9

3.3

3.1

6

6

6

6

البرز

4.2

4.5

2.2

1.9

8

7

14

16

خراسان رضوئ

4.3

3.5

2.8

2.4

7

8

7

8

هرمزگان

3.1

3.3

2.2

2.1

11

9

13

13

مرکزی

3.8

3.0

2.8

2.6

9

10

8

7

بوشهر

3.6

2.8

2.1

2.2

10

11

15

12

لرستان

2.2

2.4

4.8

5.5

15

12

5

5

مازندران

2.5

2.1

1.4

1.3

13

13

18

18

سمنان

1.0

2.1

0.4

0.4

22

14

26

28

گيالن

2.3

2.0

1.2

1.2

14

15

19

19

کرمان

2.5

1.8

2.3

2.1

12

16

11

14

کرمانشاه

1.5

1.7

2.3

2.2

17

17

10

10

کهگيلويه وبويراحمد

1.3

1.4

1.7

2.3

19

18

16

9

همدان

1.6

1.4

1.5

1.4

16

19

17

17

سيستان وبلوچستان

1.2

1.2

2.6

2.1

21

20

9

15

خراسان جنوبی

0.6

1.0

0.4

0.5

26

21

27

25

آذربايجان شرقی

1.2

0.9

1.1

0.8

20

22

20

20

گلستان

1.5

0.7

0.6

0.6

18

23

23

22

کردستان

0.7

0.7

0.8

0.7

25

24

22

21

قزوين

0.8

0.6

0.6

0.5

24

25

25

26

آذربايجان غربی

0.8

0.6

0.8

0.6

23

26

21

24

ايالم

0.6

0.5

0.6

0.6

27

27

24

23

زنجان

0.5

0.3

0.3

0.4

28

28

30

27

خراسان شمالی

0.4

0.3

0.3

0.3

29

29

28

29

اردبيل

0.4

0.3

0.3

0.3

30

30

29

30
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بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان

نمودار  -9-2سهم مهاجران خارج شده از استان اصفهان و وارد شده به ساير استانها

نمودار  -10-2سهم مهاجران وارد شده به استان اصفهان از ساير استانها

بر رسی جریانات مهاجرتی استان

نقشه  -1-2استانهاي مبدأ با بيشترين سهم مهاجران واردشده به استان

نقشه  -2-2استانهاي مقصد با بيشترين سهم مهاجران خارجشده از استان
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جدول  -6-2مهاجران واردشده به استان اصفهان برحسب سن و جنس در دو دوره زماني
 1385-90و 1390-95
سن
کليه سنين

1390-95

1385-90
جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

377097

198420

178677

299284

151871

147413

 0-4ساله

21001

10755

10246

16116

8320

7796

 5-9ساله

28685

14804

13881

23734

12342

11392

 10-14ساله

25640

13349

12291

18943

9908

9035

 15-19ساله

37377

20853

16524

26162

13628

12534

 20-24ساله

71604

38381

33223

40796

19716

21080

 25-29ساله

61223

29806

31417

43357

19301

24056

 30-34ساله

42012

21883

20129

42754

21009

21745

 35-39ساله

27586

15167

12419

29331

15511

13820

 40-44ساله

20302

11457

8845

18990

10535

8455

 45-49ساله

13533

7501

6032

13498

7597

5901

 50-54ساله

9889

5489

4400

9010

5064

3946

 55-59ساله

6093

3402

2691

6433

3468

2965

 60-64ساله

4117

2211

1906

4408

2456

1952

 65-69ساله

2344

1131

1213

2376

1331

1045

 70-74ساله

2517

827

1690

1343

712

631

 75ساله و بيشتر

2861

1199

1662

2033

973

1060

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

نمودار  -11-2هرم سني مهاجران واردشده به استان اصفهان در دو دوره زماني
 1385-90و 1390-95
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جدول  -7-2توزيع نسبي مهاجران واردشده به استان اصفهان برحسب سن و جنس در دو
دوره زماني  1385-90و 1390-95
( 1390-95درصد)

( 1385-90درصد)
سن

نسبت

نسبت

جنسی کل

جنسی

جمعيت

مهاجران

50/7

49/3

103/1

103/0

48/4

105/7

106/7

105/3

108/3
109/7

نسبت

نسبت

جنسی کل

جنسی

جمعيت

مهاجران

111/0

100/0
5/4

51/6
52/0

48/0
47/7

105/0
103/0

108/7
93/5

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

کليه سنين

100/0

52/6

47/4

103/0

 0-4ساله

5/6

51/2

48/8

105/1

105/0

 5-9ساله

7/6

51/6

48/4

105/5

106/6

7/9

 10-14ساله

6/8

52/1

47/9

103/9

108/6

6/3

52/3

 15-19ساله

9/9

55/8

44/2

102/7

126/2

8/7

52/1

47/9

 20-24ساله

19/0

53/6

46/4

100/4

115/5

13/6

48/3

51/7

101/6

 25-29ساله

16/2

48/7

51/3

101/8

94/9

14/5

44/5

55/5

100/5

80/2

 30-34ساله

11/1

52/1

47/9

102/5

108/7

14/3

49/1

50/9

101/8

96/6

 35-39ساله

7/3

55/0

45/0

106/6

122/1

9/8

52/9

47/1

102/5

112/2

 40-44ساله

5/4

56/4

43/6

106/9

129/5

6/3

55/5

44/5

105/2

124/6

 45-49ساله

3/6

55/4

44/6

104/9

124/4

4/5

56/3

43/7

106/2

128/7

 50-54ساله

2/6

55/5

44/5

102/6

124/8

3/0

56/2

43/8

105/0

128/3

 55-59ساله

1/6

55/8

44/2

104/3

126/4

2/1

53/9

46/1

101/5

117/0

 60-64ساله

1/1

53/7

46/3

97/4

116/0

1/5

55/7

44/3

103/3

125/8

 65-69ساله

0/6

48/3

51/7

93/5

93/2

0/8

56/0

44/0

96/7

127/4

 70-74ساله

0/7

32/9

67/1

101/6

48/9

0/4

53/0

47/0

95/1

112/8

 75ساله و بيشتر

0/8

41/9

58/1

97/8

72/1

0/7

47/9

52/1

103/6

91/8
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طي مطالعات فراوان سن و جنس دو وجه اختالف مهم در امر مهاجرت شناخته ميشوند.
جدول ( )7-2نشان ميدهد كه گروههای سني  15-59ساله بدون تغيير نسبت به دوره قبل
حدود  77درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و حدود  13درصد از
مهاجرین ،زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر ميتوان گفت كه گروههای سني 20-34
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ساله بيشتر از گروههای دیگر مهاجرت ميكنند یعني اغلب مهاجران در گروههای سني جوان
هستند.
جدول ( )7-2و نمودار ( )11-2نشان ميدهد كه در هر دو دوره در اغلب گروههای سني نسبت
جنسي به نفع مردان است اما در گروههای سني  20-34ساله (گروههای سني جوان) در دوره
 90-95نسبت به دوره قبل نسبت جنسي به شدت تغيير كرده و به نفع زنان شده است .ميتوان
گفت دو عامل اشتغال و ازدواج موجب تفاوتهای جنسي در امر مهاجرت شدهاند.
در سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  1395علت مهاجرت سوال نشد ولي بر اساس نتایج
سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پيروی از خانوار ( 48/0درصد) ،علت
بيشتر مهاجرتها در استان ،تحصيل ( 11/9درصد) و دستيابي به مسکن مناسبتر ( 11/3درصد)
ذكر شده است .این در حالي است كه مردان بعد از پيروی از خانوار ( 28/0درصد) ،دسترسي به
مسکن مناسبتر ( 15/9درصد) و زنان بعد از پيروی از خانوار ( 70/2درصد) ،تحصيل (10/8
درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بيان نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران واردشده
به مناطق شهری استان نيز همانند كل استان است ولي در مناطق روستایي بعد از پيروی از
خانوار ( 49/1درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،انجام یا پایان خدمت وظيفه ( 13/1درصد) و
دستيابي به مسکن مناسبتر ( 12/6درصد) اعالم شده است (جدول .)8-2
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جدول  -8-2مهاجران واردشده به استان اصفهان برحسب علت مهاجرت
در دوره زماني 1385-90
انجام يا
جنس

منطقه

جمع

جستجوی جستجوی

انتقال

کار

کار بهتر

شغلی

15206

10255

11882

9/1

6/2

7/1

1715

1096

1583

1/1

0/7

1/0

تحصيل

پايان

پايان

تحصيل

خدمت
وظيفه

مرد
شهری

زن
کل
مرد

روستايی

زن
کل
مرد

کل

زن
کل

تعداد 166348
سهم

100/0

تعداد 155591
سهم

100/0

تعداد 321939

1078 23921
14/4

0/6

1067 18714
12/0

0/7

به مسكن
مناسبتر

11985

25822

7/2

15/5

0

9741

0/0

6/3

خانوار

ساير

15529 47558
28/6

9/3

12314 106373
68/4

7/9

3112
1/9
2988
1/9

16921

11351

13465

11985

35563

5/3

3/5

4/2

13/2

0/7

3/7

11/0

47/8

8/6

2954

2284

2069

1492

155

7218

5823

8030

1489

558

سهم

100/0

9/2

7/1

6/5

4/7

0/5

22/5

18/2

25/0

4/6

1/7

تعداد

23086

217

134

91

626

175

0

1115

19029

1215

484

سهم

100/0

0/9

0/6

0/4

2/7

0/8

0/0

4/8

82/4

5/3

2/1

3171

2418

2160

2118

330

7218

6938

27059

2704

1042

5/7

4/4

3/9

3/8

0/6

13/1

12/6

49/1

4/9

1/9

18160

12539

13951

19203

31645

9/2

6/3

7/0

9/7

15/9

1932

1230

1674

1/1

0/7

0/9

20092

13769

15625

5/3

3/7

4/1

سهم

تعداد 32072

تعداد 55158
سهم

100/0

تعداد 198420
سهم

100/0

تعداد 178677
سهم

100/0

تعداد 377097
سهم

100/0

1233 25413
12/8

0/6

1242 19340
10/8

0/7

2475 44753
11/9
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0/7

0

10856

0/0

6/1

19203

42501

5/1

11/3

27843 153931

نشده

1/9

100/0

2145 42635

دستيابی

پيروی از

اظهار

17018 55588
28/0

8/6

13529 125402
70/2

7/6

30547 180990
48/0

8/1

6100

3670
1/8
3472
1/9
7142
1/9

فصل سوّم
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 -1-3مهاجرت بین شهرستانی طی سالهاي 1390-95
پیش از بررسی جریانات مهاجرتی بین شهرستانی الزم به یادآوری است که در سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390استان اصفهان دارای  23شهرستان بود و در سال 1392
شهرستان بویین و میاندشت با انتزاع از شهرستان فریدن تشکیل گردید .بنابراین بر اساس آخرین
تقسیمات کشوری در زمان اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395استان
اصفهان دارای  24شهرستان بوده است .بررسی شهرستانهای استان از نظر مهاجرپذیری و
مهاجرفرستی طی دوره زمانی  1390-95نشان میدهد که  11شهرستان از  24شهرستان استان
(حدود  46درصد از شهرستانها) مهاجرپذیر بودهاند یعنی خالص مهاجرت در آنها عددی مثبت
است .در دوره قبل این عدد  19شهرستان یعنی حدود  83درصد از شهرستانها مهاجرپذیر بودند.
شهرستان نجف آباد در این دوره دارای خالص مهاجرت صفر بوده است در حالی که در دوره قبل
با خالص مهاجرت  5861نفر چهارمین شهرستان مهاجرپذیر استان بوده است .سایر
شهرستانهای استان مهاجرفرست بودهاند یعنی خالص مهاجرت در آنها منفی است .در بین این
شهرستانها ،پنج شهرستان مهاجرپذیر (بیشترین خالص مهاجرت) به ترتیب شهرستانهای
شاهینشهر و میمه ،کاشان ،لنجان ،برخوار و خمینیشهر با اعداد مربوط به خالص مهاجرت به
ترتیب  4279 ، 7957 ، 8555 ، 26159و  4266نفر میباشند و پنج شهرستان مهاجرفرست
(کمترین خالص مهاجرت) به ترتیب شهرستانهای اصفهان ،فریدن ،سمیرم ،فالورجان و
فریدونشهر با اعداد مربوط به خالص مهاجرت به ترتیب  -2432 ، -3670 ، -4670 ، -8932و
 -2408نفر میباشند (جداول 1-3و .)2-3
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در فاصله سالهای  1390-95مجموعاً
 512287نفر در بین شهرستانهای استان جابجا شدهاند که نسبت به دوره  1385-90حدود 24
درصد کاهش داشته است .از این تعداد بیشترین مبادله جمعیتی مربوط به شهرستان اصفهان با
 213957نفر ( 41/8درصد کل مهاجران) و کمترین مبادله جمعیت مربوط به شهرستان خور و
بیابانک با  2065نفر ( 0/4درصد) است (جداول 1-3و .)2-3
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از مجموع  246301نفر مهاجران واردشده به شهرستانهای استان در دوره زمانی ،1390-95
تعداد  95116نفر ( 38/6درصد) به شهرستان اصفهان وارد و ساکن شدهاند .بعد از شهرستان
اصفهان بیشترین واردشدگان به ترتیب به شهرستانهای شاهینشهر و میمه  37403نفر (15/2
درصد) و لنجان  18714نفر ( 7/6درصد) بوده است و شهرستان فریدونشهر با  713نفر (0/3
درصد) کمترین واردشدگان را داشته است (جدول .)2-3
از مجموع مهاجران خارج شده از استان ،بیشترین تعداد مربوط به شهرستانهای اصفهان با
 99210نفر ( 46/6درصد) ،نجفآباد  12436نفر ( 5/8درصد) و لنجان با  10725نفر ( 5درصد) و
کمترین مربوط به شهرستان خور و بیابانک با  857نفر ( 0/4درصد) بوده است (جدول .)2-3
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جدول  -1-3مهاجرت شهرستانی استان اصفهان طی دوره 1385-90

به دلیل وجود جابجاییهای درون استانی ،سطرهای این جدول قابل جمع نیستند.
از تعداد مهاجرانی که به خارج از کشور رفتهاند اطالعی در دست نیست لذا مهاجران خارج کشور در محاسبه
خالص مهاجران منظور نشده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390
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جدول  -2-3مهاجرت شهرستانی استان اصفهان طی دوره 1390-95

به دلیل وجود جابجاییهای درون استانی ،سطرهای این جدول قابل جمع نیستند.
از تعداد مهاجرانی که به خارج از کشور رفتهاند اطالعی در دست نیست لذا مهاجران خارج کشور در محاسبه خالص
مهاجران منظور نشده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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نمودار  -1-3خالص مهاجرت شهرستانی استان اصفهان طی دو دوره زمانی
 1385 -90و 1390-95
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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 -2-3جریان مهاجرتی در شهرستان اردستان
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  4687نفر در شهرستان اردستان ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند که این تعداد نسبت به دوره
قبل  814نفر کاهش پیدا کرده است .از این تعداد 1780 ،نفر ( 38درصد) وارد شهرستان شدهاند
و  2391نفر ( 51درصد) از شهرستان خارج شدهاند .همچنین در آخرین جابجایی انجام شده،
محل اقامت قبلی  515نفر ( 11درصد) داخل شهرستان 1744 ،نفر ( 37/2درصد) خارج شهرستان
و  36نفر ( 0/8درصد) خارج از کشور بوده است .بنابراین شهرستان اردستان با خالص مهاجرت
 -647نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است در حالیکه این شهرستان در
دوره قبل با خالص مهاجرت  180نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول
1-3و .)2-3
از مجموع  2296نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
اردستان انتخاب نمودهاند 1415 ،نفر ( 61/6درصد) در نقاط شهری شهرستان و  881نفر (38/4
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 3و .)4-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  2296نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان اردستان انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  1886نفر ( 82/1درصد) نقاط شهری و  373نفر ( 16/2درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)3-3
از مجموع  1886نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 1122 ،نفر (59/5
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  764نفر ( 40/5درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)3-3
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همچنین از مجموع  373نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 270 ،نفر (72/4
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  103نفر ( 27/6درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)3-3
جدول  -3-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان اردستان بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -4-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -2-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -3-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -4-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب جابجایی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  661نفر واردشدگان به
شهرستان اردستان از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
کاشان و نطنز با  420نفر ( 63/5درصد) 48 ،نفر ( 7/3درصد) و  47نفر ( 7/1درصد) بودهاند .و از
 1083نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران ،قم ،چهارمحال و
بختیاری و فارس بودهاند (جداول  5-3و .)6-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان اردستان عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  1191نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان اردستان 45/4 ،درصد به شهرستان اصفهان 16/7 ،درصد به شهرستان کاشان،
 9/7درصد به شهرستان نطنز و بقیه ( 28/2درصد) به سایر شهرستانهای استان مهاجرت
کردهاند و از مجموع  1200نفر خارجشدگان برون استانی 42/6 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 12/3 ،درصد استان یزد (شهرستان اردکان) 10 ،درصد به استان قم
(شهرستان قم) و بقیه  35/1درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  5-3و .)6-3
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جدول  -5-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان اردستان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

83

جدول  -6-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان اردستان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان

84

جدول  -7-3مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 7-3و  )8-3نشان میدهد که گروههای سنی  20-39ساله با کاهش  8/4درصدی
نسبت به دوره قبل  46/8درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 15/8
درصد از مهاجرین ،زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 25-34ساله در شهرستان اردستان بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان اردستان در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروههای سنی  15-34ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به
دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و
ازدواج موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -8-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب سن و جنس
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -9-3مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (39/9
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان اردستان ،تحصیل ( 18/8درصد) و جستجوی کار
( 7/9درصد) ذکر شده است .همچنین در مورد مردان و زنان نیز بعد از پیروی از خانوار ( به
ترتیب  21/5و  60/7درصد) ،تحصیل (به ترتیب  14/3و  23/9درصد) به عنوان مهمترین علت
مهاجرت بیان شده است .علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان اردستان
بعد از پیروی از خانوار ( 41/8درصد) ،تحصیل ( 22/2درصد) و انتقال شغلی ( 7/9درصد) ذکر
شده است .ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 35/0درصد) ،مهمترین علت
مهاجرت ،جستجوی کار ( 15/6درصد) و دستیابی به مسکن مناسبتر ( 12/4درصد) اعالم شده
است (جدول .)9-3
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 -3-3جریان مهاجرتی در شهرستان اصفهان
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  213957نفر در شهرستان اصفهان ،محل سکونت
خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد95116 ،
نفر ( 44/5درصد) وارد شهرستان شدهاند و  99210نفر ( 46/4درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  19365نفر ( 9درصد) داخل
شهرستان 90278 ،نفر ( 42/2درصد) خارج شهرستان و  4838نفر ( 2/3درصد) خارج از کشور
بوده است .بنابراین شهرستان اصفهان با خالص مهاجرت  -8932نفر مهاجرفرستترین
شهرستان استان بوده است .همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت -9396
نفر مهاجرفرستترین شهرستان استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  114747نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
اصفهان انتخاب نمودهاند 105937 ،نفر ( 92/3درصد) در نقاط شهری شهرستان و  8810نفر
( 7/7درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند
(جداول  10-3و .)11-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  114747نفر
مهاجری که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان اصفهان انتخاب
نمودهاند ،محل اقامت قبلی  95744نفر ( 83/4درصد) نقاط شهری و  13797نفر ( 12/0درصد)
نقاط روستایی بوده است (جدول .)10-3
از مجموع  95744نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 88471 ،نفر
( 92/4درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  7273نفر ( 7/6درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)10-3
همچنین از مجموع  13797نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 12421 ،نفر
( 90/0درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  1376نفر ( 10/0درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)10-3
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جدول  -10-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -11-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -5-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -6-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -7-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب جابجایی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  34162نفر واردشدگان
به شهرستان اصفهان از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای لنجان،
نجفآباد و شهرضا با  4321نفر ( 12/6درصد) 3395 ،نفر ( 9/9درصد) و  3062نفر ( 9/0درصد)
بودهاند .و از  56014نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای چهارمحال و
بختیاری ،خوزستان و تهران بودهاند (جداول 12-3و .)13-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان اصفهان عمدتاً به شهرستان
شاهینشهر و میمه و استان تهران مهاجرت کردهاند ،بهطوریکه از مجموع  42150نفر
خارجشدگان درون استانی شهرستان اصفهان 34/2 ،درصد به شهرستان شاهینشهر و میمه،
 12/2درصد به شهرستان لنجان 11/8 ،درصد به شهرستان برخوار و بقیه ( 41/8درصد) به سایر
شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  57060نفر خارجشدگان برون استانی27/2 ،
درصد به استان تهران (شهرستان تهران) 8/9 ،درصد استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان
شهرکرد) 7/2 ،درصد به استان خوزستان (شهرستان اهواز) و بقیه  56/7درصد به سایر استانها
وارد و ساکن شدهاند (جداول 12-3و .)13-3
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جدول  -12-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان اصفهان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -13-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان اصفهان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

93

جدول  -14-3مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 14-3و  )15-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-39ساله با اندکی کاهش (0/9
درصد) نسبت به دوره قبل  61/2درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و
 12/4درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای
سنی  20-34ساله در شهرستان اصفهان بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان اصفهان در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است ،اما در گروههای سنی  20-34ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت
به دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و
ازدواج موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -15-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب سن و
جنس در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -16-3مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (48/9
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان اصفهان ،دستیابی به مسکن مناسبتر ( 11/5درصد)
و تحصیل ( 9/8درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار
( 29/2درصد) ،دسترسی به مسکن مناسبتر ( 15/7درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار (70/4
درصد) ،تحصیل ( 9/5درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت
مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان اصفهان نیز همانند کل شهرستان است
ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 54/2درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،دستیابی
به مسکن مناسبتر ( 12/9درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 12/6درصد) اعالم شده است
(جدول .)16-3
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 -4-3جریان مهاجرتی در شهرستان آران و بیدگل
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  4512نفر در شهرستان آران و بیدگل ،محل سکونت
خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد2445 ،
نفر ( 54/2درصد) وارد شهرستان شدهاند و  1929نفر ( 42/8درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  137نفر ( 3درصد) داخل شهرستان،
 2370نفر ( 52/5درصد) خارج شهرستان و  75نفر ( 1/7درصد) خارج از کشور بوده است.
بنابراین شهرستان آران و بیدگل با خالص مهاجرت  441نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر
استان بوده است .همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  2590نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  2583نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان آران و
بیدگل انتخاب نمودهاند 2199 ،نفر ( 85/1درصد) در نقاط شهری شهرستان و  384نفر (14/9
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 17و .)18-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  2583نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان آران و بیدگل انتخاب نمودهاند،
محل اقامت قبلی  2297نفر ( 88/9درصد) نقاط شهری و  206نفر ( 8/0درصد) نقاط روستایی
بوده است (جدول .)17-3
از مجموع  2297نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 1978 ،نفر (86/1
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  319نفر ( 13/9درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)17-3
همچنین از مجموع  206نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 147 ،نفر (71/4
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  59نفر ( 28/6درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)17-3
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جدول  -17-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل بر اساس منشأ
و مقصد مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -18-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل برحسب آخرین
محل اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -8-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل برحسب محل
اقامت فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -9-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -10-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل برحسب جابجایی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  802نفر واردشدگان
به شهرستان آران و بیدگل از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای
کاشان ،اصفهان و نطنز با  584نفر ( 72/8درصد) 75 ،نفر ( 9/4درصد) و  24نفر ( 3/0درصد)
بودهاند .و از  1564نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران ،لرستان
و خوزستان بودهاند (جداول  19-3و .)20-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان آران و بیدگل عمدتاً به شهرستان
کاشان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  1077نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان آران و بیدگل 72/3 ،درصد به شهرستان کاشان 14/9 ،درصد به شهرستان
اصفهان 1/9 ،درصد به شهرستان خمینیشهر و بقیه ( 10/9درصد) به سایر شهرستانهای استان
مهاجرت کردهاند و از مجموع  852نفر خارجشدگان برون استانی 30/9 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 20/4 ،درصد به استان قم (شهرستان قم) 5/0 ،درصد به استان یزد (شهرستان
یزد) و بقیه  43/7درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  19-3و .)20-3
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جدول  -19-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان آران و بیدگل
طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -20-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان آران و بیدگل
طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -21-3مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل برحسب سن و جنس در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول (21-3و  )22-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-39ساله با اندکی کاهش (0/5
درصد) نسبت به دوره قبل  65/8درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و
 14/5درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای
سنی  20-34ساله در شهرستان آران و بیدگل بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی
اغلب مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان آران و بیدگل در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروه سنی  25-29ساله (گروه سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره
قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج
موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -22-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل برحسب سن و
جنس در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -23-3مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل برحسب علت مهاجرت در
دوره زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (46/0
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان آران و بیدگل ،انجام یا پایان خدمت وظیفه (12/7
درصد) و تحصیل ( 7/6درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از پیروی از
خانوار ( 24/7درصد) ،انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 21/8درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار
( 76/0درصد) ،دستیابی به مسکن مناسبتر ( 4/0درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت
خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران وارد شده به مناطق شهری شهرستان آران و بیدگل
بعد از پیروی از خانوار ( 48/0درصد) ،تحصیل ( 9/4درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه (8/4
درصد) ذکر شده است ،ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 38/4درصد) ،مهمترین
علت مهاجرت ،انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 30/0درصد) و دستیابی به مسکن مناسبتر (7/7
درصد) اعالم شده است (جدول .)23-3
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 -5-3جریان مهاجرتی در شهرستان برخوار
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  11527نفر در شهرستان برخوار ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 7726 ،نفر
( 67/0درصد) وارد شهرستان شدهاند و  2988نفر ( 25/9درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  806نفر ( 7درصد) داخل شهرستان،
 7267نفر ( 63/0درصد) خارج شهرستان و  459نفر ( 4/0درصد) خارج از کشور بوده است.
بنابراین شهرستان برخوار با خالص مهاجرت  4279نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان
بوده است .همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  3913نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  8539نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان برخوار
انتخاب نمودهاند 7760 ،نفر ( 90/9درصد) در نقاط شهری شهرستان و  779نفر ( 9/1درصد) در
نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول  24-3و -3
.)25
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  8539نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان برخوار انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  7241نفر ( 84/8درصد) نقاط شهری و  820نفر ( 9/6درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)24-3
از مجموع  7241نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 6658 ،نفر (91/9
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  583نفر ( 8/0درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)24-3
همچنین از مجموع  820نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 792 ،نفر (96/6
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  28نفر ( 3/4درصد) به سایر نقاط روستایی (مهاجران
روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)24-3
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جدول  -24-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان برخوار بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جدول  -25-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان برخوار برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -11-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان برخوار برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -12-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان برخوار برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -13-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان برخوار برحسب جابجایی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  5825نفر واردشدگان
به شهرستان برخوار از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
شاهینشهر و میمه و نجفآباد با  4964نفر ( 85/2درصد) 286 ،نفر ( 4/9درصد) و  95نفر (1/6
درصد) بودهاند .و از  1430نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای
خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بودهاند (جداول  26-3و .)27-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان برخوار عمدتاً به شهرستان اصفهان
و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  2288نفر خارجشدگان درون استانی
شهرستان برخوار 53/7 ،درصد به شهرستان اصفهان 33/6 ،درصد به شهرستان شاهینشهر و
میمه 2/9 ،درصد به شهرستان کاشان و بقیه ( 9/8درصد) به سایر شهرستانهای استان مهاجرت
کردهاند و از مجموع  700نفر خارجشدگان برون استانی 13/7 ،درصد به استان تهران (شهرستان
تهران) 11/4 ،درصد به استان سمنان (شهرستان سمنان) 10/1 ،درصد به استان قم (شهرستان
قم) و بقیه  64/8درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  26-3و .)27-3
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جدول  -26-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان برخوار طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -27-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان برخوار طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -28-3مهاجران واردشده به شهرستان برخوار برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 28-3و  )29-3نشان میدهد که گروههای سنی  20-44ساله با اندکی کاهش (1
درصد) نسبت به دوره قبل  56/4درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و
 17/2درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای
سنی  25-34ساله در شهرستان برخوار بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان برخوار در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع مردان
است اما در گروههای سنی  20-29ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره
قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج
موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -29-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان برخوار برحسب سن و جنس
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -30-3مهاجران واردشده به شهرستان برخوار برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (54/1
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان برخوار ،دستیابی به مسکن مناسبتر ( 15/6درصد)
و انجام و یا پایان خدمت وظیفه ( 6/1درصد) ذکر شده است .همچنین در مورد مردان و زنان بعد
از پیروی از خانوار ( به ترتیب  32/6و  78/7درصد) ،دستیابی به مسکن مناسب تر (به ترتیب
 23/1و  6/9درصد) به عنوان مهمترین علت مهاجرت بیان شده است .علت مهاجرت مهاجران
واردشده به مناطق شهری شهرستان برخوار نیز همانند کل شهرستان است ولی در مناطق
روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 43/3درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،جستجوی کار بهتر
( 18/2درصد) و دستیابی به مسکن مناسبتر ( 13/4درصد) اعالم شده است (جدول .)30-3
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 -6-3جریان مهاجرتی در شهرستان بویین و میاندشت
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  2461نفر در شهرستان بویین و میاندشت ،محل
سکونت خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد،
 736نفر ( 29/9درصد) وارد شهرستان شدهاند و  1511نفر ( 61/4درصد) از شهرستان خارج
شدهاند .همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  213نفر ( 8/7درصد) داخل
شهرستان و  736نفر ( 29/9درصد) خارج شهرستان بوده است .بنابراین شهرستان بویین و
میاندشت با خالص مهاجرت  -775نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است
(جدول .)2-3
از مجموع  950نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان بویین و
میاندشت انتخاب نمودهاند 577 ،نفر ( 60/7درصد) در نقاط شهری شهرستان و  373نفر (39/3
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 31و .)32-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  950نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان بویین و میاندشت انتخاب
نمودهاند ،محل اقامت قبلی  809نفر ( 85/2درصد) نقاط شهری و  140نفر ( 14/7درصد) نقاط
روستایی بوده است (جدول .)31-3
از مجموع  809نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 464 ،نفر (57/4
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  345نفر ( 42/6درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)31-3
همچنین از مجموع  140نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 113 ،نفر (80/7
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  27نفر ( 19/3درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)31-3
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جدول  -31-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت بر اساس منشأ
و مقصد مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

*اطالعات دوره قبل در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -32-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت برحسب
آخرین محل اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی * 1385-90و 1390-95

*اطالعات دوره قبل در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -14-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت برحسب
محل اقامت فعلی در دوره زمانی 1390-95

نمودار  -15-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت برحسب
منشأ مهاجرت در دوره زمانی 1390-95
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نمودار  -16-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت برحسب
جابجایی در دوره زمانی 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  572نفر واردشدگان
به شهرستان بویین و میاندشت از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای
اصفهان ،فریدونشهر و فریدن با  289نفر ( 50/5درصد) 68 ،نفر ( 11/9درصد) و  51نفر (8/9
درصد) بودهاند .و از  164نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران،
لرستان و خوزستان بودهاند (جداول  33-3و .)34-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان بویین و میاندشت عمدتاً به
شهرستان اصفهان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  1141نفر خارجشدگان
درون استانی شهرستان بویین و میاندشت 47/3 ،درصد به شهرستان اصفهان 16/8 ،درصد به
شهرستان شاهینشهر و میمه 9/3 ،درصد به شهرستان نجفآباد و بقیه ( 26/6درصد) به سایر
شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  370نفر خارجشدگان برون استانی22/4 ،
درصد به استان تهران (شهرستان تهران) 18/9 ،درصد به استان سمنان (شهرستان سمنان)8/4 ،
درصد به استان یزد (شهرستان یزد) و بقیه  50/3درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند
(جداول  33-3و .)34-3
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جدول  -33-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان بویین و
میاندشت طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
جدول  -34-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان بویین و
میاندشت طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -35-3مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی * 1385-90و 1390-95

*اطالعات دوره قبل در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 35-3و  )36-3نشان میدهد که گروههای سنی  20-39ساله  54/7درصد از مهاجران
دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و  17/3درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با
استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی  25-34ساله در شهرستان بویین و
میاندشت بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران در گروههای سنی جوان
هستند.
همچنین در شهرستان بویین و میاندشت در این دوره در اغلب گروههای سنی بجز گروه سنی
 5-9ساله 15-24 ،ساله 55-59 ،ساله و  70سال به باال نسبت جنسی به نفع مردان است.
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جدول  -36-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت برحسب سن
و جنس در دو دوره زمانی * 1385-90و 1390-95

*اطالعات دوره قبل در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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 -7-3جریان مهاجرتی در شهرستان تیران و کرون
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  6276نفر در شهرستان تیران و کرون ،محل سکونت
خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد2114 ،
نفر ( 33/7درصد) وارد شهرستان شدهاند و  2760نفر ( 44/0درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  1394نفر ( 22/2درصد) داخل
شهرستان 1810،نفر ( 28/8درصد) خارج شهرستان و  304نفر ( 4/8درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان تیران و کرون با خالص مهاجرت  -950نفر یکی از شهرستانهای
مهاجرفرست استان بوده است در حالیکه این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت 1398
نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  3516نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان تیران
و کرون انتخاب نمودهاند 2388 ،نفر ( 67/9درصد) در نقاط شهری شهرستان و  1128نفر (32/1
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول-3
37و .)38-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  3516نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان تیران و کرون انتخاب نمودهاند،
محل اقامت قبلی  1970نفر ( 56/0درصد) نقاط شهری و  1232نفر ( 35/0درصد) نقاط روستایی
بوده است (جدول .)37-3
از مجموع  1970نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 1401 ،نفر (71/1
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  569نفر ( 28/9درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)37-3
همچنین از مجموع  1232نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 960 ،نفر (77/9
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  272نفر ( 22/1درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)37-3
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جدول  -37-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون بر اساس منشأ و
مقصد مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -38-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون برحسب آخرین
محل اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -17-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون برحسب محل
اقامت فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -18-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

125

نمودار  -19-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون برحسب
جابجایی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  1243نفر واردشدگان
به شهرستان تیران و کرون از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای
نجفآباد ،اصفهان و فریدن با  478نفر ( 38/5درصد) 451 ،نفر ( 36/3درصد) و  46نفر (3/7
درصد) بودهاند .و از  565نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران،
خوزستان و چهارمحال و بختیاری بودهاند (جداول  39-3و .)40-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان تیران و کرون عمدتاً به شهرستان
نجفآباد و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  2142نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان تیران و کرون 42/2 ،درصد به شهرستان نجفآباد 36/9 ،درصد به شهرستان
اصفهان 4/8 ،درصد به شهرستان شاهینشهر و میمه و بقیه ( 16/1درصد) به سایر
شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  618نفر خارجشدگان برون استانی15/4 ،
درصد به استان تهران (شهرستان تهران) 12/6 ،درصد به استان یزد (شهرستان یزد)10/2 ،
درصد به استان قم (شهرستان قم) و بقیه  61/8درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند
(جداول  39-3و .)40-3
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جدول  -39-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان تیران و کرون
طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -40-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان تیران و کرون
طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -41-3مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون برحسب سن و جنس در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 41-3و  )42-3نشان میدهد که گروههای سنی  20-39ساله با افزایش  2درصدی
نسبت به دوره قبل  57/9درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 14/2
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 25-34ساله در شهرستان تیران و کرون بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان تیران و کرون در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به
نفع مردان است اما در گروه سنی  20-24ساله (گروه سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره
قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج
موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -42-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون برحسب سن
و جنس در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -43-3مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (50/8
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان تیران و کرون ،دستیابی به مسکن مناسبتر (9/9
درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 8/8درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان
بعد از پیروی از خانوار ( 26/6درصد) ،انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 15/5درصد) و زنان بعد از
پیروی از خانوار ( 82/5درصد) ،دستیابی به مسکن مناسبتر ( 3/9درصد) را به عنوان مهمترین
علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران وارد شده به مناطق شهری شهرستان
تیران و کرون ،بعد از پیروی از خانوار ( 59/6درصد) ،تحصیل ( 9/7درصد) و دستیابی به مسکن
مناسبتر ( 8/1درصد) ذکر شده است ،ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار (39/5
درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 15/3درصد) و دستیابی به مسکن
مناسبتر ( 12/1درصد) اعالم شده است (جدول .)43-3
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 -8-3جریان مهاجرتی در شهرستان چادگان
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  3530نفر در شهرستان چادگان ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 1165 ،نفر
( 33/0درصد) وارد شهرستان شدهاند و  1883نفر ( 53/3درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  482نفر ( 13/7درصد) داخل
شهرستان و  1165نفر ( 33/0درصد) خارج شهرستان بوده است .بنابراین شهرستان چادگان با
خالص مهاجرت  -718نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است در حالیکه این
شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  228نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده
است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  1647نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
چادگان انتخاب نمودهاند 857 ،نفر ( 52/0درصد) در نقاط شهری شهرستان و  790نفر (48/0
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 44و .)45-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  1647نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان چادگان انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  1204نفر ( 73/1درصد) نقاط شهری و  443نفر ( 26/9درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)44-3
از مجموع  1204نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 517 ،نفر (42/9
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  687نفر ( 57/1درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)44-3
همچنین از مجموع  443نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 340 ،نفر (76/7
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  103نفر ( 23/3درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول )44-3
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جدول  -44-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان چادگان بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -45-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان چادگان برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -20-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان چادگان برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -21-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان چادگان برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -22-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان چادگان برحسب جابجایی در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  774نفر واردشدگان
به شهرستان چادگان از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
نجفآباد و فریدن با  466نفر ( 60/2درصد) 77 ،نفر ( 9/9درصد) و  73نفر ( 9/4درصد) بودهاند و
از  391نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای خوزستان ،تهران و سیستان
و بلوچستان بودهاند (جداول  46-3و .)47-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان چادگان عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  1521نفر
خارجشدگان درون استانی شهرستان چادگان 51/7 ،درصد به شهرستان اصفهان 14/6 ،درصد به
شهرستان نجفآباد 10/3 ،درصد به شهرستان خمینیشهر و بقیه ( 23/4درصد) به سایر
شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  362نفر خارجشدگان برون استانی17/4 ،
درصد به استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان شهرکرد) 14/1 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 8/6 ،درصد به استان قم (شهرستان قم) و بقیه  59/9درصد به سایر استانها
وارد و ساکن شدهاند (جداول  46-3و .)47-3
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جدول  -46-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان چادگان طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -47-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان چادگان طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -48-3مهاجران واردشده به شهرستان چادگان برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 48-3و  )49-3نشان میدهد که گروههای سنی  10-34ساله با کاهش  5درصدی
نسبت به دوره قبل  75/3درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 9/3
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 15-29ساله در شهرستان چادگان بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان چادگان در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است .اما در گروههای سنی  10-19ساله بدون تغییر نسبت به دوره قبل و در گروه سنی
 50-54ساله نسبت به دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.
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جدول  -49-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان چادگان برحسب سن و جنس
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -50-3مهاجران واردشده به شهرستان چادگان برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (29/9
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان چادگان ،تحصیل ( 28/0درصد) و انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 19/3درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 34/2درصد) ،تحصیل ( 23/2درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار ( 52/9درصد)،
تحصیل ( 34/1درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت
مهاجران وارد شده به مناطق شهری شهرستان چادگان بعد از تحصیل ( 41/5درصد) ،پیروی از
خانوار ( 27/3درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 12/8درصد) ذکر شده است ،ولی در مناطق
روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 33/3درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،انجام یا پایان خدمت
وظیفه ( 27/7درصد) و تحصیل ( 10/6درصد) اعالم شده است (جدول .)50-3
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 -9-3جریان مهاجرتی در شهرستان خمینی شهر
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  20040نفر در شهرستان خمینیشهر ،محل سکونت
خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد11988 ،
نفر ( 59/8درصد) وارد شهرستان شدهاند و  7312نفر ( 36/5درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  674نفر ( 3/4درصد) داخل
شهرستان 11578 ،نفر ( 57/8درصد) خارج شهرستان و  410نفر ( 2/0درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان خمینیشهر با خالص مهاجرت  4266نفر یکی از شهرستانهای
مهاجرپذیر استان بوده است همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 7854
نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  12728نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
خمینیشهر انتخاب نمودهاند 12504 ،نفر ( 98/2درصد) در نقاط شهری شهرستان و  224نفر
( 1/8درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند
(جداول 51-3و .)52-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  12728نفر
مهاجری که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان خمینیشهر انتخاب
نمودهاند ،محل اقامت قبلی  10938نفر ( 85/9درصد) نقاط شهری و  1307نفر ( 10/3درصد)
نقاط روستایی بوده است (جدول .)51-3
از مجموع  10938نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 10776 ،نفر
( 98/5درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  162نفر ( 1/5درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)51-3
همچنین از مجموع  1307نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 1245 ،نفر
( 95/3درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  62نفر ( 4/7درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)51-3
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جدول  -51-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان خمینی شهر بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -52-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خمینی شهر برحسب آخرین
محل اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -23-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خمینی شهر برحسب محل
اقامت فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -24-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خمینی شهر برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -25-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خمینی شهر برحسب جابجایی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  5068نفر واردشدگان
به شهرستان خمینیشهر از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای
اصفهان ،نجفآباد و فالورجان با  2589نفر ( 51/1درصد) 414 ،نفر ( 8/2درصد) و  353نفر (7/0
درصد) بودهاند و از  6503نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای
خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و تهران بودهاند (جداول  53-3و .)54-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان خمینیشهر عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  4774نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان خمینیشهر 52/5 ،درصد به شهرستان اصفهان 14/8 ،درصد به شهرستان
شاهینشهر و میمه 9/6 ،درصد به شهرستان نجفآباد و بقیه ( 23/1درصد) به سایر
شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  2538نفر خارجشدگان برون استانی23/9 ،
درصد به استان تهران (شهرستان تهران) 8/9 ،درصد به استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان
شهرکرد) 8/5 ،درصد به استان خوزستان (شهرستان اهواز) و بقیه  58/7درصد به سایر استانها
وارد و ساکن شدهاند (جداول  53-3و .)54-3
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جدول  -53-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان خمینیشهر طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -54-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان خمینیشهر طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -55-3مهاجران واردشده به شهرستان خمینیشهر برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 55-3و  )56-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-39ساله با اندکی افزایش (0/7
درصد) نسبت به دوره قبل  70/6درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و
 12درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای
سنی  20-29ساله در شهرستان خمینی شهر بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی
اغلب مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان خمینی شهر در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروههای سنی  25-34ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به
دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و
ازدواج موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -56-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خمینی شهر برحسب سن و
جنس در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -57-3مهاجران واردشده به شهرستان خمینیشهر برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (38/6
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان خمینی شهر ،تحصیل ( 25/3درصد) و دستیابی به
مسکن مناسبتر ( 13/8درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از تحصیل
( 29/7درصد) ،پیروی از خانوار ( 21/6درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار ( 60/0درصد)،
تحصیل ( 19/7درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت
مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان خمینی شهر نیز همانند کل شهرستان است ولی
در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 50/9درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 16/7درصد) و دستیابی به مسکن مناسبتر ( 16/1درصد) اعالم شده است
(جدول .)57-3
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 -10-3جریان مهاجرتی در شهرستان خوانسار
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  4603نفر در شهرستان خوانسار ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 2416 ،نفر
( 52/5درصد) وارد شهرستان شدهاند و  2072نفر ( 45/0درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  111نفر ( 2/4درصد) داخل
شهرستان 2387 ،نفر ( 51/9درصد) خارج شهرستان و  29نفر ( 0/6درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان خوانسار با خالص مهاجرت  315نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر
استان بوده است در حالیکه این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  -377نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  2531نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
خوانسار انتخاب نمودهاند 2272 ،نفر ( 89/8درصد) در نقاط شهری شهرستان و  259نفر (10/2
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 58و .)59-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  2531نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان خوانسار انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  2291نفر ( 90/5درصد) نقاط شهری و  207نفر ( 8/2درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)58-3
از مجموع  2291نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 2105 ،نفر (91/9
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  186نفر ( 8/1درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)58-3
همچنین از مجموع  207نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 138 ،نفر (66/7
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  69نفر ( 33/3درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)58-3
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جدول  -58-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -59-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -26-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -27-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -28-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  1630نفر واردشدگان
به شهرستان خوانسار از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
فریدن و گلپایگان با  635نفر ( 39/0درصد) 257 ،نفر ( 15/8درصد) و  165نفر ( 10/1درصد)
بودهاند و از  757نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران ،قم و
چهارمحال و بختیاری بودهاند (جداول  60-3و .)61-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان خوانسار عمدتاً به شهرستان
گلپایگان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  1032نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان خوانسار 39/5 ،درصد به شهرستان گلپایگان 32/0 ،درصد به شهرستان
اصفهان 4/3 ،درصد به شهرستان خمینیشهر و بقیه ( 24/2درصد) به سایر شهرستانهای استان
مهاجرت کردهاند و از مجموع  1040نفر خارجشدگان برون استانی 56/3 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 15/0 ،درصد به استان قم (شهرستان قم) 5/9 ،درصد به استان مرکزی
(شهرستان اراک) و بقیه  22/8درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  60-3و -3
.)61
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جدول  -60-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان خوانسار طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -61-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان خوانسار طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

155

جدول  -62-3مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 62-3و  )63-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-39ساله با افزایش  5/6درصدی
نسبت به دوره قبل  81/5درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 5/5
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 15-24ساله در شهرستان خوانسار بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان خوانسار در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروههای سنی  5-29ساله در دوره  90-95نسبت به دوره قبل نسبت جنسی
تغییر کرده و به نفع زنان شده است.
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جدول  -63-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -64-3مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از تحصیل ( 47/0درصد)،
علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان خوانسار ،پیروی از خانوار ( 22/0درصد) و انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 9/0درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از تحصیل (39/1
درصد) ،انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 16/6درصد) و زنان بعد از تحصیل ( 56/3درصد) ،پیروی
از خانوار ( 32/2درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت
مهاجران وارد شده به مناطق شهری شهرستان خوانسار نیز همانند کل شهرستان است ولی در
مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 30/9درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،تحصیل (22/6
درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 18/0درصد) اعالم شده است (جدول .)64-3
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 -11-3جریان مهاجرتی در شهرستان خور و بیابانک
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  2065نفر در شهرستان خور و بیابانک ،محل سکونت
خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد1059 ،
نفر ( 51/3درصد) وارد شهرستان شدهاند و  857نفر ( 41/5درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  146نفر ( 7/1درصد) داخل
شهرستان 1057 ،نفر ( 51/2درصد) خارج شهرستان و  2نفر ( 0/1درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان خور و بیابانک با خالص مهاجرت  200نفر یکی از شهرستانهای
مهاجرپذیر استان بوده است همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  614نفر
یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  1208نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان خور و
بیابانک انتخاب نمودهاند 648 ،نفر ( 53/6درصد) در نقاط شهری شهرستان و  560نفر (46/4
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 65و .)66-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  1208نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان خور و بیابانک انتخاب نمودهاند،
محل اقامت قبلی  1078نفر ( 89/2درصد) نقاط شهری و  125نفر ( 10/3درصد) نقاط روستایی
بوده است (جدول .)65-3
از مجموع  1078نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 541 ،نفر (50/2
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  537نفر ( 49/8درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)65-3
همچنین از مجموع  125نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 103 ،نفر (82/4
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  22نفر ( 17/5درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)65-3
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جدول  -65-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک بر اساس منشأ و
مقصد مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -66-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک برحسب آخرین
محل اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -29-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک برحسب محل
اقامت فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -30-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -31-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک برحسب جابجایی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  442نفر واردشدگان
به شهرستان خور و بیابانک از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای
اصفهان ،نایین و نجفآباد با  312نفر ( 70/6درصد) 63 ،نفر ( 14/3درصد) و  13نفر ( 2/9درصد)
بودهاند و از  615نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران ،یزد و
خراسان رضوی بودهاند (جداول  67-3و .)68-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان خور و بیابانک عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان یزد مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  342نفر خارجشدگان درون استانی
شهرستان خور و بیابانک 57/6 ،درصد به شهرستان اصفهان 9/4 ،درصد به شهرستان نایین5/0 ،
درصد به شهرستان نجفآباد و بقیه ( 28/0درصد) به سایر شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند
و از مجموع  515نفر خارجشدگان برون استانی 54/4 ،درصد به استان یزد (شهرستان یزد)15/5 ،
درصد به استان تهران (شهرستان تهران) 6/8 ،درصد به استان خراسان جنوبی (شهرستان
بیرجند) و بقیه  23/3درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  67-3و .)68-3
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جدول  -67-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان خور و بیابانک
طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -68-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان خور و بیابانک
طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -69-3مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک برحسب سن و جنس در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 69-3و  )70-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-44ساله با کاهش  12/3درصد
نسبت به دوره قبل  62/7درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 13/9
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 25-34ساله در شهرستان خور و بیابانک بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان خور و بیابانک در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به
نفع مردان است اما در گروههای سنی  60-64ساله و  75ساله و بیشتر در دوره  90-95نسبت
به دوره قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده است.
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جدول  -70-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک برحسب سن و
جنس در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -71-3مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (38/2
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان خور و بیابانک ،انجام یا پایان خدمت وظیفه (16/6
درصد) و جستجوی کار ( 11/0درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از انجام
یا پایان خدمت وظیفه ( 26/3درصد) ،پیروی از خانوار ( 17/9درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار
( 72/9درصد) ،پایان تحصیل ( 7/8درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان
نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان خور و بیابانک نیز همانند
کل شهرستان است ،ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 28/5درصد) ،مهم ترین
علت مهاجرت ،جستجوی کار ( 20/3درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 12/5درصد) ذکر
شده است (جدول .)71-3
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 -12-3جریان مهاجرتی در شهرستان دهاقان
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  2746نفر در شهرستان دهاقان ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 857 ،نفر (31/2
درصد) وارد شهرستان شدهاند و  1740نفر ( 63/4درصد) از شهرستان خارج شدهاند .همچنین در
آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  148نفر ( 5/4درصد) داخل شهرستان 854 ،نفر
( 31/1درصد) خارج شهرستان و  3نفر ( 0/1درصد) خارج از کشور بوده است .بنابراین شهرستان
دهاقان با خالص مهاجرت  -886نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است ،در
حالیکه این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  323نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر
استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  1006نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان دهاقان
انتخاب نمودهاند 616 ،نفر ( 61/2درصد) در نقاط شهری شهرستان و  390نفر ( 38/8درصد) در
نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول 72-3و -3
.)73
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  1006نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان دهاقان انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  853نفر ( 84/8درصد) نقاط شهری و 149نفر ( 14/8درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)72-3
از مجموع  853نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 515 ،نفر (60/4
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  338نفر ( 39/6درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)72-3
همچنین از مجموع  149نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 97 ،نفر (65/1
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  52نفر ( 34/9درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)72-3
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جدول  -72-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -73-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -32-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -33-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -34-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  469نفر واردشدگان
به شهرستان دهاقان از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
شهرضا و مبارکه با  205نفر ( 43/7درصد) 160 ،نفر ( 34/1درصد) و  34نفر ( 7/2درصد) بودهاند
و از  385نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای چهارمحال و بختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد و فارس بودهاند (جداول  74-3و .)75-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان دهاقان عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  1355نفر
خارجشدگان درون استانی شهرستان دهاقان 43/7 ،درصد به شهرستان اصفهان 28/4 ،درصد به
شهرستان شهرضا،

 12/5درصد به شهرستان مبارکه و بقیه ( 15/4درصد) به سایر

شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  385نفر خارجشدگان برون استانی22/6 ،
درصد به استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان بروجن) 17/7 ،درصد به استان فارس
(شهرستان شیراز) 8/6 ،درصد به استان تهران (شهرستان تهران) و بقیه  51/1درصد به سایر
استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  74-3و .)75-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -74-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان دهاقان طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -75-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان دهاقان طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -76-3مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 76-3و )77-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-44ساله با کاهش  11/8درصد
نسبت به دوره قبل  64/7درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و  17درصد
از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی -34
 25ساله در شهرستان دهاقان بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران در
گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان دهاقان در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروههای سنی  20-29ساله (گروههای سنی جوان) و  95-33ساله در دوره
 90-95نسبت به دوره قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال
و ازدواج موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -77-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -78-3مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (37/6
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان دهاقان ،تحصیل ( 22/8درصد) و انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 7/9درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از تحصیل (21/1
درصد) ،پیروی از خانوار ( 18/7درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار ( 55/0درصد) ،تحصیل
( 24/3درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران
واردشده به مناطق شهری شهرستان دهاقان بعد از پیروی از خانوار ( 42/7درصد) ،انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 11/9درصد) و دستیابی به مسکن مناسبتر ( 8/6درصد) ذکر شده است ،ولی در
مناطق روستایی بعد از تحصیل ( 39/5درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،پیروی از خانوار (32/8
درصد) و دستیابی به مسکن مناسبتر ( 6/6درصد) اعالم شده است (جدول .)78-3

176
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 -13-3جریان مهاجرتی در شهرستان سمیرم
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  6621نفر در شهرستان سمیرم ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 1134 ،نفر
( 17/1درصد) وارد شهرستان شدهاند و  4794نفر ( 72/4درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  691نفر ( 10/4درصد) داخل
شهرستان 1124 ،نفر ( 17/0درصد) خارج شهرستان و  10نفر ( 0/2درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان سمیرم با خالص مهاجرت  -3670نفر یکی از شهرستانهای
مهاجرفرست استان بوده است ،همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت
 -4003نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  1827نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان سمیرم
انتخاب نمودهاند 909 ،نفر ( 49/8درصد) در نقاط شهری شهرستان و  918نفر ( 50/2درصد) در
نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول  79-3و-3
.)80
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  1827نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان سمیرم انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  1161نفر ( 63/6درصد) نقاط شهری و  653نفر ( 35/7درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)79-3
از مجموع  1161نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 599 ،نفر (51/6
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  562نفر ( 48/4درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)79-3
همچنین از مجموع  653نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 309 ،نفر (47/3
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  344نفر ( 52/7درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)79-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -79-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -80-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

178
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نمودار  -35-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -36-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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نمودار  -37-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  702نفر واردشدگان
به شهرستان سمیرم از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
شهرضا و مبارکه با  299نفر ( 42/6درصد) 271 ،نفر ( 38/6درصد) و  36نفر ( 5/1درصد) بودهاند
و از  421نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای فارس ،کهگیلویه و
بویراحمد و چهارمحال و بختیاری بودهاند (جداول  81-3و .)82-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان سمیرم عمدتاً به شهرستان شهرضا
و استان فارس مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  3447نفر خارجشدگان درون استانی
شهرستان سمیرم 50/5 ،درصد به شهرستان شهرضا 35/0 ،درصد به شهرستان اصفهان2/4 ،
درصد به شهرستان مبارکه و بقیه ( 12/1درصد) به سایر شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و
از مجموع  1347نفر خارجشدگان برون استانی 21/8 ،درصد به استان فارس (شهرستان شیراز)،
 14/4درصد به استان بوشهر (شهرستان کنگان) 12/5 ،درصد به استان کهگیلویه و بویراحمد
(شهرستان بویراحمد) و بقیه  51/3درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  81-3و
.)82-3

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -81-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان سمیرم طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -82-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان سمیرم طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -83-3مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 83-3و  )84-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-34ساله با اندکی افزایش (0/1
درصد) نسبت به دوره قبل  65/4درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و
 8/1درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروه سنی
 15-19ساله در شهرستان سمیرم بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران
در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان سمیرم در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع مردان
است اما در گروههای سنی  15-19ساله و  65-74ساله در دوره  90-95نسبت به دوره قبل
نسبت جنسی به نفع زنان شده است.

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -84-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -85-3مهاجران وارد شده به شهرستان سمیرم برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (36/5
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان سمیرم ،تحصیل ( 13/0درصد) و انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 10/5درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار
( 20/8درصد) ،انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 20/1درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار (53/4
درصد) ،تحصیل ( 16/3درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت
مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان سمیرم بعد از پیروی از خانوار (37/5
درصد) ،تحصیل ( 15/0درصد) و دستیابی به مسکن مناسبتر ( 12/0درصد) ذکر شده است ،ولی
در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 35/3درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 13/0درصد) و تحصیل ( 10/7درصد) اعالم شده است (جدول .)85-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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 -14-3جریان مهاجرتی در شهرستان شاهینشهر و میمه
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  51160نفر در شهرستان شاهینشهر و میمه ،محل
سکونت خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد،
 37403نفر ( 73/1درصد) وارد شهرستان شدهاند و  10689نفر ( 20/9درصد) از شهرستان خارج
شدهاند .همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  3031نفر ( 5/9درصد) داخل
شهرستان 36848 ،نفر ( 72/0درصد) خارج شهرستان و  555نفر ( 1/1درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان شاهینشهر و میمه با خالص مهاجرت  26159نفر مهاجرپذیرترین
شهرستان استان بوده است ،همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 18873
نفر مهاجرپذیرترین شهرستان استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  40471نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
شاهینشهر و میمه انتخاب نمودهاند 39204 ،نفر ( 96/9درصد) در نقاط شهری شهرستان و
 1267نفر ( 3/1درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب
کردهاند (جداول  86-3و .)87-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  40471نفر
مهاجری که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان شاهینشهر و میمه
انتخاب نمودهاند ،محل اقامت قبلی  38129نفر ( 94/2درصد) نقاط شهری و  1740نفر (4/3
درصد) نقاط روستایی بوده است (جدول .)86-3
از مجموع  38129نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 37274 ،نفر
( 97/8درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  855نفر ( 2/2درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)86-3
همچنین از مجموع  1740نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 1579 ،نفر
( 90/7درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  161نفر ( 9/3درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)86-3
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جدول  -86-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان شاهینشهر و میمه بر اساس منشأ و
مقصد مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -87-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شاهینشهر و میمه برحسب
آخرین محل اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -38-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شاهینشهر و میمه برحسب
محل اقامت فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -39-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شاهینشهر و میمه برحسب
منشأ مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

188
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نمودار  -40-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شاهینشهر و میمه برحسب
جابجایی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  19140نفر
واردشدگان به شهرستان شاهینشهر و میمه از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از
شهرستانهای اصفهان ،برخوار و خمینیشهر با  14417نفر ( 75/3درصد) 769 ،نفر ( 4/0درصد)
و  708نفر ( 3/7درصد) بودهاند و از  17698نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از
استانهای خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و تهران بودهاند (جداول  88-3و .)89-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان شاهینشهر و میمه عمدتاً به
شهرستان اصفهان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  4390نفر خارجشدگان
درون استانی شهرستان شاهینشهر و میمه 61/7 ،درصد به شهرستان اصفهان 6/5 ،درصد به
شهرستان برخوار 5/4 ،درصد به شهرستان لنجان و بقیه ( 26/4درصد) به سایر شهرستانهای
استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  6299نفر خارجشدگان برون استانی 22/7 ،درصد به استان
تهران (شهرستان تهران) 21/8 ،درصد به استان خوزستان (شهرستان اهواز) 6/3 ،درصد به استان
البرز (شهرستان کرج) و بقیه  49/2درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  88-3و
.)89-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -88-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان شاهینشهر و
میمه طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -89-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان شاهینشهر و
میمه طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -90-3مهاجران واردشده به شهرستان شاهینشهر و میمه برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 90-3و  )91-3نشان میدهد که گروههای سنی  20-39ساله با اندکی کاهش (1/5
درصد) نسبت به دوره قبل  48درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و
 14/2درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای
سنی  25-34ساله در شهرستان شاهینشهر و میمه بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند
یعنی اغلب مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان شاهینشهر و میمه در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی
به نفع مردان است اما در گروههای سنی  20-34ساله (گروههای سنی جوان) در دوره 90-95
نسبت به دوره قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج
موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -91-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شاهینشهر و میمه برحسب سن
و جنس در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -92-3مهاجران وارد شده به شهرستان شاهینشهر و میمه برحسب علت مهاجرت در
دوره زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (56/1
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان شاهینشهر و میمه ،دستیابی به مسکن مناسبتر
( 10/8درصد) و تحصیل ( 6/0درصد) ذکر شده است .همچنین در مورد مردان و زنان بعد از
پیروی از خانوار ( به ترتیب  34/7و  78/6درصد) ،دستیابی به مسکن مناسب تر (به ترتیب 16/4
و  5/0درصد) به عنوان مهمترین علت مهاجرت بیان شده است .علت مهاجرت مهاجران واردشده
به مناطق شهری شهرستان شاهینشهر و میمه نیز همانند کل شهرستان است ولی در مناطق
روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 41/9درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،جستجوی کار (17/9
درصد) و تحصیل ( 13/2درصد) اعالم شده است (جدول .)92-3
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 -15-3جریان مهاجرتی در شهرستان شهرضا
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  16896نفر در شهرستان شهرضا ،محل سکونت خود
را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 7660 ،نفر
( 45/3درصد) وارد شهرستان شدهاند و  8007نفر ( 47/4درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  1201نفر ( 7/1درصد) داخل
شهرستان 7536 ،نفر ( 44/6درصد) خارج شهرستان و  124نفر ( 0/7درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان شهرضا با خالص مهاجرت  -471نفر یکی از شهرستانهای
مهاجرفرست استان بوده است ،در حالیکه این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت 3595
نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  8889نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
شهرضا انتخاب نمودهاند7008 ،نفر ( 78/8درصد) در نقاط شهری شهرستان و  1881نفر (21/2
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 93و .)94-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  8889نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان شهرضا انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  6486نفر ( 73/0درصد) نقاط شهری و  2233نفر ( 25/1درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)93-3
از مجموع  6486نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 4673 ،نفر (72/0
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  1813نفر ( 27/9درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)93-3
همچنین از مجموع  2233نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 2179 ،نفر
( 97/6درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  54نفر ( 2/4درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)93-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -93-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -94-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -41-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -42-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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نمودار  -43-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  4164نفر واردشدگان
به شهرستان شهرضا از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای سمیرم،
اصفهان و دهاقان با  1740نفر ( 41/8درصد) 1397 ،نفر ( 33/5درصد) و  385نفر ( 9/2درصد)
بودهاند و از  3354نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای فارس ،سیستان
و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری بودهاند (جداول  95-3و .)96-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان شهرضا عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان فارس مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  4555نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان شهرضا 67/2 ،درصد به شهرستان اصفهان 5/9 ،درصد به شهرستان سمیرم،
 4/2درصد به شهرستان کاشان و بقیه ( 22/7درصد) به سایر شهرستانهای استان مهاجرت
کردهاند و از مجموع  3452نفر خارجشدگان برون استانی 18/7 ،درصد به استان فارس
(شهرستان شیراز) 17/0 ،درصد به استان تهران (شهرستان تهران) 8/7 ،درصد به استان یزد
(شهرستان یزد) و بقیه  55/6درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  95-3و -3
.)96
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جدول  -95-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان شهرضا طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -96-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان شهرضا طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -97-3مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 97-3و  )98-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-39ساله با اندکی افزایش (0/2
درصد) نسبت به دوره قبل  67/2درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و
حدود  11/7درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که
گروههای سنی  20-29ساله در شهرستان شهرضا بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند
یعنی اغلب مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان شهرضا در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروه سنی  10-14ساله در دوره  90-95نسبت به دوره قبل نسبت جنسی
تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -98-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -99-3مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (42/9
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان شهرضا ،تحصیل ( 12/4درصد) و انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 11/4درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار
( 23/6درصد) ،انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 21/3درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار (65/2
درصد) ،تحصیل ( 14/6درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت
مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان شهرضا ،بعد از پیروی از خانوار (44/9
درصد) ،تحصیل ( 16/4درصد) و دستیابی به مسکن مناسب تر ( 9/6درصد) ذکر شده است ،ولی
در مناطق روستایی بعد از انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 37/7درصد) ،مهمترین علت مهاجرت،
پیروی از خانوار ( 36/6درصد) و انتقال شغلی ( 8/8درصد) اعالم شده است (جدول .)99-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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 -16-3جریان مهاجرتی در شهرستان فریدن
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  7721نفر در شهرستان فریدن ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 1075 ،نفر
( 13/9درصد) وارد شهرستان شدهاند و  5742نفر ( 74/4درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  894نفر ( 11/6درصد) داخل
شهرستان 1072 ،نفر ( 13/9درصد) خارج شهرستان و  3نفر ( 0/0درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان فریدن با خالص مهاجرت  -4670نفر یکی از شهرستانهای
مهاجرف رست استان بوده است ،همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت
 -2544نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  1979نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان فریدن
انتخاب نمودهاند 1658 ،نفر ( 83/8درصد) در نقاط شهری شهرستان و  321نفر ( 16/2درصد) در
نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول  100-3و -3
.)101
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  1979نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان فریدن انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  981نفر ( 49/6درصد) نقاط شهری و  985نفر ( 49/8درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)100-3
از مجموع  981نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 768 ،نفر (78/3
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  213نفر ( 21/7درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)100-3
همچنین از مجموع  985نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 880 ،نفر (89/3
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  105نفر ( 10/7درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)100-3
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جدول  -100-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان فریدن بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی * 1385-90و 1390-95

*اطالعات دوره قبل شهرستان بویین و میاندشت در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -101-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی * 1385-90و 1390-95

*اطالعات دوره قبل شهرستان بویین و میاندشت در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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نمودار  -44-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -45-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

206

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان

نمودار  -46-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  865نفر واردشدگان
به شهرستان فریدن از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
فریدونشهر و چادگان با  354نفر ( 40/9درصد) 129 ،نفر ( 14/9درصد) و  80نفر ( 9/2درصد)
بودهاند و از  207نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای خوزستان ،تهران
و چهارمحال و بختیاری بودهاند (جداول 102-3و .)103-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان فریدن عمدتاً به شهرستان اصفهان
و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  4781نفر خارجشدگان درون استانی
شهرستان فریدن 50/6 ،درصد به شهرستان اصفهان 12/3 ،درصد به شهرستان نجف آباد11/1 ،
درصد به شهرستان شاهینشهر و میمه و بقیه ( 26/0درصد) به سایر شهرستانهای استان
مهاجرت کردهاند و از مجموع  961نفر خارجشدگان برون استانی 36/0 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 8/9 ،درصد به استان قم (شهرستان قم) 7/1 ،درصد به استان یزد (شهرستان
یزد) و بقیه  48/0درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول 102-3و .)103-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -102-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان فریدن طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -103-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان فریدن طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -104-3مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی * 1385-90و 1390-95

*اطالعات دوره قبل شهرستان بویین و میاندشت در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 104-3و  )105-3نشان میدهد که گروههای سنی  10-39ساله با کاهش  5/7درصد
نسبت به دوره قبل  72/2درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 14/7
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروه سنی -19
 15ساله در شهرستان فریدن بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران در
گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان فریدن در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع مردان
است اما در گروه سنی  25-29ساله (گروه سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره قبل
نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج موجب
تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.

210

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان

جدول  -105-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی * 1385-90و 1390-95

*اطالعات دوره قبل شهرستان بویین و میاندشت در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -106-3مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی *1385-90

*اطالعات دوره قبل شهرستان بویین و میاندشت در شهرستان فریدن منظور شده است.
مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (39/5
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان فریدن ،تحصیل ( 26/2درصد) و دستیابی به مسکن
مناسبتر ( 10/4درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از تحصیل (25/5
درصد) ،پیروی از خانوار ( 22/4درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار ( 57/4درصد) ،تحصیل
( 26/9درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران
واردشده به مناطق شهری و مناطق روستایی شهرستان فریدن نیز همانند کل شهرستان است
(جدول .)106-3

212

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان

 -17-3جریان مهاجرتی در شهرستان فریدونشهر
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  4254نفر در شهرستان فریدونشهر ،محل سکونت
خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 713 ،نفر
( 16/8درصد) وارد شهرستان شدهاند و  3121نفر ( 73/4درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  420نفر ( 9/9درصد) داخل
شهرستان 713 ،نفر ( 16/8درصد) خارج شهرستان بوده است .بنابراین شهرستان فریدونشهر با
خالص مهاجرت  -2408نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است ،همچنین این
شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  -1609نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست
استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  1133نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
فریدونشهر انتخاب نمودهاند 745 ،نفر ( 65/8درصد) در نقاط شهری شهرستان و  388نفر (34/2
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 107و .)108-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  1133نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان فریدونشهر انتخاب نمودهاند،
محل اقامت قبلی  706نفر ( 62/3درصد) نقاط شهری و  427نفر ( 37/7درصد) نقاط روستایی
بوده است (جدول .)107-3
از مجموع  706نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 458 ،نفر (64/9
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  248نفر ( 35/1درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)107-3
همچنین از مجموع  427نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 287 ،نفر (67/2
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  140نفر ( 32/8درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)107-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -107-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -108-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب آخرین
محل اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

214
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نمودار  -47-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -48-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

215

نمودار  -49-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب جابجایی در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  537نفر واردشدگان
به شهرستان فریدونشهر از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
نجف آباد و فریدن با  211نفر ( 39/3درصد) 121 ،نفر ( 22/5درصد) و  67نفر ( 12/5درصد)
بودهاند و از  176نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران ،خوزستان
و قم بودهاند (جداول  109-3و .)110-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان فریدونشهر عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  2253نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان فریدونشهر 40/5 ،درصد به شهرستان اصفهان 27/6 ،درصد به شهرستان نجف
آباد 6/4 ،درصد به شهرستان خمینی شهر و بقیه ( 25/5درصد) به سایر شهرستانهای استان
مهاجرت کردهاند و از مجموع  868نفر خارجشدگان برون استانی 36/8 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 17/1 ،درصد به استان خوزستان (شهرستان گتوند) 9/9 ،درصد به استان
لرستان (شهرستان الیگودرز) و بقیه  36/2درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول
 109-3و .)110-3

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -109-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان فریدونشهر
طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -110-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان فریدونشهر
طی دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -111-3مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب سن و جنس در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول (111-3و  )112-3نشان میدهد که گروههای سنی  10-39ساله با کاهش  8/3درصد
نسبت به دوره قبل  72/7درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 14/5
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروه سنی -19
 15ساله در شهرستان فریدونشهر بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران
در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان فریدونشهر در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروههای سنی  10-14ساله و  25-29ساله (گروه سنی جوان) در دوره -95
 90نسبت به دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل
اشتغال و ازدواج موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -112-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب سن و
جنس در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -113-3مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (35/3
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان فریدونشهر ،تحصیل ( 29/8درصد) و انجام یا پایان
خدمت وظیفه ( 14/0درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از تحصیل (29/6
درصد) ،انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 24/5درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار ( 60/5درصد)،
تحصیل ( 30/1درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت
مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان فریدونشهر بعد از تحصیل ( 34/6درصد) پیروی از
خانوار ( 32/4درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 12/1درصد) ذکر شده است ،ولی در مناطق
روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 43/6درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،انجام یا پایان خدمت
وظیفه ( 19/1درصد) و تحصیل ( 16/3درصد) اعالم شده است (جدول .)113-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

221

 -18-3جریان مهاجرتی در شهرستان فالورجان
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  18879نفر در شهرستان فالورجان ،محل سکونت
خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد6551 ،
نفر ( 34/7درصد) وارد شهرستان شدهاند و  8724نفر (46/2درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  3596نفر ( 19/0درصد) داخل
شهرستان 6292 ،نفر ( 33/3درصد) خارج شهرستان و  259نفر ( 1/4درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان فالورجان با خالص مهاجرت  -2432نفر یکی از شهرستانهای
مهاجرفرست استان بوده است ،در حالیکه این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت 1264
نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  10155نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
فالورجان انتخاب نمودهاند 6906 ،نفر ( 68/0درصد) در نقاط شهری شهرستان و  3249نفر
( 32/0درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند
(جداول  114-3و .)115-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  10155نفر
مهاجری که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان فالورجان انتخاب
نمودهاند ،محل اقامت قبلی  7078نفر ( 69/7درصد) نقاط شهری و  2810نفر ( 27/7درصد)
نقاط روستایی بوده است (جدول .)114-3
از مجموع  7078نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 5070 ،نفر (71/6
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  2008نفر ( 28/4درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)114-3
همچنین از مجموع  2810نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 1678 ،نفر
( 59/7درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  1132نفر ( 40/3درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)114-3
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جدول  -114-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -115-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

نمودار  -50-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان برحسب محل
اقامت فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -51-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان برحسب منشأ
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -52-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان برحسب جابجایی در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  3805نفر واردشدگان
به شهرستان فالورجان از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
لنجان و خمینی شهر با  2395نفر ( 62/9درصد) 427 ،نفر ( 11/2درصد) و  225نفر ( 5/9درصد)
بودهاند و از  2487نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای چهارمحال و
بختیاری ،خوزستان و تهران بودهاند (جداول  116-3و .)117-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان فالورجان عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  6983نفر
خارجشدگان درون استانی شهرستان فالورجان 41/0 ،درصد به شهرستان اصفهان 34/0 ،درصد
به شهرستان لنجان 7/0 ،درصد به شهرستان مبارکه و بقیه ( 18/0درصد) به سایر شهرستانهای
استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  1741نفر خارجشدگان برون استانی 14/7 ،درصد به استان
چهارمحال و بختیاری (شهرستان شهرکرد) 13/9 ،درصد به استان تهران (شهرستان تهران)9/3 ،
درصد به استان خوزستان (شهرستان اهواز) و بقیه  62/1درصد به سایر استانها وارد و ساکن
شدهاند (جداول  116-3و .)117-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -116-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان فالورجان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -117-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان فالورجان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -118-3مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 118-3و  )119-3نشان میدهد که گروههای سنی  20-39ساله با اندکی کاهش (0/5
درصد) نسبت به دوره قبل  53درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و
 15/6درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای
سنی  20-34ساله در شهرستان فالورجان بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان فالورجان در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروه سنی  30-34ساله (گروه سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره
قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج
موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -119-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان برحسب سن و جنس
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -120-3مهاجران وارد شده به شهرستان فالورجان برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (52/5
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان فالورجان ،دستیابی به مسکن مناسبتر (19/4
درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 5/8درصد) ذکر شده است .همچنین در مورد مردان و
زنان بعد از پیروی از خانوار ( به ترتیب  32/3و  73/3درصد) ،دستیابی به مسکن مناسب تر (به
ترتیب  29/7و  8/8درصد) به عنوان مهمترین علت مهاجرت بیان شده است .علت مهاجرت
مهاجران واردشده به مناطق شهری و مناطق روستایی شهرستان فالورجان نیز همانند کل
شهرستان است (جدول .)120-3
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 -19-3جریان مهاجرتی در شهرستان کاشان
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  30919نفر در شهرستان کاشان ،محل سکونت خود
را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 18517 ،نفر
( 59/9درصد) وارد شهرستان شدهاند و  9208نفر (29/8درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  2805نفر ( 9/1درصد) داخل
شهرستان 17763 ،نفر ( 57/5درصد) خارج شهرستان و  754نفر ( 2/4درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان کاشان با خالص مهاجرت  8555نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر
استان بوده است ،همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  6208نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  21711نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
کاشان انتخاب نمودهاند 19240 ،نفر ( 88/6درصد) در نقاط شهری شهرستان و  2471نفر (11/4
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
121و .)122-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  21711نفر
مهاجری که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان کاشان انتخاب
نمودهاند ،محل اقامت قبلی  18728نفر ( 86/3درصد) نقاط شهری و  1617نفر ( 7/4درصد)
نقاط روستایی بوده است (جدول .)121-3
از مجموع  18728نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 16450 ،نفر
( 88/0درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  2278نفر ( 12/2درصد) به نقاط
روستایی (مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)121-3
همچنین از مجموع  1617نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 1497 ،نفر
( 92/6درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  120نفر ( 7/4درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)121-3
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جدول  -121-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان کاشان بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -122-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -53-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -54-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -55-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  5589نفر واردشدگان
به شهرستان کاشان از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
آران و بیدگل و نطنز با  2381نفر ( 42/6درصد) 779 ،نفر ( 13/9درصد) و  422نفر ( 7/6درصد)
بودهاند و از  11951نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران،
خوزستان و لرستان بودهاند (جداول  123-3و .)124-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان کاشان عمدتاً به شهرستان اصفهان
و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  2264نفر خارجشدگان درون استانی
شهرستان کاشان 37/1 ،درصد به شهرستان اصفهان 25/8 ،درصد به شهرستان آران و بیدگل،
 8/1درصد به شهرستان شاهینشهر و میمه و بقیه ( 29/0درصد) به سایر شهرستانهای استان
مهاجرت کردهاند و از مجموع  6944نفر خارجشدگان برون استانی 36/3 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 13/8 ،درصد به استان قم (شهرستان قم) 6/7 ،درصد به استان مرکزی
(شهرستان دلیجان) و بقیه  43/2درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  123-3و
.)124-3
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جدول  -123-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان کاشان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -124-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان کاشان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -125-3مهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 125-3و  )126-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-34ساله با افزایش  2درصد
نسبت به دوره قبل  72/7درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 9/8
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروه سنی -24
 20ساله در شهرستان کاشان بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران در
گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان کاشان در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع مردان
است اما در گروههای سنی  20-29ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره
قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج
موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -126-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -127-3مهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (41/2
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان کاشان ،تحصیل ( 25/5درصد) و جستجوی کار
( 8/4درصد) ذکر شده است .همچنین در مورد مردان و زنان بعد از پیروی از خانوار ( به ترتیب
 22/8و  61/9درصد) ،تحصیل (به ترتیب  25/3و  25/9درصد) به عنوان مهمترین علت
مهاجرت بیان شده است .علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان کاشان نیز
همانند کل شهرستان است ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ( 44/3درصد)،
مهمترین علت مهاجرت ،جستجوی کار ( 11/7درصد) و دستیابی به مسکن مناسبتر (10/9
درصد) اعالم شده است (جدول .)127-3
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 -20-3جریان مهاجرتی در شهرستان گلپایگان
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  10715نفر در شهرستان گلپایگان ،محل سکونت خود
را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 5062 ،نفر
( 47/2درصد) وارد شهرستان شدهاند و  4525نفر (42/2درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  1107نفر ( 10/3درصد) داخل
شهرستان 5055 ،نفر ( 47/2درصد) خارج شهرستان و  7نفر ( 0/1درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان گلپایگان با خالص مهاجرت  530نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر
استان بوده است ،همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  2526نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  6190نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
گلپایگان انتخاب نمودهاند 5605 ،نفر ( 90/5درصد) در نقاط شهری شهرستان و  585نفر (9/5
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 128و .)129-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  6190نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان گلپایگان انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  5011نفر ( 81/0درصد) نقاط شهری و  1151نفر ( 18/6درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)128-3
از مجموع  5011نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 4536 ،نفر (90/6
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  475نفر ( 9/5درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)128-3
همچنین از مجموع  1151نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 1043 ،نفر
( 90/6درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  108نفر ( 9/4درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)128-3
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جدول  -128-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -129-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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نمودار  -56-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -57-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان

242

نمودار  -58-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  2173نفر واردشدگان
به شهرستان گلپایگان از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
خوانسار و فریدن با  772نفر ( 35/5درصد) 408 ،نفر ( 18/8درصد) و  165نفر ( 7/6درصد)
بودهاند و از  2882نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران ،مرکزی
و لرستان بودهاند (جداول  130-3و .)131-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان گلپایگان عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  1555نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان گلپایگان 42/4 ،درصد به شهرستان اصفهان 14/9 ،درصد به شهرستان
شاهینشهر و میمه 10/6 ،درصد به شهرستان خوانسار و بقیه ( 32/1درصد) به سایر
شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  2970نفر خارجشدگان برون استانی49/6 ،
درصد به استان تهران (شهرستان تهران) 11/0 ،درصد به استان مرکزی (شهرستان خمین)6/4 ،
درصد به استان البرز (شهرستان کرج) و بقیه  33/0درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند
(جداول  130-3و .)131-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -130-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان گلپایگان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -131-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان گلپایگان طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -132-3مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول (132-3و  )133-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-39ساله با اندکی افزایش
(1/5درصد) نسبت به دوره قبل  62/5درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند
و  14/1درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که
گروههای سنی  20-34ساله در شهرستان گلپایگان بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند
یعنی اغلب مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان گلپایگان در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است .اما در گروه سنی  25-29ساله (گروه سنی جوان) بدون تغییر نسبت به دوره قبل و
در گروههای سنی  55-59و  65-69ساله نسبت به دوره قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده
است.
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جدول  -133-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب سن و جنس
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -134-3مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (46/1
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان گلپایگان ،تحصیل ( 17/0درصد) و دستیابی به
مسکن مناسبتر ( 8/2درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از تحصیل(23/8
درصد) ،پیروی از خانوار ( 22/4درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار ( 75/2درصد) ،تحصیل (8/6
درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران واردشده
به مناطق شهری شهرستان گلپایگان بعد از پیروی از خانوار ( 45/5درصد) ،تحصیل (19/2
درصد) و جستجوی کار ( 6/8درصد) ذکر شده است ،ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از
خانوار ( 48/8درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،دستیابی به مسکن مناسبتر ( 16/9درصد) و
انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 7/7درصد) اعالم شده است (جدول .)134-3
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 -21-3جریان مهاجرتی در شهرستان لنجان
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  37490نفر در شهرستان لنجان ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 18714 ،نفر
( 49/9درصد) وارد شهرستان شدهاند و  10725نفر (28/6درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  7982نفر ( 21/3درصد) داخل
شهرستان 18682 ،نفر ( 49/8درصد) خارج شهرستان و  32نفر ( 0/1درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان لنجان با خالص مهاجرت  7957نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر
استان بوده است ،همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  6395نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  26765نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان
لنجان انتخاب نمودهاند 24953 ،نفر ( 93/2درصد) در نقاط شهری شهرستان و  1812نفر (6/8
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 135و.)136-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  26765نفر
مهاجری که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان لنجان انتخاب نمودهاند،
محل اقامت قبلی  23184نفر ( 86/6درصد) نقاط شهری و  3474نفر ( 13/0درصد) نقاط
روستایی بوده است (جدول .)135-3
از مجموع  23184نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 21787 ،نفر
( 94/0درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  1397نفر ( 6/0درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)135-3
همچنین از مجموع  3474نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 3066 ،نفر
( 88/3درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  408نفر ( 11/7درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)135-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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جدول  -135-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان لنجان بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -136-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -59-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب محل اقامت فعلی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -60-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان
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نمودار  -61-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  10216نفر
واردشدگان به شهرستان لنجان از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای
اصفهان ،فالورجان و نجفآباد با  5127نفر ( 50/2درصد) 2374 ،نفر ( 23/2درصد) و  1278نفر
( 12/5درصد) بودهاند و از  8460نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای
خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و تهران بودهاند (جداول  137-3و .)138-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان لنجان عمدتاً به شهرستان اصفهان
و استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  6759نفر خارجشدگان
درون استانی شهرستان لنجان 63/9 ،درصد به شهرستان اصفهان 7/4 ،درصد به شهرستان
شاهینشهر و میمه 6/9 ،درصد به شهرستان مبارکه و بقیه ( 21/8درصد) به سایر شهرستانهای
استان مهاجرت کردهاند و از مجموع  3966نفر خارجشدگان برون استانی 24/7 ،درصد به استان
چهارمحال و بختیاری (شهرستان شهرکرد) 12/3 ،درصد به استان خوزستان (شهرستان اهواز)،
 12/3درصد به استان تهران (شهرستان تهران) و بقیه  50/7درصد به سایر استانها وارد و ساکن
شدهاند (جداول  137-3و .)138-3
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جدول  -17-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان لنجان طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -138-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان لنجان طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -139-3مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 139-3و  )140-3نشان میدهد که گروههای سنی  10-44ساله با کاهش  3/5درصد
نسبت به دوره قبل  70/6درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 16/6
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 25-39ساله در شهرستان لنجان بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران
در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان لنجان در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع مردان
است اما در گروههای سنی  20-34ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره
قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج موجب
تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

255

جدول  -140-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان
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جدول  -141-3مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (54/3
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان لنجان ،دسترسی به مسکن مناسبتر ( 17/1درصد)
و تحصیل ( 5/8درصد) ذکر شده است .همچنین در مورد مردان و زنان بعد از پیروی از خانوار (
به ترتیب  34/7و  74/3درصد) ،دستیابی به مسکن مناسبتر (به ترتیب  26/0و  8/1درصد) به
عنوان مهمترین علت مهاجرت بیان شده است .علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق
شهری شهرستان لنجان نیز همانند کل شهرستان است ،ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از
خانوار ( 56/1درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،دستیابی به مسکن مناسبتر ( 18/7درصد) و
انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 12/6درصد) اعالم شده است (جدول .)141-3
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 -22-3جریان مهاجرتی در شهرستان مبارکه
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  14603نفر در شهرستان مبارکه ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 5070 ،نفر
( 34/7درصد) وارد شهرستان شدهاند و  5846نفر (40/0درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  3678نفر ( 25/2درصد) داخل
شهرستان 4950 ،نفر ( 33/9درصد) خارج شهرستان و  120نفر ( 0/8درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان مبارکه با خالص مهاجرت  -896نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست
استان بوده است ،در حالیکه این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  1408نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  8757نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان مبارکه
انتخاب نمودهاند 7510 ،نفر ( 85/8درصد) در نقاط شهری شهرستان و  1247نفر ( 14/2درصد)
در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول 142-3و
.)143-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  8757نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان مبارکه انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  6916نفر ( 79/0درصد) نقاط شهری و  1711نفر ( 19/5درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)142-3
از مجموع  6916نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 6296 ،نفر (91/0
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  620نفر ( 9/0درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)142-3
همچنین از مجموع  1711نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 1110 ،نفر
( 64/9درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  601نفر ( 35/1درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)142-3
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جدول  -142-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -143-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -62-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه برحسب محل اقامت فعلی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -63-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -64-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  2938نفر واردشدگان
به شهرستان مبارکه از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
فالورجان و لنجان با  1273نفر ( 43/3درصد) 491 ،نفر ( 16/7درصد) و  466نفر ( 15/9درصد)
بودهاند و از  2011نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای خوزستان،
چهارمحال و بختیاری و فارس بودهاند (جداول  144-3و .)145-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارج شدگان از شهرستان مبارکه عمدتاً به شهرستان اصفهان
و استان چهارمحال وبختیاری مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  4366نفر خارجشدگان
درون استانی شهرستان مبارکه 67/3 ،درصد به شهرستان اصفهان 11/5 ،درصد به شهرستان
لنجان 4/5 ،درصد به شهرستان فالورجان و بقیه ( 16/7درصد) به سایر شهرستانهای استان
مهاجرت کردهاند و از مجموع  1480نفر خارجشدگان برون استانی 15/8 ،درصد به استان
چهارمحال و بختیاری (شهرستان شهرکرد) 13/2 ،درصد به استان تهران (شهرستان تهران)،
 11/1درصد به استان خوزستان (شهرستان اهواز) و بقیه  59/9درصد به سایر استانها وارد و
ساکن شدهاند (جداول  144-3و .)145-3

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

261

جدول  -144-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان مبارکه طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -145-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان مبارکه طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -146-3مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 146-3و  )147-3نشان میدهد که گروههای سنی  20-44ساله با کاهش  4درصد
نسبت به دوره قبل  57/6درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 16/2
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 25-34ساله در شهرستان مبارکه بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران
در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان مبارکه در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع مردان
است اما در گروههای سنی  20-29ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره
قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج
موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -147-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -148-3مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (54/9
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان مبارکه ،دستیابی به مسکن مناسبتر ( 13/6درصد)
و تحصیل ( 5/8درصد) ذکر شده است .همچنین در مورد مردان و زنان بعد از پیروی از خانوار (
به ترتیب  31/6و  79/7درصد) ،دستیابی به مسکن مناسبتر (به ترتیب  21/7و  5/0درصد) به
عنوان مهمترین علت مهاجرت بیان شده است .علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق
شهری و مناطق روستایی شهرستان مبارکه نیز همانند کل شهرستان است (جدول .)148-3
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 -23-3جریان مهاجرتی در شهرستان نایین
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  5127نفر در شهرستان نایین ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 2016 ،نفر
( 39/3درصد) وارد شهرستان شدهاند و  2566نفر ( 50/0درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  540نفر ( 10/5درصد) داخل
شهرستان 1980 ،نفر ( 38/6درصد) خارج شهرستان و  36نفر ( 0/7درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان نایین با خالص مهاجرت  -586نفر یکی از شهرستانهای مهاجرفرست
استان بوده است ،همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  -170نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  2561نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان نایین
انتخاب نمودهاند 1659 ،نفر ( 64/8درصد) در نقاط شهری شهرستان و  902نفر ( 35/2درصد) در
نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول  149-3و -3
.)150
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  2561نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان نایین انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  2175نفر ( 84/9درصد) نقاط شهری و  345نفر ( 13/5درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)149-3
از مجموع  2175نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 1373 ،نفر (63/1
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  802نفر (36/9درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)149-3
همچنین از مجموع  345نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 250 ،نفر (72/5
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  95نفر ( 27/5درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)149-3
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جدول  -149-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان نایین بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -150-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نایین برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -65-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نایین برحسب محل اقامت فعلی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -66-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نایین برحسب منشأ مهاجرت در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -67-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نایین برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  846نفر واردشدگان
به شهرستان نایین از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
شاهینشهر و میمه و اردستان با  586نفر ( 69/3درصد) 48 ،نفر ( 5/7درصد) و  43نفر (5/1
درصد) بودهاند و از  1134نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران،
یزد و قم بودهاند (جداول 151-3و .)152-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان نایین عمدتاً به شهرستان اصفهان
و استان یزد مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  1331نفر خارجشدگان درون استانی
شهرستان نایین 69/3 ،درصد به شهرستان اصفهان 4/7 ،درصد به شهرستان خور و بیابانک3/6 ،
درصد به شهرستان کاشان و بقیه ( 22/4درصد) به سایر شهرستانهای استان مهاجرت کردهاند و
از مجموع  1235نفر خارجشدگان برون استانی 31/9 ،درصد به استان یزد (شهرستان اردکان)،
 27/1درصد به استان تهران (شهرستان تهران) 6/0 ،درصد به استان قم (شهرستان قم) و بقیه
 35/0درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول 151-3و .)152-3
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جدول  -151-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان نایین طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -152-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان نایین طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -153-3مهاجران واردشده به شهرستان نایین برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 153-3و  )154-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-44ساله با کاهش  8/2درصد
نسبت به دوره قبل  63/7درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 12/7
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 25-34ساله در شهرستان نایین بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران
در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان نایین در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع مردان
است اما در گروههای سنی  25-39ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره
قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج
موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -154-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نایین برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -155-3مهاجران وارد شده به شهرستان نایین برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (41/8
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان نایین ،جستجوی کار ( 10/3درصد) و تحصیل (9/8
درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار ( 21/4درصد)،
جستجوی کار ( 16/6درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار ( 66/8درصد) ،تحصیل ( 10/0درصد)
را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران واردشده به
مناطق شهری شهرستان نایین نیز همانند کل شهرستان است ولی در مناطق روستایی بعد از
پیروی از خانوار ( 48/0درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،دستیابی به مسکن مناسبتر (14/3
درصد) و انجام یا پایان خدمت وظیفه ( 9/5درصد) اعالم شده است (جدول .)155-3
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 -24-3جریان مهاجرتی در شهرستان نجف آباد
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  26724نفر در شهرستان نجف آباد ،محل سکونت
خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد12624 ،
نفر ( 47/2درصد) وارد شهرستان شدهاند و  12436نفر (46/5درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  1506نفر ( 5/6درصد) داخل
شهرستان 12436 ،نفر ( 46/5درصد) خارج شهرستان و  188نفر ( 0/7درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان نجف آباد با خالص مهاجرت صفر نه مهاجرپذیر بوده و نه مهاجرفرست،
در حالیکه این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  7749نفر یکی از شهرستانهای
مهاجرپذیر استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  14288نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان نجف
آباد انتخاب نمودهاند13068 ،نفر ( 91/5درصد) در نقاط شهری شهرستان و  1220نفر (8/5
درصد) در نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول -3
 156و .)157-3
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  14288نفر
مهاجری که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان نجف آباد انتخاب
نمودهاند ،محل اقامت قبلی  11135نفر ( 78/0درصد) نقاط شهری و  2807نفر ( 19/6درصد)
نقاط روستایی بوده است (جدول .)156-3
از مجموع  11135نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 10284 ،نفر
( 92/4درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  851نفر (7/6درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)156-3
همچنین از مجموع  2807نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 2463 ،نفر
( 87/8درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  344نفر ( 12/1درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)156-3
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جدول  -156-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان نجف آباد بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -157-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نجف آباد برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -68-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نجف آباد برحسب محل اقامت
فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -69-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نجف آباد برحسب منشأ مهاجرت
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95
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نمودار  -70-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نجف آباد برحسب جابجایی در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  6742نفر واردشدگان
به شهرستان نجف آباد از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
تیران و کرون و فریدونشهر با  2342نفر ( 34/7درصد) 903 ،نفر ( 13/4درصد) و  622نفر (9/2
درصد) بودهاند و از  5694نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای
خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و تهران بودهاند (جداول  158-3و .)159-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارجشدگان از شهرستان نجف آباد عمدتاً به شهرستان
اصفهان و استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  7423نفر خارجشدگان درون
استانی شهرستان نجف آباد 45/7 ،درصد به شهرستان اصفهان 17/2 ،درصد به شهرستان لنجان،
 9/0درصد به شهرستان شاهینشهر و میمه و بقیه ( 28/1درصد) به سایر شهرستانهای استان
مهاجرت کردهاند و از مجموع  5013نفر خارجشدگان برون استانی 21/9 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 13/1 ،درصد به استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان شهرکرد)10/6 ،
درصد به استان خوزستان (شهرستان اهواز) و بقیه  54/4درصد به سایر استانها وارد و ساکن
شدهاند (جداول  158-3و .)159-3
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جدول  -158-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان نجف آباد طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -159-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان نجف آباد طی
دوره زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -160-3مهاجران واردشده به شهرستان نجف آباد برحسب سن و جنس در دو دوره
زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 160-3و  )161-3نشان میدهد که گروههای سنی  15-39ساله با کاهش  5/7درصد
نسبت به دوره قبل  61/2درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 14/2
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 20-34ساله در شهرستان نجف آباد بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب
مهاجران در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان نجف آباد در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع
مردان است اما در گروههای سنی  20-34ساله (گروههای سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به
دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و
ازدواج موجب تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -161-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نجف آباد برحسب سن و جنس
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -162-3مهاجران وارد شده به شهرستان نجف آباد برحسب علت مهاجرت در دوره
زمانی 1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (45/7
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان نجف آباد ،تحصیل ( 18/9درصد) و دستیابی به
مسکن مناسبتر ( 11/6درصد) ذکر شده است .همچنین در مورد مردان و زنان بعد از پیروی از
خانوار ( به ترتیب  26/0و  68/1درصد) ،تحصیل (به ترتیب  22/7و  14/6درصد) به عنوان
مهمترین علت مهاجرت بیان شده است .علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری
شهرستان نجف آباد نیز همانند کل شهرستان است ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از
خانوار ( 51/3درصد) ،مهمترین علت مهاجرت ،دستیابی به مسکن مناسبتر ( 16/7درصد) و
تحصیل ( 9/2درصد) اعالم شده است (جدول .)162-3
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 -25-3جریان مهاجرتی در شهرستان نطنز
در فاصله سالهای  ،1390-95مجموعاً  4774نفر در شهرستان نطنز ،محل سکونت خود را
ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدهاند .از این تعداد 2360 ،نفر
( 49/4درصد) وارد شهرستان شدهاند و  1967نفر (41/2درصد) از شهرستان خارج شدهاند.
همچنین در آخرین جابجایی انجام شده ،محل اقامت قبلی  445نفر ( 9/3درصد) داخل
شهرستان 2270 ،نفر ( 47/5درصد) خارج شهرستان و  90نفر ( 1/9درصد) خارج از کشور بوده
است .بنابراین شهرستان نطنز با خالص مهاجرت  303نفر یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر
استان بوده است ،در حالیکه این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  -182نفر یکی از
شهرستانهای مهاجرفرست استان بوده است (جداول 1-3و .)2-3
از مجموع  2807نفر مهاجری که طی سالهای  1390-95محل اقامت خود را شهرستان نطنز
انتخاب نمودهاند 2077 ،نفر ( 74/0درصد) در نقاط شهری شهرستان و  730نفر ( 26/0درصد) در
نقاط روستایی شهرستان جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کردهاند (جداول  163-3و -3
.)164
بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میدهد ،از مجموع  2807نفر مهاجری
که طی سالهای  1390تا  1395محل اقامت خود را شهرستان نطنز انتخاب نمودهاند ،محل
اقامت قبلی  2362نفر ( 84/1درصد) نقاط شهری و 353نفر ( 12/6درصد) نقاط روستایی بوده
است (جدول .)163-3
از مجموع  2362نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کردهاند 1757 ،نفر (74/4
درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و  605نفر (25/6درصد) به نقاط روستایی
(مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)163-3
همچنین از مجموع  353نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهاند 293 ،نفر (83/0
درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و  60نفر ( 17/0درصد) به سایر نقاط روستایی
(مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شدهاند (جدول .)163-3
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جدول  -163-3وضعیت مهاجران واردشده به شهرستان نطنز بر اساس منشأ و مقصد
مهاجرت در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
جدول  -164-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نطنز برحسب آخرین محل
اقامت قبلی و فعلی در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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نمودار  -71-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نطنز برحسب محل اقامت فعلی
در دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

نمودار  -72-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نطنز برحسب منشأ مهاجرت در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

287

نمودار  -73-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نطنز برحسب جابجایی در دو
دوره زمانی  1385-90و 1390-95

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395از مجموع  699نفر واردشدگان
به شهرستان نطنز از سایر شهرستانهای استان ،بیشترین تعداد از شهرستانهای اصفهان،
کاشان و اردستان با  190نفر ( 27/2درصد) 159 ،نفر ( 22/7درصد) و  115نفر ( 16/5درصد)
بودهاند و از  1571نفر واردشدگان از سایر استانها بیشترین تعداد از استانهای تهران ،سیستان
و بلوچستان و خوزستان بودهاند (جداول  165-3و )166-3
همچنین این بررسی نشان میدهد ،خارج شدگان از شهرستان نطنز عمدتاً به شهرستان کاشان و
استان تهران مهاجرت کردهاند بهطوریکه از مجموع  944نفر خارجشدگان درون استانی
شهرستان نطنز 44/7 ،درصد به شهرستان کاشان 26/3 ،درصد به شهرستان اصفهان 7/0 ،درصد
به شهرستان شاهینشهر و میمه و بقیه ( 22/0درصد) به سایر شهرستانهای استان مهاجرت
کردهاند و از مجموع  1023نفر خارجشدگان برون استانی 45/0 ،درصد به استان تهران
(شهرستان تهران) 9/2 ،درصد به استان قم (شهرستان قم) 6/3 ،درصد به استان البرز (شهرستان
کرج) و بقیه  39/5درصد به سایر استانها وارد و ساکن شدهاند (جداول  165-3و .)166-3
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جدول  -165-3مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان نطنز طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستانهای استان

289

جدول  -166-3مهاجران برون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان نطنز طی دوره
زمانی 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395
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جدول  -167-3مهاجران واردشده به شهرستان نطنز برحسب سن و جنس در دو دوره زمانی
 1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395

جداول ( 167-3و  )168-3نشان میدهد که گروههای سنی  20-39ساله با کاهش  8/7درصد
نسبت به دوره قبل  49/9درصد از مهاجران دوره  90-95را به خود اختصاص دادهاند و 15/6
درصد از مهاجرین زیر  10سال بودهاند .با استفاده از این مقادیر میتوان گفت که گروههای سنی
 25-34ساله در شهرستان نطنز بیشتر از گروههای دیگر مهاجرت میکنند یعنی اغلب مهاجران
در گروههای سنی جوان هستند.
همچنین در شهرستان نطنز در هر دو دوره در اغلب گروههای سنی نسبت جنسی به نفع مردان
است اما در گروه سنی  25-29ساله (گروه سنی جوان) در دوره  90-95نسبت به دوره قبل
نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است .میتوان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج موجب
تفاوتهای جنسی در امر مهاجرت شدهاند.
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جدول  -168-3توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نطنز برحسب سن و جنس در
دو دوره زمانی  1385-90و 1390-95

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1390و .1395
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جدول  -169-3مهاجران وارد شده به شهرستان نطنز برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی
1385-90

مأخذ  :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390بعد از پیروی از خانوار (49/6
درصد) ،علت بیشتر مهاجرتها در شهرستان نطنز ،جستجوی کار ( 13/6درصد) و جستجوی کار
بهتر ( 8/5درصد) ذکر شده است .این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار (24/2
درصد) ،جستجوی کار ( 22/6درصد) و زنان بعد از پیروی از خانوار ( 80/9درصد) ،تحصیل (3/7
درصد) را به عنوان مهمترین علت مهاجرت خود بیان نمودهاند .علت مهاجرت مهاجران واردشده
به مناطق شهری و مناطق روستایی شهرستان نطنز نیز همانند کل شهرستان است (جدول -3
.)169

فصل چهارم
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 -1-4خالصه
استان اصفهان به دليل وجود شرايط اقليمی مناسب ،برخورداری از جاذبههای فرهنگی ،هنری
و تاريخی ،تأسيس و گسترش کارخانههای بزرگ در صنايع سنگين (آهن و فوالد) و بهطور کلی
دارابودن پتانسيل باالی اشتغال در بخشهای سهگانه کشاورزی ،صنعت و خدمات ،مهاجران
بسياری از د يگر مناطق کشور را به سوی خود جذب نموده و افزايش جمعيت آن عالوه بر رشد
طبيعی ،از جريان مهاجرتهای بيناستانی نيز تأثير پذيرفته است ،اگرچه اين فرايند خود به تبع
تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و سياسی دهههای اخير با نوساناتی نيز همراه بوده است (نمودار -4
. )1

نمودار  -1-4سهم عوامل مؤثر بر افزايش جمعيت استان

بهطور کلی بايد گفت که استمرار اين جريان مهاجرتی صرفنظر از عوامل و داليلی که آن را
ايجاد و يا تشديد کرده باشند خود دارای تبعات سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زيست
محيطی بر اين استان بوده که با توجه به جوان بودن اکثريت مهاجران ،ضرورت سياستگذاری
کوتاه مدت و بلندمدت در راستای پاسخگويی به نيازهای برخاسته از چنين ساختار جمعيتی را
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مطرح میسازد .زيرا بنا به عقيده صاحبنظران ،اقدام به مهاجرت در صورتیکه بدون برنامهريزی
و صرفاً به منظور احتراز از شرايط نامطلوب زندگی و کمبودها و نارسايیهای سرزمين مبداء
صورت گيرد (که اين امر در مورد بسياری از مهاجرتهای داخلی خصوصاً مهاجرتهای روستا-
شهری صادق میباشد) همواره جامعه مقصد را دچار آسيب و نهايتاً بحران میگرداند و پيامدهای
اقتصادی و جمعيتی اين امر (گذشته از تبعات اجتماعی ،فرهنگی و زيست محيطی) میتواند به
صورت کاهش درآمد سرانه ،افزايش بيکاری و بهطور کلی افزايش تقاضا برای امکانات معيشتی،
آموزشی ،بهداشتی و رفاهی در اين استان آشکار گردد .بنابراين برنامهريزی متناسب و کارآمد
مسئوالن برای ايجاد و گسترش تأسيسات زيربنايی به منظور تأمين نيازهای مذکور قبل از هر
چيز مستلزم بررسی روند مهاجرت و شناسايی ثأثيرات آن بر حجم ،ترکيب و توزيع جغرافيايی
ساکنين اين استان در دهههای گذشته و نيز پيش بينی و پیگيری روند مذکور در دهههای آتی
میباشد ،که اين فرايند جمعيتی با توجه به برخی از ويژگیهای فردی و اجتماعی مهاجران در
تحقيق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
بهطور کلی تحقيقات پيشين حاکی از آن است که استان اصفهان تا قبل از دهه  1340استانی
مهاجرفرست بوده و بخش قابل توجهی از نيروی فعال آن به منظور کاريابی و کسب درآمد به
استانهای تهران و خوزستان و نيز برخی از کشورهای عربی مهاجرت میکردهاند ،به گونهای که
براساس آمار رسمی تا سال  1345تنها  2/1درصد از جمعيت اين استان را متولدين ديگر استانها
تشکيل میدادهاند .اما طی سالهای  1345-55به دليل تأسيس صنايع و کارخانههای متعدد و
ايجاد فرصتهای اشتغال جديد ،مهاجرين بسياری از ديگر مناطق کشور وارد اصفهان شده و
بدين ترتيب جمعيت آن در دهه مذکور از نرخ رشدی ساالنه معادل با  3/3درصد برخوردار
گرديده است .اين در حالی است که به دنبال اجرای برنامههای اصالحات ارضی و شروع جريان
مهاجرتهای روستا-شهری ،ميزان شهرنشينی استان نيز از  51/4درصد به  63درصد افزايش
يافته است (نمودار .)2-4
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در سال  1395استان اصفهان جمعيتی برابر با  5120850نفر را در خود جای داده که اين جمعيت
از نرخ رشد ساالنه معادل با  0/97درصد نسبت به جمعيت سال  1390برخوردار بوده و همانند
دورههای قبل ،يکی از عوامل اين افزايش جمعيت ورود مهاجران از استانهای ديگر (و نيز خارج
از کشور) به استان بوده است .در اين دوره بيش از  89درصد مهاجرتها ،به سوی مناطق شهری
استان صورت گرفته که اين امر عالوه بر جريان مهاجرتهای شهرگرا در درون استان يکی از
عواملی بوده که ضريب شهرنشينی استان در سال  1395را به  88درصد افزايش داده است.
(نمودار .)2-4

نمودار  -2-4روند افزايش ميزان شهرنشينی استان 1345-95

بهطور کلی پیگيری روند تحوالت ايجاد شده در ساختار جمعيتی استان گويای آن است که در
اين دوره با وجود کاهش ميزان خالص مهاجرت مثبت به استان نسبت به دوره قبل ،بنا به
گزارش واردشدگان و با توجه به ساختار جمعيتی آنان ،عوامل شغلی (صرفنظر از عامل تبعيت از
خانوار) مهمترين علت مهاجرت محسوب میشده ،ضمن آن که مهاجرانی که تا سال  1395از
ديگر مناطق کشور وارد استان شدهاند اکثراً در سن فعاليت اقتصادی بوده و به نظر میرسد که
انگيزه اصلی اين افراد از اقدام به مهاجرت جذب در بازار کار بوده است.
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همچنين در اين دوره بر خالف نظريه تودارو زنان  15-34ساله بيشترين سهم از جمعيت
مهاجران واردشده به استان را به خود اختصاص دادهاند( .نمودار .)3-4

نمودار  -3-4مقايسه نسبت جنسی مهاجران وارد شده باجمعيت کل استان

 -2-4نتيجهگيری
مهاجرت پديده پيچيدهای است که با زمان ،فرهنگ و شرايط اقتصادی در ارتباط است.
مهاجرت بدون سياستها و برنامههای متناسب با انتظارات مردم و بدون تغيير نيروهای بوجود
آورنده آن به سادگی متوقف يا معکوس نمیگردد .در اين زمينه ،برنامهريزان و سياستگذاران
بايد متوجه پيامدهای جمعيتی و منابع انسانی ناشی از اين انتقال باشند.
براساس يافتههای تحقيق حاضر ،بيشترين تعداد مهاجر واردشده به استان اصفهان به ترتيب از
استانهای خوزستان ،چهارمحال و بختياری ،تهران و فارس بوده است و بدين ترتيب حرکت
جمعيت همواره از استانهای مذکور به سوی اصفهان و از اصفهان به سوی استان تهران در
جريان بوده است .بنابراين مالحظه میشود که نظريه راونشتاين 1مبنی بر معکوس بودن رابطه
Rovenstein.
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بين شدت مهاجرت و فاصله بين مبداء و مقصد در اين حرکتهای جمعيتی صادق نبوده و
مهاجران واردشده از استان خوزستان طی سالهای ( 1355-95علیرغم مسافت نسبتاً زياد در
مقايسه با استانهای همجوار) همواره بيشترين سهم از کل واردشدگان به اصفهان را به خود
اختصاص دادهاند .اما نظر به اين که بيشترين تعداد مهاجران خارج شده از اصفهان طی سالهای
 1355-95همواره تهران را به عنوان مقصد برگزيدهاند ،بنابراين میتوان گفت که استان اصفهان
بر اساس ديدگاه وابستگی و با توجه به ميزان توسعهيافتگی ،طی دهههای اخير از سويی نيروی
کار استان های کمتر برخوردار را به سوی خود جذب نموده و از سوی ديگر بخش قابل توجهی از
نيروی فعال خود را به سوی استان توسعهيافتهتر تهران گسيل داشته است.
بهطور کلی میتوان گفت که ساختار جمعيتی مهاجرين واردشده و نحوه بازتوزيع آنان در
مناطق شهری و روستايی استان به ميزان زيادی تابع تحوالت سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
کشور در دهههای اخير بوده و به تعبيری تغييرات ايجاد شده در زمينههای فوق در ويژگیهای
جمعيتی (حجم ،ترکيب و توزيع) مهاجرين انعکاس يافته است .به عنوان مثال بررسی برخی از
ويژگی های فردی و اجتماعی مهاجران (مانند بعد خانوار) و نيز علت مهاجرت آنان طی سالهای
 1365-95حاکی از آن است که مثالً شمار زنانی که با انگيزه ادامه تحصيل مهاجرت نمودهاند و
يا زنانی که به صورت انفرادی مهاجرت نموده و در خانوارهای تک نفره زندگی میکردهاند به
ميزان قابل توجهی افزايش يافته ،که اين امر بيانگر تحوالت فرهنگی و اجتماعی روی داده در
سه دهه اخير میباشد.
در مجموع اکثر مهاجرتهای سه دهه اخير (خصوصاً حرکتهای دروناستانی) مهاجرتهای
شهرگرا بوده که تعداد بسياری از آنها نيز از مبادی روستايی صورت گرفته است .اگرچه
ويژگیهای فردی و اجتماعی مهاجرين (مانند انگيزه تحصيل و يا تغيير شرايط زيست) و بهطور
کلی تضادها و تفاوتهای فرهنگی ،قومی و دينی در فرايند حرکتهای جمعيتی از اهميت
ويژهای برخوردارند ،اما با بررسی اجمالی يافتههای تحقيق چنين استنباط میگردد که اشتغال و
عوامل اقتصادی ظاهرا به عنوان يکی از مهمترين مؤلفهها در بسياری از مهاجرتهای مذکور
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تأثير داشته است .بنابراين با آنکه میدانيم معکوس سازی روند مذکور صرفاً از طريق بهبود
وضع اشتغال امری بعيد و ممتنع مینمايد اما به نظر میرسد که با ريشهيابی عميق کمبودها و
نارسايیها در زمينه فعاليتهای کشاورزی و بهطور کلی شناسايی موانع و محدوديتهای منجر
به رکود اقتصادی روستاها ،میتوان با تکيه بر امکانات محلی و بهرهگيری از منابع موجود در
مناطق روستايی ،برنامههايی را حداقل در جهت تعديل جريان اينگونه مهاجرتها تدوين نمود.
زيرا آنگاه که درآمد سرانه خانوارهای روستايی با در نظر گرفتن افزايش هزينهها (به لحاظ ايجاد
و گسترش تأسيسات آموزشی ،درمانی ،رفاهی و  )...نتواند ماندن و زندگی در روستا را توجيه
نمايد ،بديهی است که برخی اقدامات انجام شده در جهت توسعه روستاها (مانند ايجاد شبکه
راهها و يا گسترش سيستمهای ارتباطی و مخابرات) تأثيراتی برخالف اهداف اوليه سياستگذاران
بر جای نهاده و می توانند به عنوان عوامل برانگيزنده در جهت تشويق و ترغيب بيشتر روستاييان
به مهاجرت به سوی مناطق شهری عمل نمايند .چنانچه اين مکانيزم در مورد بسياری از
روستاهای استان روی داده است.
بنابر آن چه گذشت تحليل و ارزيابی عميق و همهجانبه پديده مهاجرفرستی روستاهای استان در
دهههای اخير و ارائه راهکارهای مناسب جهت تعديل روند مذکور در گرو شناسايی رابطه بين
مهاجرت و ميزان توسعهيافتگی روستاها (در کليه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و جمعيتی)
بوده و تحقق اين امر نيز قبل از هر چيز مستلزم دسترسی به آمار و اطالعات کامل و جامع در
ارتباط با کليه شاخصهای توسعه (از جمله ساختار جمعيتی ،ميزان باسوادی ،شبکه راهها و
برخورداری روستاها از امکانات بهداشتی ،درمانی و رفاهی و )...میباشد.
 -3-4پيشنهادات
 )1به اختصار میتوان گفت که اگرچه مسأله اشتغال و عوامل اقتصادی به دليل خالءهای
موجود در توليد روستايی (از جمله کاهش بارندگی در چند سال اخير) در بررسی مهاجرتها از
اهميت بااليی برخوردارند ،اما تعميم اين عوامل به تمامی اين تحرکات جمعيتی تلقی
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سادهانگارانهای است که مهاجرت را در سادهترين شکل به انتخاب و ترجيح شيوه زندگی پيشرفته
و مرفه شهری در مقابل زندگی سنتی و عقب مانده روستايی تقليل میدهد .از اين رو بررسی
پديده مهاجرت و نيز کنترل و مديريت جريان مهاجرتهای دروناستانی (خصوصاً مهاجرتهای
روستا-شهری) مستلزم نگرشی فراتر از چارچوب نيازهای معيشتی و رفاهی بوده و غور و بررسی
عميق و همه جانبهای را با توجه به جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طلب
می نمايد .بنابراين انجام تحقيقاتی با هدف سنجش شدت مهاجرت و رابطه آن با ميزان
توسعهيافتگی روستاهای استان با در نظر گرفتن کليه شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و جمعيتی توسعه به منظور تدوين برنامههای متناسب با شرايط هر منطقه مهاجرفرست در استان
پيشنهاد میگردد.
 )2افزايش روزافزون تعداد افراد واقع در سن فعاليت اقتصادی کل استان در دهههای اخير
(عالوه بر آنکه بنا بر يافتههای تحقيق هدف اصلی اکثريت مهاجران وارد شده به استان نيز
عوامل شغلی بوده است) ،ضرورت اجتنابناپذير ايجاد و گسترش فرصتهای اشتغال متناسب و
هماهنگ با اين روند تصاعدی عرضه نيروی کار را بيش از پيش آشکار میسازد .اما بايستی
توجه نمود که هرگونه اقدام عملی در جهت تحقق اين امر در درجه اول مستلزم فراهم ساختن
بسترهای مناسب اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و به عبارتی برطرف نمودن موانع و
محدوديتهای موجود در اين زمينه میباشد.
 )3با توجه به بررسیهای صورت گرفته پيرامون جريانات مهاجرتی درون شهرستانها به تفکيک
مهاجرتهای شهر به شهر و روستا به شهر و شناسايی کانونهای مهاجرفرست ،پيشنهاد میگردد
سياستگزاریهای اقتصادی در استان همچون توزيع اعتبارات ،تسهيالت بانکی و
جهتگيریهای سرمايهگذاری و توسعه و اشتغالزايی روستايی با اولويت تثبيت جمعيت در
کانونهای ياد شده انجام گيرد.
 )4زيرساختهای الکترونيکی الزم برای ثبت دادههای مهاجرتی به منظور توليد و رصد آمارهای
مهاجرت و پشتوانههای اجرايی الزم برای قوانين موجود در مورد ثبت مهاجرت ايجاد گردد.
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 ) 5در آخر الزم است به اين نکته اشاره گردد که اگرچه انجام برخی تغييرات در مراحل اجرای
سرشماری در دورههای مختلف بنا بر مقتضيات زمانی و مکانی امری ضروری و در برخی موارد
اجتنابناپذير میباشد ،اما اعمال تغييرات پیدرپی در ارائه تعاريف و نيز نحوه جمعآوری و
پردازش دادههای مربوط به مهاجران (اعم از واردشدگان و يا خارج شدگان) ،امر مقايسه و تطبيق
ويژگیهای جمعيتی و پیگيری روند مهاجرت از جنبههای گوناگون را مشکل و در برخی موارد
غير ممکن ساخته است .لذا ايجاد هماهنگی در شيوههای جمعآوری اطالعات مربوط به مهاجران
و نيز برطرف نمودن موانع و محدوديتهايی که محقق به منظور دستيابی به اين اطالعات با آنها
مواجه میباشد میتواند موجبات مطالعه و پیگيری دقيقتر و جامعتر روند مهاجرتی استان در
تحقيقات آتی را فراهم نمايد.
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مرادپور ،افسانه؛ بررسی روند تحوالت جمعيت استان اصفهان طی سالهای  1345-85با
تأکيد بر مهاجرت؛ 1390
مرکز آمار ایران؛ مهاجرت های داخلی کشور در سطح شهرستان بر اساس نتایج سرشماری
عمومی نفوس و مسکن 1390؛ .1393
سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ( .)1363پژوهش در مهاجرت استان اصفهان
دورههای  ، 1335-55معاونت آمار و انفورماتيک ،نشریه شماره  .4
زنجانی ،حبيب اله؛ مهاجرت؛ تهران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت)؛ .1380
زنجانی ،حبيب اهلل ( .)1366نظریه وضع مهاجرت در ایران .تهران.
شيخی ،محمدتقی؛ تحليل و کاربرد جمعيتشناسی؛ انتشارات اشراقی؛ .1371
تودارو ،مایکل ( .)1382مهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه .مصطفی سرمدی،
پروین رئيسیفرد .تهران :مؤسسه کار و تأمين اجتماعی.
حساميان فرخ ،گيتی اعتماد و محمد رضا حائری ( .)1363شهرنشينی در ایران .تهران:
انتشارات آگاه.
سلطانزاده ،حسين ( .)1365مقدمهای بر تاریخ شهر و شهرنشينی در ایران .تهران :آبی.
کاظمیپور ،شهال ( .)1378تحرک اجتماعی و مهاجرت در شهر تهران .پایاننامه دکترای
جامعهشناسی .دانشگاه تهران.
کالته ،محمد ( .)1378توسعه نابرابر و مهاجرت ،پایان نامه کارشناسی ارشد جمعيت شناسی.
تهران.
لهساییزاده ،عبدالعلی ( .)1368نظریات مهاجرت .شيراز :انتشارات نوید.
مشفق ،محمود ( .)1380بررسی شاخصهای توسعهاقتصادی-اجتماعی و جمعيتی مؤثر بر
مهاجرت از مناطق روستایی استانهای ایران در دهه  ،1365-75پایاننامه کارشناسی ارشد
جمعيتشناسی دانشگاه تهران .
ممتاز ،فریده ( .)1379جامعهشناسی شهر تهران :شرکت سهامی انتشار .

