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 پیشگفتار

 نسانیا معلو نگوناگو یشتههار در مهم ای هپدید انعنو به ،هاننساا مکانی جابجایی و تمهاجر

 رطو به تمهاجر شناسی جمعیت در. ستا شتهدا فمعطو دخو به را انهشگروپژ توجه ،جتماعیا و

 ینا با. یگرد ینقطه به نقطه یک از دفر قامتا محل دیباآ یا شهر تغییر از ستا رتعبا معا

 دخو ماهیت لیلد به و دهبو جمعیت لتحو و تغییر صلیا عامل رچها از یکی تمهاجر ،تعریف

 رساختا و ادتعد در نیز تمد هکوتا و سریع ریثاآ ،طوالنی و تمددراز اتتغییر بر وهعال ندامیتو

 . کنددیجاا جمعیت

ای  های جمعیتی محسوب شود، اضافه جمعیت را از نقطه تواند راه حلی برای بحران مهاجرت می

عدم  و های نیازمند بفرستد به خارج از آن هدایت کند، نیروی کار اضافی و بیکار را به سرزمین

. در مقابل مهاجرت نیروی کار، ممکن است به عدم های ساختاری جمعیت را مرتفع کند تعادل

برانگیزنده  تواند ها منجر شود. همچنین مهاجرت داخلی می تعادل اقتصادی در مبدأ مهاجرت

های توسعه در مناطق مختلف  ی منافع کل جامعه باشد، نابرابری کننده تفاهم، همزیستی و تأمین

ی خاصی بینجامد و از آن  کاهش دهد یا به تجمع جمعیت در شهرهای بزرگ یا محدوده را

طریق مشکالتی را در تنظیم بهینه امور و به ویژه خدمات مورد نیاز ایجاد کند. به همین دلیل 

ای است که استفاده بهینه و مطلوب از آن به ویژه در زمینه توسعه،  مهاجرت شبیه تیغ دو لبه

 طلبد. را می ای ها و اقدامات ویژه یگزار سیاست

شناختی مورد  مهاجرت به رغم ابعاد اثرگذار متعددی که دارد دیرتر از سایر موضوعات جمعیت

 جمعیت یها یژگیو نیز و جمعیت حرکت جهت و سعتو شناخت ایبرگیرد.  توجه قرار می

 عمومی یها ریسرشما از حاصل تطالعاا ،سمیر رماآ منبع مهمترین ،خلیدا مهاجرین شناختی

 .ستا مسکن و سنفو

 ادبیات و مبانی نظری مهاجرت اول فصل در .ستا هشد تهیه فصل چهار در حاضر مجموعه

 مفاهیم و یفرتعاچارچوب نظری، های مهاجرت،  ها و نظریه دیدگاهمهاجرت داخلی،  شامل

 به دوم فصل. دمیشو ئهارا دهستفاا ردمو منابعشناسی و  اهداف مطالعه و بررسی، روش ت،مهاجر

های  و فصل سوم به بررسی جریانات مهاجرتی شهرستان استان دری تمهاجرجریانات  سیربر



 ۱۳۹۵ و ۱۳۹۰ های لسابر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اصفهان 

 از هریک در ۱۳۹۵ و ۱۳۹۰ یها لسا طی انمهاجر حرکت مقصد و ءمنشاو  دازدمیپر

ی  خالصهو پایانی نیز ضمن در فصل چهارم و  دنمایمی سیربررا  نستاا یهانشهرستا

 از ترتیب ینا بهگردیده است. الزم ارایه گیری و پیشنهادات  ، نتیجههای صورت گرفته بررسی

 ادتعد قمر ئهارا نمکاا نشهرستا هر از هشد رجخا انمهاجر با هشد وارد انمهاجر مقایسه طریق

 مهم دیبررکا جمعیتی یسیهاربر کثرا در که ستا همدآ همافر هانشهرستا انمهاجر خالص

 .دارد

 یهارا با و گرفته ارقر انهشگروپژ و نمحققا دهستفاا ردمو حاضر مجموعه ستا میدا نپایا در

 .یندابیفز آن علمی تر بیش یغنا به دخو هندزسا داتپیشنها و اتنظر
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 مقدمه

 است عواملي ترين اساسي از يكي كشور داخل در جمعيت مجدد توزيع چگونگي و مهاجرت   

 به دادن جهت و جمعيت كنترلبرای جامعه اجتماعي-اقتصادی گذارانسياست كه

 در .دارند توجه آن به اقتصادی هایقطب سوی به جمعيت هدايت نيز و جمعيتي هایجابجايي

 مهاجرتاز حاصل تغييرات درباره تحقيق نيز، شناسي جمعيت هایتحليل و هابررسيیزمينه

 .است ضروری بسيار منطقه هر

 يا كشوريك داخل در است ممكن مهاجرت آنكه، جمله از.دارد مختلفي ابعاد جمعيت مهاجرت

باشد مختلف هایكشور بين  كشور يكسياسي مرزهای داخل در جمعيتجابجايي چنانچه.

باشد مختلف كشوردو مهاجرت مقصد و مبداء اگر و نامندمي داخلي مهاجرت را آن شود انجام

سرزميني هایبندیتقسيمچهارچوب در نيز داخلي مهاجران.شوديم خوانده الملليبين مهاجرت

 بين مهاجران و استان يكهایهرستانشبين مهاجرانشهرستان، يك داخل مهاجران نظير

 به شهراز شهر، به شهر ازمهاجران مانندگاهسكونت نوع برحسب يا و مختلف هایاستان

 .شوندمي شخصم روستا به روستا از و شهر به روستا از روستا،

 كهاست طبيعي و دارد را خود خاص كاربردهای هامهاجرت اين از هريك به مربوط اطالعات

آناست متفاوتمختلف كشورهایدر هركدام نقش و اهميت  اطالعاتو آمار كه طوری .

 جابجايي جنبهعمدتاً مهاجرت ايران كشور در دهد،مي نشان مختلف هایسرشماری از حاصل

 در جابجايي بر تأكيدبا داخلي هایمهاجرت بررسي و مطالعه به مجموعه اين لذا .داردداخلي

1390هایمسكنسالاساسنتايجسرشماریعمومينفوسوبراصفهاناستان هایشهرستان

.پردازدمي 1395و









  بررسی جریانات مهاجرتی استان اصفهان                                                                                                         36

 
 

 مهاجرت داخلی -1-1
نسبتبه    عكسالعملمردم كشورهاستو بسياریاز يكفرايندمهمدر مهاجرتداخلي،

 نابرابریعواملي منطقهنظير اقتصادی ازهای بسياری در رضايت عدم و اجتماعي ناكامي ای،

سازد.مهاجرتداخليمشكالتيازقبيلركوددرمناطقشهری،هایزندگيرامنعكسميجنبه

بيماری بسياریاز و حدشهرها وشلوغيبيشاز آورده بهوجود اجتماعيرا هایاقتصادیو

دهد.معهراتحتتأثيرقرارميهایمختلفجابخش

ميمهاجرت را كشور هر در داخلي های از: عبارتند كه نمود تقسيم دسته چهار به (1توان

(مهاجرتروستا4(مهاجرتشهربهروستا،3(مهاجرتشهربهشهر،2مهاجرتروستابهشهر،

كهدربخش كهبهشهربهشهروروستاهایبعدیمهاجرتهایبهروستا، امروزهبهشهررا

اقتصادیواجتماعيكشورهایجهانسوموخصوصاًترينمعضالتدرراهتوسعهعنوانپيچيده

 دهيم.شودموردبررسيقرارميايرانتلقيمي



 های روستا به شهر مهاجرت -1-1-1

وعشايردرصدازجمعيتايراندرروستاهاويابهصورتايالت72آغازحكومترضاشاهدر

:1379)ممتاز،استگرفتهدرصدازتوليدداخليدربخشكشاورزیصورتمي80زيستهومي

عبارتيمي98 به گسترش(. بسطو رخنه، پيشاز نوسازی"توانگفتكه ايران،"فرايند در

نيازمندی كه بوده خودگردان و مستقل تقريباً واحد يك تولروستا طريق از آن مردم يدهای

ميكش تأمين دامداری و اورزی تحولگرديده دستخوش شهرها رضاشاه دوران در است.

نميمي زيادی تغيير روستاها اما متأثرگردند، شهری تحوالت از غيرمستقيم شكل به و كنند

توانگفتكهبهموازاتبسطوگسترشمدرنيزاسيوندولتي،چهرهشهرهاشوند.درواقعميمي

شگر تحوالت سازماندستخوش كه معني بدين گرديد. سطحفي در صنايع و كارخانجات ها،

در دگرگونساخت. اشتغالشهریرا همچنينساختار و سيمایشهر يافتو استقرار شهرها

بهوجودآمدووضعجامعهبهمراكزشهریتعدادزيادیازمؤسساتارتباطي،آموزشيورفاهي
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حالي در اين شد. دگرگون كهكلي اغلبعليبود زندگي، نامساعد شرايط و ديرين فقر رغم

ماندند كنار بر تقريباً تحوالت اين از  روستاها 1380)مشفق، :7-56.)    سال تا1332از

روندمدرنيزاسيونادامهداشتهوبااهميتيافتنبيشترنقشنفتدراقتصادكشور،بخش1340

هایانعالوهبردرآمدروزافزوننفتوكمككمدرحاشيهقرارگرفت.دراينزمكشاورزیكم

امكانتوسعهمستقلازروستاهاومناطقپيرامونشانرامي اجرایخارجيكهبهشهرها با داد.

روستائيانبه مهاجرتبسياریاز توليدكشاورزیسنتي، بينرفتننظام از اصالحاتارضيو

آنهاتعلقاحبنسقنبودهوزمينبهشهرهاآغازشدوسرعتپيداكرد،بخصوصگروهيكهص

(.البتهبايدبراين1363:32ایجزمهاجرتبهشهرنداشتند)حساميانوديگران،نگرفتچاره

رواني)مانندادامهنكتهتأكيدكردكهگذشته عواملاجتماعيو اشتغال، عواملاقتصادیو از

نيزدرمهاجرتبهشهربي بهتأثيرنبتحصيلفرزندان( ایكهدرصورتتأمينزندگيگونهوده،

داشته وجود شهر به مهاجرت امكان هم باز جاذبهروستايي مهاجرت، ديگر عامل هایاست.

هایشهرمحصولتكنولوژیوشهریبرایروستاييانبودهوبديهياستكهبسياریازجذابيت

فرهنگغربيمي افزايشنفوذسرماييا بدينترتيببا و فاصلههباشند بهروز داریغربيروز

وجذابيت بيشترشده افزايشميميانشهروروستا  يابدهایشهر كالته، (1378 از(.7-46:

ماشين و وسايل ورود ازطرفي كار نيروی شدن آزاد موجب حدودی تا نيز روستاها به آالت

همنمود.همچنينازآنجاهایكشاورزیشدهوشرايطالزمبرایمهاجرتازروستارافرافعاليت

كرد،لذااينتوزيعبهشدتكهدولتنيزبيشتردرآمدهاینفتيرادرشهرهایبزرگهزينهمي

-1379:100)ممتاز،افزودشهریمي-هایروستامهاجرتنامتوازندرآمدشهروروستا،برسيل

سالبه(.99 فاصله تا كه است آن از حاكي تحقيقات كلي طور غالب1365های شكل

هایشهربهبهبعدمهاجرت1365اماازسالبودهشهری-هایداخلي،مهاجرتروستامهاجرت

است.شهرنيزدركشورآغازشده
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 های شهر به شهر مهاجرت -1-1-2

ايراننيزخواهناخواه)هرچندبا19و18اجتماعيجهاندرقرن–متعاقبتحوالتاقتصادی

تر(ازاينتحوالتتأثيرپذيرفت.آنچهكهدراينتغييروتحولدرمقياسكوچكتأخيربسيارو

يابيوتوزيعاينعملكردهادرسطحكشوريادرازنظرمهاجرتحائزاهميتاست،نحوهمكان

اغلبعملكردهایجديددولتدرشهرهایبزرگمتمركزباشد.بدينمعنيكهشبكهشهریمي

اين مسلماً خودفرصتگرديد. هایاشتغالجديدوامكانجذبنيرویكارراتنوعوتمركزبا

همراهآوردكهحاصلاينپويش،طبيعتاًمهاجرتنيرویكارازشهربهشهربود.عالوهبرآنبه

پسازاصالحاتارضيوبهدنبالافزايشقيمتنفتيعنياواخردههچهلواوايلدههپنجاه

ايرا شهرهای در دگرگونينيز گسترشن و بسط حاصل كه داد روی وسيعي و سريع های

سرمايه بازارمناسبات در ايران بيشتر ادغام و مشاركت و نفت قيمت باالرفتن از ناشي داری

 بودجهاني 1365)سلطانزاده، اصليفعاليت252-196: ايندورهمحور در هایاقتصادیو(.

شهرهایبزرگ به سرمايه، مانباشت برنامهتر شروع با و براینتقلگرديد دولت هایعمراني

بخشخصوصيدرزمينهتوليدوتوزيعدرشهرهایبزرگآغازهایها،فعاليتايجادزيرساخت

ترهایاقتصادیدرشهرهایبزرگهایفوقتمركزبيشترسرمايهوفعاليتگرديد.حاصلفعاليت

دگرگ و كهموجبتمركز بخصوصمتروپلبود بسطسريعو پيدايشو ونيساختاشتغالو

هایآنگرديد.درنتيجه،موججديدیازمهاجرتشهربهشهريعنيازشهرهایبعضيازحوزه

شهرهای به داشتند، كمتری سهم اشتغال و سرمايه درآمد، توزيع در كه متوسط و كوچك

ميبزرگ ديگر تعبير به گرديد. متروپلآغاز بخصوصبه و انگيزهتوانگتر بر عالوه فتكه

اشتغال،مسألهمهمديگریكهموجبمهاجرتشهربهشهربودانتقالسرمايهبخشخصوصي

 متوسطكه شهرهایكوچكو بهامكانسرمايهاز نداشته، وجود گذاریوكسبحداكثرسود

بزرگ شهرهای به و سرمايهتر مهاجرت آن بزرگهمراه شهرهای به شهرستاني وترداران

هایشهربهشهردراست.امادركلباتماماينها،وجوداينمهاجرتبخصوصبهمتروپلبوده

(.99-1363:107است)حساميانوديگران،حدنسبتاًبااليينبوده
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 های مهاجرت ديدگاه -1-2

اقتصاادی،هایایكهپديدهمهاجرتراازجنبههایعمدهدراينبخشابتدامروریبرديدگاه   

گياردوسا ستراوریهاایبرخايازاندصورتماياجتماعيوجمعيتيموردبررسيقرارداده

هایمذكورراازنظرخواهيمگذراند.نظراندرزمينهصاحب

 
 اقتصادی ديدگاه -1-2-1
بازالمللي،مكانيزميبرایهایداخليويابينهااعمازمهاجرتاقتصادی،مهاجرتازديدگاه

(اقتصاددانكالسيكو1778باشند.ايننگرشباآراوعقايدآداماسميت)توزيعنيرویكارمي

آنراپيروانویشكلگرفت.ویمهاجرتكارگرانرانيزتابعقانونعرضهوتقاضادانستو

داشت،بلكهحتيآننهتنهاباعثرشداقتصادیدونقطهمهاجرپذيرومهاجرفرستمحسوبمي

وسيله ميبرایایرا شمار به اشتغال وضع ساستادبهبود چون اقتصادداناني وی از بعد آورد.

تودارو)1962) هاريسو دردهه1976(، تر1960( اعمالتغييراتيبررویايننظريه، وریبا

نروكالسيك عنواننظريه نيرویجديدیبا عرضه پايهآنهرجا بر مطرحكردندكه را كارها

انباشتسرمايهبيشازگذاردودرنقاطيكهبيشازسرمايهباشددستمزدهاروبهكاهشمي

سيرصعودیمي باشددستمزدها منطقهنيرویكار از را مهاجرتنيرویكار اينوضع، پيمايد.

كند.تعادليكهانگيزدوتعادليبيندستمزدهاونيرویكارايجادميتبهمنطقهدومبرمينخس

به مهاجرپذير منطقه در و دستمزدها افزايش و كار نيروی كاهش به مهاجرفرست منطفه در

شكافدستمزدهادربين،انجامد.استمراراينوضعكاهشدستمزدهاميافزايشنيرویانسانيو

هایمهاجرتتقليليابد،دهدوزمانيكهتفاوتآندوبهسطحهزينهدومنطقهراكاهشمي

بهدنبالمي اينتروریآورد.توقفمهاجرتبينآنمناطقرا آنچهدر اينبرآنتأكيدشده

اسا مهاجرت كه كهساًاست است انتخابي منطقي خانوارهنتيجه يا ميافراد انجام دهندا

(.120-1380:22)زنجاني،
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 اجتماعی ديدگاه -1-2-2

همواره اما دارند زيادی بسيار اهميت اقتصادی عوامل مهاجرت پديده بررسي در گرچه

مهاجرتنمي برانگيزاننده فرد به منحصر عوامل را آنها مواردیتوان در داشت. محسوب ها

مهاجرت شرايط از جستن دوری برای انجامها انساني حيات تهديدكننده احوال و اوضاع و

گيردودرمواردینيزبرایسكونتدرنقاطخوشآبوهوايازندگيدربطنجامعه،قومومي

هایاقتصادینداشتهباشدبلكهشودكهنهتنهاممكناستانگيزهيافرهنگخودیانجاممي

حتيدرجهتعكسآنجريانيابد.

طبقه در كهانگيزهبندی ارادی عوامل بر عالوه مهاجرتي های جنبه )پيدااغلب دارد اقتصادی

انگيزه ساير تجاریو مراكزصنعتيو ايجاد بهتر، كار و بهكردنكار هایانگيزههایشغلي(،

تحمل تحصيلاعضایخانوار، تغييروضعزناشويي، الحاقبهخانوار، متعددیچونتشكيليا

شراي شدن بهناپذير نيز و ديگر جای هر يا پايتخت در زندگي به تمايل مبدأ، در زيست ط

هایفرهنگيوایازآنهابهديدگاهاستكهبخشعمدههایسياسيوتاريخياشارهشدهانگيزه

بهاجتماعيمربوطمي بسا چه و شود آنهمبار از بعد مهاجرتو آغاز اقتصادیقابلهنگام

(.1380:128نجاني،)زذكرینداشتهباشد



 ديدگاه سيستمی -1-2-3
مهاجرتالزمه    در كه است اين رهيافت اين روستای مهاجرت بخصوص و شهری-ها

ایرادراشتراکبابسياریمجموعهخاصيازمتغيرهابهعنوانيكسيستمكهخصوصياتويژه

سيستم مسائلاز مورد بصيرتجديدیدر ديدگاه اين در شود. تشخيصداده دارد ديگر های

رواقديمي و رياضيبهعملنميبهدستآمده يكسبكرسميو بربطدر تأكيد بلكه آيد،

 (.1368:150)لهسائيزاده، كنداستكهسيستمدرآنهاكارميتحليلشفاهيطرقي
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 ديدگاه کارکردگرايی -1-2-4

ازبينشجامعه شناختيشناختيومردمنظريهكاركردیمهاجرت،مبانيروششناسيخودرا

كاركردگراييگر بهكاركردهایپديده و توجيهفته تبيينو نظريهفوقبر دارد. اجتماعيتوجه

علت تبيين در است. استوار مهاجرت پيامدهای و ديدگاهداليل اين روستاييان، مهاجرت های

شوند.كنشگرانهایاجتماعيآموختهميعقيدهداردكهتمامنيازهایاجتماعيدرچارچوبنظام

توانندآنهارابرآوردهكنند.چونخصايصيازهائيباوردارندكهدرآننظامنميدريكنظامبهن

نظام استساختي ممكن لذا نيستند، ايستا زمان طول در هرگز كنشگران و اجتماعي های

در تحوالتالزمبرایكاهشناهماهنگيبيناحساسنيازوامكانتحصيلآندركنشگريا

بينخصايصفردونظاماجتماعيمنجرهایبيفتد.درکناهماهنگينظامويادرهردواتفاق

 (.1368:12)لهسائيزاده، شودهایساختيميكاهشناهماهنگيبهمهاجرتشخصجهت

 

 ديدگاه وابستگی -1-2-5

ديدگاهوابستگي،مسألهمهاجرتازروستابهشهردركشورهایجهانسومرانسبتبهديدگاه

معتقدينبهنظريهوابستگيدرمهاجرتبراينتربررسيميبهنحویجامعكاركردگرايي كند.

ولتوانازاثراتآنجداكرد،زيرامهاجرتازيكسومعلهایمهاجرترانمياندكهعلتعقيده

ايناندرعلت يابيمهاجرتازتوسعهنابرابروازسویديگرعاملگسترشوتعميقآناست.

بيانمي بهشهردركشورهایجهانسوم، بايدبهمسألهعدمتوسعهتوجهكنندكهروستا ابتدا

اكههایجامعهرادرنظرگرفت.ازآنجبينبخشنمودودراينرابطهنابرابریساختيومكاني

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

رایجمعيتدراينكشورهارابايددشود،لذاحركتتودهداریدراينكشورهاناشيميسرمايه

(.14-1368:15)لهساييزاده، اينرابطهموردبررسيقرارداد
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 های مهاجرت نظريه -1-3
 نظريه راونشتاين -1-3-1
نظريه    عنوانيكياز به راونشتاينرا اجتماعينظريه محققينعلوم هایمهاجرتيبرخياز

ميمحسوبمي مشخصيآغاز قاعده مهاجرتبدونهيچگونه فار ويليام نظر به ودارند. شود

رموردقوانينبهسمتمقالهمعروفشد1885كند.ايننظريه،راونشتاينرادرسالادامهپيدامي

امادرسال1881مهاجرتهدايتكرد.اساساينمقالهرویآماربريتانيادرسال قرارداشت.

توجهبه1889 راونشتاينبا درمقاله20اطالعاتآمارهایمربوطبهبيشاز اشتجديدكشور

 را جديد مجموعه اين و كرده مهاجرت"نظر اگرچه"قوانين ناميد، داشت عقيده عمداو اتكه

قوانينمربوطبهجمعيتواقتصادبهدقتقوانينفيزيكينيستند.اونظرياتخودراتحتعنوان

 كندكهعبارتنداز:قانونبيانمي7

با1 و دارد معكوس رابطه دو آن فاصله با نقطه دو بين مهاجرت شدت مهاجرت: و فاصله )

جرانگرايشاستقراردرنقاطشهریومهاجرتترشدنفاصلهبينمبداءومقصددرمهاطوالني

 شود.هایصنعتيوتجاریايجادميبهسویقطب

تروس سبهترونزديكبودنمهاجرت:مهاجرتابتداازروستابهشهرهایكوچكای(مرحله2

بزرگ قطبشهرهای و ميتر انجام خدماتي و صنعتي مرحلههای نوعي نتيجه در بندیگيرد.

تروجودداردواينجريانتاازنقاطكمجمعيتوكمترفعالبهنقاطپرجمعيتوفعالمهاجرت

كند.ایدرآنهاوجودداشتهباشدادامهپيداميزمانيكهنيروهایجاذبه

تاب3 بازتاب( و نقاطروستها از گرچهمهاجرتبيشتر ازهایمهاجرت: نقاطشهریو اييبه

تراینيزازشهرهایبزرگگيرد،جريانوارونهترانجامميیبزرگتربهشهرهاكوچكشهرهای

شهرهایكوچك نقاطشهریبه از و بهتر دارد. نقاطروستاييوجود دليلمجموعبه همين

 است.بينآندونقطههموارهبيشازموازنهمهاجرتيهایانجامگرفتهبيندونقطهمهاجرت

اهاليروستاهاكمترهانسبتبهتمايلبهمهاجرت:اهاليشهرکشهریدر-(اختالفروستا4

نمايند.ميمهاجرت
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رسدكهدربينمهاجرانكوتاه(فزونيشمارزناندربينمهاجرانمسافتكوتاه:بهنظرمي5

مسافتتعدادزنانبيشترازمردانباشد.

امكاناتتحر6 تجارتو گسترشتوليدات، تكنولوژیومهاجرت: افزايشمكانيمنجربهک(

 گردد.مهاجرتمي

غلبه7 ) انگيزه جاذبه عدم سنگين، ماليات ظالمانه، يا بد قوانين شرايطاقتصادی: و اقليمي

اجتماعيجريان ايجادكردهنامساعداقتصادیو همايجادميهایمهاجرترا كنند،اندوهنوز

جريان اين از يك هيچ ليكن مقابله اين در بيشترها الينفك آرزوی از ناشي كه آنهايي با

توانندموردمقايسهيخواهنددرمالحظاتاقتصادیازديگرانبرترباشندنمهاييكهميانسان

(.55-1368:57)لهساييزاده،قرارگيرند



 اورت. س.لی نظريه  -1-3-2

كهبهتروریعواملجاذبهودافعهمعروفاست1966براساسنظريهاورت.س.ليدرسال

اينعواملبدينقرارند:گرددكهمهاجرتتحتتأثيرچهارعاملتبيينمي

 عواملموجوددرمبداء)برانگيزندهويابازدارنده(. (1

 عواملموجوددرمقصد)برانگيزندهويابازدارنده(. (2

 وجوددرجريانمهاجرتازمبداءبهمقصد.موانعم (3

 عواملشخصي. (4

كهبرآيندعواملبرانگيزندهوبازدارندهمثبتباشدميلبهمهاجرتاومعتقداستكهدرصورتي

ازبينببردوموانعموجوددردرفردايجادمي شودواگرچنانچهشخصينتوانداينتمايلرا

مهاجرتعينيتميندهجريانمهاجرتنيزتأثيربازدار ویوجودامكاناتایاعمالنكنند، يابد.

بهحسابمي جملهعواملجاذبه از را مقصد درآمددر اشتغالو آموزشيو دربيشتر كه آورد

دوریازخانهوكاشانهوآلودگيمحيطزيستهایمقابلهزينه باالیزندگيدرمحلجديد،

د.اوباتأكيدبرعواملشخصيمعتقداستكهتحتتأثيراين)بهعنوانعواملدافعه(قراردارن
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ماننددرمحلسكونتخودباقيميعواملبرخيازافراداقدامبهمهاجرتنمودهوبرخيديگر

(.16-1368:19)لهساييزاده،

 
 ارتورلوئيس نظريه -1-3-3
بطن1945ارتورلوئيس)نظريه در مهاجرترا رانيستكميلشد فيو وسيله به بعدها كه )

 توسعه ميفرايند تبيين كهاقتصادی دوگانه اقتصاد يك در آنان نظر به نوينكند. بخش از

بهدليلآنكهبخشنويناقتصادیبرسرمايه باشد، داریوبخشسنتيمعيشتيتشكيلشده

استدرمقابلیازنيرویكاربرایتوليدوس سفروشوتحصيلسودشكلگرفتهورپايهبهره

بهره عدم علت به و بوده اشتغال خود بخش )كه معيشتي سنتي ازبخش اقتصادی گيری

بهداریوفناوریازبازدهيوبهرهسرمايه ایكهبازدهنيرویگونهوریكمتریبرخورداراست،

اقتصاددانانازآنگيرد،وضعيكهيزوحتينزديكبهصفرباشد(قرارميتواندناچكاردرآنمي

برند.درچنينشرايطيبخشاقتصادسنتيدارایمازادنيرویكاربهعنوانبيكاریپنهانناممي

اقتصادیآناستكهبازدهياندكيداردوبخشاقتصادنويننيازمندنيرویكاراستتاازبازده

ايجادارزشبهبخشنويناقتصادیبهد،ازاينروانتقالنيرویكارازبخشسنتيمندشوبهره

بخشسرمايه گسترشبخشسرمايهاضافيدر با و وداریمنجرشده نسبتپسانداز داری،

مي مليافزايش ناخالص توليد به را باشدسرمايه داشته ادامه وضعي چنين كه وقتي تا دهد.

استمرا نيز ميمهاجرت مير هم تشديد حتي و بخشيابد رونق به تنها نه وضع اين شود.

شودبلكهحتيدربخشاقتصادمعيشتينيزبهدليلكاستنازتعداددارینوينمنجرميسرمايه

مشدهتوليداتبخشسنتيرابيكارانپنهان،كهمترادفباكاهشهزينهتوليداست،قيمتتما

انجامدودرنتيجهشكافموجودبينبخشنويندوشكوفاييآنميتركردهوبهرشمنطقينيز

:1380)زنجاني،كندپذيرترميرآندوبخشامكانوسنتيراكاهشدادهوتوسعهمتوازنيراد

5-134.) 
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 نظريه تودارو -1-3-4

رغموجوداقتصادیاستوعليمدلتودارومبتنيبراينفرضاستكهمهاجرتبيشترپديده

تصميميكا مهاجر فرد نزد در شهرها اينمدلميزانمنطقيتلقيمياملبيكاریدر در شود.

مهاجرتبراساستابعيازدومتغيراختالفدرآمددرميانمبداءومقصدواحتمالكاريابيدر

شود.بهبيانديگرمهاجرتبيشترواكنشياستنسبتبهتفاوتدرآمدناطقمقصدتعيينميم

فرصت مهاجران واقع در واقعي. درآمد تا انتظار درمورد آنها برای كه را بازاركار متعدد های

كنندكهگيرندودراينفرايندبهسمتيروميهایمبداءومقصدموجوداستدرنظرميبخش

 (.1969:37)تودارو، انتظارآنانرابهحداكثربرساندعتموردمنف

 

چارچوب نظری -1-4

نيز تحوالتجمعيتاستاناصفهانو مهاجرتبر پديده تأثير تحقيقحاضر در كه آنجا از

باشدبنابراينهایاخيرموردنظرميجمعيتي(مهاجراندردهه های)اقتصادی،اجتماعيوويژگي

گيرندكهآثاروپيامدهایاينپديدهراباتوجهبههاونظرياتيموردتوجهقرارميديدگاهبيشتر

دهند.هایمبداءومقصدمدنظرقرارميهایاقتصادیواجتماعيآنبرسرزمينجنبه

مي پديدهچنانچه بيشتر مهاجرت اينفرضاستكه مبتنيبر مدلمهاجرتيتودارو ایدانيم

منطقيتلقياملرغموجودبيكاریدرشهرها،درنزدفردمهاجرتصميميكاتوعلياقتصادیاس

مقايسهفرصتمي درواقعآنانبا داءومقصدهایمبهایمتعددبازاركاركهدرسرزمينشود.

اوهمچنينميموجوداستبهسمتيرو بهحداكثربرساند. انتظارشانرا كنندكهمنفعتمورد

آنانفارغازمسروليتسالهمي24تا15اكثريتمهاجرانمردانكهمعتقداست هایباشندزيرا

توجهبهمبانيبودهوبهترميخانوادگي بنابراينبا توانندجذببازاركاردرناحيهمقصدشوند.

ارزيابيويژگي در هایجمعيتيمهاجرانموردنظردرنظریمدلمهاجرتيتودارواينمدلرا

دهيم.قحاضربيشترموردبررسيقرارميتحقي
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نظريه از ديدباشدكهپردازانمهاجرتيراونشتاينميهمچنينيكيديگر از بيشتر را اينپديده

درقالبشناختيموردنظرجامعه را دادهوآنها برخيازقوانينقانونبيانداشتهاست.7قرار

باشد)ازجملهفزونيهایجمعيتيمهاجرانميويژگيراونشتاينكهدرارتباطبامذكوردرنظريه

گيرد.هایكوتاه(نيزدرتحقيقحاضرموردبررسيقرارمييافتنشمارزنانبرمرداندرمسافت

ومقصدمهاجرانهمچنيندر توجهبهديدگاهوابستگيموردارزيابيقراراينتحقيقمبداء با

ميمي چنانچه و ديدگاهگيرد اين علتدانيم برای را عوامل از دسته دو مهاجرت مورد در

گيردكهعبارتندازعواملتغييردهندهوعواملركودی:مهاجرتدرنظرمي

هایتوليدیدرارتباطاست.داریوايجادتغييردرتكنيكبانفوذسرمايهعوامل تغيير دهنده

نمايد.بهمهاجرتميكندوآنهارامجبورهایجديدكارگراضافيايجادميتكنيك

توليداتپيشيميزمانيعملميعوامل رکودی  گيردونيرویكاركنندكهرشدجمعيتاز

(.15-1368:16زاده،)لهسائيكنداضافيرامجبوربهمهاجرتمي

ميبه كمعبارتي و بيكاری كه گفت كشاورزانتوان شدنكاری مكانيزه فرايند از ناشي كه

از است كشاورزی نتيجه در روستايي جمعيت رشد روند تسريع و گسترشسويي و ايجاد

طوركليارتقاءسطحبهداشتوآموزشدرروستاهاازسویهایبهداشتيودرمانيوبهشبكه

گرداند.ترميديگردرنهايتجمعيتاضافيروستاهارامجبوربهمهاجرتبهنقاطپررونق

مهاجرتدهمهاجرترسدكهپديطوركليبهنظرميبه شهری(-هایروستاهایداخلي)خصوصاً

جانبهتحليلوارزيابينمود.اماایعميقوهمهگونهتواندرچارچوبرهيافتسيستميبهرامي

اطالعاتيجامعوقابلاتكاءدرسطحكالنازآنجاكهتحققاينامرمستلزمدسترسيبهپايگاه

هایاتيهمبهلحاظپوششيوهممحتواييباموانعومحدوديتبودهوتهيهچنينمنابعاطالع

مي همراه بهعبارتيبسيار ضعيفو بسيار انتظار نتايجمورد بنابرايناحتمالدستيابيبه باشد،

آنغيرعمليمي با اينرو از امكانبرنامهباشد. و نظرياتوابستگيجنبهكليداشته ريزیكه

نمايندامادرمقايسهباديگرنظرياتموجوددرتبيينمهاجرتدميایرامحدومحليومنطقه

شهرنشينيدربرخينقاطكشورنمايد.شهرنشينيوكالنبيشترباواقعياتكشورمامطابقتمي
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ایوهایبزرگتوسعهكهمقاديریازظرفيتاست عهنابرابردركشورباعثشدهودرنتيجهتوس

(.1378:65)كاظميپور،رهایبزرگاختصاصپيداكندبهشهاعتبارهایدولتي

استاناصفهانطيرسدكهروندمهاجرتبهبنابراينباتوجهبهقراينموجودچنينبهنظرمي

هایاخيربيشازهرچيزناشيازتفاوتدرسطحتوسعهبينايناستانومناطقاطرافآندهه

آنكهازاصفهاندرمدتزمانمذكوررانيزبستهبهباشد.برهميناساسمهاجرانخارجشدهمي

موفقيتدرجذببازاركارتر)مثلتهران(مهاجرتكردهويابهدليلعدميافتهبهمناطقتوسعه

توانارزيابيوتبييننمود.بهمناطققبليخود)ويابهديگرمناطق(مراجعتنمودهباشندمي

 

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

ایمؤسسه و گروهي ساكن، معمولي خانوارهای اعضای از دسته آن سرشماری، هر در   

 به(است سال پنج يا ده معموالٌ كه)متوالي سرشماری دو بين یفاصله طي كه(دستجمعي)

 شده وارد مهاجران عنوان به اندگزيده اقامت آن در و شده وارد سرشماری محل آبادی يا شهر

 .اندشده شناخته نظر مورددوره طي

 

 مهاجرت مبداء -1-5-2

 يا شهر هر به سرشماری یدوره هر طي شده وارد مهاجران قبلي اقامت محل بررسي، اين در

 .است آمده شمار به مهاجرت مبداء آبادی

 

 مهاجرت مقصد -1-5-3

 سرشماری همانجا در و شده وارد آبادی يا شهر آن به مهاجران كه است آبادی يا شهر منظور،

.اندشده
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 مهاجران خالص تعداد -1-5-4

 خالص عنوان به شده خارج مهاجران و شده وارد مهاجران بين تفاوت آبادی يا شهر هر در

شودمي تعريف مهاجرت  از بيش شده خارج مهاجران تعداد آبادیيا شهر يك در چنانچه.

 .شودمي داده نشان (-) منفي عالمت با مهاجرت خالص باشد، شده وارد مهاجران

 

 مهاجران کل -1-5-5

 منطقه يك به شده خارج و شده وارد مهاجران مجموع مهاجران، كل از منظور بررسي، اين در

 .است نظر مورد زماني یدوره در

 

 شده خارج مهاجران -1-5-6

ایمؤسسه و گروهي ساكن، معمولي خانوارهای اعضای از دسته آن سرشماری، هر در

 شهر(است سال پنج يا ده معموالً كه)متوالي سرشماری دو بين یفاصله طي كه(دستجمعي)

 عنوان به اندشده خارج نظر مورد یمنطقه از و كرده ترک را خود اقامت محل آبادی يا

.اندشده شناخته نظر مورد دوره طي شدهخارج مهاجران



 بررسی و مطالعه اهداف -1-6

 در مهاجرت خالص آمارهای ارائه مطالعه اين عمده هدف ،استان هایشهرستاناستانو

مهاجرفرست و مهاجرپذير هایشهرستانشناخت جرياناتو مقايسه ومهاجرتي استان

 و منشاءبررسي به منظور همينبه.است 1390-95و1385-90دورهزمانيدردوهاهرستانش

 استانهایشهرستان از يك هر در 1395 تا 1385 هایسال طي مهاجرانحركت مقصد

 شهرستانهر از شده خارج مهاجران با شده وارد مهاجران مقايسه طريقاز تا شودمي پرداخته

 هایشهرستانو فراهماستان هایشهرستان از يك هر برای مهاجرتخالص ارائه امكان
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 مبادالت مهاجرانكل حجم تعيين با همچنين .شود مشخصمهاجرفرست و مهاجرپذير

.شود تعيين استان هایشهرستان از يك هر جمعيتي

 

 شناسی روش -1-7

سرشماری آمارهای بر تكيه با آماری اطالعات گردآوری روش استفاده، مورد اصلي روش

 . است

.استشده استفاده (1 ) رابطه از مهاجران خالص تعداد تعيين برای

 

NMi=IMi-EMi                                                                    (1) 



 :آن در كه

NMi:مهاجرت خالص تعداد

IMi: ستانشهر به 1395 تا 1390 هایسال طي شده وارد مهاجران i

Emi:ستانشهر از 1395 تا 1390 هایسال طي شده خارج مهاجرانi 

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

 

Mi=IMi+EMi                                                                            (2) 



 :آن در كه

Mi:شهرستانمهاجران كل تعداد 

IMi: شهرستان به 1395 تا 1390 هایلسا طي شده وارد مهاجران i

EMi:شهرستان از 1395 تا 1390 هایسال طي شده خارج مهاجرانi  
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 نياز مورد اطالعات منابع -1-8

صلياشلاچ معانوم،تجراهمثبحدر استاآماریایهيتدودحو به ليتومهكاعنمين.

صاصتاخاملزانوانق3تبصرهمادهباوجودندارد.دجووتجراهمایهآماردصرایربيخصشم

اركاينتسكوحلمتغييررتصودرارتك)دارندهيانيرااعتباكليهایربپستيكدوليمارهشم

انهپشتولي(ودهدعطالاركشوالحواثبتازمانسبهمكنمفرصتلينرادراومراتبديباد،وخ

 آمارهای تعيينبرای استفاده مورد اطالعاتي منبع ترينمهمبنابراينندارد.دجووزماليياجرا

هایسرشماری ازحاصل اطالعات مهاجرپذير و مهاجرفرستهایشهرستانتعيين و مهاجران

 .است 1395و1390هایسال مسكن و نفوس عمومي



 
 

 

 

 دوّمفصل 
 

 

 استان یمهاجرتجریانات  رسیبر
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 در استان اصفهان 1390-95 و 1385-90هاي لاس طي مهاجرت -2-1

دهد كه حجم  نشان مي 1390-95و  1385-90بررسي روند مهاجرت استان طي دو دوره    

كاهش داشته است و نسبت تعداد  1385-90نسبت به دوره  1390-95مهاجرت در دوره 

-95درصد در دوره  10به  1385-90درصد در دوره  3/11مهاجران به جمعيت )ميان دوره( از 

هم مهاجران جابجاشده در استان اصفهان نسبت به كل كشور رسيده است. با این وجود س 1390

 0/7درصد به  8/6نسبت به دوره قبل اندكي افزایش داشته است و از  1390-95در دوره زماني 

-95درصد رسيده است. همچنين سهم عامل مهاجرت در افزایش جمعيت استان در دوره زماني 

درصد رسيده  3/10درصد به  6/14ت و از كاهش پيدا كرده اس 1385-90نسبت به دوره  1390

 4/85زماني افزایش پيدا كرده است و از هم رشد طبيعي جمعيت در این دوره است. بنابراین س

. طبق این جدول سهم عامل مهاجرت در (1-2درصد رسيده است. )جدول  7/89درصد به 

ن ترتيب سهم رشد تر بوده و بدی به واقعيت نزدیک 1385-90افزایش جمعيت استان در دوره 

 درصد برآورد نمود.  4/85طبيعي در افزایش مذكور را مي توان 

 برآورد سهم عوامل مؤثر بر افزايش جمعيت استان -1-2جدول 

 
 .استان و آمارثبتي اداره كل ثبت احوال  95و  90های  مأخذ: نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

1390139513901395

5,534,6664,300,988100100کشور

377,097299,2846/87/0استان

140,495127,903واردشدگان

93,658102,939خارج شدگان

46,83724,964خالص مهاجرت

361,883334,551مواليد

125,701117,977مرگ و مير

236,182216,574رشد طبيعی

320,056241,538100100

73/8

)85/4(
89/7

سهم )درصد(تعداد

14/610/3مهاجرت

عوامل مؤثر بر 

افزايش جمعيت

افزايش جمعيت نسبت به دوره قبل

شرح

کل مهاجران وارد شده

رشد طبيعی
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نفر در استان، محل سکونت خود را ترک كرده  402223، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال

 68532اند كه این تعداد نسبت به دوره قبل  و در محلي غير از محل اقامت قبلي خود ساكن شده

، در آخرین جابجایي انجام شده محل اقامت كل مهاجرین اهش پيدا كرده است. از تعدادنفر ك

درصد( مهاجران واردشده به  9/33نفر ) 136237، درصد( داخل استان 3/40نفر ) 162148قبلي 

 2/0نفر ) 899بوده است و درصد( مهاجران خارج شده از استان  6/25نفر ) 102939استان و 

مذكور از تعداد ی زماني  كه در دوره ضمن ایناند.  درصد( نيز مبدأ مهاجرت خود را اظهار نکرده

های  درصد( از سایر استان 9/93نفر ) 127903تعداد مهاجر واردشده به استان،  نفر 136237

اند. بر این  هخارج از كشور به استان اصفهان وارد شددرصد( نيز از  1/6نفر ) 8334كشور و تعداد 

ی زماني مورد بحث، بدون در نظر گرفتن مهاجراني  اساس تعداد خالص مهاجران استان در دوره

اند و نيز مهاجراني كه استان محل اقامت قبلي خود  كشور آمده یا به خارج كشور رفتهكه از خارج 

درصد كاهش داشته است.  7/46نفر بوده است كه نسبت به دوره قبل  24964اند،  را اظهار نکرده

های مهاجرپذیر كشور  با این وجود استان اصفهان در این دوره هم همانند دوره قبل از استان

 (.2-2)جدول  یده استمحسوب گرد

 1390-95 و 1385-90زماني  دورهدو  يمهاجرت استان اصفهان ط -2-2جدول 

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

نفر مهاجری كه محل اقامت قبلي خود را در آخرین جابجایي خارج از كشور  8334از مجموع 

درصد( از كشور عراق،  6/2نفر ) 219درصد( از كشور افغانستان،  2/72نفر ) 6017اند،  اعالم كرده

درصد( از سایر كشورها وارد و  6/22نفر ) 1887درصد( از ایاالت متحده آمریکا و  0/2نفر ) 170

جمع
از داخل 

کشور

از خارج 

کشور

1385-904707552050831499551404959460936584683722059

1390-95402223162148136237127903833410293924964899

مبدا اظهار 

نشده

مهاجران وارد شده به استان

کل مهاجراندوره

مهاجران 

جابجا شده 

در داخل 

استان

مهاجران 

خارج شده

تعداد 

خالص 

مهاجران
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 7/13نفر ) 1146درصد( به نقاط شهری و  3/86نفر ) 7188اند. همچنين  ساكن استان شده

 (.1-2اند )نمودار  ستایي استان وارد و ساكن شدهدرصد( به نقاط رو

 

 

حسب كشور از خارج كشور به استان اصفهان برتوزيع نسبي مهاجران وارد شده  -1-2 نمودار

 1390-95در دوره زماني محل اقامت قبلي 

 

محل اقامت خود را در داخل استان تغيير  1390-95های  نفر كه طي سال 162148از مجموع 

درصد( در  32نفر ) 51887های استان و  درصد( در بين شهرستان 9/67نفر ) 110064اند،  داده

اند )جدول  محل سکونت جدید انتخاب كرده های محل زندگي خود جابجا شده و داخل شهرستان

2-3.) 

نفر كه  162148دهد، از مجموع  ررسي مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایي نشان ميب

اند، محل اقامت قبلي  محل اقامت خود را در داخل استان تغيير داده 1395تا  1390های  طي سال

درصد( نقاط روستایي بوده است.  1/18نفر ) 29398درصد( نقاط شهری و  9/81نفر ) 132750
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اند، مبدأ حركت  ها وارد استان اصفهان شده نفر مهاجری كه از سایر استان 127903همچنين از 

درصد( نقاط روستایي بوده است  6/7نفر ) 9768درصد( نقاط شهری و  4/92نفر ) 118135

 (.3-2)جدول 

اند،  نفر مهاجران درون استاني كه محل اقامت قبلي خود را شهر اعالم كرده 132750از مجموع 

درصد(  6/11نفر ) 15334درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و  4/88نفر ) 117416

نفر  118135اند. همچنين از  به نقاط روستایي )مهاجران شهر به روستا( وارد و ساكن شده

درصد(  2/92نفر ) 108959اند،  ها وارد استان اصفهان شده مهاجری كه از شهرهای سایر استان

درصد( نقاط روستایي استان  8/7نفر ) 9176)مهاجران شهر به شهر( و نقاط شهری استان 

 (.3-2)جدول  اند )مهاجران شهر به روستا( را جهت اقامت برگزیده

نفر مهاجران درون استاني كه محل اقامت قبلي خود را روستا اعالم  29398همچنين از مجموع 

درصد(  6/17نفر ) 5180تا به شهر( و درصد( به شهر )مهاجران روس 4/82نفر ) 24218اند،  كرده

  (.3-2اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساكن شدهبه سایر نقاط روستایي )مهاجران روست

 9102اند،  ها وارد استان اصفهان شده نفر مهاجری كه از روستاهای سایر استان 9768همچنين از 

درصد( نقاط  8/6نفر ) 666 درصد( نقاط شهری استان )مهاجران روستا به شهر( و 2/93نفر )

 (.3-2اند )جدول  روستا( را جهت اقامت برگزیدهروستایي استان )مهاجران روستا به 
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 1390-95و  1385-90دوره دردو به استان اصفهان مهاجران واردشده  عيتوز -3-2جدول 

يو محل اقامت فعل يمحل اقامت قبل نيحسب آخربر

 

 
 .1395و  1390های  و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری عمومي نفوس 

درصدتعداددرصدتعداد

377097100/0299284100/0

9214624/43518211/8شهر

335998/9167055/6آبادى

7096618/89739432/5شهر

66941/8126704/2آبادى

13302035/311778739/4شهر

63481/797303/3آبادى

94602/583342/8

248646/614820/5

شهرستان  محل  سرشمارى

سايرشهرستانهاى  استان

شهرستانهاى  سايراستان

استان اصفهان

اظهارنشده

1385-13901390-1395
آخرين محل اقامت قبلی

محل اقامت فعلی

خارج از کشور

کل مهاجران

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

32193985/426771589/55515814/63156910/5

7742984/02606874/11471716/0911425/9شهر

2202965/61246674/61157034/4423925/4آبادى

6210587/59117993/6886112/562156/4شهر

585687/51173092/683812/59407/4آبادى

12019590/410862692/2128259/691617/8شهر

533384/0906493/2101516/06666/8آبادى

725376/7718886/2220723/3114613/8

2173987/4139494/1312512/6885/9

ساکن در نقاط روستايی

1385-13901390-1395

محل اقامت فعلی

خارج از کشور

اظهارنشده

ساکن در نقاط شهری

1385-13901390-1395
آخرين محل اقامت قبلی

کل مهاجران

شهرستان  محل  سرشمارى

سايرشهرستانهاى  استان

شهرستانهاى  سايراستان
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در دو دوره زماني  حسب منشأ مهاجرتتوزيع نسبي مهاجران درون استاني بر -2-2نمودار 

 1390-95و  90-1385
 

در دو  حسب منشأ مهاجرتاستان ها براز ساير  توزيع نسبي مهاجران واردشده -3-2نمودار 

 1390-95و  1385-90دوره زماني 
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در دو دوره  حسب منشأ مهاجرتواردشده به استان برتوزيع نسبي مهاجران  -4-2نمودار 

 1390-95و  1385-90زماني 

 

 
-90در دو دوره زماني  حسب جابجايينسبي مهاجران درون استاني بر توزيع -5-2 نمودار

 1390-95و  1385
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در دو دوره  حسب جابجاييبرها  نسبي مهاجران وارد شده از ساير استان توزيع -6-2 نمودار

 1390-95و  1385-90زماني 

 

 
در دو دوره زماني  حسب جابجاييبي مهاجران وارد شده به استان برنس توزيع -7-2 نمودار

 1390-95و  90-1385
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در دو  حسب محل اقامت فعليهاجران وارد شده از خارج كشور برتوزيع نسبي م -8-2 نمودار

 1390-95و  1385-90دوره زماني 

خوزستان بوده  از استانهمانند دوره قبل ترین تعداد  از مجموع واردشدگان به استان اصفهان بيش

نفر از استان مزبور به استان اصفهان  29776تعداد  1390-95است چرا كه طي پنج سال 

دهند  درصد از كل مهاجران واردشده به استان اصفهان را تشکيل مي 4/23اند كه  مهاجرت كرده

 (.5-2و  4-2)جداول افزایش داشته است  واحد 4/2درصد(  0/21كه این سهم نسبت به دوره قبل )

عمدتاً به نيز همانند دوره قبل شدگان از استان اصفهان  دهد، خارج همچنين این بررسي نشان مي

شدگان از استان  نفر خارج 102939كه از مجموع  طوری اند به استان تهران مهاجرت كرده

 اند. استان دیگر مهاجرت كرده 30درصد( به  3/73درصد به استان تهران و بقيه ) 7/26اصفهان، 

در دوره و واردشدگان به استان تهران شدگان از استان اصفهان  این در حالي است كه سهم خارج

 باشد ميواحدی این دوره نسبت به دوره قبل  2/5نده افزایش ده درصد بوده كه نشان 5/21قبل 

 (.5-2و  4-2)جداول 
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در حسب استان براصفهان وارد شده به و خارج شده از استان  يمهاجران داخل -4-2جدول 

1390-95 و 1385-90 يدوره زمان دو

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

1385-901390-951385-901390-951385-901390-951385-901390-95

93,658102,939140,495127,51746,83724,578234,153230,456کل

44,71245,807-20,13527,52424,57718,2834,4429,241تهران

6,7878,61717,29920,19110,51211,57424,08628,808چهارمحال وبختيارئ

8,6867,92129,55929,77620,87321,85538,24537,697خوزستان

9,6889,799-4,193-6,5626,9963,1262,8033,436يزد

7,2656,41010,4458,0103,1801,60017,71014,420فارس

8,9958,991-4,3115,0804,6843,9113731,169قم

6,9957,111-2,253-3,9184,6823,0772,429841البرز

7,9946,639-565-4,0563,6023,9383,037118خراسان رضوئ

6,0196,160-2,9343,4363,0852,724151712هرمزگان

3,5153,0523,8893,3313742797,4046,383مرکزی

6,4025,587-85-3,4012,8363,0012,751400بوشهر

2,0452,4846,7286,9924,6834,5088,7739,476لرستان

4,3483,853-483-2,3322,1682,0161,685316مازندران

1,5242,615-1,665-9782,140546475432سمنان

3,8533,600-596-2,1302,0981,7231,502407گيالن

2,3501,8023,2092,7078599055,5594,509کرمان

1,3661,7013,2902,8121,9241,1114,6564,513کرمانشاه

1,2421,4702,3992,9171,1571,4473,6414,387کهگيلويه وبويراحمد

1,4911,4592,1161,8296253703,6073,288همدان

1,1121,2703,6042,6462,4921,3764,7163,916سيستان وبلوچستان

1,1471,738-376-6021,05754568157خراسان جنوبی

1,1579701,5781,057421872,7352,027آذربايجان شرقی

122,2591,506-1,359747900759459گلستان

6967131,0919103951971,7871,623کردستان

1,5551,238-70366385257514988قزوين

7685941,1407033721091,9081,297آذربايجان غربی

5895028667402772381,4551,242ايالم

137810831-44034737048470زنجان

38832142144333122809764خراسان شمالی

3402774213548177761631اردبيل

استان

مهاجران خارج شده به 

ساير استان ها

مهاجران وارد شده از 

ساير استان ها

خالص مهاجرت

)بين استانی(

جمعيت جابجا شده

)بين استانی(
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حسب براصفهان وارد شده به و خارج شده از استان  يمهاجران داخلسهم  -5-2جدول 

 1390-95 و 1385-90ي دوره زمان در دواستان 

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

1385-901390-951385-901390-951385-901390-951385-901390-95

----100100100100کل

21.526.717.514.31123تهران

7.28.412.315.84232چهارمحال وبختيارئ

9.37.721.023.42311خوزستان

7.06.82.22.2541211يزد

7.86.27.46.33544فارس

4.64.93.33.16666قم

4.24.52.21.9871416البرز

4.33.52.82.47878خراسان رضوئ

3.13.32.22.11191313هرمزگان

3.83.02.82.691087مرکزی

3.62.82.12.210111512بوشهر

2.22.44.85.5151255لرستان

2.52.11.41.313131818مازندران

1.02.10.40.422142628سمنان

2.32.01.21.214151919گيالن

2.51.82.32.112161114کرمان

1.51.72.32.217171010کرمانشاه

1.31.41.72.31918169کهگيلويه وبويراحمد

1.61.41.51.416191717همدان

1.21.22.62.12120915سيستان وبلوچستان

0.61.00.40.526212725خراسان جنوبی

1.20.91.10.820222020آذربايجان شرقی

1.50.70.60.618232322گلستان

0.70.70.80.725242221کردستان

0.80.60.60.524252526قزوين

0.80.60.80.623262124آذربايجان غربی

0.60.50.60.627272423ايالم

0.50.30.30.428283027زنجان

0.40.30.30.329292829خراسان شمالی

0.40.30.30.330302930اردبيل

استان

سهم مهاجران خارج 

شده به ساير استان ها

سهم مهاجران وارد 

شده از ساير استان ها

رتبه استان در ورود به 

ساير استان ها

رتبه ساير استان ها در 

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

 ها سهم مهاجران وارد شده به استان اصفهان از ساير استان -10-2 نمودار
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 هاي مبدأ با بيشترين سهم مهاجران واردشده به استان استان -1-2نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شده از استان ن سهم مهاجران خارجهاي مقصد با بيشتري استان -2-2نقشه 
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مهاجران واردشده به استان اصفهان برحسب سن و جنس در دو دوره زماني  -6-2جدول 

 1390-95و  90-1385

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

 

 
 در دو دوره زماني هرم سني مهاجران واردشده به استان اصفهان -11-2 نمودار

 1390-95و  90-1385 

زنمردجمعزنمردجمع

377097198420178677299284151871147413کليه سنين

42100110755102461611683207796-0 ساله

9286851480413881237341234211392-5 ساله

142564013349122911894399089035-10 ساله

19373772085316524261621362812534-15 ساله

24716043838133223407961971621080-20 ساله

29612232980631417433571930124056-25 ساله

34420122188320129427542100921745-30 ساله

39275861516712419293311551113820-35 ساله

442030211457884518990105358455-40 ساله

4913533750160321349875975901-45 ساله

54988954894400901050643946-50 ساله

59609334022691643334682965-55 ساله

64411722111906440824561952-60 ساله

69234411311213237613311045-65 ساله

74251782716901343712631-70 ساله

7528611199166220339731060 ساله و بيشتر

سن
1385-901390-95
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دو مهاجران واردشده به استان اصفهان برحسب سن و جنس در توزيع نسبي  -7-2جدول 

 1390-95و  1385-90 دوره زماني

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

 شوند. طي مطالعات فراوان سن و جنس دو وجه اختالف مهم در امر مهاجرت شناخته مي

بدون تغيير نسبت به دوره قبل ساله  15-59های سني  گروهدهد كه  ( نشان مي7-2جدول )

درصد از  13اند و حدود  هداد را به خود اختصاص 90-95از مهاجران دوره درصد  77حدود 

 20-34های سني  گفت كه گروه توان اند. با استفاده از این مقادیر مي سال بوده 10زیر مهاجرین، 

زنمردجمع

نسبت 

جنسی کل 

جمعيت

نسبت 

جنسی 

مهاجران

زنمردجمع

نسبت 

جنسی کل 

جمعيت

نسبت 

جنسی 

مهاجران

100/052/647/4103/0111/0100/050/749/3103/1103/0کليه سنين

45/651/248/8105/1105/05/451/648/4105/7106/7-0 ساله

97/651/648/4105/5106/67/952/048/0105/3108/3-5 ساله

146/852/147/9103/9108/66/352/347/7105/0109/7-10 ساله

199/955/844/2102/7126/28/752/147/9103/0108/7-15 ساله

2419/053/646/4100/4115/513/648/351/7101/693/5-20 ساله

2916/248/751/3101/894/914/544/555/5100/580/2-25 ساله

3411/152/147/9102/5108/714/349/150/9101/896/6-30 ساله

397/355/045/0106/6122/19/852/947/1102/5112/2-35 ساله

445/456/443/6106/9129/56/355/544/5105/2124/6-40 ساله

493/655/444/6104/9124/44/556/343/7106/2128/7-45 ساله

542/655/544/5102/6124/83/056/243/8105/0128/3-50 ساله

591/655/844/2104/3126/42/153/946/1101/5117/0-55 ساله

641/153/746/397/4116/01/555/744/3103/3125/8-60 ساله

690/648/351/793/593/20/856/044/096/7127/4-65 ساله

740/732/967/1101/648/90/453/047/095/1112/8-70 ساله

750/841/958/197/872/10/747/952/1103/691/8 ساله و بيشتر

سن

95-1390 )درصد(90-1385 )درصد(
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های سني جوان  كنند یعني اغلب مهاجران در گروه های دیگر مهاجرت مي بيشتر از گروهساله 

  هستند.

های سني نسبت  دهد كه در هر دو دوره در اغلب گروه ( نشان مي11-2( و نمودار )7-2جدول )

های سني جوان( در دوره  ساله )گروه 20-34های سني  جنسي به نفع مردان است اما در گروه

توان  مي نسبت جنسي به شدت تغيير كرده و به نفع زنان شده است. نسبت به دوره قبل 95-90

 اند. های جنسي در امر مهاجرت شده گفت دو عامل اشتغال و ازدواج موجب تفاوت

ولي بر اساس نتایج  علت مهاجرت سوال نشد 1395سال عمومي نفوس و مسکن در سرشماری 

درصد(، علت  0/48بعد از پيروی از خانوار ) ،1390ماری عمومي نفوس و مسکن سال سرش

درصد(  3/11)تر  و دستيابي به مسکن مناسبدرصد(  9/11تحصيل ) ،ها در استان بيشتر مهاجرت

درصد(، دسترسي به  0/28در حالي است كه مردان بعد از پيروی از خانوار ) ذكر شده است. این

 8/10درصد(، تحصيل ) 2/70خانوار ) درصد( و زنان بعد از پيروی از 9/15تر ) مسکن مناسب

اند. علت مهاجرت مهاجران واردشده  ترین علت مهاجرت خود بيان نموده درصد( را به عنوان مهم

بعد از پيروی از  به مناطق شهری استان نيز همانند كل استان است ولي در مناطق روستایي

درصد( و  1/13خدمت وظيفه )پایان انجام یا ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 1/49) خانوار

 (.8-2درصد( اعالم شده است )جدول  6/12تر ) دستيابي به مسکن مناسب
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  علت مهاجرتحسب بربه استان اصفهان مهاجران واردشده  -8-2جدول 

1385-90در دوره زماني   

 
 .1390مأخذ : نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

جمعمنطقه
جستجوی 

کار

جستجوی 

کار بهتر

انتقال 

شغلی
تحصيل

پايان 

تحصيل

انجام يا 

پايان 

خدمت 

وظيفه

دستيابی 

به مسكن 

مناسب تر

پيروی از 

خانوار
ساير

اظهار 

نشده

166348152061025511882239211078119852582247558155293112تعداد

100/09/16/27/114/40/67/215/528/69/31/9سهم

15559117151096158318714106709741106373123142988تعداد

100/01/10/71/012/00/70/06/368/47/91/9سهم

3219391692111351134654263521451198535563153931278436100تعداد

100/05/33/54/213/20/73/711/047/88/61/9سهم

3207229542284206914921557218582380301489558تعداد

100/09/27/16/54/70/522/518/225/04/61/7سهم

230862171349162617501115190291215484تعداد

100/00/90/60/42/70/80/04/882/45/32/1سهم

551583171241821602118330721869382705927041042تعداد

100/05/74/43/93/80/613/112/649/14/91/9سهم

198420181601253913951254131233192033164555588170183670تعداد

100/09/26/37/012/80/69/715/928/08/61/8سهم

178677193212301674193401242010856125402135293472تعداد

100/01/10/70/910/80/70/06/170/27/61/9سهم

3770972009213769156254475324751920342501180990305477142تعداد

100/05/33/74/111/90/75/111/348/08/11/9سهم

جنس

شهری

روستايی

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

کل





 

 

 

 فصل سوّم

 

 

 ی استانها شهرستان یمهاجرتجریانات  سیربر
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 1390-95 هاي سال بین شهرستانی طی مهاجرت -3-1

سرشماری در پیش از بررسی جریانات مهاجرتی بین شهرستانی الزم به یادآوری است که    

 1392در سال و  شهرستان بود 23استان اصفهان دارای  ،1390عمومی نفوس و مسکن سال 

شهرستان بویین و میاندشت با انتزاع از شهرستان فریدن تشکیل گردید. بنابراین بر اساس آخرین 

، استان 1395تقسیمات کشوری در زمان اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های استان از نظر مهاجرپذیری و  شهرستان بوده است. بررسی شهرستان 24اصفهان دارای 

شهرستان استان  24شهرستان از  11دهد که  نشان می 1390-95مهاجرفرستی طی دوره زمانی 

ها عددی مثبت  اند یعنی خالص مهاجرت در آن ها( مهاجرپذیر بوده درصد از شهرستان 46)حدود 

ها مهاجرپذیر بودند.  درصد از شهرستان 83رستان یعنی حدود شه 19است. در دوره قبل این عدد 

آباد در این دوره دارای خالص مهاجرت صفر بوده است در حالی که در دوره قبل  شهرستان نجف

چهارمین شهرستان مهاجرپذیر استان بوده است. سایر نفر  5861با خالص مهاجرت 

ها منفی است. در بین این  مهاجرت در آناند یعنی خالص  های استان مهاجرفرست بوده شهرستان

های  ترین خالص مهاجرت( به ترتیب شهرستان ها، پنج شهرستان مهاجرپذیر )بیش شهرستان

شهر با اعداد مربوط به خالص مهاجرت به  شهر و میمه، کاشان، لنجان، برخوار و خمینی شاهین

ج شهرستان مهاجرفرست باشند و پن مینفر  4266و  4279،  7957،  8555،  26159ترتیب 

های اصفهان، فریدن، سمیرم، فالورجان و  )کمترین خالص مهاجرت( به ترتیب شهرستان

و  -2432،  -3670،  -4670،  -8932فریدونشهر با اعداد مربوط به خالص مهاجرت به ترتیب 

 (.2-3و 1-3)جداول  باشند مینفر  -2408

مجموعاً  1390-95های  فاصله سالبر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در 

 24حدود  1385-90اند که نسبت به دوره  های استان جابجا شده شهرستانبین نفر در  512287

ترین مبادله جمعیتی مربوط به شهرستان اصفهان با  درصد کاهش داشته است. از این تعداد بیش

وط به شهرستان خور و ترین مبادله جمعیت مرب درصد کل مهاجران( و کم 8/41نفر ) 213957

 (.2-3و 1-3)جداول  درصد( است 4/0نفر ) 2065بیابانک با 



 اصفهاناستان  بر رسی جریانات مهاجرتی                                                                                            74

 
 

، 1390-95در دوره زمانی های استان  به شهرستاننفر مهاجران واردشده  246301از مجموع 

اند. بعد از شهرستان  درصد( به شهرستان اصفهان وارد و ساکن شده 6/38نفر ) 95116تعداد 

 2/15نفر ) 37403شهر و میمه  های شاهین دگان به ترتیب به شهرستانترین واردش اصفهان بیش

 3/0نفر ) 713درصد( بوده است و شهرستان فریدونشهر با  6/7نفر ) 18714درصد( و لنجان 

 (.2-3ترین واردشدگان را داشته است )جدول  کم درصد(

های اصفهان با  انترین تعداد مربوط به شهرست از مجموع مهاجران خارج شده از استان، بیش

درصد( و  5نفر ) 10725درصد( و لنجان با  8/5نفر ) 12436آباد  درصد(، نجف 6/46نفر ) 99210

 (.2-3درصد( بوده است )جدول  4/0نفر ) 857با  بیابانک و ترین مربوط به شهرستان خور کم
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 1385-90دوره  یاستان اصفهان ط یمهاجرت شهرستان -1-3جدول 

 
 .ستندیجدول قابل جمع ن نیا ی، سطرهایدرون استان یها ییوجود جابجا لیبه دل   
     لذا مهاجران خارج کشور در محاسبه  ستیدر دست ن یاند اطالع که به خارج از کشور رفته یاز تعداد مهاجران   

 خالص مهاجران منظور نشده است.   
 .1390و مسکن سال مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس    
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 1390-95دوره  یاستان اصفهان ط یمهاجرت شهرستان -2-3جدول 

 
 .ستندیجدول قابل جمع ن نیا ی، سطرهایدرون استان یها ییوجود جابجا لیبه دل

لذا مهاجران خارج کشور در محاسبه خالص  ستیدر دست ن یاند اطالع که به خارج از کشور رفته یاز تعداد مهاجران
 مهاجران منظور نشده است.

 .1395مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 خالص مهاجرت شهرستانی استان اصفهان طی دو دوره زمانی -1-3نمودار 

  1390-95و  1385 -90 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  
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 اردستاندر شهرستان  یمهاجرتجریان  -3-2

ستان، محل سکونت خود را رداشهرستان نفر در  4687، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

که این تعداد نسبت به دوره  اند ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند  درصد( وارد شهرستان شده 38نفر ) 1780از این تعداد،  نفر کاهش پیدا کرده است. 814قبل 

اند. همچنین در آخرین جابجایی انجام شده،  درصد( از شهرستان خارج شده 51نفر ) 2391و 

خارج شهرستان درصد(  2/37نفر ) 1744درصد( داخل شهرستان،  11نفر ) 515محل اقامت قبلی 

شهرستان اردستان با خالص مهاجرت ست. بنابراین درصد( خارج از کشور بوده ا 8/0نفر ) 36و 

که این شهرستان در  مهاجرفرست استان بوده است در حالیهای  نفر یکی از شهرستان -647

)جداول استان بوده است  پذیرهای مهاجر یکی از شهرستاننفر  180دوره قبل با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و3-1

 شهرستانمحل اقامت خود را  1390-95های  که طی سال نفر مهاجری 2296از مجموع 

 4/38نفر ) 881ستان و شهرشهری نقاط درصد( در  6/61نفر ) 1415ند، ا اردستان انتخاب نموده

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  شهرستان نقاط روستاییدرصد( در 

 (.4-3و  3

مهاجری نفر  2296دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

، محل اند محل اقامت خود را شهرستان اردستان انتخاب نموده 1395 تا 1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  2/16نفر ) 373درصد( نقاط شهری و  1/82نفر ) 1886اقامت قبلی 

 (.3-3است )جدول 

 5/59نفر ) 1122اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 1886از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  5/40نفر ) 764درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.3-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه
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 4/72نفر ) 270اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 373همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  6/27نفر ) 103درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.3-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست

 مقصد و منشأ اساس بر اردستان شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -3-3جدول 

1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی مهاجرت 

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

 
 محل نیمهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب آخرتوزیع نسبی  -4-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال    
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب محل اقامت  -2-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 

 
 اردستان برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -3-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان به  661، از مجموع 1395اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش سایر شهرستانشهرستان اردستان از 

اند. و از  درصد( بوده 1/7نفر ) 47درصد( و  3/7نفر ) 48درصد(،  5/63نفر ) 420کاشان و نطنز با 

های تهران، قم، چهارمحال و  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 1083

 (.6-3و  5-3جداول اند ) هبختیاری و فارس بود

شدگان از شهرستان اردستان عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون  نفر خارج 1191که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان تهران مهاجرت کرده

 ان کاشان،درصد به شهرست 7/16 درصد به شهرستان اصفهان، 4/45استانی شهرستان اردستان، 

های استان مهاجرت  درصد( به سایر شهرستان 2/28درصد به شهرستان نطنز و بقیه ) 7/9

درصد به استان تهران  6/42شدگان برون استانی،  نفر خارج 1200اند و از مجموع  کرده

درصد به استان قم  10درصد استان یزد )شهرستان اردکان(،  3/12)شهرستان تهران(، 

 (.6-3و  5-3جداول اند ) ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 1/35)شهرستان قم( و بقیه 
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  طیاردستان  شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -5-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
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  طیاردستان  شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -6-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
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در دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان اردستان برحسب سن و جنس  -7-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

 
 .1395و  1390 های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج 

 

 درصدی 4/8با کاهش ساله  20-39های سنی  دهد که گروه ( نشان می8-3و  7-3ول )اجد

 8/15اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  8/46نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین، زیر 

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروه در شهرستان اردستان ساله 34-25

 های سنی جوان هستند.  مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع  روههمچنین در شهرستان اردستان در هر دو دوره در اغلب گ

نسبت به  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 15-34های سنی  مردان است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و  می دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده ازدواج موجب تفاوت
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  برحسب سن و جنساردستان مهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -8-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 در دوره به شهرستان اردستان برحسب علت مهاجرت شده مهاجران وارد -9-3جدول 

 1385-90زمانی 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
 9/39، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال اساس نتایج سرشبر

 جستجوی کاردرصد( و  8/18ها در شهرستان اردستان، تحصیل ) درصد(، علت بیشتر مهاجرت

مورد مردان و زنان نیز بعد از پیروی از خانوار ) به همچنین در درصد( ذکر شده است.  9/7)

ترین علت  درصد( به عنوان مهم 9/23و  3/14درصد(، تحصیل )به ترتیب  7/60و  5/21ترتیب 

. علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان اردستان مهاجرت بیان شده است

درصد( ذکر  9/7درصد( و انتقال شغلی ) 2/22درصد(، تحصیل ) 8/41بعد از پیروی از خانوار )

ترین علت  درصد(، مهم 0/35ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ) شده است.

درصد( اعالم شده  4/12تر ) درصد( و دستیابی به مسکن مناسب 6/15) جستجوی کارمهاجرت، 

 (.9-3است )جدول 
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 ی در شهرستان اصفهانمهاجرتجریان  -3-3

ان، محل سکونت صفهنفر در شهرستان ا 213957، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

 95116اند. از این تعداد،  خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 4/46نفر ) 99210اند و  درصد( وارد شهرستان شده 5/44نفر )

درصد( داخل  9نفر ) 19365آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی همچنین در 

درصد( خارج از کشور  3/2نفر ) 4838و خارج شهرستان درصد(  2/42نفر ) 90278شهرستان، 

 ترین مهاجرفرستنفر  -8932ان با خالص مهاجرت صفهبوده است. بنابراین شهرستان ا

  -9396همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  .استان بوده است شهرستان

 (.2-3 و1-3)جداول استان بوده است  ترین شهرستان فرستنفر مهاجر

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 114747از مجموع 

نفر  8810 ستان ودرصد( در نقاط شهری شهر 3/92نفر ) 105937اند،  انتخاب نموده اصفهان

 اند محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان 7/7)

 .(11-3و  10-3ول ا)جد

نفر  114747دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

ان انتخاب صفهمحل اقامت خود را شهرستان ا 1395تا  1390های  مهاجری که طی سال

درصد(  0/12نفر ) 13797درصد( نقاط شهری و  4/83نفر ) 95744اند، محل اقامت قبلی  نموده

 .(10-3)جدول  نقاط روستایی بوده است

نفر  88471اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 95744از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  6/7نفر ) 7273و درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر(  4/92)

 .(10-3)جدول اند  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

نفر  12421اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 13797همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  0/10نفر ) 1376درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و  0/90)

 .(10-3)جدول  اند ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر اصفهان شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -10-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی مهاجرت 

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

 

محل  نیبرحسب آخر اصفهانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -11-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب محل اقامت  -5-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 

 
 اصفهان برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -6-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  34162از مجموع ، 1395اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر

های لنجان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان اصفهان از سایر شهرستان

درصد(  0/9نفر ) 3062درصد( و  9/9نفر ) 3395درصد(،  6/12نفر ) 4321شهرضا با  آباد و نجف

های چهارمحال و  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 56014اند. و از  بوده

 (.13-3و 12-3جداول )اند  بختیاری، خوزستان و تهران بوده

شدگان از شهرستان اصفهان عمدتاً به شهرستان  د، خارجده همچنین این بررسی نشان می

نفر  42150که از مجموع  طوری به ،اند شهر و میمه و استان تهران مهاجرت کرده شاهین

شهر و میمه،  درصد به شهرستان شاهین 2/34شدگان درون استانی شهرستان اصفهان،  خارج

درصد( به سایر  8/41رخوار و بقیه )درصد به شهرستان ب 8/11، درصد به شهرستان لنجان 2/12

 2/27شدگان برون استانی،  نفر خارج 57060اند و از مجموع  های استان مهاجرت کرده شهرستان

حال و بختیاری )شهرستان درصد استان چهارم 9/8درصد به استان تهران )شهرستان تهران(، 

ها  درصد به سایر استان 7/56درصد به استان خوزستان )شهرستان اهواز( و بقیه  2/7 شهرکرد(،

 (.13-3و 12-3جداول اند ) وارد و ساکن شده
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 طی اصفهانشهرستان  از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -12-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

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

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
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در دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب سن و جنس  -14-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 

 9/0) با اندکی کاهشساله  15-39های سنی  دهد که گروه نشان می (15-3و  14-3)ول اجد

اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  2/61نسبت به دوره قبل  درصد(

های  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  4/12

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان اصفهان ساله  20-34سنی 

 های سنی جوان هستند.  مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع  در هر دو دوره در اغلب گروه اصفهاندر شهرستان  همچنین

نسبت  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 20-34های سنی  اما در گروه ،مردان است

توان گفت دو عامل اشتغال و  می به دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. جرت شدههای جنسی در امر مها ازدواج موجب تفاوت
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 مهاجران واردشده به شهرستان اصفهان برحسب سن و توزیع نسبی  -15-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  جنس

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 برحسب علت مهاجرت در دوره شده به شهرستان اصفهان مهاجران وارد -16-3جدول 

 1385-90زمانی 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 9/48، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

درصد(  5/11)تر  دستیابی به مسکن مناسب، اصفهانها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار  8/9) تحصیلو 

 4/70درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 7/15تر ) درصد(، دسترسی به مسکن مناسب 2/29)

اند. علت  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم 5/9درصد(، تحصیل )

نیز همانند کل شهرستان است  اصفهانمهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان 

دستیابی ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 2/54ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار )

درصد( اعالم شده است  6/12) انجام یا پایان خدمت وظیفهو درصد(  9/12)تر  به مسکن مناسب

 (.16-3)جدول 
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 ی در شهرستان آران و بیدگلمهاجرتجریان  -3-4

، محل سکونت آران و بیدگلنفر در شهرستان  4512، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

 2445اند. از این تعداد،  خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 8/42نفر ) 1929اند و  درصد( وارد شهرستان شده 2/54نفر )

رستان، درصد( داخل شه 3نفر ) 137همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده است.  7/1نفر ) 75و خارج شهرستان درصد(  5/52نفر ) 2370

 پذیرمهاجرهای  یکی از شهرستانفر ن 441آران و بیدگل با خالص مهاجرت بنابراین شهرستان 

نفر یکی از  2590با خالص مهاجرت همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز  .استان بوده است

 (.2-3 و1-3)جداول  استان بوده است پذیرهای مهاجر شهرستان

آران و محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 2583از مجموع 

 9/14نفر ) 384درصد( در نقاط شهری شهرستان و  1/85نفر ) 2199اند،  انتخاب نمودهبیدگل 

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  ندرصد( در نقاط روستایی شهرستا

 (.18-3و  17

نفر مهاجری  2583دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند،  انتخاب نمودهآران و بیدگل محل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی  0/8نفر ) 206درصد( نقاط شهری و  9/88نفر ) 2297محل اقامت قبلی 

 (.17-3بوده است )جدول 

 1/86نفر ) 1978اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 2297از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  9/13نفر ) 319درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.17-3اند )جدول  ه روستا( وارد و ساکن شدهر ب)مهاجران شه

 4/71نفر ) 147اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 206همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  6/28نفر ) 59درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.17-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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  منشأ اساس بر آران و بیدگل شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -17-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی مهاجرت  مقصد و

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

  

 نیبرحسب آخر بیدگلآران و مهاجران واردشده به شهرستان  توزیع نسبی -18-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یمحل اقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال     
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 توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان آران و بیدگل برحسب محل  -8-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی اقامت فعلی 

 

 
آران و بیدگل برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -9-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  802از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان آران و بیدگل از سایر شهرستان

درصد(  0/3نفر ) 24درصد( و  4/9نفر ) 75درصد(،  8/72نفر ) 584کاشان، اصفهان و نطنز با 

های تهران، لرستان  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 1564اند. و از  بوده

 (.20-3و  19-3جداول )اند  و خوزستان بوده

شدگان از شهرستان آران و بیدگل عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون  نفر خارج 1077که از مجموع  طوری اند به ان تهران مهاجرت کردهکاشان و است

درصد به شهرستان  9/14ن، درصد به شهرستان کاشا 3/72استانی شهرستان آران و بیدگل، 

های استان  درصد( به سایر شهرستان 9/10شهر و بقیه ) درصد به شهرستان خمینی 9/1 اصفهان،

درصد به استان تهران  9/30شدگان برون استانی،  نفر خارج 852ع اند و از مجمو مهاجرت کرده

درصد به استان یزد )شهرستان  0/5 به استان قم )شهرستان قم(، درصد 4/20)شهرستان تهران(، 

 .(20-3و  19-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 7/43یزد( و بقیه 
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  آران و بیدگلشهرستان  از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -19-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره طی

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

 1390-95 زمانی دوره طی

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

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

 5/0اندکی کاهش )با ساله  15-39های سنی  دهد که گروه نشان می (22-3و 21-3)ول اجد

اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  8/65نسبت به دوره قبل  درصد(

های  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  5/14

کنند یعنی  رت میهای دیگر مهاج بیشتر از گروهدر شهرستان آران و بیدگل ساله  20-34سنی 

 های سنی جوان هستند.  اغلب مهاجران در گروه

به نفع های سنی نسبت جنسی  در هر دو دوره در اغلب گروه آران و بیدگلدر شهرستان  همچنین

نسبت به دوره  90-95سنی جوان( در دوره   ساله )گروه 25-29سنی   مردان است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج  می زنان شده است. قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده موجب تفاوت
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برحسب سن و  آران و بیدگلمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -22-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  جنس

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 شده به شهرستان آران و بیدگل برحسب علت مهاجرت در مهاجران وارد -23-3جدول 

 1385-90 زمانی دوره

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 0/46، بعد از پیروی از خانوار )1390 بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 7/12)انجام یا پایان خدمت وظیفه ، آران و بیدگلها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از پیروی از  6/7) تحصیلدرصد( و 

درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار  8/21)انجام یا پایان خدمت وظیفه درصد(،  7/24خانوار )

ترین علت مهاجرت  درصد( را به عنوان مهم 0/4)تر  دستیابی به مسکن مناسبدرصد(،  0/76)

 آران و بیدگلمناطق شهری شهرستان علت مهاجرت مهاجران وارد شده به اند.  خود بیان نموده

 4/8درصد( و انجام یا پایان خدمت وظیفه ) 4/9درصد(، تحصیل ) 0/48بعد از پیروی از خانوار )

ترین  درصد(، مهم 4/38ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار ) شده است، درصد( ذکر

 7/7)تر  دستیابی به مسکن مناسبو درصد(  0/30)انجام یا پایان خدمت وظیفه علت مهاجرت، 

 (.23-3درصد( اعالم شده است )جدول 
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 ی در شهرستان برخوارمهاجرتجریان  -3-5

، محل سکونت خود را برخوارنفر در شهرستان  11527، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  7726اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 9/25نفر ) 2988اند و  درصد( وارد شهرستان شده 0/67)

درصد( داخل شهرستان،  7نفر ) 806ین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی همچنین در آخر

درصد( خارج از کشور بوده است.  0/4نفر ) 459و خارج شهرستان درصد(  0/63نفر ) 7267

های مهاجرپذیر استان  اننفر یکی از شهرست 4279با خالص مهاجرت  برخواربنابراین شهرستان 

نفر یکی از  3913همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  .بوده است

 (.2-3 و1-3)جداول های مهاجرپذیر استان بوده است  انشهرست

 برخوارمحل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 8539از مجموع 

درصد( در  1/9نفر ) 779ستان و درصد( در نقاط شهری شهر 9/90نفر ) 7760اند،  انتخاب نموده

-3و  24-3ول ا)جد اند سکونت جدید انتخاب کرده محل جابجا شده و  نقاط روستایی شهرستان

25.) 

نفر مهاجری  8539دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند، محل  انتخاب نموده برخوارمحل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  6/9نفر ) 820درصد( نقاط شهری و  8/84نفر ) 7241اقامت قبلی 

 (.24-3است )جدول 

 9/91نفر ) 6658اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 7241از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  0/8ر )نف 583درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.24-3اند )جدول  ارد و ساکن شده)مهاجران شهر به روستا( و

 6/96نفر ) 792اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 820همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی )مهاجران  4/3نفر ) 28درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.24-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شدهروست
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 مقصد و منشأ اساس بر برخوار شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -24-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی مهاجرت 

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

 
  

محل  نیبرحسب آخر برخوارمهاجران واردشده به شهرستان  توزیع نسبی -25-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان برخوار برحسب محل اقامت  -11-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 
 

 

 
 برخوار برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -12-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  5825از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 های اصفهان، ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان برخوار از سایر شهرستان

 6/1نفر ) 95درصد( و  9/4نفر ) 286درصد(،  2/85نفر ) 4964آباد با  شهر و میمه و نجف شاهین

های  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 1430اند. و از  درصد( بوده

 (.27-3و  26-3جداول )اند  یلویه و بویراحمد بودهوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگخ

شدگان از شهرستان برخوار عمدتاً به شهرستان اصفهان  دهد، خارج ین این بررسی نشان میهمچن

شدگان درون استانی  نفر خارج 2288که از مجموع  طوری اند به و استان تهران مهاجرت کرده

شهر و  صد به شهرستان شاهیندر 6/33درصد به شهرستان اصفهان،  7/53شهرستان برخوار، 

های استان مهاجرت  درصد( به سایر شهرستان 8/9ه شهرستان کاشان و بقیه )درصد ب 9/2 میمه،

درصد به استان تهران )شهرستان  7/13شدگان برون استانی،  نفر خارج 700اند و از مجموع  کرده

درصد به استان قم )شهرستان  1/10 صد به استان سمنان )شهرستان سمنان(،در 4/11تهران(، 

 (.27-3و  26-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده ه سایر استاندرصد ب 8/64قم( و بقیه 
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  طی شهرستان برخوار از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -26-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

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

 1390-95 زمانی دوره

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

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 1) با اندکی کاهشساله  20-44های سنی  دهد که گروه نشان می (29-3و  28-3)جداول 

اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  4/56نسبت به دوره قبل  درصد(

های  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  2/17

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان برخوار ساله  25-34سنی 

 های سنی جوان هستند.  مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع مردان  همچنین در شهرستان برخوار در هر دو دوره در اغلب گروه

نسبت به دوره  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 20-29های سنی  است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج  می قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده موجب تفاوت
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  برحسب سن و جنس برخوارمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -29-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 برحسب علت مهاجرت در دوره  شده به شهرستان برخوارمهاجران وارد -30-3جدول 

 1385-90 زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 1/54، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

درصد(  6/15)تر  دستیابی به مسکن مناسب، برخوارها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

همچنین در مورد مردان و زنان بعد درصد( ذکر شده است.  1/6)انجام و یا پایان خدمت وظیفه و 

درصد(، دستیابی به مسکن مناسب تر )به ترتیب  7/78و  6/32از پیروی از خانوار ) به ترتیب 

ت مهاجران . علت مهاجرترین علت مهاجرت بیان شده است درصد( به عنوان مهم 9/6و  1/23

همانند کل شهرستان است ولی در مناطق نیز  برخوارشهرستان واردشده به مناطق شهری 

 جستجوی کار بهترترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 3/43روستایی بعد از پیروی از خانوار )

 (.30-3درصد( اعالم شده است )جدول  4/13تر ) درصد( و دستیابی به مسکن مناسب 2/18)
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 ی در شهرستان بویین و میاندشتمهاجرتجریان  -3-6

نفر در شهرستان بویین و میاندشت، محل  2461، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

اند. از این تعداد،  سکونت خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

درصد( از شهرستان خارج  4/61نفر ) 1511اند و  درصد( وارد شهرستان شده 9/29نفر ) 736

درصد( داخل  7/8نفر ) 213در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی  اند. همچنین شده

ویین و بوده است. بنابراین شهرستان ب خارج شهرستاندرصد(  9/29نفر ) 736شهرستان و 

 های مهاجرفرست استان بوده است نفر یکی از شهرستان -775با خالص مهاجرت  میاندشت

 (.2-3ول )جد

ویین و محل اقامت خود را شهرستان ب 1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 950از مجموع 

 3/39نفر ) 373درصد( در نقاط شهری شهرستان و  7/60نفر ) 577اند،  انتخاب نموده میاندشت

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.32-3و  31

نفر مهاجری  950دهد، از مجموع  ان بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان میبررسی مهاجر

انتخاب  ویین و میاندشتمحل اقامت خود را شهرستان ب 1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط  7/14نفر ) 140درصد( نقاط شهری و  2/85نفر ) 809اند، محل اقامت قبلی  نموده

 (.31-3روستایی بوده است )جدول 

 4/57نفر ) 464اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 809از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  6/42نفر ) 345درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.31-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 7/80نفر ) 113اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 140همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  3/19نفر ) 27درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.31-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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  منشأ اساس بر میاندشتبویین و  شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -31-3جدول  

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت مقصد و

 
 اطالعات دوره قبل در شهرستان فریدن منظور شده است.*     

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

برحسب  میاندشتبویین و مهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -32-3جدول 

 1390-95و  1385-90*در دو دوره زمانی  یو فعل یمحل اقامت قبل نیآخر

 
 اطالعات دوره قبل در شهرستان فریدن منظور شده است.*

 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  
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 توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت برحسب  -14-3نمودار 

 1390-95در دوره زمانی محل اقامت فعلی 

 

 

 
 بویین و میاندشت برحسب  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -15-3نمودار 

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

 1390-95در دوره زمانی جابجایی 

 

نفر واردشدگان  572از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان بویین و میاندشت از سایر شهرستان

 9/8نفر ) 51درصد( و  9/11نفر ) 68درصد(،  5/50نفر ) 289اصفهان، فریدونشهر و فریدن با 

های تهران،  ین تعداد از استانتر ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 164اند. و از  درصد( بوده

 .(34-3و  33-3جداول )اند  لرستان و خوزستان بوده

شدگان از شهرستان بویین و میاندشت عمدتاً به  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان  نفر خارج 1141که از مجموع  طوری اند به شهرستان اصفهان و استان تهران مهاجرت کرده

درصد به  8/16درصد به شهرستان اصفهان،  3/47شهرستان بویین و میاندشت، درون استانی 

درصد( به سایر  6/26آباد و بقیه ) درصد به شهرستان نجف 3/9شهر و میمه،  شهرستان شاهین

 4/22شدگان برون استانی،  نفر خارج 370اند و از مجموع  های استان مهاجرت کرده شهرستان

 4/8 به استان سمنان )شهرستان سمنان(،درصد  9/18تان تهران(، درصد به استان تهران )شهرس

اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 3/50درصد به استان یزد )شهرستان یزد( و بقیه 

 (.34-3و  33-3جداول )
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بویین و شهرستان  از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -33-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره طی میاندشت

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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بویین و  شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -34-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره میاندشت طی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 در مهاجران واردشده به شهرستان بویین و میاندشت برحسب سن و جنس  -35-3جدول 

 1390-95و  1385-90*دو دوره زمانی 

 

 اطالعات دوره قبل در شهرستان فریدن منظور شده است.*   

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

درصد از مهاجران  7/54ساله  20-39های سنی  دهد که گروه نشان می (36-3و  35-3)جداول 

اند. با  سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  3/17اند و  را به خود اختصاص داده 90-95دوره 

در شهرستان بویین و ساله  25-34های سنی  توان گفت که گروه استفاده از این مقادیر می

های سنی جوان  کنند یعنی اغلب مهاجران در گروه مهاجرت میهای دیگر  بیشتر از گروهمیاندشت 

 هستند. 

 سنی بجز گروههای سنی  دوره در اغلب گروه در اینهمچنین در شهرستان بویین و میاندشت 

 .است نسبت جنسی به نفع مردانسال به باال  70ساله و  55-59، ساله 15-24 ساله، 9-5

 
 

 



 121                                                                                         ی استانها بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستان

 
 

 برحسب سن  بویین و میاندشتمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -36-3جدول 

 1390-95و  1385-90*در دو دوره زمانی  و جنس

 
 اطالعات دوره قبل در شهرستان فریدن منظور شده است.* 

 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 و کرونی در شهرستان تیران مهاجرتجریان  -3-7

نفر در شهرستان تیران و کرون، محل سکونت  6276، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

 2114اند. از این تعداد،  خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

. اند درصد( از شهرستان خارج شده 0/44نفر ) 2760اند و  درصد( وارد شهرستان شده 7/33نفر )

درصد( داخل  2/22نفر ) 1394همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  8/4نفر ) 304درصد( خارج شهرستان و  8/28نفر ) 1810شهرستان،

های  اننفر یکی از شهرست -950است. بنابراین شهرستان تیران و کرون با خالص مهاجرت 

 1398که این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  ه است در حالیمهاجرفرست استان بود

 (.2-3 و1-3)جداول های مهاجرپذیر استان بوده است  اننفر یکی از شهرست

محل اقامت خود را شهرستان تیران  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 3516از مجموع 

 1/32نفر ) 1128نقاط شهری شهرستان و درصد( در  9/67نفر ) 2388اند،  و کرون انتخاب نموده

-3ولا)جد اند محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.38-3و 37

نفر مهاجری  3516دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند،  انتخاب نموده تیران و کرونستان محل اقامت خود را شهر 1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی  0/35نفر ) 1232درصد( نقاط شهری و  0/56نفر ) 1970محل اقامت قبلی 

 (.37-3بوده است )جدول 

 1/71نفر ) 1401اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 1970از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  9/28نفر ) 569درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.37-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 9/77نفر ) 960اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 1232همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  1/22نفر ) 272( و درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر

 (.37-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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  و منشأ اساس بر تیران و کرون شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -37-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی مهاجرت  مقصد

 
 .1395و  1390 های عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری       

 

 نیبرحسب آخر تیران و کرونمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -38-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یمحل اقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال      
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان تیران و کرون برحسب محل  -17-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی اقامت فعلی 

 

 

 
تیران و کرون برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -18-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی جابجایی 
 

نفر واردشدگان  1243از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان تیران و کرون از سایر شهرستان

 7/3نفر ) 46درصد( و  3/36نفر ) 451درصد(،  5/38نفر ) 478آباد، اصفهان و فریدن با  نجف

های تهران،  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 565اند. و از  درصد( بوده

 .(40-3و  39-3جداول )اند  خوزستان و چهارمحال و بختیاری بوده

شدگان از شهرستان تیران و کرون عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می 

شدگان درون  نفر خارج 2142که از مجموع  طوری اند به آباد و استان تهران مهاجرت کرده نجف

درصد به شهرستان  9/36آباد،  درصد به شهرستان نجف 2/42استانی شهرستان تیران و کرون، 

درصد( به سایر  1/16شهر و میمه و بقیه ) درصد به شهرستان شاهین 8/4 ،اصفهان

 4/15شدگان برون استانی،  نفر خارج 618اند و از مجموع  های استان مهاجرت کرده شهرستان

 2/10 به استان یزد )شهرستان یزد(، درصد 6/12درصد به استان تهران )شهرستان تهران(، 

اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 8/61و بقیه  درصد به استان قم )شهرستان قم(

 .(40-3و  39-3جداول )
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 شهرستان تیران و کرون از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -39-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره طی

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

 1390-95 زمانی دوره طی

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری   
 

 درصدی 2 افزایشبا ساله  20-39های سنی  دهد که گروه نشان می (42-3 و 41-3)جداول 

 2/14اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  9/57نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان تیران و کرون ساله  34-25

 های سنی جوان هستند.  مهاجران در گروه

به های سنی نسبت جنسی  همچنین در شهرستان تیران و کرون در هر دو دوره در اغلب گروه

نسبت به دوره  90-95سنی جوان( در دوره   ساله )گروه 20-24سنی   نفع مردان است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج  می قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده اوتموجب تف
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 برحسب سن  تیران و کرونمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -42-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  و جنس

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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برحسب علت مهاجرت در دوره  شهرستان تیران و کرونشده به مهاجران وارد -43-3جدول 

 1385-90 زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 8/50، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

 9/9) تر به مسکن مناسبدستیابی ، تیران و کرونها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان  8/8)انجام یا پایان خدمت وظیفه درصد( و 

درصد( و زنان بعد از  5/15)انجام یا پایان خدمت وظیفه درصد(،  6/26بعد از پیروی از خانوار )

ترین  ( را به عنوان مهمدرصد 9/3) تر دستیابی به مسکن مناسبدرصد(،  5/82پیروی از خانوار )

مناطق شهری شهرستان علت مهاجرت مهاجران وارد شده به اند.  علت مهاجرت خود بیان نموده

درصد( و دستیابی به مسکن  7/9درصد(، تحصیل ) 6/59بعد از پیروی از خانوار ) ،تیران و کرون

 5/39از خانوار )ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی درصد( ذکر شده است،  1/8تر ) مناسب

درصد( و دستیابی به مسکن  3/15پایان خدمت وظیفه )انجام یا ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم

 (.43-3درصد( اعالم شده است )جدول  1/12تر ) مناسب
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 ی در شهرستان چادگانمهاجرتجریان  -3-8

، محل سکونت خود را چادگاننفر در شهرستان  3530، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  1165اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 3/53نفر ) 1883اند و  درصد( وارد شهرستان شده 0/33)

 درصد( داخل 7/13نفر ) 482همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

با  چادگانبوده است. بنابراین شهرستان  درصد( خارج شهرستان 0/33نفر ) 1165و  شهرستان

که این  های مهاجرفرست استان بوده است در حالی اننفر یکی از شهرست -718خالص مهاجرت 

های مهاجرپذیر استان بوده  اننفر یکی از شهرست 228شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و1-3)جداول است 

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 1647از مجموع 

 0/48نفر ) 790درصد( در نقاط شهری شهرستان و  0/52نفر ) 857اند،  انتخاب نموده چادگان

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.45-3و  44

نفر مهاجری  1647دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند، محل  انتخاب نموده چادگانمحل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  9/26نفر ) 443درصد( نقاط شهری و  1/73نفر ) 1204اقامت قبلی 

 (.44-3ول است )جد

 9/42نفر ) 517اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 1204از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  1/57نفر ) 687درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.44-3اند )جدول  و ساکن شده )مهاجران شهر به روستا( وارد

 7/76نفر ) 340اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 443همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  3/23نفر ) 103درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (44-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر چادگان شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -44-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر چادگانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -45-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال    
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان چادگان برحسب محل اقامت  -20-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 
 

 
چادگان برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -21-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  774از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان چادگان از سایر شهرستان

اند و  درصد( بوده 4/9نفر ) 73درصد( و  9/9نفر ) 77درصد(،  2/60نفر ) 466آباد و فریدن با  نجف

های خوزستان، تهران و سیستان  استانترین تعداد از  ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 391از 

 .(47-3و  46-3جداول )اند  و بلوچستان بوده

شدگان از شهرستان چادگان عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

نفر  1521که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کرده

درصد به  6/14درصد به شهرستان اصفهان،  7/51رستان چادگان، شدگان درون استانی شه خارج

درصد( به سایر  4/23شهر و بقیه ) درصد به شهرستان خمینی 3/10آباد،  شهرستان نجف

 4/17شدگان برون استانی،  نفر خارج 362اند و از مجموع  های استان مهاجرت کرده شهرستان

به استان تهران  درصد 1/14شهرکرد(، درصد به استان چهارمحال و بختیاری )شهرستان 

ها  درصد به سایر استان 9/59درصد به استان قم )شهرستان قم( و بقیه  6/8 )شهرستان تهران(،

 .(47-3و  46-3جداول )اند  وارد و ساکن شده
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 دوره طی شهرستان چادگان از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -46-3جدول 

 1390-95 زمانی

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

 1390-95 زمانی

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

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 درصدی 5با کاهش ساله  10-34های سنی  دهد که گروه نشان می (49-3و  48-3)جداول 

 3/9اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  3/75نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان چادگان ساله  29-15

 ستند. های سنی جوان ه مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع  همچنین در شهرستان چادگان در هر دو دوره در اغلب گروه

بدون تغییر نسبت به دوره قبل و در گروه سنی ساله  10-19های سنی  اما در گروه .مردان است

 نسبت به دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است. ساله 54-50
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  برحسب سن و جنس چادگانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -49-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی شده به شهرستان چادگانمهاجران وارد -50-3جدول 

90-1385 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 9/29، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

انجام یا پایان درصد( و  0/28، تحصیل )چادگانها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

انجام یا پایان درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از  3/19) خدمت وظیفه

درصد(،  9/52درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 2/23) تحصیلدرصد(،  2/34)خدمت وظیفه 

علت مهاجرت اند.  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم 1/34تحصیل )

درصد(، پیروی از  5/41بعد از تحصیل ) چادگانطق شهری شهرستان منا مهاجران وارد شده به

ولی در مناطق  درصد( ذکر شده است، 8/12درصد( و انجام یا پایان خدمت وظیفه ) 3/27خانوار )

پایان خدمت انجام یا ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 3/33روستایی بعد از پیروی از خانوار )

 (.50-3درصد( اعالم شده است )جدول  6/10) تحصیلدرصد( و  7/27وظیفه )
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 ی در شهرستان خمینی شهرمهاجرتجریان  -3-9

شهر، محل سکونت  نفر در شهرستان خمینی 20040، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

 11988اند. از این تعداد،  خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 5/36نفر ) 7312اند و  درصد( وارد شهرستان شده 8/59نفر )

درصد( داخل  4/3نفر ) 674همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

بوده درصد( خارج از کشور  0/2نفر ) 410و درصد( خارج شهرستان  8/57نفر ) 11578 ،شهرستان

های  نفر یکی از شهرستان 4266با خالص مهاجرت  شهر خمینیاست. بنابراین شهرستان 

 7854استان بوده است همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت  مهاجرپذیر

 (.2-3 و1-3)جداول های مهاجرپذیر استان بوده است  اننفر یکی از شهرست

خود را شهرستان  محل اقامت 1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 12728از مجموع 

نفر  224درصد( در نقاط شهری شهرستان و  2/98نفر ) 12504اند،  انتخاب نموده شهر خمینی

اند  محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان 8/1)

 (.52-3و 51-3ول ا)جد

نفر  12728دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

انتخاب  شهر خمینیمحل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  مهاجری که طی سال

درصد(  3/10نفر ) 1307درصد( نقاط شهری و  9/85نفر ) 10938اند، محل اقامت قبلی  نموده

 (.51-3دول نقاط روستایی بوده است )ج

نفر  10776اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 10938از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  5/1نفر ) 162درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و  5/98)

 (.51-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

نفر  1245اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 1307همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  7/4نفر ) 62درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و  3/95)

 (.51-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر خمینی شهر شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -51-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

 نیبرحسب آخر خمینی شهرمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -52-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یمحل اقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خمینی شهر برحسب محل  -23-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی اقامت فعلی 

 

 

 
خمینی شهر برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -24-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

نفر واردشدگان  5068از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش شهر از سایر شهرستان به شهرستان خمینی

 0/7نفر ) 353درصد( و  2/8نفر ) 414درصد(،  1/51نفر ) 2589آباد و فالورجان با  اصفهان، نجف

های  ن تعداد از استانتری ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 6503اند و از  درصد( بوده

 .(54-3و  53-3جداول )اند  خوزستان، چهارمحال و بختیاری و تهران بوده

شهر عمدتاً به شهرستان  شدگان از شهرستان خمینی دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون  نفر خارج 4774که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان تهران مهاجرت کرده

صد به شهرستان در 8/14درصد به شهرستان اصفهان،  5/52شهر،  شهرستان خمینیاستانی 

درصد( به سایر  1/23آباد و بقیه ) درصد به شهرستان نجف 6/9 شهر و میمه، شاهین

 9/23شدگان برون استانی،  نفر خارج 2538اند و از مجموع  های استان مهاجرت کرده شهرستان

حال و بختیاری )شهرستان درصد به استان چهارم 9/8هران(، درصد به استان تهران )شهرستان ت

ها  درصد به سایر استان 7/58درصد به استان خوزستان )شهرستان اهواز( و بقیه  5/8 شهرکرد(،

 .(54-3و  53-3جداول )اند  وارد و ساکن شده
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 طی شهر شهرستان خمینی از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -53-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 شهر طیخمینی شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -54-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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در دو دوره شهر برحسب سن و جنس شهرستان خمینیهاجران واردشده به م -55-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 7/0با اندکی افزایش )ساله  15-39های سنی  دهد که گروه نشان می (56-3و  55-3)جداول 

اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  6/70نسبت به دوره قبل درصد( 

های  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  12

کنند یعنی  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان خمینی شهر ساله  20-29سنی 

 هستند.  های سنی جوان اغلب مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع  همچنین در شهرستان خمینی شهر در هر دو دوره در اغلب گروه

نسبت به  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 25-34های سنی  مردان است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و  می دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده ازدواج موجب تفاوت
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برحسب سن و  خمینی شهرمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -56-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  جنس

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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برحسب علت مهاجرت در دوره  شهرشده به شهرستان خمینیواردمهاجران  -57-3جدول 

 1385-90 زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 6/38، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

درصد( و دستیابی به  3/25تحصیل )، خمینی شهرها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

 تحصیلدرصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از  8/13تر ) مسکن مناسب

درصد(،  0/60درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 6/21) پیروی از خانواردرصد(،  7/29)

اند. علت مهاجرت  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم 7/19تحصیل )

نیز همانند کل شهرستان است ولی  خمینی شهرمهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان 

پایان انجام یا ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 9/50در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار )

است درصد( اعالم شده  1/16تر ) درصد( و دستیابی به مسکن مناسب 7/16خدمت وظیفه )

 (.57-3)جدول 
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 ی در شهرستان خوانسارمهاجرتجریان  -3-10

، محل سکونت خود را خوانسارنفر در شهرستان  4603، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  2416اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 0/45نفر ) 2072اند و  درصد( وارد شهرستان شده 5/52)

درصد( داخل  4/2نفر ) 111همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  6/0نفر ) 29درصد( خارج شهرستان و  9/51نفر ) 2387شهرستان، 

های مهاجرپذیر  اننفر یکی از شهرست 315با خالص مهاجرت  خوانساراست. بنابراین شهرستان 

نفر یکی از  -377 که این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت استان بوده است در حالی

 (.2-3و 1-3)جداول  های مهاجرفرست استان بوده است انشهرست

را شهرستان  محل اقامت خود 1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 2531از مجموع 

 2/10نفر ) 259درصد( در نقاط شهری شهرستان و  8/89نفر ) 2272اند،  انتخاب نموده خوانسار

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.59-3و  58

نفر مهاجری  2531دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند، محل  انتخاب نموده خوانسارمحل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  2/8نفر ) 207درصد( نقاط شهری و  5/90نفر ) 2291اقامت قبلی 

 (.58-3است )جدول 

 9/91نفر ) 2105اند،  کرده نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم 2291از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  1/8نفر ) 186درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.58-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 7/66نفر ) 138اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 207همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  3/33نفر ) 69درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.58-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر خوانسار شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -58-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی مهاجرت 

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

 

محل  نیبرحسب آخر خوانسارمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -59-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال    
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب محل اقامت  -26-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 

 

 
خوانسار برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -27-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

نفر واردشدگان  1630از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 های اصفهان، ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان خوانسار از سایر شهرستان

درصد(  1/10نفر ) 165درصد( و  8/15نفر ) 257درصد(،  0/39نفر ) 635فریدن و گلپایگان با 

های تهران، قم و  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 757اند و از  بوده

 .(61-3و  60-3جداول )اند  چهارمحال و بختیاری بوده

شدگان از شهرستان خوانسار عمدتاً به شهرستان  خارجدهد،  همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون  نفر خارج 1032که از مجموع  طوری اند به گلپایگان و استان تهران مهاجرت کرده

درصد به شهرستان  0/32ن، درصد به شهرستان گلپایگا 5/39استانی شهرستان خوانسار، 

های استان  درصد( به سایر شهرستان 2/24شهر و بقیه ) درصد به شهرستان خمینی 3/4 اصفهان،

درصد به استان تهران  3/56شدگان برون استانی،  نفر خارج 1040اند و از مجموع  مهاجرت کرده

درصد به استان مرکزی  9/5 درصد به استان قم )شهرستان قم(، 0/15)شهرستان تهران(، 

-3و  60-3جداول )اند  ن شدهها وارد و ساک درصد به سایر استان 8/22)شهرستان اراک( و بقیه 

61). 
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 طی شهرستان خوانسار از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -60-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

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

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   



 155                                                                                         ی استانها بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستان

 
 

دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان خوانسار برحسب سن و جنس در  -62-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 درصدی 6/5با افزایش ساله  15-39های سنی  دهد که گروه نشان می (63-3و  62-3)جداول 

 5/5اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  5/81نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهنسار در شهرستان خواساله  24-15

 های سنی جوان هستند.  مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع  همچنین در شهرستان خوانسار در هر دو دوره در اغلب گروه

نسبت به دوره قبل نسبت جنسی  90-95ساله در دوره  5-29های سنی  مردان است اما در گروه

 رده و به نفع زنان شده است.تغییر ک
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در  برحسب سن و جنس خوانسارمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -63-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی شده به شهرستان خوانسارمهاجران وارد -64-3جدول 

90-1385 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

درصد(،  0/47) تحصیل، بعد از 1390شماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سر

انجام یا پایان درصد( و  0/22) پیروی از خانوار، خوانسارها در شهرستان  علت بیشتر مهاجرت

 1/39) تحصیلدرصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از  0/9)خدمت وظیفه 

پیروی درصد(،  3/56) تحصیلدرصد( و زنان بعد از  6/16)انجام یا پایان خدمت وظیفه درصد(، 

اند. علت مهاجرت  علت مهاجرت خود بیان نموده ترین درصد( را به عنوان مهم 2/32) از خانوار

نیز همانند کل شهرستان است ولی در  خوانسارمناطق شهری شهرستان  مهاجران وارد شده به

 6/22) تحصیلترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 9/30مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار )

 (.64-3م شده است )جدول درصد( اعال 0/18)انجام یا پایان خدمت وظیفه درصد( و 
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 ی در شهرستان خور و بیابانکمهاجرتجریان  -3-11

نفر در شهرستان خور و بیابانک، محل سکونت  2065، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

 1059اند. از این تعداد،  خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 5/41نفر ) 857اند و  درصد( وارد شهرستان شده 3/51نفر )

درصد( داخل  1/7نفر ) 146همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  1/0نفر ) 2درصد( خارج شهرستان و  2/51نفر ) 1057شهرستان، 

های  اننفر یکی از شهرست 200با خالص مهاجرت  بیابانک خور واست. بنابراین شهرستان 

نفر  614مهاجرپذیر استان بوده است همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و1-3)جداول های مهاجرپذیر استان بوده است  انیکی از شهرست

خور و محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 1208از مجموع 

 4/46نفر ) 560درصد( در نقاط شهری شهرستان و  6/53نفر ) 648اند،  انتخاب نموده بیابانک

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.66-3و  65

نفر مهاجری  1208دهد، از مجموع  بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می بررسی مهاجران

اند،  انتخاب نموده خور و بیابانکمحل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی  3/10نفر ) 125درصد( نقاط شهری و  2/89نفر ) 1078محل اقامت قبلی 

 (.65-3بوده است )جدول 

 2/50نفر ) 541اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 1078از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  8/49نفر ) 537درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.65-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 4/82نفر ) 103اند،  قبلی خود را روستا اعالم کرده نفر که محل اقامت 125همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  5/17نفر ) 22درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.65-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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  و منشأ اساس بر خور و بیابانک شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -65-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت مقصد

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

 

 نیبرحسب آخر خور و بیابانکمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -66-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یمحل اقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال    
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان خور و بیابانک برحسب محل  -29-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی اقامت فعلی 

 
 

 
خور و بیابانک برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -30-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 

واردشدگان نفر  442از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان خور و بیابانک از سایر شهرستان

درصد(  9/2نفر ) 13درصد( و  3/14نفر ) 63درصد(،  6/70نفر ) 312آباد با  اصفهان، نایین و نجف

تهران، یزد و  های ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 615اند و از  بوده

 .(68-3و  67-3جداول )اند  خراسان رضوی بوده

شدگان از شهرستان خور و بیابانک عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون استانی  نفر خارج 342که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان یزد مهاجرت کرده

 0/5درصد به شهرستان نایین،  4/9فهان، درصد به شهرستان اص 6/57شهرستان خور و بیابانک، 

اند  های استان مهاجرت کرده درصد( به سایر شهرستان 0/28آباد و بقیه ) درصد به شهرستان نجف

 5/15درصد به استان یزد )شهرستان یزد(،  4/54شدگان برون استانی،  نفر خارج 515و از مجموع 

درصد به استان خراسان جنوبی )شهرستان  8/6تهران(، به استان تهران )شهرستان  درصد

 .(68-3و  67-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 3/23بیرجند( و بقیه 
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 شهرستان خور و بیابانک از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -67-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره طی

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

 1390-95 زمانی دوره طی

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

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

 درصد 3/12با کاهش ساله  15-44های سنی  دهد که گروه نشان می (70-3و  69-3)جداول 

 9/13اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  7/62نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان خور و بیابانک ساله  34-25

 های سنی جوان هستند.  مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به  ه در اغلب گروههمچنین در شهرستان خور و بیابانک در هر دو دور

نسبت  90-95در دوره  ساله و بیشتر 75و ساله  60-64های سنی  نفع مردان است اما در گروه

 به دوره قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده است.
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برحسب سن و  خور و بیابانکمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -70-3جدول 

 1390-95و  1385-90 در دو دوره زمانی جنس

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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برحسب علت مهاجرت در دوره  شده به شهرستان خور و بیابانکمهاجران وارد -71-3جدول 

 1385-90 زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 2/38، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال سرشبر اساس نتایج 

 6/16) انجام یا پایان خدمت وظیفه، خور و بیابانکها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

انجام درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از  0/11) جستجوی کاردرصد( و 

درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار  9/17) پیروی از خانواردرصد(،  3/26)یا پایان خدمت وظیفه 

ترین علت مهاجرت خود بیان  درصد( را به عنوان مهم 8/7تحصیل )پایان درصد(،  9/72)

نیز همانند  خور و بیابانکاند. علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان  نموده

مهم ترین درصد(،  5/28کل شهرستان است، ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار )

درصد( ذکر  5/12) انجام یا پایان خدمت وظیفهدرصد( و  3/20) جستجوی کار، علت مهاجرت

 (.71-3)جدول  شده است
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 ی در شهرستان دهاقانمهاجرتجریان  -3-12

، محل سکونت خود را دهاقاننفر در شهرستان  2746، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

 2/31نفر ) 857اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند. همچنین در  درصد( از شهرستان خارج شده 4/63نفر ) 1740اند و  درصد( وارد شهرستان شده

نفر  854درصد( داخل شهرستان،  4/5نفر ) 148جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی  آخرین

درصد( خارج از کشور بوده است. بنابراین شهرستان  1/0نفر ) 3درصد( خارج شهرستان و  1/31)

های مهاجرفرست استان بوده است، در  اننفر یکی از شهرست -886 با خالص مهاجرتدهاقان 

جرپذیر های مها نفر یکی از شهرستان 323شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت که این  حالی

 (.2-3 و1-3)جداول استان بوده است 

 دهاقانمحل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 1006از مجموع 

درصد( در  8/38نفر ) 390درصد( در نقاط شهری شهرستان و  2/61نفر ) 616اند،  انتخاب نموده

-3و 72-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  نقاط روستایی شهرستان

73.) 

نفر مهاجری  1006دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند، محل  انتخاب نموده دهاقانمحل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  8/14نفر )149درصد( نقاط شهری و  8/84نفر ) 853اقامت قبلی 

 (.72-3است )جدول 

 4/60نفر ) 515اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 853از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  6/39نفر ) 338درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.72-3اند )جدول  تا( وارد و ساکن شده)مهاجران شهر به روس

 1/65نفر ) 97اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 149همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  9/34نفر ) 52درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.72-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شدهست)مهاجران رو
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 مقصد و منشأ اساس بر دهاقان شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -72-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر دهاقانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -73-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال     
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب محل اقامت  -32-3نمودار 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی در فعلی 

 
 

 
دهاقان برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -33-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 
 

نفر واردشدگان  469از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان دهاقان از سایر شهرستان

اند  درصد( بوده 2/7نفر ) 34درصد( و  1/34نفر ) 160درصد(،  7/43نفر ) 205شهرضا و مبارکه با 

های چهارمحال و بختیاری،  استانترین تعداد از  ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 385و از 

 .(75-3و  74-3جداول )اند  کهگیلویه و بویراحمد و فارس بوده

شدگان از شهرستان دهاقان عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

نفر  1355که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کرده

درصد به  4/28ان، درصد به شهرستان اصفه 7/43ون استانی شهرستان دهاقان، شدگان در خارج

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

 6/22شدگان برون استانی،  نفر خارج 385اند و از مجموع  های استان مهاجرت کرده شهرستان

به استان فارس  درصد 7/17هرستان بروجن(، درصد به استان چهارمحال و بختیاری )ش

درصد به سایر  1/51درصد به استان تهران )شهرستان تهران( و بقیه  6/8 )شهرستان شیراز(،

 .(75-3و  74-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده استان
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 دوره طی شهرستان دهاقان از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -74-3جدول 

 1390-95 زمانی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 دوره دهاقان طی شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -75-3جدول 

 1390-95 زمانی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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در دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان دهاقان برحسب سن و جنس  -76-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 درصد 8/11با کاهش ساله  15-44های سنی  دهد که گروه نشان می (77-3و 76-3)جداول 

درصد  17اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  7/64نسبت به دوره قبل 

-34های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب مهاجران در  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان دهاقان ساله  25

 تند. های سنی جوان هس گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع  همچنین در شهرستان دهاقان در هر دو دوره در اغلب گروه

در دوره ساله  95-33و های سنی جوان(  ساله )گروه 20-29های سنی  مردان است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال  می نسبت به دوره قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده است. 95-90

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده موجب تفاوتو ازدواج 
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در  برحسب سن و جنس دهاقانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -77-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی شهرستان دهاقانشده به مهاجران وارد -78-3جدول 

90-1385 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 6/37، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

انجام یا پایان درصد( و  8/22، تحصیل )دهاقانها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

 1/21) تحصیلدرصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از  9/7)خدمت وظیفه 

درصد(، تحصیل  0/55درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 7/18) پیروی از خانواردرصد(، 

جران علت مهاجرت مهااند.  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم 3/24)

، انجام یا پایان درصد( 7/42بعد از پیروی از خانوار ) دهاقانمناطق شهری شهرستان واردشده به 

ولی در  ،ذکر شده استدرصد(  6/8تر ) و دستیابی به مسکن مناسبدرصد(  9/11خدمت وظیفه )

 8/32) پیروی از خانوارترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 5/39) تحصیلمناطق روستایی بعد از 

 (.78-3درصد( اعالم شده است )جدول  6/6تر ) درصد( و دستیابی به مسکن مناسب
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 ی در شهرستان سمیرممهاجرتجریان  -3-13

، محل سکونت خود را سمیرمنفر در شهرستان  6621، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  1134اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 4/72نفر ) 4794اند و  درصد( وارد شهرستان شده 1/17)

 درصد( داخل 4/10نفر ) 691همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  2/0نفر ) 10درصد( خارج شهرستان و  0/17نفر ) 1124شهرستان، 

های  اننفر یکی از شهرست -3670با خالص مهاجرت  سمیرماست. بنابراین شهرستان 

مهاجرفرست استان بوده است، همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و1-3)جداول های مهاجرفرست استان بوده است  اننفر یکی از شهرست  -4003

 سمیرممحل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 1827از مجموع 

درصد( در  2/50نفر ) 918درصد( در نقاط شهری شهرستان و  8/49نفر ) 909اند،  انتخاب نموده

-3و 79-3ول اند )جدا جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کرده  نقاط روستایی شهرستان

80.) 

نفر مهاجری  1827دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند، محل  انتخاب نموده سمیرممحل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  7/35نفر ) 653درصد( نقاط شهری و  6/63نفر ) 1161اقامت قبلی 

 (.79-3است )جدول 

 6/51نفر ) 599اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 1161از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  4/48نفر ) 562درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.79-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 3/47نفر ) 309اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 653همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  7/52نفر ) 344درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.79-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر سمیرم شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -79-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر سمیرممهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -80-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال    
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب محل اقامت  -35-3نمودار 

 1390-95و  1385-90دوره زمانی در دو فعلی 

 

 
سمیرم برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -36-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 
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در دو توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب جابجایی  -37-3نمودار 

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  702از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان سمیرم از سایر شهرستان

اند  درصد( بوده 1/5نفر ) 36درصد( و  6/38نفر ) 271درصد(،  6/42نفر ) 299شهرضا و مبارکه با 

های فارس، کهگیلویه و  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 421و از 

 .(82-3و  81-3جداول )اند  بویراحمد و چهارمحال و بختیاری بوده

شدگان از شهرستان سمیرم عمدتاً به شهرستان شهرضا  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون استانی  نفر خارج 3447ه از مجموع ک طوری اند به و استان فارس مهاجرت کرده

 4/2 درصد به شهرستان اصفهان، 0/35ا، درصد به شهرستان شهرض 5/50شهرستان سمیرم، 

اند و  های استان مهاجرت کرده درصد( به سایر شهرستان 1/12درصد به شهرستان مبارکه و بقیه )

به استان فارس )شهرستان شیراز(،  درصد 8/21شدگان برون استانی،  نفر خارج 1347از مجموع 

درصد به استان کهگیلویه و بویراحمد  5/12 ن بوشهر )شهرستان کنگان(،درصد به استا 4/14

و  81-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 3/51)شهرستان بویراحمد( و بقیه 

3-82). 
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 دوره طی شهرستان سمیرم از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -81-3جدول 

 1390-95 زمانی

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

 1390-95 زمانی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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در دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان سمیرم برحسب سن و جنس  -83-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 1/0با اندکی افزایش )ساله  15-34های سنی  دهد که گروه نشان می (84-3و  83-3)جداول 

اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  4/65نسبت به دوره قبل درصد( 

سنی   توان گفت که گروه ن مقادیر میاند. با استفاده از ای سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  1/8

کنند یعنی اغلب مهاجران  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان سمیرم ساله  19-15

 هستند. های سنی جوان  در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع مردان  همچنین در شهرستان سمیرم در هر دو دوره در اغلب گروه

نسبت به دوره قبل  90-95در دوره  ساله 65-74و  ساله 15-19های سنی  است اما در گروه

 نسبت جنسی به نفع زنان شده است.
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در  برحسب سن و جنس سمیرممهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -84-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

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

90-1385 

 
 .1390  سالمأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن    

 

 5/36، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

انجام یا پایان درصد( و  0/13، تحصیل )سمیرمها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار  5/10) خدمت وظیفه

 4/53درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 1/20)انجام یا پایان خدمت وظیفه درصد(،  8/20)

علت اند.  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم 3/16درصد(، تحصیل )

 5/37از پیروی از خانوار )بعد  سمیرممناطق شهری شهرستان  مهاجرت مهاجران واردشده به

ولی  درصد( ذکر شده است، 0/12تر ) درصد( و دستیابی به مسکن مناسب 0/15صیل )، تحدرصد(

پایان انجام یا ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 3/35در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار )

 (.85-3درصد( اعالم شده است )جدول  7/10) تحصیلدرصد( و  0/13خدمت وظیفه )
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 شهر و میمه شهرستان شاهینی در مهاجرتجریان  -3-14

، محل و میمه شهر نفر در شهرستان شاهین 51160، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

اند. از این تعداد،  سکونت خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

درصد( از شهرستان خارج  9/20نفر ) 10689اند و  درصد( وارد شهرستان شده 1/73نفر ) 37403

درصد( داخل  9/5نفر ) 3031اند. همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی  شده

درصد( خارج از کشور بوده  1/1نفر ) 555درصد( خارج شهرستان و  0/72نفر ) 36848شهرستان، 

جرپذیرترین نفر مها 26159مهاجرت خالص با و میمه شهر  است. بنابراین شهرستان شاهین

 18873استان بوده است، همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت شهرستان 

 (.2-3 و1-3)جداول  استان بوده است ترین شهرستاننفر مهاجرپذیر

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 40471از مجموع 

درصد( در نقاط شهری شهرستان و  9/96نفر ) 39204، اند انتخاب نموده و میمه شهر شاهین

محل سکونت جدید انتخاب  جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان 1/3نفر ) 1267

 (.87-3و  86-3ول ااند )جد کرده

نفر  40471دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

 و میمه شهر محل اقامت خود را شهرستان شاهین 1395تا  1390های  مهاجری که طی سال

 3/4نفر ) 1740درصد( نقاط شهری و  2/94نفر ) 38129اند، محل اقامت قبلی  انتخاب نموده

 (.86-3درصد( نقاط روستایی بوده است )جدول 

نفر  37274اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 38129از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  2/2نفر ) 855درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و  8/97)

 (.86-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

نفر  1579اند،  ا روستا اعالم کردهنفر که محل اقامت قبلی خود ر 1740همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  3/9نفر ) 161درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و  7/90)

 (.86-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 و منشأ اساس بر شهر و میمه شاهین شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -86-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت مقصد

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

 

برحسب  شهر و میمه شاهینمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -87-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یمحل اقامت قبل نیآخر

 
 .1395و  1390 های : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ     
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شهر و میمه برحسب  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شاهین -38-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی محل اقامت فعلی 

 

 

 
شهر و میمه برحسب  شاهین توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -39-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی منشأ مهاجرت 
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شهر و میمه برحسب  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شاهین -40-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی جابجایی 

 

نفر  19140از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

ترین تعداد از  های استان، بیش شهر و میمه از سایر شهرستان واردشدگان به شهرستان شاهین

درصد(  0/4نفر ) 769درصد(،  3/75نفر ) 14417شهر با  های اصفهان، برخوار و خمینی شهرستان

ترین تعداد از  ا بیشه نفر واردشدگان از سایر استان 17698اند و از  درصد( بوده 7/3نفر ) 708و 

 .(89-3و  88-3جداول )اند  های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و تهران بوده استان

شهر و میمه عمدتاً به  شدگان از شهرستان شاهین دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان  خارجنفر  4390که از مجموع  طوری اند به شهرستان اصفهان و استان تهران مهاجرت کرده

درصد به  5/6ان، درصد به شهرستان اصفه 7/61شهر و میمه،  درون استانی شهرستان شاهین

های  درصد( به سایر شهرستان 4/26درصد به شهرستان لنجان و بقیه ) 4/5 شهرستان برخوار، 

 درصد به استان 7/22شدگان برون استانی،  نفر خارج 6299اند و از مجموع  استان مهاجرت کرده

درصد به استان  3/6 استان خوزستان )شهرستان اهواز(، درصد به 8/21تهران )شهرستان تهران(، 

و  88-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 2/49البرز )شهرستان کرج( و بقیه 

3-89). 
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 شهر و شهرستان شاهین از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -88-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره میمه طی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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شهر و  شاهین شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -89-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره میمه طی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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در شهر و میمه برحسب سن و جنس  مهاجران واردشده به شهرستان شاهین -90-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

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

 5/1با اندکی کاهش )ساله  20-39های سنی  دهد که گروه نشان می (91-3و  90-3)جداول 

اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  48نسبت به دوره قبل درصد( 

های  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  2/14

کنند  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهشهر و میمه  در شهرستان شاهینساله  25-34سنی 

 های سنی جوان هستند.  مهاجران در گروه یعنی اغلب

های سنی نسبت جنسی  در هر دو دوره در اغلب گروهشهر و میمه  شاهینهمچنین در شهرستان 

 90-95های سنی جوان( در دوره  )گروهساله  20-34های سنی  به نفع مردان است اما در گروه

گفت دو عامل اشتغال و ازدواج توان  می نسبت به دوره قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده موجب تفاوت
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برحسب سن  شهر و میمه شاهینمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -91-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  و جنس

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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برحسب علت مهاجرت در  و میمهشهر  شاهینمهاجران وارد شده به شهرستان  -92-3جدول 

 1385-90 دوره زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 1/56، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

تر  ، دستیابی به مسکن مناسبشهر و میمه شاهینها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

همچنین در مورد مردان و زنان بعد از ذکر شده است. درصد(  0/6و تحصیل )درصد(  8/10)

 4/16درصد(، دستیابی به مسکن مناسب تر )به ترتیب  6/78و  7/34پیروی از خانوار ) به ترتیب 

. علت مهاجرت مهاجران واردشده ترین علت مهاجرت بیان شده است درصد( به عنوان مهم 0/5و 

نیز همانند کل شهرستان است ولی در مناطق شهر و میمه  شاهینبه مناطق شهری شهرستان 

 9/17)جستجوی کار ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 9/41روستایی بعد از پیروی از خانوار )

 (.92-3درصد( اعالم شده است )جدول  2/13) تحصیلدرصد( و 
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 ی در شهرستان شهرضامهاجرتجریان  -3-15

نفر در شهرستان شهرضا، محل سکونت خود  16896، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  7660اند. از این تعداد،  را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 4/47نفر ) 8007اند و  درصد( وارد شهرستان شده 3/45)

درصد( داخل  1/7نفر ) 1201همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  7/0نفر ) 124درصد( خارج شهرستان و  6/44نفر ) 7536شهرستان، 

های  نفر یکی از شهرستان -471مهاجرت خالص هرضا با است. بنابراین شهرستان ش

 3595که این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  استان بوده است، در حالی فرستمهاجر

 (.2-3 و1-3)جداول های مهاجرپذیر استان بوده است  اننفر یکی از شهرست

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 8889از مجموع 

 2/21نفر ) 1881درصد( در نقاط شهری شهرستان و  8/78نفر )7008اند،  شهرضا انتخاب نموده

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.94-3و  93

نفر مهاجری  8889دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند، محل  محل اقامت خود را شهرستان شهرضا انتخاب نموده 1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  1/25نفر ) 2233درصد( نقاط شهری و  0/73نفر ) 6486اقامت قبلی 

 (.93-3است )جدول 

 0/72نفر ) 4673اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 6486از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  9/27نفر ) 1813درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.93-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

نفر  2179اند،  حل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کردهنفر که م 2233همچنین از مجموع 

روستایی درصد( به سایر نقاط  4/2نفر ) 54درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و  6/97)

 (.93-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر شهرضا شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -93-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر شهرضامهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -94-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ :     
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب محل اقامت  -41-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 

 

 
شهرضا برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -42-3نمودار 

 1390-95و  1385-90دوره زمانی در دو 
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در دو توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب جابجایی  -43-3نمودار 

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  4164از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های سمیرم،  ترین تعداد از شهرستان استان، بیشهای  به شهرستان شهرضا از سایر شهرستان

درصد(  2/9نفر ) 385درصد( و  5/33نفر ) 1397درصد(،  8/41نفر ) 1740اصفهان و دهاقان با 

های فارس، سیستان  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 3354اند و از  بوده

 .(96-3و  95-3جداول )ند ا و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری بوده

شدگان از شهرستان شهرضا عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون  نفر خارج 4555که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان فارس مهاجرت کرده

 م،درصد به شهرستان سمیر 9/5هان، درصد به شهرستان اصف 2/67استانی شهرستان شهرضا، 

های استان مهاجرت  درصد( به سایر شهرستان 7/22درصد به شهرستان کاشان و بقیه ) 2/4

درصد به استان فارس  7/18شدگان برون استانی،  نفر خارج 3452اند و از مجموع  کرده

درصد به استان یزد  7/8 به استان تهران )شهرستان تهران(،درصد  0/17)شهرستان شیراز(، 

-3و  95-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 6/55)شهرستان یزد( و بقیه 

96). 
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 طی شهرستان شهرضا از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -95-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  
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 دوره شهرضا طی شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -96-3جدول 

 1390-95 زمانی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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در دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان شهرضا برحسب سن و جنس  -97-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

 
 .1395و  1390 های نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ :    
 

 2/0با اندکی افزایش )ساله  15-39های سنی  دهد که گروه نشان می (98-3و  97-3)جداول 

اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  2/67نسبت به دوره قبل ( درصد

توان گفت که  اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  7/11حدود 

کنند  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان شهرضا ساله  20-29های سنی  گروه

 های سنی جوان هستند.  یعنی اغلب مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع  گروهدر هر دو دوره در اغلب شهرضا همچنین در شهرستان 

نسبت به دوره قبل نسبت جنسی  90-95ساله در دوره  10-14سنی   ست اما در گروهمردان ا

 تغییر کرده و به نفع زنان شده است.
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در  برحسب سن و جنس شهرضامهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -98-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی شده به شهرستان شهرضامهاجران وارد -99-3جدول 

90-1385 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 9/42، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

انجام یا پایان درصد( و  4/12، تحصیل )شهرضاها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار  4/11)خدمت وظیفه 

 2/65از پیروی از خانوار ) درصد( و زنان بعد 3/21)انجام یا پایان خدمت وظیفه درصد(،  6/23)

علت اند.  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم 6/14درصد(، تحصیل )

 9/44از پیروی از خانوار ) ، بعدشهرضامناطق شهری شهرستان مهاجرت مهاجران واردشده به 

ولی ده است، درصد( ذکر ش 6/9درصد( و دستیابی به مسکن مناسب تر ) 4/16، تحصیل )درصد(

ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 7/37)انجام یا پایان خدمت وظیفه در مناطق روستایی بعد از 

 (.99-3درصد( اعالم شده است )جدول  8/8)انتقال شغلی درصد( و  6/36) پیروی از خانوار
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 ی در شهرستان فریدنمهاجرتجریان  -3-16

نفر در شهرستان فریدن، محل سکونت خود را  7721، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  1075اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 4/74نفر ) 5742اند و  درصد( وارد شهرستان شده 9/13)

درصد( داخل  6/11نفر ) 894همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  0/0نفر ) 3درصد( خارج شهرستان و  9/13نفر ) 1072شهرستان، 

های  نفر یکی از شهرستان -4670مهاجرت خالص است. بنابراین شهرستان فریدن با 

رست استان بوده است، همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت مهاجرف

 (.2-3 و1-3)جداول های مهاجرفرست استان بوده است  اننفر یکی از شهرست  -2544

محل اقامت خود را شهرستان فریدن  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 1979از مجموع 

درصد( در  2/16نفر ) 321درصد( در نقاط شهری شهرستان و  8/83نفر ) 1658اند،  انتخاب نموده

-3و  100-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  نقاط روستایی شهرستان

101.) 

نفر مهاجری  1979دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

حل اند، م محل اقامت خود را شهرستان فریدن انتخاب نموده 1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  8/49نفر ) 985درصد( نقاط شهری و  6/49نفر ) 981اقامت قبلی 

 (.100-3است )جدول 

 3/78نفر ) 768اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 981از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  7/21نفر ) 213درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.100-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 3/89نفر ) 880اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 985همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  7/10نفر ) 105درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.100-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شدهت)مهاجران روس
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 مقصد و منشأ اساس بر فریدن شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -100-3جدول 

 1390-95و  1385-90*در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر فریدنمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -101-3جدول 

 1390-95و  1385-90*در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 شده است.اطالعات دوره قبل شهرستان بویین و میاندشت در شهرستان فریدن منظور *      
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال    
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب محل اقامت  -44-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 

 

 
فریدن برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -45-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  865از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان فریدن از سایر شهرستان

درصد(  2/9نفر ) 80درصد( و  9/14نفر ) 129درصد(،  9/40نفر ) 354فریدونشهر و چادگان با 

های خوزستان، تهران  از استانترین تعداد  ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 207اند و از  بوده

 .(103-3و 102-3جداول )اند  و چهارمحال و بختیاری بوده

شدگان از شهرستان فریدن عمدتاً به شهرستان اصفهان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون استانی  نفر خارج 4781که از مجموع  طوری اند به و استان تهران مهاجرت کرده

 1/11 درصد به شهرستان نجف آباد، 3/12 درصد به شهرستان اصفهان، 6/50دن، شهرستان فری

های استان  درصد( به سایر شهرستان 0/26شهر و میمه و بقیه ) درصد به شهرستان شاهین

درصد به استان تهران  0/36شدگان برون استانی،  نفر خارج 961اند و از مجموع  مهاجرت کرده

درصد به استان یزد )شهرستان  1/7 به استان قم )شهرستان قم(، درصد 9/8)شهرستان تهران(، 

 .(103-3و 102-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 0/48یزد( و بقیه 
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 شهرستان فریدن طی از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -102-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ : نتایج سرشماری  
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 فریدن طی شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -103-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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در دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان فریدن برحسب سن و جنس  -104-3جدول 

 1390-95و  1385-90*زمانی 

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

 درصد 7/5با کاهش ساله  10-39های سنی  دهد که گروه نشان می (105-3و  104-3)جداول 

 7/14اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  2/72نسبت به دوره قبل 

-19سنی   توان گفت که گروه ن مقادیر میاند. با استفاده از ای سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب مهاجران در  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان فریدن ساله  15

 هستند.  های سنی جوان گروه

به نفع مردان های سنی نسبت جنسی  در هر دو دوره در اغلب گروهفریدن همچنین در شهرستان 

نسبت به دوره قبل  90-95سنی جوان( در دوره   ساله )گروه 25-29سنی   است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج موجب  می نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده تفاوت
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در  برحسب سن و جنس فریدنمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -105-3جدول 

 1390-95و  1385-90*دو دوره زمانی 

 
 اطالعات دوره قبل شهرستان بویین و میاندشت در شهرستان فریدن منظور شده است.*   
 .1395و  1390 های نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری عمومی    
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شده به شهرستان فریدن برحسب علت مهاجرت در دوره مهاجران وارد -106-3جدول 

 1385-90*زمانی 

 
 اطالعات دوره قبل شهرستان بویین و میاندشت در شهرستان فریدن منظور شده است.*   

 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
 

 5/39، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

درصد( و دستیابی به مسکن  2/26، تحصیل )فریدنها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

 5/25) تحصیلدرصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از  4/10تر ) مناسب

درصد(، تحصیل  4/57درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 4/22) خانوار پیروی ازدرصد(، 

اند. علت مهاجرت مهاجران  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم 9/26)

نیز همانند کل شهرستان است  فریدنشهرستان و مناطق روستایی واردشده به مناطق شهری 

 (.106-3)جدول 
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 ی در شهرستان فریدونشهرمهاجرتجریان  -3-17

، محل سکونت فریدونشهر نفر در شهرستان 4254، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  713اند. از این تعداد،  خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 4/73نفر ) 3121اند و  درصد( وارد شهرستان شده 8/16)

درصد( داخل  9/9نفر ) 420همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

با فریدونشهر درصد( خارج شهرستان بوده است. بنابراین شهرستان  8/16نفر ) 713شهرستان، 

مچنین این جرفرست استان بوده است، ههای مها نفر یکی از شهرستان -2408مهاجرت خالص 

های مهاجرفرست  اننفر یکی از شهرست -1609شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و1-3)جداول استان بوده است 

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 1133از مجموع 

 2/34نفر ) 388درصد( در نقاط شهری شهرستان و  8/65نفر ) 745اند،  انتخاب نموده فریدونشهر

-3ول ااند )جد ب کردهجابجا شده و محل سکونت جدید انتخا  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.108-3و  107

نفر مهاجری  1133دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند،  انتخاب نموده فریدونشهرمحل اقامت خود را شهرستان  1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی  7/37نفر ) 427درصد( نقاط شهری و  3/62نفر ) 706محل اقامت قبلی 

 (.107-3ه است )جدول بود

 9/64نفر ) 458اند،  ردهنفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم ک 706از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  1/35نفر ) 248درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.107-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 2/67نفر ) 287اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 427همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  8/32نفر ) 140درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.107-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر فریدونشهر شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -107-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

 نیبرحسب آخر فریدونشهرمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -108-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یمحل اقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال      
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب محل اقامت  -47-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 
 

 
فریدونشهر برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -48-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 
 
 

نفر واردشدگان  537از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  شهرستان ترین تعداد از های استان، بیش به شهرستان فریدونشهر از سایر شهرستان

درصد(  5/12نفر ) 67درصد( و  5/22نفر ) 121درصد(،  3/39نفر ) 211نجف آباد و فریدن با 

های تهران، خوزستان  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 176اند و از  بوده

 .(110-3و  109-3جداول )اند  و قم بوده

شدگان از شهرستان فریدونشهر عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون  نفر خارج 2253که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان تهران مهاجرت کرده

درصد به شهرستان نجف  6/27 درصد به شهرستان اصفهان، 5/40استانی شهرستان فریدونشهر، 

های استان  درصد( به سایر شهرستان 5/25به شهرستان خمینی شهر و بقیه ) درصد 4/6 آباد،

درصد به استان تهران  8/36شدگان برون استانی،  نفر خارج 868اند و از مجموع  مهاجرت کرده

درصد به استان  9/9 استان خوزستان )شهرستان گتوند(، درصد به 1/17)شهرستان تهران(، 

جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 2/36و بقیه لرستان )شهرستان الیگودرز( 

 .(110-3و  3-109
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شهرستان فریدونشهر  از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -109-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره طی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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فریدونشهر  شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -110-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره طی

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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در دو مهاجران واردشده به شهرستان فریدونشهر برحسب سن و جنس  -111-3جدول 

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری    
 

 درصد 3/8با کاهش ساله  10-39های سنی  دهد که گروه نشان می (112-3و 111-3)جداول 

 5/14اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  7/72نسبت به دوره قبل 

-19سنی   توان گفت که گروه مقادیر مین اند. با استفاده از ای سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب مهاجران  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان فریدونشهر ساله  15

 های سنی جوان هستند.  در گروه

به نفع های سنی نسبت جنسی  در هر دو دوره در اغلب گروهفریدونشهر همچنین در شهرستان 

-95سنی جوان( در دوره   )گروهساله  25-29 وساله  10-14سنی   های گروهمردان است اما در 

توان گفت دو عامل  می نسبت به دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است. 90

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده اشتغال و ازدواج موجب تفاوت
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برحسب سن و  فریدونشهرمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -112-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  جنس

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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شده به شهرستان فریدونشهر برحسب علت مهاجرت در دوره مهاجران وارد -113-3جدول 

 1385-90 زمانی

 
 .1390  نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری عمومی   

 

 3/35، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

انجام یا پایان درصد( و  8/29، تحصیل )فریدونشهرها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

 6/29) تحصیلدرصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از  0/14)خدمت وظیفه 

درصد(،  5/60درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 5/24) انجام یا پایان خدمت وظیفهدرصد(، 

اند. علت مهاجرت  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم 1/30تحصیل )

درصد( پیروی از  6/34بعد از تحصیل ) فریدونشهرمهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان 

ولی در مناطق درصد( ذکر شده است،  1/12درصد( و انجام یا پایان خدمت وظیفه ) 4/32خانوار )

پایان خدمت انجام یا ترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 6/43روستایی بعد از پیروی از خانوار )

 (.113-3)جدول درصد( اعالم شده است  3/16) تحصیلدرصد( و  1/19وظیفه )
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 ی در شهرستان فالورجانمهاجرتجریان  -3-18

نفر در شهرستان فالورجان، محل سکونت  18879، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

 6551اند. از این تعداد،  خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده2/46نفر ) 8724اند و  درصد( وارد شهرستان شده 7/34نفر )

درصد( داخل  0/19نفر ) 3596همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

بوده  درصد( خارج از کشور 4/1نفر ) 259درصد( خارج شهرستان و  3/33نفر ) 6292شهرستان، 

های  اننفر یکی از شهرست -2432مهاجرت خالص الورجان با است. بنابراین شهرستان ف

 1264که این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  مهاجرفرست استان بوده است، در حالی

 (.2-3 و1-3)جداول  های مهاجرپذیر استان بوده است اننفر یکی از شهرست

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 10155از مجموع 

نفر  3249درصد( در نقاط شهری شهرستان و  0/68نفر ) 6906اند،  فالورجان انتخاب نموده

اند  محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان 0/32)

 (.115-3و  114-3ول ا)جد

نفر  10155دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

محل اقامت خود را شهرستان فالورجان انتخاب  1395تا  1390های  مهاجری که طی سال

درصد(  7/27نفر ) 2810درصد( نقاط شهری و  7/69نفر ) 7078اند، محل اقامت قبلی  نموده

 (.114-3ل نقاط روستایی بوده است )جدو

 6/71نفر ) 5070اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 7078از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  4/28نفر ) 2008درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.114-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

نفر  1678اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 2810همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  3/40نفر ) 1132درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و  7/59)

 (.114-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر فالورجان شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -114-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر فالورجانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -115-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال    
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 توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان برحسب محل  -50-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی اقامت فعلی 
 

 

 
فالورجان برحسب منشأ  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -51-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی مهاجرت 

 



 اصفهاناستان  بر رسی جریانات مهاجرتی                                                                                            224

 
 

 

 
در توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان فالورجان برحسب جابجایی  -52-3نمودار 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  3805از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان فالورجان از سایر شهرستان

درصد(  9/5نفر ) 225درصد( و  2/11نفر ) 427درصد(،  9/62نفر ) 2395لنجان و خمینی شهر با 

های چهارمحال و  تعداد از استانترین  ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 2487اند و از  بوده

 .(117-3و  116-3جداول )اند  بختیاری، خوزستان و تهران بوده

شدگان از شهرستان فالورجان عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

نفر  6983که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کرده

درصد  0/34ان، درصد به شهرستان اصفه 0/41درون استانی شهرستان فالورجان، شدگان  خارج

های  درصد( به سایر شهرستان 0/18درصد به شهرستان مبارکه و بقیه ) 0/7 به شهرستان لنجان،

درصد به استان  7/14شدگان برون استانی،  نفر خارج 1741اند و از مجموع  استان مهاجرت کرده

 3/9 به استان تهران )شهرستان تهران(،درصد  9/13)شهرستان شهرکرد(،  چهارمحال و بختیاری

ها وارد و ساکن  درصد به سایر استان 1/62درصد به استان خوزستان )شهرستان اهواز( و بقیه 

 .(117-3و  116-3جداول )اند  شده
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 طی شهرستان فالورجان از شده خارج و به واردشده استانی درون مهاجران -116-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 فالورجان طی شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -117-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

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

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 5/0با اندکی کاهش )ساله  20-39های سنی  دهد که گروه نشان می (119-3و  118-3)جداول 

اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  53نسبت به دوره قبل درصد( 

های  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  6/15

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان فالورجان ساله  20-34سنی 

 جوان هستند. های سنی  مهاجران در گروه

به نفع های سنی نسبت جنسی  در هر دو دوره در اغلب گروهفالورجان همچنین در شهرستان 

نسبت به دوره  90-95سنی جوان( در دوره   ساله )گروه 30-34سنی   مردان است اما در گروه

ازدواج توان گفت دو عامل اشتغال و  می قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده موجب تفاوت
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 برحسب سن و جنس فالورجانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -119-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

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

 1385-90 زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 5/52، بعد از پیروی از خانوار )1390نفوس و مسکن سال  بر اساس نتایج سرشماری عمومی

 4/19تر ) به مسکن مناسب، دستیابی فالورجانها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

همچنین در مورد مردان و ذکر شده است.  درصد( 8/5یا پایان خدمت وظیفه )و انجام درصد( 

درصد(، دستیابی به مسکن مناسب تر )به  3/73و  3/32زنان بعد از پیروی از خانوار ) به ترتیب 

علت مهاجرت  .ترین علت مهاجرت بیان شده است درصد( به عنوان مهم 8/8و  7/29ترتیب 

نیز همانند کل  فالورجانشهرستان طق روستایی او منمهاجران واردشده به مناطق شهری 

 (.120-3شهرستان است )جدول 

 



 اصفهاناستان  بر رسی جریانات مهاجرتی                                                                                            230

 
 

 

 ی در شهرستان کاشانمهاجرتجریان  -3-19

نفر در شهرستان کاشان، محل سکونت خود  30919، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  18517اند. از این تعداد،  را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده8/29نفر ) 9208اند و  درصد( وارد شهرستان شده 9/59)

درصد( داخل  1/9نفر ) 2805همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  4/2نفر ) 754درصد( خارج شهرستان و  5/57نفر ) 17763شهرستان، 

 پذیرهای مهاجر نفر یکی از شهرستان 8555مهاجرت خالص است. بنابراین شهرستان کاشان با 

نفر یکی از  6208استان بوده است، همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و1-3)جداول های مهاجرپذیر استان بوده است  انشهرست

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 21711از مجموع 

 4/11نفر ) 2471در نقاط شهری شهرستان و  درصد( 6/88نفر ) 19240اند،  کاشان انتخاب نموده

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.122-3و 121

نفر  21711دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

محل اقامت خود را شهرستان کاشان انتخاب  1395تا  1390های  مهاجری که طی سال

درصد(  4/7نفر ) 1617درصد( نقاط شهری و  3/86نفر ) 18728اند، محل اقامت قبلی  نموده

 (.121-3نقاط روستایی بوده است )جدول 

نفر  16450اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 18728از مجموع 

درصد( به نقاط  2/12نفر ) 2278درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و  0/88)

 (.121-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شدهروستایی )مهاجران شه

نفر  1497اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 1617همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  4/7نفر ) 120درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و  6/92)

 (.121-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست



 231                                                                                         ی استانها بر رسی جریانات مهاجرتی شهرستان

 
 

 مقصد و منشأ اساس بر کاشان شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -121-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر کاشانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -122-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال    
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب محل اقامت  -53-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 

 
کاشان برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -54-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  5589از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان کاشان از سایر شهرستان

درصد(  6/7نفر ) 422درصد( و  9/13نفر ) 779درصد(،  6/42نفر ) 2381آران و بیدگل و نطنز با 

های تهران،  تعداد از استانترین  ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 11951اند و از  بوده

 .(124-3و  123-3جداول )اند  خوزستان و لرستان بوده

شدگان از شهرستان کاشان عمدتاً به شهرستان اصفهان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون استانی  نفر خارج 2264که از مجموع  طوری اند به و استان تهران مهاجرت کرده

 درصد به شهرستان آران و بیدگل، 8/25درصد به شهرستان اصفهان،  1/37شهرستان کاشان، 

های استان  درصد( به سایر شهرستان 0/29شهر و میمه و بقیه ) درصد به شهرستان شاهین 1/8

درصد به استان تهران  3/36شدگان برون استانی،  نفر خارج 6944اند و از مجموع  مهاجرت کرده

درصد به استان مرکزی  7/6 د به استان قم )شهرستان قم(،درص 8/13)شهرستان تهران(، 

و  123-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 2/43)شهرستان دلیجان( و بقیه 

3-124). 
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طی شهرستان کاشان مهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از  -123-3جدول 

 1390-95دوره زمانی 

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

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 در دو دورهمهاجران واردشده به شهرستان کاشان برحسب سن و جنس  -125-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

درصد  2با افزایش ساله  15-34های سنی  دهد که گروه نشان می (126-3و  125-3)جداول 

 8/9اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  7/72نسبت به دوره قبل 

-24سنی   توان گفت که گروه ن مقادیر میاند. با استفاده از ای سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب مهاجران در  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان کاشان ساله  20

 های سنی جوان هستند.  گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع مردان  در هر دو دوره در اغلب گروه کاشانهمچنین در شهرستان 

نسبت به دوره  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 20-29های سنی  است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج  می تغییر کرده و به نفع زنان شده است.قبل نسبت جنسی 

 اند. ت شدههای جنسی در امر مهاجر موجب تفاوت
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در  برحسب سن و جنس کاشانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -126-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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برحسب علت مهاجرت در دوره  شده به شهرستان کاشانمهاجران وارد -127-3جدول 

 1385-90 زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
 

 2/41، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

 جستجوی کاردرصد( و  5/25، تحصیل )کاشانها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

همچنین در مورد مردان و زنان بعد از پیروی از خانوار ) به ترتیب  درصد( ذکر شده است. 4/8)

ترین علت  درصد( به عنوان مهم 9/25و  3/25درصد(، تحصیل )به ترتیب  9/61و  8/22

نیز  کاشان. علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری شهرستان مهاجرت بیان شده است

درصد(،  3/44ست ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از خانوار )همانند کل شهرستان ا

 9/10تر ) درصد( و دستیابی به مسکن مناسب 7/11) جستجوی کارترین علت مهاجرت،  مهم

 (.127-3درصد( اعالم شده است )جدول 
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 ی در شهرستان گلپایگانمهاجرتجریان  -3-20

نفر در شهرستان گلپایگان، محل سکونت خود  10715، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  5062اند. از این تعداد،  را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده2/42نفر ) 4525اند و  درصد( وارد شهرستان شده 2/47)

درصد( داخل  3/10نفر ) 1107همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  1/0نفر ) 7درصد( خارج شهرستان و  2/47نفر ) 5055شهرستان، 

های مهاجرپذیر  اننفر یکی از شهرست 530مهاجرت خالص است. بنابراین شهرستان گلپایگان با 

نفر یکی از  2526استان بوده است، همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و1-3)جداول  های مهاجرپذیر استان بوده است انشهرست

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 6190از مجموع 

 5/9نفر ) 585درصد( در نقاط شهری شهرستان و  5/90نفر ) 5605اند،  گلپایگان انتخاب نموده

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.129-3و  128

نفر مهاجری  6190دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند، محل  محل اقامت خود را شهرستان گلپایگان انتخاب نموده 1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  6/18نفر ) 1151درصد( نقاط شهری و  0/81نفر ) 5011اقامت قبلی 

 (.128-3است )جدول 

 6/90نفر ) 4536اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 5011از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  5/9نفر ) 475درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.128-3اند )جدول  ه روستا( وارد و ساکن شدهر ب)مهاجران شه

نفر  1043اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 1151همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  4/9نفر ) 108درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و  6/90)

 (.128-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر گلپایگان شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -128-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر گلپایگانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -129-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و   1390های   مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال     
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب محل اقامت  -56-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 
 

 
گلپایگان برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -57-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  2173از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

ان، های اصفه ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان گلپایگان از سایر شهرستان

درصد(  6/7نفر ) 165درصد( و  8/18نفر ) 408درصد(،  5/35نفر ) 772خوانسار و فریدن با 

های تهران، مرکزی  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 2882اند و از  بوده

 .(131-3و  130-3جداول )اند  و لرستان بوده

شدگان از شهرستان گلپایگان عمدتاً به شهرستان  خارجدهد،  همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون  نفر خارج 1555که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان تهران مهاجرت کرده

رصد به شهرستان د 9/14درصد به شهرستان اصفهان،  4/42استانی شهرستان گلپایگان، 

درصد( به سایر  1/32قیه )درصد به شهرستان خوانسار و ب 6/10شهر و میمه،  شاهین

 6/49شدگان برون استانی،  نفر خارج 2970اند و از مجموع  های استان مهاجرت کرده شهرستان

 4/6 به استان مرکزی )شهرستان خمین(، درصد 0/11درصد به استان تهران )شهرستان تهران(، 

اند  وارد و ساکن شده ها درصد به سایر استان 0/33درصد به استان البرز )شهرستان کرج( و بقیه 

 .(131-3و  130-3جداول )
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طی و خارج شده از شهرستان گلپایگان مهاجران درون استانی واردشده به  -130-3جدول 

 1390-95دوره زمانی 

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  
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 گلپایگان طی شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -131-3جدول 

 1390-95 زمانی دوره

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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در دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان گلپایگان برحسب سن و جنس  -132-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

با اندکی افزایش ساله  15-39های سنی  دهد که گروه نشان می (133-3و 132-3)جداول 

اند  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  5/62نسبت به دوره قبل درصد( 5/1)

توان گفت که  اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر  1/14و 

کنند  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروه در شهرستان گلپایگان ساله 20-34سنی های  گروه

 های سنی جوان هستند.  یعنی اغلب مهاجران در گروه

به نفع های سنی نسبت جنسی  در هر دو دوره در اغلب گروهگلپایگان همچنین در شهرستان 

و نسبت به دوره قبل بدون تغییر سنی جوان(   ساله )گروه 25-29سنی   اما در گروه .مردان است

نسبت به دوره قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده ساله  65-69و  55-59های سنی  در گروه

 است.
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 برحسب سن و جنس گلپایگانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -133-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری عمومی    
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برحسب علت مهاجرت در دوره  شده به شهرستان گلپایگانمهاجران وارد -134-3جدول 

 1385-90 زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 1/46خانوار )، بعد از پیروی از 1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

درصد( و دستیابی به  0/17، تحصیل )گلپایگانها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

 8/23)تحصیلدرصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از  2/8تر ) مسکن مناسب

 6/8درصد(، تحصیل ) 2/75درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 4/22) پیروی از خانواردرصد(، 

اند. علت مهاجرت مهاجران واردشده  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم

 2/19درصد(، تحصیل ) 5/45بعد از پیروی از خانوار ) گلپایگانبه مناطق شهری شهرستان 

روی از ولی در مناطق روستایی بعد از پی درصد( ذکر شده است، 8/6درصد( و جستجوی کار )

درصد( و  9/16)تر  دستیابی به مسکن مناسبترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 8/48خانوار )

 (.134-3درصد( اعالم شده است )جدول  7/7) انجام یا پایان خدمت وظیفه
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 ی در شهرستان لنجانمهاجرتجریان  -3-21

نفر در شهرستان لنجان، محل سکونت خود را  37490، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  18714اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده6/28نفر ) 10725اند و  درصد( وارد شهرستان شده 9/49)

درصد( داخل  3/21نفر ) 7982همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  1/0نفر ) 32درصد( خارج شهرستان و  8/49نفر ) 18682شهرستان، 

های مهاجرپذیر  اننفر یکی از شهرست 7957مهاجرت خالص است. بنابراین شهرستان لنجان با 

نفر یکی از  6395استان بوده است، همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و1-3)جداول  های مهاجرپذیر استان بوده است انشهرست

محل اقامت خود را شهرستان  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 26765از مجموع 

 8/6نفر ) 1812درصد( در نقاط شهری شهرستان و  2/93نفر ) 24953اند،  لنجان انتخاب نموده

-3ول ااند )جد ید انتخاب کردهجابجا شده و محل سکونت جد  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.136-3و 135

نفر  26765 دهد، از مجموع بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند،  محل اقامت خود را شهرستان لنجان انتخاب نموده 1395تا  1390های  مهاجری که طی سال

درصد( نقاط  0/13نفر ) 3474درصد( نقاط شهری و  6/86نفر ) 23184 محل اقامت قبلی

 (.135-3تایی بوده است )جدول روس

نفر  21787 اند، نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 23184 از مجموع

درصد( به نقاط روستایی  0/6نفر ) 1397درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و  0/94)

 (.135-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

نفر  3066 اند، نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 3474 همچنین از مجموع

درصد( به سایر نقاط روستایی  7/11نفر ) 408درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و  3/88)

 (.135-3)جدول  اند ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر لنجان شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -135-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر لنجانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -136-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال      
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب محل اقامت فعلی  -59-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 

 

 
لنجان برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -60-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 
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در دو توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب جابجایی  -61-3نمودار 

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 

نفر  10216از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش واردشدگان به شهرستان لنجان از سایر شهرستان

نفر  1278درصد( و  2/23نفر ) 2374درصد(،  2/50نفر ) 5127آباد با  اصفهان، فالورجان و نجف

های  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 8460ند و از ا درصد( بوده 5/12)

 .(138-3و  137-3جداول )اند  خوزستان، چهارمحال و بختیاری و تهران بوده

شدگان از شهرستان لنجان عمدتاً به شهرستان اصفهان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان  نفر خارج 6759که از مجموع  طوری اند به کرده و استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت

درصد به شهرستان  4/7درصد به شهرستان اصفهان،  9/63درون استانی شهرستان لنجان، 

های  درصد( به سایر شهرستان 8/21درصد به شهرستان مبارکه و بقیه ) 9/6 مه،شهر و می شاهین

درصد به استان  7/24شدگان برون استانی،  نفر خارج 3966اند و از مجموع  استان مهاجرت کرده

 استان خوزستان )شهرستان اهواز(، درصد به 3/12چهارمحال و بختیاری )شهرستان شهرکرد(، 

ها وارد و ساکن  درصد به سایر استان 7/50درصد به استان تهران )شهرستان تهران( و بقیه  3/12

 .(138-3و  137-3جداول )اند  شده
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طی دوره  لنجانمهاجران درون استانی واردشده به و خارج شده از شهرستان  -17-3جدول 

 1390-95زمانی 

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

 1390-95 زمانی

 
 .1395  عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری    
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در دو دوره مهاجران واردشده به شهرستان لنجان برحسب سن و جنس  -139-3جدول 

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 

 درصد 5/3کاهش با ساله  10-44های سنی  دهد که گروه نشان می (140-3و  139-3)جداول 

 6/16اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  6/70نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

اغلب مهاجران  کنند یعنی های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان لنجان ساله  39-25

 های سنی جوان هستند.  در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع مردان  در هر دو دوره در اغلب گروهلنجان همچنین در شهرستان 

نسبت به دوره  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 20-34های سنی  است اما در گروه

عامل اشتغال و ازدواج موجب  توان گفت دو می قبل نسبت جنسی به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده تفاوت
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در  برحسب سن و جنس لنجانمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -140-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 برحسب علت مهاجرت در دوره زمانیشده به شهرستان لنجان مهاجران وارد -141-3جدول 

90-1385 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 3/54، بعد از پیروی از خانوار )1390ماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرش

درصد(  1/17) تر دسترسی به مسکن مناسب، لنجانها در شهرستان  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

درصد( ذکر شده است. همچنین در مورد مردان و زنان بعد از پیروی از خانوار )  8/5)تحصیل و 

درصد( به  1/8و  0/26تر )به ترتیب  درصد(، دستیابی به مسکن مناسب 3/74و  7/34به ترتیب 

هاجران واردشده به مناطق . علت مهاجرت مترین علت مهاجرت بیان شده است عنوان مهم

است، ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از نیز همانند کل شهرستان  لنجانشهری شهرستان 

درصد( و  7/18تر ) ترین علت مهاجرت، دستیابی به مسکن مناسب درصد(، مهم 1/56خانوار )

 (.141-3)جدول درصد( اعالم شده است  6/12انجام یا پایان خدمت وظیفه )
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 ی در شهرستان مبارکهمهاجرتجریان  -3-22

نفر در شهرستان مبارکه، محل سکونت خود را  14603، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  5070اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده0/40نفر ) 5846اند و  درصد( وارد شهرستان شده 7/34)

درصد( داخل  2/25نفر ) 3678همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  8/0نفر ) 120درصد( خارج شهرستان و  9/33نفر ) 4950شهرستان، 

 فرستهای مهاجر نفر یکی از شهرستان -896مهاجرت خالص است. بنابراین شهرستان مبارکه با 

نفر یکی از  1408که این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  استان بوده است، در حالی

 (.2-3 و1-3)جداول  های مهاجرپذیر استان بوده است انشهرست

محل اقامت خود را شهرستان مبارکه  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 8757از مجموع 

درصد(  2/14نفر ) 1247درصد( در نقاط شهری شهرستان و  8/85نفر ) 7510اند،  انتخاب نموده

و 142-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  در نقاط روستایی شهرستان

3-143.) 

نفر مهاجری  8757دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

اند، محل  محل اقامت خود را شهرستان مبارکه انتخاب نموده 1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  5/19نفر ) 1711درصد( نقاط شهری و  0/79نفر ) 6916اقامت قبلی 

 (.142-3است )جدول 

 0/91نفر ) 6296اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 6916از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی  0/9نفر ) 620درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.142-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

نفر  1110اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 1711همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  1/35نفر ) 601ر( و درصد( به شهر )مهاجران روستا به شه 9/64)

 (.142-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر مبارکه شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -142-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

 
 .1395و  1390 های نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری عمومی      

 

محل  نیبرحسب آخر مبارکهمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -143-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال     
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان مبارکه برحسب محل اقامت فعلی  -62-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 

 

 
مبارکه برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -63-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  2938از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان مبارکه از سایر شهرستان

درصد(  9/15نفر ) 466درصد( و  7/16نفر ) 491درصد(،  3/43نفر ) 1273فالورجان و لنجان با 

های خوزستان،  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 2011اند و از  بوده

 .(145-3و  144-3جداول )اند  چهارمحال و بختیاری و فارس بوده

شدگان از شهرستان مبارکه عمدتاً به شهرستان اصفهان  دهد، خارج میهمچنین این بررسی نشان 

شدگان  نفر خارج 4366که از مجموع  طوری اند به و استان چهارمحال وبختیاری مهاجرت کرده

درصد به شهرستان  5/11ان، درصد به شهرستان اصفه 3/67درون استانی شهرستان مبارکه، 

های استان  درصد( به سایر شهرستان 7/16ن و بقیه )درصد به شهرستان فالورجا 5/4 لنجان،

درصد به استان  8/15شدگان برون استانی،  نفر خارج 1480اند و از مجموع  مهاجرت کرده

 به استان تهران )شهرستان تهران(،درصد  2/13چهارمحال و بختیاری )شهرستان شهرکرد(، 

ها وارد و  درصد به سایر استان 9/59درصد به استان خوزستان )شهرستان اهواز( و بقیه  1/11

 .(145-3و  144-3جداول )اند  ساکن شده
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طی  به و خارج شده از شهرستان مبارکهمهاجران درون استانی واردشده  -144-3جدول 

 1390-95دوره زمانی 

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

 1390-95 زمانی دوره

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

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

درصد  4با کاهش ساله  20-44های سنی  دهد که گروه نشان می (147-3و  146-3)جداول 

 2/16اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  6/57نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب مهاجران  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان مبارکه ساله  34-25

 های سنی جوان هستند.  در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع مردان  در هر دو دوره در اغلب گروهمبارکه همچنین در شهرستان 

نسبت به دوره  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 20-29های سنی  است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج  می قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده موجب تفاوت
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در  برحسب سن و جنس مبارکهمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -147-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
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 برحسب علت مهاجرت در دوره زمانی شده به شهرستان مبارکهمهاجران وارد -148-3جدول 

90-1385 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 9/54، بعد از پیروی از خانوار )1390بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد(  6/13تر ) ها در شهرستان مبارکه، دستیابی به مسکن مناسب درصد(، علت بیشتر مهاجرت

همچنین در مورد مردان و زنان بعد از پیروی از خانوار )  ذکر شده است.درصد(  8/5و تحصیل )

درصد( به  0/5و  7/21تر )به ترتیب  به مسکن مناسب تیابیسدرصد(، د 7/79و  6/31به ترتیب 

. علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق ترین علت مهاجرت بیان شده است عنوان مهم

 (.148-3شهرستان مبارکه نیز همانند کل شهرستان است )جدول  و مناطق روستایی شهری
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 ی در شهرستان نایینمهاجرتجریان  -3-23

نفر در شهرستان نایین، محل سکونت خود را  5127، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  2016اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده 0/50نفر ) 2566اند و  درصد( وارد شهرستان شده 3/39)

درصد( داخل  5/10نفر ) 540همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  7/0نفر ) 36درصد( خارج شهرستان و  6/38نفر ) 1980شهرستان، 

های مهاجرفرست  اننفر یکی از شهرست -586مهاجرت خالص شهرستان نایین با است. بنابراین 

نفر یکی از   -170استان بوده است، همچنین این شهرستان در دوره قبل نیز با خالص مهاجرت 

 (.2-3 و1-3)جداول  های مهاجرفرست استان بوده است انشهرست

محل اقامت خود را شهرستان نایین  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 2561از مجموع 

درصد( در  2/35نفر ) 902درصد( در نقاط شهری شهرستان و  8/64نفر ) 1659اند،  انتخاب نموده

-3و  149-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  نقاط روستایی شهرستان

150.) 

نفر مهاجری  2561دهد، از مجموع  سب منشاء شهری یا روستایی نشان میبررسی مهاجران بر ح

اند، محل  محل اقامت خود را شهرستان نایین انتخاب نموده 1395تا  1390های  که طی سال

درصد( نقاط روستایی بوده  5/13نفر ) 345درصد( نقاط شهری و  9/84نفر ) 2175اقامت قبلی 

 (.149-3است )جدول 

 1/63نفر ) 1373اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 2175از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی 9/36نفر ) 802درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.149-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 5/72نفر ) 250اند،  روستا اعالم کرده نفر که محل اقامت قبلی خود را 345همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  5/27نفر ) 95درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.149-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر نایین شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -149-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی در  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر نایینمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -150-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری      
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نایین برحسب محل اقامت فعلی  -65-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

 
 

 
در نایین برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -66-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

نفر واردشدگان  846از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان نایین از سایر شهرستان

 1/5نفر ) 43درصد( و  7/5نفر ) 48درصد(،  3/69نفر ) 586شهر و میمه و اردستان با  شاهین

های تهران،  تعداد از استان ترین ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 1134اند و از  درصد( بوده

 .(152-3و 151-3جداول )اند  یزد و قم بوده

شدگان از شهرستان نایین عمدتاً به شهرستان اصفهان  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون استانی  نفر خارج 1331که از مجموع  طوری اند به و استان یزد مهاجرت کرده

 6/3 درصد به شهرستان خور و بیابانک، 7/4به شهرستان اصفهان، درصد  3/69شهرستان نایین، 

اند و  های استان مهاجرت کرده درصد( به سایر شهرستان 4/22درصد به شهرستان کاشان و بقیه )

درصد به استان یزد )شهرستان اردکان(،  9/31شدگان برون استانی،  نفر خارج 1235از مجموع 

درصد به استان قم )شهرستان قم( و بقیه  0/6 تان تهران(،به استان تهران )شهرسدرصد  1/27

 .(152-3و 151-3جداول )اند  ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 0/35
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طی دوره به و خارج شده از شهرستان نایین مهاجران درون استانی واردشده  -151-3جدول 

 1390-95زمانی 

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

 1390-95 زمانی

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

 1390-95و  1385-90زمانی 

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

 درصد 2/8با کاهش ساله  15-44های سنی  دهد که گروه نشان می (154-3و  153-3)جداول 

 7/12اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  7/63نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب مهاجران  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان نایین ساله  34-25

 های سنی جوان هستند.  در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع مردان  در هر دو دوره در اغلب گروهنایین همچنین در شهرستان 

نسبت به دوره  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 25-39های سنی  است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج  می قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. ت شدههای جنسی در امر مهاجر موجب تفاوت
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در  برحسب سن و جنس نایینمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -154-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

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

90-1385 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 8/41، بعد از پیروی از خانوار )1390بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 8/9)تحصیل درصد( و  3/10) جستجوی کارها در شهرستان نایین،  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

درصد(،  4/21درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار )

درصد(  0/10درصد(، تحصیل ) 8/66درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 6/16) جستجوی کار

اند. علت مهاجرت مهاجران واردشده به  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده را به عنوان مهم

ی شهرستان نایین نیز همانند کل شهرستان است ولی در مناطق روستایی بعد از مناطق شهر

 3/14تر ) دستیابی به مسکن مناسبترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 0/48پیروی از خانوار )

 (.155-3اعالم شده است )جدول  درصد( 5/9پایان خدمت وظیفه )انجام یا درصد( و 
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 نجف آبادی در شهرستان مهاجرتجریان  -3-24

نفر در شهرستان نجف آباد، محل سکونت  26724، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

 12624اند. از این تعداد،  خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده5/46نفر ) 12436اند و  درصد( وارد شهرستان شده 2/47نفر )

درصد( داخل  6/5نفر ) 1506همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  7/0نفر ) 188درصد( خارج شهرستان و  5/46نفر ) 12436شهرستان، 

 و نه مهاجرفرست، نه مهاجرپذیر بوده صفرمهاجرت خالص است. بنابراین شهرستان نجف آباد با 

های  اننفر یکی از شهرست 7749که این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  در حالی

 (.2-3 و1-3)جداول  مهاجرپذیر استان بوده است

محل اقامت خود را شهرستان نجف  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 14288از مجموع 

 5/8نفر ) 1220درصد( در نقاط شهری شهرستان و  5/91نفر )13068اند،  آباد انتخاب نموده

-3ول ااند )جد محل سکونت جدید انتخاب کرده جابجا شده و  درصد( در نقاط روستایی شهرستان

 (.157-3و  156

نفر  14288دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

امت خود را شهرستان نجف آباد انتخاب محل اق 1395تا  1390های  مهاجری که طی سال

درصد(  6/19نفر ) 2807درصد( نقاط شهری و  0/78نفر ) 11135اند، محل اقامت قبلی  نموده

 (.156-3نقاط روستایی بوده است )جدول 

نفر  10284اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 11135از مجموع 

درصد( به نقاط روستایی 6/7نفر ) 851درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و  4/92)

 (.156-3)جدول  اند )مهاجران شهر به روستا( وارد و ساکن شده

نفر  2463اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 2807همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  1/12نفر ) 344( و درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر 8/87)

 .(156-3اند )جدول  ا به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر نجف آباد شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -156-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

 
 .1395و  1390 های نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری عمومی      

 

محل  نیبرحسب آخر نجف آبادمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -157-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال     
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نجف آباد برحسب محل اقامت  -68-3نمودار 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی فعلی 

 
 

 
نجف آباد برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -69-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  6742از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

ان، های اصفه ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان نجف آباد از سایر شهرستان

 2/9نفر ) 622درصد( و  4/13نفر ) 903درصد(،  7/34نفر ) 2342تیران و کرون و فریدونشهر با 

های  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 5694اند و از  درصد( بوده

 (.159-3و  158-3جداول اند ) خوزستان، چهارمحال و بختیاری و تهران بوده

شدگان از شهرستان نجف آباد عمدتاً به شهرستان  دهد، خارج بررسی نشان میهمچنین این 

شدگان درون  نفر خارج 7423که از مجموع  طوری اند به اصفهان و استان تهران مهاجرت کرده

 درصد به شهرستان لنجان، 2/17ان، درصد به شهرستان اصفه 7/45استانی شهرستان نجف آباد، 

های استان  درصد( به سایر شهرستان 1/28شهر و میمه و بقیه ) ندرصد به شهرستان شاهی 0/9

درصد به استان تهران  9/21شدگان برون استانی،  نفر خارج 5013اند و از مجموع  مهاجرت کرده

 6/10 حال و بختیاری )شهرستان شهرکرد(،درصد به استان چهارم 1/13)شهرستان تهران(، 

ها وارد و ساکن  درصد به سایر استان 4/54ز( و بقیه درصد به استان خوزستان )شهرستان اهوا

 .(159-3و  158-3جداول )اند  شده
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طی و خارج شده از شهرستان نجف آباد مهاجران درون استانی واردشده به  -158-3جدول 

 1390-95دوره زمانی 

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

 1390-95 زمانی دوره

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

 1390-95و  1385-90زمانی 

 
 .1395و  1390 های نفوس و مسکن سالمأخذ : نتایج سرشماری عمومی    
 

 درصد 7/5با کاهش ساله  15-39های سنی  دهد که گروه نشان می (161-3و  160-3)جداول 

 2/14اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  2/61نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان نجف آباد ساله  34-20

 های سنی جوان هستند.  مهاجران در گروه

های سنی نسبت جنسی به نفع  روهدر هر دو دوره در اغلب گنجف آباد همچنین در شهرستان 

نسبت به  90-95های سنی جوان( در دوره  ساله )گروه 20-34های سنی  مردان است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و  می دوره قبل نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده ازدواج موجب تفاوت
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 برحسب سن و جنس نجف آبادمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -161-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی 

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

 1385-90 زمانی

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   

 

 7/45، بعد از پیروی از خانوار )1390بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد( و دستیابی به  9/18ها در شهرستان نجف آباد، تحصیل ) درصد(، علت بیشتر مهاجرت

بعد از پیروی از و زنان مردان  همچنین در مورددرصد( ذکر شده است.  6/11تر ) مسکن مناسب

( به عنوان درصد 6/14و  7/22به ترتیب درصد(، تحصیل ) 1/68و  0/26به ترتیب  خانوار )

علت مهاجرت مهاجران واردشده به مناطق شهری  بیان شده است.ترین علت مهاجرت  مهم

ستان است ولی در مناطق روستایی بعد از پیروی از شهرستان نجف آباد نیز همانند کل شهر

درصد( و  7/16)تر  دستیابی به مسکن مناسبترین علت مهاجرت،  درصد(، مهم 3/51خانوار )

 (.162-3درصد( اعالم شده است )جدول  2/9) تحصیل
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 ی در شهرستان نطنزمهاجرتجریان  -3-25

نفر در شهرستان نطنز، محل سکونت خود را  4774، مجموعاً 1390-95های  در فاصله سال   

نفر  2360اند. از این تعداد،  ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده

اند.  درصد( از شهرستان خارج شده2/41نفر ) 1967اند و  درصد( وارد شهرستان شده 4/49)

درصد( داخل  3/9فر )ن 445همچنین در آخرین جابجایی انجام شده، محل اقامت قبلی 

درصد( خارج از کشور بوده  9/1نفر ) 90درصد( خارج شهرستان و  5/47نفر ) 2270شهرستان، 

 پذیرهای مهاجر نفر یکی از شهرستان 303مهاجرت خالص است. بنابراین شهرستان نطنز با 

کی از نفر ی  -182که این شهرستان در دوره قبل با خالص مهاجرت  استان بوده است، در حالی

 (.2-3 و1-3)جداول  های مهاجرفرست استان بوده است انشهرست

محل اقامت خود را شهرستان نطنز  1390-95های  نفر مهاجری که طی سال 2807از مجموع 

درصد( در  0/26نفر ) 730درصد( در نقاط شهری شهرستان و  0/74نفر ) 2077اند،  انتخاب نموده

-3و  163-3ول ااند )جد ونت جدید انتخاب کردهجابجا شده و محل سک  نقاط روستایی شهرستان

164.) 

نفر مهاجری  2807دهد، از مجموع  بررسی مهاجران بر حسب منشاء شهری یا روستایی نشان می

ل اند، مح محل اقامت خود را شهرستان نطنز انتخاب نموده 1395تا  1390های  که طی سال

ستایی بوده درصد( نقاط رو 6/12نفر )353درصد( نقاط شهری و  1/84نفر ) 2362اقامت قبلی 

 (.163-3است )جدول 

 4/74نفر ) 1757اند،  نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعالم کرده 2362از مجموع 

روستایی  درصد( به نقاط6/25نفر ) 605درصد( به سایر شهرها )مهاجران شهر به شهر( و 

 (.163-3اند )جدول  ر به روستا( وارد و ساکن شده)مهاجران شه

 0/83نفر ) 293اند،  نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعالم کرده 353همچنین از مجموع 

درصد( به سایر نقاط روستایی  0/17نفر ) 60درصد( به شهر )مهاجران روستا به شهر( و 

 (.163-3اند )جدول  رد و ساکن شدها به روستا( وا)مهاجران روست
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 مقصد و منشأ اساس بر نطنز شهرستان واردشده به مهاجران وضعیت -163-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  مهاجرت

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

 

محل  نیبرحسب آخر نطنزمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -164-3جدول 

 1390-95و  1385-90در دو دوره زمانی  یو فعل یاقامت قبل

 
 .1395و  1390 های أخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالم   
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توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان نطنز برحسب محل اقامت فعلی  -71-3نمودار 

 1390-95و  1385-90دوره زمانی در دو 
 
 

 
در نطنز برحسب منشأ مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران واردشده به شهرستان -72-3نمودار 

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

 1390-95و  1385-90دوره زمانی 

 

نفر واردشدگان  699از مجموع ، 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های اصفهان،  ترین تعداد از شهرستان های استان، بیش به شهرستان نطنز از سایر شهرستان

درصد(  5/16نفر ) 115درصد( و  7/22نفر ) 159درصد(،  2/27نفر ) 190کاشان و اردستان با 

های تهران، سیستان  ترین تعداد از استان ها بیش نفر واردشدگان از سایر استان 1571اند و از  بوده

 (166-3و  165-3جداول اند ) و بلوچستان و خوزستان بوده

شدگان از شهرستان نطنز عمدتاً به شهرستان کاشان و  دهد، خارج همچنین این بررسی نشان می

شدگان درون استانی  نفر خارج 944وع که از مجم طوری اند به استان تهران مهاجرت کرده

درصد  0/7 درصد به شهرستان اصفهان، 3/26ن، درصد به شهرستان کاشا 7/44شهرستان نطنز، 

های استان مهاجرت  درصد( به سایر شهرستان 0/22شهر و میمه و بقیه ) به شهرستان شاهین

به استان تهران  درصد 0/45شدگان برون استانی،  نفر خارج 1023اند و از مجموع  کرده

درصد به استان البرز )شهرستان  3/6 درصد به استان قم )شهرستان قم(، 2/9)شهرستان تهران(، 

 (.166-3و  165-3جداول اند ) ها وارد و ساکن شده درصد به سایر استان 5/39کرج( و بقیه 
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دوره طی به و خارج شده از شهرستان نطنز  مهاجران درون استانی واردشده -165-3جدول 

 1390-95زمانی 

 
 .1395  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  
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 دوره نطنز طی شهرستان از شده خارج و به واردشده استانی برون مهاجران -166-3جدول 

 1390-95 زمانی

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

 1390-95و  90-1385

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

 

 درصد 7/8با کاهش ساله  20-39های سنی  دهد که گروه نشان می (168-3و  167-3)جداول 

 6/15اند و  را به خود اختصاص داده 90-95درصد از مهاجران دوره  9/49نسبت به دوره قبل 

های سنی  توان گفت که گروه اند. با استفاده از این مقادیر می سال بوده 10درصد از مهاجرین زیر 

کنند یعنی اغلب مهاجران  های دیگر مهاجرت می بیشتر از گروهدر شهرستان نطنز ساله  34-25

 تند. های سنی جوان هس در گروه

به نفع مردان های سنی نسبت جنسی  در هر دو دوره در اغلب گروهنطنز همچنین در شهرستان 

نسبت به دوره قبل  90-95سنی جوان( در دوره   ساله )گروه 25-29سنی   است اما در گروه

توان گفت دو عامل اشتغال و ازدواج موجب  می نسبت جنسی تغییر کرده و به نفع زنان شده است.

 اند. های جنسی در امر مهاجرت شده تفاوت
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در  برحسب سن و جنس نطنزمهاجران واردشده به شهرستان توزیع نسبی  -168-3جدول 

 1390-95و  1385-90دو دوره زمانی 

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

90-1385 

 
 .1390  مأخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال   
 

 6/49، بعد از پیروی از خانوار )1390بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

جستجوی کار درصد( و  6/13) جستجوی کارها در شهرستان نطنز،  درصد(، علت بیشتر مهاجرت

 2/24درصد( ذکر شده است. این در حالی است که مردان بعد از پیروی از خانوار ) 5/8) بهتر

 7/3درصد(، تحصیل ) 9/80درصد( و زنان بعد از پیروی از خانوار ) 6/22)جستجوی کار درصد(، 

اند. علت مهاجرت مهاجران واردشده  ترین علت مهاجرت خود بیان نموده درصد( را به عنوان مهم

-3)جدول  نطنز نیز همانند کل شهرستان است شهرستانو مناطق روستایی به مناطق شهری 

169.) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

                            

 و پیشنهادات گیری نتیجه خالصه،                       
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 خالصه -4-1

های فرهنگی، هنری  استان اصفهان به دليل وجود شرايط اقليمی مناسب، برخورداری از جاذبه   

طور کلی  )آهن و فوالد( و بههای بزرگ در صنايع سنگين  و تاريخی، تأسيس و گسترش کارخانه

گانه کشاورزی، صنعت و خدمات، مهاجران  های سه بودن پتانسيل باالی اشتغال در بخشدارا

يگر مناطق کشور را به سوی خود جذب نموده و افزايش جمعيت آن عالوه بر رشد بسياری از د

استانی نيز تأثير پذيرفته است، اگرچه اين فرايند خود به تبع  های بين طبيعی، از جريان مهاجرت

-4)نمودار  با نوساناتی نيز همراه بوده است های اخير تحوالت اقتصادی، اجتماعی و سياسی دهه

1). 

 

 سهم عوامل مؤثر بر افزايش جمعيت استان -1-4ر نمودا

نظر از عوامل و داليلی که آن را  استمرار اين جريان مهاجرتی صرف  طور کلی بايد گفت که به

ايجاد و يا تشديد کرده باشند خود دارای تبعات سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زيست 

گذاری  محيطی بر اين استان بوده که با توجه به جوان بودن اکثريت مهاجران، ضرورت سياست

مدت و بلندمدت در راستای پاسخگويی به نيازهای برخاسته از چنين ساختار جمعيتی را  کوتاه
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ريزی  که بدون برنامه صورتی در نظران، اقدام به مهاجرت سازد. زيرا بنا به عقيده صاحب مطرح می

های سرزمين مبداء  و صرفاً به منظور احتراز از شرايط نامطلوب زندگی و کمبودها و نارسايی

 -های روستا های داخلی خصوصاً مهاجرت يرد )که اين امر در مورد بسياری از مهاجرتصورت گ

گرداند و پيامدهای  بحران می باشد( همواره جامعه مقصد را دچار آسيب و نهايتاً شهری صادق می

تواند به  اقتصادی و جمعيتی اين امر )گذشته از تبعات اجتماعی، فرهنگی و زيست محيطی( می

طور کلی افزايش تقاضا برای امکانات معيشتی،  درآمد سرانه، افزايش بيکاری و بهصورت کاهش 

ريزی متناسب و کارآمد  آموزشی، بهداشتی و رفاهی در اين استان آشکار گردد. بنابراين برنامه

مسئوالن برای ايجاد و گسترش تأسيسات زيربنايی به منظور تأمين نيازهای مذکور قبل از هر 

رسی روند مهاجرت و شناسايی ثأثيرات آن بر حجم، ترکيب و توزيع جغرافيايی چيز مستلزم بر

های آتی  گيری روند مذکور در دهه های گذشته و نيز پيش بينی و پی ساکنين اين استان در دهه

های فردی و اجتماعی مهاجران در  باشد، که اين فرايند جمعيتی با توجه به برخی از ويژگی می

 ررسی قرار گرفته است.تحقيق حاضر مورد ب

استانی  1340طور کلی تحقيقات پيشين حاکی از آن است که استان اصفهان تا قبل از دهه  به

کاريابی و کسب درآمد به  مهاجرفرست بوده و بخش قابل توجهی از نيروی فعال آن به منظور

که ای  گونه  به ،اند کرده های تهران و خوزستان و نيز برخی از کشورهای عربی مهاجرت می استان

ها  درصد از جمعيت اين استان را متولدين ديگر استان 1/2تنها  1345اساس آمار رسمی تا سال بر

های متعدد و  به دليل تأسيس صنايع و کارخانه 1345-55های  اما طی سال اند. داده تشکيل می

فهان شده و های اشتغال جديد، مهاجرين بسياری از ديگر مناطق کشور وارد اص ايجاد فرصت

درصد برخوردار  3/3بدين ترتيب جمعيت آن در دهه مذکور از نرخ رشدی ساالنه معادل با 

های اصالحات ارضی و شروع جريان  اين در حالی است که به دنبال اجرای برنامه است.گرديده 

درصد افزايش  63درصد به  4/51شهری، ميزان شهرنشينی استان نيز از -های روستا مهاجرت

  (.2-4)نمودار  ه استيافت
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اين جمعيت  داده که  نفر را در خود جای  5120850استان اصفهان جمعيتی برابر با  1395در سال 

برخوردار بوده و همانند  1390درصد نسبت به جمعيت سال  97/0از نرخ رشد ساالنه معادل با 

 های ديگر )و نيز خارج های قبل، يکی از عوامل اين افزايش جمعيت ورود مهاجران از استان دوره

به سوی مناطق شهری  ،ها درصد مهاجرت 89بيش از در اين دوره از کشور( به استان بوده است. 

های شهرگرا در درون استان يکی از  استان صورت گرفته که اين امر عالوه بر جريان مهاجرت

درصد افزايش داده است.  88را به  1395عواملی بوده که ضريب شهرنشينی استان در سال 

 (. 2-4)نمودار 

 

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

گيری روند تحوالت ايجاد شده در ساختار جمعيتی استان گويای آن است که در  طور کلی پی به

اين دوره با وجود کاهش ميزان خالص مهاجرت مثبت به استان نسبت به دوره قبل، بنا به 

نظر از عامل تبعيت از  گزارش واردشدگان و با توجه به ساختار جمعيتی آنان، عوامل شغلی )صرف

از  1395شده، ضمن آن که مهاجرانی که تا سال  ترين علت مهاجرت محسوب می مهمخانوار( 

رسد که  بوده و به نظر میاقتصادی در سن فعاليت  اکثراًاند  ديگر مناطق کشور وارد استان شده

 انگيزه اصلی اين افراد از اقدام به مهاجرت جذب در بازار کار بوده است.
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ساله بيشترين سهم از جمعيت  15-34نظريه تودارو زنان همچنين در اين دوره بر خالف 

 (.3-4)نمودار  اند. مهاجران واردشده به استان را به خود اختصاص داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 گيری نتيجه -4-2

ای است که با زمان، فرهنگ و شرايط اقتصادی در ارتباط است.  مهاجرت پديده پيچيده   

های متناسب با انتظارات مردم و بدون تغيير نيروهای بوجود  ها و برنامه مهاجرت بدون سياست

گذاران  ريزان و سياست گردد. در اين زمينه، برنامه آورنده آن به سادگی متوقف يا معکوس نمی

 از اين انتقال باشند. ناشیه پيامدهای جمعيتی و منابع انسانی بايد متوج

به ترتيب از واردشده به استان اصفهان بيشترين تعداد مهاجر های تحقيق حاضر،  اساس يافتهبر   

و بدين ترتيب حرکت  بوده است فارسو  تهرانهای خوزستان، چهارمحال و بختياری،  استان

های مذکور به سوی اصفهان و از اصفهان به سوی استان تهران در  جمعيت همواره از استان

مبنی بر معکوس بودن رابطه  1شود که نظريه راونشتاين جريان بوده است. بنابراين مالحظه می

                                                           
1
 Rovenstein. 
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و  های جمعيتی صادق نبوده بين شدت مهاجرت و فاصله بين مبداء و مقصد در اين حرکت

سبتاً زياد در نرغم مسافت  )علی 1355-95های  مهاجران واردشده از استان خوزستان طی سال

به اصفهان را به خود های همجوار( همواره بيشترين سهم از کل واردشدگان  مقايسه با استان

های  اند. اما نظر به اين که بيشترين تعداد مهاجران خارج شده از اصفهان طی سال اختصاص داده

توان گفت که استان اصفهان  اند، بنابراين می همواره تهران را به عنوان مقصد برگزيده 95-1355

های اخير از سويی نيروی  طی دهه ،يافتگی بر اساس ديدگاه وابستگی و با توجه به ميزان توسعه

 های کمتر برخوردار را به سوی خود جذب نموده و از سوی ديگر بخش قابل توجهی از کار استان

 تر تهران گسيل داشته است. يافته نيروی فعال خود را به سوی استان توسعه

توان گفت که ساختار جمعيتی مهاجرين واردشده و نحوه بازتوزيع آنان در  طور کلی می به   

مناطق شهری و روستايی استان به ميزان زيادی تابع تحوالت سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

های  های فوق در ويژگی و به تعبيری تغييرات ايجاد شده در زمينه های اخير بوده کشور در دهه

جمعيتی )حجم، ترکيب و توزيع( مهاجرين انعکاس يافته است. به عنوان مثال بررسی برخی از 

های  های فردی و اجتماعی مهاجران )مانند بعد خانوار( و نيز علت مهاجرت آنان طی سال ويژگی

اند و  الً شمار زنانی که با انگيزه ادامه تحصيل مهاجرت نمودهحاکی از آن است که مث 95-1365

اند به  کرده يا زنانی که به صورت انفرادی مهاجرت نموده و در خانوارهای تک نفره زندگی می

ميزان قابل توجهی افزايش يافته، که اين امر بيانگر تحوالت فرهنگی و اجتماعی روی داده در 

 باشد.  دهه اخير می سه

های  استانی( مهاجرت های درون دهه اخير )خصوصاً حرکتسه های  در مجموع اکثر مهاجرت   

شهرگرا بوده که تعداد بسياری از آنها نيز از مبادی روستايی صورت گرفته است. اگرچه 

طور  های فردی و اجتماعی مهاجرين )مانند انگيزه تحصيل و يا تغيير شرايط زيست( و به ويژگی

های جمعيتی از اهميت  های فرهنگی، قومی و دينی در فرايند حرکت و تفاوتکلی تضادها 

اشتغال و   گردد که های تحقيق چنين استنباط می ای برخوردارند، اما با بررسی اجمالی يافته ويژه

های مذکور  ها در بسياری از مهاجرت ترين مؤلفه به عنوان يکی از مهم  عوامل اقتصادی ظاهرا
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از طريق بهبود   دانيم معکوس سازی روند مذکور صرفاً که می ست. بنابراين با آنتأثير داشته ا

يابی عميق کمبودها و  رسد که با ريشه نمايد اما به نظر می وضع اشتغال امری بعيد و ممتنع می

های منجر  طور کلی شناسايی موانع و محدوديت های کشاورزی و به ها در زمينه فعاليت نارسايی

گيری از منابع موجود در  توان با تکيه بر امکانات محلی و بهره تصادی روستاها، میبه رکود اق

ها تدوين نمود.  هايی را حداقل در جهت تعديل جريان اينگونه مهاجرت مناطق روستايی، برنامه

ها )به لحاظ ايجاد  زيرا آنگاه که درآمد سرانه خانوارهای روستايی با در نظر گرفتن افزايش هزينه

...( نتواند ماندن و زندگی در روستا را توجيه و  رفاهی، سترش تأسيسات آموزشی، درمانیو گ

نمايد، بديهی است که برخی اقدامات انجام شده در جهت توسعه روستاها )مانند ايجاد شبکه 

گذاران  های ارتباطی و مخابرات( تأثيراتی برخالف اهداف اوليه سياست ها و يا گسترش سيستم راه

توانند به عنوان عوامل برانگيزنده در جهت تشويق و ترغيب بيشتر روستاييان  ی نهاده و میبر جا

به مهاجرت به سوی مناطق شهری عمل نمايند. چنانچه اين مکانيزم در مورد بسياری از 

 روستاهای استان روی داده است.

روستاهای استان در جانبه پديده مهاجرفرستی  بنابر آن چه گذشت تحليل و ارزيابی عميق و همه

های اخير و ارائه راهکارهای مناسب جهت تعديل روند مذکور در گرو شناسايی رابطه بين  دهه

يافتگی روستاها )در کليه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعيتی(  توسعه مهاجرت و ميزان

کامل و جامع در  بوده و تحقق اين امر نيز قبل از هر چيز مستلزم دسترسی به آمار و اطالعات

ها و  های توسعه )از جمله ساختار جمعيتی، ميزان باسوادی، شبکه راه ارتباط با کليه شاخص

 باشد. برخورداری روستاها از امکانات  بهداشتی، درمانی  و رفاهی و...( می

 

  پيشنهادات -4-3

دليل خالءهای توان گفت که اگرچه مسأله اشتغال و عوامل اقتصادی به  اختصار می به ( 1   

ها از  از جمله کاهش بارندگی در چند سال اخير( در بررسی مهاجرت) موجود در توليد روستايی

اهميت بااليی برخوردارند، اما تعميم اين عوامل به تمامی اين تحرکات جمعيتی تلقی 
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يشرفته انتخاب و ترجيح شيوه زندگی پ  ترين شکل به ای است که مهاجرت را در ساده انگارانه ساده

دهد. از اين رو بررسی  و مرفه شهری در مقابل زندگی سنتی و عقب مانده روستايی تقليل می

های  استانی )خصوصاً مهاجرت های درون پديده مهاجرت و نيز کنترل و مديريت جريان مهاجرت

شهری( مستلزم نگرشی فراتر از چارچوب نيازهای معيشتی و رفاهی بوده و غور و بررسی -روستا

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طلب  ای را با توجه به جنبه جانبه  يق و همهعم

نمايد. بنابراين انجام تحقيقاتی با هدف سنجش شدت مهاجرت و رابطه آن با ميزان  می

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  يافتگی روستاهای استان با در نظر گرفتن کليه شاخص توسعه

های متناسب با شرايط هر منطقه مهاجرفرست در استان  منظور تدوين برنامهو جمعيتی توسعه به 

 گردد. پيشنهاد می

های اخير  کل استان در دههاقتصادی ( افزايش روزافزون تعداد افراد واقع در سن فعاليت 2 

های تحقيق هدف اصلی اکثريت مهاجران وارد شده به استان نيز  که بنا بر يافته )عالوه بر آن

های اشتغال متناسب و  ناپذير ايجاد و گسترش فرصت ل شغلی بوده است(، ضرورت اجتنابعوام

سازد. اما بايستی  هماهنگ با اين روند تصاعدی عرضه نيروی کار را بيش از پيش آشکار می

هرگونه اقدام عملی در جهت تحقق اين امر در درجه اول مستلزم فراهم ساختن  توجه نمود که 

قتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به عبارتی برطرف نمودن موانع و بسترهای مناسب ا

 باشد. های موجود در اين زمينه می محدوديت

ها به تفکيک  های صورت گرفته پيرامون جريانات مهاجرتی درون شهرستان با توجه به بررسی( 3

گردد  می های مهاجرفرست، پيشنهاد های شهر به شهر و روستا به شهر و شناسايی کانون مهاجرت

های اقتصادی در استان همچون توزيع اعتبارات، تسهيالت بانکی و  گزاری سياست

زايی روستايی با اولويت تثبيت جمعيت در  گذاری و توسعه و اشتغال های سرمايه گيری جهت

 های ياد شده انجام گيرد. کانون

توليد و رصد آمارهای  نظورهای مهاجرتی به م برای ثبت دادهالزم های الکترونيکی  زيرساخت( 4

 ايجاد گردد.های اجرايی الزم برای قوانين موجود در مورد ثبت مهاجرت  و پشتوانهمهاجرت 
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( در آخر الزم است به اين نکته اشاره گردد که اگرچه انجام برخی تغييرات در مراحل اجرای 5

های مختلف بنا بر مقتضيات زمانی و مکانی امری ضروری و در برخی موارد  دوره در سرشماری

آوری و  ی در ارائه تعاريف و نيز نحوه جمعدرپ یپباشد، اما اعمال تغييرات  ناپذير می اجتناب

های مربوط به مهاجران )اعم از واردشدگان و يا خارج شدگان(، امر مقايسه و تطبيق  پردازش داده

های گوناگون را مشکل و در برخی موارد  گيری روند مهاجرت از جنبه جمعيتی و پیهای  ويژگی

آوری اطالعات مربوط به مهاجران  های جمع غير ممکن ساخته است. لذا ايجاد هماهنگی در شيوه

هايی که محقق به منظور دستيابی به اين اطالعات با آنها  و نيز برطرف نمودن موانع و محدوديت

تر روند مهاجرتی استان در  تر و جامع گيری دقيق تواند موجبات مطالعه و پی د میباش مواجه می

 تحقيقات آتی را فراهم نمايد.
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 منابع و مآخذ

با  1345-85های  مرادپور، افسانه؛ بررسی روند تحوالت جمعيت استان اصفهان طی سال -
 1390تأکيد بر مهاجرت؛ 

سطح شهرستان بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران؛ مهاجرت های داخلی کشور در  -
 .1393؛ 1390عمومی نفوس و مسکن 

(. پژوهش در مهاجرت استان اصفهان 1363استان اصفهان ) سازمان برنامه و بودجه  -
.4، معاونت آمار و انفورماتيک، نشریه شماره  1335-55های  دوره

ها  علوم انسانی دانشگاهزنجانی، حبيب اله؛ مهاجرت؛ تهران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب  -
 .1380)سمت(؛ 

 (. نظریه وضع مهاجرت در ایران. تهران.1366زنجانی، حبيب اهلل ) -

 .1371ارات اشراقی؛ تششناسی؛ ان شيخی، محمدتقی؛ تحليل و کاربرد جمعيت -

مصطفی سرمدی، (. مهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه. 1382تودارو، مایکل )  -
 رد. تهران: مؤسسه کار و تأمين اجتماعی.ف پروین رئيسی

(. شهرنشينی در ایران. تهران: 1363حساميان فرخ، گيتی اعتماد و محمد رضا حائری ) -
 انتشارات آگاه.

 ر تاریخ شهر و شهرنشينی در ایران. تهران: آبی.ب  ای (. مقدمه1365زاده، حسين ) سلطان -

نامه دکترای  در شهر تهران. پایان(. تحرک اجتماعی و مهاجرت 1378پور، شهال ) کاظمی -
 دانشگاه تهران. شناسی. جامعه

(. توسعه نابرابر و مهاجرت، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعيت شناسی. 1378کالته، محمد ) -
 تهران.

 (. نظریات مهاجرت. شيراز: انتشارات نوید.1368زاده، عبدالعلی ) لهسایی -

اجتماعی و جمعيتی مؤثر بر -اقتصادی توسعههای  (. بررسی شاخص1380محمود ) مشفق، -
نامه کارشناسی ارشد  ، پایان1365-75های ایران در دهه  مهاجرت از مناطق روستایی استان

شناسی دانشگاه تهران. جمعيت

شناسی شهر تهران: شرکت سهامی انتشار. (. جامعه1379ممتاز، فریده ) -
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