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 پیشگفتار

یكی از عوامل اصلی و تعيين كننده در رشد جمعيت شهرها و گسترش شهرنشينی  مهاجرت در كنار زاد و ولد و مرگ و مير

توان گفت كه شود میمیانتقال تاریخی خود به طور نسبی تثبيت  باشد. با توجه به آن كه باروری پس از طی كردن دورهمی

 شود.تر میتر و با اهميتدهی به شهرها و گسترش شهرنشينی با مرور زمان پررنگنقش عامل مهاجرت در شكل

 های داخلی كشور از نيمههای گذشته حاكی از آن است كه الگوی مهاجرتاز دیگر سو نتایج به دست آمده از سرشماری

این  تغيير كرده است. علت وقوع« شهر به شهر»های به مهاجرت« روستا به شهر»های تا كنون، از مهاجرت 1370دوم دهه 

پدیده گسترش شهرنشينی، افزایش تعداد شهرها و افزایش جمعيت ساكن در نقاط شهری و كوچك شدن بخش روستایی 

مدتاً در ميان نقاط شهری اتفاق های جمعيت عاین شرایط، جابجایی توان انتظار داشت كه دردر كشور بوده است. طبيعتاً می

 بيفتد.

، شناخت دقيقی «مهاجرت»و « شهرنشينی»ی این مطالب حاكی از آن است كه برای شناخت بهتر و بيشتر از دو پدیده

یا مهاجران خارج شده از تردید، شناخت دقيق مهاجران وارد شده به هر شهر واز مهاجرتهای بين شهری ضروری است. بدون

اندازه و كالبد فيزیكی این مهاجران، پيش نيازی ضروری برای فهم تغييرات جمعيت، تغييرات و مقصد و مسيرهای  آن، و مبدأ

 های شهری است.و جغرافيایی شهر و تهيه و تدوین برنامه ریزی



 

 

رگی برای ای، گام بزبرای مهاجران دوره« شهر محل اقامت قبلی»ی اطالع برای اولين بار با تهيه 1395در سرشماری 

یكایك شهرهای كشور تعداد توان برای این اطالع، می های مربوط به شهر، برداشته شد. با اتكا برشناخت بهتر مهاجرت

های فردی و گيری كرده و آنها را بر حسب مبدأ و مقصد مهاجرت و نيز ویژگیاندازه مهاجران وارد شده و خارج شده را

های این تغيير، در واقع پيشرفت بزرگی است چرا كه در تمام سرشماری و تحليل قرار داد. بندی، بررسیاجتماعی، مورد دسته

های شهری و تنها در سطح جغرافيایی شهرستان ) به همراه تفكيك بخش« محل اقامت قبلی»ی كشور، اطالع گذشته

یا آبادی فراهم نبود. اصالح  یی شهرروستایی آن( وجود داشت و امكان شناخت مبدأ و مقصد مهاجرت در سطح نقاط جغرافيا

سازد كه شهرهای مبدأ و مقصد مهاجرت شناسایی شوند و راه به سوی این امكان را فراهم میاین سرشماری انجام شده در 

ی كشور، فراهم های گذشتهها در سرشماریهای بسيار ارزشمندی هموار شود كه تا كنون امكان دستيابی به آنشناخت

ی مهاجرتی تهيه كرد كه شامل اطالعات جامعی یك شناسنامهیك از شهرهای كشور به صورت مستقل توان برای هرنبود. می

یا از یك از شهرهای كشور وارد شده پرسش هایی مانند این كه: چه تعداد مهاجر به هر از مهاجران مربوط به آن شهر باشد.

یك ت و مهاجرت چه تأثيری بر رشد جمعيت آن شهر دارد؟ مهاجران اند؟ خالص مهاجرت هر شهر چقدر اسآن خارج شده

این مهاجران از نظر صفات گوناگون فردی، اجتماعی و هایاند؟ ویژگییا به كدام شهرها رفتهشهر، از كدام شهرها آمده و

 1395عات سرشماری یك از آنها بر اساس اطالتوان به هراینك می هستند كههای بسيار مهمی اقتصادی چيست؟ پرسش

ای در تحقيقات مهاجرت گشوده شده است و گزارش حاضر به عنوان اولين گام توان گفت افق جدید و گستردهپاسخ داد. می

 شود.این ظرفيت جدید ارائه میبرداری ازبرای بهره

هستند. منظور از  دو محصول اصلی این گزارش« ماتریس مهاجرتی شهرهای كشور»و « ی مهاجرتی شهرهانامهتراز»

ای بين تعداد مهاجران وارد شده و مهاجران خارج شده از هر شهر انجام داده جدولی است كه موازنه« ی مهاجرتترازنامه»

توان تعداد مهاجران وارد شده و این جدول می كند. بر اساسیك از شهرها تعيين میو تعداد خالص مهاجران را برای هر

، تعداد مهاجران خارج شده و ميزان مهاجرت به خارج، و تعداد و ميزان خالص مهاجرت را برای ميزان مهاجرت به داخل

ای بوده و در فرایند پيش یاد شده از زمره اطالعات كاربردی و پایه اطالعات هریك از شهرهای كشور محاسبه كرد. كليه

 بينی جمعيت شهرها مشاركت مستقيم دارد.

 آن كمك به و است جغرافيایی مناطق ميان جمعيتی مبادالت و مهاجرت تحليل برایی مهم ابزار مهاجرتی ماتریس

 جمعيت چقدر یاو  داده دست از جمعيت چقدر مهاجرت فرایند طی در جغرافيایی یناحيه یانقطه  هر كرد تعيين توانمی

 الگوی ابزار این با. اندآمده نواحی كدام از شده وارد جمعيت و اندرفته كجا به شده خارج جمعيت. است آورده دست به مهاجر

 برای ابزار ایناز  كنون تا و شودمی شناخته جغرافيایی یناحيه هر جمعيتی یستانده – داده و مهاجرت مبدأ و مقصد مسير،

 ماتریسی «شهرها مهاجرت ماتریس» .است شده استفاده گذشته هایسرشماری در شهرستانی و استانی هایمهاجرت  تحليل

 مقصد) فعلی اقامت محل شهرهای آن هایستون و( مهاجرت مبدأ) قبلی اقامت محل شهرهای آن سطرهای كه است

 تغيير را خود اقامت محل گذشته سال پنج طی در كه است مهاجرانی جمعيت آن، در شده توزیع جمعيت و( مهاجرت



 

 

بر اساس این ماتریس مبادالت جمعيتی هر یك از شهرهای كشور با دیگر شهرها، بخش روستایی و خارج از كشور  .اندداده

 شود.به طور كامل شناخته می

های زمانی مهاجرت در این گزارش همچنين مهاجران وارد شده و خارج شده از هریك از شهرهای كشور به تفكيك دوره

های زمانی مهاجرت اند. بر اساس دورههای منتخب فردی و اجتماعی و اقتصادی بررسی شدهو نيز به تفكيك برخی از ویژگی

ی مهاجرت برای هر یك از شهرهای كشور دست یافت. های ساالنهتوان روند زمانی مهاجرت را بررسی كرد و به ميزانمی

 سازد.يت هریك از شهرها را روشن میبررسی مهاجران وارد شده و خارج شده از شهرها نيز اثر مهاجرت بر كيفيت جمع

ای هستند های مهاجرتی جداول بسيار بزرگ و گستردهنامه و ماتریسشود از آنجا كه جداول ترازدر پایان خاطر نشان می

ی آماری ممكن نبود، از این رو جداول اصلی این گزارش بر روی و چاپ آنها به صورت مكتوب و در ابعاد متداول یك نشریه

های آن همچنين از طریق درگاه ملی آمار یابد. این گزارش و پيوستوح فشرده كه پيوست این گزارش است انتشار مییك ل

 دردسترس عموم قرار خواهد گرفت. 

، ها مریم پوررضاانورخانم كارشناسان گروه سرشماری دفتر جمعيت، نيروی كار و سرشماری مركز آمار ایراننشریه توسط این 

و قدردانی بهناز سرخيل، سودابه زبرجد و آقای داود عباسی تهيه و تنظيم شده است كه بدینوسيله از زحمات ایشان تشكر 

 شود.می

ریزان جمعيتی، اجتماعی و اقتصادی هموار به اميد آن كه تهيه این مجموعه مسير پژوهش را برای مطالعه محققان و برنامه 

سازد.

 

 کار و سرشماریدفتر جمعیت، نیروی 

 گروه سرشماری
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 به كار رفته در نشریههای و شاخصمفاهيم  ،تعاریف

 

 شهر )نقطه شهری(

 وزیران شهر شناخته شود و دارای شهرداری باشند.منظور از شهر، هر یك از نقاط جغرافيایی است كه براساس مصوبه هيات 

 

 آبادی )نقطه روستایي( 

ای است واقع در یك دهستان، با محدوده ثبتی یا عرفی مستقل و خارج از محدوده شهرها یا آبادی دیگر كه به دليل وجود فعاليت آبادی محدوده

شود و شامل اراضی خاصی است. آبادی یك نقطه جغرافيایی محسوب میانسان در تمام یا بخشی از آن، قابل تشخيص و معموالً دارای نام 

كشاورزی و یا غير كشاورزی و اماكن محل فعاليت یا سكونت انسان است. آبادی ممكن است یك ده، یك مزرعه، یك مكان، یك معدن و امثال 

 باشد.آن 

 

 مهاجر

 1395تا  1390های كه شهر یا آبادی محل اقامت خود را در فاصله سالای  آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساكن، گروهی و مؤسسه

 شوند.اند، مهاجر شناخته میتغيير داده

 

 محل اقامت قبلي

و  استان، شهرستانبه هر شهر یا آبادی، قبل از مهاجرت است.  1395تا  1390های منظور آخرین اقامتگاه معمولی مهاجران وارد شده طی سال

 شود.قبلی بر اساس محدوده فعلی تقسيمات كشوری تعيين میشهر محل اقامت 

 

 خالص مهاجران داخلي

 ی خاص با مهاجران خارج شده از آن منطقه.به یك منطقه از داخل كشورعبارت است از تفاضل مهاجران وارد شده 

خالص مهاجران داخلی = مهاجران وارد شده از داخل كشور −  مهاجران خارج شده
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 مهاجرانعمومي خالص 

ی مهاجران وارد شتده به یك منطقه )شتامل مهاجران وارد شتده از داخل و خارج كشتور و مهاجران با مبدأ اظهار     عبارت استت از تفاضتل كليه  

 نشده( با مهاجران خارج شده از آن منطقه.

خالص عمومی مهاجران = − كليه مهاجران وارد شده   مهاجران خارج شده

 

 باسواد

ای را بخوانند و بنویسند خواه مدرك رسمی داشته یا نداشته باشند، باسواد محسوب   توانند به فارسی یا هر زبان دیگری متن ساده  میافرادی كه 

 آیند.شوند.  همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان نهضت سوادآموزی نيز باسواد به حساب میمی

 

 در حال تحصیل

سوب می   فردی در حال  صيل مح شد          شود كه طبق برنامه تح شغول با صيل م سالمی ایران به تح شور جمهوری ا سمی ك طالب . های آموزش ر

های علميه، ستتوادآموزان نهضتتت ستتوادآموزی و افرادی كه در خارج از كشتتور به تحصتتيل اشتتتغال دارند، نيز در حال تحصتتيل محستتوب  حوزه

 .شوندمی

 

 ها و تحصیالت عاليدوره 

 ISCED97های تحصيلی طبقه بندی بين المللی سطوح آموزشی و رشته 6و  5سطوح ها و مدارك تحصيلی مربوط به آنها كه مطابق هكليه دور

 هتتای ختتارج فوق دیپلم، ليستتتتانس، فوق ليستتتتانس، دكترای عمومی و تخصتتتصتتتی و دوره                     هتتا و متتداركبوده و شتتتتامتتل دوره  

 باشد.( علوم دینی می4)سطح 

 

 کار

شود و هدف آن توليد كاال یا       كار، آن دسته از فعاليت  ست كه به منظور كسب درآمد )نقدی یا غيرنقدی( انجام  های اقتصادی )فكری یا بدنی( ا

 ارایه خدمت باشد.  

 شود:افراد زیر نيز به عنوان مصادیق كار محسوب میفعاليت 

كنند )كاركنان فاميلی  افرادی كه بدون دریافت مزد در كستتب و كار یكی از اعضتتای خانوار خود كه با وی نستتبت خویشتتاوندی دارند كار می  -

 بدون مزد(.

 افرادی كه در حال انجام خدمت وظيفه هستند. -

 كنند.شود و از این بابت مزد وحقوق دریافت میان محسوب میافرادی كه خدمت در بسيج شغل آن -

شگری،        - سكونت كارهای خدماتی یا توليدی نظير قاليبافی، خياطی، آرای سود نقدی یا غيرنقدی در محل  سب درامد یا  افرادی كه به منظور ك

 دهند.جام میتایپ، تدریس خصوصی، تعمير وسایل برقی، نگهداری از كودك یا فرد سالخورده و ... ان
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بافی، حصتتتيربافی، خياطی و ... برای مصتتترف خود یا خانوار خود       هایی نظير قاليبافی، گليم   افرادی كه برای توليد كاالهای با دوام به فعاليت         -

 مشغول هستند.

 افرادی كه در حال ساختن، بازسازی یا تعمير اساسی منزل خود هستند. -

دهند،  كارآموز، در محل فعاليت اقتصتادی مشتغول فعاليت هستتند و كاری در ارتباط با فعاليت محل كارآموزی انجام می   افرادی كه به عنوان  -

 یعنی به طور مستقيم در توليد كاال یا خدمت سهيم هستند، اعم از آن كه مزد یا حقوق دریافت كنند یا مزد و حقوق دریافت نكنند.

 كشاورزی مانند زراعت، باغداری، دامداری، ماهيگيری و... مشغول به كار هستند. هایزنان یا مردانی كه در فعاليت -

 

 شاغل

روز پيش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یك ساعت كار كرده، هر چند در شغل معمول       7فردی كه مطابق با تعریف كار و مصادیق آن در   

 آیند:راد دارای شرایط زیر نيز شاغل به حساب میشود. عالوه بر این، افخود كار نكرده باشد، شاغل محسوب می

در صورتی كه   این گونه افراد، اند.روز پيش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یك ساعت كار نكرده    7افرادی كه دارای شغلی هستند ولی در    -

 .باید كسب و كارآنان تداوم داشته باشد مزد وحقوق بگير هستند باید پيوند رسمی شغلی داشته باشند و در صورتی كه خوداشتغال هستند

شاورزی برای خود كار می افرادی كه در فعاليت - شان در    های ك صلی بودن كار شماری كار     7كنند و به دليل ف سر روز پيش از مراجعه مأمور 

 اند.نكرده

 اند.سركار خود نرفتهروز پيش از مراجعه مأمور سرشماری  7افرادی كه به دليل نوبتی بودن كارشان در  -

صيلی گرفته     - سيه تح سازمان محل كار خود بور ستند و به این دليل در     افرادی كه از  صيل ه شغول به تح روز پيش از مراجعه مأمور  7اند و م

 اند.سرشماری كار نكرده

 اند.رشماری سركار خود نرفتهروز پيش از مراجعه مأمور س 7افرادی كه به دليل مرخصی، تعطيالت، بيماری و مسافرت و ... در  -

ستگاه    - سازمانی یا خرابی د شين افرادی كه به دالیلی نظير تغييرات موقت  سركار       ها و ما سفارش كار به طور موقت  شتری یا  شتن م آالت، ندا

 اند.نرفته

 اند ولی پيوند رسمی شغلی دارند.افرادی كه از كار خود معلق شده -

 

 بیكار

اند در صورت داشتن دو شرط زیر اند و دارای شغلی نيز نبودهش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یك ساعت كار نكردهروز پي 7افرادی كه در  

 شوند.بيكار محسوب می

روز گذشته برای جستجوی كار، اقدامات مشخصی را نظير ثبت نام یا پيگيری در مؤسسات كاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس با  30در 

 های استخدامی و ... انجام داده باشند.ی آگهین، مطالعهكارفرمایا

 روز آینده آمادگی شروع كار را داشته باشند. 7روز گذشته و  7روزه شامل  15 آماده به كار باشند، یعنی طی یك دوره

 اند:همچنين افراد زیر بيكار محسوب شده
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ان كاری مهيا شده و قرار است در آینده به آن كار مشغول شوند و نيز آماده به كار   در انتظار شروع كار جدید هستند، یعنی برای آن  افرادی كه  -

 )طبق تعریف( هستند.

ستند. منظور از     افرادی كه  - شغل قبلی و نيز آماده به كار )طبق تعریف( ه شت به  شغل قبلی  »در انتظار بازگ شت به  ست  « در انتظار بازگ این ا

 برد.دالیلی كار خود را از دست داده و پيوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود بسر میكه فرد قبالً دارای كار بوده و به 
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 1395تا  1390های بررسی مهاجرت بين شهرهای كشور طی سال

 

 های كشورخالص مهاجرت شهر .1.1

و نيز خالص  1395تا  1390های مهاجرتی وارد شده و خارج شده از هر یك از شهرهای كشور در طی سالهای جریان

ارائه شده است. از آنجا كه اطالعی )جداول اصلی، پيوست(  1مهاجرت هریك از شهرهای كشور در این دوره در جدول شماره 

ذا مهاجران وارد شده از خارج و نيز مهاجرانی كه منشأ داخلی یا خارجی تاز مهاجران خارج شده از كشور در دست نيست، ل

خالص مهاجرت در این جدول تنها تفاوت و اند خالص مهاجرت شهرهای كشور منظور نشدهی نيست در محاسبهآنها مشخص 

 دهد.مهاجران وارد شده به شهرها از داخل كشور و مهاجران خارج شده از آنها را نمایش می

 ف ارائه شده است. مهاجرتی شهرهای مركز استان در جدول الی ، تراز نامه1ی بر اساس اطالعات جدول شماره

مطابق اطالعات جدول الف، شهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم آباد، اراك، اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد )با همين 

مهاجرت داخلی در جهت كاهش های اند. در این شهرها برایند جریانترتيب ( دارای خالص مهاجرت داخلی كمتر از صفر بوده

عمل كرده است. وجود كالن شهرهایی مانند اصفهان و تهران در این گروه قابل تأمل و حاكی از تغيير  جمعيت این شهرها

 مهاجرتی این شهرها نسبت به گذشته است.های در جریان

در سایر مراكز استان )به جز كرمان( خالص مهاجرت داخلی عددی مثبت است. در ميان آنها شهرهای كرج، رشت، شيراز، 

 اند.هزار نفر( را داشته 20)با همين ترتيب(  بزرگترین خالص مهاجرت داخلی )بيشتر از  سمنان و قم
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 1390 – 95مراكز استان كشور: داخلی  انمهاجران وارد شده و خارج شده و خالص مهاجر - جدول الف

 مراكز استان

 وارد شدهمهاجران 
مهاجران خارج 

 شده

خالص 

مهاجران 

 كل داخلی

داخل از 

 كشور

از خارج 

 كشور

اظهار 

 نشده

 8407- 31283 15 155 22876 23046 اراك

 10345 19275 27 105 29620 29752 اردبيل

 10577 21446 81 331 32023 32435 اروميه

 22926- 102770 172 4472 79844 84488 اصفهان

 8037- 58080 88 539 50043 50670 اهواز

 3280 11080 8 63 14360 14431 ایالم

 62- 18000 113 69 17938 18120 بجنورد

 14816 35616 20 514 50432 50966 بندرعباس

 4106 16968 90 749 21074 21913 بوشهر

 3477 17159 23 57 20636 20716 بيرجند

 28370- 72060 359 456 43690 44505 تبریز

 3690- 369288 1752 37646 365598 404996 تهران

 14602- 30153 8 40 15551 15599 آبادخرم 

 33423 16723 23 373 50146 50542 رشت

 6930- 31977 108 87 25047 25242 زاهدان

 10260 14615 19 161 24875 25055 زنجان

 584- 16035 29 141 15451 15621 یسار

 21033 9678 40 107 30711 30858 سمنان

 7232 25767 10 414 32999 33423 سنندج

 8415 14605 31 92 23020 23143 شهركرد

 27394 72309 159 3352 99703 103214 شيراز

 15402- 38044 14 341 22642 22997 قزوین

 20846 43240 249 6212 64086 70547 قم

 0 25027 124 508 25027 25659 كرمان

 49036 86569 134 3264 135605 139003 كرج

 1989 46750 75 367 48739 49181 كرمانشاه

 2457 20950 48 287 23407 23742 گرگان

 15524 113997 212 7193 129521 136926 مشهد

 11279 25812 47 204 37091 37342 همدان

 1558 14818 3 146 16376 16525 یاسوج

 15597 21690 45 595 37287 37927 یزد
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 1390 - 95خالص مهاجران داخلی مراكز استان كشور:  .1نمودار 

 

 

از مبادی داخل كشور به ترتيب  ی مركز استانورودی به شهرهاهای بزرگترین جریانمراكز استانهای كشور، ی در مجموعه

خروجی های بزرگترین جریان نفر( بوده است. 129521نفر( و مشهد ) 135605نفر(، كرج ) 365598متوجه شهرهای تهران )

 نفر( بوده است. 102770نفر( و اصفهان ) 113997نفر(، مشهد ) 369288نيز به ترتيب مربوط به شهرهای تهران )

 4472نفر(، اصفهان ) 6212نفر(، قم ) 7193نفر(، مشهد ) 37646)به ترتيب( شهرهای تهران ) مراكز استانی در مجموعه

مهاجران وارد باشند. می ترین مقصد مهاجران وارد شده از خارج كشورنفر( اصلی 3264نفر( و كرج ) 3352نفر(، شيراز )

درصد از كل جریان  3/5شهرهای مشهد و اصفهان درصد و در  8/8درصد و در شهر قم  3/9در شهر تهران شده از خارج، 

مهم توجه داشت كه این اعداد فقط نمایانگر آن دسته ی باید به این نكته اند.مهاجران ورودی به این شهرها را تشكيل داده

این گروه و البته اند زمانی مورد بحث مستقيماً از خارج كشور به این شهرها وارد شدهی از مهاجران هستند كه طی دوره

 دهند.می از خارج آمده را تشكيلاز كل مهاجران ای فقط زیر مجموعه
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 1395تا 1390ی كشور طی سال های مبادالت جمعيتی شهرها .1.2

شهرهای دیگر و همين  پيوست نشریه( مبادالت جمعيتی هریك از شهرهای كشور با، 2جدول ماتریس مهاجرت شهرها )

 1390های كند كه مهاجرانی كه طی سالمی د. این ماتریس به طور دقيق مشخصدهمی طور با بخش روستایی را نمایش

و مهاجران اند از كدام شهرها )یا مناطق روستایی یا خارج از كشور( آمده اند،وارد هریك از شهرهای كشور شده 1395تا 

یك از شهرها نيز از این  ده به هرهمچنين تعداد مهاجران وارد شده و خارج ش اند.خارج شده نيز عازم كدام شهرها بوده

از آنجا كه این  مهاجرتی هریك از شهرهای كشور را بر اساس آن تنظيم نمود. یتوان تراز نامهمی جدول در دسترس است و

اطالعات ی كند، بحث تفصيلی در مورد كليهمی ماتریس اطالعات مفصلی در مورد مبدأ، مقصد و مسير مهاجران شهری فراهم

از این ماتریس برای شهرهای مركز استان تحت عنوان جدول ای ماتریس بسيار گسترده خواهد بود. از این رو خالصهاین 

 ارائه شده است. )جداول اصلی، پيوست نشریه( 3شماره 

د در ادامه مبادالت جمعيتی كالن شهرهای كشور )شهرهای با جمعيت بيشتر از  یك ميليون نفر( با سایر مناطق كشور مور

در این بررسی  مشابه برای سایر شهرهای كشور نيز ممكن است.های گيرد. بدیهی است كه بررسیمی بررسی اجمالی قرار

كدام از این یا مقصد مهاجران هر  ترین رتبه را در ميان شهرهای مبدأبه منظور رعایت اجمال و اختصار، ده شهری كه باال

برای گروهی از مهاجران، با آن كه  اند.و سایر شهرها دریك طبقه تجميع شده به تفكيك بيان شدهاند داشته ها شهركالن 

اما نام شهر مبدأ حركت آنان مشخص نيست. این گروه از  اند،مشخص است مهاجرت خود را از نقاط شهری كشور آغاز كرده

در بررسی  اند.ر ارائه شدهسرجمع مهاجران وارد شده از نقاط شهری كشو ذیل جداگانه دری مهاجران نيز در یك طبقه

از آنجا كه از تعداد مهاجران خارج  اند.خارج از كشور نيز به تفكيك بيان شدهی مبادی مهاجرت، مناطق روستایی و حوزه

شده از كشور اطالعی در دست نيست، مقصد مهاجران خارج شده از هریك از شهرهای مورد بررسی فقط یكی از شهرهای 

 باشد.می تاییكشور و یا مناطق روس
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 1395تا  1390مبادالت جمعيتی شهر تهران در سال های  .1.3

 19/83از این تعداد، مبدأ  اند.نفر از مهاجران به شتتهر تهران وارد شتتده 404996تعداد  1395تا  1390های در طی ستتال

 43/0درصد خارج از كشور بوده و مبدأ حركت    3/9 درصد مناطق روستایی و   09/7 درصد از مهاجران نقاط شهری كشور،   

 درصد از مهاجران نيز اظهار نشده بوده است.

 98/2رصد(، اصفهان )  د 60/5فراوانی نسبی، شهرهای كرج )   نزولیمبدأ حركت مهاجران وارد شده به شهر تهران به ترتيب   

درصد(، شيراز    81/1درصد(، كرمانشاه )   85/1درصد(، قم )  93/1درصد(، اهواز )  01/2درصد(، اراك )  70/2درصد(، مشهد )  

 ،درصد از مهاجران وارد شده   75/57همچنين درصد( بوده است.    46/1درصد( و اسالمشهر )    58/1درصد(، تبریز )  73/1) 

 درصد از مهاجران نيز نامشخص بوده است. 78/1ن آمده و نام شهر مبدأ حركت برای از سایر شهرهای كشور به تهرا

 

 

 1390 – 95مهاجران وارد شده به شهر تهران برحسب مبدأ مهاجرت:  -جدول ب 

 درصد تعداد شرح

 100.00 404996 جمع کل

 83.19 336896 نقاط شهری

 5.60 22677 كرج

 2.98 12081 اصفهان

 2.70 10920 مشهد

 2.01 8142 اراك

 1.93 7811 اهواز

 1.85 7487 قم

 1.81 7344 كرمانشاه

 1.73 7025 شيراز

 1.58 6388 تبریز

 1.46 5924 اسالمشهر

 57.75 233878 سایر شهرها

 1.78 7219 اظهار نشده شهر محل اقامت قبلی

 7.09 28702 نقاط روستایي

 9.30 37646 خارج از کشور

 0.00 0 نشده داخل کشوراظهار 

 0.43 1752 اظهار نشده
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شده     369288در طی این دوره زمانی، تعداد  ساكن  شور   اند.نفر از مهاجران تهران را ترك كرده و در یكی از نقاط داخل ك

صد   شور بوده و       44/87از این تعداد مق شهری ك صد یكی از نقاط  ستایی را به عنو    56/12در صد نيز یكی از نقاط رو ان در

 اند.مقصد خود انتخاب كرده

شهر تهران به ترتيب       شده از  صد حركت مهاجران خارج  شهرهای كرج )    نزولیمق سبی،  صد(، پردیس   69/11فراوانی ن در

، درصد(  97/1درصد(، رشت )   38/2درصد(، قم )  57/2درصد(، مشهد )   79/2درصد(، شهریار )   18/4درصد(، پرند )  68/4)

درصد از مهاجران   60/51همچنين درصد( بوده است.    81/1درصد( و پاكدشت )   88/1سمنان ) درصد(،   89/1اسالمشهر )  

 اند.شده از تهران به سایر شهرهای كشور مهاجرت كردهخارج 

 

 1390 – 95مهاجران خارج شده از شهر تهران برحسب مقصد مهاجرت:  -جدول پ 

 درصد تعداد شرح

 100.00 369288 جمع کل

 87.44 322918 نقاط شهری

 11.69 43153 كرج

 4.68 17299 پردیس

 4.18 15422 پرند

 2.79 10302 شهریار

 2.57 9494 مشهد

 2.38 8806 قم

 1.97 7268 رشت

 1.89 6993 اسالمشهر

 1.88 6925 سمنان

 1.81 6695 پاكدشت

 51.60 190561 سایر شهرها

 12.56 46370 نقاط روستایي
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 1395تا  1390مبادالت جمعيتی شهر مشهد در سال های  .1.4

 23/81از این تعداد، مبدأ  اند.وارد شتده  مشتهد نفر از مهاجران به شتهر   136926تعداد  1395تا  1390های در طی ستال 

شور،       شهری ك صد از مهاجران نقاط  صد  36/13در ستایی در صد   25/5و  مناطق رو شور در بوده و مبدأ حركت  خارج از ك

 درصد از مهاجران نيز اظهار نشده بوده است. 15/0

 80/3) زاهداندرصد(،  93/6)  تهرانهرهای تفراوانی نسبی، ش نزولیبه ترتيب  مشهدمبدأ حركت مهاجران وارد شده به شهر 

     تربت جامدرصد(،  58/2)  بجنورددرصد(،  71/2)  بيرجنددرصد(،  57/3)  تربت حيدریهدرصد(،  74/3) قوچان درصد(، 

درصد  25/48درصد( بوده است. همچنين  02/2)  سبزواردرصد( و  22/2) مركاشدرصد(،  41/2)  نيشابوردرصد(،  51/2) 

درصد از مهاجران نيز  48/0آمده و نام شهر مبدأ حركت برای  مشهداز سایر شهرهای كشور به  ،از مهاجران وارد شده

 نامشخص بوده است.

 

 1390 – 95مهاجران وارد شده به شهر مشهد برحسب مبدأ مهاجرت:  -جدول ت 

 درصد تعداد شرح

 100.00 136926 جمع کل

 81.23 111229 نقاط شهری

 6.93 9494 تهران

 3.80 5198 زاهدان

 3.74 5127 قوچان

 3.57 4886 تربت حيدریه

 2.71 3716 بيرجند

 2.58 3536 بجنورد

 2.51 3436 تربت جام

 2.41 3304 نيشابور

 2.22 3037 كاشمر

 2.02 2769 سبزوار

 48.25 66065 سایر شهرها

 0.48 661 اظهار نشده شهر محل اقامت قبلي

 13.36 18292 نقاط روستایي

 5.25 7193 خارج از کشور

 0.00 0 اظهار نشده داخل کشور

 0.15 212 اظهار نشده



 1390-95ترازنامه و ماتریس مهاجرتی شهرهای ایران                                                                                                             22

 

 

 اند.را ترك كرده و در یكی از نقاط داخل كشور ساكن شده     مشهد نفر از مهاجران  113997در طی این دوره زمانی، تعداد 

صد   شور بوده و      58/70از این تعداد مق شهری ك صد یكی از نقاط  ستایی را به عنوان     42/29در صد نيز یكی از نقاط رو در

 اند.مقصد خود انتخاب كرده

 گلبهاردرصد(،  58/9)  تهرانرهای تشهفراوانی نسبی،  نزولیبه ترتيب  شهدتمهاجران خارج شده از شهر تتمقصد حركت م

 كاشمردرصد(،  08/2)  بجنورددرصد(،  11/2) زوارتتسبدرصد(،  64/2)  نيشابوردرصد(،  70/2) رجندتتبيدرصد(،  28/8) 

 89/36درصد( بوده است. همچنين  36/1)  كرجدرصد( و  56/1)  زاهداندرصد(،  61/1)  تربت حيدریهدرصد(،  77/1) 

 اند.به سایر شهرهای كشور مهاجرت كرده مشهدران خارج شده از درصد از مهاج

 

 1390 – 95مهاجران خارج شده از شهر مشهد برحسب مقصد مهاجرت:  -جدول ث 

 درصد تعداد شرح

 100.00 113997 جمع کل

 70.58 80462 نقاط شهری

 9.58 10920 تهران

 8.28 9441 گلبهار

 2.70 3075 بيرجند

 2.64 3013 نيشابور

 2.11 2406 سبزوار

 2.08 2373 بجنورد

 1.77 2022 كاشمر

 1.61 1832 تربت حيدریه

 1.56 1781 زاهدان

 1.36 1551 كرج

 36.89 42048 سایر شهرها

 29.42 33535 نقاط روستایي
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 1395تا  1390مبادالت جمعيتی شهر اصفهان در سال های  .1.5

سال  شهر   84488 تعداد 1395تا  1390های در طی  صفهان نفر از مهاجران به  شده  ا  15/82از این تعداد، مبدأ  اند.وارد 

شور،       شهری ك صد از مهاجران نقاط  ستایی و     35/12در صد مناطق رو شور بوده و مبدأ حركت     29/5در صد خارج از ك در

 درصد از مهاجران نيز اظهار نشده بوده است. 20/0

شهر    شده به  صفهان  مبدأ حركت مهاجران وارد  شهرهای    نزولیب تتتتبه ترتيا سبی،  صد(،   70/6)  تهرانفراوانی ن         اهوازدر

  شتتتهرضتتتادرصتتتد(،  46/2)  شتتتاهين شتتتهردرصتتتد(،  72/2)  نجف آباد(، ددرصتتت 36/3)  شتتتهركرددرصتتتد(،  54/3) 

درصد( بوده   54/1)  داراندرصد( و   85/1)  شيراز درصد(،   96/1)  فوالدشهر درصد(،   15/2)  مينی شهر خدرصد(،  23/2) 

صفهان از سایر شهرهای كشور به     ،درصد از مهاجران وارد شده   99/52است. همچنين   آمده و نام شهر مبدأ حركت برای   ا

 درصد از مهاجران نيز نامشخص بوده است. 65/0

 

 1390 – 95مهاجران وارد شده به شهر اصفهان برحسب مبدأ مهاجرت:  -جدول ج 

 

 درصد تعداد شرح

 100.00 84488 جمع کل

 82.15 69411 نقاط شهری

 6.70 5658 تهران

 3.54 2990 اهواز

 3.36 2842 شهركرد

 2.72 2296 نجف آباد

 2.46 2077 شاهين شهر

 2.23 1884 شهرضا

 2.15 1820 خمينی شهر

 1.96 1655 فوالدشهر

 1.85 1562 شيراز

 1.54 1305 داران

 52.99 44773 سایر شهرها

 0.65 549 اظهار نشده شهر محل اقامت قبلی

 12.35 10433 نقاط روستایي

 5.29 4472 خارج از کشور

 0.00 0 اظهار نشده داخل کشور

 0.20 172 نشدهاظهار 
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 اند.را ترك كرده و در یكی از نقاط داخل كشور ساكن شده اصفهاننفر از مهاجران  102770در طی این دوره زمانی، تعداد 

صد   شور بوده و       61/89از این تعداد مق شهری ك صد یكی از نقاط  ستایی را به عنوان     39/10در صد نيز یكی از نقاط رو در

 اند.مقصد خود انتخاب كرده

  شتتتاهين شتتتهرفراوانی نستتتبی، شتتتهرهای  نزولیبه ترتيب  اصتتتفهانمقصتتتد حركت مهاجران خارج شتتتده از شتتتهر  

تان   درصتتتد(،  76/11)  تهراندرصتتتد(، 84/11)  هارستتت   شتتتهركرددرصتتتد(،  94/3)  فوالدشتتتهردرصتتتد(،  94/6)  ب

صد(،  57/2)  صد(،   55/2)  خورزوقدر صد(،   04/2)  یزددر شان در صد(،   00/2)  كا صد( و   91/1)  شيراز در  78/1)  قمدر

 اند.به سایر شهرهای كشور مهاجرت كرده اصفهاندرصد از مهاجران خارج شده از  28/42درصد( بوده است. همچنين 

 1390 – 95 مهاجران خارج شده از شهر اصفهان برحسب مقصد مهاجرت: -جدول چ 

 درصد تعداد شرح

 100.00 102770 جمع کل

 89.61 92093 نقاط شهری

 11.84 12167 شاهين شهر

 11.76 12081 تهران

 6.94 7134 بهارستان

 3.94 4053 فوالدشهر

 2.57 2642 شهركرد

 2.55 2622 خورزوق

 2.04 2093 یزد

 2.00 2055 كاشان

 1.91 1966 شيراز

 1.78 1832 قم

 42.28 43448 سایر شهرها

 10.39 10677 نقاط روستایي
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 1395تا  1390مبادالت جمعيتی شهر كرج در سال های  .1.6

 00/93از این تعداد، مبدأ  اند.نفر از مهاجران به شتتهر كرج وارد شتتده  139003تعداد  1395تا  1390های در طی ستتال

 10/0درصد خارج از كشور بوده و مبدأ حركت  35/2درصد مناطق روستایی و  55/4درصد از مهاجران نقاط شهری كشور،    

 درصد از مهاجران نيز اظهار نشده بوده است.

 86/3)  اهوازدرصد(،   04/31)  تهرانفراوانی نسبی، شهرهای    نزولیبه ترتيب  كرجمبدأ حركت مهاجران وارد شده به شهر   

  خرم آبتتاددرصتتتتد(،  31/1)  اصتتتفهتتاندرصتتتتد(،  19/2)  فردیسدرصتتتتد(،   32/3)  كرمتتانشتتتتاهدرصتتتتد(، 

صد(،  29/1)  شهر   در سالم صد(،   21/1)  ا صد(،   17/1)  قزویندر صد( و   15/1)  همداندر شهد در صد( بوده   12/1)  م در

ست. همچنين   شده    60/44ا صد از مهاجران وارد  شور به       ،در شهرهای ك سایر  شهر مبدأ حركت برای  آم كرجاز  ده و نام 

 درصد از مهاجران نيز نامشخص بوده است. 75/0

 

 1390 – 95مهاجران وارد شده به شهر كرج برحسب مبدأ مهاجرت:  -جدول ح 

 درصد تعداد شرح

 100.00 139003 جمع کل

 93.00 129277 نقاط شهری

 31.04 43153 تهران

 3.86 5362 اهواز

 3.32 4619 كرمانشاه

 2.19 3039 فردیس

 1.31 1817 اصفهان

 1.29 1798 خرم آباد

 1.21 1675 اسالمشهر

 1.17 1628 قزوین

 1.15 1596 همدان

 1.12 1551 مشهد

 44.60 61996 سایر شهرها

 0.75 1043 اظهار نشده شهر محل اقامت قبلی

 4.55 6328 نقاط روستایي

 2.35 3264 خارج از کشور

 0.00 0 نشده داخل کشوراظهار 

 0.10 134 اظهار نشده
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از  اند.را ترك كرده و در یكی از نقاط داخل كشور ساكن شده    كرجنفر از مهاجران  86569زمانی، تعداد  یدر طی این دوره

درصد نيز یكی از نقاط روستایی را به عنوان مقصد  95/10درصد یكی از نقاط شهری كشور بوده و  05/89این تعداد مقصد 

 اند.خود انتخاب كرده

شهر جدید درصد(،  20/26)  تهرانفراوانی نسبی، شهرهای  نزولیبه ترتيب  كرجمقصد حركت مهاجران خارج شده از شهر 

  كرمتتانشتتتتاه درصتتتتد(،  45/2) محمتتد شتتتهر     درصتتتتد(،  00/4)  كمتتال شتتتهر  درصتتتتد(،  32/4)  هشتتتتگرد  

 21/1)  مشهددرصد( و  54/1)  شهریاردرصد(،  60/1)  قمدرصد(،  68/1)  ماهدشتدرصد(،   74/1)  رشت درصد(،  91/1) 

 اند.به سایر شهرهای كشور مهاجرت كرده كرجدرصد از مهاجران خارج شده از  39/42درصد( بوده است. همچنين 

 

 1390 – 95برحسب مقصد مهاجرت:  كرجمهاجران خارج شده از شهر  -جدول خ 

 درصد تعداد شرح

 100.00 86569 جمع کل

 89.05 77088 نقاط شهری

 26.20 22677 تهران

 4.32 3743 شهرجدیدهشتگرد

 4.00 3467 كمال شهر

 2.45 2117 البرز-محمدشهر

 1.91 1653 كرمانشاه

 1.74 1509 رشت

 1.68 1454 ماهدشت

 1.60 1386 قم

 1.54 1332 شهریار

 1.21 1050 مشهد

 42.39 36700 سایر شهرها

 10.95 9481 نقاط روستایي
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 1395تا  1390مبادالت جمعيتی شهر شيراز در سال های  .1.7

 86/81از این تعداد، مبدأ  اند.نفر از مهاجران به شتتهر شتتيراز وارد شتتده 103214تعداد  1395تا  1390های در طی ستتال

شور،       شهری ك صد از مهاجران نقاط  ستایی و     74/14در صد مناطق رو شور بوده و مبدأ حركت     25/3در صد خارج از ك در

 درصد از مهاجران نيز اظهار نشده بوده است. 15/0

شهر     شده به  شهرهای     نزولیبه ترتيب  شيراز مبدأ حركت مهاجران وارد  سبی،  شت فراوانی ن صد(،   20/4)  مرود       تهراندر

   فيروزآباددرصد(،   47/2)  بندرعباسدرصد(،   68/2)  بوشهر درصد(،   81/2)  فسا درصد(،   27/3)  كازروندرصد(،   14/4) 

درصد از  16/52درصد( بوده است. همچنين   89/1)  اهوازدرصد( و   90/1)  اصفهان درصد(،   98/1)  جهرمدرصد(،   13/2) 

درصتتد از مهاجران نيز  22/2آمده و نام شتتهر مبدأ حركت برای  زشتتيرااز ستتایر شتتهرهای كشتتور به  ،مهاجران وارد شتتده

 نامشخص بوده است.

 

 1390 – 95مهاجران وارد شده به شهر شيراز برحسب مبدأ مهاجرت:  -جدول د 

 

 درصد تعداد شرح

 100.00 103214 جمع کل

 81.86 84489 نقاط شهری

 4.20 4336 مرودشت

 4.14 4274 تهران

 3.27 3375 كازرون

 2.81 2896 فسا

 2.68 2767 بوشهر

 2.47 2551 بندرعباس

 2.13 2197 فارس-فيروزآباد

 1.98 2047 جهرم

 1.90 1966 اصفهان

 1.89 1950 اهواز

 52.16 53835 سایر شهرها

 2.22 2295 اظهار نشده شهر محل اقامت قبلی

 14.74 15214 نقاط روستایي

 3.25 3352 خارج از کشور

 0.00 0 اظهار نشده داخل کشور

 0.15 159 اظهار نشده
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از  اند.را ترك كرده و در یكی از نقاط داخل كشور ساكن شده    شيراز نفر از مهاجران  72309در طی این دوره زمانی، تعداد 

درصد نيز یكی از نقاط روستایی را به عنوان مقصد  43/12درصد یكی از نقاط شهری كشور بوده و  57/87این تعداد مقصد 

 اند.خود انتخاب كرده

 تهراندرصد(،  65/16)  شهرصدرا فراوانی نسبی، شهرهای    نزولیبه ترتيب  شيراز مقصد حركت مهاجران خارج شده از شهر    

   اصتتتفهتتاندرصتتتتد(،  17/2)  یزددرصتتتتد(،  11/3)  بوشتتتهردرصتتتتد(،  38/3)  بنتتدرعبتتاسدرصتتتتد(،  72/9) 

صد(،   16/2)  سا در صد(،   90/1)  ف سوج در صد(،   72/1)  یا صد( و   58/1)  لپوییدر ست.      54/1)  كرجدر صد( بوده ا در

 اند.به سایر شهرهای كشور مهاجرت كرده شيرازدرصد از مهاجران خارج شده از  63/43همچنين 

 

 1390 – 95برحسب مقصد مهاجرت:  شيرازمهاجران خارج شده از شهر  -جدول ذ 

 درصد تعداد شرح

 100.00 72309 جمع کل

 87.57 63323 نقاط شهری

 16.65 12043 شهرصدرا

 9.72 7025 تهران

 3.38 2442 بندرعباس

 3.11 2248 بوشهر

 2.17 1569 یزد

 2.16 1562 اصفهان

 1.90 1376 فسا

 1.72 1245 یاسوج

 1.58 1146 لپویی

 1.54 1115 كرج

 43.63 31552 سایر شهرها

 12.43 8986 نقاط روستایي
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 1395تا  1390مبادالت جمعيتی شهر تبریز در سال های  .1.8

درصد  11/82از این تعداد، مبدأ  اند.وارد شده تبریزنفر از مهاجران به شهر  44505تعداد  1395تا  1390های در طی سال

شور،     شهری ك ستایی و     06/16از مهاجران نقاط  صد مناطق رو شور بوده و مبدأ حركت     02/1در صد خارج از ك  81/0در

 درصد از مهاجران نيز اظهار نشده بوده است.

 54/4)  اهردرصد(،   46/10)  تهرانفراوانی نسبی، شهرهای    نزولیبه ترتيب  تبریزمبدأ حركت مهاجران وارد شده به شهر   

 33/2)  خویدرصتتد(،  42/2)  مياندوآبدرصتتد(،  61/2)  مراغهدرصتتد(،  59/3)  اروميهدرصتتد(،  83/3)  مرنددرصتتد(، 

درصد از مهاجران   16/44درصد( بوده است. همچنين    62/1)  كرجدرصد( و   71/1)  اردبيلدرصد(،   26/2)  سهند درصد(،  

شده  شور به      ،وارد  شهرهای ك سایر  شهر مبدأ حركت برای   تبریزاز  صد از مهاجران ن  57/2آمده و نام  شخص بوده  در يز نام

 است.

 

 1390 – 95مهاجران وارد شده به شهر تبریز برحسب مبدأ مهاجرت:  -جدول ر 

 

 درصد تعداد شرح

 100.00 44505 جمع کل

 82.11 36542 نقاط شهری

 10.46 4655 تهران

 4.54 2019 اهر

 3.83 1705 مرند

 3.59 1597 اروميه

 2.61 1160 مراغه

 2.42 1079 مياندوآب

 2.33 1038 خوی

 2.26 1008 سهند

 1.71 761 اردبيل

 1.62 722 كرج

 44.16 19653 سایر شهرها

 2.57 1145 اظهار نشده شهر محل اقامت قبلی

 16.06 7148 نقاط روستایي

 1.02 456 خارج از کشور

 0.00 0 اظهار نشده داخل کشور

 0.81 359 اظهار نشده
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شده     تبریزنفر از مهاجران  72060در طی این دوره زمانی، تعداد  ساكن  شور  از  اند.را ترك كرده و در یكی از نقاط داخل ك

درصد نيز یكی از نقاط روستایی را به عنوان مقصد  50/12درصد یكی از نقاط شهری كشور بوده و  50/87این تعداد مقصد 

 اند.خود انتخاب كرده

شهر      شده از  صد حركت مهاجران خارج  شهرهای     تبریزمق سبی،  صد(،   17/46)  سهند به ترتيب نزولی فراوانی ن       تهراندر

 95/0)  قمدرصتتد(،  22/1 ) اردبيلدرصتتد(،  56/1)  مراغهدرصتتد(،  81/1)  كرجدرصتتد(،  61/2)  اروميهدرصتتد(،  86/8) 

درصد از مهاجران   80/21درصد( بوده است. همچنين    81/0)  اهردرصد( و   84/0)  سردرود درصد(،   87/0)  مرنددرصد(،  

 اند.به سایر شهرهای كشور مهاجرت كرده تبریزخارج شده از 

 

 1390 – 95برحسب مقصد مهاجرت:  تبریزمهاجران خارج شده از شهر  -جدول ز 

 درصد تعداد شرح

 100.00 72060 جمع کل

 87.50 63052 نقاط شهری

 46.17 33269 سهند

 8.86 6388 تهران

 2.61 1883 اروميه

 1.81 1301 كرج

 1.56 1127 مراغه

 1.22 880 اردبيل

 0.95 681 قم

 0.87 625 مرند

 0.84 607 سردرود

 0.81 585 اهر

 21.80 15706 سایر شهرها

 12.50 9008 روستایينقاط 
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 1395تا  1390مبادالت جمعيتی شهر قم در سال های  .1.9

سال  شهر   70547تعداد  1395تا  1390های در طی  شده  قمنفر از مهاجران به  صد   91/80از این تعداد، مبدأ  اند.وارد  در

درصد  35/0درصد خارج از كشور بوده و مبدأ حركت  81/8درصد مناطق روستایی و   93/9از مهاجران نقاط شهری كشور،   

 از مهاجران نيز اظهار نشده بوده است.

         اصتتفهاندرصتتد(،  48/12)  تهرانبه ترتيب نزولی فراوانی نستتبی، شتتهرهای قم مبدأ حركت مهاجران وارد شتتده به شتتهر 

 70/1)  اراكدرصد(،   89/1)  خرم آبادرصد(،  د 96/1)  كرجدرصد(،   10/2)  مشهد درصد(،   26/2)  اهوازدرصد(،   60/2) 

صد(،   صد(،   31/1)  شيراز در صد( و   28/1)  همداندر شاه در ست. همچنين     21/1)  كرمان صد( بوده ا صد از   53/50در در

درصد از مهاجران نيز نامشخص    58/1آمده و نام شهر مبدأ حركت برای   قماز سایر شهرهای كشور به     ،مهاجران وارد شده 

 .بوده است

 

 1390 – 95مهاجران وارد شده به شهر قم برحسب مبدأ مهاجرت:  -جدول ژ 

 درصد تعداد شرح

 100.00 70547 جمع کل

 80.91 57078 نقاط شهری

 12.48 8806 تهران

 2.60 1832 اصفهان

 2.26 1594 اهواز

 2.10 1481 مشهد

 1.96 1386 كرج

 1.89 1336 خرم آباد

 1.70 1201 اراك

 1.31 923 شيراز

 1.28 903 همدان

 1.21 853 كرمانشاه

 50.53 35650 سایر شهرها

 1.58 1113 اظهار نشده شهر محل اقامت قبلی

 9.93 7008 نقاط روستایي

 8.81 6212 خارج از کشور

 0.00 0 اظهار نشده داخل کشور

 0.35 249 اظهار نشده
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از این  اند.را ترك كرده و در یكی از نقاط داخل كشور ساكن شده قمنفر از مهاجران  43240در طی این دوره زمانی، تعداد 

صد   شور بوده و      35/84تعداد مق شهری ك صد یكی از نقاط  صد      65/15در ستایی را به عنوان مق صد نيز یكی از نقاط رو در

 اند.خود انتخاب كرده

 96/2)  كرجدرصد(،  31/17)  تهرانبه ترتيب نزولی فراوانی نسبی، شهرهای  قمرج شده از شهر مقصد حركت مهاجران خا

درصد(،  40/1)  قنواتدرصد(،  98/1)  اراكدرصد(،  12/2)  كاشاندرصد(،  46/2)  اصفهاندرصد(،  86/2)  مشهددرصد(، 

درصد از مهاجران خارج  28/49ست. همچنين درصد( بوده ا 24/1)  ساوهدرصد( و  34/1)  زنجاندرصد(،  40/1)  همدان

 اند.به سایر شهرهای كشور مهاجرت كرده قمشده از 

 

 1390 – 95برحسب مقصد مهاجرت:  قممهاجران خارج شده از شهر  - سجدول 

 درصد تعداد شرح

 100.00 43240 جمع کل

 84.35 36472 نقاط شهری

 17.31 7487 تهران

 2.96 1280 كرج

 2.86 1236 مشهد

 2.46 1065 اصفهان

 2.12 915 كاشان

 1.98 855 اراك

 1.40 605 قنوات

 1.40 605 همدان

 1.34 580 زنجان

 1.24 535 ساوه

 49.28 21309 سایر شهرها

 15.65 6768 نقاط روستایي
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 1395تا  1390مبادالت جمعيتی شهر اهواز در سال های  .1.10

سال  شده   50670تعداد  1395تا  1390های در طی  شهر اهواز وارد  صد   86/90از این تعداد، مبدأ  اند.نفر از مهاجران به  در

درصد  17/0درصد خارج از كشور بوده و مبدأ حركت    06/1درصد مناطق روستایی و    90/7از مهاجران نقاط شهری كشور،   

 از مهاجران نيز اظهار نشده بوده است.

    ایذهدرصد(،   37/6)  مسجدسليمان  به ترتيب نزولی فراوانی نسبی، شهرهای    اهوازرد شده به شهر   مبدأ حركت مهاجران وا

تر  درصتتتتد(،  30/6)  هران  درصتتتتد(،  04/6)  شتتتوشتتت فول درصتتتتد(،  70/3)  ت مهرمز   درصتتتتد(،  56/3)  دز   را

درصد( بوده  59/2)  بندرماهشهردرصد( و  60/2)  باغ ملكدرصد(،  73/2)  آباداندرصد(،  91/2)  اصفهاندرصد(،  22/3) 

ست. همچنين   شده    52/50ا صد از مهاجران وارد  شور به       ،در شهرهای ك سایر  شهر مبدأ حركت برای   اهوازاز  آمده و نام 

 درصد از مهاجران نيز نامشخص بوده است. 17/0

 

 1390 – 95مهاجران وارد شده به شهر اهواز برحسب مبدأ مهاجرت:  –جدول ش 

 درصد تعداد شرح

 100.00 50670 جمع کل

 90.86 46038 نقاط شهری

 6.37 3229 مسجدسليمان

 6.30 3194 ایذه

 6.04 3060 شوشتر

 3.70 1874 تهران

 3.56 1806 دزفول

 3.22 1634 رامهرمز

 2.91 1474 اصفهان

 2.73 1385 آبادان

 2.60 1317 باغ ملك

 2.59 1314 بندرماهشهر

 50.52 25597 سایر شهرها

 0.30 154 اظهار نشده شهر محل اقامت قبلی

 7.90 4005 نقاط روستایي

 1.06 539 خارج از کشور

 0.00 0 اظهار نشده داخل کشور

 0.17 88 اظهار نشده
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از  اند.را ترك كرده و در یكی از نقاط داخل كشور ساكن شده اهوازنفر از مهاجران  58080زمانی، تعداد  یدر طی این دوره

درصد نيز یكی از نقاط روستایی را به عنوان مقصد  89/7درصد یكی از نقاط شهری كشور بوده و  11/92این تعداد مقصد 

 اند.خود انتخاب كرده

       كرجدرصتد(،   45/13)  تهرانبه ترتيب نزولی فراوانی نستبی، شتهرهای    اهوازمقصتد حركت مهاجران خارج شتده از شتهر    

 مشهد درصد(،   09/3)  دزفولدرصد(،   36/3)  شيراز درصد(،   15/5)  اصفهان درصد(،   27/5)  شاهين شهر  درصد(،   23/9) 

درصد از   85/43درصد( بوده است. همچنين    40/1)  بهارستان درصد( و   49/1)  آباداندرصد(،   74/2)  قمدرصد(،   09/3) 

 اند.به سایر شهرهای كشور مهاجرت كرده اهوازمهاجران خارج شده از 

 

 1390 – 95برحسب مقصد مهاجرت:  اهوازمهاجران خارج شده از شهر  - صجدول 

 درصد تعداد شرح

 100.00 58080 جمع کل

 92.11 53500 نقاط شهری

 13.45 7811 تهران

 9.23 5362 كرج

 5.27 3061 شاهين شهر

 5.15 2990 اصفهان

 3.36 1950 شيراز

 3.09 1792 دزفول

 3.09 1792 مشهد

 2.74 1594 قم

 1.49 864 آبادان

 1.40 814 بهارستان

 43.85 25470 سایر شهرها

 7.89 4580 نقاط روستایي
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 مراكز استانجمعيت های اثر مهاجرت بر ویژگی .1.11

این  5ی شهرهای كشور به تفكيك برخی صفات منتخب در جدول شماره    ی كليهی مهاجران وارد شده و خارج شده  تعداد 

كشور را برحسب برخی های مهاجران مراكز استانعمومی ارائه شده است. جدول زیر خالص  )جداول اصلی، پيوست(   نشریه 

الزم به ذكر استتت كه خالص  دهد.می جمعيتی این شتتهرها را نمایشهای ویژگیاز این صتتفات ارائه داده و اثر مهاجرت بر 

باشتتد ) خالص می مهاجران ارائه شتتده در جدول زیر، شتتامل مهاجران خارج از كشتتور و مهاجران با مبدأ اظهار نشتتده نيز 

 )خالص مهاجران داخلی( متفاوت است. 1و با خالص مهاجران ارائه شده در جدول مهاجران( و از این رعمومی 
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 1390 – 95مهاجران به تفكيك برخی صفات منتخب در مراكز استان: عمومی  خالص - ضجدول 

 شرح
خالص 

 مهاجران مرد

خالص 

 مهاجران زن

خالص 

مهاجران صفر 

 ساله 14تا 

خالص 

 15مهاجران 

 ساله 64تا 

خالص 

 65مهاجران 

 ساله و بيشتر

خالص 

 15مهاجران 

 ساله 29تا 

خالص 

مهاجران اتباع 

 خارجی

 56- 931- 142- 6231- 1864- 3205- 5032- اراك

 22- 4912 285 8478 1714 5706 4771 اردبيل

 15 4503 263 8647 2079 6672 4317 اروميه

 2182 4689- 512- 13793- 3977- 8553- 9729- اصفهان

 76- 912 611- 4790- 2009- 1870- 5540- اهواز

 5- 2559 71 3021 259 2299 1052 ایالم

 4- 263 50 364 294- 930 810- بجنورد

 125- 11048 27 13523 1800 8238 7112 بندرعباس

 563 5398 21 5008 84- 1527 3418 بوشهر

 37- 3950 7- 3623 59- 3176 381 بيرجند

 21 6489- 535- 20104- 6916- 11381- 16174- تبریز

 23639 60708 6809- 44579 2062- 16656 19052 تهران

 2 6807- 171- 12141- 2242- 6620- 7934- خرم آباد

 37 10660 888 27032 5899 18156 15663 رشت

 602- 1132 176- 2864- 3695- 2012- 4723- زاهدان

 3 5726 352 8449 1639 5418 5022 زنجان

 193- 830- 6- 623- 215 598 1012- ساری

 242 16895 51 21052 77 11415 9765 سمنان

 15 6934 124 7230 302 3907 3749 سنندج

 6- 3517 141 6278 2119 5161 3377 شهركرد

 1995 13685 338 24044 6523 13827 17078 شيراز

 300 4863- 269- 12166- 2612- 6530- 8517- قزوین

 4987 17247 302 23263 3742 14558 12749 قم

 2017 15041 2914 42325 7195 26997 25437 كرج

 248- 1695 9 1245 622- 456- 1088 كرمان

 134 785 64 1311 1056 2448 17- كرمانشاه

 15 714 47 2311 434 2295 497 گرگان

 5717 14447 126- 20245 2810 12969 9960 مشهد

 77 6053 183 9317 2030 6752 4778 همدان

 167 1690 57 1872 222- 1523 184 یاسوج

 474 10639 95 14114 2028 9059 7178 یزد
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 )ادامه( 1390 – 95مهاجران به تفكيك برخی صفات منتخب در مراكز استان: عمومی خالص  - ضجدول 

 شرح
خالص مهاجران 

 باسواد

خالص مهاجران 

در حال 

 تحصيل

خالص مهاجران در 

حال تحصيل در 

 عالیهای دوره

خالص مهاجران 

دارای 

 تحصيالت عالی

خالص مهاجران 

 شاغل

خالص مهاجران 

 بيكار

 623- 3331- 991- 1994 584 7369- اراك

 959 1388 4610 3754 5714 9431 اردبيل

 172- 2317 5210 3730 5367 9434 اروميه

 280- 5991- 4214- 2433- 4752- 17117- اصفهان

 1410- 2234- 1773 3581 1525 6893- اهواز

 104- 92 3043 2911 3087 3136 ایالم

 43 1244- 2309 1794 2583 595 بجنورد

 38 6769 6155 2727 3338 13639 بندرعباس

 24- 1026 3622 2586 2452 4556 بوشهر

 130- 1195- 4687 4865 5630 3967 بيرجند

 889- 11238- 595- 325 4426- 24035- تبریز

 2273- 22707 50934 28570 24538 26115 تهران

 969- 6031- 3966- 963- 2459- 13000- خرم آباد

 1614 9149 14587 5938 11411 31141 رشت

 728- 3234- 3609 5316 2957 4095- زاهدان

 261 2060 4374 3887 5845 9296 زنجان

 110 1121- 427 510 797 381- ساری

 25- 1465 19302 18899 19422 20945 سمنان

 379 1615 6907 6123 6716 7308 سنندج

 384 914 4443 3222 5152 7716 شهركرد

 5- 10615 11143 5000 11320 27237 شيراز

 1075- 4996- 2688- 568- 2497- 13860- قزوین

 585 1814 12777 10785 15119 24472 قم

 4319 15474 19476 3460 10736 47742 كرج

 202- 95 1111 978 1602 978 كرمان

 478 3661- 2426 2726 3843 1702 كرمانشاه

 130 569- 1353 466 3317 2945 گرگان

 1764 8118 11144 4895 8387 21380 مشهد

 92- 1362 6240 6230 7943 10406 همدان

 27- 90- 2044 2031 2257 1758 یاسوج

 702 3713 8669 7924 9347 14912 یزد
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در شهرهای مركز استان عموماً در  1395تا  1390های ، مهاجرت در سال 2جدول فوق و نيز نمودار های بر اساس داده

ساله در  64تا  15ساله )جمعيت در سن فعاليت( عمل كرده است و خالص مهاجران  64تا  15جهت افزایش جمعيت 

افرادی كه در سن فعاليت هستند در تعداد بسياری از شهرهای مركز استان عددی مثبت است. این به آن معنی است كه 

كرج، رشت، تهران،این موضوع به ویژه در شهرهایی مانند  اند.ر از مهاجران خارج شده بودهبين مهاجران وارد شده بيشت

 مشهود است كه در آنها مهاجرت باعث افزایش جمعيت در سنين فعاليت شده است. و مشهد سمنان، قم، شيراز

خرم قزوین،ساله در برخی شهرها نيز منفی بوده است. در شهرهای تبریز، اصفهان،  64تا  15با این حال خالص مهاجران 

 آباد، اراك، اهواز، زاهدان و ساری برایند نهایی مهاجرت، كاهش جمعيت در سن فعاليت در این شهرها بوده است.

 

 

 1390 – 95هرهای مراكز استان: ساله در ش 64تا  15 مهاجرانعمومی خالص . 2نمودار 
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شده است. خالص  ادر این شهره ساله( 29تا  15كشور مهاجرت باعث افزایش جمعيت جوان )های در غالب مراكز استان

نفر،  10639نفر، در یزد  15041نفر، در كرج  16895نفر، در سمنان  17247نفر، در قم  60708مهاجرت جوانان در تهران 

نفر بوده است. با این حال مهاجرت در برخی مراكز  11048نفر و در بندرعباس  13685نفر، در شيراز  14447مشهد در 

همچنين در  اند.اصفهان از این جملهو  ای تبریز، خرم آباد، قزوینهاستان باعث كاهش جمعيت جوانان شده است. شهر

مان، گرگان، یاسوج و كرمانشاه خالص مهاجرت جوانان ناچيز بوده و شهرهایی مانند اراك، اهواز، بجنورد، زاهدان، ساری، كر

 مهاجرت تغيير چندانی در جمعيت جوان این شهرها پدید نياورده است.

 

 1390 – 95ساله در شهرهای مراكز استان:  29تا  15 مهاجران عمومی خالص. 3نمودار 
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و نمودار  ضجدول های بر اساس داده تأثيری بر جمعيت سالمند نداشته است.شهرهای مركز استان، مهاجرت ی در مجموعه

ساله و بيشتر )سالمند( نزدیك به صفر بوده است. در شهر تهران مهاجرت  65به جز دو شهر تهران و كرج خالص مهاجران  4

 .باعث كاهش جمعيت سالمندان و در شهر كرج سبب افزایش جمعيت سالمند در این شهر شده است

 

 1390 – 95ساله و بيشتر در شهرهای مراكز استان:  65 مهاجران عمومی خالص. 4نمودار 
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در تعداد معدودی از مراكز استان مهاجرت باعث افزایش جمعيت اتباع خارجی شده است. خالص مهاجرت اتباع خارجی در 

نفر  1995نفر و در شيراز  2182نفر، دراصفهان  2017نفر، در كرج  4987نفر، در قم  5717نفر، در مشهد  23639تهران 

 ر ناچيز و نزدیك به هيچ بوده است.خالص مهاجرت اتباع خارجی بسيابا این حال در بسياری از مراكز استان  بوده است.

 

 1390 – 95مهاجران دارای تابعيت خارجی در شهرهای مراكز استان:  عمومی خالص. 5نمودار 
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شهرها شده است. این رویداد به ویژه در شهر در غالب شهرهای مركز استان مهاجرت باعث افزایش جمعيت باسواد در این 

قم، مشهد و تهران، نفر بوده است. شهرهای رشت، شيراز،  47742كرج مشهود است كه خالص مهاجران باسواد در این شهر 

شهرهای بجنورد، كرمان،  در اند.اد را از طریق مهاجرت به دست آوردهسمنان نيز در این دوره حجم زیادی از جمعيت باسو

عددی مثبت است اما مهاجرت در این شهرها تأثير اندكی بر افزایش جمعيت  یاسوج هرچند تراز مهاجران باسواد كرمانشاه و

 باسواد داشته است.

كاهش جمعيت باسواد بر اثر مهاجرت در  ت.با این حال در برخی شهرها نيز مهاجرت باعث كاهش جمعيت باسواد شده اس

اهواز  در نفر، 7369اراك  در نفر، 13000نفر، در خرم آباد  13860نفر، در قزوین  17117نفر، در اصفهان  24035تبریز 

  نفر بوده است. 4095زاهدان  در نفر و 6893

 

 1390 – 95باسواد در شهرهای مراكز استان:  مهاجران عمومی خالص. 6نمودار 
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 كشور مهاجرت تا حد زیادی باعث افزایش جمعيت در حال تحصيل در این شهرها شده است.های در عموم مراكز استان

 31141نفر، در رشت  15119نفر، در قم  19422نفر، در سمنان  24538خالص مهاجران در حال تحصيل در شهر تهران 

نفر بوده است. افزایش جمعيت در حال تحصيل بر اثر مهاجرت در عموم  10736كرج نفر و در  11320نفر، در شيراز 

 اثر مهاجرت ناچيز بوده است. شهرهای مراكز استان مشهود است هرچند كه در شهرهایی مانند اراك، ساری، اهواز و كرمان

مهاجرت باعث كاهش جمعيت در حال تحصيل شده است. كاهش خرم آباد قزوین و با این وجود در شهرهای اصفهان، تبریز، 

نفر و در قزوین  2459نفر، در خرم آباد  4426نفر، در تبریز  4752جمعيت در حال تحصيل بر اثر مهاجرت در اصفهان 

  نفر بوده است. 2497

 

 1390 – 95در حال تحصيل در شهرهای مراكز استان:  مهاجران عمومی خالص. 7نمودار 
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دانشجویان و جمعيت در حال تحصيل ی كشور طی فرایند مهاجرت پذیرندههای به جز مواردی معدود، غالب مراكز استان

 18899نفر، در سمنان  28570عالی در شهر تهران های خالص مهاجران درحال تحصيل در دوره اند.عالی  بودههای دردوره

در  بر اثر مهاجرت نفر بوده است. این سه شهر بيشترین افزایش را در جمعيت دانشجویان و طالب 10758و در قم  نفر

 اند.سراسر كشور داشته

در نفر كاهش یافته است.  2433مهاجرت معادل ی نتيجهدر شهر اصفهان جمعيت در حال تحصيل در سطح عالی در 

 .مهاجرت اندكی كاهش یافته استی عالی در نتيجههای شهرهای خرم آباد و قزوین نيز جمعيت محصلين دوره

 

 1390 – 95عالی در شهرهای مراكز استان: های در حال تحصيل در دوره مهاجران عمومی خالص. 8نمودار 
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مهاجرت باعث افزایش جمعيت دارای تحصيالت عالی در بسياری از شهرهای مراكز استان شده است. این افزایش به ویژه در 

به نفر افزایش یافته است. این افزایش  50934برخی شهرها چشمگير است. در شهر تهران جمعيت دارای تحصيالت عالی 

نفر بوده است. همچنين خالص مهاجران دارای  14587و در رشت نفر  19302نفر، در سمنان  19476طور خالص در كرج 

 نفر افزایش یافته است. 11143نفر و در شيراز  11144نفر، در مشهد  12777تحصيالت عالی در قم 

در عين حال برایند مهاجرت در تعداد معدودی از مراكز استان در جهت كاهش جمعيت دارای تحصيالت عالی بوده است. 

 3966نفر كاهش یافته است. همچنين خالص مهاجران دارای تحصيالت عالی  در خرم آباد  4214ین جمعيت ا اصفهان در

در اراك و تبریز نيز مهاجرت اندكی باعث كاهش جمعيت  نفر در جهت كاهش این جمعيت بوده است. 2688نفر و در قزوین 

 دارای تحصيالت عالی شده است.

 

 1390 – 95: استان مراكز شهرهای در رای تحصيالت عالیدا مهاجران عمومی خالص. 9 نمودار
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اثر مهاجرت بر  10ی اثر مهاجرت بر نيروی كار و وضعيت اشتغال همواره مهم و مورد بحث بوده است. مطابق نمودار شماره

افزایش مراكز استان الگوی یكسانی نداشته است. برایند مهاجرت دربرخی مراكز استان باعث ی جمعيت شاغل در همه

 10615نفر، در شيراز  15474نفر، كرج  22707مهاجرت در تهران ی جمعيت شاغل شده است. مهاجران شاغل در نتيجه

 12مهاجرت در  ضمطابق جدول  اند.تهنفر افزایش یاف 6769نفر و در بندر عباس  8118نفر، در مشهد  9149نفر، در رشت 

مركز استان دیگر نيز كمابيش باعث افزایش جمعيت شاغلين شده است كه بيشترین آن در یزد و كمترین آن در شهرهای 

 خورد.می كرمان و ایالم به چشم

مهاجرت جمعيت شاغلين ی در عين حال در برخی مراكز استان مهاجرت باعث كاهش جمعيت شاغلين شده است. در نتيجه

نفر و در اراك  3234نفر، در زاهدان  4996نفر، در قزوین  5991نفر، در اصفهان  6031نفر، در خرم آباد  11238در تبریز 

 كاهش یافته است. نفر  3331

مهاجرت در ی در نتيجه در شهرهای مركز استان به طور مختصر جمعيت بيكاران را كاهش یا افزایش داده است.مهاجرت 

نفر از بيكاران  2273نفر بر جمعيت بيكاران افزوده شده است. در مقابل در تهران برآیند مهاجرت باعث كاهش  4319كرج 

  شده است.
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 1390 – 95شاغل در شهرهای مراكز استان:  مهاجران عمومی خالص. 10نمودار 

 

 

 1390 – 95های مراكز استان: بيكار در شهر مهاجران عمومی خالص. 11نمودار 
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