
 

 

 
 

 ایران در شهرستانیبين ـ داخلی مهاجرت بر توسعه تأثير فضایی نوساناتتحليل 
 

 2محسن شکریانیو  1*رسول صادقی

 

 32/36/9016تاریخ پذیرش:  - 52/30/9016تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

در اند. طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل کشور جابجایی و مهاجرت داشته های اخیر ساالنه به  در سال

پویایی  تحلیل فضاییبه  9013های سرشماریبا استفاده از تحلیل ثانویۀ دادهرو پیش، مقاله همین ارتباط

های بین شهرستانی در ایران و تبیین آن در چارچوب توسعۀ نابرابر و عدم تعادل از نوعداخلی  هایمهاجرت

، TOPSISافزارهای های عمومی و محلی روابط فضایی و نرمها از شاخص پردازد. برای تحلیل دادهای می منطقه

GEODA  وARC GIS سطوح متفاوت توسعه  از های ایران استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد شهرستان

بر اساس  ،اند. بعالوه شده  ای توزیع یافتگی آنها ساختار فضایی داشته و به شکل خوشهدارند و سطح توسعهبرخور

و مهاجرت خالص وجود دارد، همچنین  یافتگینتایج آزمون موران عمومی، الگوهای متفاوتی از رابطۀ توسعه

به متمرکز تمایل طور ضعیف   ت مهاجرفرستی بهمیزان خام شدّ طور قوی و  ت مهاجرپذیری بهمیزان خام شدّ

با  یافتگیتوسعهمیزان شدن در فضا دارد. نتایج آزمون موران محلی نیز بیانگر رابطۀ مثبت و معنادار  خوشه شدن یا

شان با شدت مهاجرفرستی است. همچنین نتایج ن یافتگیتوسعهمیزان شدت مهاجرپذیری و رابطۀ منفی و معنادار 

و مهاجرت پیروی نکرده و چهار  یافتگیتوسعهمیزان ای واحد بین های کشور از الگوی رابطه داد همه شهرستان

  پایین )کاهش توسعه -یافتگی همراه با افزایش مهاجرت(، پایینباال )افزایش توسعه-ای مختلف باالالگوی رابطه

باال  -یافتگی همراه با کاهش مهاجرت( و پایینتوسعهپایین )افزایش  -یافتگی همراه با کاهش مهاجرت(، باال

این رابطۀ معنادار  نیز هایافتگی همراه با افزایش مهاجرت( وجود دارد و در تعدادی از شهرستان)کاهش توسعه

کشور، حرکات و سطح ای در ، در صورت تداوم تمرکزگرایی امکانات و نابرابری توسعهدر نتیجهنیست. 
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 و بیان مسئله مقدمه

دهندۀ رشد و پویایی ومیر و باروری یکی از سه مؤلفۀ اصلی شکل مهاجرت، در کنار مرگ

زندگی فردی و آن هم در زمان و مکان بار در  جمعیت است. برخالف تولد و مرگ که یک

زندگی افراد رخ دهد. امروزه به  طولات در افتد، مهاجرت ممکن است به کرّ خاصی اتفاق می

ای محسوس ومیر، سهم مهاجرت در تغییرات جمعیتی منطقه خاطر ثبات نسبی باروری و مرگ

ترین منابع تأمین  مهم(. عالوه بر آن، مهاجرت یکی از 5395تر شده است )ویکس، و برجسته

       ی است.انسانی الزم برای بازارهای کار و توسعۀ اقتصاد ملّی و محلّ نیروی

تواند نه  مهاجرت، فرایندی پویا و برخاسته از شرایط در حال تغییر اجتماعی است که می

 تأثیر قرار دهد؛ تشدید پخشایشکه جامعه مبدأ و مقصد را نیز تحتتنها افراد مهاجر، بل

هم خوردن ساختار سنی و جنسی جمعیت، بروز مسائل اقتصادی )تورم   ناموزون جمعیت، به

محیطی از  بخش خدمات، بیکاری و فقر اقتصادی(، اجتماعی )آسیبهای اجتماعی( و زیست

مهاجرت انعکاس تغییراتی است که »پیامدهای منفی مهاجرت نامتوازن داخلی است. همچنین 

افتد )تغییرات در فرهنگ، شرایط  ق دارند، اتفاق میمردم بدان تعلّ ای که در تاروپود جامعه

کند، ( بیان می9192) 9های سیاسی(. از اینرو، همانطور که میشل اقتصادی و اجتماعی و ساخت

)واقعه یا موقعیتی که درخور مطالعۀ علمی است(  5مهاجرت را باید نه فقط به عنوان یک پدیده

ای که وقوع آن به علت بستر و موقعیتی است که مردم در  )واقعه 0هبلکه به عنوان یک فراپدید

                              (.941-9: 9099)لوکاس و میر، « کنند( به آن توجه کرد آن زندگی می

تغییرات ناشی از مهاجرت ممکن است در سطح گروهی و یا فردی باشد. مهاجرت با 

تلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از محیط جدید، آثار های مختأثیرپذیری مهاجران از جنبه

مهمی بر سیمای ظاهری و همچنین زندگی روزمرۀ افراد دارد که در قالب تغییرات نگرشی و 

 در هر بنابراین مهاجرت .(5392شوازی و صادقی، یابد. )عباسیفرهنگی مهاجران نمود می

 در را گوناگونی و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، تأثیرات ای،نتیجه یا و انگیزه هر با و شکل

 دارد. دنبال المللی بهبین و یملّ ای،منطقه ی،محلّ سطوح

 مرزهای کشورها درون در و داخلی سطح ها درو جابجایی هامهاجرت ای ازعمده بخش

 و اداری اقتصادی، موانع و بوده ترالمللی آسانبین مهاجرت با مقایسه در که گیرد می صورت

                                                           
1. Mitchell, J. C  
2. Phenomenon  
3. Epiphenomenon
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طور متوسط   های اخیر به(. در ایران در دهه5:5339و ناتالی،  9دارد )دشینکار کمتری سیاسی

رسد یکی از اند. به نظر میساالنه یک میلیون نفر در داخل کشور جابجایی و مهاجرت داشته

، توسعۀ نابرابر باشد، در کشور داخلی  جرتمهاجریانات گیری بسترهای مهم و کلیدی شکل

های کشور  شهرستان زیرا بر اساس مطالعات،ه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت. موضوعی ک

آبادی و همکاران، ؛ زنگی9019بیگلو و همکاران، اند )شیخ دارای سطوح متفاوتی از توسعه

ای است  های ناحیه از مشخصات بارز توسعۀ فضایی ایران نیز وجود نابرابریبنابراین، (. 9015

: 9091فرد و عاشری، ناهمگون و نامتعادل میان نواحی شده است )پورفتحیکه سبب رشد 

  شود.و جریانات مهاجرتی منجر می ای به تحرکات ناموزون جمعیت(. عدم تعادل توسعه16

بین شهرستانی در ایران در -پویایی مهاجرت داخلیفضایی رو، این مقاله به بررسی  از این

پردازد و پرسش اصلی مقاله این است ای میهای منطقهادلچارچوب توسعۀ نابرابر و عدم تع

بین شهرستانی در -های داخلی و جابجایی یافتگی بر جریان مهاجرتکه سطح و میزان توسعه

 نوسانات فضایی این اثرگذاری چگونه است؟الگوها و ایران چه تأثیری دارد و 

 

 چارچوب نظری

 لزوماً و دهدمی رخ مردم بر متفاوت اثربخشی با عواملاز  ایگسترده دامنۀ به پاسخ در مهاجرت

(. بر این 9110، 5دهند )پارنولنمی نشان آنها واکنش به نسبت مشابهی شیوۀ به مردم تمام

 از آنها از هر کدام که دارد وجود مختلفی نظریات و هادیدگاه مهاجرت، تبیین فرایند اساس، در

( بیان 9110و همکاران ) 0اند. همانطور که مسیتبیین کرده پدیده مهاجرت راخاصی  دریچۀ

های مداوم مهاجرتی را  توان جریان کنند تنها با تأکید بر یک رشته یا یک سطح تحلیل نمی می

ای است که دورنماها،  نیازمند نظریۀ پیچیده مهاجرتوجهی  تبیین کرد. بلکه ماهیت چند

 .گیرد را در بر آن ها و سطوح گوناگون  فرضیه

شده را در چهار رویکرد  مطرح هاینظریهتوان  در تحلیل تئوریکی جریان مهاجرتی می

های مهاجرتی بررسی کرد )هیوگو، سیاسی و نظام -ساختاری، نهادی -اقتصادی، تاریخی

(. برخی از این رویکردها، آغاز و برخی دیگر 5330کاستلز و میلر،  ؛ مسی و دیگران،9114

در  "رویکرد اقتصاد نئوکالسیک"اند.  جرتی را مبنای تحلیل خود قرار دادهمها اتتداوم جریان

                                                           
1. Deshingkar and Natali 
2. Parnwell 

3. Massey
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که با ارزیابی  -ها و تفاوتهای اقتصادی بین مناطق مبدأ و مقصدتحلیل مهاجرت بر نابرابری

متمرکز است.  -شود اند مشخص می کنشگران عقالنی که به دنبال حداکثر سود و فایده

های فکری آن برگرفته از اقتصاد سیاسی مارکسیستی و  یشهکه ر "ساختاری -رویکرد تاریخی"

داند که منحصراً در پاسخ به شرایط ای میتئوری نظام جهانی است، مهاجرت را به عنوان پدیده

، بر نقش "سیاسی -رویکرد نهادی"گیرد. در ساختاری ایجادشده در بستر تاریخی، صورت می

های رویکرد نظام"شود. المللی تأکید میهای بین ها و عوامل سیاسی در جریان مهاجرتدولت

کند با دیدگاهی جامع و ست، تالش میا که رویکرد جدیدی در مطالعات مهاجرتی "مهاجرتی

ای تمامی ابعاد و سطوح خرد تا کالن تجربۀ مهاجرتی را تحلیل و بررسی کند. این رشتهبین

ناشی از وجود روابط پیشین بین دهد حرکات مهاجرتی معموالً  رویکرد تئوریکی نشان می

مهاجران، تجربۀ استعمار، نفوذ سیاسی، تجارت، پیوندهای فرهنگی و  مقصد و مبدأکشورهای 

                   (.5330؛ کاستلز و میلر، 9119؛ مسی و همکاران، 9114)هوگو،  ستا های مهاجرتی شبکه

و یا ضمنی به  آشکارصورت ای که تقریباً در همۀ نظریات مهاجرت بهکتهترین نبرجسته                                      

مختلف عینی و  هایشیوهای است که به تعادل منطقهشاره شده است، نابرابری و یا عدمآن ا

صورت ساز جاذبۀ مقاصد مهاجرت و یا به ذهنی، ساختاری و یا خرد و... مطرح شده و زمینه

اقدام به مهاجرت  هاعمل کرده است. افراد در واکنش به این نابرابریای برای نقاط مبدأ دافعه

تواند عاملی مهم مناطق می یافتگییافتگی و یا عدم توسعهتوان گفت توسعهبنابراین می کنند؛می

 گیری مهاجرت باشد که در اکثر نظریات مهاجرت نیز به آن اشاره شده است. در شکل

است.  روتری برای مطالعه پیش، چارچوب نظری مناسبدر این میان، رویکرد ساختاری

از اهمیت بیشتری برخوردار  5و نظریه وابستگی 9در این رویکرد، دو نظریه محرومیت نسبی

مهاجرت یک رفتار تصادفی نیست، بلکه پاسخی برای است. بر اساس نظریه محرومیت نسبی، 

وقتی  ؛های نسبی استمحرومیتمهاجرت پاسخ نهایی به  .شودها محسوب میرفع محرومیت

دست یابد و احساس کند که منابع الزم  مبدأباارزش در خود  اهدافنتواند به  یتیفرد یا جمع

اتفاق وجود دارد، در آن صورت مهاجرت  جایی دیگر )مقصد(هایش در  برای رفع محرومیت

در چارچوب نظریۀ محرومیت نسبی، فرد مهاجر یا فردی که تصمیم به مهاجرت  .افتد می

گیرد، از یکسو، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با دیگران را و از سوی دیگر وضعیت  می

                                                           
1. Relative deprivation theory  

2. Dependency theory
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پور گیرد )کاظمیکند و در نتیجۀ این مقایسه تصمیم به مهاجرت میمبدأ با مقصد را ارزیابی می

اساس مکتب نظری وابستگی، مهاجرت از یکسو معلول توسعۀ نابرابر و بر  (.9096و اردهائی، 

ای است. بر این اساس، در تبیین از سوی دیگر عامل گسترش و تعمیق نابرابریهای توسعه

 نابرابری ساختی و مکانی ،مهاجرت ابتدا باید به مسئلۀ عدم توسعه توجه کرد و در این رابطۀ

 (. 9069زاده، رفت )لهسائیجامعه را در نظر گمختلف های بخش

و محرومیت نسبی بستر  یافتگیبنابراین، در رویکرد ساختاری، نابرابری فضایی در توسعه

 آن در که شودمی اطالق شرایطی به فضایی گیری جریانات مهاجرتی است. نابرابری شکل

 دارند قرار متفاوتی سطوح در متغیرها، برخی زمینه در گوناگون جغرافیایی یا فضایی واحدهای

 و هافرصت نابرابر توزیع فضایی نابرابری از منظور دیگر، عبارت (. به5332، 9کانبر و ونبلز)

 نوع بگیرد. این خود به های متفاوتیجلوه تواندمی ایجامعه هر در و فضاست در امکانات

 کوچک، و بزرگ شهرهای بین روستا، نابرابری و شهر بین نابرابری شامل تواندمی نابرابری

 باشد غیره و برخوردار و محروم مناطق بین بزرگ، نابرابری شهرهای درون جغرافیایی نابرابری

های  (. عدم تعادل فضایی و توزیع نامتعادل خدمات و امکانات از ویژگی539:9096چلبی، )

 -ایران است. این وضعیت، توسعۀ اقتصادی درحال توسعه ازجملهبارز و عمدۀ کشورهای 

ها که به دالیل  نابرابر نواحی جغرافیایی را در پی داشته است. همچنین، این نابرابریاجتماعی 

شناختی و سیاسی ایجاد متعددی چون دالیل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، جمعیت

شوند، رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحی و مناطق را به دنبال دارند. بدین ترتیب،  می

شود و از سوی دیگر، ای ناشی میهای فضایی و منطقه سو از نابرابریمهاجرت از یک

کند. در این مقاله، به بررسی پیامدهای نابرابری ای را تشدید میهای فضایی و منطقه نابرابری

 پردازیم.های کشور بر الگوها و جریانات مهاجرت بین شهرستانی می ای در شهرستانتوسعه

 

 پژوهشپیشینۀ 

های  تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری»( در تحقیقی با عنوان 9019و همکاران )شیخ بیگلو 

ای مواجه است، های منطقه نشان دادند ایران با مشکل نابرابری« های ایران توسعه در شهرستان

شهرستان در گروه نسبتاً محروم و محروم قرار  11شهرستان کشور،  006طوری که از میان به

                                                           
1. Kanbur and Venable
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نیافته در قسمت جنوب شرق ایران متمرکزند. ناطق محروم و توسعهاغلب م .گیرندمی

های اشتغال تحلیل تطبیقی شاخص»( نیز در پژوهشی با عنوان 9015همکاران )آبادی و  زنگی

های اشتغال از لحاظ شاخصهای کشور  نشان دادند که شهرستان« های ایران شهری شهرستان

 یافتگی مدنظر سازمان ملل فاصلۀ زیادی دارند. توسعهبا سطح بندی و گروه طبقه 4در شهری 

تفاوت سطح درآمد و رفاه بین مناطق از عوامل ( در مطالعۀ خود نشان داد 9110) 9چارنی

کنند به اشکال درآمد سعی می های کم دهد گروههاست. نتایج نشان می اساسی در مهاجرت

معتقد است که عامل نیز  (5332) 5هاسید. تر جذب شوند یافته مختلف به مناطق توسعه

اقتصادی به همراه محرومیت نسبی  -اجتماعی کننده مهاجرت، سطحی از نابرابری توسعۀتعیین

توزیع و ( معتقدند 9092) وارثی و سروری است. ایتوسعه و منابع هافرصتدستیابی به در 

، بیانگر این آنهاتحقیق پراکندگی جمعیت، به چگونگی توزیع امکانات بستگی دارد. نتایج 

هایی های محیطی نیست و در مکان متناسب با توان قعیت است که توزیع جمعیت در کشوروا

شود. در جمعیت، فشار روزافزونی بر طبیعت منطقه وارد می ۀرویمانند تهران، به دلیل تراکم بی

 ؛گیردیشان استفاده الزم صورت نممقابل آنها، مناطقی وجود دارند که از ظرفیت محیطی

در عدم توزیع بهینه ها را باید  در برخی مکانتمرکز بیش از اندازه جمعیت بنابراین ریشه 

 .امکانات توسعه در کل کشور دانست

گذشته میزان  ۀطی سه ده دادندنشان ( در مطالعۀ خود 9091) محمودیان و مشفق

هش اساسی ها در بازتوزیع جمعیت کاناخالص مهاجرت و نیز شاخص اثربخشی مهاجرت

ای، و درون منطقه ایههای درآمدی بین منطقهایی چون نابرابری مؤلفههمچنین، اند. داشته

دهی به ای و نیز حجم و رشد جمعیت مناطق در شکلافزایش امکانات ارتباطات بین منطقه

( نیز 9012) ندوشن و همکاران. عسگریاندتغییرات نظام مهاجرتی نقش اساسی و مهمی داشته

 از تعدادیبه آزمون تجربی رابطۀ  9013های سطح انبوه سرشماری از داده استفاده با

از ارتباط نزدیک تعدادی از  پژوهش این هاییافتهتند. مهاجرت پرداخ و توسعه های شاخص

ن در بخش صنعت و خدمات، نسبت بیکاری و الهای کلیدی توسعه، نظیر درصد شاغشاخص

پژوهش این  همچنین. حکایت داردهای کشور  پذیری شهرستانباسوادی با نسبت مهاجر میزان

مندی  بهره، های توسعه، ازجمله عوامل مهم در تبیین مهاجرپذیریدهد از میان مؤلفهنشان می

                                                           
1. Charney 

2. De Haas
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در این  مذکوررو با پژوهش . تفاوت مطالعۀ پیشت استالها از اشتغال و تحصیشهرستان

، با استفاده از ت داخلیمهاجر های جدیداخصاست که مقالۀ حاضر عالوه بر در نظر گرفتن ش

پردازد، آمار فضایی به بررسی الگوهای متفاوت و نوسانات فضایی رابطۀ توسعه و مهاجرت می

 موضوعی که در مطالعات قبلی بدان پرداخته نشده است. 

ای و بدین ترتیب، بررسی مطالعات و پیشینۀ تحقیق از یک سو بیانگر نابرابری منطقه

های داخلی  های کشور و از سوی دیگر تأثیر آن بر مهاجرت نابرابر در بین شهرستان توسعۀ

ای میان مناطق مختلف کشور یکسان نیست، فرض است. از آنجا که توزیع منابع توسعه

 شود.ای به حرکات و جریانات مهاجرتی متفاوتی منجر شود این نابرابری توسعه می

 

 روش تحقیق

 011برای  9013های سرشماری تحلیلی بر مبنای تحلیل ثانویۀ داده -پژوهش حاضر، توصیفی

 92های کشور از  یافتگی شهرستانگیری سطح و رتبۀ توسعهشهرستان کشور است. برای اندازه

مؤلفه یا شاخص در سه بُعد اقتصادی )شامل میزان فعالیت اقتصادی مردان و زنان، میزان 

فرهنگی )میزان  -ارای مشاغل رده باال(، اجتماعید و نسبت جمعیت اشتغال مردان وزنان

آموختگان دانشگاهی مرد و زن،  های سنی مختلف، نسبت جمعیت دانش باسوادی در گروه

های امکانات و تسهیالت خانوار و  کالبدی )مؤلفه-میزان استفاده از اینترنت( و زیربنایی

عات و بکارگیری تکنیک های کیفیت مسکن( استفاده شده است. بر مبنای این اطالشاخص

 اند.بندی شدهیافتگی رتبههای کشور به لحاظ میزان توسعه تاپسیس شهرستان

( 5335و همکاران ) 9برای سنجش مهاجرت داخلی از سه شاخص جدید که توسط بل

(، CMIIj) 5ت مهاجرپذیریها شامل میزان خام شدّایم. این شاخص مطرح شده استفاده کرده

  ( است.NMR) 4و میزان خالص مهاجرتی (CMIOj) 0مهاجرفرستیت میزان خام شدّ

(: این شاخص از تقسیم تعداد کل مهاجران CMIIj) میزان خام شدّت مهاجرپذیری

 933واردشده به شهرستان بر جمعیت شهرستان مورد نظر بدست آمده و حاصل آن در عدد 

(. 5335در نوسان است )بل و همکاران،  933تا  3ضرب شده است. دامنۀ این شاخص بین 

                                                           
1. Bell, M.  

2. Rate of inwards migration to region 
3. Rate of outwards migration from region 

4. Net Migration Rate 
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مول محاسبه دهندۀ شدت مهاجرپذیری آن شهرستان است. فرافزایش مقدار این شاخص نشان

 این شاخص به صورت زیر است:

 
(: این شاخص از تقسیم تعداد کل مهاجران CMIOj) میزان خام شدت مهاجرفرستی

ضرب  933آید و حاصل آن در عدد شده از شهرستان بر جمعیت شهرستان بدست می خارج

ایش (. افز5335در نوسان است )بل و همکاران،  933تا  3شود. دامنۀ این شاخص بین می

دهندۀ دافعۀ مهاجرتی باالتر آن شهرستان است. فرمول محاسبه این  مقدار این شاخص، نشان

 شاخص به صورت زیر است:

 
(: این شاخص از تقسیم تفاضل مهاجران واردشده و NMR) میزان خالص مهاجرتی

بل و ) شودضرب می 933آید و حاصل آن در عدد شده بر جمعیت شهرستان بدست می خارج

و اگر منفی  یدهندۀ مهاجرپذیر(. اگر مقدار این شاخص مثبت باشد، نشان5335همکاران، 

 باشد نشانگر مهاجرفرستی شهرستان است. فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر است:

 
به تجزیه و  Geodaو  Arc GISافزارهای با استفاده از نرم ،های اولیه بعد از پردازش داده

. گاهی در شودفضایی میها مبتنی بر آمار داخته شد. روش تجزیه و تحلیل دادهها پرتحلیل داده

مطالعات محیطی با مشاهداتی سروکار داریم که مستقل از یکدیگر نیستند و به نوعی وابستگی 

گونه  این ؛ها ناشی از موقعیت و مکان قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است آن

ها،  شوند و به دلیل وجود همبستگی فضایی بین آن های فضایی نامیده می مشاهدات، داده

هایی قابل استفاده نیست و الزم است  های معمول آمار کالسیک برای تحلیل چنین داده روش

های  بنابراین، اغلب روش ها لحاظ شود؛ ها در تحلیل آن به نحوی ساختار همبستگی داده

اند، اما در عمل  آمار مبتنی بر استقالل و مشاهدات نمونۀ مستخرج از جامعه بنا شدهمعمولی 

شان در  مستقل نبوده و بر حسب موقعیت قرار گرفتن ،موارد زیادی وجود دارند که مشاهدات

اند. اگر این وابستگی تابعی از فاصله بین موقعیت  یکدیگر وابسته فضای مورد مطالعه به
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تر و مشاهدات دورتر از هم وابستگی کمتری  شاهدات نزدیک به هم وابستهمومشاهدات باشد، 

 (.9013شوند )محمدزاده،  نامیده می 9های فضایی گونه مشاهدات دادهداشته باشند، این

 Giتفسیر ضرایب نمرۀ استاندارد در آزمون  . 1جدول 
 نمره استاندارد 

(z-score ) 
 داری سطح معنی

 (p-value ) 
 پراکنش فضایینوع الگوی 

 سرد -ای قوی سردخوشه 3539 <-5529

 سرد -ای متوسط سردخوشه 3532 -5529( تا -9516) 

 سرد -ای ضعیف سردخوشه 3593 -9516( تا -9562) 

 توزیع ناموزون -تصادفی ------ -9562( تا 9562) 

 داغ -ای قوی داغخوشه 3593 9516( تا 9562) 

 داغ -ای متوسط داغخوشه 3532 5529( تا 9516) 

 داغ -ای ضعیف داغخوشه 3539 >5529

 .961:9010منبع: بلیانی و همکاران،                
 

های فضایی وجود دارد که در این مقاله های مختلفی برای سنجش دادهها و آزمونروش

)جی استار( یکی از  Gi ( استفاده شده است. شاخصGi)شاخص  5های داغاز شاخص نقطه

های  های خودهمبستگی فضایی است. این شاخص نقاط توزیع داده پرکاربردترین شاخص

ها و تحلیل همبستگی فضایی به صورت نمرۀ استاندارد  مکان محور را با توجه به تنوع داده

 . (9)جدول  دهد نمایش می

 

 ی پژوهشهایافته

 یافتگی فضایی سطح توسعه الگوی -

نشان  9013های کشور را برای سال  یافتگی شهرستانتوسعهکندگی سطح اپر 9نقشۀ شمارۀ 

شاخص در  92یافتگی با استفاده از روش تاپسیس و با ترکیب دهد. شاخص توسعهمی

ـ زیربنایی و اقتصادی بدست آمده است. در این ـ فرهنگی، کالبدیهای مختلف اجتماعی بخش

ال منفی در هال مثبت و ایدهه از ایدها با هم ترکیب شده و با توجه به فاصلروش همه شاخص

یافتگی آید. این نمرۀ کلی به عنوان میزان توسعه دست میهای مختلف یک نمرۀ کلی بهشاخص

بندی بندی و سطحها در نظر گرفته شده است. بر اساس این نمره، به پهنه هر کدام از شهرستان

                                                           
1. Spatial Data

 

2. Hotspot  
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همانطور که در  ایم. ترین پرداختهمحرومها در پنج طبقه از برخوردارترین تا ای شهرستانتوسعه

. یافتگی کمتری برخوردارندتوسعه میزانشود نواحی مرزی کشور از مشاهده می 9 شماره نقشۀ

  یافتگی در نواحی مرکزی متمرکز شده است. توسعه میزاندر مقابل، باالترین 
 

 
 1390، ایرانهای  شهرستانیافتگی توسعه الگو و سطوح. 1نقشه 

 
 های تهران، کرج، اصفهان، سمنان و تبریز دارای بیشترین میزان توسعه شهرستاناز اینرو، 

شهر و زابلی(، اندیکا، نیکمهرستان )های سرباز، دلگان،  یافتگی و در مقابل، شهرستان

توان به می 9اند. با مشاهدۀ نقشۀ  یافتگی را داشتهترین میزان توسعهمیانکنگی )هیرمند( پایین

تر اینکه آیا میزان یافتگی در سطح کشور پی برد، اما برای بررسی دقیقی نابرابر توسعهالگو

از آزمون  9شکل  در کند یا خیر،یافتگی در سطح کشور از الگوی خاصی تبعیت میتوسعه

 موران عمومی استفاده شده است.

 با 406/3طور که از نتایج آزمون خودهمبستگی فضایی پیداست، شاخص موران   همان

های ایران، ساختار  یافتگی شهرستانتوسعه دهد که سطحنشان می 339/3 سطح معناداری آن

ت یافتگی به شدّاند. به این معنا که میزان توسعه شده  ای توزیع فضایی داشته و به شکل خوشه

های داغ شدن در فضا دارد. به طوری که تجمع فضایی نقطه خوشه تمایل به متمرکزشدن یا

 های تهران، مازندران، اصفهان و سمنان است. های استان یافته( متعلق به شهرستان )توسعه

 
 1390،ایرانهای  یافتگی شهرستان. آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی توسعه1 شکل
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نیافته( در نوار مرزی غربی، شمال شرقی و سرد )توسعههای در مقابل، تجمع فضایی نقطه

بلوچستان،  های سیستان و های استان متعلّق به شهرستان است وشرقی کشور جنوبویژه به

 (. 5خوزستان، ایالم، لرستان، کرمانشاه و کردستان است )نقشۀ ، خراسان شمالی، هرمزگان

 

 
 1390(، Hot Spotهای داغ )بر اساس نقطه ایرانهای  یافتگی شهرستان. الگوی فضایی توسعه2نقشه 

 

 ( CMII jت مهاجرپذیری)پراکندگی فضایی میزان خام شدّ -

های کشور برای  ت مهاجرپذیری را در سطح شهرستانپراکندگی فضایی میزان خام شدّ 0نقشۀ  

ت مهاجرپذیری خام شدّهایی که میزان دهد. بر این اساس، شهرستاننشان می 9092-13دوره 

باالتری دارند در نواحی مرکزی کشور قرار دارند و مناطق مرزی جاذبۀ مهاجرتی کمتری داشته 

های ابوموسی، مالرد، جم،  تر است. شهرستانت مهاجرپذیری این مناطق پایینو میزان خام شدّ

گنج، شادگان و آزادگان، فهرج، قلعه های دشت شهرستاندر مقابل، کریم باالترین و  رباطو 

 ت مهاجرپذیری را دارند.ترین میزان خام شدّرودبار پایین
 

 
 1335-90در دوره  ایرانهای  ت مهاجرپذیری شهرستان. پراکندگی میزان خام شد3ّنقشه 

 



 1395 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ ،هشتم دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  526 

 

هرچند پراکندگی خام این شاخص نیز تا حدی الگویی خاص در پراکنش میزان خام 

تر تبعیت یا عدم تبعیت برای بررسی دقیق اما ،دهدرا نشان میمهاجرپذیری در سطح کشور 

سطح کشور، از آزمون موران عمومی  ت مهاجرپذیری از الگوی خاص درمیزان خام شدّ

 (.5استفاده شده است )شکل 
 

 
های  ت مهاجرپذیری شهرستان. آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی میزان خام شد2ّشکل 

 1335-90، ایران

 و سطح معناداری آن 914/3نتایج آزمون خودهمبستگی فضایی، شاخص موران بر طبق 

های ایران دارای ساختار فضایی  ت مهاجرپذیری شهرستانمیزان خام شدّ ،از اینرو است. 339/3

شدن  میزان مهاجرپذیری تمایل به متمرکزبه بیان دیگر، اند.  شده ای توزیع بوده و به شکل خوشه

های داغ )باالترین جاذبۀ مهاجرتی( طوری که تجمع فضایی لکهدارد. بهشدن در فضا  خوشه یا

های تهران، قزوین، اصفهان و گیالن است و از طرف دیگر تجمع  های استان ق به شهرستانمتعلّ

های غرب، شمال غرب و  ق به شهرستانترین جاذبۀ مهاجرتی( متعلّهای سرد )پایینفضایی لکه

های سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، لرستان، کرمانشاه  جنوب شرق کشور یعنی استان

 (.4و آذربایجان غربی است )نقشۀ 

 
  1335-90در دورۀ  ایرانهای  ت مهاجرپذیری شهرستان. الگوی فضایی میزان خام شد4ّنقشه 

 (،Hot Spotهای داغ ) بر اساس نقطه
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-

 ( CMIOjت مهاجرفرستی)پراکندگی فضایی میزان خام شدّ

-های کشور نشان می ت مهاجرفرستی را در سطح شهرستانپراکندگی میزان خام شدّ 2نقشۀ 

هایی که میزان خام شدت مهاجرفرستی باالتری دارند، در نواحی دهد. بر این اساس، شهرستان

، میانکنگی )هیرمند(، های کشور، رودبار ر میان شهرستاناند. د مختلفی از کشور پراکنده

های مسجدسلیمان، بوشهر،  شهرستاندر مقابل، مهرستان )زابلی( و میاندورود باالترین و 

ت مهاجرفرستی در سطح کشور را ترین میزان خام شدّابوموسی، سمیرم و قصرشیرین پایین

ۀ های شرقی و شمال شرقی دافع های حاشیۀ زاگرس و برخی شهرستان دارند. البته شهرستان

مهاجرتی باالیی دارند و مناطقی که دافعۀ مهاجرتی کمتری دارند در مناطق مختلف کشور 

اند و الگوی خاصی از پراکندگی در نقشه قابل مالحظه نیست. پراکنده

1335-90های کشور در دورۀ  ت مهاجرفرستی در سطح شهرستان. پراکندگی فضایی میزان خام شد5ّنقشۀ 

ت مهاجرفرستی از الگوی تبعیت یا عدم تبعیت میزان خام شدّتر برای بررسی دقیق

طور که از نتایج  همان  خاص در سطح کشور از آزمون موران عمومی استفاده شده است.

 331/3 و سطح معناداری آن 3631/3آزمون خودهمبستگی فضایی پیداست شاخص موران 

شدت مهاجرفرستی به متمرکز  مقدار پایین شاخص موران بیانگر آن است که میزان خام است.

های داغ )باالترین دافعۀ شدن در فضا تمایل ضعیفی دارد. تجمع فضایی نقطه خوشه یا

. در های خوزستان، ایالم، لرستان و کرمانشاه است های استان مهاجرتی( متعلّق به شهرستان

های  شهرستان برخیمربوط به ترین دافعه مهاجرتی( های سرد )پایینتجمع فضایی لکهمقابل، 

(.6های تهران، البرز، قزوین و مرکزی است )نقشۀ  استان
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ت مهاجرفرستی در سطح . آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی میزان خام شد3ّشکل 
 1335-90های کشور، دورۀ  شهرستان

 1335-90های کشور در دورۀ  ت مهاجرفرستی در شهرستان. الگوی فضایی میزان خام شد6ّنقشۀ 
 (Hot Spotهای داغ )بر اساس نقطه

 ( NMRخالص مهاجرتی)  پراکندگی فضایی میزان-

 .دهدنشان میرا های کشور  شهرستان الگوی مهاجرفرستی و مهاجرپذیریپراکندگی  1نقشۀ 

بیشترین میزان خالص مهاجرت های مسجدسلیمان، هشترود، سمیرم، کلیبر و ماکو  شهرستان

های ابوموسی، مالرد، جم و پاکدشت بیشترین میزان خالص  منفی و در مقابل، شهرستان

های نواحی مرکزی  شود شهرستانمی مشاهده 1در نقشه طور که مهاجرت مثبت را دارند. همان

ی و های جنوب شرق و نوار ساحلی جنوبی بیشترین میزان خالص مهاجرت مثبت و شهرستان

غرب کشور بیشترین میزان خالص مهاجرت منفی را دارند.
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 1335-90های کشور در دورۀ  شهرستان الگوی مهاجرپذیری و مهاجرفرستی. پراکندگی فضایی 7نقشۀ 

 
های مهاجرپذیر و مهاجرفرست به استفاده از آزمون ها یا خوشهبرای تشخیص قطب

بر این  بدست آمد. 339/3 سطح معناداری آن و 526/3شاخص موران . پرداختیمموران عمومی 

ای  های ایران ساختار فضایی داشته و به شکل خوشه ، میزان خالص مهاجرتی شهرستاناساس

 است.   شده توزیع

 
های کشور در  . آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی میزان خالص مهاجرتی شهرستان4شکل 

 1335-90دورۀ 

شدن در فضا تمایل دارد.  خوشه خالص مهاجرتی به متمرکزشدن یامیزان از اینرو، 

های  های استان های داغ )مهاجرپذیری بیشتر( متعلق به شهرستانبطوریکه تجمع فضایی لکه

های مازندران، البرز، سمنان، مرکزی، اصفهان و بوشهر بوده و از  تهران و برخی از شهرستان

های  های استان هاجرفرستی بیشتر( به برخی شهرستانهای سرد )مطرف دیگر تجمع فضایی لکه

ق یراحمد تعلّو بوآذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان و کهگیلویه 

 (.9نقشۀ است )داشته 



1395 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ ،هشتم دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  563

(Hot Spotهای داغ )های کشور بر اساس نقطه . الگوی فضایی میزان خالص مهاجرتی شهرستان3نقشه 

در سطح  های توسعه و مهاجرت داخلیفضایی پراکندگی شاخص الگوی ،بدین ترتیب

ای مربوط به برای شناسایی الگوهای خوشه قرار گرفت و مورد بررسیهای کشور  شهرستان

های داغ و سرد( از آزمون موران عمومی استفاده شد. در ترین مقادیر )نقطهباالترین و پایین

 پردازیم.میهای مهاجرت داخلی یافتگی و شاخصتوسعه انمیزبین  مقاله به بررسی رابطهادامه 

توان بیش از دو متغیر در این آزمون نمی شده است.از آزمون موران محلی استفاده  بدین منظور

را وارد تحلیل کرد، به این خاطر که مبنای این تحلیل نیز بر اساس منطق آمار فضایی است، 

از اینرو، با استفاده از آزمون موران شود. نظر گرفته می ها اثر همسایگی دریعنی در این تحلیل

محلی، رابطه میزان توسعه یافتگی با شاخص شدّت مهاجرپذیری، شدّت مهاجرفرستی، و میزان 

خالص مهاجرتی بطور جداگانه بررسی و تحلیل شده است. 

 های مهاجرت داخلیو شاخص یافتگیرابطۀ توسعه-

های مهاجرت یافتگی و شاخص ی بین میزان توسعههمبستگی فضایی محلّبه منظور تعیین میزان 

افزار برای آزمون همبستگی در  های این نرماستفاده شده است. خروجی GEODAافزار  از نرم

شود که شامل نمودار اسکاترپالت که رابطۀ کلی بین دو متغیر را سه بخش جداگانه بیان می

بط است که چهار الگوی ممکن همبستگی بین دو متغیر دهد، خروجی دوم نقشۀ روانشان می

دهد که در چه مناطقی با افزایش متغیر مستقل، متغیر دهد. این نقشه نشان میرا نشان می

یابد و همچنین در چه مناطقی با کاهش متغیر مستقل، متغیر وابسته وابسته افزایش یا کاهش می

شوند.  گوها با رنگی متفاوت در نقشه مشخص مییابد؛ هر کدام از این الافزایش یا کاهش می

کنند، با  کدام از الگوهای ذکر شده پیروی نمی همچنین در این خروجی مناطقی که از هیچ
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شوند. در نهایت مناطقی که همبستگی فضایی بین دو متغیر در آنها رنگی متفاوت مشخص می

داری روابط فضایی را شۀ معنا)رنگ سفید(. خروجی سوم نیز نقاند دار نیست بدون رنگمعنا

 های متفاوت در سطوح مختلف خطا مشخص شده است.دهد که با رنگنشان می

 ت مهاجرپذیرییافتگی و میزان خام شدّتوسعه میزاننتایج همبستگی فضایی بین -

 با توجه به و است = Moran's I .943برابر با  محلیضریب موران دهد نشان می 2نتایج شکل 

 ت مهاجرپذیریمیزان خام شدّ( و X)محور  یافتگیتوسعهمیزان خط شیب رگرسیون بین 

بر این اساس، با افزایش میزان  دارد. ریمتغو معنادار این دو  رابطۀ مثبتنشان از  (Y)محور 

نیز  1همانطور که در نقشۀ با اینحال،  .ابدی یممیزان مهاجرپذیری نیز افزایش  یافتگی، توسعه

بر این کنند. خاص پیروی نمی ایرابطه ی، همۀ مناطق کشور از یک الگوشودمیمشاهده 

های جنوب شرقی، غرب و شمال غربی کشور  بیشترین تجمع فضایی در شهرستان اساس،

به عبارت دیگر ؛ احاطه شده است ـ پایینای مشابه پایینبا الگوی تأثیر مقادیر خوشه کهاست 

پایین است که با  نیز ت مهاجرپذیرییافتگی پایین و میزان خام شدّدر این مناطق، نرخ توسعه

شهرستان این شرایط را دارند. در مناطق مرکزی کشور  52ای تولید شده، توجه به نقشۀ خوشه

الگوی تأثیر مقادیر  توسطهای استان خراسان رضوی و بوشهر و گیالن  و برخی از شهرستان

یافتگی و میزان خام  توسعه میزانها این شهرستاندر . ای باالـ باال احاطه شده استخوشه

شهرستان دارای این  96ای تولید شده، ت مهاجرپذیری باالست که با توجه به نقشۀ خوشهشدّ

های استان اردبیل و آذربایجان شرقی، کرمانشاه و کرمان  . برخی از شهرستانباشندمی الگو

یافتگی باال اما میزان خام  توسعه این الگو، میزاندر باال ـ پایین دارند.  ایالگوی غیرخوشه

شهرستان این  93ای تولید شده، که با توجه به نقشۀ خوشه است ت مهاجرپذیری پایینشدّ

ـ باال پایین ایخوشهوضعیت را دارند. همچنین سه شهرستان قائنات، بوشهر و پیشوا الگوی غیر

 ییپایین اما میزان خام شدت مهاجرپذیری باال یافتگیتوسعه میزاندارند بدین معنا که آنها 

کنند و شده پیروی نمی کدام از چهار الگوی گفته نیز از هیچکشور شهرستان  59دارند. تعداد 

شهرستان معنادار نبوده است.  092همچنین رابطۀ بین این دو متغیر برای 
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یافتگی و میزان خام شدت مهاجرپذیری  ( توسعهLSA. پراکنش موران از رابطۀ دو متغیره )5شکل 

یافتگی و میزان خام مهاجرپذیری توسعهمیزان ( رابطۀ بین (LSA. نقشۀ دو متغیره 9نقشه 

یافتگی و میزان خام دهد که ارتباط معنادار بین میزان توسعهنشان می 93بعالوه، نقشۀ 

شهرستان در سطح یک  92برای درصد و  2شهرستان در سطح  01شدت مهاجرپذیری برای 

درصد معنادار است.

ت مهاجرپذیری یافتگی و میزان خام شدّ( بین توسعهLSA. نقشۀ سطح معناداری رابطۀ )10نقشه 



 560 / توسعه و مهاجرت داخلی در ایرانشکریانی وصادقی 

با توجه  و است = Moran's I -35999 برابر با محلیضریب موران دهد نشان می 6نتایج شکل 

میزان خام شدت ( و X)محور  یافتگیتوسعهمیزان بین رابطۀ خط شیب رگرسیون  به

-بر این اساس، با افزایش میزان توسعه منفی و معنادار است. (، رابطۀY)محور مهاجرفرستی 

قابل مشاهده  99همانطور که در نقشۀ  . با اینحال،ابدی یممیزان مهاجرفرستی کاهش  یافتگی،

بیشترین  بر این اساس، کنند.خاص پیروی نمی ایرابطه یاست، همۀ مناطق کشور از یک الگو

های  های استان های گیالن و مازندران و برخی شهرستان های استان تجمع فضایی در شهرستان

ای با الگوی تأثیر خوشه های شرقی و غربی است ومرکزی، اصفهان، خوزستان و آذربایجان

یافتگی باال، میزان خام شدت در این مناطق با نرخ توسعه .مشخص شده است مشابه باالـ باال

شهرستان چنین وضعیتی  49ای تولیدشده، مهاجرفرستی نیز باالست که با توجه به نقشۀ خوشه

و یزد  خراسان جنوبیهای اردبیل، قزوین، زنجان، گلستان،  های استان در برخی شهرستان دارند.

ها کند. این شهرستانپایین تبعیت می-ای پایینهای خوشهو هرمزگان از الگوی تأثیر ارزش

ت مهاجرفرستی پایینی دارد که با توجه به نقشۀ یافتگی پایین و میزان خام شدّسطح توسعه

های  استانهای  برخی از شهرستان. چنین وضعیتی دارندکشور شهرستان  50ای تولیدشده،خوشه

ای قزوین، البرز، گلستان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی، بوشهر و هرمزگان با الگوی غیرخوشه

ام مهاجرفرستی یافتگی باال و میزان خها سطح توسعهاین شهرستان ،اندپایین احاطه شدهباالـ

 ر دارند. شهرستان در این الگو قرا 45ای تولیدشده، توجه به نقشۀ خوشهپایین دارند که با 

یافتگی و میزان خام شدت مهاجرفرستی  ( توسعهLSA. پراکنش موران از رابطۀ دومتغیرۀ )6شکل 

 نتایج همبستگی فضایی بین میزان توسعهیافتگی و میزان خام شدّت مهاجرفرستی
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های کشور یافتگی و میزان خام شدت مهاجرفرستی شهرستان( رابطۀ توسعه(LSA. نقشۀ دومتغیرۀ 11نقشه 

گیالن، کرمانشاه، های شرقی و غربی، کردستان، های استان آذربایجان برخی از شهرستان

-ـ باال دارند. این شهرستانای پایینوبختیاری، الگوی غیرخوشهخوزستان، اصفهان و چهارمحال

ای با توجه به نقشۀ خوشه ،یافتگی پایین و میزان خام مهاجرفرستی باال دارند ها سطح توسعه

م از چهار الگوی کدا شهرستان نیز از هیچ 51شهرستان چنین شرایطی را دارند.  01تولیدشده، 

نیز کشور شهرستان  552کنند و همچنین، رابطۀ بین این دو متغیر برای شده پیروی نمی گفته

یافتگی و میزان بین میزان توسعهرابطه دهد که نشان می 95معنادار نبوده است. بعالوه، نقشۀ 

سطح شهرستان در  61درصد و برای  2شهرستان در سطح  16خام شدت مهاجرفرستی برای 

یک درصد معنادار است.

یافتگی و میزان خام شدت مهاجرفرستی ( بین توسعهLSAداری رابطۀ ). نقشۀ سطح معنا12نقشه 

 های کشور شهرستان

یافتگی و میزان خالص مهاجرتتوسعه میزاننتایج همبستگی فضایی بین -

 و است = Moran's I .921برابر با  محلیضریب موران دهد نشان می 1نتایج مندرج در شکل 

میزان خالص مهاجرت ( و X)محور  یافتگیتوسعهمیزان خط شیب رگرسیون بین  با توجه به
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میزان  یافتگی، توسعه میزانبا افزایش  یعنی و معنادار وجود دارد. (، رابطۀ مثبتYمحور )

اهده قابل مش 90همانطور که در نقشۀ با اینحال،  .ابدی یمخالص مثبت مهاجرت نیز افزایش 

بیشترین تجمع  ؛کنندپیروی نمیخاص ای کشور از یک الگوی رابطه هایشهرستاناست، همۀ 

غربی کشور است و از الگوی تأثیر مقادیر های غرب، شمال غربی و جنوب فضایی در شهرستان

یافتگی پایین و  به عبارت دیگر در این مناطق نرخ توسعه؛ کندتبعیت می ای پایین ـ پایینخوشه

شهرستان  55ای تولیدشده، پایین است که با توجه به نقشۀ خوشهنیز میزان خالص مهاجرت 

های آذربایجان  های استان چنین وضعیتی دارند. مناطق مرکزی کشور و برخی از شهرستان

ای مشابه باال ـ باال احاطه شده است. شههای خوالگوی تأثیر ارزش توسطشرقی، یزد و بوشهر 

که با توجه  استباال  نیز یافتگی باال و میزان خالص مهاجرتها سطح توسعهاین شهرستاندر 

 شهرستان چنین وضعیتی دارند. 53ای تولیدشده، به نقشۀ خوشه
 

 
 یافتگی و میزان خالص مهاجرت ( توسعهLSA. پراکنش موران از رابطۀ دومتغیرۀ )7شکل 

 

 
 های کشور یافتگی و میزان خالص مهاجرت شهرستان( رابطۀ توسعه(LSA. نقشۀ دومتغیرۀ 13شه نق

 
و های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خوزستان، کهگیلویه  های استان در برخی از شهرستان

 ها سطح توسعهاین شهرستان ؛ای باال ـ پایین وجود داردیراحمد و فارس الگوی غیرخوشهبو
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 93ای تولیدشده، د که با توجه به نقشۀ خوشهنیافتگی باال و میزان خالص مهاجرت پایین دار

های یزد و بوشهر  استان واقع درشهرستان چنین وضعیتی دارند. همچنین در سه شهرستان 

تگی پایین و میزان یافها سطح توسعهاین شهرستان ؛ای پایین ـ باال وجود داردالگوی ناخوشه

کدام از چهار الگوی گفته شده پیروی  شهرستان نیز از هیچ 59خالص مهاجرت باال دارد. 

شهرستان معنادار نبوده است. سطح  094رابطۀ بین این متغیر برای در نهایت اینکه، کنند و  نمی

در  شهرستان 94درصد و  2شهرستان در سطح معناداری  49دهد برای معناداری نشان می

 یافتگی و میزان خالص مهاجرت وجود دارد.بین میزان توسعه رابطهسطح معناداری یک درصد 
 

 
 های کشور یافتگی و میزان خالص مهاجرت شهرستان( توسعهLSAداری رابطۀ ). نقشه سطح معنا14نقشۀ 

 

 گیریبحث و نتیجه

های داخلی و  مهاجرتهمانطور که در مقاله بدان پرداخته شد تمرکز اصلی این پژوهش بر 

با استفاده از رویکرد تحلیل  های کشور یافتگی در سطح شهرستانارتباط آن با میزان توسعه

تفاوت و بین شهرستان کشور  ،یافتگیتوسعه لحاظبه داد کهنشان  پژوهش است. نتایج فضایی

دارای  های تهران، کرج، اصفهان، سمنان و تبریز نابرابری محسوسی وجود دارد. شهرستان

شهر و های سرباز، دلگان، مهرستان )زابلی(، اندیکا، نیک بیشترین و در مقابل، شهرستان

توزیع و پراکنش فضایی  دارند. همچنین،یافتگی را ترین میزان توسعهمیانکنگی )هیرمند( پایین

 ای است. توزیع نابرابر توسعههای ایران به صورت خوشه در شهرستان یافتگیسطح توسعه

؛ 9019بیگلو و همکاران، ؛ شیخ9019آبادی و همکاران، فتگی در تحقیقات پیشین )زنگییا

 ( نیز تأیید شده و نتایج این پژوهش نیز با مطالعات قبلی همسوست.9014نسترن و همکاران، 
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عوامل مختلفی در طول زمان دست  ،در سطح کشورنابرابر یافتگی دربارۀ الگوی توسعه

یافتگی را در کشور رقم زده شکل است  ای از توسعه خوشه-الگوی متمرکزدست هم داده و  به

عوامل تاریخی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی و  از اینرو،(. 9094؛ قاسمیان،9092دلیر،زاده)حسین

دهد  (. برآوردها نشان می9013 اند )قنبری، گیری این الگو در ایران دخیلسیاسی در شکل

های همدان، لرستان، کردستان، خراسان،  ترتیب به استان هگذاری ب حداقل سرانۀ سرمایه

شرقی اختصاص داشته و در مقابل  بویراحمد و آذربایجان و غربی، کهگیلویهمازندران، آذربایجان

(. چنین 9095زنجانی، است )ق داشته و بوشهر تعلّ اصفهانهای تهران، یزد،  حداکثر آن به استان

. بر اساس این استپیرامون -مدل مرکزبیانگر الگوی فضایی توسعه و تمرکز امکانات در ایران، 

ترین یافتههای مرکزی کشور مانند یزد، سمنان، تهران، اصفهان جزو توسعه مدل، استان

ها بوده  استان ها عمدتاً در این گذاری های کشور بوده و تمرکزگرایی امکانات و سرمایه استان

های مرزی کشور یعنی  شدن به استان اما به موازات دور شدن از مرکز و نزدیک؛ است

غربی و... میزان شرقی و آذربایجانکردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، اردبیل، آذربایجان

ها را  ذاریگ سطوح پایینی از امکانات و سرمایه آنهامراتب کمتر شده و برخورداری از توسعه به

 د.دارن

یافتگی و توسعه میزاننتایج آزمون موران عمومی نشان داد که پراکنش ، همچنین

ت مهاجرفرستی ت مهاجرپذیری، میزان خام شدّهای مهاجرت داخلی )میزان خام شدّ شاخص

کند و ای تبعیت میهای کشور از الگوی خوشه و میزان خالص مهاجرت( در سطح شهرستان

های خام و خالص مهاجرپذیری در  یافتگی و میزانباالترین میزان( سطح توسعه)داغ های نقطه

ها در ترین میزان( این شاخصهای سرد )پایینمناطق مرکزی کشور واقع شده و نقطه

 اند.های نوار مرزی غرب، شمال غربی و شرق کشور واقع شده شهرستان

 تا شودمی موجب خاص هایمکان در گذاریسرمایه و اقتصادی هایزیرساخت تمرکز

 (. نابرابری فضایی9113آید )جانسون،  پدید مناطق میان شدیدی بلندمدت نابرابری فضایی در

 محرومیت و فقر جغرافیایی تراکم و نیامده عمل به بهینه استفاده فضا از تا شود موجب می

 توزیع و شده رویه بی های مهاجرت باعث تشدید این موضوع .یابد افزایش مناطق از برخی

 فقر، بروز امکان فضایی، نابرابری خالصه طور و به ساخته غیر ممکن را فضا در جمعیت بهینۀ

 (. 530:9099داده است )یاسوری،  افزایش را مهاجرت و بیکاری
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، نتایج بررسی نشان داد که سالیانه حدود یک میلیون نفر در داخل کشور هاعالوه بر این

ها، عوامل مختلفی دارد اما بر اساس  اند. هرچند این مهاجرتجابجا شده و مهاجرت کرده

بر  .های داخلی در ایران، توسعۀ نابرابر است گیری مهاجرتنتایج، یکی از بسترهای شکل

ت مهاجرپذیری رابطۀ یافتگی با میزان خام شدّاساس نتایج آزمون موران محلی سطح توسعه

دیگر با افزایش  ؛ به عبارتۀ منفی و معنادار داردت مهاجرفرستی رابطمثبت و با میزان خام شدّ

ت مهاجرفرستی کاهش ت مهاجرپذیری نیز افزایش و در مقابل، شدّیافتگی، شدّسطح توسعه

های کشور از  همه شهرستان و متفاوت از مطالعات قبلی این است که یابد. نتیجه قابل توجهمی

 باال )با افزایش سطح توسعه-تلف باالاند و چهار الگوی مخاین الگوی واحد تبعیت نکرده

یافتگی، کاهش در پایین )با کاهش سطح توسعه-یافتگی، افزایش در مهاجرپذیری(، پایین

باال -ی، کاهش در مهاجرپذیری( و پایینیافتگ پایین )با افزایش سطح توسعه-مهاجرپذیری(، باال

 یافتگی، افزایش در مهاجرپذیری( وجود دارد. )با کاهش سطح توسعه

و متأثر از  کند ستی معنا پیدا میفرهای باالی مهاجرناپایداری جمعیتی که در نرخ، بنابراین

ویژه جنوب شرقی کشور و مناطق غرب  هبرای مناطق مرزی کشور ب ای است،نابرابری توسعه

مناطق مرکزی و شمالی و جنوب کشور بیشتر محسوس و قابل مشاهده است. در مقابل در 

های متفاوت ویژه استان بوشهر( الگوی پایداری جمعیتی وجود دارد. این وضعیت هکشور )ب

بیانگر آن است که پایداری جمعیتی بخشی از نظام پایداری است که با پایداری در ابعاد 

های ترتیب، یافتهبدین  محیطی ارتباط تنگاتنگی دارد. -اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

های مطالعات  های نظری رویکرد ساختی و نظریه وابستگی و همچنین یافتهپژوهش با استدالل

؛ عسگری ندوشن و 9092پیشین در خصوص رابطۀ توسعه و مهاجرت )نظیر قرخلو و حبیبی، 

های  گیری مهاجرت( همسوست. از اینرو، یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل9012همکاران،

های کشور سطوح متفاوتی از توسعه را تجربه  خلی، توسعۀ نابرابر فضایی است. شهرستاندا

های ای به حرکات و جابجاییگیری از مواهب توسعهکنند و این عدم تعادل در بهرهمی

مهاجرت داخلی،  های، برای کاهش و تعدیل جریاندر نتیجهناموزون جمعیتی منجر شده است. 

ای میان مناطق مختلف و توزیع برابر و عادالنه منابع و امکانات توسعهاجرای آمایش سرزمینی 

ویژه برای مناطق ههای مناسب در این زمینه ب گذاری و سرمایه های شغلیکشور، ایجاد فرصت

       شود. مرزی کشور پیشنهاد می
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