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چکیده:
المللی جریان یابند و چه در داخل مرزهاي صورت بینبهها چهمهاجرت

کاهش جمعیت نواحی مهاجرفرست و یک کشور رخ دهند، همواره موجب
شوند. این افزایش و کاهش در موارديافزایش جمعیت نواحی مهاجرپذیر می

این مطالعه با روش .کند و مستمر و در مواردي نیز تند و مقطعی است
هاي با استفاده از مطالعات اسنادي، تحلیل دادهتوصیفی ـ تحلیلی و

افزارهاي نرمهاي آماري، با استفاده از سرشماري نفوس و مسکن و سالنامه
Excel وGISهاي جمعیتی استان خوزستان را در ابعاد جابجاییروند

ي اخیر و تأثیر آن بر متوسط رشد هاي بین استانی طی دو دههمهاجرت
و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان تان را مورد تجزیه ي جمعیت اسساالنه

نفر، - 108209، استان خوزستان با خالص مهاجرتی 1385دهد که در سال می
، با خالص مهاجرتی 1390سومین استان مهاجرفرست کشور و در سال 

هاي اصفهان، ترین استان کشور بوده است. استانمهاجرفرست- 54530
اند. ین دریافتی مهاجر را از استان خوزستان داشتهتهران و فارس بیشتر

درصد و در سال 8/1، 1385در سال متوسط نرخ رشد واقعی جمعیت استان
و 1385درصد در سال 25/0یافته است. همچنین کاهش درصد 1390،16/0

از کاهش رشد جمعیت در استان ناشی از اثر 1390درصد در سال 62/0
مهاجرت بوده است.
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مسألهیانبودمهمق
هاي اثرگذار بر رشد ومیر و باروري یکی از سه مؤلفه، در کنار مرگ1مهاجرت

ترین منابع تأمین نیروي انسانی هاي انسانی است. عالوه بر آن، مهاجرت از مهمجمعیت
ت. مهاجرت شکلی از تحرك جغرافیایی براي بازار کار و توسعه در سطح ملی و محلی اس

,Amani and others(گیردجمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می

هاي جمعیتی تحوالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي در مبدأ و جابجایی).1975:71
توان نوعی تطبیق و سازگاري در پاسخ به نیازهاي شود. مهاجرت را میمقصد را موجب می

اي علت قالب بسیاري از هاي منطقهبنابراین تفاوت؛ ادي و اجتماعی محسوب کرداقتص
اي و گسترش تواند نتایج ثبت (نظیر کاهش نابرابري منطقههاست. مهاجرت میمهاجرت

ها) و منفی (نظیر تراکم جمعیت، فرار مغزها و کاهش توان اقتصادي مناطق ایده
,Mahmoudian and Ghasemi Ardehadi(شدمهاجرفرست) فراوانی را دنبال داشته با

2013: 4.(
ومیر، سهم مهاجرت در تغییرات باروري و مرگامروزه به خاطر ثبات نسبی در نرخ

با "یجمعیتگذار سوم "اي تحت عنوان تا جایی که نظریهتر شده استجمعیتی برجسته
این سطح از توجه شده است. مطرحDavid Coleman (2004)تأکید بر مهاجرت توسط

شاید بتوان گفت المللی بوده است وبه دلیل افزایش حرکات مهاجرتی در سطح ملی و بین
در ایران نیز در مهاجرت بوده است.اي براي آن یا تدوین الگوهايبه دنبال یافتن قاعده

اخیر با پایین آمدن باروري به زیر سطح جانشینی و با در نظر گرفتن سایر يچند دهه
هاي داخلی در تغییرات جمعیتی ي مهاجرتاثرگذاري و فرهنگی،اقتصادوامل اجتماعی،ع

توان یمهاي سیاسی اهمیت بیشتري یافته است.ایران در سطوح جغرافیایی و مرزبندي
هاي مهم کنندههاي داخلی از تعیینایران مهاجرتيعنوان کرد در شرایط کنونی جامعه

تر از آن کوچکهاي استانی و واحدهايبنديدر مقیاس تقسیمایران 2میزان رشد جمعیت
).Mahmoudian and Ghasemi Ardehadi, 2013: 4(است

هاي گذشته به دلیل تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادي، استان خوزستان در دهه
اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی، پیوسته با نقل و انتقاالت شدید جمعیتی روبرو شده است 

)Beyk Mohammadi and Mokhtari, 2003.(جایی جمعیت در نظر جابهاین استان از
هاي کشور، تغییرات ) در مقایسه با سایر استان1390تا 1335قرن اخیر (سرشماري نیم

1 migration
2 population growth rate
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دهد در طول چهار سرشماري اي داشته است. روند مهاجرت بین استانی نشان میعمده
شده را داشته ن تهران بیشترین درصد مهاجران خارجاخیر استان خوزستان بعد از استا

هاي دهد که این استان بعد از استانها نشان میاست. همچنین خالص مهاجرت استان
آذربایجان شرقی و کرمانشاه بیشترین خالص مهاجرت منفی را داشته است

)Mahmoudian and Ghasemi Ardehadi, 2013: 5 .( بدیهی است این مهاجرفرستی
شدید، در میزان رشد جمعیت، ساختار سنی، نسبت جنسی و گروه فعالین، تأثیرات منفی 

گذارد و عواقب و پیامدهاي جدي براي جمعیت و توسعه در استان به دنبال بر جاي می
دارد.

ي هر هاي توسعهریزيبسیار مهمی در برنامهنقشهاي جمعیتی که تحلیلآنجاییاز
جانبه مسائل نگري بدون تحلیل صحیح و همهریزي و آیندهامهکنند و برنکشور ایفا می

باشد؛ لذا هدف اصلی در این تحقیق شناسایی ممکن میجمله مهاجرت غیرجمعیتی از
اخیر و تأثیر آن بر يهاي بین استانی استان خوزستان طی دو دههساختار و روند مهاجرت

هاي بین استانی استان وند مهاجرتمیزان رشد جمعیت استان است. شناسایی ساختار و ر
بینی آینده تحرکات جمعیتی براي در پیشتواندمیبه لحاظ کاربرديخوزستان 

کاهش مؤثري براي نهایت به تبیین راهکارهاي درشود وریزي مؤثر واقع برنامه
. از سوي دیگر به دلیل وجود بسیاري از کمک خواهد کرددر استانمهاجرفرستی

ئل و همچنین پیامدهاي منفی ناشی از مهاجرت و حجم باالي آن در مشکالت و مسا
عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود.آن باید بهياستان، پژوهش درباره

ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
شده شناسی سازمان ملل چنین تعریفجمعیتينامهمهاجرت در لغتمهاجرت:

ایی یا تحرك مکانی است که بین دو واحد است: مهاجرت شکلی از تحرك جغرافی
گیرد. این تحرك جغرافیایی، تغییر اقامتگاه از مبدأ با محل حرکت جغرافیایی صورت می

).Zanjani, 1999(باشدبه مقصد یا محل ورود می
درجامعهیکجمعیتتعداددرتغییرازاستعبارتجمعیترشدرشد جمعیت:

دگرگونی در تعداد جمعیت یک کشور و یا یک منطقه،). Amani, 1998(زمان از ايبازه
را به همراه دارد این امر در اثر عوامل حرکات جمعیت یا کاهش رشد جمعیتشیافزا

به ساخت سنی و جنسی میر و مهاجرت و تغییرات مربوطومرگولد،وشامل زاد
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ومثبترشدراجمعیتافزایششناسیجمعیتدر). Tamana, 2005(باشدجمعیت می
). Javadkhani, 2008(ندیگومیمنفیرشدراجمعیتکاهش

میر جمعیت وهاي موالید و مرگعبارت است از اختالف نرخ:1رشد طبیعی جمعیت
میر جمعیت یک سال به جمعیت ودر یک جامعه و یا نسبت تفاضل موالید و مرگ

آن سال:يمیانه

عالوه میر بهوسبت تفاضل موالید و مرگعبارت است از ن:2رشد مطلق جمعیت
آن سال:يکوچی جمعیت یک سال به جمعیت میانهرونکوچی و بنسبت تفاضل درون

پژوهشمبانی نظري
ها از یک از آنها و نظریات مختلفی وجود دارد که هردر مورد مهاجرت، دیدگاه

تواند ات تئوریک یک عامل نمیمبناي ادبیاند. برزوایاي مختلف به این پدیده نگریسته
بلکه). Mendola, 2007(مطالعه قرار گیردعنوان نیروي منفرد مؤثر بر مهاجرت موردبه

دهد اي از عوامل با اثربخشی متفاوت بر مردم رخ میگستردهيمهاجرت در پاسخ به دامنه
نددهها واکنش نشان نمیمشابهی نسبت به آنيو لزوماً تمام مردم به شیوه

)Parenwell, واقع کارکردهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، در).1993
,Ebrahimzadeh(گیري آن مؤثرنددر مهاجرت و شکل...ارتباطی، اداري و 2006 .(

رشته یا یک دهند که تنها با تأکید بر یکها نشان میتوجه به الگوها و روندهاي مهاجرت
وجهی هاي مداوم مهاجرتی را تبیین کرد. بلکه ماهیت چندتواند جریانتحلیل نمیسطح

ها و سطوح گوناگون را در اي است که دورنماها، فرضیهپیچیدهيآن نیازمند نظریه
در این بررسی و در سطور بعدي به ).Massey and et al, 1993: 431(گیردبرمی

1 natural population growth
2 absolute population growth
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این پژوهش هستند يندهکنمهاجرت که تبیینيهزمینشده درهاي طرحنظرات و دیدگاه
شود.پرداخته می

. داندي مهاجرت را مکانیزمی براي باز توزیع نیروي کار میدیدگاه اقتصادي پدیده
اي عامل اقتصادي طرفداران این دیدگاه معتقدند که عامل اصلی مهاجرت در هر منطقه

دار بهدفمهاجرت جستجوي عقالیی و هاست نه مسائل و مشکالت دیگر. در این رویکرد 
نگرش مهاجران را نیز تابع این شود.منظور یافتن مکانی دیگر براي کار و زندگی تصور می

ي مهاجرفرست دو منطقهتنها باعث رشد اقتصادي داند و آن را نهقانون عرضه و تقاضا می
رد. آواي براي بهبود وضع کار و اشتغال به شمار میداند بلکه آن را وسیلهو مهاجرپذیر می

کنند. مکان میجا براي درآمد بیشتر، از مکانی به مکان دیگر نقلمهاجرین در همه
يها است. انگیزهدهد که عوامل اقتصادي علت اصلی مهاجرتهاي متعدد نشان میبررسی

شودي جستجو براي کار و کسب درآمد بیشتر خالصه میاقتصادي عموماً در دو زمینه
)Koosheshi, 2004 .(کند و با یکرد اجتماعی از منظر اجتماعی به این امر نگاه میرو

شود، این رویکرد بعدي بودن آن میتوجه به انتقاداتی که به رویکرد اقتصادي به دلیل تک
هاي مهاجرتی استان را تبیین کند. ادغام یا ي جریانهاي دیگر پدیدهتواند جنبهمی
، تأثیرات مهاجرت بر مناسبات خانوادگی و روابط اجتماعی مهاجرانيفتادگی، شبکهتک

هاي ناشی از تغییر شرایط و پایگاه مهاجران و اجتماعات مهاجران در روابط نسلی، تنش
گیرد.مطالعه قرار میاي اجتماعی و نظایر آن در این دیدگاه موردمقصد و آسیب

Ravenstein ایش جریان افزينتیجههاي مهاجرت در طول زمان درجریانمعتقد است
. وي بر این نظر است که جایی و توسعه صنعت و تجارت، رو به افزایش استامکانات جابه

یافته و در ي آن شناخت مهاجر از محیط افزایشنتیجههر چه ارتباطات گسترش یابد در
گذارند. با توجه به پیدا شدن شناخت از مزایا و ها نیز رو به افزایش میآن مهاجرتيادامه

ایب محیط مبدأ و مقصد توسط مهاجرین، فرد در معرض احتمال به مهاجرت قرار مع
معتقد است که مناطق مبدأ و مقصد، هر یک Everett, S. Leeگیرد. در این زمینهمی

شود دیگران بهدارد و یا موجب میداراي عوامل مثبتی هستند که افراد را در محل نگه می
وامل منفی نیز در هر یک از این مناطق وجود دارند که سوي آن جذب شوند. در مقابل ع

شوند. در این میان عوامل خنثی نیز وجود دارند موجب دفع و طرد مردم از آن مناطق می
واقع عنوان نیروي دافع هستند و درعنوان نیروي جاذب و نه بهرفته، نه بههمکه روي

ه اعتقاد وي مهاجرت نوعی گزینش و ترغیب و یا عدم ترغیب به مهاجرت نقشی ندارند. ب
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مبدأ و مقصد نقش مهمی در يانتخاب است و شناخت عوامل برانگیزاننده در هر دو حوزه
). Oberai, 1991: 71(تبیین فرایند مهاجرت دارد

مطالعهمعرفی محدوده مورد
دقیقه تا 57درجه و 29مربع بین کیلومتر6/63633استان خوزستان با مساحت 

درجه و 50دقیقه تا 40درجه و 47رجه و صفر دقیقه عرض شمالی از خط استوا و د33
النهار گرینویچ در جنوب غربی ایران قرار دارد و از شمال با دقیقه طول شرقی از نصف33

محال بختیاري و کهگیلویه و هاي چهاراستان لرستان، از شمال شرقی و مشرق با استان
فارس و از مغرب با کشور ا استان بوشهر، از جنوب با خلیجبویراحمد، از جنوب شرقی ب

24این استان به 1390مرز است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوري در سال عراق هم
,Salnameh Amari(شده استدهستان تقسیم130بخش و 55شهر، 62شهرستان، 

2011.(

موقعیت جغرافیایی استان خوزستان:1تصویر 
Figure 1: Geographical Location of Khuzestan Province

شناسی پژوهشروش
لحاظ روش بررسی توصیفی ـ تحلیلی پژوهش حاضر از نوع بنیادي ـ کاربردي و از

باشد. به همین منظور اي و تحلیل ثانوي میآوري اطالعات کتابخانهجمعيباشد. شیوهمی
هاي اطالعاتی استانداري، و مسکن، بانکآماري، سرشماري عمومی نفوس ياز سالنامه
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ها با تحلیل آنوشده و با بررسی و همچنین تجزیهمقاالت علمی و مرکز آمار استفاده
اند. در ادامه براي ترسیم شدههاي الزم گردآوري و مرتب، دادهExcelافزار استفاده از نرم

ت.شده اساستفادهArc Gisافزار هاي جمعیتی از نرمنقشه

هاي مهاجرتی استان خوزستانجریان
توان هاي جمعیت در آن میجاییجغرافیایی را از منظر حرکات و جابهيهر منطقه

يهاي عمدهاز جریاندوربه سه دسته تقسیم کرد. مناطق مهاجرپذیر، مهاجرفرست و به
کت مهاجران منظور دستیابی به این هدف ناگزیر به بررسی منشأ و مقصد حرمهاجرتی، به

رقم خالص مهاجرت هستیم.يو ارائه
نفر از استان 278661نفر وارد و 170452مجموع در1385تا 1375هاي طی سال

شده این استان رقم شده با مهاجران خارجمهاجران وارديخارج شدند که از مقایسه
طور اینتوان آید و مینفر به دست می-108209مهاجرتی استان یعنی يموازنه
هاي که بعد از استانبطوريشدت مهاجرفرست استگیري کرد که این استان، بهنتیجه

آید.حساب میآذربایجان شرقی و کرمانشاه سومین استان مهاجرفرست کشور به

سال گذشته 10شده و خالص مهاجرت استان خوزستان طی شده، خارجمهاجران وارد:1جدول 
1385ور در سال هاي کشسایر استانبه 

Table 1: Immigrants Entering and Leaving and Net Immigration of
Khuzestan Province over the Past 10 Years to Other Provinces of the

Country in 2006

سال
خالص مهاجرت بین استانی

مهاجرت

به خالص مهاجرت
جمعیت استان 

(نسبت)

شده به مهاجرین وارد
شده (درصد)ین خارجمهاجر هاشدهخارجهاواردشده

Year

Inter-Provincial Migration

Net
Migration

Net Migration
to the

Province's
Population

(Percentages)

Immigration to
Emmigration
(Percentages) ImmigrationEmmigration

2006170452278661-108209-2/5361/17



98بهار ،3شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 152

يهاي اصفهان و تهران باالتر از بقیهشده از این استان به استانمهاجران خارج
احمد، یلویه و بویرگاستان که4مهاجرتیيواقع تنها موازنههاي کشور است. دراستان

لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان با استان خوزستان مثبت بوده است.
هاي تهران و اصفهان اختالف قابلی استان خوزستان با استانتبادالت مهاجرت

شده شده به خارجباالترین نسبت مهاجر واردهاي کشور دارد.توجهی با سایر استان
شرقی استان) است که در آن تقریباً ياحمد (همسایهیلویه و بویرگمربوط به استان که

شده از استان ن دو برابر مهاجر خارجشده از این استان به استان خوزستامهاجر وارد
ترین نسبت مربوط به استان گلستان است.خوزستان به این استان است و پایین

1375-85شده از استان خوزستان طی دههمهاجران خارجوضعیت
1375-85ي شده از استان خوزستان طی دههدر ذیل وضعیت مهاجران خارج

مهاجرتی استان خوزستان يتواند در جهت تعدیل موازنهفهرست شده و مواردي را که می
ارتباط داشته باشند، مشخص و برجسته نموده اینتوجه قرار گیرد و نقش منفی درمورد

هاي بالقوه مهاجرفرستی استان خوزستان عنوان زمینهتوان بهها را میو مجموعه آن
داد:توجه قرارریزي موردمحسوب کرد و در برنامه

مهاجران خارجدهد که نشان می1385ایج سرشماري عمومی نفوس مسکن سال نت
. مهاجرفرستی)ياند (نشانهاستان کشور رفته29بیش به وشده از استان خوزستان کم

21شده از استان خوزستان به استان اصفهان و نزدیک به درصد مهاجران خارج22باالي
اند (تأثیرگذار و وجود رقیب ان به استان تهران رفتهشده از استدرصد از مهاجران خارج

شده از درصد مهاجران خارج62بیش از . هاي باال براي مهاجران)جدي به دلیل جاذبه
اند (وجود شدههاي اصفهان، تهران، فارس، لرستان و بوشهر وارداستان خوزستان به استان

. تان و تأثیرگذار براي مهاجران)شهر نزدیکی خوزسمراکز مهم صنعتی و تجاري و کالن
کیلومتر از مراکز 400تا 164شده از استان خوزستان بین درصد مهاجران خارج3/6تنها 

درصد 57بیش از اند.استان مقصد (استان لرستان) با مرکز استان خوزستان فاصله داشته
وجود مراکز صنعتی و (اندشهر رفتههاي داراي کالنتانشده از استان به اسمهاجران خارج

شهر به استان خوزستان هاي مهاجرتی و نزدیکی جغرافیایی بیشتر کالنتجاري و جاذبه
.)تأثیرگذار بوده است
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1385در سال حسب استان مقصد برشده از استان خوزستان مهاجران خارجتوزیع :2جدول 
Table 2: Distribution of Immigrants Exit from Khuzestan Province by

Destination Province in 2006
شدهمهاجران خارج درصدمقصداستان تعداد

Emmigration Destination
ProvincePercentages Quantity

22/5 62779 اصفهان
20/09 58253 تهران

5 14033 بوشهر
7/7 21424 فارس
6/3 17468 لرستان
37/6 104704 سایر
100 278661 عجم

1385در سال حسب استان مقصد برشده از استان خوزستان مهاجران خارج:2تصویر 
Figure 2: Immigrants Exited from Khuzestan Province in Terms of

Destination Province in 2006
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تا1385ي سالهدر پنج1375- 1385ي روند مهاجرفرستی استان خوزستان در دهه
شدند،وارد این استاني کهنفر61092مجموع درکند وامه پیدا میهم اد1390

شده با مهاجران خارجمهاجران واردينفر از استان خارج شدند که از مقایسه115622
که از آید نفر به دست می-54530مهاجرتی استان یعنی يشده این استان رقم موازنه

ترین استان کشور است.این حیث مهاجرفرست

استان خوزستان1390تا1385هاي مهاجرت بین استانی در سال:3جدول 
Table 3: Inter-Provincial Immigration in Khouzestan Province between

2006 and 2011

سال
خالص مهاجرت بین استانی

مهاجرت
به جمعیت خالص مهاجرت

استان (نسبت)

شده به مهاجرین وارد
شده مهاجرین خارج

درصد)( هاشدهخارجهاشدهوارد

Year
Inter-Provincial Migration

Net
Migration

Net Migration to the
Province's Population

(Percentages)

Immigration to
Emmigration
(Percentages) ImmigrationEmmigration

20116109211562254530 -2/1-8/52

1385- 90يدورهشده از استان خوزستان طیج هاجران خارموضعیت
دهد که گروه نشان می1390در سال رانینفوس مسکن مرکز آمار ايسرشمارجینتا

نسبت کهیحالدرردیگیمکوچ را در بربروننیدرصد کل مهاجر48، ساله15-29یسن
26نزدیک به .ستدرصد ا30استان حدود تیکل جمعیسنبیدر ترکیگروه سننیا

درصد از 12باالي شده از استان خوزستان به استان اصفهان و درصد مهاجران خارج
درصد مهاجران خارج60. نزدیک به اندشده از استان به استان تهران رفتهمهاجران خارج

اند.شدهبوشهر واردالبرز وهاي اصفهان، تهران، فارس، شده از استان خوزستان به استان
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1390در سال حسب استان مقصد برشده از استان خوزستان مهاجران خارجتوزیع :4جدول 
Table 4: Distribution of Immigrants Leaving Khuzestan Province in

Terms of Destination Province in 2011

شده از استانخارجاستان مقصد
Emmigration

Destination
Province

درصدتعداد
QuantityPercentages

2955525/6اصفهان

1450412/5تهران

97378/4فارس

72516/3بوشهر

71066/1البرز

4746541/1هاسایر استان

115622100جمع

1390در سال حسب استان مقصد ر بشده از استان خوزستان مهاجران خارج:3تصویر 
Figure 3: Immigrants Leaving Khuzestan Province in Terms of

Destination Province in 2011
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-90و 1375- 85اثر مهاجرت بر کاهش رشد جمعیت استان خوزستان طی دوره 
1385

هاي سالدراستان خوزستانجمعیت يشاخص متوسط نرخ رشد ساالنه5جدول 
جمعیت يتوسط نرخ رشد ساالنهم«شاخص يمقایسهدهد. را نشان می1390و 1385

دهد، مقدار این نشان می1390و 1385بر اساس دو سرشماري » استان خوزستان
رسیده که بر این 1390درصد در سال 17/1به 1385درصد در سال 33/1شاخص از 

.درصد بوده است16/0اساس میزان تغییر آن 
والدت 87616، در مقابل 1385در سال از آن حکایت دارد که5هاي جدول یافته

شده وجود داشته است. همچنین خالص میر ثبتومرگ20589شده در استان ثبت
نتیجه متوسط نرخ رشد واقعی جمعیت بوده، در-108209مهاجرتی استان در این دوره

درصد 8/1، 1375قبل یعنی سال يباشد و نسبت به دورهدرصد می33/1برابر با استان
. 1افته استیکاهش

طور که درصد بوده است. همان58/1متوسط نرخ رشد طبیعی استان در این دوره 
واحد درصد بین 25/0در استان باعث اختالف خالص مهاجرتی منفیشودمالحظه می

متوسط نرخ رشد واقعی و نرخ رشد طبیعی جمعیت در استان شده است.
و 102507شده در استان برابر با میر ثبتوتعداد موالید و مرگ1390در سال 

درصد بوده است. 79/1نتیجه رشد طبیعی جمعیت برابر با نفر بوده و در21222
) باعث شده که متوسط نرخ رشد 1385-90مهاجرفرستی شدید استان در این دوره (

: 2باشدتر از نرخ رشد واقعی کل کشور میبرسد که پایین17/1به واقعی جمعیت در استان
درصد اختالف بین نرخ رشد طبیعی و نرخ رشد واقعی جمعیت در استان 62/0ابراین بن

.3ناشی از اثر مهاجرت بوده است

درصد بوده است.1/3استان برابر با 1375جمعیت در سال يمتوسط نرخ رشد ساالنه1
درصد بوده است.3/1نرخ رشد واقعی کل کشور در این دوره 2
ت.ترین استان کشور بوده اسذکر است که در این دوره استان خوزستان مهاجرفرستشایان3
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1390و 1385هاي نرخ رشد واقعی و طبیعی جمعیت استان خوزستان در سال:5جدول 
Table 5: Real and Natural Growth Rates of Khuzestan Province in 2006

and 2011
نرخ رشد 

طبیعی
نرخ رشد 

واقعی
خالص 
مهاجرت

تعداد مرگ
میرو

تعداد 
موالید

جمعیت در 
سالمیانه سال

Natural
Population

Growth

Absolute
Population

Growth

Net
Migration

Number
of

Deaths

Number
of Births

In The
Mid-Year

Population
Year

1/58 1/33 -108209 20589 87616 4274979 2006
1/79 1/17 -54530 21222 102507 4531720 2011

قرن اخیر حکایت از این دارد که هاي صورت گرفته در نیمنتایج حاصل از سرشماري
هاي پرجمعیت کشور بوده است. بر اساس سرشماري استان خوزستان همواره جزء استان

ر آن زمان لرستان را هم شامل استان خوزستان (که د1335صورت گرفته در سال 
درصد از جمعیت کشور را به 7مجموع نزدیک به نفر جمعیت در1277814شده) با می

خود اختصاص داده است. 
درصد2/6نفر (1617024درصد، جمعیت این استان به 4/2با رشد 1345در سال 

ین استان شاهد رشد سریع جمعیت در ا1355جمعیت کل کشور) رسیده است. در سال 
درصد، جمعیت این استان به باالي دو میلیون نفر رسیده 1/3طوریکه با رشد ه هستیم ب
کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.درصد4/6است و 

سهم جمعیت استان خوزستان در جمعیت کل کشور با 1365در سرشماري سال 
درصد جمعیت کل 5تنها قبل روبرو بوده است ويدرصدي نسبت به دوره2کاهش 

و مشکالت ناشی از آن و شود که علت اصلی آن شروع جنگ تحمیلیکشور را شامل می
باشد. هاي کشور میمهاجرت باالي ساکنین استان به سایر استان

با پایان یافتن جنگ و آرام گرفتن اوضاع سیاسی در منطقه دوباره شاهد رشد باالي 
و1370هاي در سرشماري4/3یکه با رشد جمعیت طوره جمعیت در استان هستیم ب

درصد جمعیت کل کشور را شامل 2/6رسد که می3746772جمعیت استان به 1375
این استان به ترتیب 1390و 1385هاي هاي صورت گرفته در سالشود. در سرشماريمی

شد ساالنه تر از متوسط ردرصد (رقمی پایین17/1و 33/1با متوسط رشد ساالنه جمعیت 
6مجموع باشد که درنفر جمعیت می4531730و 4274979جمعیت کل کشور) داراي 

شود.درصد جمعیت کل کشور را شامل می
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گیريبندي و نتیجهجمع
ترین مهاجرت و چگونگی توزیع مجدد جمعیت در داخل کشور، یکی از اساسی

براي نظم و جهت دادن به گذاران اقتصادي و اجتماعی جامعه، عواملی است که سیاست
نظر، به آن توجه هاي موردسوي قطبهاي جمعیتی و نیز هدایت جمعیت بهجابجایی

هاي مرزي کشور است که به دلیل موقعیت جمله استانخوزستان ازاستاندارند.
هاي بزرگ استراتژیک، مرکز اصلی استخراج نفت خام و گاز طبیعی در کشور، مجتمع

نیشکر و صنایع جانبی يطرح توسعه(ب و آب کافی براي کشاورزي صنعتی، خاك مناس
آن)، شیالت و نقش بارز استان در تولید نیروي برق کشور، جنگ تحمیلی بین عراق و 

،اقتصادهاي صنعت،نهیزمدرناامنی و رکود نسبی استان ایران و پیامدهاي مخرب آن (
پایان آن همچنان بر روي زندگی که با گذشت چندین سال از...)وآموزشي،کشاورز

اخیر مورديهاي گسترده در چهار دههکند و وقوع مهاجرتمردم استان خودنمایی می
بحث، گرفته است. یکی از محورهاي موردتوجه دانشمندان و محققان علوم اجتماعی قرار

تماعی و اجيعنوان یک مسئلهمهاجرت در این استان است که در بیشتر موارد بهيپدیده
قرن اخیر نشان هاي مهاجرت این استان در نیمجریانياست. مطالعههاقتصادي توجه شد

داشته است. از سال ياعمدهراتییتغیو مهاجرفرستيرینظر مهاجرپذازدهد که می
تا 50يهبوده است، از اواسط دهریمهاجرپذيهااز استانیکیاستان نیا1355تا 1335

با 1375تا 1370و جنگ مهاجرفرست، از سال یتیمسائل امنلیبه دل60ياواخر دهه
مواجه یو مسائل مربوط به آن، با موضوع مهاجرت بازگشتیلیجنگ تحمافتنیانیپا

صورت يهايسرشمارجیدهه است؛ اما نتانیاستان در ايریپذاست که نشان از مهاجرت
یفرستاستان با مهاجرتنیدارد که انیاز اتیحکا1390و 1385يهاگرفته در سال

قرار اوليدر ردهثیحنیکشور از ايهااستاننیدر بکهيطورمواجه است بهيدیشد
دارد.

المللی جریان یابند و چه در داخل مرزهاي یک کشور صورت بینها چه بهمهاجرت
احی کاهش جمعیت نواحی مهاجرفرست و افزایش جمعیت نورخ دهند، همواره موجب

کند و مستمر و در مواردي نیز تند و شوند. این افزایش و کاهش در موارديمهاجرپذیر می
مقطعی است؛ و زمانی که از یک حد و استاندارد الزم فراتر رود و استمرار داشته باشد 

آورد که منفی در مبدأ و مقصد مهاجران به وجود میتغییرات و پیامدهاي مثبت و
مهاجرفرستی يي اخیر با پدیدهاستان خوزستان در دو دههست. توجه جدي ايشایسته

هم و بهکاهش جمعیت فعال، جمعیترشد کاهش شدید مواجه شده است که باعث 
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عوامل مختلفی در تبدیلی در استان شده است. خوردن ساخت سنی و جنسی جمعیت
فرست جرتپذیر به استانی مهامهاجرتشدن استان خوزستان از یک استان کامالً

وگردهوا،وآبهاي استان (عواملی همچون بديبین دافعهایناند. درتأثیرگذار بوده
شهرها،عمراننامناسبوضعیتتفریحی، نارضایتی شغلی،ورفاهیکمبود امکاناتغبار،
امنیتعدمکارون،خصوصاًاستانهايرودخانهتدریجیشدنکم آبنامناسب،شربآب

...) زندگی وباالييهزینهوگرانیدولتی،اداراتدرضعیفخدماتندان،شهرومناسب
منظور کاهش مهاجرفرستی در رسد بهبنابراین به نظر می؛ اندنقش بسیار مهمی داشته

استان و اثرات نامطلوب اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیطی آن، استفاده از 
گذار در مناطق اسب در راستاي تشویق حضور سرمایهریزي و تدوین راهکارهاي منبرنامه

انسانی استان يهاي توسعهمنظور کاهش فاصله در شاخصریزي بهمحروم استان، برنامه
هاي اقلیمی و امنیتی در ریزي در جهت کاهش دافعههاي تراز اول کشور، برنامهبا استان

ویت مراکز آموزشی و تأسیس مراکز استان، بهبود شرایط اداري، مالی و شغلی در استان، تق
گذاري بیشتر در مناطق محروم استان بهآموزش عالی در شهرهاي مختلف استان، سرمایه

ها و استعدادهاي هاي شغلی و پایدار کردن جمعیت، شناخت ظرفیتمنظور ایجاد فرصت
نات گذاري و ایجاد اشتغال، گسترش امکامنظور سرمایهو تولیدي استان بهاقتصادي

بخش در استان و هاي نوگراي و توسعه است) رضایتکه از شاخص(رفاهی و تفریحی 
هاي علمی ـ پژوهشی و مراکز تحقیقاتی جدید متناسب با ها و پاركگسترش شهرك

رسد.انسانی الزم و ضروري به نظر میيهاي توسعهاولویت
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Abstract:

Migration and how to redistribute the population within the country
is one of the most important factors that economic and social
policymakers in the community are focusing on, ordering and directing
population movements, and directing the population towards the desired
poles .Migration, either internationally or in country level, always causes
a decrease in migrant areas and an increase in the population of
migratory areas. These changes in some cases occur slowly and
continuously, but in some cases occurred fast and cross-sectional. In this
study with uses of descriptive-analytic methods, Excel and GIS software
population changes in Khuzestan province in inter-provincial level
during the last two decades and its impact on the average annual
population growth has been studied. Results show that in 2006,
Khuzestan province have been the third most visited immigrant
province, with a net migration of -108209 per people. In 2011, this
province was the most incredible province with the net migration of -
54530 immigrants. Isfahan, Tehran and Fars provinces have the most
immigrants from the Khuzestan. In 2006 and 2011, average real
population growth rate in Khuzestan has been dropped 1.8 and 0.16
percent per unit respectively. Furthermore, 0.25 percent of the
population in 2006 and 0.62 percent of the population in 2011 caused the
decrease in population growth in the province as a result of immigration.
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